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 “Áöòþâ Àçÿðáàéúàí óüðóíäà  

ìöáàðèçÿ ùÿéàòûìûí ìÿíàñûäûð.” 

     ßáöëôÿç Åë÷èáÿé 

  
 
 

rtıq qatar Biləcəri stansiyasını ötüb Bakıya yaxın-
laşırdı. Yuxudan duran sərnişinlər düşmək üçün yır-
yığış edirdilər. Əbülfəz də yuxudan durub əl-üzünü 

yumuş, saçını səliqə ilə daramış və başqaları kimi yır-yığış 
etmişdi. Pəncərənin önündə durub, çoxdan ayrıldığı doğma 
şəhərini diqqətlə nəzərdən keçirirdi. Qatarsa getdikcədəmiryol 
vağzalına yaxınlaşırdı. Bir də qatarın güclü fit səsi Əbülfəzi 
fikirlərdən ayırdı. Çox keçmədi ki, sürətini azaldan qatar 
vağzala daxil oldu. Sərnişinləri qarşılayan adamların intizarlı 
gözləri, həyəcanlı sifətləri diqqəti cəlb edirdi. Əbülfəzin iti 
baxışları, bu adamlar arasında onu həsrətlə gözləyən Malikə 
sataşdı və sevincdən gözləri güldü. Vaqonun pəncərəsinin 
şüşəsini uzun barmaqları ilə taqqıldatdı. Malik bu taqqıltı gələn 
tərəfə boylandı və Əbülfəzi görən kimi gözləri güldü, sonra 
əllərini yuxarı qaldırıb, sanki onunla görüşürmüş kimi yapışıb 
yellədi. Nəhayət, qatar dayandı. Qatar bələdçiləri öz sərnişin-
lərinin yerə enməsi üçün öz vaqonlarının qapılarını açdılar. 
Sərnişinlər vaqonlardan enməyə başladılar. Əbülfəz də vaqo-
nun qapısının ağzında göründü. Əlində yalnız qara rəngli bir 
çemodan var idi. Malik dərhal ona yaxınlaşdı və hər iki dost 
yenidən görüşüb-öpüşdülər. 

Əbülfəz xaricdən gəldiyinə görə çox yaxşı və səliqəli 
geyinmişdi. Onun yaraşıqlı boy-buxunu çoxusunun diqqətini 
özünə cəlb edirdi. Xüsusən də, cavan qızların. O, bunu sezsə 
də, biruzə vermədi və üzünü Malikə tutub dedi: 

- İndi biz haraya gedəcəyik? Ev kirayə etmisənmi? 

A 
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Əbülfəz Əliyev aspirant olarkən. 

 Malik dərinmənalı gözlərini qaldıraraq cavab verdi: 
- Hə, Əbülfəz, düz Nazirlər Sovetinin yanında bir otaqlı 

ev tutmuşam. İndi birbaşa oraya gedəcəyik. 
Onlar söhbət edə-edə Sabunçu vağzalının qabağına getdi-

lər və çox çəkmədi ki, bir taksiyə oturub yola düşdülər.  
Həmin gün hər iki dost – Əbülfəzlə Malik gecəyarıya 

qədər xeyli söhbət edib dərdləşdilər. Məlum oldu ki, Malik 
aspiranturaya girmiş və “Xətib Təbrizinin həyat və yaradıcılığı 
haqqında” mövzu götürmüşdür. Alim Xasıyev, Zakir Məm-
mədov fəlsəfə üzrə aspiranturaya qəbul olmuşdular. Aydın 
Cabbarovu bu yaxınlarda Türkiyə ilə həmsərhəd olan Lenina-
kan şəhərinə ikiillik hərbi təlimə göndərmişdilər. İndi növbə 
Əbülfəzin idi. Elmdə öz ağlının, qələminin gücünü göstərməli 
idi. Əbülfəzi yalnız, indi bir şey düşündürürdü; aspiranturaya 
girmək və alimlik dərəcəsi alıb, böyük planlarını həyata keçir-
mək. Həmin axşam 
Malik onu çox se-
vindirdi. “Kommunist” 
qəzetində dərc olun-
muş ADU-nun aspiran-
turayaqəbul haqqında 
verdiyi elan idi. Bu 
elan Ərəb tarixi üzrə 
aspiranturaya qəbul ol-
maq müsabiqəsi idi. 
Hələ sənədlərin qəbu-
lunun başa çatmasına 
üç gün qalırdı. Onlar qərara aldılar ki, elə səhər aparıb 
Əbülfəzin sənədlərini qəbul komissiyasına təqdim etsinlər. Və 
onlar sabahısı Əbülfəzin sənədlərini ADU-nun aspiranturasına 
qəbul komissiyasına təqdim etdilər. Əbülfəz sənədlərini aspi-
ranturaya verəndən sonra gecə-gündüz səylə çalışırdı ki, imta-
hanlardan üzüağ çıxsın. 
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       Payızın son ayı idi. Havalar gündən-günə soyuyurdu. 
Ağaclar yaşıl donunu soyunmuşdu. Sərin giləvar əsirdi. Külək 
güclənəndə, havanın soyuq olması daha artıq dərəcədə hiss 
olunurdu. Saat 11-də Əbülfəz ilk imtahanını verəcəkdi. Buna 
görə də həmişə yuxudan gec durmağa adət etmiş Əbülfəz, bu 
gün səhər erkən yuxudan durmuş, üzünü qırxmış və həmişəki 
kimi səliqəli geyinmişdi. Universitetin binası qaldığı yerə yaxın 
olduğundan, heç də tələsmirdi. Artıq saat 1030 idi. O yenidən 
qalxdı, bir daha güzgüdə özünə diqqət yetirib qalstukunu və 
saçını düzəltdi. Sonra evdən çıxıb imtahan verəcəyi binaya 
tərəf yollandı. Onların yaşadığı yerlə Universitetin arası piyada 
beş-on dəqiqəlik yol idi.  

Əbülfəz binaya təzəcə daxil olmuşdu ki, orada imtahan 
verəcəkləri otağın qarşısında Vasim Məmmədəliyevi gördü. 
Onunla hələ tələbəlik illərindən tanış olmuş və çox yaxın 
münasibətlər qurmuşdu. Vasim tez-tez onların yataqxanasın-
dakı, yaşadıqları 41-ci otağa gələrdi və apardıqları söhbətlərin 
fəal iştirakçısına çevrilərdi. Vasim ortaboylu, qaraşın sifətli, 
dolu bədənli bir gənc idi. ərəb dilini çox gözəl bilirdi. Əbülfəz 
hərdən Vasimlə Kürdəxanıya gedərdi, atası Məmmədəli 
müəllimlə şirin söhbətlər edərdi. 

Məmmədəli müəllim Tibb İnstitutunda Latın dilindən dərs 
deyərdi. O, dünyagörmüş, ağıllı bir kişi idi. Əbülfəzlə onun 
söhbəti çox yaxşı tuturdu. Vasim Əbülfəzin onun atası ilə 
söhbətinə diqqətlə qulaq asmasına qibtə edərdi. Məmmədəli 
müəllim həmişə Əbülfəzdən ayrılanda deyirdi: 

- Oğlum, tez-tez gəl! Səninlə mənim söhbətim tutur. 
Əbülfəz də - başüstə!- deyə cavab verərdi. 
Vasim Əbülfəzi uzaqdan görən kimi yerindən qımıldanıb 

ona tərəf getdi. Vasimin sevincinin həddi-hüdudu yox idi. İki 
ildən artıq idi ki, onu görmürdü. Eşitmişdi ki, xaricdən gəlib, 
amma görüşməmişdilər. Hal-əhval tutdular. Əbülfəz ondan 
soruşdu: 
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- Məmmədəli müəllim necədir? Mənim salamımı çat-
dırarsan! İmtahanları qurtaran kimi gedib kişini görəcəm. De, 
məndən inciməsin! 

Vasim cavab verdi:  
- Allaha şükür yaxşıdır, salamını və sözlərini çatdıraram. 

Ay Əbülfəz, xeyir ola belə? 
Əbülfəz onu nigarançılıqdan qurtarmaq üçün həmən dedi: 
- Aspiranturaya imtahan verirəm. Bu gün ilk imtahandır. 

Vasim, bəs burada nə edirsən? 
Vasim gülümsəyərək cavab verdi: 
- Elə mən də aspiranturaya bu gün imtahan verirəm. Nə 

yaxşı oldu ki, hər ikimizin imtahanı eyni vaxtdadır. 
İmtahanın başlanmasına lap az qalırdı. Onlar dərdləşə-

dərdləşə imtahan otağının qarşısına gəldilər. Əbülfəzlə Vasim 
imtahanlardan əla qiymət alaraq, aspiranturaya daxil oldular. 
Elə həmin axşam Əbülfəzlə Vasim yaxın dostları ilə aspiran-
turaya qəbul olmaqlarını xudmani bir qonaqlıqla qeyd etdilər. 

Onların elmi rəhbərləri də təyin olmuşdu. Əbülfəzin elmi 
rəhbəri Sovet İttifaqı qəhrəmanı, görkəmli şərqşünas alim, 
akademik Ziya Bünyadov idi. Vasimin elmi rəhbəri Tbilisi 
Dövlət Universitetindən təyin olunmuşdu. O zaman Azərbay-
canda Sami dillər üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssis olmadığın-
dan belə qərara alınmışdı. Onun elmi rəhbəri dünya şöhrətli 
akademik Georgi Tsereteli idi.  

Əbülfəz aspiranturaya qəbul olduqdan sonra dərindən bir 
nəfəs aldı. Artıq o, ilk pilləni uğurla keçmişdi. İkinci bir tərəf-
dən Ziya Bünyadovun onun elmi rəhbəri olması, lap ürəyincə 
idi. Çünki Ziya Bünyadovun dərin bilikli, zəkalı, milli düşün-
cəli və eyni zamanda cəsarətli olması onun gələcək arzularının 
yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayacağını qabaqcadan hiss 
etmişdi. Hələ Misirdə olarkən Misir Məmlük türk dövlətinin 
qurucusu Əhməd ibn Tulunun tikdirdiyi məscid öz gözəlliyinə 
və əzəmətinə görə onu heyran etmişdi.  



МИР ЙЯЩЙА ЙУСИФЛИ 

 7

Əbülfəz Əliyevin 
elmi rəhbəri 

Ziya Bünyadov 

Əbülfəz elə orada Əhməd ibn 
Tulun kimliyi barədə xeyli araşdırma 
aparmış və öyrənmişdi ki, Misirdə yüz 
il kəsiyində əslən türk olan Əhməd ibn 
Tulun Tulinilər dövlətini yaratmışdır. 
Bu dövlət Misirin inkişafında mühüm 
rol oynamışdır. Misir mədəniyyəti ta-
rixində bu məscid xüsusi yer tutur və 
onun memarlıq abidələrinin incilə-
rindən biri sayılır. Təbii ki, bir türk oğ-
lunun ərəblər içərisində dövlət yarat-
ması bir qəhrəmanlıqdır. Bununla fəxr 
etməyə dəyər. Əbülfəz düşünürdü ki, bu 
elmi işi ilə Ərəb aləmində ilk türk oğ-
lunun yaratdığı dövləti işıqlandıracaq 
və bu yolun ilk qaranquşu olacaqdır. 

Həqiqətən də, onun düşündüyü kimi də oldu. Ərəb alə-
mində türklərin yaratdıqları bir sıra dövlətlər tədqiq edilib üzə 
çıxarıldı. Elə, Əbülfəzin ardınca onun yaxın dostu, məsləkdaşı, 
(tələbə yoldaşı) Rafiq İsmayılov bu yolun davamçısı oldu. Bu 
ərazilərdə dövlət quran İxşidi Türklərinin tarixini araşdırıb 
tədqiq etdi. 

Artıq bir neçə gün idi ki, qış girmişdi. Havalar xeyli so-
yumuşdu. Şiddətli külək əsəndə, soyuq adamı qılınc kimi 
kəsirdi. Hələ qar yağmamışdı. Axşam saat on olardı. Əbülfəz 
və Malik masanın arxasında oturub, şahmat oynayırdı. Əbülfəz 
şahmat oyununu çox sevirdi və gözəl kombinasiyalar qurmağı, 
rəqibini çətin vəziyyətə salmağı bacarırdı. Oyunun həlledici 
anıdır. O, gözəl kombinasiyalardan birini qurub Maliki çox 
çətin vəziyyətə salıbdır. Malik şahını xilas etmək üçün yollar 
axtarır, amma bacarmır və təslim olur. Oyun qurtaran kimi o 
Malikə dedi: 

- Malik, gəl köməkləşib bir ev alaq. İndi bir az pulum 



ЕЛЧИБЯЙ 

 8 

Əbülfəz Əliyev 4-cü Təpə (Xrebtovı) küçəsində, evinin qarşısında. 

var, çatmasa, üstünü sən düzəldərsən. Yoxsa, bir-iki aya bu 
pulların başına daş salacam. Özün bilirsən ki, mən olduqca 
bədxərcəm. Hə, nə deyirsən? Razısanmı? 

Malik bir anlıq fikrə getdi və qaşlarını çataraq dedi: 
- Əbülfəz, çox yaxşı təklifdir. Xaricdən gələndə, gətirdi-

yim puldan min manata qədər qalıb, bir-təhər saxlaya bilmi-
şəm. Mənim gücüm ancaq buna çatar. 

Əbülfəz razı halda cavab verdi: 
- Lap yaxşı, mənə elə gəlir ki, iki otaqlı ev ala bilərik. 

Həm də gələcək işlərimizi qurmaq üçün bizə şəxsi ev mütləq 
lazımdır. 

Malik onun nə demək istədiyini elə göydə tutdu və əlavə 
etdi: 

- Düz deyirsən, mən razı. Elə günü sabahdan başlayaq ev 
axtarışına. 

B
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eləliklə, həmin günün sabahı onlar ev axtarışına başladılar. 
Onların axtarışı çox çəkmədi, atalar demişkən: “Axtaran, ta-
par”. Onlar Nərimanov prospektinin 4-cü Təpə (Xrebtovı) 
küçəsində iki otaqlı ev aldılar. O məhəllədəki evlərin hamısı 
birmərtəbəli həyət evləri idi. “Xəzər” kinoteatrının yaxınlığın-
da yerləşirdi. Məhəllədə bir neçə döngə var idi. Hər döngənin 
ümumi həyəti olan dörd-beş evdən ibarət idi. Onların döngəsi 
təxminən məhəllənin ortasında yerləşirdi. Məhəllənin qabağın-
da beş və doqquz mərtəbəli binalar tikilmişdi. Beşmərtəbəli 
binalar daha çox idi. Hər bir ümumi həyətin bir tualeti var idi. 
Əbülfəzgilin evi ilə üzbəüz evdə Töhfə arvadgil yaşayırdı. Əri 
pinəçi idi. Var-yoxları Zemfira adlı qızları var idi. Onlar əslən 
Dərbənd türklərindən idilər. Döngənin həyətə girən yerində Mir 
Abbas kişi və onların qonşuluğunda Əhməd adlı kişi yaşayırdı. 
Onun arvadı gürcü idi. Onlardan əlavə digər bir qonşu da yaşayırdı. 
Onun da iki həddi-buluğa çatmış qızı var idi. Ümumiyyətlə, 
həyətdə yaşayan bu qonşular bir-biri ilə çox mehriban idilər. 
Əbülfəzgilin iç-içə iki böyük otaqdan ibarət evi var idi. 
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*** 
 
1964-cü ilin sonunda N.S.Xruşov hakimiyyətdən getdi. 

Onun hakimiyyətdən getməsi olduqca gözlənilməz oldu. Daha 
doğrusu, Sovet İttifaqının KQB-si (DTK) qurulmuş dövlət 
sisteminin laxlamasını görüb, Xruşovu hakimiyyətdən uzaq-
laşdırmaq planını gizli şəkildə hazırlamışdı. O zaman Xruşov 
Yuqoslaviyadan təyyarə ilə geri dönərkən bu planı həyata 
keçirdi. Beləliklə, Xruşov həyata keçirtmək istədiyi islahatları 
başa çatmadı. Çünki o zaman KP-nin Mərkəzi Komitəsinin 
büro üzvlərinin çoxusunu aparılan bu islahatlar qane etmirdi. 
Bu islahatlar rus şovinizminə və imperializm prinsiplərinə 
uyğun gəlmirdi. Həmçinin islahatların düzgün aparılmaması 
Sovet cəmiyyətinin buna hazır olmaması və o dövrün düşün-
cəsi, psixologiyası buna əngəl olan əsas səbəblər idi. Amma bu 
islahatları Xruşovdan otuz il sonra Çin Xalq Respublikası 
uğurla həyata keçirdi. N.S.Xruşovun yerinə seçilmiş L.İ.Brej-
nevdən xalq çox şey gözləyirdi. Hər yerdə bu haqda söhbət 
gedirdi. 

Xruşovun 60-cı illərin əvvəllərində Anastas Mikoyanı 
SSRİ Ali Sovetinə sədr gətirməsi Sovetlər Birliyində və dün-
yada yaşayan erməniləri hərəkətə gətirdi. Dünyaya səpələnmiş 
“zavallı, başıbəlalı” ermənilərin Rusiyanın xeyir-duası ilə 
Azərbaycan torpaqları hesabına yaratdıqları Ermənistan Sovet 
Respublikasına dönmələri haqqında Mikoyanın verdiyi fərman 
onları daha da ruhlandırdı. Eyni zamanda Krımı Rusiyanın 
tərkibindən çıxarıb Ukraynanın tabeçiliyinə verilməsi erməni-
lərin iştahasını daha da artırdı. Onlar gizli şəkildə əməli fəa-
liyyətə keçdilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbay-
candan qoparıb Ermənistanın tabeçiliyinə keçirmək eşqinə 
düşdülər. Atalar demişkən: “Arxalı köpək qurd basar”. Ermə-
nilərin fəaliyyəti iki yöndə aparılırdı. Xüsusən, bu fəaliyyət 
Naxçıvanda geniş vüsət aldı.  
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İlk planı erməni missionerləri Naxçıvanda yaşayan ermə-
nilər tərəfindən həyata keçirirdilər. Onlar Naxçıvan icti-
maiyyəti adından Erəvana və Moskvaya aşağıdakı məzmunda 
məktublar göndərirdilər: 

“Biz - Naxçıvan əhalisi, coğrafi baxımdan Ermənistan 
ərazisində yerləşdiyimizdən və Azərbaycanın paytaxtı Bakıdan 
xeyli uzaq məsafədə yerləşdiyimizə görə Azərbaycan höküməti 
bizim regional problemlərimizi həll edə bilmir. Buna görə də 
Naxçıvan Muxtar Respublikasını Ermənistan Respublikasının 
tabeçiliyinə versəniz, qarşıya çıxan çətinliklər və problemlər 
tez bir zamanda öz həllini tapar. Bu, Muxtar Respublikanın 
milliyyətindən asılı olmayaraq, bütün əhalisinin arzusudur. 
Güman edirik ki, tez bir zamanda bizim bu xahişimizi və 
istəyimizi həyata keçirmək üçün əməli tədbirlər görəcəksiniz.” 

İkinci yöndə aparılan əsas plan, xalq arasında erməni 
missionerlərinin rəy sorğusu və təbliğat-təşviqat işini lazımi 
şəkildə yerinə yetirmək idi. Bu sorğuların əsas mövzusu iqti-
sadi və abadlıq işlərinin həyata keçirilməsi, burada yaşayan 
əhalinin dolanış və güzəranının yüksəlməsi yönündə qurulmuş-
dur. Təbliğat və təşviqat nəticəsində xalqı inandırmağa çalışır-
dılar ki, əgər Naxçıvan Ermənistanın tabeçiliyinə verilərsə, bu 
Muxtar Respublika beş-on ilin içərisində bizim Respublikanın 
ən varlı, ən gözəl diyarına çevriləcəkdir. 

1964-cü ilin yayı təzəcə girmişdi. Türk Aydın sonuncu 
buraxılış imtahanlarını uğurla verib, ADU-nun məzunu olmuş-
du. Onu Türkiyənin sərhəddində yerləşən Leninakan şəhərinə 
hərbi xidmətə göndərmək üçün təyinat vermişdilər. 15 avqust-
da həmin hərbi hissədə olmalıydı. Buna görə də istirahət edib 
dincəlmək üçün ay yarım vaxtı var idi. O, bir neçə gün idi ki, 
doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvan şəhərinə gəlmişdi. Atası 
Cabbar kişi oğlunun Universiteti qurtarması şərəfinə yaxşı bir 
qonaqlıq verdi. Bu qonaqlıqda Türk Aydının məhəllə dostları 
və əqidədaşları iştirak edirdilər. Cabbar kişinin sevincinin 
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həddi-hüdudu yox idi. Qonaqlıq başa çatandan sonra Türk 
Aydın yaxın dostu bə məsləkdaşı Karlenə dedi: 

- Karlen, bir az gözlə, səninlə söhbətim var. Getmək üçün 
uşaqlarla ayağa qalxan Karlen – başüstə- deyib, yenidən 
yerində oturdu. 

Türk Aydın dostlarını və məhəllə uşaqlarını yola salandan 
sonra Karlenin yanında qoyulmuş oturacaqda əyləşdi və üzünü 
ona tutub dedi: 

- Ə Karlen, könlümə Böyük bağda, Qara kişinin çayxa-
nasında səninlə çay içib, dərdləşmək düşüb. Bir çox məsələlər 
var ki, onları yalnız səninlə dərdləşib-bölüşə bilərəm. 

Karlen dərhal cavab verdi: 
- Aydın, mən hazır. Sən necə deyirsən, qoy elə də olsun! 
Onlar ayağa qalxıb Aydıngilin həyətindən çıxıb, Böyük 

bağa tərəf yollandılar. Böyük bağ Naxçıvan şəhərinin mərkə-
zində yerləşirdi. Şəhərdə ən böyük bağ olduğundan, oranı “Bö-
yük bağ” adlandırmışdılar. Şəhər əhalisinin istirahət bağı idi. 
Bağ həm böyük, həm də yaraşıqlı idi. Göylərə ucalan hündür 
bəzək ağacları oraya xüsusi bir gözəllik verirdi və indi də verir. 

Karlen arıq, hündürboylu, qarayanız bir oğlan idi. Atası 
köhnə kommunist olduğundan ona Karl, Marks və Leninin 
şərəfinə Karlen adını qoymuşdu. Çox savadlı, milli düşüncəli 
gənc bir ziyalı idi. Öz milli kimliyini, türklüyünü dərindən dərk 
edən və onu sevib təbliğ edən Karlen, çıxış yolu tapa bil-
məyəndə dərdini araq vurmaqla unudurdu. 

Bir azdan onlar Böyük bağa çatdılar. Axşamçağı olduğun-
dan çayxanada adam az idi. Onlar Qara kişi ilə salamlaşıb, 
yaxşı bir çaynik dəmləməyi xahiş etdilər və sonra böyük bir 
ağacın altında qoyulmuş stolun arxasında əyləşdilər. Hər iki 
dost söhbət edib fikirlərini bölüşməyə başladılar. Onların söh-
bətinin əsas mövzusu, Naxçıvanın başında dolanan qara bu-
ludlar idi. Çayxanada adam az olduğundan, Qara kişinin diq-
qəti bu iki gəncin söhbətinə yönəldi. Onun diqqətini bu yönə 
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yönəldən məsələ Naxçıxanın Ermənistana verilməsi haqqında 
gedən maraqlı söhbət idi. Qara kişinin 60 yaşı olardı. Çox 
gülərüz, hazırcavab bir kişi idi. Qara kişi özünü saxlaya 
bilməyib onlara yaxınlaşdı və dedi: 

- Ay oğlum, olarmı mən də sizin söhbətə qoşulum? 
Səhərçağı çayxanada baş verən bir olay məni çox narahat edir. 
Vallah, deməsəm, ürəyim partlayar! 

Hər iki dost bir ağızdan dilləndi: 
- A Qara dayı, bu nə sözdür deyirsən?! Buyur sözünü de, 

biz sənə qulaq asmağa həmişə hazırıq. 
Qara kişi ehmalca stulda əyləşdi və dərindən bir ah 

çəkərək sözə başladı: 
- Bu gün səhər buraya iki müştəri gəlmişdi. Erəvandan 

gələn ermənilər idi. Onlara çay və yemək verdim. Mənə təşək-
kür edib söhbətə çəkdilər. Onlardan biri ortaboylu, dolubədənli 
və donqaburun idi, o biri isə arıq, qarayanız idi. Başına panama 
qoymuşdu, savadlı adama oxşayırdı. Mənə üzünü tutub hiy-
ləgərcəsinə dedi: 

- Ara, axpercan, deyirlər Naxçıvanı Ermənistana verirlər. 
Ha, bundan sonra sizin işiniz çox yaxşı olacaq. Hər xırda 
şeydən ötürü buradan Bakıya, o uzaqlığa getməyəcəksiniz. 
Erəvan qulağınızın dibindədir, hər bir probleminiz dərhal həll 
olunacaq, özü də qısa bir zamanda. Vallah, Naxçıvan camaatı 
yaxşı dolanacaq! Ha axpercan, bu məsələyə necə baxırsan? 

- Mən də özümü heç də o yerə qoymadım və soyuq-
qanlılıqla cavab verdim: 

- Ara, axpercan, amma biz ayrı cür eşitmişik! 
Ortaboylu erməni maraqla soruşdu: 
- Ara, necə eşitmisiniz? 
Ürəyimdə dedim; a köpəkoğlu erməni, indi gör sənin atanı 

necə yandıracam. Çox inamlı bir şəkildə dedim: 
- Ara, eşitmişəm ki, Ermənistan bir Respublika kimi 

özünü doğrultmur və iqtisadi baxımdan əhalisini təmin edə 
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bilmir və dövlətin verdiyi dotasiya ilə (yardımla) yaşayır. Ona 
görə də onu iki yerə bölüb yarısını Gürcüstana və yarısını da 
Azərbaycana vermək istəyirlər. 

Bu sözdən hər iki ermənini, elə bil, ildırım vurdu və 
çaşbaş qalıb udqundular. Handan-hana özünə gələn ucaboylu 
erməni dedi: 

- Vah, səni qoca köpəkoğlu! – deyib ayağa qalxdı və hər 
ikisi oradan dərhal uzaqlaşdılar. 

Qara dayının bu söhbəti onlara xüsusi bir ləzzət verdi. Heç 
qonaqlıqda belə ləzzət almamışdılar. Karlen dilləndi: 

- Qara dayı, sağ ol, vallah, bizi lap feyziyab elədin. 
 

* * * 
 
Qara kişinin bu söhbəti tez bir zamanda bütün Naxçıvana 

yayıldı. Hətta bu söhbətin sorağı Bakının çayxanalarında da 
eşidildi. Bir gün bu söhbət Əbülfəzin qulağına da çatdı. O, 
xaricdən bir ay olardı ki, gəlmişdi. O, bu sayaq söhbətin elə-
belə yayılmadığını yaxşı bilirdi. Bir neçə dəfə bu kimi söh-
bətlər onların çayxanada diskusiyasına çevrilmişdi. Təbii ki, 
ermənilərin arxasında böyük qara qüvvələr dururdu. Atalar 
demişkən: “Od olmasa, tüstü çıxmaz”. Bu od Moskvada Miko-
yan və onu dəstəkləyən qüvvələr tərəfindən yandırılmışdı. Tüs-
tüsü bütün Sovet məkanına yayılmışdı. Artıq bu təhlükənin 
gerçəkliyə çevrilməsi yaxınlaşırdı. Buna görə də Əbülfəz ol-
duqca narahat idi. Düzdür, o digərlərinə nisbətən arxayın idi ki, 
Qars müqaviləsinin pozulmasına Türkiyə imkan verməz. Hər 
halda nə isə etmək lazım idi ki, Moskva xalqın müqavimətin 
görsün və bu fikirdən daşınsın. O, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün 
götür-qoy edir, dostları ilə məsləhətləşir və yollar arayırdı. 

Təbii ki, bu hadisənin bir sonu olmalı idi. Tanınmış, vəzi-
fəli bir şəxs, ziyalı, bütün təhlükələri gözaltına alıb cəsarətli bir 
addım atmalıydı. Nəhayət, bu ilk dəfə böyük şairimiz Səməd 
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Vurğunun anadan olmasının 60 illik yubileyi mərasimində 
atıldı. 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının iclas salonu adam-
larla dolurdu. Bu adamların əksəriyyəti dövrünün tanınmış zi-
yalıları, alimləri, şairləri, yazıçıları və görkəmli sənət və 
mədəniyyət xadimləri idilər. İclas salonu Səməd Vurğunun 
yubileyini keçirmək üçün lazımi səviyyədə bəzədilmişdi. Mər-
kəzi Komitədən də gələn nümayəndələr öz yerlərini tutmuş-
dular. Zal ağzına qədər dolu idi, daş atsaydın yerə düşməzdi. 
İclası Akademiyanın vitse prezidenti akademik Məmməd Arif 
Dadaşzadə aparırdı. O, iclası açıq elan edib, qısa nitq söylədi. 
S.Vurğunun böyüklüyündən və Kommunist Partiyasına və 
xalqa göstərdiyi xidmətdən danışdı, həmçinin Mərkəzi Komi-
tənin bu yubileyi keçirmək üçün verdiyi qərarı alqışladı. Sonra 
iclasda çıxış edənlərə siyahi üzrə bir-bir söz verməyə başladı. 
Kürsüyə çıxan Səməd Vurğun haqqında ürək sözlərini deyir, 
onun xidmətlərindən ağız dolusu danışırdı və Mərkəzi Komi-
təni, Kommunist partiyasını alqışlamağı da unutmurdu. 

Üçüncü çıxış edən Abbas Zamanov idi. O, ortaboylu, 
enlikürək, qarayanız və qısa boyunlu, əlli-əlli beş yaşlı bir kişi 
idi. O, Ədəbiyyat muzeyinin direktoru və ADU-nun adlı-sanlı 
müəllimlərindən sayılan bir ziyalı idi. O, əsasən 19-cu yüzil-
liyin ikinci yarısı – 20-ci əsrin birinci yarısını təşkil edən Azər-
baycan Ədəbiyyatı dövründən tələbələrə olduqca maraqlı bil-
gilər verirdi. Mənə də dərs dediyi üçün bunu yaxşı bilirəm. 
Abbas müəllim asta addımlarla xitabət kürsüsünə yaxınlaşdı. 
O, olduqca qanıqara, narahat və həyəcanlı görünürdü. O, zalı 
bir anlığa süzdü və dərindən bir ah çəkərək sözə başladı: 

- Yoldaşlar, baxmayaraq ki, bu gün böyük şairimizin 
yubiley şənliyinə toplaşmışıq, lakin olduqca hiddətli və naraha-
tam. Səbəb də odur ki, mən buraya, yubiley şənliyinə gələrkən 
küçədə bir həmyerlimlə rastlaşdım. Yerlim çox həyəcan və 
təlaşla məndən soruşdu: 
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- Abbas müəllim, xəbərin varmı Naxçıvanı Ermənistana 
verirlər?! Buna görə mən də Bakıya gəlmişəm ki, Azərbaycan 
ictimaiyyətini xəbərdar edəm. Düşündüm ki, Azərbaycan 
xalqının ziyalıları, başbilənləri Səməd Vurğunun yubileyinə 
yığışıb, yaxşı olar ki, sizə xəbərdarlıq edəm, siz də bu xəbəri 
onlara çatdırasınız ki, onlar nə düşünür?! 

- Onun bu sözlərindən sanki, başıma bir qaynar qazan su 
töküldü. Məni dəhşət bürüdü. Yoldaşlar, biz hara baxırıq və nə 
düşünürük? Azərbaycandan verilmiş bu qədər torpaqlar bəs 
deyildimi?! İndi də bütün bölgə əldən gedir. Əgər bu Sovetlər 
Birliyinin ümumi mülkiyyət prinsipidirsə, nə fərqi var Azər-
baycan ya Ermənistan?! Qoyun elə Azərbaycanın olaraq qalsın! 
Yox, bu zor siyasəti ilə bir ölkənin torpaqlarını başqasına 
hədiyyə etməkdirsə, onda biz nə qədər şərəfsizik ki, bu cürə 
xəyanətə göz yumuruq?! 

Abbas müəllim buraya çatanda, iclasın sədri Dadaşzadə 
dayana bilməyib ayağa qalxdı və üzünü ona tutaraq uca və 
titrək səslə dedi: 

- Abbas müəllim, bunun heç yeridir?! Nə demoqoqluq 
edirsən, bəsdir yetər! Bu, Səməd Vurğunun yubileyidir. 

Abbas müəllim daha da qızışdı və daha da ucadan dedi: 
- Bəli, əsl yeridir! Bəs, harada qaldırılmalıdır bu şərəf-

sizlik? Bir də onu bəyan etmək istərdim ki, Səməd Vurğun sağ 
olsaydı, bu hadisəyə məndən güclü reaksiya verib hayqırardı. 

Abbas müəllimin həyəcanlı çıxışı və Arif Dadaşzadənin 
qorxudan verdiyi mənfi cavab, onun sözünü kəsməyə cəhd 
etməsi zaldakıları təlatümə gətirdi. Beləliklə, iclas axıra qədər 
davam etmədi və pozuldu. Abbas müəllim zalda əyləşənlərin 
gözündə bir qəhrəmana çevrildi. Hamı bu məsələnin nə ilə 
bitəcəyini həyəcanla düşünürdü. Kimisi cəsarətlənib Abbas 
müəllimə öz təşəkkürünü bildirdi, cəsarət tapa bilməyənlərsə, 
öz ürəyində onu alqışlayırdı. Elə həmin günün sabahısı Abbas 
müəllimin bu çıxışı bütün şəhərə yayıldı. Çayxanalarda bu 
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haqda qızğın söhbətlər gedirdi. Hətta avtobus, tralebus və 
tramvaylarda da bu söhbətlər eşidilirdi. Naxçıvanın Azərbay-
candan ayırıb Ermənistana verilməsi hamını narahat edirdi və 
xalq tərəfindən olduqca pis qarşılanırdı. 

Həmin günün sabahı axşamçağı Əbülfəz əqidədaşları; 
Malik, Alim, Rafiq, Türk Aydınla çayxanada masa arxasında 
əyləşib, bu məsələ barəsində öz fikirlərini bölüşürdülər. Bu 
məsələnin faş olması Əbülfəzin lap ürəyincə idi. Abbas müəl-
limi yaxşı tanıyırdı. Onun necə vətənpərvər, öz milllətini sevən 
bir ziyalı olduğunu bilirdi, sanki ürəyinə dammışdı ki, tanınmış 
ziyalılardan kim isə belə bir cəsarətli addım atacaq. Belə 
cəsarət, belə risk əsl ziyalının əsas göstəricisidir. Əbülfəz 
armudu stəkandan bir-iki qurtum çay içib dedi: 

- Uşaqlar, Abbas müəllimin bu hərəkəti hər birimizə 
örnək olmalıdır. Biz də bu cür addımlar atmağı bacarmalıyıq. 

Hamı onun bu fikri ilə razılaşdı. Sonra Malik maraqlan-
dırıcı sualla Əbülfəzə dedi: 

- Əbülfəz, görən Abbas müəllimə nə edəcəklər? 
Əbülfəz bir anlığa fikrə getdi, qaşının birini qaldıraraq 

cavab verdi: 
- Mənə elə gəlir ki, işdən və partiyadan çıxaracaqlar, 

inanmıram onu həbs etsinlər, çünki onda məsələ daha da 
böyüyüb səs-küyə və narazılığa səbəb olar.  

Bayaqdan söhbətə diqqətlə qulaq asan və arada bir öz 
fikirlərini bildirən Rafiq yavaşca dilləndi: 

- Görən, indi Abbas müəllim nə edir? Etdiyindən 
peşiman olmayıb ki?! Bir xəbər tutsaydıq çox yaxşı olardı. 

Rafiqin bu sözləri Əbülfəzi sanki ayıltdı və o, dərhal cavab 
verdi: 

- Rafiq, düz deyirsən. Nə yaxşı ki, yadıma saldın, nə isə 
bir şey fikirləşməliyik. Abbas müəllimgilin evinə gedib-gələn 
adam tapmalıyıq... 
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Türk Aydın, Əbülfəzin sözünü başa çatdırmamış, tam 
əminliklə dedi: 

- Adam mən. Mən onun oğlu Fuadla uşaqlıqdan dostam. 
Onlara get-gəlişim var. Evləri də “Dostluq” kinoteatrının 
yanındadır. 

Əbülfəz sevincini gizlədə bilməyərək dedi: 
- Lap yaxşı, bu məsələni tapşırdıq sənə! Sənə bir 

qonaqlıq vermək mənim boynuma. Neçə günə bu məsələni həll 
edə bilərsən? 

Türk Aydın öz-özlüyündə bir az götür-qoy etdi, sonra 
qətiyyətlə dedi: 

- İki günə. 
- Yaxşı, iki gündən sonra, elə bu vaxt burada səni 

gözləyirik. Uşaqlar, siz nə deyirsiniz, bu təkliflə razısınızmı? 
Hamı bir ağızdan dilləndi: - Bəli. 
Həqiqətən də, iki gündən sonra Türk Aydın xəbər gətirdi 

ki, biz düşündüyümüz kimi onu işdən və partiyadan çıxarıblar. 
Amma kefi çox yaxşıdır. Atdığı bu addımı çox düzgün və 
vaxtında olduğunu qürurla vurğulayır və olduqca nikbindir. 
Yanına yaxın dostları gəlir. Hal-əhval tuturlar, ona ürək-dirək 
verirlər. Hətta Cəfər Cəfərov da orada idi. C.Cəfərov o zaman 
MK-də idealogiya şöbəsində işləyirdi. Əbülfəz onun adın 
eşitcək dedi: 

- Aydın, Abbas müəllimgilə gediş-gəlişini bir müddət 
davam etdir və öyrənməyə çalış gör, Naxçıvanın məsələsi nə 
yerdə qaldı? Yəqin ki, Cəfər Cəfərov oraya gəlib-gedirsə, Ab-
bas müəllimin yaxın dostu və məsləkdaşıdır. 

- Başüstə! – deyə Türk Aydın cavab verdi: 
Bir müddətdən sonra Türk Aydın öyrəndi ki, Azərbay-

canın rəsmi dövlət dairələrində bu məsələ geniş əks-səda verib. 
Ermənilərin müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyətləri Azərbay-
canın dövlət idarələrində olublar, geniş səpgili danışıqlar 
aparılıb. Hətta ermənilərin katolikosu Vazgen öz əsabələri ilə 
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müxtəlif dairələrdə, o cümlədən, Azərbaycan SSR-nin o 
dövrdəki Nazirlər Sovetinin sədri Sadıq Rəhimovun qəbulunda 
olublar. Deyilənlərə görə ermənilərin təklifini eşidən Rəhimov 
onlara tutarlı cavab verərək, kabinetindən qovub. 

Türk Aydının gətirdiyi bu xoş xəbər hamının ürəyincə 
oldu. Elə həmin gün Əbülfəz Türk Aydına dostları ilə birlikdə 
yaxşı bir qonaqlıq verdi. Qonaqlıqda Abbas müəllimin şərəfinə 
sağlıq deməyi də unutmadılar. 

Bir neçə gün idi ki, gecələr Əbülfəz demək olar ki, yata 
bilmirdi. Elə, düşünürdü ki, görək, bu məsələ Naxçıvanda necə 
çözüləcək?! Axı, bu olayın mərkəzi Naxçıvan idi, buna görə də 
yata bilmirdi. Bu kimi suallar onun yuxusunu ərşə çəkmişdi. 
Hadisələrin nə ilə bitəcəyini gözləməkdən savayı çarə qalma-
mışdı. Sadıq Rəhimovun erməniləri kabinetindən qovması, Cə-
fər Cəfərovun tez-tez Abbas müəllimi yoluxması, bu işin uğur-
la başa çatacağından xəbər verirdi. Amma onun bir xasiyyəti 
var idi ki, xüsusən də, vətən, millət məsələsində bir şey onu 
narahat edirdisə, o hadisə həllini tapmayınca dığ olurdu. 

Günlərin bir günü Əbülfəz akademiyadan çıxıb Sabir 
bağına tərəf gedirdi, yolda Türk Aydınla rastlaşdı, görüşüb hal-
əhval tutdular. Türk Aydının qara şlyapasının altından gözləri 
sevinclə parıldayırdı, sözlü adama oxşayırdı. Bunu Əbülfəz 
dərhal hiss etdi və dedi: 

- Aydın, sevincdən gözlərin yanır. Xeyir ola.  
Aydın gülə-gülə dedi: 
- Xeyirdir, çox sevindirici əla bir xəbər var. 
Əbülfəz dedi:  
- Yaxşı, üzmə, de! 
Aydın dedi ki; 
- Naxçıvandan yaxşı xəbər almışam. Naxçıvan Nazirlər 

Sovetinin sədri tərəfindən gözəl bir əməliyyat planı həyata 
keçirilir. Çox qısa bir zamanda Muxtar Respublikanın ərazis-
ində gizli fəaliyyət göstərən millətçi daşnak qrupları tutulub 
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zərərləşdirilir. Onlardan çoxlu makinalar, vərəqələr və sairə 
müsadirə olunur. Beləliklə, Naxçıvanda olan erməni daşnak 
yuvası ləğv olunub çözülür. 

Bu xəbər Əbülfəzi həddən artıq sevindirdi. Həmin gecə o, 
olduqca rahat yatdı, bu hadisə qaynayandan, belə rahat 
yatmamışdı. 

*** 
 
1965-ci ilin yayı idi. Abituriyentlər rayonlardan axışıb 

Bakıya gəlmişdilər. Bakıda institutların və universitetin qabağı 
tünlük idi. Bu il də yay isti keçirdi. Əbülfəzin uşaqlıq dostu 
Yusif yenə də ADU-ya girmək üçün qəbul imtahanına 
gəlmişdi. O, bir neçə il idi ki, qəbul imtahanına gəlirdi, amma 
hər dəfə müsabiqədən keçə bilmirdi. O zaman universitetin 
tarix fakultəsinə girmək çox çətin məsələ idi. Yusifin hər dəfə 
yüksək bal yığmasına baxmayaraq, müsabiqədən keçə bilmirdi 
– bir-iki balı çatmırdı. Buna görə də hər dəfə qəbul imtahanına 
gedəndə deyirdi ki, Sindibadın növbəti səfəri başladı. Səfərləri 
getdiyi illərə uyğun olaraq Sindibadın birinci, ikinci və üçüncü 
səfəri adlandırırdı. Həm də deyirdi ki, səfərlərim yeddincidə 
başa çatacaq. Həqiqətən də onun dediyi kimi oldu. 

Axşamçağı idi, hava yavaş-yavaş qaralırdı. Yusif stolun 
arxasında əyləşib imtahana hazırlaşırdı. Gecə saat on olardı ki, 
Əbülfəz bir cavan oğlan və qızla otağa daxil oldu. Yusif onları 
görən kimi ayağa durub onlara xoş gəlmisiniz dedi. Əbülfəz 
onun duruxduğunu görüb dedi: 

- Tanış ol, qaqauzlardır. Moldaviyadan gəliblər. On-on 
beş gün bizim qonağımız olacaqlar. Bunlar ər-arvaddılar, 
qalmağa yerləri və imkanları olmadığına görə bura gətirmişəm. 

Yusif qaqauz sözünü eşidəndə təəccübləndi. Birinci dəfə 
idi ki, qaqauzlarla belə yaxından tanış olurdu. Bir az yaxına 
gəlib: 

- Qonaq, Allah qonağıdır. Xoş gəlib, səfa gətirib – deyə - 
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onlar ilə əl verib görüşdü. Sonra qonaqları içəri otağa aparıb 
orada yerləşdirdi. Oğlanın adı Teodr, qızın adı isə Zinət idi. 
Yusifin onlara verdiyi suallara hər ikisi qaqauzca cavab verir-
dilər. Onlar bir-birini yaxşı başa düşürdülər. Yusif də onlarla 
öz ana dilində - Azərbaycan türkcəsində danışırdı. Hərdən 
Əbülfəz də onların söhbətinə qoşulurdu. Onun sualları, adətən, 
qaqauzların milli adət-ənənələrindən, oradakı yaşayış tərzin-
dən, moldavanların onlara münasibətindən, onların tarixindən 
və milli kimliyindən olurdu. Onların bilmədiyi məsələ ortaya 
çıxanda, özü aydınlaşdırırdı. Qaqauzların göyoğuzlar olduğunu 
və Moldaviya ərazisinə necə gəlib çıxdıqlarını açıqlayırdı. 

Teodrla Zinət iyirmi günə yaxın orada qaldılar. Yusif də 
altdan-altdan onları müşahidə edirdi. On beş günün içərisində 
onlar xeyli yaxınlaşmışdılar, hətta bir az da kökəlmişdilər. Bir 
gün Teodrla Zinət şəhərə gəzməyə getmişdilər. Əbülfəzlə Yusif 
evdə idilər. Onlar uşaqlıq xatirələrindən danışırdılar. Birdən 
Yusif Əbülfəzə zarafatla: 

- Maşallah, qonaqlarımız gündən-günə kökəlirlər. İstəyi-
rəm qapının üstünə yazım vurum “Kökəltmə məntəqəsi”, deyə-
rək gülməyə başladı. Əbülfəz də gülümsəyərək dedi: 

- A Yusif, bəsdir! Eşidərlər yaxşı deyil, zarafatı boşla! 
Bir neçə gündən sonra Əbülfəz qatara bilet alıb onları yola 

saldı. Gedəndə də bərk-bərk tapşırdı ki, öz evinizdir, haçan 
istəsəniz gələ bilərsiniz. Mənim evim dinindən asılı olmayaraq 
hər bir türk üçün açıqdır. 

Buna bənzər başqa bir olay Əbülfəz müəllim 3-cü Alata-
vadakı evində baş vermişdi. 1970-ci ildə Malik müəllim evlən-
diyinə görə evi ona vermiş və burada ev almışdı. Maliklə 
Əbülfəz şərtləşmişdilər ki, kim tez evlənsə, ev ona qalır. Onun 
evi hərbi qospitalın yaxınlığında yerləşirdi. Ev, həyət evi idi. 
Həyətin başında iki otaq iç-içə, bir otaq isə həyətin ortasında 
idi. O, həyətdəki bir otaqlı evdə qalırdı. 

1971-ci ilin yayı idi. Əbülfəz müəllim şəhərdə iki qaqauza 
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Əbülfəz Əliyev 
Leninqradda elmi 

ezamiyyətdə olarkən. 

rast gəlmişdi. Onlarla tanış olub, nə üçün gəldiklərin soruşmuş-
du. Onların söhbətindən aydın olmuşdu ki, onlar ər-arvaddır. 
Buraya işləməyə gəliblər. Amma iş tapa bilməyiblər, qalmağa 
da yerləri yoxdur. Əbülfəz müəllim onlara söz vermişdi ki, 
onlar üçün iş və ev tapacaq. Buna görə də onları evə gətirmişdi 
ki, bu məsələni həll edənə qədər onun evində qalsınlar. Onlar 
üç gün Əbülfəz müəllimgildə qaldılar. Əbülfəz müəllim 
Komsomol Komitəsinin köməkliyi ilə onları işə düzəltdi, həm 
də onlara ailəli yataqxanada ev də verdilər. 

 
*** 

 
1965-ci ilin payızında Əbülfəzi 

Leninqrada altı aylıq elmi ezamiyyətə 
göndərdilər. O, elmi ezamiyyətdən qa-
yıtdıqdan sonra təşkilatın özəklərini 
yaratmağa başladı. Təşkilat üçlük, beş-
lik, yeddilik və doqquzluq sistemi ilə 
qurulmuşdu və qrupun üzvləri bir-bi-
rini tanımırdı. Yalnız hər qrupun əla-
qəçisi təşkilatın rəhbəri ilə əlaqə sax-
layırdı. Əbülfəz bu sistemlə təşkilatını 
qurmuşdu və onu ildən-ilə genişlən-
dirirdi, xüsusən də, ADU-da müəllim 
işlədiyi illərdə. 1970-ci ilin əvvəllə-
rinə qədər onun təşkilatının işi yaxşı 
gedirdi. KQB tərəfindən izlənməsinə 

baxmayaraq, hələ kələfin ucun ələ keçirə bilmirdilər. 
Artıq Sovet İttifaqında 1968-ci ildən başlayaraq, respub-

likaların rəhbərliyinə KQB işçilərini və yaxud sistemlə bağlı 
adamları gətirirdilər. Bu, Mərkəzi Komitənin apardığı siyasətin 
nəticəsi idi. Sovet sisteminin möhkəmləndirilməsi və nəzarətin 
gücləndirilməsi geniş şəkildə həyata keçirilməyə başlamışdı. 
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Xruşovun vaxtında zəifləmiş KQB xeyli güclənmiş və hər şeyi 
nəzarətə götürmüşdü, eyni zamanda Kommunist partiyasının 
nüfuzu da bərpa olunmuşdu. 

1969-cu ilin yayında Azərbaycan SSR-nin rəhbərliyinə 
Azərbaycan KQB-nin sədri Heydər Əliyev gətirildi. Onun 
hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanın hər bölgəsində nəzarət 
daha da gücləndi. Moskva tərəfindən qarşıya qoyulan planlar 
xeyli artırıldı, xüsusən də, pambıq planı rekord həddə çatdı-
rıldı. Azərbaycan zəhmətkeşlərinin qul əməyi bahasına bu 
planlar artıqlaması ilə yerinə yetirildi. Bütün idarə, zavod və 
təşkilatlarda KQB-nin ştatlı və ya ştatdan kənar agentləri 
(çuqulları) yerləşdirilmişdi. Hər bir adamın hər bir addımını 
izləyirdilər. Belə bir şəraitdə Əbülfəz müəllimin gizli təşkilat 
yaradıb fəaliyyət göstərməsi əsl qəhrəmanlıq və cəsarət nümu-
nəsi idi. Artıq Əbülfəz müəllimin hər bir addımını izləmək 
üçün çoxlu güdükçülər ayrılmışdı. İşləmək getdikcə çətinlə-
şirdi, buna baxmayaraq o, ruhdan düşmürdü. 
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        Hələ 1967-ci ildən o, şəxsən KQB tərəfindən nəzarətə 
götürülmüşdü. Agentlərin onu izləməsi əvvəllər onu bərk nara-
hat edirdi, istər-istəməz xoşagəlməz hallar yaradırdı. Amma 
çox çəkmədi ki, onda onlara qarşı adaptasiya (uyğunlaşma) ya-
randı və elə vərdiş halını aldı ki, dırnaqarası dostlarını görmə-
yəndə darxırdı. Əvvəl onu izləyən avtomobillərin nömrələrini 
cib dəftərçəsində qeyd edirdi. Bu maşınlar adətən, ya “Jiquli” 
və ya “Volqa” markalı maşınlar olurdu. Sonra bu nömrələri 
yaddaşına həkk edirdi və həmin nömrələrlə izləndiyini dərhal 
hiss edirdi. 

Əbülfəz müəllimin uşaqlıq dostu, qonşusu və kirvəsi 
Namiq 1968-ci ilin yayında dövlət imtahanlarına hazırlaşırdı. 
Buna görə də Əbülfəz müəllimgilə gec-gec gəlirdi. Halbuki, 
imtahanlardan öncə hər həftə gəlirdi. May ayının sonu idi. 
Namiq bütün yoxlamaları vermişdi, qalırdı imtahanlar. Gözəl 
bir may havası idi. Bazar günü idi. Namiq yuxudan durub səhər 
yeməyini yeyəndən sonra qərara gəldi ki, gedib Əbülfəz 
müəllimi görsün və bir dərdləşsin və bir az dincəlib, zehni 
yorğunluğunu alsın. Namiq Əbülfəzgilə gəlib çıxanda o, təzəcə 
yuxudan durmuşdu. Onu görcək sevincək dedi: 

- A kirvə, xoş gördük! Çoxdandır görünmürsən? Görü-
nür, yoxlama və imtahanlar başını yaman qatıb. 

Namiqlə Əbülfəz həmişə bir-birinə kirvə deyə müraciət 
edirdilər. Namiq onun sözlərini təsdiqləyici tərzdə cavab verdi: 

- Hə, kirvə! Düz deyirsən, Allaha şükür bütün yoxla-
maları uğurla vermişəm, qalır dövlət imtahanları. Yoxlamaları 
qurtaran kimi düşündüm ki, gedim kirvəmi görüm və bir az 
dərdləşib dincimi alım. 

Əbülfəz müəllim cavab verdi: 
- Lap yaxşı iş görmüsən. Elə mənim də ürəyim səni 

istəyirdi. Vaxtında gəlmisən, bu gecə mən də elmi işimi xeyli 
işləmişəm. İndi çıxıb bir az dəniz kənarı bulvarı gəzərik. Sonra 
da çayxanada oturub yaxşı bir çay içə-içə dərdləşərik. 
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Onun bu təklifi Namiqin lap ürəyincə oldu və gülüm-
səyərək dilləndi: 

- Kirvə, ürəyin necə istəyir elə də edək, mən hazır. 
Əbülfəz müəllim səliqə-sahmanla geyindi, qalstukunu 

bağladı. Güzgünün qarşısında saçlarını darayıb qaydasına saldı. 
Sonra Maliklə xudahafizləşib dəniz kənarı parka getdilər. 

Namiqin atası Lətif kişi həmin ilin qışında dünyasını 
dəyişmişdi, onun bundan xəbəri yox idi. Çünki Lətif kişi ölüm 
ayağında vəsiyyət etmişdi ki, Namiq dövlət imtahanlarını verib 
qurtarmayana qədər ona heç bir söz deməsinlər. Qorxurdu ki, 
bu ağır xəbərdən sonra oğlu özünə gələ bilməz və imtahan-
lardan kəsilə bilər. Buna görə də Əbülfəz müəllim həmişə 
onunla elə zarafat edib, deyib-gülürdü ki, guya heç bir şey 
olmayıb. Çalışırdı ki, o, bunu hiss etməsin. 

Hava xoş olduğundan adamlar dəniz kənarına doğru 
axışırdı. Kimisi sevdiyi qızla, kimisi həyat yoldaşı, uşaqları ilə, 
kimisi də yaxın dost-tanışları ilə. Əbülfəz müəllimgil Quberna-
tor bağını keçib Azneft dairəsindən təzəcə bulvara keçmişdilər 
ki, bir ağ rəngli jiquli dayanacaqda dayandı və maşının sürü-
cüsü onların arxasınca diqqətlə baxmağa başladı. Bu Əbülfəz 
müəllimin diqqətindən yayınmadı və birdən dayanıb ayaq-
qabısının bağını açıb yenidən bağlamağa başladı. O, elə dur-
muşdu ki, maşının nömrəsini rahat oxumaq olurdu. Ayaq-
qabısının bağını bağladıqdan sonra dikəldi və cibindən kiçik 
cib dəftərçəsini çıxartdı. Bu vaxt jiqulinin sürücüsü elə bil ki, 
nə isə hiss edib maşını sürətlə sürüb getdi. Əbülfəz müəllim 
gülümsəyərək, yadda saxladığı maşın nömrəsini cib dəftərçə-
sinə yazdı və bir daha nömrəni nəzərdən keçirdi. Bu yeni 
nömrə idi və barmağını dərhal dişlədi ki, yeni dostu peyda 
olub. Bütün bunları maraqla izləyən Namiq ondan soruşdu: 

- Kirvə, o nədir elə yazırsan? 
Əbülfəz müəllim soyuqqanlılıqla cavab verdi: 
- Heç, elə bir şey deyil, sonra sənə deyərəm.  
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Namiq bir söz deməyib susdu və bu haqda ona sonra da 
bir söz demədi. Ancaq Əbülfəz müəllim tutulanda başa düşdü 
ki, həmin maşın kirvəsini güdən KQB işçisinin maşını imiş. 

 
*** 

 
KQB-nin belə güclü nəzarətinə baxmayaraq, təşkilat öz 

fəaliyyətini genişləndirirdi. Əbülfəz müəllim institutların çoxu-
sunda öz özəklərini yarada bilmişdi. Çünki onun özü bütün 
institutlarda tələbələr arasında dolaşırdı və maraqlı adamlarla 
ünsiyyətə girib öz tərəfinə çəkə bilirdi. O, düşündüklərini elə 
inamla deyirdi ki, istər-istəməz tərəfdaşı onun dediklərinə 
inanırdı. Onun inandırma qabiliyyəti olduqca güclü idi. Bunun-
la bərabər onun yalan danışmamağı və doğruluğu, təmizliyi bu 
inamı daha da gücləndirirdi.  

Nəhayət, bu axtarışlar o dövrdə gənc şair kimi parlayan 
Vaqif Cəbrayılzadə ilə yaxından tanış olmağa gətirib çıxardı. 
Onların elə ilk görüşdə söhbətləri üst-üstə düşdü, bəzi məqam-
ları çıxmaq şərti ilə. Təxminən onların tanışlığı 1970-ci illərin 
əvvəllərində olmuşdu. Onlar bir neçə dəfə görüşdülər və bu 
görüşlər davam etdikcə, hər ikisi bir-birini daha yaxından tanı-
dı. Bu görüşlərin birində Əbülfəz müəllim Vaqifə təklif etdi ki, 
- gəl, bizə qoşul, birgə mübarizə aparaq. Vaqif tərəddüd 
etmədən soruşdu: 

- Əbülfəz müəllim, mən etiraz etmirəm, amma bunun 
üçün ya gizli bir təşkilat, ya qurum olmalıdır?! 

Əbülfəz müəllim ona sınayıcı tərzdə dedi: 
- Tutaq ki, belə bir gizli təşkilatım var, razısanmı? 
Vaqif Cəbrayılzadə çoxdandır belə bir təşkilatın yaradıl-

ması haqqında dəfələrlə düşünmüşdü, amma bir şey alınma-
mışdı, buna görə də dedi: 

- Əbülfəz müəllim, mən razı. 
Onun razılığı Əbülfəz müəllimin ürəyincə oldu və 

gülümsəyərək əlavə etdi: 
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- Ürəyimə dammışdı ki, belə cavab verəcəksən. 
Vaqif Cəbrayılzadə bir anlığa fikrə getdi. Nə isə düşündü 

və sonra şərt qoyucu tonda dedi: 
- Amma xahiş edirəm məni təşkilatın çərçivəsinə salma, 

özün bilirsən ki, mən azad hərəkət etməyi daha çox sevirəm. 
Azad olmaq, azad düşünmək, azad söz demək mənim ama-
lımdır. Mənə elə gəlir ki, bir az müstəqil hərəkət etsəm, 
fəaliyyətimizin genişlənməsi üçün daha çox iş görərəm. 

Əbülfəz müəllim təmkinlə cavab verdi: 
- Vaqif, mən razı! Bilirəm ki, əsl şairlər azad olmağı hər 

şeydən üstün tuturlar. 
Beləliklə, Vaqif Cəbrayılzadə həmin gündən Əbülfəz 

müəllimin yaratdığı gizli təşkilatın üzvü oldu. Onun yaratdığı 
təxminən yeddi nəfərlik özək, sona qədər gizli qala bildi. 

Bu dövrlərdə Xalq Təsərrüfatı İnstitununtələbəsi Akif 
İslamzadənin oxuduğu bir çox mahnıları şöhrət qazanmaqda 
idi. O, Azərbaycan mahnı janrına yeni bir nəfəs, yeni bir ruh 
gətirmişdi. Əbülfəz müəllim də onun oxuduğu mahnıları 
diqqətlə izləyirdi və deyirdi ki, bu oğlanın gələcəyi parlaqdır, 
onun səsində milli bir ruh özünü biruzə verir. 

1972-ci ilin sentyabr ayının sonları idi. Əbülfəz müəllim 
Vaqif Cəbrayılzadə ilə Qubernator bağındakı çayxanada sakit 
bir güşədə əyləşib çay içirdilər. Birdən radioda Akif İslam-
zadənin səsi eşidildi. Əbülfəz müəllim bir anlığa susdu və 
sonra Vaqifə dedi: 

- Sən Allah, mahnı qurtarana qədər danışma, mahnıya 
qulaq asaq! Onun mahnıları məni gündən-günə özünə çəkir. 
Onun mahnılarını dinləyən hər bir kəsin milli ruhu oyanır. 

Vaqif Cəbrayılzadə də bir anlığa susdu və öz aləminə 
qapıldı. Bir azdan mahnı bitdi, o, dərin fikirlərdən ayılaraq 
mutlu bir tərzdə dedi: 

- Əbülfəz müəllim, istəyirsən onu səninlə tanış edim? 
Mənimlə çox yaxındır və bizim əqidənin daşıyıcısıdır. 
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Onun bu sözlərindən Əbülfəz müəllimin kefi lap duruldu 
və dedi: 

- Vaqif, elə bir iş görsən, böyük bir savab qazanarsan. 
Akifi ruhlandırıb, düz istiqamətləndirsək, işimizin təbliği üçün 
böyük iş görə bilərik. 

Vaqif Cəbrayılzadə tam əminliklə dedi: 
- Gələn həftənin bu günü, elə bu vaxt, burada görüşərik.  
- Çox gözəl, mən razı. 
Bir müddət onlar orada çay içib dərdləşəndən sonra oranı 

tərk etdilər. 
Payız fəsli təzə girdiyindən havalar qismən soyumuşdu. 

Səhər saat on bir olardı. Akif İslamzadə Fidetov küçəsində 
yerləşən tele-radionun səsyazma studiyasının qapısından içəri 
daxil oldu. O, növbəti mahnısını yazdırırdı. Elə mahnını təzəcə 
yazdırıb qurtarmışdı ki, Vaqif Cəbrayılzadə içəri daxil oldu. O, 
oranı yaxşı tanıyırdı, bir neçə dəfə Akiflə burada olmuşdu. 
Səsyazma studiyasının işçiləri ilə görüşüb hal-əhval tutandan 
sonra Akifə dedi: 

- Səninlə bir az söhbətim var. İşlərini qurtarmısanmı? 
Akif dərhal cavab verdi: 
- Vaqif, demək olar ki, qurtarmışam, amma bir dəfə 

qulaq assaq pis olmaz. Görək, necə çıxıb?! Sənin fikrin də 
mənim üçün önəmlidir. 

- Lap əla, mənim üçün xoşdur ki, sənin ilk dinləyicin 
oluram. 

Musiqi sədaları yavaş-yavaş otağı bürüdü. Akif İslamza-
dənin şaqraq, gözəl, məlahətli səsi otaqda olanları heyran 
etmişdi. Vaqif Cəbrayılzadə qalın qaşlarını çataraq, onun oxu-
duğu mahnıdan xüsusi bir ləzzət alırdı. Sanki musiqi onu başqa 
bir aləmə aparmışdı. Bir azdan mahnı sona çatdı, musiqi susdu. 
O, əl çalaraq, Akifi alqışladı və əlavə etdi: 

- Akif, əla! Vallah, günü-gündən püxtələşirsən. 
Onun bu sözü Akifə, elə bil, qol-qanad verdi. Ona 

təşəkkür edib dedi: 
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- Vaqif, indi mən hazır, hara deyirsən gedək! 
Vaqif Cəbrayılzadə gülümsəyərək:  
- Gedək, bu mahnıya görə mən səni xoruzquyruğu çaya 

qonaq edəcəm. 
Akif də ona zarafatla cavab verdi: 
- Bəy verən atın dişinə baxmazlar. 
Onlar studiyanın işçiləri ilə xudahafizləşib bayıra çıxdılar. 

Bir az getmişdilər ki, Akif dilləndi: 
- Hansı çayxanaya gedək? 
O, fikirləşmədən cavab verdi: 
- Parapet bağındakı çayxana daha yaxındır.  
Bir azdan onlar çayxanaya çatdılar. Stolların çoxusu tutul-

muşdu, lap qıraqda ağacın altındakı stol boş idi. Onlar stolun 
arxasına keçib əyləşdilər. Vaqif Cəbrayılzadə dediyi kimi etdi. 
Dərhal xoruzquyruğu çay sifariş verdi, sonra ətrafı gözucu nə-
zərdən keçirdi və arxayın oldu ki, onları izləyib-güdən yoxdur. 
Bu vaxt çayçı dəmlədiyi çayniki gətirib stolun üstünə qoydu. 
Vaqif Cəbrayılzadə çayniki götürüb əvvəl Akifin, sonra da öz 
stəkanına çay süzdü və dedi: 

- Akif, istəyirsən səni Universitetin müəllimi Əbülfəz 
müəllimlə tanış edim? 

Akif maraqla ondan soruşdu: 
- Doğrudan?! Yoxsa, zarafat edirsən? 
- Yox, zarafat zad etmirəm. Gerçək sözümdür. 
Onun bu sözlərindən Akifin gözləri sanki işıqlandı və 

dedi:  
- Haçan? 
O dərhal cavab verdi: 
- Elə, günü sabah, Əbülfəz müəllimlə danışmışam, sabah 

axşamçağı saat 6-da bizi Qubernator bağındakı çayxanada 
gözləyəcək. 

Akif mutlu bir halda dedi: 
- Vallah, oğulsan! Çoxdandır mən onunla rəsmi şəkildə 
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görüşmək arzusunda olmuşam. Hələ də yadımdan çıxmayıb – 
1965-ci ildə Şərqşünaslıq fakültəsinin tələbələri KVN təşkil 
etmişdilər. Mən də həmin KVN-ə dəvət almışdım. Tədbirin 
açılışı rusca oldu və özü də rus dilində aparılırdı. Bir iki nəfər 
çıxış etmişdi ki, birdən səhnəyə yaraşıqlı, ucaboylu bir oğlan 
çıxdı və ana dilində çıxış etdi. O dedi ki, KVN təşkil etmək çox 
yaxşıdır. Amma yaxşı olardı bu, doğma ana dilimizdə keçiril-
sin. Güman edirəm ki, kim öz ana dilini sevirsə, ona hörmət 
edirsə, belə edəcək. Bu çıxışdan sonra tələbələr ayağa durub 
onu alqışladı və yerdən – düz deyir, düz deyir atmacaları eşi-
dildi. Zalda səs-küy yarandı. Universitetin rəhbərliyindən bir 
nəfər səhnəyə çıxdı və bildirdi ki, haqlı iraddır, çalışacağıq 
bundan sonra keçirilən tədbirlərimizi öz doğma dilimizdə 
keçirək. Vaqif, tanış olacağım şəxs həmin Əbülfəzdir? 

- Hə, düz tapmısan! Gözəl yaddaşın var – deyə o, astaca 
cavab verdi. 

Axşamçağıdır, yüngül gilavar əsir. Təxminən saat 6-ya on 
dəqiqə qalır. İki gənc oğlan söhbət edə-edə “Bakı Soveti” 
metrosunun qabağından Qubernator bağına girirlər. Bu gənc-
lərdən bir Vaqif Cəbrayılzadə, digəri isə Akif İslamzadədir. 
Akif bir neçə dəqiqədən sonra arzuladığı və yaxından tanış 
olmaq istədiyi şəxslə - Əbülfəz müəllimlə görüşəcək. Onlar 
çayxanaya yaxınlaşanda, Əbülfəz müəllim çayxanaya təzəcə 
daxil olurdu. O, boş stollardan birinin arxasında əyləşdi və 
ətrafa nəzər saldı. Çayxanada hələ bir neçə stol boş idi. Cibin-
dən siqaret qutusunu çıxartdı və bir siqaret çıxarıb damağına 
qoydu, sonra alışqanı ilə onu yandırıb bir qullab vurdu. Elə bu 
vaxt çayxanaya daxil oldular. Onlar uzaqdan Əbülfəz müəllimi 
gördüklərinə görə birbaşa onun stoluna yaxınlaşdılar. Vaqif 
Cəbrayılzadə salam verdikdən sonra dedi: 

- Əbülfəz müəllim, adını eşitdiyiniz, səsini sevə-sevə 
dinlədiyiniz Akif İslamzadə qarşınızdadır. Buyurun, tanış olun! 

Akif sıxıla-sıxıla əlini Əbülfəz müəllimə tərəf uzatdı. 
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Onun ağ, incə barmaqları Əbülfəz müəllimin nazik, uzun 
barmaqları arasında görünməz oldu. Əbülfəz müəllimin üzünə 
xoş bir təbəssüm qonmuşdu və o, mutlu bir tərzdə dedi: 

- Akif, sənin sənətdə tutduğun yol düzgün yoldur. Sən 
türk oğlu türk kimi oxuyursan. Çünki ifanda yad nəfəs – nə 
ərəb, nə fars, nə də hind musiqisinin qarışığı, çalarları yoxdur. 
Səni ürəkdən alqışlayıram, eşq olsun! 

Əbülfəz müəllimin bu sözləri onun ürəyini dağa döndərdi. 
Onun sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Öz-özünə düşündü ki, 
deməli o, əsl sənətkardır, onun öz yolu, dəsti-xətti vardır. Heç 
kəsi təqlid edib yamsılamır. Başlıcası, Azərbaycan musiqisini 
yad təsirlərdən qoruyur. Bu, onun sənəti üçün böyük qiymət 
idi. O, sıxıla-sıxıla üzünü Əbülfəz müəllimə tutaraq dedi: 

- Mənim sənətimə verdiyiniz bu qiymətə görə sizə 
təşəkkür edirəm və çalışaram ki, tutduğum bu yolu axıra qədər 
davam etdirim. 

Onun bu sözlərindən Əbülfəz müəllim gülümsəyərək 
cavab verdi: 

- Biz sənə təşəkkür etməliyik ki, belə təmiz, aydın 
oxuyursan, ruhumuzu oxşayırsan. Sənin səsin, ifan insanların 
milli ruhunu, vətənpərvərlik hisslərini oyadır. Çalış həmişə 
vətənpərvərlik hisslərini oyadanmahnılar oxu! Xalq üçün bu, 
sənin ən böyük xidmətin olar. 

Bu əsnada Vaqif Cəbrayılzadə zarafatla Akifə bir atmaca 
atdı: 

- Onun ustadı mən olmuşam! Ona mən yol göstərmişəm! 
Əbülfəz müəllim də onun atmacasına zarafatla cavab 

verdi: 
- Bərəkallah kəramətinə! Çox sağ ol, yaxşı şagird 

yetişdirmisən. 
Akif İslamzadə utandığından cavab vermədi və armudu 

stəkanı götürüb çaydan bir iki qurtum içdi. 
Həmin gün onların söhbəti xeyli çəkdi. Əbülfəz müəllim 
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Şərq musiqisinin incəliklərindən, xüsusən də, Azərbaycan 
musiqisinin qədimliyindən, zənginliyindən xeyli danışdı. Həm-
çinin nəhəng musiqişünaslarımızdan – Seyfəddin Ürməvidən, 
Əbdülqadir Marağaidən də maraqlı söhbətlər etdi. O, Azərbay-
can musiqisinin gözəlliklərindən, incəliklərindən danışdıqca 
Akif İslamzadə daha da heyrətlənirdi. Çünkü onun qarşısında 
oturub söhbət edən şəxs, Azərbaycan musiqisinin gözəl bilicisi 
idi. Bu görüşdən sonra Akif İslamzadə mütəmadi olaraq onunla 
görüşürdü və çox keçmədi ki, o da bu gizli təşkilatın üzvü oldu. 
Əbülfəz müəllimlə görüşdən sonra vətənlə bağlı mahnılara 
xüsusi fikir verirdi. Onun “Sarı gəlin” xalq mahnısı, “Bura 
vətəndir” kimi mahnıları dillər əzbəri olmuşdu. Hətta, milli 
düşüncədən, şüurdan uzaq olan adamların qəlbinə də bu mahnı-
lar yol tapmışdı. Həqiqətən, milli şüurun, ruhun və vətənpər-
vərlik hisslərinin oyanmasında stimul rolunu oynayırdı.  

Bəzən bunların çay məclisinə gənc bəstəkar Cavanşir 
Quliyev də qoşulurdu. Əbülfəz müəllimlə görüşlər onun həya-
tında mühüm rol oynadı. Cavanşir Quliyevin dediyi kimi 
“Əbülfəz müəllimin, azərbaycanlı milləti yoxdur, türk milləti 
var” ifadəsi məni ildırım kimi kəsdi, silkələdi və yerimdən 
oynatdı! Mən sanki yuxudaydım, ayıldım. O vaxta qədər 
yazdıqlarımın adi quru notlar yığını olduğu mənə çatdı. əsərlər 
cansız, meyit kimi idi – ancaq forma və fakturası var idi.  

Onunla ünsiyyətdən sonra artıq mənim vətənim Sovet 
Azərbaycanı deyildi – mənim vətənim bütün Türküstan oldu! 
M.Rəsulzadəni tanıdım! Türkün şanlı tarixi mənim tarixim 
oldu! Türkün musiqisi də mənim musiqim oldu! Mən özüm də 
türk oldum! Döndüm özümə! Döndüm saza! Döndüm Dədə 
Qorquda! Özümə yeni tar aldım. 

Mənə hava gəldi, mənə nəfəs gəldi, həvəs gəldi, arzu gəldi 
– təzə yazılar yazmaq istədim! Və yazdım! Mənim musiqi 
taleyimdəki “çat xətti” 1972-ci ildə yazdığım “1-ci kvartet”in 
2-ci hissəsi ilə 3-cü hissənin arasından keçir! Əbülfəz bəy məni 
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“yuxudan ayıldanda” kvartetin iki hissəsini artıq yazmışdım. 3-
cü hissə mənim sonrakı musiqi taleyimi həll etdi, mənə uğurlar 
gətirdi, məni dünyada gəzdirdi və bütün sonra yazdıqlarım 1-ci 
kvartetin 3-cü hissəsinin “şinelindən çıxıb – Ə.Elçibəyin məf-
kurəsindən bəhrələnib! Beləcə, Elçibəy məndən bəstəkar 
yaratdı.” 

*** 
 
Əbülfəz müəllimin yaratdığı gizli təşkilat günü-gündən 

genişlənirdi. Bu üçlüklərdən birinin əlaqəçisi Ziyəddin idi. Bu 
qrupa Arif Rəhimov və Salman daxil idi. Onların hər üçü 
ADU-nun ədəbiyyat fakültəsinin tələbəsi idi. Onlar tez-tez 
çayxanaya yığışıb, xalqın gələcəyi barədə diskusiyalar aparır-
dılar. Bu təşkilatın fəal tərəfdarlarından biri də Rüstəm Eminov 
idi. O, Əbülfəzdən bir-iki kurs yuxarı oxuyurdu. Eyni fakültədə 
oxuduqlarına və yataqxanada qaldıqlarına görə bir-birini yaxşı 
tanıyırdılar. 

1968-ci ilin sentyabr ayı idi. Tələbələr evlərindən geri 
dönmüşdülər. Əbülfəz müəllim dərsini deyib qurtarmışdı, 
təzəcə universitetin binasından çıxmışdı ki, təsadüfən Rüstəm 
Eminovla rastlaşdı. Həmişəki kimi bir-birindən hal-əhval 
tutdular. Sonra elmi işlərinin nə yerdə olduğu haqqında biri-
birindən xəbər tutdular. Əbülfəz müəllim çoxdan idi ki, onu 
görmürdü və ürəyindən keçirdi ki, onunla oturub bir əməlli-
başlı dərdləşsin, üzünü ona tutub dedi: 

- İşin zadın yoxdursa, gedək “Sahil” çayxanasına bir çay 
içək və dərdlərimizi paylaşaq. 

Rüstəm dərhal cavab verdi: 
- Yox, elə bir işim yoxdur. Nə deyirəm ki, gedək! 
O, gülümsəyərək dedi:  
- Haydı, bakal gedəlim! 
Onlar söhbət edə-edə Bakı Soveti metrosunun yanından 

keçib “Sahil” çayxanasına tərəf yollandılar. 
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Saat 17 olardı, çayxanada da xeyli boş yer var idi. Onlar 
bir küncdə qoyulmuş stolun arxasında əyləşdilər. Bir az ordan-
burdan danışdılar, sonra onların söhbəti Azərbaycan Xalq 
Cumhuriyyətinin yaranması və göstərdiyi fəaliyyətinin üstünə 
gəlib çıxdı. Söhbət gəlib Xalq Cumhuriyyətinin devrilməsi və 
Sovet rus ordusu tərəfindən Azərbaycanda Sovet dövlətinin 
qurulması və “Müsavat” partiyası üzvlərinin kütləvi şəkildə 
həbs edilməsi və güllələnməsinə çatanda, Rüstəm özündən asılı 
olmayaraq dərindən bir ah çəkdi. Əbülfəz müəllim bunu dərhal 
sezdi və dedi: 

- Rüstəm, sözlü və dərdli adama oxşayırsan, olmaya o 
dövrdə bolşeviklərin təpiyi sizin ailəyə də dəyib?! 

O, bir anlığa fikrə getdi və vaxtından əvvəl çallaşmış 
saçına sığal çəkib dedi: 

- Əbülfəz müəllim, lap mənim ürəyimi oxudun. İndiyə 
qədər sənə deməmişəm, amma indi deyəcəm. 

Əbülfəz müəllim bütün diqqətini cəmləyib, gözünü onun 
ağzına dikdi. Rüstəm ətrafına göz gəzdirdi, sonra kədərli bir 
tonda sözə başladı: 

- Babam Abdulla koxa, Qazaxda Müsavat hakimiyyətinin 
polis rəisi, bir neçə rayonda pristav olub. Sonradan onu, 
qardaşını və əmisi oğlunu 1930-cu ildə güllələyiblər. Nəslimiz 
repressiyaya məruz qalmış nəsildir. Yaxşı yadımdadır, mənim 
dörd-beş yaşım olanda, Cahangir adlı bir əmim bir kolxoz-
çunun kəlini söydüyünə görə həbs etdilər. Mən də anamgilə 
qoşulub hönkür-hönkür ağlayırdım. Uşaq olsam da, bu xatirə 
yadımda qalıb. Elə o vaxt, orta məktəbdə oxuyanda, xəlvətcə 
gedib babamın qəbrini ziyarət etdim və and içdim ki, bu rejimə, 
bu işğalçı Rusiyaya, Sovetlərə qarşı mübarizə aparacağam! 

O, danışdıqca daha da kədərlənirdi və söhbəti bura 
çatanda, gözündən axan iki damla yaş yanağına axdı, əli ilə 
silib gizlətməyə çalışdı. Amma bu Əbülfəz müəllimin baxışla-
rından yayınmadı və ona təskinlik verici bir tonda inamla dedi: 
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- Elə buna görə də yaşamağa dəyər! 
Onun son sözü Əbülfəz müəllimə ləzzət verdi və əlavə 

etdi: 
- Çox əla və yerində dedin! 
Buna görə də Əbülfəz müəllim bir dəfə Rüstəm Eminov 

haqqında söhbət düşəndə demişdi: - Rüstəm anadangəlmə 
azadlıq mücahididir. 

Əbülfəz müəllimin yaratdığı bu gizli təşkilat vətənsevər, 
milli oğulları öz ətrafına toplamaqla məşğul idi. Təşkilat 1970-
ci illərin əvvəllərində bir sıra özəklərini yaratmış və fəaliyyət 
dairəsini genişləndirmişdi. Bu təşkilatın üzvlərindən Aydın 
Qasımov, Türk Aydın, Vaqif Cəbrayılzadə, Dilsuz Mustafayev, 
Mir Heydər Mirzəyev, Ələsgər Siyabov, Fəzail Ağamalıyev, 
Mehdi Məmmədov və digərləri biri-biri ilə Əbülfəz müəllim 
vasitəsi ilə tanış olsalar da, amma təşkilatın üzvü olduqlarından 
xəbərsiz idilər. 

1970-ci ilin sonunda təşkilatın idarə heyyəti qərara aldı ki, 
Azərbaycanın tanınmış, adlı-sanlı ziyalıları ilə əlaqə yaratsın. 
Buna görə də belə bölgü aparıldı; Malik Mahmudov Ziya 
Bünyadovla, Alim Xasıyev Tofik Köçərli ilə, Rafiq İsmayılov 
Süleyman Əliyarovla, Abbas Musayev Həsən Abdullayevlə və 
Əbülfəz Əliyev, Xudu Məmmədov və Bəxtiyar Vahabzadə ilə 
çox ehtiyatla əlaqə saxlamalı, onlara yanaşmalı, təşkilat haqda 
heç bir söz demədən, onların hörmətini uca saymaqla yanaşı 
münasibətləri daha da yaxınlaşdırsınlar. Çünki o dövrdə belə 
söz-söhbət yaranmışdı ki, Xudu Məmmədovun, Bəxtiyar 
Vahabzadənin və Nurəddin Rzayevin də gizli təşkilatı var. 

Təşkilatın əsas məqsədi Azərbaycanın bu vətənsevər ziya-
lılarından yararlanmaq, onları bir yerə, bir məxrəcə gətirib təş-
kilata rəhbər etmək idi, təxminən belə bir siyahi də tutulmuşdu: 

1. Abbas Zamanov 
2. Bəxtiyar Vahabzadə 
3. Ziya Bünyadov 
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4. Xudu Məmmədov 
5. Süleyman Əliyarov 
6. Nazir Əliyev 
7. Nurəddin Rzayev 
İdarə heyyəti var qüvvəsi ilə fəaliyyətə başladı. Amma 

işləmək çox çətin idi. Artıq idarə heyyətinin üzvləri və aparıcı 
fəalları KQB-nin nəzarətində idi, hər addım izlənilirdi. İdarə 
heyyətinin üzvləri çox ehtiyatla, diqqətlə işlərini görürdülər. 
Ancaq onların bu fəaliyyəti milli-siyasi maarifçilik dairəsindən 
qırağa az-az hallarda çıxa bildi. Bunun ən böyük səbəbi 
insanların Sovet imperiyasından qorxmasından, onun yaratdığı 
“qüdrətli və əbədi quruluş” mifində və yaxın gələcəyimizə 
inamsızlıqda – yəni, bu quruluşun dağılmamasına inanma-
maqda idi. Gənclər azad olmağa daha çox inanırdılar. Ancaq 
onların da yaşayış şərtləri o qədər ağır idi ki, daha çox azadlıq 
uğrunda yox, yaşamaq uğrunda mübarizə aparırdılar. Bütün 
bunlara baxmayaraq, azadlıq ideyası ruhlara hakim kəsilmişdi. 

İdarə heyyətinin bu bölgüsündən bir neçə ay sonra 
Əbülfəz müəllim Nazir Əliyevgilə getdi. Onu görən kimi həm 
Nazir Əliyev, həm də Sevil xanım çox sevindilər.Nazir dörd-
beş il olardı ki, Əbülfəzi görmürdü. O, xeyli dəyişmişdi, daha 
da kişiləşmiş, mətinləşmiş, saçları bir az seyrəlmişdi. Amma 
qara qaynar gözləri əvvəlki tək yanırdı. Nazir onu xeyli söhbətə 
tutdu, keçmişləri yada saldı, bir çox xatirələri yenidən 
təzələndi. 

Artıq Nazirə məlum idi ki, dərs öyrətdiyi balaca Əbülfəz 
indi tarix elmləri namizədidir, universitetdə dərs deyir və 4-cü 
Dağüstü küçəsində yaşayır. Nazir indi onunla söhbətdə bir az 
ehtiyat edirdi, ona tamam başqa gözlə baxırdı. Artıq o, yetkin 
bir adamla, gənc bir alimlə, ziyalı ilə söhbət edirdi. Nazirin bu 
münasibəti Əbülfəz müəllimin diqqətindən yayınmadı. Ciddi 
bir tərzdə, ərkyana ona dedi: 

- Yəni siz deyəndə kim? 
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O, soyuqqanlıqla cavab verdi: 
- Nazir müəllim, bu sirrdir. Siz məni tanıyırsınız, 

rəhbərlikdə iştirakınıza söz versəniz, sonra bir sıra məsələləri 
də biləcəksiniz. 

Nazir maraqla soruşdu: 
- Xudu bilir? 
Dedi: 
- Təqribən hə! 
O, Əbülfəzin bu cavabından sonra dedi: 
- Xudu nə desə, mən ona razı. Ancaq bir şey də yadında 

saxla, gənclikdə belə fikrə düşənlər çox olur. Sonra kimisi ev-
lənir və ailə qayğısı, yaxud arvadı onu bu fikirlərdən uzaq-
laşdırır. Ya da bir babat vəzifə tapan kimi hər hansı bir bəhanə 
ilə aradan çıxırlar... mən Xududan başqa heç kimə inanmıram! 
Lazın gəlsə, az-çox maddi yardım edərəm. Bu yolda olanlar 
gərək çalışıb yüksək dövlət vəzifələri tutsunlar, bəlkə onda bir 
iş görmək olar. 

Əbülfəz müəllim qətiyyətlə dedi: 
- Nazir müəllim, yaxşı bilirsiniz mən siz sadaladığınız 

kimsələrdən deyiləm. Atalar demişkən: “Bu yolda öldü var, 
döndü yox!” 

- Söhbətin bu yerə çatdığını görən Sevil xanım incə səsi 
ilə dilləndi: 

- Yaxşı, çayınızı için, soyutmayın! 
 

* * * 
 
1970-ci ilin əvvəlində ADU-nun iki müəllimi – Bəxtiyar 

Vahabzadə və Əbülfəz Əliyev tələbələr arasında ən populyar 
müəllimlər sayılırdılar. Hər iki müəllim dərslərində proqram-
dan qismən kənara çıxıb tələbələrə milli bilgilər, millət, vətən 
sevgisi anlayışını geniş anlamda aşılayırdılar. Tələbələr arasın-
da milli şüurun oyanmasına və inkişafına təkan verirdilər. Buna 
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görə də hər iki müəllimin mühazirələrinə digər fakültələrin 
tələbələri də gəlirdilər. Bu mühazirələrdə iştirak edən tələbələr 
onların hər ikisi ilə çox asanlıqla ünsiyyətə girə bilirdilər. 
Tənəffüsdə və ya dərsdən sonra onlara suallar verən tələbələrin 
suallarına həmişə həvəslə cavab verirdilər. Hətta Bəxtiyar 
müəllimə sual verirdilər ki, Əbülfəz müəllimlə şəxsən tanışsan, 
yoxsa yox? Eyni sualın əksini Əbülfəz müəllimə verirdilər və 
hər ikisindən də yox cavabı alırdılar. Həm də tələbələr hər 
ikisinə arzu edirdilər ki, bir-biri ilə yaxından tanış olsunlar. 
Bəxtiyar müəllim də, Əbülfəz müəllim də çalışırdılar ki, bir-
biri ilə yaxından tanış olub ürək dolusu dərdləşsinlər. 

1971-ci ilin əvvəlləri idi. Novruz bayramı yaxınlaşırdı. 
Tələbələr qış tətilindən iki-üç həftə olardı ki, qayıtmışdılar. 
Universitetdə bir canlanma var idi. Bəxtiyar Vahabzadə təzəcə 
mühazirə otağından dəhlizə çıxmışdı ki, ucaboylu, qarayanız, 
arıq bədənli və qara gözlərindən ildırım çaxan, saçları azacıq 
qıvrım olan 32-33 yaşlı bir oğlan ona yaxınlaşdı və ədəblə 
salam verib: 

- “Gülüstan”ın müəllifi ilə tanış olmaq istəyirəm – deyə - 
uzun əlini irəli uzatdı. 

Bəxtiyar müəllim bu gözlənilməz sualdan sanki diksindi 
və bir anlığa bu gənc oğlanı diqqətlə süzdü və istər-istəməz 
əlini irəli uzatdı. Onun əli Əbülfəz müəllimin uzun barmaqları 
arasında güclə görünürdü. Hələ də Bəxtiyar müəllim kiminlə 
tanış olduğunu bilmirdi. Elə ki, Əbülfəz müəllim adını dedi, 
onun üzərindən sanki ağır bir yük götürüldü və gülümsəyərək 
dedi: 

- Mən də sizi qiyabi tanıyıram. Atalar demişkən: “İgidin 
adın eşit, üzünü gör!”  

İlk tanışlıqdan onlar elə şirin-şirin söhbət edirdilər ki, elə 
bil bunlar çoxdandır bir-birini yaxından tanıyırlar. Əbülfəz 
müəllim ilk söhbəti ədəbiyyatımızdan saldı və Süleyman Rüs-
təmin “Cənub şeirləri silsiləsinə”, Səməd Vurğunun “Yan-
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dırılan kitablar”, “Körpünün həsrəti” şeirinə heyran olduğunu 
bildirdi. Söhbət qızışdıqca onların söhbətlərinin mövzusu daha 
da genişlənib Azərbaycanın taleyi, istiqlal, ana dili, onun 
qəsdən əridilməsi siyasəti ətrafında dolanmağa başladı. Onlar 
tez-tez öz fikirlərini bölüşür və bu rejimin dağılacağından da 
söhbət edirdilər. Xüsusən, Əbülfəz müəllim bir tarixçi kimi bu 
sistemin dağılacağı səbəblərini açıq-aydın şəkildə açıqlayırdı. 

Bəxtiyar Vahabzadə Əbülfəz müəllim həbs olunanda bildi 
ki, onun bəzən ona eyhamla “əgər təşkilatımız olarsa, onun 
rəhbərliyində iştirak etməyə razı olarsan” dediyi sözləri nəyə 
görə deyirmiş. Bildi ki, o, heç nədən qorxmadan, cəsarətlə gizli 
bir təşkilat yaratmışdı. 

 
* * * 

  
Əbülfəz xaricdən gələn vaxt, kənddə söz-söhbət gedirdi ki, 

Geoloji Axtarış Partiyasını daha da genişləndirəcəklər. Geoloji 
Axtarış Partiyasında baş geoloq işləyən Mir Yəhya Səmən-
dərov buna daha çox çalışırdı. Onun özü Ordubadda tanınmış 
seyid ailəsində dünyaya göz açmışdı. O, atasını uşaq ikən 
itirmişdi. Anası Zübeydə xanım Ordubadın adlı-sanlı seyidlə-
rindən sayılan Mir İsmayıl ağanın bacısı idi. Mir İsmayıl ağanı 
37-ci ildə Qazaxıstana sürgün etmişdilər. O, uzun müddət 
orada yaşamış və Xruşov hakimiyyətdə olanda, vətəninə dön-
müşdü. Dayısının uzun müddət sürgündə olması Mir Yəhya 
Səməndərova bərk təsir etmişdi və onun qəlbində Sovet hökü-
mətinə qarşı bir nifrət hissi yaratmışdı. O, ağbəniz sifətli, qalın 
dodaqlı, enlikürəkli, boy-buxunlu, gülərüz və enerjili bir gənc 
idi. Yeyib-içməyi çox sevirdi. O, olduğu qonaqlıqda heç kəs 
darıxmazdı, o, maraqlı olaylar danışar, sonra da onları ayrı-
ayrışeirlərdən parçalar deyib açıqlayardı. Bir sözlə, sinə dəftər 
idi. Güləndə isə gözləri qıyılırdı və xüsusi bir tərzdə - xı-xı-xı 
gülərdi. Kənddə hamı onun xatirini istəyirdi. Səhlalı və Fərrrux 
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kişi ilə dostluq edərdi. Əbülfəz də onu tanıyırdı, amma 
yaxından oturub söhbətləşməmişdi. O, tez-tez Fərrux kişiyə 
deyirdi ki, bacıoğlun gələndə, məni onunla yaxından tanış 
edərsən. 

Bir gün Fərrux kişi oğlu Seyfəddinə dedi: 
- Oğlum, get Səməndərova de ki, atam deyir, axşam 

mənim qonağımdır.  
Seyfəddin – Başüstə! – deyib fin evlərinə tərəf yollandı. 
Axşamçağıdır. Günəş yavaş-yavaş qürub etməktədir. 

Günəşin öləziyən şüaları getdikcə ətəyini yığır. Günəşin şüaları 
Dəlikli daşın üstündə olanda, Mir Yəhya Səməndərov Fərrux 
kişigilin həyətinə daxil oldu. Kabab iyi adamı vururdu. 
Bahadurla Almurad həyətdə kabab çıkirdilər. Əbülfəz dayısı ilə 
bir tərəfdə şirin-şirin söhbət edirdi. Xansənəm xanım samavara 
od salırdı. Birdən Səməndərovun uca səsi eşidildi: 

- Salam-əleyküm, axşamınız xeyir! 
- Ay, əleykümə- salam, xoş gəlmisiniz ağa! – deyə 

Fərrux kişi qonağı qarşılamaq üçün qabağa gəldi. Kənddə hamı 
Səməndərova ağa deyə müraciət edirdi. Səməndərov Fərrux 
kişi və Əbülfəzlə görüşüb-öpüşdü və sonra onlar birlikdə otağa 
daxil oldular. Stolun arxasında əyləşib yerlərini rahatladılar. 
Çox keçmədi ki, stolun üstünə qozlu mürəbbə və çay gəldi. 
Fərrux kişi üzünü Səməndərova tutaraq dedi: 

- Ağa, bacıoğlum Əbülfəzi tanıyarsan. Bir həftə olar ki, 
Misirdən gəlib. Ürəyin nə qədər istəyir onunla dərdləşib söhbət 
edə bilərsən. 

- Səməndərov qalın səsi ilə dedi: 
- Fərrux kişi, sağ ol, verdiyin sözü yerinə yetirdin. 
Əbülfəz söhbətə qoşularaq dilləndi: 
- Ağa, dayım nə söz vermişdi ki? 
O, gülümsəyərək cavab verdi: 
- Dayın söz vermişdi ki, bacıoğlum gələndə sənə yaxşı bir 

qonaqlıq verəcəm. Allah canına dəyməsin! 
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- Bu nə sözdür, ay ağa! Özün bilirsən ki, mən söz verdim, 
qurtardı. Canın üçün düz deyirəm. 

Səməndərov armudu stəkanı götürüb bir neçə qurtum çay 
içdi, sonra Əbülfəzi sorğu-suala tutdu. Onun suallarının canı 
Misir xalqının yaşayışı, həyat səviyyəsi, tarixi və memarlıq 
abidələri, xüsusən də, ehramları haqqında idi. Əbülfəz bu 
suallara geniş, ətraflı cavab verdi. Onun cavablarından Səmən-
dərov çox razı qaldı. 

Bir azdan süfrəyə kabab gəldi. Yüzqramlıq balaca stəkan-
ları tut arağı ilə doldu. Fərrux kişi ilk badəni qaldırıb Səməndə-
rovun şərəfinə sağlıq dedi və onun Geoloji Axtarış Kəşfiyyat 
ekspedisiyasının açılması üçün çalışdığını yüksək dəyərlən-
dirdi. İlk badələr boşaldı. Əbülfəz bir tikə kabab yedikdən 
sonra Səməndərovdan maraqla soruşdu: 

- Bu Geoloji Axtarış ekspedisiyası xalqa nə verəcək? 
O, qısaca və bitkin cavab verdi: 
- Geoloji Axtarış ekspedisiyası dağlarımızda olan bütün 

faydalı metal qazıntılarını üzə çıxaracaq və burada bir neçə 
geoloji partiya olacaq. Hər partiya onlarla, yüzlərlə iş yeri 
deməkdir. Camaat işləyib dolanacaq. Burada bir çox yeni 
obyektlər tikiləcək. Bunların hamısı xalqın rifahını qismən 
düzəldəcək. Hökümətin burada iki məqsədi var; birincisi – yeni 
faydalı qazıntı mədənlərinin kəşf olunması, ikincisi isə işsiz 
camaatın işlə təmin olunması. Bunun nəyi pisdir ki?! 

Onun bu cavabından sonra Əbülfəz yalnız bir şeyi 
düşünürdü, bunların hamısı çox gözəl, amma birdən burada bö-
yük bir qızıl yatağı kəşf edildi, onda bu qızılı Rusiya Azər-
baycandan çəkib aparacaq. Buna görə də Səməndərova belə bir 
sual verdi: 

- Ağa, deyirsiniz ki, faydalı metallar yatağını üzə 
çıxaracaqsınız, tutaq ki, böyük bir qızıl yatağı tapdınız, belə 
olan halda Moskva bizim burada olan sərvətimizi daşıyıb 
aparacaq. Bunun da Azərbaycana heç bir xeyiri olmayacaq. Bu 
haqda heç düşünürsünüzmü?! 
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Onun bu sualı Səməndərovun ürəyincə oldu və qalın 
qaşlarını çataraq!  

- Əbülfəz, düz deyirsən, təbii ki, böyük qızıl yatağı kəşf 
etsək, onu Moskva dartıb aparacaq! Amma biz buna yol ver-
mərik, işləri elə quracağıq ki, kəşfiyyat getsin, xalq dolansın, 
biz dolanaq. Yoxsa, gələcək nəsil bunu bizə bağışlamaz! 

Onun bu cavabı Əbülfəzin narahatçılığına son qoydu, 
rahat bir nəfəs alaraq əlavə etdi: 

- Mənim də nə qədər imkanım var, bunun qarşısın 
almağa çalışacağam. 

Balaca araq stəkanları yenidən doldu, ikinci badəni Sə-
məndərov qaldırıb Fərrux kişinin sağlığına yaxşı bir tost dedi, 
sonra Əbülfəzə gələcək elmi işlərində uğurlar arzuladı. Məclis 
getdikcən qızışırdı. Üçüncü badədən sonra Səməndərov Azər-
baycan klassiklərindən dürlü-dürlü sözlər deyirdi və onların 
həyatından maraqlı olayları danışırdı. Bir azdan o, Kamal Ata-
türk haqqında yazılmış xatirələri söyləyir və onun böyüklüyünü 
göstərirdi. 

Əbülfəzi Səməndərovun Atatürk haqqında belə sevgi və 
qürurla danışması lap heyrətə salmışdı. Bu kişiyə heyran 
olmuşdu. Onun nə qədər gözəl, güclü yaddaşı var idi. Həmin 
gecə saat dördə qədər onunla söhbət etdi və onun nə qədər milli 
bir kişi olduğunu yəqin etdi. Elə həmin gündən sonra Səmən-
dərovla dost oldu, daha doğrusu, əqidə dostu. Haçan kəndə 
gəldi, onunla görüşüb dərdləşirdi. Bir neçə ildən sonra Səmən-
dərov Türkiyəyə turist kimi gəzməyə getdi. O, oradan gələndə, 
Atatürk haqqında olan “Tək adam” kitabını özü ilə gətirə 
bilmişdi. Bu səfərdən sonra Səməndərovun Atatürk haqqında 
bilgisi birə beş artmışdı. Biz Əbülfəzdən Atatürk haqqında 
soruşanda deyirdi ki, Səməndərov məndən də yaxşı bilir, ondan 
soruşun! Bu kitabı Azərbaycana ilk gətirən Səməndərov idi. 
Əbülfəz də həmin kitabı ondan alıb oxumuşdu. 
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* * * 
 
Artıq 1966-cı ildən Geoloji Kəşfiyyat Axtarış ekspe-

disiyası fəaliyyətə başlamışdı. Ekspedisiyanın mərkəzi Kələki-
də yerləşir. Çox yazıq ki, Səməndərovu ekspedisiyanın rəisi 
təyin etmədilər. Ekspedisiyanın ilk rəisi Nazim Abdullayev idi. 
O, rusdilli olduğundan çox vaxt rusca danışırdı. Ana dilində 
hərdən-bir qırıldadırdı, məcbur olanda. Nazim Abdullayevdən 
sonra ekspedisiyanın laboratoriya müdiri Novella Cəfərova 
gəldi. O, bəstəboylu, ağbəniz, dolubədənli, iri qara gözləri olan, 
gözəl bir qız idi və cavanların diqqət mərkəzində idi. Bakıdan 
gəlməsi, özünü açıq-saçıq aparması və rusca danışması bizi 
özünə daha çox cəlb etmişdi. 

Yeni geoloji partiyaların açılması üçün qızğın iş gedirdi. 
Dağların döşlərindən yeni yollar salınırdı. Piyazbaşı, Alçalıq, 
Ağyurd və Məlik Şəfi adlı dağlara maşın yollarının çəkilişi 
başlamışdı. Kələkidə həyat qaynayırdı. Ekspedisiya üçün yeni 
idarə binası, maqazin, yeməkxana və iki yaşayış binasının tikil-
məsinin təməli qoyulmuşdu. Kənd camaatında bir ruh yüksək-
liyi yaranmışdı. Kolxoza təzəcə sədr şeçilmiş Mir İsmayıl 
ağanın böyük oğlu Mir Əhməd kolxozun dirçəldilməsi üçün 
var qüvvəsi ilə çalışırdı. Onun sədr olduğu dövrdə bir neçə 
ərik, şaftalı və alma bağları salındı. İndi də o bağlar durur, 
amma əvvəlki gözəlliklərini itirmişdir. Yəni Geoloji Partiya-
ların işə düşməsi kolxozçuların əksəriyyətinin o partiyalarda 
işləməsinə səbəb oldu. Çünki kolxozda verilən əməkhaqqı ilə 
yaşamaq çox çətin idi. Mənim atam Mir Baba ağa da kolxozu 
son tərk edənlərdən oldu. O, Geoloji Partiyaların birində fəhlə 
işləyirdi. Təxminən mən o zaman ADU-nun şərqşünaslıq 
fakültəsinin ikinci kurs tələbəsi idim. O zaman ekspedisiyaya 
Bakıdan və digər yerlərdən gələn gənc qızlar biz gənclərin 
diqqətini maqnit kimi özünə çəkirdi və çalışırdıq ki, onlarla 
tez-tez ünsiyyətə girək. Gələnlərin çoxusu rusdilli azərbaycanlı, 
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rus və güclülər idi. Mir Cəlal rus dilini yaxşı bildiyindən, şəhər 
həyat tərzinə daha yaxşı bələd olduğundan onlarla tez bir 
zamanda dil tapıb dostlaşırdı. 

Gənc, gözəl, göyçək qız olan Novella tez bir zamanda 
kənddə özünə rəfiqələr tapdı. Əbülfəzin dayısı Fərrux kişinin 
ailəsiylə gözəl dostluq əlaqələri qurdu. Buna görə də Fərrux 
kişi – qızım – deyə onu öz himayəsinə aldı. Bu o demək idi ki, 
bir köpəkoğlu ona söz atıb sataşa bilməz. 

1967-ci ilin avqust ayının sonları idi kəndə səs-küy düşdü 
ki, Əbülfəz müəllim gəlir. O gələndə kənddə həmişə canlanma 
olurdu. Hamı istəyirdi ki, onunla görüşüb söhbət etsin. 
Xüsusən də, biz gənclərin sanki, bayramı olurdu. Əbülfəz gələn 
günü Almurad bir əmlik quzu kəsib cavanlara qonaqlıq verdi. 
Bu qonaqlıq yay zamanı kövşənin gözəl güşələrin birində,çay 
qırağında olurdu. Novella Əbülfəz haqqında çox eşitmişdi və 
qiyabi olaraq ona vurulmuşdu. O, axşamçağı işdən sonra Əbül-
fəzgilə getdi. Mehrinisə xanıma gözaydınlığı verdi və Əbülfəzi 
görmək istədiyini də bildirdi. Mehrinisə xanım onun bu 
sözündən xeyli sevindi, hətta ürəyindən keçdi ki, kaş Novella 
elə mənim gəlinim olsun! Əbülfəz içəri otaqda idi. Mehrinisə 
xanım oğlunu səslədi: 

- Ay Əbülfəz, ay Əbülfəz, bayıra çıx qonağın var! 
 Əbülfəz anasının səsini eşitcək bayıra çıxdı və anasının 

yanında yaraşıqlı, gözəl bir qız gördü və onu ötəri başdan-
ayağa süzdü və dedi: 

- Xoş gəlmisiniz! 
Novella onu görcək, gözaltı diqqətlə onu sevgi dolu 

baxışlarla süzdü. Doğrudan da, Əbülfəz müəllim o güman 
etdiyindən də yaraşıqlı və ürəyəyatımlı idi. Onun odlu baxışları 
hər hansı bir qızın ağlını başından alırdı. Novella utandığından 
yanaqları müsürü alma kimi qızarmışdı. Süzgün baxışlarını 
yerə zilləmişdi. Əbülfəzin bu sözündən özünə gəldi, dili topuq 
vura-vura rusca dedi: 
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- Spasibo! (Sağ ol!) 
Onun rusca cavab verməsi Əbülfəzi heyrətə gətirdi, öz-

özünə düşündü; - İlahi, bu gözəllikdə qız ana dilində danışa 
bilmir, bəlkə, bilir, özünü sındırmır. Eybi yox, mən sənə türkcə 
danışmağı elə öyrədərəm ki, heç özünün də xəbərin olmaz.  

Mehrinisə xanım vəziyyəti belə görüb oğluna dedi: 
- Oğlum, Novella xanımdır, sizi görmək istəyir. Dayının 

yaxın dostlarındandır. 
O, anasının bu sözünə cavab olaraq xüsusi bir nəzakətlə 

dedi: 
- Novella xanım, buyurun içəri. Mən sizin qulluğunuzda 

hazır. 
O, içəri daxil oldu. Əbülfəz ona yer göstərdi. Novella xa-

nım oturduqdan sonra sıxıla-sıxıla yenə rusca ona təşəkkür 
etdi.  

Əbülfəz onun sıxıldığını görüb dedi: 
- Novella xanım, mən də sənin qardaşın, heç sıxılıb 

eləmə! 
Qısa tanışlıqdan sonra Əbülfəz ciddi bir tərzdə ondan 

soruşdu: 
- Novella xanım, öz ana dilində danışmağı bilmirsən? 
O utana-utana incə səslə dedi: 
-Yaxşı bilmirəm, danışanda fikirlərimi zorla çatdırıram. 

Sizinlə rusca danışdığıma görə məni bağışla! Çalışaram ki, ana 
dilimdə danışım. 

O, Novellanın pis duruma düşdüyünü görüb dedi: 
- Bu sənin günahın deyil, zəmanənin günahıdır. Allah qoysa, 

Kələkidə öz ana dilini yaxşı öyrənərsən. Mən buna inanıram. 
Çox keçmədi ki, ortaya çay gəldi, yanında da qoz mü-

rəbbəsi. Əbülfəz çay qaşığı ilə kiçik mürəbbə qabına 2-3 ədəd 
cəviz qoyub, onun qabağına qoyub dedi: 

- Novella xanım, çayını cəviz mürəbbəsi ilə iç, çox ləzzət 
verir. 
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O, incə bir səslə cavab verdi: 
- Fərrux dayıgildə dadına baxmışam, həqiqətən də çox 

dadlı olur. 
Bir azdan onların söhbəti yeni məcraya yönəldi. Novellanın 

verdiyi suallar Misir həyatı ilə bağlı idi. Əbülfəz Misirdə olan 
həyat tərzindən, onların adət-ənənələrindən və tarixi abidələrindən 
danışdıqca, onun marağı daha da artırdı. Əbülfəz eyni zamanda, 
ərəblərin öz dillərini sevməsi və ona qayğı ilə yanaşmasından söz 
açdı. Sonra da əlavə etdi ki, çox heyf, biz azərbaycanlılar öz ana 
dilimizi öyrənməyə biganəyik. Görünür, bu da Sovet dövlətinin 
apardığı ruslaşdırma siyasətinin nəticəsidir. 

Onların ilk söhbəti bir saata qədər davam etdi. Novella 
Əbülfəzdən ayrılanda, onu bir daha sevgili baxışlarla süzdü və 
dedi: 

- Çox sağ olun, Əbülfəz müəllim! Sizin söhbətiniz mənə 
xüsusi bir ləzzət verdi. Heç olmasa başa düşdüm ki, hər bir 
azərbaycanlı öz dilini bilməli və göz bəbəyi kimi qorumalıdır! 
Hərdən sizinlə görüşüb söhbət etməmizə etiraz etməzsiniz ki? 

O dərhal cavab verdi: 
- Yox, Novella xanım, haçan istəsəniz görüşüb söhbət edə 

bilərik. Hələ ki, oktyabrın əvvəlinəcən buradayam. 
Novella onun bu cavabından çox razı qaldı və təşəkkür 

edib ayrıldı. Əbülfəz onun arxasınca baxa-baxa öz ürəyində 
dedi: 

- Mən sənin ürəyində ana dilinə, vətəninə və millətinə elə 
bir sevgi alovu yandıracam ki, o ömrünün sonuna kimi 
sönməsin! 

Novella o gecə sevincindən yata bilmirdi. Artıq ona vurul-
muşdu. Onun boy-buxunu, duruşu, xüsusən də, cazibəli qara 
gözləri gözlərinin qabağında hey canlanırdı. Sadə, mühakiməli 
danışığı qulaqlarında hey səslənirdi. Öz-özlüyündə qərara aldı 
ki, onunla bir neçə dəfə görüşsün, bəlkə onun qəlbində sevgi 
tonqalını yandırdı. 
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O, qərara aldığı kimi etdi və Əbülfəzlə bir neçə dəfə gö-
rüşdü. Amma hər dəfə o, vətəndən, millətdən və Azərbaycanın 
klassik şairlərindən söz açırdı. O da məcbur olub rus klassik-
lərindən danışırdı ki, söhbətləri biri-birini tamamlasın. Əbülfəz 
ona sevgidən, məhəbbətdən danışmadığına görə, onun 
məhəbbəti daha da alovlanırdı, heç bilmirdi nə etsin, dərdini 
kimə desin. Qalmışdı yana-yana. 

Günlərin bir günü, gözəl aylı gecələrin birində qaldığı evin 
qabağında stulda oturub göydə sayrışan ulduzları seyr edirdi. 
Kələkinin aylı gecələri təkrarolunmaz bir gözəllik yaradırdı. 
Göydə ulduzları seyr etdikcə, qəlbində Əbülfəzi düşünürdü. 
Gecə saat on biri keçmişdi. Birdən ürəyindən keçdi ki, kaş, indi 
Əbülfəz onu görüşə dəvət edə! Elə bu fikirdə idi ki, Fərrux 
kişinin kiçik oğlu Seyfəddinin səsi onu bu fikirlərdən ayırdı: 

- Novella xanım, Əbülfəz səni çayın o tayında gözləyir. 
Mənə dedi ki, get onu gətir! 

Novella bu sözlərdən bir neçə anlığa özünü itirdi, ürəyin-
dən qarma-qarışıq fikirlər keçdi. Fikirləşdi ki, gecənin bu vaxtı 
oraya getməkdənsə, onları evə dəvət etsin. Dedi: - Əbülfəz 
müəllimə de ki, evdə gözləyirəm, onu çaya qonaq edirəm. 

Seyfəddin bilmədi nə cavab versin, buna görə dedi: 
- Novella xanım, bu saat öyrənim görüm nə deyir? 
O dərhal gözdən itdi və heç beş dəqiqə keçməmişdi ki, 

qayıtdı və dedi: 
- Deyir ki, aşağı düşsün onunla söhbətim var, qorxub 

eləməsin! 
Bu təklif Novellanın ürəyincə olmasına baxmayaraq, dedi: 
- Madam ki, məcbur edir, gedək görək nə deyir?! 
Onlar çayın kənarına gəldilər, Seyfəddin Novellanın 

əlindən yapışıb ehmalca çaydakı addımaçdan o taya keçirdi. 
Bir neçə metr aralı Əbülfəz dayanmışdı. O, Əbülfəz müəllimə 
sarı getdi və ona çatan kimi dilləndi: 

- Salam, eşidirəm sizi, Əbülfəz müəllim! 
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Əbülfəz onunla salamlaşıb nəvazişlə dedi: 
- Novella xanım, sizinlə bir az söhbətim var. Gəl, o cəviz 

ağacının altına gedək. 
O fikirləşdi ki, bəlkə o məni qaçırmaq istəyir. Yox, belə 

şey ola bilməz. Məni onun dayısı Fəxxur kişiyə tapşırıblar. Ona 
arxayın olduğuna görə dedi: 

- Yaxşı, gedək! 
Onlar qoz ağacının altına çatdılar. Qoz ağacı xeyli iri idi. 

Əbülfəz Novellaya oturmaq üçün yer göstərdi. O, sakitcə 
göstərilən yerdə əyləşdi, düşünürdü ki, indi ona eşq elan 
edəcək və onu bağrına basıb odlu öpüşlərə qərq edəcək. Axan 
çayın şırıltısı, cırcıramaların nəğmələri bir-birinə qarışmışdı və 
aylı gecə, göydə sayrışan saysız-hesabsız ulduzlar ecazkar ro-
mantik bir aləm yaratmışdır. Novella hələ belə romantik gecə 
görməmişdi, üstəlik sevgi hissləri onu öz ağuşuna almışdı. 
Könlündən xoş duyğular keçirdi. Birdən onun düşündüyünün 
əksinə olaraq, Əbülfəz ilk Azərbaycan Demokratik Respublika-
sından, onun banisi M.Ə.Rəsulzadədən danışdı. Doğrusu, o bu 
haqda birinci dəfə eşidirdi, amma elə bil başına bir qazan 
qaynar su töküldü. Onun nədən danışmasının fərqində deyildi. 
Onun arzuladığı, düşündüyü sevgi aləmi dağılmışdı, təxminən 
yarım saat özünə gələ bilmədi. Tədricən qulaqları onun 
söhbətinə alışdı. O, Xoyskidən, Atatürkdən, Türkiyədən, Türk 
dünyasından elə maraqlı, elə şövqlə danışırdı ki, istər-istəməz, 
Novella bu söhbətin yavaş-yavaş dinləyicisinə çevrilirdi. 
Amma onun milli şüurdan, milli düşüncədən uzaq olması 
özünü biruzə verdi. O, süzgün baxışlarla onu süzərək dedi: 

- Ruslar öz millətinin qeydinə qalır, amma biz belə millət 
deyilik! 

Onun bu sözü Əbülfəzi bir az hövsələdən çıxardı və 
gözlərindən sanki qığılcım çıxdı. Bu rustəbiətli Azərbaycan 
türk qızını başa salmaq üçün o, daha dərinlərə getdi və millət 
nədir kmi sualları çox sadə bir tərzdə xırdalayıb açıqladı. 
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Nizamidən, Caviddən, Sabirdən, Şəhriyardan bir çox misallar 
gətirdi. Onların söhbəti saat dördə qədər çəkdi. Əbülfəzin bu 
söhbəti hədər getmədi, həmin gecə Novellanın qəlbinə millət 
sevgisinin közünü qoya bildi. 

Artıq Novella onun gözəl dinləyicisinə çevrilmişdi. Hiss 
edirdi ki, Əbülfəz müəllim onu sevmir. Onun sevgilisi vətəni 
və millətidir. Buna görə ona qarşı alovlanan sevgisi yavaş-
yavaş söndü. Əbülfəz indi onun üçün yaxşı bir dost və müəllim 
olmuşdu. O, bu dostluğunu sona qədər saxladı. 

Əbülfəz müəllim Bakıya gələndən sonra Geoloji Kəşfiyyat 
Axtarış Ekspedisiyasına Vilen adlı bir yəhudi baş mühəndis 
göndərilmişdi. O, ekspedisiyasının rəisindən sonra ikinci adam 
sayılırdı. O, hündürboylu, enlikürək, dolubədənli subay bir 
oğlan idi. Təxminən 35-36 yaşı olardı. Çox mehriban və hər 
kəsi öz dilində danışdırmağı yaxşı bacarırdı. O gələndən bir 
neçə ay sonra hamının hörmətini qazanmışdı. Əbülfəz müəlli-
min dayısı ilə dost olmuşdu. Novellanın da Vilendən çox xoşu 
gəlirdi. Bir idarədə işlədiklərindən, bunların arasındakı ünsiy-
yət sevgiyə çevrildi və çox keçmədi ki, onlar ailə qurdular. 
Onların bir oğlu oldu, adını Fərid qoydular. Fəridin kirvəsi də 
Fərrux kişi oldu.  

Əbülfəz müəllimin Novella ilə başlanan dostluğu onun əri 
Vilenlə davam etdi. Onların söhbəti çox gözəl tuturdu, çünki 
Vilenin də Sovet dövlətini görməyə gözü yox idi. O, əldə etdiyi 
gizli ədəbiyyatı Əbülfəz müəllimə oxumaq üçün verirdi və tez-
tez bu haqda fikirlərini bölüşürdü. Tale elə gətirdi ki, Əbülfəz 
müəllim Yasamalda qaldığı binada onunla qonşu oldu. Girəcək 
bir-birinin yanında olduğundan tez-tez görüşürdülər. 

 
* * * 

 
1966-cı ilin yayında mənlə kirvəm İbrahim kişinin oğlu 

Xasay orta məktəbi uğurla başa vurduq. Əbülfəz müəllimin 
bizə verdiyi ilhama görə hər birimiz şərqşünas olmaq 
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istəyirdik. Hamımız arzu edirdik ki, onun kimi oxuyaq, onun 
getdiyi yolu biz də gedək. Amma bilmirdik ki, onun getdiyi yol 
çox uzun, əzablı bir yoldur. Bu yol – Müstəqil Azərbaycan və 
Bütöv Azərbaycan yoludur. Doğrudur, hər kəsin həyatda öz 
yolu, öz dəstixətti və yaşayış tərzi var. Amma biz uşaq 
olduğumuza görə hələ bunu dərk etmirdik. Çalışırdıq ki, sadəcə 
onun kimi bir şərqşünas olaq. Buna görə də gecə-gündüz qəbul 
imtahanlarına hazırlaşırdıq. Nəhayət, Bakıya qəbul imtahanına 
getmək məqamı gəlib çatdı. 27 iyul İbrahim kişi Xasayla məni 
Bakıya apardı. Mən birinci dəfə idi ki, Bakıya gedirdim. Bizim 
sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Yolda mənim üçün ən 
maraqlı bu idi ki, Arazboyu qatarla gedərkən Güney Azərbay-
canı lap yaxından görürdüm. İstər-istəməz Arazboyu uzanan 
hündür dağlar, gözəl ormanlar, düzənliklər adamı lap vəcdə 
gətirirdi. Təbiətin yaratdığı bu gözəlliyi yaxından görürsən, 
duyursan və öz-özünə düşünürsən; Ey Ulu Tanrı, görən 
vətənimizin bu parçasını biz haçan gəzə biləcəyik?! Özü də 
qorxusuz-ürküsüz! Bir anlığa Əbülfəz müəllimin nə üçün 
parçalanmış Azərbaycandan qovrula-qovrula, yana-yana danış-
masının səbəbi bizə qismən aydın oldu. Qəlbində az-çox vətən 
sevgisi olan hər bir kəs qatarla Naxçıvana gedəndə, vətən 
həsrətinin acısını yaxından dərk duyur. 

28 iyul səhər saat 9-da Erəvan-Bakı qatarı ilə gəlib Bakıya 
çatdıq. Mən sanki sehirli bir aləmə düşmüşdüm. Birinci dəfə 
idi ki, bu qədər çox adam görürdüm. Biz taksi dayanacağına 
yaxınlaşdıq. İbrahim kişi üzünü mənə tutub dedi: 

- Kirvə, əvvəlcə səni aparıb Əbülfəz müəllimgilə qoya-
cam. Sonra biz, dostum Mustafabəyligilə gedəcəyik. 

Mənsə utana-utana cavab verdim! 
- Kirvə, necə məsləhət bilirsən, elə də et! 
İbrahim kişi bir taksi tutdu, biz taksiyə əyləşib Əbülfəz 

müəllimgilə yollandıq. Taksi Nərimanov prospektinə tərəf 
şütüməyə başladı. Xasayla mən şəhəri maraqla seyr edirdik və 
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çalışırdıq ki, keçdiyimiz yolları yadda saxlayaq. Bir azdan taksi 
“Xəzər” kinoteatrının yanına çatdı. Kinoteatr beş mərtəbəli 
binanın birinci mərtəbəsində yerləşirdi. Kinoteatr yerləşən bina 
ilə bir sırada bir neçə beşmərtəbəli və doqquzmərtəbəli binalar 
yerləşirdi. Onların qabağında isə birmərtəbəli evlər yerləşirdi. 
Birmərtəbəli olan evlər 4-cü Xrebtovı küçəsi adlanırdı. Əbülfəz 
müəllimgilin evi 41-ci ev idi. Ev həmin məhəllənin, demək olar 
ki, tən ortasında yerləşirdi. Bir neçə dəqiqədən sonra taksi 
sürücüsü maşını məhəllənin ortasındakı döngədə saxladı. 
İbrahim kişi gülümsəyərək dedi: 

- Hə, kirvəsi, çatdıq, çamadanını götür! 
Mən çamadanımı götürdüm. Kirvəm taksi sürücüsünə 

tərəf çönərək dedi: 
- Bir neçə dəqiqə gözlə, gəlirəm. 
Sürücü – başüstə - deyə susdu. Biz dar döngə ilə həyətə 

girdik. Bu həyətdə bir neçə ev var idi. Biz həyətin başındakı 
evə tərəf getdik, elə bu vaxt Əbülfəz müəllim evdən bayıra 
çıxdı. Bizi görən kimi xoş təbəssümlə dedi: 

 - Ay xoş gəlmisiniz! 
İbrahim kişi cavab verdi: 
- Xoş günün olsun! Gün aydın! Əbülfəz müəllim 

əmoğlunu gətirmişəm, təhvil al! 
O, İbrahim kişi ilə hal-əhval tutub dedi: 
- Buyurun içəri, bir çay için, sonra gedərsiniz. 
- İbrahim kişi bağışlayın, içəri keçə bilməyəcəyəm, çünki 

taksi bayırda gözləyir, Xasay da ordadır. Allah qoysa, sonra 
gələrəm, söhbətləşib dərdləşərik – deyə, geri döndü və döngəyə 
tərəf addımladı. Əbülfəz müəllim İbrahim kişini küçəyə qədər 
müşayiət etdi və yola salıb geri döndü. Mən Xasayla şərtləş-
mişdim ki, sabah bizə gəlsin və birlikdə gedib qəbul sənədləri-
mizi verək. Universitet Əbülfəz müəllimgilin evinin yaxınlı-
ğında yerləşirdi. Piyada beş-on dəqiqəlik yol idi. 

Sabahısı gün Xasay səhər saat 10-da Əbülfəz müəllimgilə 
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gəldi. O, yuxudan təzəcə durmuşdu. Aydın Qasımov bizdən bir 
neçə gün qabaq Bakıya gəlmişdi. Aydın çay dəmləyirdi. Xasay 
içəri girdi və salam verib hamı ilə bir-bir görüşdü və mənə 
üzünü tutub dedi: 

- Hazırsan, gedək! 
Mənsə cavab verdim: - Bir çay içək sonra gedərik. 
O razılaşdı və stolun arxasında əyləşdi. Əbülfəz müəllim 

üzünü ona tərəf tutaraq dedi: 
- Sən hansı fakültəyə sənədlərini vermək istəyirsən? 
Xasay dərhal cavab verdi: 
- Şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb dili şöbəsinə. 
O gülümsəyərək dedi: 
- Görünür, kələkililərin hamısı şərqşünas olmaq istəyir, 

Allah xeyir versin! Çay içəndən sonra Aydın sizi universitetə 
aparacaq. Sənədləri mənim dostum Rafiq müəllim qəbul edir. 
İndi orda vur-çartlasın, basabasdır. Aydın Rafiq müəllimi yaxşı 
tanıyır. O getsə, heç bir problem olmaz. 

Xasay sevincək dedi: - Lap yaxşı! 
Biz Əbülfəz müəllim dediyi kimi etdik. Sənədlərin veril-

məsində Aydın bizə yaxşı kömək etdi, heç bir saat çəkmədi ki, 
sənədləri verib qəbz aldıq. Hər ikimiz sənədləriŞərqşünaslıq 
fakültəsinin ərəb dili bölməsinə vermişdik. Sənədləri verib 
universitetin binasından çıxandan sonra Xasay dedi ki, - kirvə, 
gəl gedək bizə. Mən qaldığım yeri də tanı! Biz Aydından ayrı-
lıb ora yola düşdük. Xasay qaldığı ev “26-lar” bağının yuxarı 
tərəfindəki binada idi, şəhərin düz mərkəzində. Elə həmin gün 
Xasayla univermağa gedib şalvar tikdirmək üçün parça aldıq. 
Çünki əynimizdə olan şalvar şəhər dəbinə uyğun deyildi. O 
zaman butulka formasında – balağı olduqca dar, yuxarıya 
getdikcən genişlənən şalvar dəbdə idi. Biz də özümüz üçün 
dəbə uyğun şalvar tikdirdik. 

Kənddən qəbula gələn uşaqların çoxusu Əbülfəz müəllim-
gildə qalırdı. Həmin il Yusif, Aydın və mən orada qalırdıq. 
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Həyətdə yaşayan ailələrlə də tanış idik. Xüsusən də, Mir Abbas 
kişinin oğlu Vaqif və Töhfə arvadın qızı Zemfira ilə yaxından 
tanış olmuşduq. Onlar bizimlə tay-tuş idilər. Hərdən-bir zarafat 
da edirdik. Biz gecə-gündüz imtahanlara hazırlaşırdıq. Əbülfəz 
müəllim boş vaxtı olan kimi bizə köməklik edərdi, müəyyən 
suallar verib bizim biliyimizi yoxlayardı. Biz cavab verə bil-
məyəndə, çox sadə yolla bizi başa salırdı. Gecələr yorulanda, 
Yusif kənd xatirələrindən məzəli olaylar danışıb bizim yor-
ğunluğumuzu alırdı. Həmin ili Xasay da, mən də müsabiqədən 
keçə bilmədik. 

Aydın Şərqşünaslıq fakültəsinin türk dili bölməsinə qəbul 
oldu. Onun qəbul olması hamımızı sevindirdi, xüsusən də, 
Əbülfəz müəllimi, çünki o, müsabiqəyə düşsəydi çox güman 
ki, əsgərliyə gedəcəkdi. əsgərlik də o deməkdir ki, istər-istəməz 
oxumaqdan iki il ayrılırsan. Yusif yenə müsabiqəyə düşmüşdü. 
O il əsəbləşib sənədlərini hüquq fakültəsinə vermişdi, yüksək 
də bal toplamışdı. Əbülfəz müəllim deyirdi ki, müsabiqədən 
keçməlisən. Amma adamı olmadığına görə müsabiqədən keçə 
bilmədi. Yenə də o, kefini pozmayaraq, gülə-gülə deyirdi: 

- Sindibadın 6-cı səyahəti başa çatdı. İnşallah, 7-ci səya-
hətdə qəbul olacam, buna heç kəs şübhə etməsin! 

Avqust ayının sonlarında Əbülfəz müəllim, Yusif, Aydın, 
Xasay və mən birlikdə kəndə qayıtdıq. Əbülfəz müəllimin sevin-
cinin həddi-hüdudu yox idi. Ona görə ki, özündən böyük qardaşı 
Almurad evlənirdi, həm də Aydın qəbul olmuşdu. Axşam saat 9-
da qatar Bakıdan yola düşdü. Gecə saat 12 idi ki, yerimizi 
rahatlayıb uzandıq və çox keçmədi ki, yuxuya getdik. Bir-iki saat 
keçmişdi ki, kupenin qapısı tappa-trup döyülməyə başladı. Tappa-
trup getdikcə güclənirdi. Yusif başını qaldırıb dedi: 

- Yəqin ki, rus əsgərləridir, sənədləri yoxlamağa gəliblər. 
O, ayağa qalxıb kupenin qapısını açdı. İki silahlı rus əsgəri 

özünü içəri soxub amiranə, kobud bir səslə qışqırdı: 
- Tovarişi, dayte dokumentı! 
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Biz bir-bir sənədlərimizi çıxarıb onlara verdik. Onlar çox 
diqqətlə sənədlərə və bizim sifətimizə baxırdılar. Əbülfəz 
müəllimin qanı qaralmışdı, bıçaq vursaydın qanı çıxmazdı. 
Pasportunu könülsüz halda əsgərə uzadaraq dedi: 

- Biz ki, xarici ölkəyə getmirik, vətənimizin bu başından 
o biri başına gedirik. Belə də vicdansızlıq olar, camaatın 
yuxusuna haram qatırsınız. Belə də qanun olar?! 

Əsgərlərin biri saymazyana uca səslə dilləndi: 
- Dostum, mumla “artıq-əskik” danışma! 
O, əsgərin bu sözündən lap özündən çıxdı və dedi: 
- Mən susuram, amma mənə izah elə görüm Rusiyada və 

başqa respublikalarda niyə heç kimi bu sayaq yoxlamırlar?! 
Həmin əsgər gözünü döyüb cavab verə bilmədi. Əbülfəz 

müəllim əsəbi halda dedi: 
- Hə, nə oldu, cavab verə bilmirsən?! 
O biri əsgər vəziyyətin gərginləşdiyini görüb çiyinlərini 

çəkərək cavab verdi: 
- Dostum, əsəbləşmə! Biz kimik ki?! Bizə belə göstəriş 

veriblər, yerinə yetiririk. Sabah göstəriş versələr ki, 
yoxlamayın, biz də yoxlamarıq. 

Onun bu sözləri Əbülfəz müəllimin gərginləşmiş əsəb-
lərini qismən sakitləşdirdi. Əsgərlər kupedən çıxıb o biri 
kupeyə girdilər. O, dərindən bir ah çəkib dedi: 

- Nə qədər ki, rusun köləsiyik belə olacaq! 
Yenidən yerimizə uzandıq, yarım saata kimi əsgərlərin 

kupelərin qapısını döyməsinin taqqıltısı eşidildi və tədricən 
eşidilməz oldu. İndi yalnız qatarın təkərlərinin taqqıltısı, bir də 
gecə quşlarının nəğmələri eşidilirdi. Çox keçmədi ki, bu 
səslərin altında tədricən, yenidən yuxuya getdik. Qatar getdikcə 
irəliyə şütüyürdü. Qatar şütüdükcə, qaranlıq gecə də qara 
bürüncəyini yığmağa tələsirdi. Çox keçmədi ki, qatar Zəngilan 
ərazisinə çatdı. Qatar Akara stansiyasına yaxınlaşırdı. Gecə 
sona çatmışdı, hava işıqlanmışdı, hər tərəf açıq-aydın görü-
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nürdü. Əbülfəz müəllim yuxudan durmuşdu, kupenin pən-
cərəsindən Arazın o tayına həsrətlə baxırdı. Bir neçə dəqiqədən 
sonra hamımız yuxudan oyandıq və tualetə gedib yuyunduqdan 
sonra, gəlib Əbülfəz müəllimin yanında oturub Arazın o tayına 
baxmağa başladıq. Hamı səssiz-səmirsiz həsrətlə o taya baxıb 
düşüncələrə dalmışdıq. Biz həsrətlə vətəndən vətənə baxırdıq. 
Birdən şiş qayalar üzərində tikilmiş böyük qala divarları 
hamımızın diqqətini özünə çəkdi. Sərt hündür qayalar qalaya 
xüsusi bir əzəmət verirdi və istər-istəməz, adamı keçmiş 
zamanlara aparırdı. Əbülfəz müəllim bizə tərəf dönərək dedi: 

- Görürsünüz necə əzəmətli qaladır. Allah bilir nə qədər 
igid ərənlərimiz bu qalada düşmənə sinə gərib onun burnunu 
ovub, nə qədər igidlər bu qalada Vətən yolunda canından keçib 
şəhid olub! 

Biz hamımız onun fikrini – hə, deyərək təsdiqlədik və qala 
gözdən itənəcən onu izlədik. Qatar uzaqlaşdıqca, qala da 
bizdən uzaqlaşırdı. Bir neçə saatdan sonra qatar Ordubad stan-
siyasına yaxınlaşırdı. Qatar Salamməliyə çatanda vaqon bələd-
çisi elan elədi ki, qatar Ordubad stansiyasına daxil olur, kim 
düşəcəksə, hazırlaşsın. Beş-on dəqiqədən sonra qatar Ordubad 
stansiyasında dayandı. Biz çamadanlarımızı götürüb vaqondan 
yerə endik. Yenə də rus əsgərləri Ordubada gedən sərnişinlərin 
sənədlərini yoxlayırdı. Doğrusu, buna qanımız qaraldı, amma 
nə etmək olardı. Başqa cür əlacımız yox idi. Yoxlamadan 
keçəndən sonra bir taksi tutub kəndə yollandıq. Maşın kəndə 
doğru şütüdükcə hava getdikcə sərinləşirdi, həm də təmizlə-
şirdi. Bu təmiz, saf hava bizə xüsusi bir ləzzət verirdi. Adam bu 
havanı udduqca udmaq istəyirdi. 

Kənddə bir neçə gündən sonra Almuradın toyu oldu. Toy 
şənliyi olduqca maraqlı və şən keçdi. Toyu şənləndirənlərdən 
biri də Əbülfəz müəllim idi. O, toyda hamıdan yaxşı və gözəl 
oynayırdı. Onun sevincinin həddi-hüdudu yox idi. İndi o 
arxayın idi ki, anasına baxan olacaq. Anası artıq yaşlaşmışdı, 
evdə gəlinin olması vacib idi. 
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Əbülfəz müəllim on beş gün kənddə qaldı. Kənd ağsaq-
qalları və ağbirçəkləri ilə görüşüb dərd-sərlərini dinlədi və on-
ların könlünü alıb ürək-dirək verdi. Amma vaxtının çox his-
səsini bizim kimi yeniyetmələrə sərf etdi, onların dünya-
görüşünün formalaşması üçün öz düşüncələrini söylədi. Eyni 
zamanda onlara yaxşı-yaxşı oxumağı tövsiyyə etdi. Çəpişdən-
quzudan tapıb kövşənin dilbər güşələrində yeyib-içib dincəldi. 
Bir sözlə, o, kənddə vaxtını çox səmərəli keçirdi. 

Mən bir-iki ay kənddə ev işlərində atama kömək etdim və 
boş vaxtlarımda oxuduqlarımı yenidən təkrar oxudum. Gələcək 
imtahanlara ciddi hazırlaşırdım. Noyabr ayından Geoloji 
Kəşfiyyat Axtarış Ekspedisiyasında işə düzəldim. Kənd 
uşaqlarından Hüseynqulu, Yaşar, Sabir, Mamed, Xasay ilə 
əsasən dağlarda yeni yol çəkilişində may ayının sonuna kimi 
işlədim. Imtahanlara iki ay qalmış işdən çıxıb imtahanlara daha 
ciddi hazırlaşmağa başladım. 

1967-ci ilin iiyul ayının 27-də Xasayla Bakıya yola düş-
dük. Həmin ildə sənədlərimizi Şərqşünaslıq fakültəsinə verdik. 
Xasay, Seyfəddin, Elnur sənədlərini ərəb dili bölməsinə 
verdilər. Mən düşündüm ki, kənddən Şərqşünaslıq fakültəsinin 
ərəb dili və türk dili bölməsində oxuyan var, mən də fars dili 
bölməsinə verim, bu fakültənin bütün dilləri üzrə mütəxəssis 
olsun. Buna görə də sənədlərimi fars dili şöbəsinin tərcümə-
çilik bölməsinə verdim. Həmin yay Yusif, Hüseynqulu, Sey-
fəddin və mən Əbülfəz müəllimgildə qalırdıq. Əbülfəz müəllim 
gecə saat dördə-beşə kimi elmi işi üzərində işləyirdi.  

Seyfəddin də zarafatından qalmırdı. Yetənə yetirdi, yet-
məyənə bir daş atırdı. Günlərin bir günü gecə saat bir olardı. 
Hüseynqulu, Seyfəddin və mən yerlərimizi yanaşı salıb uzan-
mışdıq. Hüseynqulu ilə mən imtahana hazırlaşırdıq, Seyfəddin 
də güya, yerində uzanıb yatmışdı. Əbülfəz müəllim də bizim 
yerimizin yanında qoyulmuş stolun arxasında əyləşib elmi işini 
işləyirdi. Biz şifahi imtahanlara hazırlaşdığımızdan kitabı 
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sakitcə, pıçıltı ilə oxuyurduq ki, bir-birimizə mane olmayaq. 
Otağa sakitlik çökmüşdü, milçək uçsaydı, vızıltısı eşidilərdi. 
Seyfəddin hələ də yuxuya getməmişdi, yerində o yana, bu yana 
qurcalanırdı. Birdən necə oldusa, bağırsaqları quruldamağa 
başladı. İstər-istəməz bu əcaib qurultu adamda gülüş doğurur-
du. Bizim dodaqlarımız qaçdı, diqqətimiz yayındı. Düşündük 
ki, yəqin təsadüfən olub. Amma bizim diqqətimizin yayındığını 
görən Seyfəddin qarınqurultusu filmini davam etdirməyə baş-
ladı. Qarnını tərpətdikcə, qurultu səsi də artırdı. Artıq biz diq-
qətimizi cəmləşdirə bilmirdik. Bir neçə dəfə sakitcə Seyfəddinə 
xəbərdarlıq etdik ki, bəsdir, qurtar! Biz dedikcə, o, şirnikirdi və 
qarınqurultusunu davam etdirib, altdan bic-bic gülürdü. Əbül-
fəz müəllimin də diqqəti dağılmışdı. Seyfəddinsə qarınqurul-
tusu filmini davam etdirirdi. Bu vaxt Əbülfəz müəllim hirslə 
ayağa durdu və Seyfəddini qəzəbli baxışları ilə süzərək 
qışqırdı: 

- Zibilin biri zibil! Bu qarınqurultunu kəs! vuraram 
qarnın cırılar! 

Onun belə qəzəbləndiyini görən Seyfəddin dərhal mısdı. 
Elə bil, qurbağa gölünə daş atıldı, otağa yenidən sakitlik çökdü. 
O, qorxusundan yuxuya getmişdi. Hüseynqulu bu sakitliyi 
pozaraq dedi: 

- Nə kəsdin səsini! Bizi lap boğaza yığmışdı. 
O, gülümsəyərək dilləndi: 
- Avara, mənim özümə də mane olurdu. 
Seyfəddin daha çox mənimlə və Hüseynqulu ilə zarafat 

edirdi. Bizi boğaza yığdığına və qulaqları yekə, dik olduğuna 
görə adını Dikqulaq qoymuşdum. Bu ayama ona yaraşırdı. 
Sonra ona belə bir şeir yazdım: 

Əziz dostum, Dikqulaq! 
Döngələrdə qaçaraq, 
Uşaqları yığaraq, 
Aşıq atıb oyna sən! 
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Bizi cana yığma sən! 
Seyfəddin mənimlə zarafat etmək istəyəndə, bu şeiri ona 

deyirdim. O cavab tapa bilməyib, kirimişcə yerində otururdu. 
Elə bil ki, bu şeir onun üçün bir iynədir, vurursan, sakitləşir. 
Hərdən bu mənzərəni Əbülfəz müəllim müşahidə edib gülüm-
səyirdi. Bir gün bu şeiri onun üçün oxuyanda, Əbülfəz müəllim 
içəri otaqdan Seyfəddini səslədi. O, dərhal otağa keçdi, heç beş 
dəqiqə keçməmişdi ki, əlində yazılmış bir kağız parçası otaq-
dan çıxdı və sevincək kağızı gözlərinə yaxınlaşdırıb oxumağa 
başladı: 

Ay hərsinə-hərsinə, 
Miriş yatır tərsinə. 
Sifətini ət basıb, 
Sığmayır çənəsinə! 
Mən bunu eşidən kimi başa düşdüm ki, bu şeiri Əbülfəz 

müəllim yazıb. Buna görə də, mən buna heç reaksiya 
vermədim və dedim: 

- A Dikqulaq! Bunu Əbülfəz müəllim yazıb istəyirsən 
səhərə qədər oxu, heç vecimə də deyil! 

O, bu şeiri məni cırnatmaq üçün oxudu. Amma gördü ki, 
əhəmiyyət vermirəm daha oxumadı və məni cırnatmaq üçün 
başqa yollar axtarmağa başladı. 

Həmin il Yusif Tarix fakültəsinin qiyabi şöbəsinə, mən isə 
Şərqşünaslıq fakültəsinin fars dili tərcüməçisi bölməsinə qəbul 
oldum. Avqust ayının 3-cü ongünlüyünün əvvəlləri idi. Əbül-
fəz müəllimlə mən hazırlaşırdıq kəndə getməyə. Qatara da bilet 
almışdıq.  

23 avqust səhər saat on olardı. Yuxudan təzəcə durmuş-
duq. Əl-üzümüzü yuyub, səhər yeməyi üçün stolun arxasında 
təzəcə oturmuşduq ki, Almuradın qaynatası Qəzənfər kişi içəri 
daxil oldu. O, ortaboylu, yumrusifət, ağbəniz, qıyıqgözlü və 
dolubədənli bir kişi idi. O zaman hələ təqaüdə çıxmamışdı. 
Culfa rayonunda neft bazasının müdiri işləyirdi. Həddən artıq 
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sadə, zəhmətkeş olduğundan çoxları buna inanmırdı. Özü də 
köhnə kommunistlərdən idi. O, çox sevincək bir halda üzünü 
Əbülfəz müəllimə tutub dedi: 

- Əbülfəz müəllim, muştuluğumu ver, atan gəlib! 
Əbülfəz müəllim onun bu sözlərindən bir anlığa şoka 

düşdü, yerindəcə dondu, əlindəki çay qaşığı stolun üstünə 
düşdü. Bir azdan sonra özünə gəlib həyəcanla soruşdu: 

- Necə yəni atan gəlib?! Muştuluğun gözümüstə, amma 
de görüm, nə olub? 

O, nəfəsini dərərək gülə-gülə bu həyəcana belə son qoydu: 
- Almuradın oğlu olub! 
Bu sözdən Əbülfəz müəllim özünə gəldi, əlbəttə, o istədi 

atası gəlsin, amma bu mümkün olan şey deyildi. Əgər atası sağ 
olsaydı, çoxdan gəlmişdi, məhz elə buna görə də şok vəziy-
yətinə düşmüşdü.onun dodaqları qaçdı, üzünə xoş bir təbəssüm 
qondu və dedi: 

- Ay rəhmətliyin oğlu, bunu bayaqdan deynə, lap ürəyimi 
üzdün! 

Qəzənfər kişi belə dediyinə peşiman olurmuş kimi cavab 
verdi: 

- Vallah, bilsəydim bu sayaq deməyim sənə belə ağır 
təsir edəcək, heç deməzdim! Görünür, bu da mənim baba 
olmağımdan irəli gəlir. 

Əbülfəz müəllim onun sözlərini təsdiqləyici tonda dedi: 
- Düz deyirsən, ola bilər. Keç əyləş, görək nə var, nə 

yox? 
O stolun arxasındakı boş stulda oturdu. Mən dərhal ayağa 

qalxıb onun üçün çay süzmək istəyəndə, dilləndi: 
- Mənim çayımın rəngini xoruzquyruğu lap tünd elə. 
- Başüstə - deyə, bir stəkan tünd xoruzquyruğu çay süzüb 

onun qabağına qoydum. Qəzənfər kişi kənddə gedən işlərdən 
və olub-keçəndən danışdı. Hamının yaxşı olduğunu söylədi və 
sonra əlavə etdi: 
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- Almurad deyirdi uşağa nə ad qoyaq? 
Əbülfəz müəllim bir anlığa fikrə getdi, sonra başını 

qaldırıb dedi: 
- Qəzənfər kişi, uşağın dünyaya gəlməsini atamın gəli-

şinə bənzətmisən, onda isə uşağın adın da elə Atabəy qoyaq. 
Onun bu cavabı Qəzənfər kişinin lap ürəyincə oldu, bu adı 

çox bəyəndi. 
* * * 

 
Bir həftə mən kənddə qaldım. Ayın axırında Bakıya 

döndüm. Bir həftəlik vaxtımın çox hissəsini Əbülfəz müəllimlə 
və kənd uşaqları ilə keçirdim. Kəndin ağsaqqallarını və 
ağbirçəklərini gedib gördüm. Atam, Mir Baba ağanın da 
sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Bir gün rayon mərkəzinə 
gedib həm pasport, həm də hərbi qeydiyyatdan çıxdım. Əbülfəz 
müəllimin kəndə gəlməsi, sanki bir şənliyə çevrilmişdi, xüsu-
sən də, kəndin cavanları üçün. O zaman belə bir qayda qoyul-
muşdu, kim instituta qəbul olurdusa, o, bir çəpiş qonaqlığı 
verirdi. Mən də yaxşı bir çəpiş götürüb kolxozun kövşənində 
deyilən yerə apardım. Bir çəpiş də Yusif gətirmişdi. Qonaqlıq 
üçün digər şeylərdən nə lazımdırsa, götürülmüşdü. Tut 
arağından nərdə, şahmata qədər. O gün çay kənarında vaxtımızı 
çox gözəl keçirib əyləndik. 

Kənddən Bakıya qayıtdım. Aydınla mən Əbülfəz müəllim-
gildə qalırdıq. Əbülfəz müəllim də kənddən geri dönmüşdü. O, 
gələn günün sabahısı bizə dedi ki, hər ehtimala qarşı yataqxa-
nada özünüzə yer alın. Dünyanın işin bilmək olmaz! Bir də ki, 
burada qalmaq istəmədiniz, onda gedib orada qalarsınız, dağa-
daşa düşmərsiniz. 

Biz elə həmin günü universitetə getdik, yataqxananın 
üçüncü korpusunda 4-cü mərtəbədə yer aldıq və müvəqqəti 
yataqxananın qeydiyyatına düşdük. Demək olar ki, qış sesiya-
sının sonuna qədər Əbülfəz müəllimgildə qaldıq, sonra 
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yataqxanaya köçdük. Onun evi bizim üçün yeni bir məktəb 
oldu. Dostlarından və əqidədaşlarından Zakir Məmmədov, 
Abbas Musayev, Rafiq İsmayılov, Alim Xasıyev, Vasim Məm-
mədəliyev, Söhrab Zeynalov və digərləri tez-tez ora gəlib elmi 
və siyasi söhbətlər aparırdılar. Bəzən də nərd, şahmat oynayıb 
vaxtlarını öldürürdülər. Evdə adam az olanda, Əbülfəz müəllim 
Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasından əzbərlədiyi 
bəndləri özünə məxsus bir tərzdə bizə deyirdi və açıqlayırdı ki, 
görün, Şəhriyar kənd həyatının mənzərələrini, olaylarını necə 
gözəl əks elətdirib. Elə bil, bu tabloları, mənzərələri rəssam 
çəkib: 

 
Heydərbaba, dağın, daşın sərəsi, 
Kəhlik oxur, dalısından fərəsi, 
Quzuların ağı, bozu, qərəsi, 
 Bir gedəydim dağ-dərələr uzunu, 
 Oxuyaydım; “Çoban, qaytar quzunu”... 
 
Səhər tezdən naxırçılar gələrdi, 
Qoyun-quzu dam-bacada mələrdi. 
Əmməcanım körpələrin bələrdi, 
 Təndirlərin qavzanardı tüstüsü, 
 Çörəklərin gözəl iyi, istisi. 

 
O, şeiri oxuduqca biz özümüzü sanki kənddə hiss edirdik 

və onu diqqətlə dinləyirdik. 
Həmin il Malik Mahmudov dissertasiyasını müdafiə edib, 

filologiya elmlər namizədi dərəcəsini aldı. Əbülfəz müəllim 
elmi işini sona çatdırmış və dissertasiyanı müdafiə şurasına 
təqdim etmişdi. 1969-cu ilin payızında müdafiəsi olacaqdı, ona 
görə də referat üzərində işləyirdi. 
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* * * 
 
1968-ci ilin sentyabr ayında maraqlı bir hadisə baş verdi. 

Aydın mənə hərdən Miriş əvəzinə zarafatla Qirişaşvili deyirdi. 
Bazar günü idi, Namiq Şahsuvarla Əbülfəz müəllimi görməyə 
gəlmişdi. Səhər saat 11 olardı. Biz oturub şirin-şirin söhbət 
edirdik. Birdən Aydın uca səslə mənə dedi: - Qirişaşvili, Qiri-
şaşvili! 

Elə bu vaxt qonşuda yaşayan Əhməd kişinin arvadı 
Tamara sevincək və həyəcanlı halda içəri daxil olub gürcü 
ləhcəsində rusca dedi: 

- Kto eto Qirişaşvili? 
Aydın gülümsəyərək əli ilə məni göstərərək cavab verdi: - 

Vot Qirişaşvili. 
O mənə baxıb gülümsədi və əlavə edərək: 
- Qirişaşvili naş velikiy poet! Ya dumala on zdes – elə 

qapının ağzından geri qayıtdı. 
Biz bu məzəli olaya bir az gülüşdük, elə bu vaxt Əbülfəz o 

biri otaqdan çıxıb bizə dedi: 
- Gülməyin, millətini, xalqını sevməyi o qadından 

öyrənin! Görürsünüz, şairlərinin adını eşitcək özünü təngənəfəs 
bura salıb. 

* * * 
 
Həmin ilin qış sesiyasından sonra Əbülfəz müəllim də 

bizimlə kəndə getdi. Həmişəki kimi birinci kənddə xəstə 
olanları, ağsaqqalları və ağbirçəkləri gedib yoluxduq, hal-əhval 
tutduq, dərdlərinə şərik olub onlara Allahdan cansağlığı dilə-
dik. İki həftəyə yaxın qış tətilini orada çox maraqlı və yaxşı 
keçirdik. Demək olar ki, hər gecə bir evdə qonaq olurduq. Qo-
naqlıqdan sonra elmi, dini, ictimai, bəzən də siyasi söhbətlər 
gedirdi. Adətən, sualları Əbülfəz müəllimə ünvanlayırdılar, o 
da bu sualları dolğun, sadə cavablarla açıqlayırdı. Çay dəstga-
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hından və çərəzdən sonra araya loto gəlirdi. Beş qəpikdən loto 
bir-iki saat davam edirdi. O zaman hələ kənddə televizor yox 
idi. Buna görə də qış gecələrini şən və maraqlı keçirmək üçün 
loto oyunu gözəl bir vasitə idi. 

1968-ci ilin əvvəlindən Əbülfəz müəllim Universitetdə 
ərəb və şərq tarixindən saat hesabı dərs deməyə başladı. 

1969-cu ilin payızında Əbülfəz müəllim “Tulinilər 
dövləti” adlı dissertasiyasını müdafiə etdi. Müdafiə çox uğurla 
başa çatdı. Elə müdafiə gününün axşamı o, dostları və həm-
karları üçün qonaqlıq verdi. O qonaqlıq hələ də yadımdan 
çıxmayıb, əbədi beynimə həkk olunub. İlk dəfə idi mən o 
məclisdə sevimli, qorxmaz şairimiz Xəlil Rzanı (Ulutürkü) 
gördüm. O, odlu-alovlu pafosla şeirlərini oxuyanda, sanki göz-
lərindən qığılcım çıxırdı. Onun “Apardı sellər Saranı” şeiri 
adamı vəcdə gətirirdi, azadlıq mübarizəsinə səsləyirdi. O, bu 
şeiri oxuyanda bəzilərinin qorxudan kürkünə birə düşmüşdü, 
elə bilirdi ki, buradan çıxan kimi onu KQB-yə çağıracaqlar. Bir 
sözlə qonaqlıq məclisi çox gözəl keçirdi. Məclisdə bir milli 
aura hakim idi. Məclisi Əbülfəz müəllimin dayısı Fərrux kişi 
aparırdı. O, Ziya Bünyadovla yanaşı oturmuşdu, onların 
söhbəti elə ilk dəqiqələrdən tuturdu. Əlbəttə, belə bir məclisi 
aparmaq olduqca çətin və ağır idi, amma Fərrux kişi onu 
layiqincə yerinə yetirdi. 

* * * 
 
Bakının Kubinka adlanan məhəlləsində yaşayan Muxtarla 

Muğdad bərk dost idilər. Kubinka Təzə bazarın alt tərəfində 
yerləşirdi. O dövrlərdə kim tapılmayan mal almaq istəsəydi, 
yalnız oradan ala bilərdi. Orada yaşayan adamların bir çoxu 
xırda ticarətlə məşğul olurdu. Xüsusən də, xarici malları – cins 
şalvar, kostyum, köynək, jaket, eynək və sairə kimi malları 
şəxsi adamlardan tanışlıqla alırdılar. Muxtarvə Muğdad da 
kiçik alış-verişlə məşğul idilər. Muxtar qarayanız, ortaboylu, 
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Muğdad isə nisbətən ucaboylu, dolubədənli, ağbəniz, dəliqanlı 
bir gənc idi. Bu iki gəncin dostluğu sonra qohumluğa çevrildi. 
Muxtar Muğdadın, Muğdad isə Muxtarın bacısı ilə evləndilər 
və bu qohumluq onların dostluğunu daha da möhkəmləndirdi. 
Onlar tez-tez birlikdə Azneft meydanındakı Sahil çayxanasına 
gedib çay içib dərdləşərdilər. 

1966-cı ilin sentyabr ayı idi. Havalar isti keçdiyindən Sa-
hil çayxanası da adamla dolu idi. Axşamçağı idi, hərdən dəniz 
tərəfdən əsən külək adama ləzzət verirdi. Muxtarla Muğdad 
çayxanaya girib təzəcə əyləşmişdilər ki, bir neçə nəfər gənc 
oğlan stolun sağ tərəfindəki boş stolda əyləşib çay sifariş 
verdilər. Bu gənclərin içərisindəki arıq, uzunboylu, qarayanız, 
çatmaqaşlı və qıvrımsaçlı oğlanın danışığı Muğdadın diqqətini 
özünə cəlb etmişdi. O, heç kimdən qorxmadan senzuranın icazə 
vermədiyi şeyləri çılpaqlığı ilə danışırdı. Maraqlı faktlar söy-
ləyirdi; Azərbaycanın gələcəyi, indiki durumu və vaxt gələcək 
müstəqil dövlət olacağı haqqında çox inamla danışırdı. Arada 
Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri haqqında maraqlı bilgilər 
verirdi. Muğdadla Muxtar ömürlərində birinci dəfə idi ki, belə 
söhbətlər eşidirdilər. Onların hər ikisi o oğlanın söhbətinə 
məftun olmuşdular. Muğdad dözə bilməyib dostu Muxtara 
dedi: 

- Muxtar, istəyirəm o oğlanla tanış olum, onun cəsarətinə 
vurulmuşam. 

O, dostunun xarakterini yaxşı bilirdi. Əgər bir şey beyninə 
düşdüsə, onu etməliydi. Buna görə də dedi: 

- Muğdad, mənim də ürəyimdən keçir ki, onunla tanış 
olum. Əgər belə bir iş görsən, bir qonaqlıq mənim boynuma! 

Dostunun bu sözündən həvəslənən Muğdad stulunu 
götürüb o biri stola keçdi və üzr istəyib dedi: 

- Siz kimsiniz bilmirəm, amma söhbətiniz mənim elə 
xoşuma gəlib ki, istəyirəm sizinlə həmsöhbət olum. 

Qarayanız, ucaboylu, arıq oğlan xoş bir təbəssümlə dedi: 
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- Buyurun, bizim üçün xoşdur. Yaxşı olar ki, stolları 
birləşdirək.  

Onun bu təklifi Muğdadın ürəyincə oldu. Tez oturduqları 
stolu gətirib onların stoluna birləşdirdilər. 

Muğdad əyləşib rahat bir nəfəs aldıqdan sonra dedi: 
- Mənim adım Muğdaddır, bəzən dostlarım mənə Muxtar 

da deyirlər. Dostumun adı isə Muxtardır. Gəlin indi yaxından 
tanış olaq! 

Onlar bir-biri ilə əl tutub yaxından tanış oldular. Muğdad 
tanış olandan sonra, həmin uzun, arıq oğlanın Əbülfəz Əliyev 
olduğunu və aspiranturada oxuduğunu bildi. Onların bu tanış-
lığı çox keçmədi ki, dostluğa çevrildi. Onlar tez-tez bu çayxa-
nada görüşüb dərdləşirdilər. Muxtarla Muğdad Əbülfəz müəl-
limlə tanışlıqdan sonra öz kimliklərini dərk etdilər. Vətən, mil-
lət sevgisinin nə olduğunu bildilər. 

  
* * * 

 
1969-cu ilin yazı idi. Ağaclar çiçəkləmişdi və yarpaqla-

mışdı. Xüsusən yolların kənarlarındakı akasiya ağaclarının 
salxım kimi sallanan ağ çiçəklərinin xoş iyi yoldan ötən hər bir 
kəsi məftun edirdi. Axşamçağı idi, xəfif xəzri əsirdi. Türk 
Aydın dostu Karlenlə birlikdə “Azərbaycan” kinoteatrının ya-
nından ötüb bulvara tərəf gedirdilər. Bir azdan onlar “Gülşən” 
kafesinin yanına çatdılar. “Gülşən” kafesi bulvara çatmamış 
yolun sağ tərəfində yerləşirdi, “Kukla” teatrı ilə təxminən üz-
bəüz idi. Yaxınlıqdakı yeraltı keçidlə şose yolunun o biri tərə-
finə birbaşa bulvara və “Kukla” teatrının yanına çıxırsan. İndi 
“Gülşən” kafesinin yerində böyük öndərimiz Məmməd Əmin 
Rəsulzadənin heykəlinin qoyulması üçün xatirə daşı qoyul-
muşdu. Amma onun adı indiki iqtidara – Heydər Əliyev reji-
minə sərf etmədiyinə, qısqanclıq yaratdığına görə on ildən artıq 
o durumda qalmış, sonra şəhərin meri H.Abutalıbovun göstərişi 



ЕЛЧИБЯЙ 

 66 

ilə fantan tikilmişdir. Birdən Karlen addımlarını yavaşıdıb bir 
anlığa dayandı və Aydına dedi: 

- Aydın, bu kafedə əla şərab verirlər, gəlsənə içəri keçib 
həm dadına baxaq, həm də şam edək. 

Elə bil ki, o, Aydının ürəyindən keçənləri duymuşdu. 
Aydın gülümsəyərək razı halda dilləndi: 

- Karlen, elə mənim də ürəyimdən şam etmək keçirdi. 
Təklifin lap yerinə düşdü. 

Onlar kafeyə daxil oldular. Kafe bom-boş idi. Yalnız orta 
yaşlı bir kişi əyləşmişdi. Onlar stolun arxasında əyləşdilər. 
Xidmətçi dərhal onlara yaxınlaşıb nəzakətlə soruşdu: 

- Nə yeyib, nə içəcəksiniz? 
Onlar iki nəfərlik cızbız və bir şüşə al şərab sifariş verdi-

lər. Onlar kafenin belə boş olduğunu görüb milli məsələlərlə 
bağlı mövzuda söhbət etməyə başladılar. Çox keçmədi ki, sifa-
riş verilən şeylər səliqə ilə stolun üstünə qoyuldu. Xidmətçi 
şərab şüşəsinin ağzını açıb onların stəkanlarını doldurdu və nu-
şi-can! – deyib oradan uzaqlaşdı. Dostların ilk badəsindən son-
ra söhbətləri daha da qızışdı. Onlar yeyə-yeyə türk dəyərlərin-
dən, islam əxlaqından, Azərbaycanın bu günündən və saba-
hından danışırdılar. Kafedə bunların söhbətindən savayı heç bir 
səs eşidilmirdi. Stolun arxasında tənha oturan kişi onların söh-
bətinə diqqətlə qulaq asırdı. Deyəsən, bu söhbət onun ürəyincə 
idi. Birdən həmin kişi ayağa qalxdı və sakitcə Aydıngilin sto-
luna yaxınlaşdı, sonra üzrxahlıq edib dedi: 

- Görürəm, ziyalısınız, mənə deyin görüm, kosmik gə-
minin uçuşuna və onun müəllifinin dahiliyinə inanırsınız?! 

Onlar hər ikisi dedi: 
- Əlbəttə, bu insan zəkasının təntənəsidir. 
O kişi əlavə etdi: 
- Onda nə üçün düşünmürsünüz ki, ondan da güclü və 

zəkalı varlıq Yer kürəsinin özünü öz oxu ətrafında fırlada bilər. 
Belə bir varlıq Allahdır ki, hər şeyi istədiyi şəklə salır. Dün-
yada ən böyük konstruktor Allahdır. 
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- Təbii, elədir – deyə Türk Aydın cavab verdi. 
Kişinin bu mühakiməsi Karlenin çox xoşuna gəlmişdi və 

hiss etdi ki, o da onların söhbətinə qoşulmaq istəyir. Buna görə 
də üzünü ona tutub nəvazişlə dedi: 

- Görürəm, tək oturmusan, darıxırsan! Stulunu yaxın çək, 
bizimlə otur! Ürəyin nə istəyir de, sifariş verim! 

O kişi gülümsəyərək cavab verdi: 
- Çox sağ olun, sizin söhbətiniz məni özünə cəlb etdi. Mən 

kafenin müdiriyəm, adım Mir Sabirdir, özüm də Maştağalıyam. 
Sadəcə, sizin fikirlərinizlə mənim düşüncələrim üst-üstə düşür.  

Türk Aydın və Karlen özləri haqqında ona qısa bilgi verib 
yaxından tanış oldular, bir sözlə onların quşu bir-birinə qon-
muşdur. Söhbət yenidən qızışdı. Mir Sabir kişi öz hesabına bir 
şüşə şərab gətirib tanış olmaqları şərəfinə içdilər. Artıq qaran-
lıq düşmüşdü. Üç saatdan çox vaxtın nə tez keçdiyini heç hiss 
etmədilər. Onlar ayağa qalxıb Mir Sabir kişi ilə xudahafiz-
ləşdilər. Mir Sabir kişi üzünü hər iki gəncə tutub dedi: 

- Sizdən xahiş edirəm tez-tez buraya gəlin, dərdləşək. 
Belə söhbətlərdən ötürü lap burnumun ucu göynəyir. Adama 
alayı cür ləzzət verir. 

Onların hər ikisi söz verdi ki, gələcəklər, lap arxayın 
olsun. Aydınla Karlen kefləri saz halda kafedən çıxıb bir az 
dəniz kənarı parkı gəzdilər. Hər ikisi Mir Sabir kişi ilə tanış 
olduqlarından məmnun idilər. 

Bir neçə gündən sonra hər iki dost qərara aldı ki, gedib 
Mir Sabir kişiyə baş çəksinlər. Yenə axşamüstü idi. Sərin külək 
əsirdi. Onlar asta addımlarla “Gülşən” kafesinə yaxınlaşırdılar. 
Dəniz kənarı parka gəzməyə tələsən adamlar onların yanından 
ötüb keçirdilər. Bir azdan Türk Aydınla Karlen “Gülşən” 
kafesinə çatdılar və içəriyə daxil oldular. Bu dəfə stolların ço-
xusu dolmuşdu. Kafenin içini diqqətlə gözdən keçirdilər, Mir 
Sabir kişi yox idi. Xidmətçi onları görən kimi tanıdı və 
yaxınlaşıb dedi: 
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- Mir Sabiri axtarırsınız? 
Karlen tez dilləndi: 
- Bəli, ona bir şey olmayıb ki?! 
Xidmətçi cavab verdi: 
- Yox, iki gün olar ki, “Nizami” kinoteatrın yanındakı 

ekiz binanın birinci mərtəbəsində olan “Sərin” kafesində 
işləyir. Mənə dedi ki, uşaqlar gəlsə, göndərərsən bura. O, orada 
sizi gözləyir. 

Onlar xidmətçi ilə sağollaşıb kafedən çıxdılar. “Gülşən” 
kafesi ilə “Nizami” kinoteatrın yanı on dəqiqəlik yol idi. Onlar 
“Sərin” kafesinə tərəf yollandılar. Mir Sabir kişi buraya 
gələndən sonra işləri daha yaxşı gedirdi. Özü bir küncdə stolun 
arxasında oturub, gəlib-gedən müştərilərə göz qoyurdu ki, qan-
qaracılığı olmasın. Amma baxışlarından elə bil, kimisə göz-
ləyirdi. Kafeyə daxil olan adamları nəzərdən keçirirdi. Türk 
Aydınla Karlenin kafeyə daxil olduğunu görən kimi tez ayağa 
qalxıb, onlara sarı getdi. Onlara çatan kimi sevincək: - Ay, xoş 
gəlmisiniz! – deyə, onlarla əl tutub görüşdü və bir stolun arxa-
sına dəvət etdi. Onlar stolun arxasında əyləşdilər, xoş-beşdən 
sonra dedi: 

- Aydın, ürəyiniz nə istəyir deyin. Bu gün qonaqlıq mə-
nim boynumadır, çünki yeni iş yerinə gəlmişəm. Gərək, 
“Sərin”i sərin araqla yaxıca yuyaq! 

Onlar onun təklifindən boyun qaçırmağa çalışdılar. Dedi-
lər ki, biz səni görməyə gəlmişik, söhbət etməyə gəlmişik, 
dərdlərimizi paylaşmağa gəlmişik. Amma mümkün olmadı. 
Nəhayət, Mir Sabir kişinin israrlı təkidinə tabe oldular. Onlar 
bu dəfə onunla daha yaxından tanış oldular. Məlum oldu ki, 
Mir Sabirin atası Maştağanın adlı-sanlı seyidlərindən və axund-
larından olub. 1937-ci ildə onu həbs edib, güllələyiblər. Atası-
nın evdən necə aparılmasını ürəkyanğısı ilə söyləyirdi və qə-
hərlənib dərindən ah çəkirdi. O, ilk təhsilini atasından almışdı 
və yetərincə milli şüura, vətənsevər düşüncəyə malikbir ziyalı 
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idi. Sovet dövlətini görməyə gözü yox idi.  
O gün də onların söhbəti çox gözəl və səmərəli keçdi. 

Bundan sonra Türk Aydın bir neçə dəfə onunla görüşdü və hər 
görüşdə onda yeni bir gözəl xasiyyət kəşf edirdi. Türk Aydın 
onun Azərbaycanın azadlığına, müstəqilliyinə bağlı bir adam 
olduğunu hiss edib, görüşlərinin birində ona dedi: 

- İstəyirsən səni yaxşı bir millətçi oğlanla tanış edim. O, 
vətənimizi və millətimizi səndən və məndən də daha çox sevir.  

Mir Sabir kişi tez maraqla sordu: 
- Kimlə?! 
- Əbülfəz müəllimlə - deyə, onun narahatçılığına son 

qoydu. 
O, Əbülfəz müəllimin adın eşitcək çox sevindi və dedi: 
- Məni şərəfləndirərsən. Başınızda neçə nəfər qonağınız 

olsa, gözüm üstə yeriniz var. 
Aydın Mir Sabirdən ayrılanda, bərk-bərk tapşırdı ki, 

gələndə mütləq Əbülfəz müəllimlə gəl!  
Bir neçə gün olardı ki, tələbələrin yoxlamaları başlamışdı. 

Türk Aydın Əbülfəz müəllimi görmək üçün universitetə getdi. 
Bakı Soveti binasının yanından ötüb universitetin binasına da-
xil oldu. O zaman tarix, ədəbiyyat, şərqşünaslıq və hüquq fa-
kültələri universitetin köhnə binasında yerləşirdi. Həmin küçə 
“Kommunist” küçəsi adlanırdı. Türk Aydın divara vurulmuş 
cədvələ baxıb Əbülfəz müəllimin hansı qrupdan yoxlama 
götürdüyünü dəqiqləşdirdi. Bir azdan Əbülfəz müəllimin yox-
lama götürəcəyi qrupun otağının qarşısında oldu. Tələbələrdən 
neçə nəfərin qaldığını soruşdu: 

- İki nəfər – deyə, tələbə qız cavab verdi. 
Bu onun ürəyincə oldu, bir neçə dəqiqəyə çox güman ki, 

yoxlama qurtarar. Beş dəqiqə keçmişdi ki, Əbülfəz müəllim 
əlində yoxlama cədvəli otaqdan çıxdı. Çıxan kimi onun iti 
baxışları Türk Aydına sataşdı və iri addımlarla ona yaxınlaşıb 
dedi: 
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- Aydın, xoş gördük, xeyir ola?! 
Onun fikri foyedə gəzən tələbələrdə olduğundan bu səsdən 

diksindi və baxıb gördü ki, başının üstündə duran Əbülfəz 
müəllimdir. Onunla əl tutub salamlaşdı və hal-əhval tutduqdan 
sonra dedi ki, istəyirəm səni yaxşı bir milli, vətənpərvər bir kişi 
ilə tanış edəm, nə deyirsən? 

O, maraq və sevinclə dedi: 
-Aydın, sənə demişəm ki, lap Azərbaycanın o başında bir 

millətsevər kimsə varsa, onun dalınca getməyə hazıram. Bizim 
işimiz elə millətsevər oğlanları tapıb bir araya gətirib 
təşkilatlandırmaqdır. 

Onun bu cavabı Türk Aydına lap ləzzət verdi, sonra Mir 
Sabir haqqında ona qısaca bilgi verdi. Əbülfəz müəllim saatına 
baxdı günorta saat iki idi. Bir anlığa nə isə düşündü, yenə 
çatma qaşının birin qaldırıb asta səslə dedi: 

- Hə, nə deyirsən? Mən hazır, istəyirsən indi gedək, bir az 
orada yorğunluğumuzu alaq! 

Onun bu təklifi Türk Aydının ürəyincə oldu. Həm kişiyə 
söz verib onu yerinə yetirəcək, həm də nahar yeməyinin 
vaxtıdır. Atalar demişkən: “Həm ziyarət, həm ticarət”. O, 
bığaltı gülümsəyərək cavab verdi: 

- Mən də hazır, necə deyirsən elə də edək! 
O, dedi: 
- Onda, bir dəqiqə burada gözlə yoxlama cədvəlini 

kafedraya verim gedək. 
Günün günorta çağı idi, nahar vaxtı olduğundan “Sərin” 

kafesi müştəri ilə dolu idi. Kimisi pivə içir, kimisi siqaret çəkir, 
kimisi də yeyib-içməklə məşğul idi. Bir sözlə həmişə bu 
vaxtlar kafedə tünlük olur. Mir Sabir kişi yenə əvvəlki yerində 
əyləşib lazım olan göstərişləri xidmətçilərinə verirdi. Xidmət-
çilər də verilən sifarişləri və göstərişləri can-başla yerinə 
yetirirdilər. Kafedə səliqə-sahman da öz yerində idi. Mir Sabir 
aradabir fikrə gedib düşünürdü ki, bu gün Türk Aydınla 



МИР ЙЯЩЙА ЙУСИФЛИ 

 71

Əbülfəz müəllim də gələcək. O, Əbülfəz müəllim haqqında 
ucundan-qulağından eşitmişdi. Bilirdi ki, çox təmiz, vətənpər-
vər, millətçi və canlara dəyən bir oğlandır. O, bu düşüncələrdən 
təzəcə ayılmışdı ki, Türk Aydın ucaboylu, qıvrımsaçlı, qara-
buğdayı, çatmaqaşlı və arıq bir oğlanla kafeyə daxil oldu. Mir 
Sabir həmişəki kimi yerindən durub onları qarşıladı və dedi: 

- Xoş gəlmisiniz! Aydın, bəs niyə digər dostlarınızı 
gətirməmisiniz?! 

- Mən söz vermişdim ki, Əbülfəz müəllimi gətirəcəm və 
sizinlə tanış edəcəm. Buyur, bu da Əbülfəz müəllim – deyə, o 
cavab verdi. 

Əbülfəz müəllim Mir Sabir kişi ilə əl tutub əlavə etdi: 
- Sizinlə tanış olmağa çox şadam. Aydın sizin haqqınızda 

mənə ətraflı məlumat verib. Atalar demişkən: “İgidin adın eşit, 
özün gör”. 

Mir Sabir kişi onları elə öz oturduğu stola dəvət etdi və 
sonra xidmətçiyə yaxşı bir stol açmağı tapşırdı. O, tez bir 
zamanda xudmani bir stol açdı. Onlar stolun arxasında əyləşib 
nahar etməyə başladılar. Mir Sabir kişi Əbülfəzin qaynar qara 
gözlərindən sanki bir nur saçdığını sezdi. O, söhbəti daha da 
şirin etmək üçün dedi: 

- Ürəyimə dammışdı ki, bu gün nahar vaxtı gələcəksiniz, 
ona görə də nahar etməmişdim. Görünür, məndə bir az 
qabaqcadan duyma qabiliyyəti var. Siz Allah, utanmayın, 
ürəyinizcə yeyin-için! 

- Çox sağ olun, siz heç narahat olmayın – deyə, Əbülfəz 
müəllim əlavə etdi. 

Onlar süfrə arxasında xeyli oturdular. Xeyli söhbət edib 
dərdləşdilər. Kafedə müştərilərin sayı azaldıqca onların söhbəti 
daha da dərinləşib şirinləşirdi. Mir Sabir kişi elə ilk görüşdən 
Əbülfəz müəllimin vurğunu oldu və çox keçmədi ki, onun idea-
lına çevrildi. Onun dünyagörüşü, vətənə, millətə olan baxışları 
ona ləzzət verirdi. Onu dinləməkdən doymurdu. Elə buna görə 
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də Əbülfəz müəllimlə xudahafizləşəndə dedi: 
- Sizinlə tanış olmağıma çox şadam. 
Bu gün səninlə tanış olduğuma görə, sanki yeni bir aləm, 

dünya kəşf etmişəm. Buna görə də Aydına yağlı bir təşəkkür 
düşür. Xahiş edirəm tez-tez gəlin fikirlərimizi, düşüncələrimizi 
paylaşaq və vətən üçün nə isə bir iş görək. 

Əbülfəz də onunla tanış olmasından çox razı qalmışdı. 
Hətta Türk Aydına təşəkkürünü bildirib demişdi ki, belə 
kişilərlə tanış olmağa, dostluq etməyə dəyər. Gələcəkdə belə 
adamlar çox gərəkli olacaqdır, xüsusən də, Bakı kəndliləri ilə iş 
aparmaq üçün.  

Bu görüşdən çox keçmədi ki, Əbülfəz müəllimlə Mir Sabir 
kişinin tanışlığı dostluğa çevrildi. Bir neçə dəfə görüşdükdən 
sonra onun əqidə dostu oldu. O, Əbülfəz müəllimin yaratdığı 
təşkilatın üzvü olmasa da belə, onunla birgə siyasi fəaliyyətə 
başladı. Tez-tez Əbülfəz müəllimə deyirdi: - Pul-zad lazım ol-
sa, mən hazır. Heç utanıb çəkinmə! Allaha şükür imkanım var. 

1970-ci ilin əvvəllərində növbəti görüşlərin birində Mir 
Sabir kişi Əbülfəz müəllimə dedi: 

- Müəllim, Ulu Tanrı bizi sevir, eyni zamanda sevdiyi 
insanları imtahana çəkir. Sevgi əlaməti olaraq elə bir zaman 
yaratdı ki, Stalin kimi bir cəlladın kəlləsini ayağımız altına 
atdıq. İmtahandan çıxmaq üçün özümüz güc göstərməliyik. 
Atalar demişkən: “Səndən hərəkət, məndən bərəkət”. Bu işin 
gerçəkləşməsi yolunda ən böyük arzum Leninin kəlləsini öz 
əlimlə ayaq altına atmaqdır. Allah mənə ömür versin bunu 
edim, qalan işləri siz özünüz görərsiniz, çünki siz məndən 
gəncsiniz. Mən bəlkə də Vahid Azərbaycana çatmadım. 

Onun bu sözlərindən o çox təsirləndi. Bir tərəfdən bu sis-
temin tezliklə dağılacağını görürdü, amma digər tərəfdən Allah 
bunu ona nəsib etməyəcəyini hiss etmişdi. Onun “Allah ömür 
versin” deməsi Əbülfəz müəllimə bərk təsir etmişdi. Buna görə 
də təskinverici və ümidverici bir tərzdə dedi: 
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- Mir Sabir kişi, inşallah, o günü görəcəyik, heç ürəyini 
sıxma! Lenin heykəllərinin sökülüb ayaqlar altına atılmasına 
on beş il, uzağı iyirmi il vaxt qalır. Allah qoysa, Leninin 
boynuna ip salanlardan birincisi sən olacaqsan: 

Mir Sabir kişi əlavə etdi: 
- Təki sən deyən olsun! Allah ağzından eşitsin! Allah 

ömür versin! 
Mir Sabir kişi çox mərd və əliaçıq bir kişi idi. Yenə bir 

gün Türk Aydın, Əbülfəz müəllim Mir Sabir kişinin kafesindən 
oturub dərdləşirdilər. Türk Aydın çox qayğılı görünürdü. Bunu 
Mir Sabir kişi dərhal sezdiyindən maraqla ondan soruşdu: 

- Aydın, yenə nə olub, gözümə bir təhər dəyirsən?! 
O, öz dərd-sərini gizlətmək üçün dedi: 
- Heç nə, elə bir mühüm şey yoxdur. 
Mir Sabir kişi onun utandığını və gizlətməyə çalışdığını 

görüb bir daha soruşdu: 
- Əfəndim, məndən gizlətmə! Gözlərindən oxuyuram, nə 

isə səni narahat edir. 
O gördü ki, Mir Sabir kişi ondan əl çəkməyəcək utana-

utana dedi: 
- Özün bilirsən ki, mən İçəri şəhərdə yaşayıram. Bir həftə 

olar ki, su borusu xarab olub, evə su gəlmir. Bakı Su idarəsinin 
rəisi Babayevin yanına bir neçə gün gedib-gəlbikdən sonra 
aspirant statusunu nəzərə alaraq dedi ki, sizin su xəttiniz köh-
nədir, yeni su xətti çəkmək lazımdır. Bunu gerçəkləşdirmək 
üçün yüz əlli manat (rubl) dövlətə keçirməlisən. Pulum olmadı-
ğına görə bu iş beləcə də qalıb. 

O, bu sözləri eşidən kimi ona tənbehedici bir nəzərlə 
baxaraq, əlini cibinə saldı, bir dəstə pul çıxarıb yüz əlli manat 
sayıb onun qabağına qoyaraq! 

- Yekə oğlansan, ayıbdır! Niyə vaxtında mənə demə-
misən? Əfəndim, su çəkmək savab işdir, qonşular ömür boyu 
sənə dua edəcəklər. Belə savab işdən qaçmaq günahdır! 
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Türk Aydın sıxıla-sıxıla ona öz təşəkkürünü bildirdi. Heç 
iki gün çəkmədi ki, onun su problemi həll oldu. Mir Sabir 
kişinin bu hərəkəti Əbülfəz müəllimə xüsusi ləzzət verdi. Çün-
ki kasıb tələbələrə, kimsəsizlərə yardım etmək onun xarakte-
rində var idi. Lazım gələndə, hətta öz kostyumunu da çıxarıb 
verib. 

1970-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Dövlət Təhlü-
kəsizlik Komitəsi Əbülfəz müəllimin hər addımını göz altına 
almışdı. Ştatlı, ştatsız agent və güdükçüləri onun izinə düşüb 
yaratdığı gizli təşkilatı aşkar etməyə çalışırdılar. Bir neçə il idi 
ki, onun haqqında “Nasionalist” adı altında KQB-də iş 
açmışdılar. Buna görə də o, işlərini çox ehtiyatla qururdu ki, 
uşaqlardan kimsə ilişməsin. Əbülfəz müəllim artıq onu izləyən 
güdükçülərə öyrəşmişdi, hətta onları bir gün görməyəndə, 
darıxırdı. Elə bil ki, nə isə çatmır və hansı bir hiss bunları biri-
birinə bağlayırdı. Çox güman ki, güdükçülərə o qədər öyrəş-
mişdi və onların hərəkətlərinə vərdiş etmişdi ki, özünü nəza-
rətsiz görəndə düşünürdü; görən, dostlarına nə olub?! Niyə 
yoxdurlar?! Demək olar ki, sifətdən onu izləyən güdükçülərin 
hamısını tanıyırdı. Onları tez-tez dəyişirdilər.bəzən də yeni 
güdükçülər peyda olurdu və həmən onları hiss edirdi. Elə bil ki, 
Ulu Tanrı ona onları dərhal duymaq, tanımaq qabiliyyəti ver-
mişdi. Bəzən dostları ilə yemək-içmək məclisi olanda, özünü 
sərxoşluğa vurub ağzına gələni danışırdı; Dövləti, hakimiyyəti, 
onun başında duranları qatırdı bir-birinə. Belə hallarda 
güdükçülərin hərəkətinə gözucu göz qoyurdu. Ara qarışan kimi 
onun dostları – güdükçülər sürüşüb aradan çıxırdılar. 

Belə bir şəraitdə, belə bir vaxtda Əbülfəz müəllim Türk 
Aydınla “Sərin” kafesində oturub Mir Sabir kişi ilə şirin-şirin 
söhbət edirdilər. Mir Sabir kişi mərd olmaqla yanaşı, olduqca 
radikal adam idi. Kafedə də müştəri olduqca az idi. Söhbətin 
qızğın yerində Mir Sabir kişi daha da qızışıb dedi: 

- Mənə elə gəlir ki, siz dövlətin gücünü həddən artıq 
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şişirdirsiniz. Gəlin, bir qədər fəal fəaliyyətə keçək. Bunu edə-
riksə, hakimiyyəti götürə bilərik. Silah və silah işlətməyi baca-
ran adamlar mənim boynuma, ta ki, siz siyasi fəaliyyəti bir 
qədər aktivləşdirin.  

Əbülfəz müəllim diqqətlə onu başdan-ayağa süzdü, 
ürəyində onun cəsarətinə əhsən dedi. Amma bunun nə qədər 
təhlükəli addım olduğunu yaxşı bildiyindən qəti şəkildə dedi: 

- Mir Sabir, belə hərəkətə qətiyyən yol vermək olmaz! 
Belə bir addım atsaq, xalqı qırğına verərik! Hər şeyin zamana 
ehtiyacı var. Onsuz da DTK-nın üstümüzdə nəzarəti daha da 
güclənib. Hələlik başqa bir yol düşünməliyik. 

O, öz səhvini tez başa düşdü və dedi: 
- Müəllim, necə məsləhət bilirsiniz, elə də hərəkət edək. 
Bundan sonra bu sayaq təklif və söz-söhbət ortaya 

gəlmədi. 
1970-ci ilin iyun ayı təzəcə girmişdi. Şəhərin küçələrində 

divarlara yapışdırılan bir afişa hamının diqqətini özünə cəlb 
edirdi. Bu afişada göstərildi ki, bu günlərdə Türkiyənin məşhur 
müğənnisi Nəzrin Sipahinin konserti gözlənilir. Əbülfəz müəl-
limin və Türk Aydının sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Onlar 
səbirsizliklə konsertin haçan olacağı haqqında və neçə bilet 
alacaqlarını düşünürdülər. Həm də onlar düşünürdülər ki, bun-
dan kifayət qədər yararlanmaq olar. Xalqın sənətçiyə, yəni türk 
sənətçisinə münasibəti, millətin öz dəyərlərinə münasibəti, total 
antitürk şəraitində necə əsk-səda doğuracağı, xalqın necə 
reaksiya verməsi və hansı halları doğuracağını öyrənmək ol-
duqca önəmli idi. Eyni zamanda qardaş ölkədən gələn sənətçini 
dəstəkləmək üçün çoxlu bilet alıb istədikləri adamlara pay-
lamaq lazımdır ki, öz bəhrəsini versin. 

Bir neçə gündən sonra afişalar yenidən təzələndi. Nəzrin 
Sipahinin qastrol səfəri 22 iyundan 1 iyula qədər “Yaşıl kino-
teatr”da açıq səma altında olacaqdı. Əbülfəz müəllim Mir Sabir 
kişinin maddi köməyi ilə 30-a qədər bilet almışdı. Bu da 
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kifayət idi ki, konsert salonunda lazım olan abı-hava yaransın. 
Onlar bir neçə günün içərisində biletləri lazımi adamlara 
paylamışdılar. Demək olar ki, şəhərin çayxanalarında bu haqda 
tez-tez türk müğənniləri haqqında söhbət eşitmək olurdu. 

22 iyun axşamçağı idi. Artıq yay fəslinin girməsi hiss 
olunurdu. Hava nisbətən isti idi, hərdən əsən sərin, yüngül 
külək havaya sərinlik gətirirdi. Konsertə getmək istəyən şəxslər 
“Yaşıl kinoteatr”a doğru axışırdı. Hələ konsertin başlamasına 
yarım saatdan artıq vaxt qalırdı. Amma konsert zalı ağzınacan 
dolmuşdu. Əbülfəz müəllimlə Türk Aydın zalın ağzınacan 
dolmasından sevinirdilər, deməli, xalqın milli şüuru hələ öl-
məyib. Onlar qabaqda, 2-ci sırada oturmuşdular. Nəhayət, 
işıqlar yandı və keçdi. Səhnə projektorlarla işıqlandırıldı. Səh-
nəyə çıxan konsertin aparıcısı və tərcüməçisi Natalya xanım 
rusca tamaşaçıları salamlayıb bir neçə kəlmə türk ansamblının 
üzvləri və müğənni Nəzrin Sipahi haqqında qısaca təqdimat 
verdi. Sonra Nəzrin Sipahinin oxuyacağı ilk mahnı haqqında 
qısaca bilgi verdi. Təbii ki, bunların hamısını rusca deyirdi. 
Nəzrin Sipahi səhnədə göründü. Musiqi dilləndi, həzin türk 
musiqisi və müğənninin ürəkdən oxuduğu gözəl şarkı zalı 
bürüdü. Tamaşaçılar onun incə, gözəl səsinə və özünü səhnədə 
çox sərbəst aparmasına heyran qalmışdılar. Bir azdan mahnı 
sona çatdı. Alqış səsləri salonu bürüdü. Bir azdan Natalya 
xanım yenə səhnədə göründü. O, ikinci mahnı haqqında mə-
lumat vermək istəyəndə, Nəzrin Sipahi dilləndi: 

- Natalya xanım, sən get, biz çok güzel anlaşırız, sənə 
ehtiyac yok! 

Elə bil ki, zaldakı adamlar buna həsrət imiş, zaldan səslər 
eşidildi: - “Bizim tərcüməyə ehtiyacımız yoxdur.” Xüsusən də, 
Əbülfəz müəllimin bilet verdiyi adamlar bu işdə daha fəal idi. 
Əlacsız qalan Natalya xanım səhnəni tərk etməyə məcbur oldu. 
Alqış səsləri bir daha yüksəldi. Nəzrin Sipahinin incə, mə-
lahətli səsini eşidən tamaşaçılar dərhal alqışları dayandırdılar.  
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Nəsrin Sipahinin bu jestindən sonra Əbülfəz müəllim və 
Türk Aydın yerlərindən uca səslə - “Çırpınırdı Kara dəniz” – 
deyə qışqırırdılar. Nəsrin Sipahi onlara yaxın olduğundan 
səslərini lap aydınca eşidirdi və gülümsəyərək gözlənilmədən 
elan etdi: - Dəyərli tamaşaçılar, şimdi sizin üçün “Çırpınırdı 
Kara dəniz” şarkısını oxuyacam. Sözləri Azərbaycanın ünlü 
şairi Əhməd Cavadın, musiqisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacı-
bəyovundur. 

Sözsüz ki, bu mahnı yasaq olduğundan zalda olanların 
doxsan faizdən çoxusu bilmirdi. Çoxusu bilmirdi ki, Əhməd 
Cavadın belə bir şeiri var və ona Ü.Hacıbəyov musiqi bəstə-
ləyib. Bunu eşidən Əbülfəz müəllim və Türk Aydın qulaqlarına 
inanmadılar, qarşılarında oturan şəxsdən hansı mahnını oxu-
yacağını soruşdular. Onun cavabından sonra arxayın oldular ki, 
düz eşidiblər. Sevinclərindən bilmədilər nə etsinlər və öz təşək-
kürlərini dönə-dönə müğənniyə bildirdilər. Üzeyirin yazdığı bu 
əzəmətli, adamı yerindən oynadan musiqinin sədaları ucaldı. 
Doğurdan da zal şok vəziyyətində idi. İndiyə kimi eşitmədik-
ləri gözəl bir musiqini eşidirdilər. Nəsrin Sipahinin bu mahnıya 
daha uyğun səsi onu daha da gözəlləşdirirdi. İlk dəfə Azər-
baycanda “Çırpınırdı Qara dəniz” səsləndi. Bir azdan tamaşa-
çıları əfsunlayan bu mahnı, bu gözəl mahnı sona çatdı. Alqış 
səsləri salonu silkələdi. Alqış sədaları altında Flora Kərimova 
böyük bir gül dəstəsi ilə səhnəyə qalxdı və gül dəstəsini 
Nəsrinə sundu (təqdim etdi) və onu qucaqladı. O da Floranı bir 
daha bağrına basaraq kədərli bir səslə zala müraciətlə dedi: 

“Ben Flora xanımın kədərini paylaşıram, o bu günlərdə 
kocasını kayb etmiş, böyük bir acıyı yaşayır. Ben ona səbr və 
dözüm arzulayıram!” 

Onun gözləri yaz buludu kimi dolmuşdu, sanki bir işarəyə 
bənd idi. Flora xanım özünü hıcqırıb ağlamaqdan güclə 
saxlayırdı, istəmirdi ki, belə gözəl konsertə qəm-kədər notlarını 
qatsın. Özünü toplayıb bir təhər ələ aldı və Nəsrin xanıma öz 
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təşəkkürünü bildirdi. Demək olar ki, zaldakıların hamısı yaxşı 
bilirdi ki, bu yaxınlarda Flora Kərimovanın həyat yoldaşı 
İbrahim Tobçubaşov rəhmətə gedib. Nəsrin Sipahinin belə 
diqqətli olması, onu tamaşaçıların gözündə daha da yüksəltdi. 
Bu konsert uzun müddət tamaşaçıların yaddaşında qaldı. Hər 
yerdə - kinoteatrda, institutlarda, çayxanalarda bu haqda qızğın 
söhbət gedirdi. Xüsusən də, “Çırpınırdı Qara dəniz” mahnısı 
haqqında. Bu konsert Əbülfəz müəllimin düşündüyündən də 
böyük effekt və əks-səda verdi. 

 
* * * 

 
Əbülfəz müəllim hər dəfə kəndə gələndə orta məktəbə 

gedib müəllimlərini görürdü və şagirdlərlə görüşlər keçirirdi, 
suallarına cavab verirdi və yaxşı oxumağı tövsiyyə edib onları 
ruhlandırırdı. Xüsusən də yuxarı siniflərdə tarixdən dərs 
deyirdi. Onun dediyi dərs daha yaddaqalan, kamil və maraqlı 
olurdu. O, şagirdləri yaxşı oxuyub xalqa xidmət etməyə 
səsləyirdi. Onun sevdiyi şagirdlərdən biri də Səhlalı kişinin 
ikinci oğlu Abuzər idi. 

Abuzər hündürboylu, qıvrımsaçlı, qaraşın, çox zarafatcıl, 
şən bir yeniyetmə idi. Xüsusən də, o, Rəşid Behbudovun 
mahnılarını züm-zümə edib oxumağı və özünü ona oxşatmağı 
xoşlayırdı. Məndən iki yaş balaca idi, amma ən çox mənimlə 
oturub-dururdu. Bir gün bir-birimizi görməyəndə darıxırdıq. 
Mənim bibioğlum olmaqdan əlavə, mənim uşaqlıq dostum idi. 
Toylarda çox vaxt “Çobanlar rəqsini” ikimiz oynayırdıq. 
Namiqin çox xoşuna gəldiyinə görə bizim oynamağımız üçün 
çomaq tapırdı və sifariş verirdi. Mən Bakıdan gələn kimi özünü 
bizə yetirirdi. Bir az artistliyi olduğundan arzu edirdi ki, aktyor 
olsun. O, onuncu sinif şagirdi idi. Xasay universitetin, qonşusu 
Hüseynqulu Azərbaycan Neft-Kimya institutunun tələbəsi 
idilər. Bu ildə onun növbəsi çatırdı. Böyük qardaşı Şahsuvar 
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tətilə gələndə onunla ciddi məşğul olurdu. 
1969-cu ilin yayında Abuzər Azərbaycan Neft-Kimya 

institutunun energetika fakültəsinə qəbul oldu. Elə həmin il 
Xasayın böyük qardaşı Polad da M.F.Axundov adına Xarici 
Dillər institutunun rus dili fakültəsinə qəbul olmuşdu. Onların 
qəbul olması hamımızı sevindirirdi, xüsusən Əbülfəz müəllimi. 

Həmin ilin avqust ayının sonları idi. Kəndin gözəl vaxtı 
idi. Uşaqlarla birlikdə çayın qabağın kəsib yaxşı bir göl 
qurmuşduq. Uşaqlar günortadan sonra vaxtlarının bir hissəsini 
burada keçirirdi. Kimi göldə çimirdi, kimisi biri-biri ilə 
sulaşırdı, yarışırdı, kimisi də isti daşların üstünə uzanıb özünü 
günə verirdi. Əndiryanı armud, yay alması yetişmişdi. Uşaq-
lardan bəziləri də kövşənə armud və alma yığmağa getmişdilər. 
Yayın isti cırhacır vaxtında göldə çimmək hər bir kəsə ləzzət 
verirdi. 

 Bir həftə olardı ki, Əbülfəz müəllim gəlmişdi. O, Səhlalı 
kişiyə, Leyla xanıma və İbrahim kişi ilə Səkinə xanıma oğlan-
ları instituta qəbul olunduğuna görə gözaydınlığı vermişdi. 
İbrahim kişi bu əsnada ona demişdi ki, bazar günü mənim 
qonağımsınız. 

Bazar günü idi, saat birin yarısı olardı. Əbülfəz müəllim 
başda olmaqla kəndin bütün tələbələri İbrahim kişinin həyətinə 
toplaşmışdılar. Onların evi, evin yuxarıya tərəf çıxacağında, 
çayın üstündən salınmış körpünün yanında idi. Çaya çox yaxın 
olduğundan çayın şırıltısı açıq-aydın eşidilirdi. Hamı aynə-
bənddə qoyulmuş iri stolun arxasında oturub şirin-şirin söhbət 
edirdi. Hüsü kişinin qızı Rəfiqə də burada idi. O, demək olar 
ki, hər il yayda qohumları Mir Əhmədgilə dincəlməyə gələrdi. 
Bizə o qədər qaynayıb-qarışmışdı ki, hamımız bir bacı kimi 
onun xatirini çox istəyirdik. İbrahim kişi və həyat yoldaşı 
Səkinə xanım stolun yuxarı başında əyləşmişdi, onların ya-
nında Əbülfəz müəllim və Nurəddin oturmuşdu. Nurəddin 
İbrahim kişinin qardaşı oğlu idi və bir həyətdə qapıbir qonşu 
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idilər. Bir azdan məclis başladı və bir çox sağlıq deyildi, 
badələr boşaldı. Bu sağlıqlar içərisində Abuzərin dediyi sağlıq 
öz deyilişinə, məzmununa görə çox diqqətəlayiq idi. Bu sağlıq 
Əbülfəz müəllimə xüsusi bir ləzzət verdi, çünki bu yaşda belə 
sağlıq demək hər adamın işi deyildi. Onun gələcəyinin parlaq 
olacağını düşündü. Məclisin yaxşı vaxtı idi. Amma hamı bir 
sağlığı səbirsizliklə gözləyirdi. Bu sağlıq Nurəddinin tost 
deməsi idi. Çünki onun necə sağlıq deməsi çoxumuza bəlli idi. 
Rəfiqənin də hərdən bir ona atmaca atıb – nə oldu, başla görək, 
- deməsi, Əbülfəz müəllimin nəzərindən qaçmadı. O, Nurəd-
dinin dediyi sağlığı eşitməmişdi, yalnız ucundan-qulağından 
eşitmişdi. Nəhayət, söz Nurəddinə verildi. O, badəsini yavaşca 
götürüb ayağa qalxdı və ciddi bir görkəm alaraq sözə başladı: 

- “Toz içində çiçək” filmində hadisə vaqiə olur Dehli 
şəhərində, saat 12 radələrində. Küçədə velosipedlə üz-üzə 
gələn gənc oğlan və qızın toqquşması nəticəsində onların ba-
xışları da toqquşdu. Bu toqquşmadan yaranan sevgi qığıl-
cımları hər iki gəncin məhəbbət damarlarını genişləndirdi və 
bunlar tanış olurlar. Bu tanışlıq məhəbbətə çevrilir və bir-
birlərini dəlicəsinə sevirlər. Çox keçmir ki, onların qeyri-
qanuni izdivacı nəticəsində bir oğlan uşağı dünyaya gəlir. O, 
buraya çatanda məclisdəkilərin gülüş səsləri ona mane olur. O 
bir az da ciddiləşərək davam edir: 

- Gülməyin, gülməyin! Çox keçmir ki, oğlanın vali-
deynləri onun həmin qızla evlənməsinə icazə vermir. Oğlan öz 
sevgisindən və oğlundan imtina edir. Hər yerdən əlacı üzülən 
ana uşağını bağrına basıb meşəyə gedir. Ana uşağını bir daha 
bağrına basıb öpür və körpəsini bir ağacın altında qoyub get-
mək istəyir. Uşaq əlini atıb anasının tumanından tutur. Ana çox 
pis duruma düşür, bir təhər tumanını körpəsinin əlindən çıxarıb 
geriyə baxmadan oradan uzaqlaşır. Körpənin çığırtısı qulaq-
larında cingildəyir. O, barmaqları ilə qulaqlarını qapayıb qaçır. 
Körpənin çığırtısını yaxınlıqda olan Əbdül Çəçə adlı bir 
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müsəlman eşidir və səs gələn tərəfə addımlayır. Bu vaxt qəflə-
tən körpənin səsi kəsilir. O, çaşqın halda o tərəfə, bu tərəfə 
baxır və bir ağacın altına atılmış bir oğlan uşağının başının 
üstündə quyruğuüstə dik dayanmış kobra ilanını görür və 
dəhşətə gəlir. Asta bir səslə kobraya deyir: 

- Ey, Allahın heyvanı, Tanrı xatirinə çıx get! 
Elə bil ki, ilan bu sözə bənd imiş, tezliklə sürünüb oradan 

uzaqlaşır. Əbdül Çəçə uşağa yaxınlaşır, onu ehmalca qucağına 
alır və dörd bir tərəfə gedərək qışqırır: 

- Ay, uşaq yiyəsi! 
Amma heç kəsdən səs-soraq çıxmır. Uşağı götürüb öz 

məhəlləsinə qayıdır. Orada pişik saxlayan bir hindusa deyir ki, 
al bu uşağı saxla, meşədən tapmışam. O, bundan boyun qaçırır. 
Bu bic uşağa heç kəs yaxın düşmür. Bu yerdə uşağı bağrına 
basıb oxuyur. 

Nurəddin avazla hindcə Əbdül Çəçənin mahnısını oxuyur. 
Uşaqlardan bir neçəsi pıqqıldayıb gülür, hətta Əbülfəz müəlli-
min də dodaqları qaçır. O, uşaqların gülüşməsinə əhəmiyyət 
verməyərək mahnını başa çatdırır və ciddi bir tərzdə üzünü 
onlara tutub deyir: 

- Gülməyin, gülməyin, sözümün canı var! İndi isə diqqət-
lə qulaq asın, görün nə deyirəm! – deyə mahnının tərcüməsini 
deyir: 

- Mənim üçün fərqi yoxdur; 
O hindusdur, ya müsəlman, 
İnsandır, insandır, insan! 
Dostlar bu badələri insanlıq sağlığına içək! 
O, sözünü qurtardı, badələrin cingiltisi eşidildi. Həqiqətən 

də onun sağlığı hamıya ləzzət verdi. Onun belə incəliklə, yerli-
yataqlı ciddi bir tərzdə danışması Əbülfəz müəllimə də xüsusi 
bir zövq və ləzzət verdi. Sağlığın gözəlliyi onda idi ki, məclisə 
xüsusi bir yaraşıq və xoş əhval-ruhiyyə gətirirdi. 

Əbülfəz müəllimin yaratdığı bu məktəbin layiqli şagirdlə-
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rindən və davamçılarından biri də Abuzər oldu. Onun güclü 
yaddaşı, hafizəsi və ədəbiyyata hədsiz marağı olduğuna görə 
çoxlu şeir əzbər bilirdi. Hüseyn Cavidin şeirlərini əzbərləmişdi, 
bir sözlə, sinədəftər idi. O, Bakının Sabunçu rayonunun Lenin 
adına Mədəniyyət sarayının Xalq Teatrı qrupunda fəaliyyət 
göstərirdi. Qrupun rejissoru Şirvanski idi. Abuzər bu teatrda 
püxtələşib yetişmişdi. Onun gözəl diksiyası və aktyorluq 
məharəti var idi. Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan” poemasını 
bütünlüklə əzbərləmişdi və onu elə gözəl, elə pafosla deyirdi 
ki, adamın başında tüklər biz-biz dururdu. 

Abuzər institutu bitirdikdən sonra Azərbaycan Enerji 
Nazirliyində mühəndis vəzifəsində işləyirdi. Tez-tez rayonlara 
ezamiyyətə gedirdi. Demək olar ki, Azərbaycanın rayonlarının 
çoxusunda olmuşdu. O, getdiyi rayonların hamısında çoxlu 
dost-tanış qazanmışdı. O, getdiyi rayonlarda Azərbaycanın 
müstəqilliyi, bütövlüyü haqqında maarifləndirmə işi aparırdı və 
çoxlu tərəfdar toplamışdı. Hər hansı bir rayondan qayıdandan 
sonra Əbülfəz müəllimlə görüşür, fikirlərini onunla bölüşür və 
getdiyi yerlərdən, gördüyü işlərdən danışırdı. 

 
* * * 

 
1970-ci illərin əvvəlləri idi. Mehdi universitetin tarix 

fakültəsinə daxil olmuşdu. O, kor olmasına baxmayaraq, elmə, 
oxumağa hədsiz həvəsi olan bir gənc idi. Ailə vəziyyəti də o 
qədər yaxşı deyildi. Buna görə universitetin yataqxanasında 
qalırdı. O, olduqca hissiyata və güclü yaddaşa malik idi. 
Universitetdə dərs zamanı, tənəffüsdə foyedə tələbə yoldaşları 
ilə söhbət edəndə Əbülfəz müəllimin adını tez-tez eşidirdi. 
Onun çox milli, xalqını sevən, vətənpərvər, savadlı bir müəllim 
olduğunu daha çox vurğulayırdılar. Mehdinin ürəyindən tez-tez 
belə fikirlər keçirdi, kaş onunla tanış olaydım, ya da bizə dərs 
deyərdi. 1918-ci il mart-aprel qırğınları haqqında sual verib, 
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onun necə baş verməsini soruşardım. Bu haqda neçə müəllimə 
sual vermişdisə də, istədiyi cavabı ala bilməmişdi. Çünki onun 
atasını 1937-ci ildə Qazaxıstan çöllərinə sürgün etmişdilər. O, 
orada anadan olmuşdu. Gorbagor Stalin öləndən sonra sürgün 
olunanlara dövlət tərəfindən bəraət verilmişdi. Onlar da öz 
doğma yurdlarına qayıtmışdılar. Atası macal tapıb oğluna mart-
aprel qırğınları haqqında olan həqiqətləri söyləmişdi və yazı-
lanların hamısının ağ yalan olduğunu bildirmişdi. Sadəcə onun 
üçün maraqlı idi ki, bu haqda bilənlər Azərbaycanda çoxdur, 
amma çoxusu qorxusundan demir. Buna görə də o, axtarışda 
idi, güvəndiyi müəllimlərin bir neçəsindən də soruşmuşdu, 
amma əməlli-başlı cavab almamışdı. 

O zaman Əbülfəz müəllim tarix fakültəsinin Həmkarlar 
Komitəsinin sədri idi – 1971-ci ildə. Buna görə də kasıb, yeri 
olmayan, dolanışığı çətin olan tələbələrlə mütəmadi maraq-
lanırdı və onlara gərəkli köməkliyi göstərirdi. Bir gün o, foyedə 
Mehdiyə yaxınlaşıb dedi: 

- Nə problemin olsa, mənə müraciət et! Heç utanıb eləmə, 
bu sizin hüququnuz, bizim borcumuzdur! Adım Əbülfəz, 
soyadım Əliyevdir. 

Mehdi sıxıla-sıxıla asta səslə dedi: 
- Başüstə, Əbülfəz müəllim. Təşəkkür edirəm. 
 Sonra Mehdi öyrəndi ki, bu elə arzuladığı və tanış olmaq 

istədiyi müəllim - Əbülfəz Əliyevdir. O, hətta öz-özünə təəs-
süfləndi də. 

Bu hadisədən heç on gün keçməmişdi ki, Mehdi təsadüfən 
Bakı Soveti metrosunun yanında Əbülfəz müəllimlə rastlaşır. 
Daha doğrusu, orada Mehdini görən Əbülfəz müəllim ona ya-
xınlaşıb salamlaşır, hal-əhvalını soruşandan sonra da onu çay-
xanaya çay içməyə dəvət edir. Bu gözlənilməz təklif onun 
ürəyincə olur və məmnuniyyətlə onun dəvətini qəbul edir. 
Onlar yaxınlıqdakı “Sahil” çayxanasına gedirlər. Çayxanada 
boş stollardan birinin arxasında əyləşirlər. Onlar əyləşən kimi 
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çayxanaçı onların stoluna yaxınlaşır və stolun üstünü səliqə ilə 
silir. Əbülfəz müəllim çayxananın daimi müştərisi olduğundan 
həmişə çayçı o əyləşən kimi gəlib stolunun üstünü səliqə ilə 
silərdi və xoruzquyruğu yaxşı bir çay dəmləyib gətirərdi. Çayçı 
çayniki dəmləyib gətirənə kimi onlar ordan-burdan, dünyanın 
gərdişindən söhbət etdilər. Çayçı onların stəkanına çay süzdü 
və nuş olsun! – deyib oradan uzaqlaşdı. Amma mart-aprel 
qırğınları haqqındakı sual yenə Mehdini narahat etməyə başla-
yır. Bunu hiss edən Əbülfəz müəllim ondan soruşur: 

- Mehdi, nə olub?! Narahat görünürsən. Əgər bir sualın, 
problemin varsa da, utanma! 

O bir təhər özünü ələ alıb utana-utana dedi: 
- Əbülfəz müəllim, bir şey məni narahat edir.  
Onun utandığını sezən Əbülfəz müəllim onun sıxıntısını 

aradan götürmək üçün sayğı ilə dedi: - Hə,utanma, de! 
Onun bu sözündən o, özünü toplayaraq dedi: 
- Məni narahat edən 1918-ci ildə Bakı şəhərində mart-

aprel aylarında baş vermiş qırğınlardır. Bu haqda bir şey bilir-
sinizmi? 

- Az-çox bilirəm – deyə Əbülfəz müəllim sözə başladı. O, 
Sovet Rusiyasının köməyi ilə Azərbaycanda S.Şaumyanın 
başçılığı ilə müvəqqəti Şura hökümətinin qurulmasından, bu 
hökümətdə təmsil olunanların çoxusunun erməni daşnaqlarından 
ibarət olmasından və onların bizə “Qəhrəman 26-lar” kimi 
sırınmasından, həmçinin onların mart-aprel ayında törətdikləri 
qırğınlardan, azərbaycanlılara qarşı apardıqları soyqırımdan ürə-
kağrısı ilə danışdı. Və əlavə etdi ki, təkcə martın sonu aprel ayının 
əvvəlində üç gün ərzində 12 mindən artıq dinc əhalini kütləvi 
şəkildə qırmışdılar, hətta körpə uşaqlara, qadınlara və qocalara 
aman verməmişdilər. Bu qırğın Azərbaycanın hər yerində həyaya 
keçirilmişdir. Onun verdiyi bu bilgi Mehdini uzun illər boyu 
cavabını tapa bilmədiyi və onu narahat edən sualın cavabını tam 
aydınlaşdırır. O, müəllimin bu cavabından çox razı qaldı. 
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Elə həmin gündən Əbülfəz müəllimin Mehdi ilə tanışlığı 
yaxın dostluq əlaqələrinə çevrildi. O hər hansı çətin bir suala 
cavab tapa bilməyəndə, ona müraciət edir. Beləliklə, Mehdi 
Məmmədov Əbülfəz müəllimin fəal tərəfdaşlarından biri olur. 
O, Əbülfəz müəllimlə bağlı bu olayı tez-tez xatırlayır. 

1974-cü ilin payız fəsli təzəcə girmişdi. Rayonlarda qızğın 
pambıqyığımı gedirdi. Bir gün Əbülfəz müəllimlə Mehdi qəra-
ra gəldilər ki, bir neçə aran rayonuna səfərə çıxıb gəzsinlər. 
Onlar Əli Bayramlı, Saatlı və İmişli rayonlarını gəzirlər. İmişli 
rayonunda Əbülfəz müəllim yaxın tanışlarının birindən xahiş 
edir ki, onu İran sərhəddinə aparsınlar və yaxından Araz çayını 
seyr etsin. Onun xahişini yerə salmırlar və onları düz sərhəddin 
lap yaxınlığına aparırlar. Əbülfəz müəllimin üzündəki qəm-kə-
dər, qüssə getdikcə özünü tam çılpaqlığı ilə göstərirvə bu heç 
kimin nəzərindən qaçmır. Araz çayının səsi qulaqlarda cingil-
dəyir. O, bir kənarda dayanıb yazıq bir görkəmdə həsrətlə o 
taya baxır və dərin fikirlərə dalır. Heç kəs onun nə düşündüyü-
nü, nə fikirləşdiyini bilmir. Əbülfəz müəllim astaca Şəhriyarın 
yazdığı bu bəndləri söyləyir və elə asta söyləyir ki, kənarda 
duranlar eşitməsin: 

Bir soruşun bu qarğınmış fələkdən, 
Nə istəyir bu qurduğu kələkdən?! 
Deynə, keçirt ulduzları ələkdən, 
 Qoy tökülsün, bu yer üzü dağılsın, 
 Bu şeytanlıq qurğusu bir yığılsın! 
 
Bir uçaydım bu çırpınan yelinən, 
Bağlaşaydım dağdan aşan selinən, 
Ağlaşaydım uzaq düşən elinən, 
 Bir görəydim ayrılığı kim saldı?! 
 Ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı?! 
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Sonra o cibindən dəsmalını çıxarıb yanağına axan iki 
damla göz yaşını ehmalca sildi və dərindən bir ah çəkdi. Artıq 
bir saat iyirmi dəqiqə idi ki, o həsrətlə Arazın o tayına baxırdı. 
Onu müşaiət edən şəxs ona yaxınlaşdı və nəzakətlə dedi: 

- Əbülfəz müəllim, vaxtdır, gedək. Bizə bir saat icazə 
vermişdilər, artıq vaxtdan 20 dəqiqə keçib. 

- Yaxşı, - deyə o daldığı xəyallardan və düşüncələrdən 
ayrılıb Mehdigil durduğu tərəfə addımladı. Mehdigilə çatanda 
bir daha dönüb o taya, Araza və bir də dəmir tikanlı məftillərə 
baxdı və birdən heç kimin gözləmədiyi halda – Vaxt gələr bu 
məftillər də sökülər – deyə, dərindən köksünü ötürdü. Onları 
müşaiət edən şəxslərdən biri dedi: 

- Bu sadəcə, bir xəyaldır! 
Əbülfəz müəllim soyuqqanlı tərzdə dedi: 
- Hər şey xəyaldan, romantikadan başlayır və sonra 

reallığa çevrilir. Vaxt gələr görərsiniz! Təki cansağlığı olsun! 
Bir neçə dəqiqədən sonra onlar maşına minib oradan 

uzaqlaşdılar. Bu olay Mehdinin qəlbində dərin bir iz buraxdı və 
həmişəlik onun yaddaşına həkk oldu. 

 
* * * 

 
1971-ci ilin iyun ayının son günləri idi. Bu il yay tez 

gəlmişdi, hava bərk isti idi. Əsl çimərlik havası idi. Onda 
Əbülfəz müəllim 3-cü Alatavadakı evində qalırdı. Onun dayısı 
oğlu Seyfəddin bu il vaxtından xeyli əvvəl Bakıya gəlmişdi ki, 
imtahanlara yaxşı hazırlaşsın. Bir neçə il idi ki, o, universitetin 
şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb dili şöbəsinə qəbul olmaq üçün 
imtahan verirdi, amma ya müsabiqəyə düşürdü, ya da kəsilirdi. 
Bu il onun qəbul olma ehtimalı daha çox idi, ona görə ki, 3 
ildən artıq iş stajı var idi. Bu da müsabiqədə həlledici amillər-
dən biri sayılırdı. Yusif, Hüseynqulu və mən sonuncu imtahanı 
verib qurtarmışdıq. Biz kəndə getməyə hazırlaşırdıq. Bazar 
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günü idi. Səhər yuxudan durandan sonra Əbülfəz müəllimi 
görmək üçün onlara getdim. Mən ora çatanda, saat on bir olar-
dı. Əbülfəz müəllimlə və orada qalan Yusif, Firudin, Seyfəd-
dinlə görüşüb hal-əhval tutdum. Mən həyətə girəndə onlar evin 
qabağındakı kölgəlikdə oturub nərd oynayırdılar. Nərd oyunu 
təzəcə qızışmışdı ki, Polad, Hüseynqulu və Xasay birlikdə 
həyətə daxil oldular. Hava isti olduğundan onlar bir az tərlə-
mişdilər. Onlar da hamı ilə görüşüb xoş-beş edəndən sonra 
Hüseynqulu dedi: 

- Yaxşı çimərlik havasıdır. Nə deyirsiniz, bəlkə çimərliyə 
gedib bir az sərinləyək, həm də dincələk. 

Onun bu təklifi hamının ürəyincə oldu. Hamının baxışları 
Əbülfəz müəllimə dikilmişdi və onun hə deməsini gözləyirdi. 
O, sükutu pozaraq bizdən soruşdu: 

- Uşaqlar, mən razı, amma hansı çimərliyə gedək? 
Polad dərhal cavab verdi: 
- Gəlin, gedək Buzovnaya həm Sənübər xalanı və uşaq-

larını görək, həm də çimərliyə gedək. Onların evi dənizin 
kənarındadır, çimərliyə də yaxındır. 

Əbülfəz müəllim bir anlıq düşündü və sonra qaşının birini 
qaldıraraq dedi: 

- Yaxşı təklifdir, o çimərliyin suyu da təmizdir. Atalar 
demişkən: “- Həm ziyarət, həm ticarət”. 

Nərd oynayanlar oyununu yarımçıq qoyub ayağa 
qalxdılar. Amma Hüseynqulu istəmirdi ki, Seyfəddin onlar ilə 
gəlsin, çünki Bakıdan Buzovnaya qədər elektrik qatarında onun 
beynin qazacaqdı. Ona Qopal – deyə, söz atıb cırnadacaq. Buna 
görə də o, üzünü Seyfəddinə tutaraq dedi: 

- Seyfəddin, yaxşı olar ki, sən getməyib imtahanlara 
hazırlaşasan! Bu daha yaxşıdır, sən öl, düz deyirəm. 

Seyfəddinsə ürəyində nə isə fikirləşib gülə-gülə cavab 
verdi: 

- Qopal, yalvarsan da mən səninlə getmərəm. Ürəyini buz 
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kimi saxla, lap arxayın ol, mən getməyəcəm! 
Bir neçə dəqiqədən sonra biz yola düşdük. Seyfəddin evdə 

qaldı, hətta Hüseynqulunun arxasınca su da atdı. Biz elektrik 
qatarı ilə Buzovnaya getdik. Sənubər xalagilin qapısının 
zəngini basdıq. Rəfiqə qapını açıb bizi qarşıladı. Sənubər xala, 
oğlu Elnur, kiçik qızı Səltənətlə görüşüb hal-əhval tutduq. 
Rəfiqə hamımızı diqqətlə nəzərdən keçirib gülə-gülə dedi: 

- Bəs, Seyfəddin hanı?! 
Hüseynqulu özündənrazı halda gülümsəyərək tez cavab 

verdi: 
- Seyfəddini yolda azdırmışam! 
Elə bu andaca Seyfəddin pərdənin arxasından çıxıb gülə-

gülə əlini ona tərəf uzadaraq dedi: 
- Ə düdük, mən səni azdırmışam, ya sən məni!? 
Hüseynqulu lap mat-məəttəl qaldı, nitqi qurudu bir azdan 

özünə gəldi və pərtliyini biruzə verməyərək dedi: 
- Da, sənə sözüm yoxdur. 
Hamımızın gülüş səsləri biri-birinə qarışıb otağı bürümüş-

dü. Gülməkdən Yusiflə Firuddinin gözləri yaşarmışdı. Hamı-
mız stolun arxasında əyləşdik. Əbülfəz müəllim bir daha Sənu-
bər xalanın vəziyyəti ilə maraqlandı və bildirdi ki, qrup halında 
çimərliyə gəliblər. Elektrik qatarında qərara gəldik ki, əvvəl 
gəlib sizi görək və sonra dənizə gedək. Sənubər xala dedi: 

- Əbülfəz müəllim, birinci xoş gəlmisiniz! Vallah gəlmə-
səydiniz inciyəcəydim. Nə yaxşı ki, gəlib bizi yad etdiniz, çox 
sevindim. 

Seyfəddin yenə də zarafatından qalmırdı. Daha çox mənlə 
Hüseynqulunu qaralamışdı. Tez-tez bizə atmaca atıb zarafat 
edirdi. Biz ora çatanda günorta saat iki olardı, nahar vaxtı idi. 
Bir azdan süfrəyə yemək gəldi. Sənubər xala yaxşı borş və 
yarpaq dolması bişirmişdi. Dolma süfrəyə qoyulanda Seyfəd-
din ciddi bir görkəm alıb dedi: 

- Miriş dolma yemir! 
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Mənsə özümü o yerə qoymayıb dolmadan boşqabıma 
qoyaraq: 

- Mən Əvəz deyiləm ki, dolma yemiyim. Yeyirəm, hələ o 
yana da keçirəm-deyə boşqabı qabağıma çəkdim və çəngəllə 
dolmanı yeməyə başladım. Mənim bu sözümdən Yusif özünü 
saxlaya bilməyib pıqqıldayaraq gülümsədi və dedi: 

- Mən hələ belə şey görməmişdim. 
Yemək yeyib qurtarandan sonra bir az söhbət edib dərd-

ləşdik. Saat dördün yarısında evdən çıxıb piyada çimərliyə 
tərəf yollandıq. Beş dəqiqədən sonra dənizin kənarına çatdıq. 
Bir neçə saat dənizdə çimib isti qumun üstündə uzanıb özü-
müzü günə verdik və yaxşıca dincəldik. Axşamçağı Sənubər 
xala ilə görüşüb elektrik qatarına oturub evə gəldik. Elektrik 
qatarında Hüseynqulu Seyfəddindən soruşdu ki, bəs Buzovna-
ya nə ilə gəldim. O da cavab verdi ki, sizi yola salandan sonra 
Bakı-Buzovna avtobusuna oturub getdim. Sizdən yarım saat da 
tez çatdım.  

 
*** 

 
1970-ci iiln yayı təzə girmişdi. Hər yerdə yayın gəlişi hiss 

olunurdu. Havalar gündən-günə istiləşirdi. Universitetdə yay 
sessiyası başa çatmışdı. Bu il Əbülfəz müəllimin dərs dediyi 
tələbələrdən biri olan Oqtay son dövlət imtahanlarını verib 
universiteti uğurla başa vurmuşdu. 

Oqtay hündürboylu, enlikürəkli, qaraşın, dəliqanlı bir gənc 
idi. O, Əbülfəz müəllimin sevimli tələbələrindən idi. Onların 
arasında olan xoş münasibətlər və əlaqələr dostluğa çevrilmiş-
di. Bu dostluq sona qədər davam etdi. Oqtay Əbülfəz müəlli-
min yaratdığı gizli təşkilatın üzvü deyildi. Çünki onun arzusu 
milis sisteminə keçib işləmək idi. Onun bu istəyini bildiyinə 
görə Əbülfəz müəllim Oqtaya bu haqda heç bir şey deməmişdi. 
İstəmirdi ki, dostunun bu istəyi yarımçıq qalsın və onun milis 
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sistemində işləməsi gələcəkdə daha xeyirli ola bilərdi. O, 
Göyçay rayonundan idi və Əbülfəz müəllimin vurğunu idi. 
Xüsusən də, Onun, Azərbaycan xalqının tarixindən, keçmişin-
dən, adət-ənənələrindən və bu xalqın birləşib bütövləşməsi 
haqqında danışdığı maraqlı söhbətlər ona xüsusi ləzzət verirdi 
və bu söhbətləri dinləməkdən doymurdu. Bundan əlavə onun 
təmizliyi, sadəliyi, əliaçıqlığı, mərdliyi və cəsarətinə heyran 
qalmışdı. 

Həmin ilin iyul ayının sonları idi. Əbülfəz müəllimi 
tələbələrin bir qrupunu Kiyev şəhərinə elmi-praktiki təcrübəyə 
aparmaq üçün rəhbər təyin etmişdilər. Əbülfəz müəllim səfər 
üçün son hazırlıq işlərini görürdü. Artıq onun yaratdığı gizli 
təşkilat xeyli böyümüşdü. KQB hər vəchlə çalışırdı ki, bu 
təşkilatın izinə düşüb onun üstünü açıb faş etsin. KQB-də 
Əbülfəz müəllimi izləmək üçün xüsusi qrup yaradılmış və 
“Nasionalist” adlı dosye açmışdılar. Xüsusi agentlər – Sabir, 
Vaqif, Kərimov, Tarixçi və digər ləqəbli güdükçülər onun hər 
addımını izləməyə başlamışdılar. Bütün bu izləmələrə, güd-
mələrə baxmayaraq hələ ki, Əbülfəz müəllimin işi yaxşı 
gedirdi. Çünki yaradılmış özəklərdən heç biri açılmamış və 
gizli təşkilatın üzvlərindən heç kəs KQB-nin atdığı tora 
düşməmiş və onlar tərəfindən ələ alınmamışdı.  

1970-ci il 25 iyulda Əbülfəz müəllim ona təhkim olunmuş 
qrupla qatarla Kiyev şəhərinə yola düşəcəkdi. 

25 iyul axşamçağıdır. Dəmiryol vağzalı adamlarla dolu-
dur. Kimisi hara isə yola düşür. Kimisi də haradansa gəlir. 
Yola düşməyə hazırlaşan sərnişinlərin və gələn sərnişinləri 
qarşılamağa gələn adamların səsi biri-birinə qarışmışdı. Yük-
daşıyan hambal arabalarının cırıltısı və hambalların – Yol ver: - 
səsi bu tünlüyə xüsusi bir yaraşıq verirdi. Əbülfəz müəllim 
vağzalda “Bakı-Kiyev” qatarının qarşısında görünür. O, iti ba-
xışları ilə vaqonların qarşısını nəzərdən keçirir və uzaqdan tələ-
bə qrupunun ağsaqqalı Rəfael Hüseynovu tələbələrlə minə-
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cəkləri vaqonun qapısının qarşısında durduqlarını görür. Onlar 
onu gözləyirdilər. Əbülfəz müəllim uzaqdan əl edərək iri ad-
dımlarla onlara sarı gedir. Çox keçmir ki, tələbələrə yaxınlaşır 
və salamlaşır. Tələbələrin nigarançılığı sona çatır. Rəfael 
onunla görüşdükdən sonra hesabat verirmiş kimi ona deyir: 

- Əbülfəz müəllim, uşaqların hamısı buradadır.  
O gülümsəyərək dedi: 
- Maşallah, hamısı vaxtında gəlib, həmişə belə olmaq 

lazımdır! 
Elə bu vaxt qatarın bələdçiləri vaqonların qapılarını 

açmağa başladılar. Vaqonun qapısını açan kimi hər bir bələdçi 
öz vaqonunun qapısının ağzında dayanıb vaqona daxil olan 
sərnişinlərin biletlərini yoxlayıb onları bir-bir içəri buraxırdılar. 
Birdən radioda ucalan dispetçerin əmranə səsi eşidildi: 

- “Bakı-Kiyev” qatarına minik başlayır! 
Hörmətli sərnişinlər, xahiş edirik vaqonlarınıza minəsiniz! 
Dispetçerin səsini Əbülfəz müəllim eşidən kimi üzünü 

tələbələrinə tutub dedi: 
- Uşaqlar, gəlin əlimizdə olan şeyləri vaqondakı yerl-

rimizə yerləşdirək və baxaq görək yol üçün nə çatmırsa 
götürək! 

Tələbələr elə bil ki, onun bu sözünə bənd idilər, hamısı bir 
ağızdan dedilər: 

- Müəllim, düz deyirsən, çox yaxşı təklifdir. 
Uşaqların ağzından bu söz təzə çıxmışdı ki, ucaboylu, 

dolubədənli, qarayanız bir oğlan Əbülfəz müəllimə yaxınlaşıb 
salam verdi. Əbülfəz müəllim Oqtayı görən kimi sevincək və 
təəccüblə soruşdu: 

- Oqtay, sən hara belə?! 
O dərhal cavab verdi: 
- Dostumla sözü bir yerə qoymuşduq ki, universiteti 

qurtaran kimi Kiyev şəhərinə gəzməyə gedək. İndi də yola 
düşürük, özü də bu vaqonla. 
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- Çox yaxşı oldu, bir vaqondayıq. Səninlə çoxdandır 
dərdləşmirik – deyə, Əbülfəz müəllim xoş bir görkəm aldı.  

Oqtay yanındakı dostunu onlarla tanış etdi. Tələbələr yol 
üçün əsasən sərin “Jiquli” pivəsi, şor balıq və “Badamlı” və 
“Sirab” mineral su butulkaları götürmüşdülər. Yarım saat keç-
mişdi ki, yenidən radioda dispeçirin gur səsi həm rusca, həm də 
azərbaycanca eşidildi: 

- “Bakı - Kiyev” qatarının yola düşməsinə beş dəqiqə 
vaxt qalır. Yoladüşən sərnişinlərdən xahiş edirik ki, öz yerlərini 
tutsunlar!” 

Bu elanı yerdə olan sərnişinlər eşidən kimi vaqonlara 
minməyə tələsdilər. Bir tərəfdən də bələdçilər yerdə olan sər-
nişinləri qatara minməyə tələsdirirdilər. Bir azdan qatarın qor-
xunc fit səsi yüksəldi. Qatar tədricən hərəkətə gəlib yola düşdü. 
Qatar uzaqlaşdıqca sərnişinləri yola salan adamların yellənən 
əlləri görünməz oldu. Yola düşən qatar getdikcə sürətini artırıb 
irəli şütüməyə başladı. Bir neçə saatdan sonra Azərbaycanın 
sərhəddindən çıxıb Rusiyanın sərhəddinə daxil oldu. Rusiyanın 
ucsuz-bucaqsız düzlərini keçən qatar, nəhayət Ukrayna SSR-
nin ərazisinə daxil oldu. İki günlük yorucu, həm də yaddaqalan 
bu səfərin başa çatmasına az qalırdı. Artıq on-on beş dəqiqədən 
sonra Kiyev şəhərinin dəmiryol vağzalına daxil olacaqdı. 
Əbülfəz müəllim və tələbələr yır-yığış edib qatardan enmək 
üçün hazırlaşdılar. Düz on beş dəqiqədən sonra qatar dəmiryol 
vağzalına çatdı. Oqtay Əbülfəz müəllim və tələbələrlə xüda-
hafizləşib ayrıldılar.  

Əbülfəz müəllim öz qrupu ilə Kiyev Dövlət universitetinin 
yataqxanasına getmək üçün taksi tutub yola düşdülər. Orada 
onların qalması üçün yer ayırmışdılar. 

Onların gəlişindən bir neçə gün keçmişdi ki, Oqtay öz 
tələbə dostu ilə Kiyev şəhərinin mərkəzində yerləşən “Bassa-
rab” bazarına getdilər. Onların Göyçaylı uşaqlıq dostları o 
bazarda alver edirdilər və onlar üçün çox darıxmışdılar. Onlar 
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bazara girəndə, səhər saat on birin yarısı olardı. Bazarda qızğın 
alver gedirdi. Hər bir alverçi müştəri cəlb etmək üçün öz ma-
tahını, malını geninə-boyuna tərifləyirdi. Bazar olduqca böyük 
olduğundan dostlarını tapmaq üçün on-on beş dəqiqə bazarın 
içində gəzdilər. Nəhayət, onları tapıb görüşüb öpüşdülər və 
xoş-beş edəndən sonra şirin söhbətə başladılar. Çoxdandır bir-
birini görmədiklərindən söhbətləri daha şirin və maraqla davam 
edirdi. Söhbətin şirin yerində təsadüfən Oqtayın gözü düz 
onlara tərəf gələn Əbülfəz müəllimə sataşdı. O, gözlərinə inan-
madı, bir də diqqətlə baxdı gördü ki, Əbülfəz müəllimin 
yanında üç tələbə var. Bunlardan biri Rəfael idi, o, dərhal 
üzünü dostu Qabilə tutaraq: 

- Qabil, bax, sənə haqqında danışdığım mənim ən sevimli 
müəllimim bura gəlir! 

Qabil qulaqlarına inanmayaraq bir də soruşdu: - 
Doğurdan! 

- Hə - deyə, Oqtay onu qarşılamaq üçün bir neçə addım 
qabağa keçdi. Onlar yenidən görüşdülər və Oqtay maraq üçün 
soruşdu: 

- Əbülfəz müəllim, qaldığınız yataqxana necədir? 
Xoşunuza gəlirmi? 

O, soyuqqanlılıqla cavab verdi: 
- Yataqxanada şəraitimiz yaxşıdır. Amma onun yerləşdiyi 

ərazi meşənin qırağındadır. Olduqca xudmani bir yerdir, adama 
ləzzət verir. 

Oqtay təəccübdolu nəzərlə Əbülfəz müəllimdən soruşdu: 
- Əbülfəz müəllim, xeyir ola, sən ki, bazara gedən 

deyilsən, nə əcəb bura gəlmisiniz?! 
Əbülfəz müəllim gülümsəyərək dedi: 
- Bazar günü istəyirik ki, yataqxananın yanındakı meşədə 

bir az yeyib-içib şənlənək. Gəlmişik ki, bir az alış-veriş edək. 
Oqtay bir anlığa fikrə getdi və sonra əlavə etdi: 
- Müəllim, bir çətinlik-zad yoxdur ki? Əgər varsa, deyin, 



ЕЛЧИБЯЙ 

 94 

dostlarım beş dəqiqəyə həll etsinlər. Onlar buranın cikkə-
bökcəsin çox gözəl bilirlər. 

Əbülfəz müəllim ərkyana dedi: 
- Beş kiloqram kabablıq qoyun əti lazımdır. Səhərdən hər 

yeri, bazarı ələk-fələk eləmişik, amma şoğəribi tapa 
bilməmişik! Yaxşısı yoxdur! 

O, sözünü qurtaran kimi bazarda alver edən Oqtayın 
uşaqlıq dostu dilləndi: 

- Müəllim, heç narahat olmayın, bu qədiqə ət problemini 
həll edərəm. 

Sonra o, bir uşağı yanına çağırıb dedi: 
- Get, Vityanı bura çağır! 
O, - başüstə deyib, oradan uzaqlaşdı. Oqtay Qalibdən 

soruşdu: 
- Ə Qalib, Vitya kimdir? 
Dedi: - Bazarın OBXSS-dir. (Azərbaycan türkcəsinə 

çevirəndə bu söz SƏDM – yəni Sosialist Əmlakını 
Dağıdanlarla Mübarizə bölməsi). 

O dövrdə OBXSS-in adı gələndə bazarda alverlə məşğul 
olan alverçilər qorxudan zağ-zağ əsirdilər. Bu təşkilat onlar 
üçün KQB-dən də qorxulu bir təşkilat idi. Bir sözlə bazarın 
darğası idi. Bir azdan Vitya gəlib çıxdı. Qaliblə çox səmimi bir 
dost kimi görüşüb soruşdu: 

- Qalib, nə lazımdır? 
Qalib Əbülfəz müəllimgili göstərərək dedi: 
- Vitya, mənim bu qonaqlarım üçün beş kiloqram 

kabablıq qoyun əti tap! 
Vitya özünəməxsus xoş bir təbəssümlə: 
- Elə bu?! Boş şeydir, bu saat həll edərəm – deyib tez 

getdi. O, gələnə qədər də Qalibin göstərişi ilə bir cavan oğlan 
bazarı gəzib iki kilo seçmə meyvə və göy-göyərti, tərəvəz 
topladı. Çox keçmədi ki, Vitya aldığı qoyun əti ilə gəlib çıxdı 
və Qalibə verib getdi. 
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Əbülfəz müəllim alınan şeylərin pulunu Qabilə uzatdı, 
amma o götürmədi. Əbülfəz müəllim təkid etdikcə o da 
deyirdi: - Müəllim, siz mənim qonağımsınız. And olsun Allaha, 
heç bir qəpik də götürən deyiləm! 

Sonra Əbülfəz müəllim uşaqlarla sağollaşıb ayrıldı. Oqtay 
Əbülfəz müəllimi bazarın qapısına qədər ötürdü. Bazarın 
qapısının ağzına çatanda, Oqtay dedi: 

- Müəllim, istəyirəm sabah səninlə restoranlardan birində 
oturub əməlli-başlı yeyib-içək və dərdləşək. Tələbələrdən də 
bir neçəsini götürə bilərsən. 

O, bir anlığafikrə getdi və sonra cavab verdi: 
- Yaxşı, nə deyirəm ki... Amma hansı restoranda və saat 

neçədə? 
Oqtay dərhal dedi: 
- Uşaqların dediyinə görə burada ən yaxşı restoran 

“Metro” restoranıdır. Özü də şəhərin düz mərkəzində Xreş-
şotiki küçəsində yerləşir. axşam saat 7-də sizi orada 
gözləyirəm. 

- Yaxşı, Oqtay, qayıt dostlarının yanına! Sabah görüşərik 
– deyə, Əbülfəz müəllim onunla görüşüb ayrıldı. 

Günəş qüruba doğru yaxınlaşırdı. Bir neçə saatdan sonra 
günəş batacaq və gecə öz qara donunu geyinəcəkdir. Xreşşotik 
küçəsində yerləşən məşhur “Metro” restoranın qarşısında Oq-
tay öz dostları ilə Əbülfəz müəllimi səbirsizliklə gözləyirdilər. 
Kiyev gecələrinin özünəməxsus gözəlliyi var. Yaşıllığa qərq 
olmuş şəhərə axşamlar küçələrin kənarında elektrik dirəklərin-
dən sayrışan lampalar və restoranların, kafelərin qabağında 
gözoxşayan reklamlar xüsusi bir gözəllik verirdi. Restorana 
daxil olan adamlar və küçədən şütüyən maşınlar onların diq-
qətindən qaçmırdı. Həmişəki kimi “Metro” restoranına girib-
çıxan adamlar çox idi. Oqtay saatına baxır. Saatın əqrəbi düz 
saat 655 dəqiqəni göstərir. Hələ şərtləşdikləri vaxta beş dəqiqə 
qalır. Sonra başını qaldırıb ətrafı bir daha nəzərdən keçirir. O 
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yaxşı bilirdi ki, Əbülfəz müəllim harada olsa, özünü yetirəcək-
dir. O, belə şeylərdə çox dəqiq idi. Elə bu vaxt Əbülfəz 
müəllim iki tələbəsi ilə ora yaxınlaşdı və salam verib onlarla 
görüşdü. Qalibi də onların arasında görüb çox sevindi, çünki 
onun kimi çəlimsiz bir oğlanın Vitya kimi yekəpər bir OBXSS 
işçisini ət dalınca göndərməsi ona xüsusi ləzzət vermişdi. 
Oqtayla birlikdə qonaqların sayı 12 nəfər idi. Bir daha onlar 
yenidən tanış olub restoranın 4-cü mərtəbəsinə qalxdılar. 

Restoranın 4-cü mərtəbəsində həddən artıq geniş və böyük 
salon var idi. Salonun hər iki tərəfində şıdırğı toy gedirdi. 
Salonun ortası nisbətən seyrək idi. Burada da çoxlu müştəri var 
idi. Onlar keçib ortadakı 12 nəfərlik stolun arxasında əyləş-
dilər. Təzəcə yerlərini rahatlamışdılar ki, səliqəli geyinmiş, 
sarışınsaçlı, gözəl bir xidmətçi qız onların stoluna yaxınlaşıb nə 
sifariş verəcəklərini nəzakətlə soruşdu: 

- Zəhmət olmasa, nə sifariş edəcəksinizsə lütfən buyurun! 
Oqtay stolun üstünə qoyulmuş menyu kartını Əbülfəz 

müəllimə uzadaraq: 
- Müəllim, ürəyin nə istəyir sifariş ver! 
O, menyu kartını diqqətlə nəzərdən keçirib bir anlığa fikrə 

getdi sonra dedi: 
- Oqtay, yaxşı olar ki, sifarişi sənin burada yaşayan 

dostların versin. Onlar burada yaşadıqlarına görə nəyin daha 
yaxşı, daha dadlı olduğunu bizdən daha yaxşı bilirlər. 

Oqtay gülə-gülə dedi: - Müəllim, necə məsləhət bilirsə, 
qoy elə olsun! 

Çox çəkmədi ki, onun dostları lazım olan yeməkləri və 
içkiləri sifariş verdilər. 10-15 dəqiqəyə kimi sifariş verilən 
şeylər stolun üstünə qoyulmuşdu. Xidmətçi qız araq şüşəsini 
açıb badələri səliqə ilə doldurdu və incə səsi ilə: - Nuş olsun! – 
deyə, oradan uzaqlaşdı. Oqtay bir daha Əbülfəz müəllimi 
dostlarına təqdim edib yaxından tanış etdi və ilk tostu da onun 
sağlığına qaldırdı. Badələr cingildədi və boşaldı. Badələr ikinci 
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dəfə doldu. Bu dəfə Əbülfəz müəllim Oqtayı universiteti bitir-
mək münasibəti ilə təbrik edib badəni onun şərəfinə qaldırdı. 
Artıq bir neçə sağlıq deyilməsinə baxmayaraq, məclis bir az 
sönük keçirdi. Həm Oqtayın dostları, həm də tələbələr Əbülfəz 
müəllimdən utanıb çəkinirdilər. O, məclisin gedişindən bunu 
dərhal başa düşdü və təşəbbüsü öz əlinə alaraq dedi: 

- A balam, bura yas məclisinə gəlmisiniz?! Yoxsa, yeyib-
içib əylənməyə?! Bir ətrafınıza baxın, görün necə rəqs edib 
əylənirlər! Üç gürcü bir şüşə şərab içib, saatlarla mahnı oxuyub 
əylənirlər. Halbuki, bir əməlli-başlı mahnıları da yoxdur. Bizim 
çox gözəl mahnılarımız ola-ola niyə onu oxuyub əylənməyək?! 
Mən mahnını başlayacam, siz də mənə qoşulun birlikdə oxu-
yaq. Hə, dostlar hazırlaşın! 

Sonra o yavaş-yavaş züm-zümə edib “Ay bəri bax!” mah-
nısını ucadan oxumağa başladı. Oqtayın dostları da ona qoşu-
lub bu mahnını elə ürəkdən oxudular ki, salonda olanların ha-
mısının nəzər-diqqətini onlara yönəldi. Mahnı sona çatan kimi 
Əbülfəz müəllim “Küçələrə su səpmişəm” mahnısını oxumağa 
başladı. Bu dəfə uşaqlar daha həvəslə, daha şövqlə oxudular. 
Onların üzlərindəki utancaqlıq əlamətlərindən, cizgilərindən 
əsər-əlamət qalmamışdı. Məclisdə canlanma özünü göstərirdi. 
Bu mahnı da başa çatdı. Əbülfəz müəllim gülə-gülə dedi: 

- Hə, dostlar! Deyəsən, məclisimiz yavaş-yavaş şənlənir. 
Badələr yenidən dolmuşdu ki, salonun sağ tərəfindən iki 

sarışın gözəl qız onların masasına yaxınlaşdı. Qızlar nəzakətlə 
onlara xoş gəldin eləyib kim olmaqları ilə və mahnıları hansı 
dildə oxuduqları ilə maraqlandılar. Əbülfəz müəllim dedi: 

- Gözəl xanımlar, bir Azərbaycandanıq və mahnıları da 
öz ana dilimizdə oxuyuruq. 

Qızlar bu cavabı eşitdikdən sonra bir-birinə baxdı. Görü-
nür, onlar nə isə xahiş etmək istəyirdilər. Onların baxışlarından 
bunları oxumaq olurdu. Qızları bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün 
Əbülfəz müəllim sükutu pozdu: 
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- Bəlkə, bir xahişiniz var. Buyurun, utanmayın, deyin! 
Qızlardan biri sıxıla-sıxıla dedi: 
- Bağışlayın, bizi o toy məclisinin adamları göndəriblər 

ki, sizdən xahiş edək o mahnını bizim üçün mümkünsə 
oxuyasınız! 

Uşaqların hamısının baxışları Əbülfəz müəllimə dikil-
mişdi. Gözləyirdilər görsünlər ki, o nə deyəcək? O, bir qızlara 
baxdı, bir uşaqlara baxdı, sonra nəzakətlə qızlara dedi: 

- Hə, dostlar nə deyirsiniz, oxuyaqmı? Yadınızda 
saxlayın ki, bizdən xahiş edirlər! 

Elə bil ki, uşaqlar Əbülfəz müəllimin bu sözünə bənd 
imişlər. Hamısı bir ağızdan: - Biz hazır. 

“Ay bəri bax!” mahnısı toy məclisinin adamları üçün bir 
daha səsləndi. Mahnı sona çatan kimi alqış səsləri salonu 
silkələdi. Ən maraqlısı o idi ki, onlar “ay bəri bax” – deyəndə 
toy məclisinin bir hissəsi də onlara qoşulurdu. Bu zaman 
Oqtayın dostlarından biri ona yavaşca dedi: 

- Oqtay, bu mahnıdan mənim heç xoşum gəlməyib, 
amma çox gözəl mahnı imiş, indi bunu dərk etdim. 

Oqtay astaca cavab verdi: 
- Ə, bu xalq mahnısıdır! 
Onların bu söhbəti Əbülfəz müəllimin nəzərindən yayın-

madı və onun fikrini daha da gücləndirmək amacı ilə əlavə 
etdi: 

- Oqtay düz deyir, bu xalq mahnısıdır. Ola bilsin indiyə 
qədər xoşuna gəlməyib, amma indi xoşuna gəlir. Xalqın 
yaratdığı hər bir mahnı gözəldir. Görürsünüz, hətta digər 
millətlərin də xoşuna gəlir. Hə, deyirəm bir rəqs etmək məqamı 
gəlib, nə deyirsiniz? 

Mahnının belə gurultulu alqışlarla qarşılanması uşaqları 
daha da ruhlandırmışdı. Buna görə də Oqtaydan savayı hamı 
bir ağızdan dedi: 

- Müəllim, biz hazır. 



МИР ЙЯЩЙА ЙУСИФЛИ 

 99

Əbülfəz müəllim istəyirdi ki, Oqtaya nə isə desin. Amma 
Oqtay onu qabaqlayaraq dedi: 

- Müəllim, bilirəm nə deyəcəksən! Xahiş edirəm üz 
vurma, nə deyirsiniz eləyim, ancaq mən rəqs bacarmıram. 

- Eybi yox, onda musiqiçilərə yaxşı bir Azərbaycan rəqsi 
sifariş ver, əgər bacarmasalar bir Qafqaz rəqsini sifariş verərsən 
– deyə, Əbülfəz müəllim susdu. 

O dərhal cavab verdi: - Mənim gözüm üstə! 
Sonra ayağa durub musiqiçilərə yaxınlaşdı və bir 

Azərbaycan rəqsini çalmağı sifariş verdi. Musiqiçilər Azərbay-
can rəqsini bilmədiklərini etiraf etdilər və bildirdilər ki, əgər 
istəyirlərsə, “Ləzginka” rəqsini çala bilərlər. Oqtay həmən 
razılaşdı. Şux “Ləzginka” rəqsinin sədaları salona yayıldı. 
Salonda olan adamların hamısının diqqəti onların masasına 
zillənmişdi. Bayaq onlara “Ay bəri bax” mahnısını oxumağı 
xahiş edən qızlar çox diqqətlə və maraqla onların necə rəqs 
edəcəklərini səbirsizliklə gözləyirdilər. Birdən Əbülfəz müəl-
lim cəld bir hərəkətlə ayağa qalxıb rəqs etməyə başladı və rəqs 
edə-edə uşaqların hamısını rəqsə dəvət etdi. Elə bir hərəkətlə, 
jestlə dəvət edirdi ki, sanki peşəkar bir rəqqas rəqs edir. Oqtay-
dan savayı uşaqların hamısı oynayırdı və olduqca gözəl, dina-
mik, çevik və ürəkdən oynayırdılar. Demək olar ki, salonların 
hamısı onların bu rəqsinə məftun olmuşdular. Təbii ki, Əbülfəz 
müəllimin rəqs etməsi daha cəlbedici və gözəl idi, o birilərin-
dən xeyli seçilirdi. Rəqs beş dəqiqədən bir az artıq çəkdi. Rəqs 
sona çatdı, yenə gurultulu alqışlar salonu silkələdi. Rəqs davam 
etdiyi zamanda Oqtay da bekar dayanmamışdı. Əbülfəz müəl-
limin özü ilə gətirdiyi fotoaparatla onların şəkillərini yapırdı. 

Rəqs sona çatan kimi öz komandası ilə sakitcə keçib 
yerlərində əyləşdilər. Nəfəslərini təzəcə dərmişdilər ki, ikinci 
toy məclisindən iki cavan qız onların stoluna yaxınlaşdılar və 
rəqsə görə məclis adından onlara öz təşəkkürlərini bildirdikdən 
sonra əlavə etdilər: 
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- Toy məclisi adından sizdən xahiş edirik ki, bu rəqsi 
bizim üçün bir daha təkrar edəsiniz. Qabaqcadan öz 
minnətdarlığınızı bildiririk. 

Əbülfəz müəllim yenə üzünü uşaqlara tutub dedi: 
- Nə deyirsiniz, xahişlərini yerinə yetirəkmi? 
Uşaqların hamısı bir ağızdan dedilər: 
- Müəllim, biz etiraz etmirik, amma 10 dəqiqədən sonra 

bir az dincimizi alaq! 
- Yaxşı, siz deyən olsun – deyə, o razılaşdı. Sonra qızlara 

dedi ki, sizin xahişinizi on dəqiqədən sonra yerinə yetirəcəyik. 
Onlar bir daha təşəkkür edib öz yerlərinə getdilər. 

Əbülfəz müəllimgil nəfəslərini təzəcə dərmişdilər ki, 
“Ləzginka” rəqsi yenidən çalınmağa başladı. Yenə də Əbülfəz 
müəllim ilk olaraq çevik bir hərəkətlə ayağa qalxdı və rəqs edə-
edə uşaqları bir-bir rəqsə dəvət etdi. Rəqs eyni templə, həvəslə, 
çevikliklə və peşəkarlıqla bir daha təkrar olundu. Alqışlar 
yenidən yüksəldi. Hər iki toy məclisinin adamları bir daha 
onlara təşəkkür edib, onların sağlığına badə qaldırdılar. Onların 
masası toy məclisinin sonuna qədər salonda diqqət mərkəzində 
oldu. 

Əbülfəz müəllim öz komandası ilə öz yerlərində əyləşdilər 
və bir neçə dəqiqə dinclərini aldılar. Badələr yenidən doldu. 
Əbülfəz müəllim son sözünü belə yekunlaşdırdı: 

- Bizim bu gün burada etdiklərimiz də Azərbaycana bir 
xidmətdir. İnsanların çoxusu belə düşünür ki, xalqa, millətə 
xidmət etmək üçün çox nəhəng işlər görmək gərəkdir. Bu çox 
yanlış düşüncədir. Siz çox gəncsiniz və belə məsələlər haqqın-
da çox düşünməlisiniz. Məsələn, bu gün bu restoranda bizi 
yüzlərlə insan izlədi və alqışladı. Onlar bildilər ki, biz Azər-
baycandanıq. Buradan ayrılarkən onlar özləri ilə Azərbaycan 
və azərbaycanlılar haqqında xoş bir fikir, təəssürat aparacaqlar. 
Bunlar uzun müddət həmin insanların düşüncəsində, xatirəsin-
də qalacaqdır. Bəzilərinin isə ömrünün sonunadək. Bu gün biz 



МИР ЙЯЩЙА ЙУСИФЛИ 

 101

həm xalqımızın milli mədəniyyətini, həm də öz gözəl əxlaq və 
davranışımızı onlara göstərdik. Çalışmaq lazımdır ki, xalqımı-
zın ən yaxşı xüsusiyyətlərini, adət-ənənələrini, kulturasını digər 
xalqlara, millətlərə gərəkli səviyyədə çatdıraq. Sizə də həmişə 
bunu etməyi tövsiyyə edirəm. 

 
* * * 

 
Azərbaycanda Heydər Əliyev MK-nin birinci katibi təyin 

olunandan sonra bütün müəssələrdə, idarələrdə Komunist 
partiyasının fəaliyyəti yenidən canlandı və möhkəmləndirildi. 
O cümlədən Azərbaycan Dövlət Universitetində də bu iş 
gücləndirildi və belə qərara alındı ki, humanitar fənnləri – ta-
rix, hüquq, elmi kommunizm, fəlsəfə ilə bağlı olan müəllim-
lərin hamısı kommunist olmalıdır. Sonra da bu qərarı daha da 
sərtləşdirdilər ki, kim Kommunist partiyasının üzvü olmasa 
universitetdən xaric edilsin. Verilmiş bu qərar Əbülfəz müəl-
limdən də yan keçmədi. Bir neçə dəfə onunla söhbət apardılar 
ki, partiyaya keçsin, amma hər dəfə boyun qaçırırdı. Hətta onu 
dilə tuturdular ki, partiyaya keçsə, gələcəyi parlaq ola bilər; 
kafedra müdiri və dekan da seçilə bilər. İki dəfə də zəmanət 
yazdılar, özü qəsdən həmin zəmanətləri itirdi.  

Payız fəsli idi. Havalar da gündən-günə sərinləşirdi. Artıq 
adamların çoxusu payız geyiminə keçmişdilər. Bir gün Əbülfəz 
müəllimin yaşadığı evə Nəriman müəllim gəldi. Nəriman 
müəllim İran tarixindən dərs deyirdi. Əbülfəz müəllimlə yaxın 
dost idi. Öz ürək sözünü ondan gizlətməzdi. Olduqca mədəni, 
sadə bir kişi idi. O, ortaboylu, dolubədənli, asta-asta danışan, 
saçlarına təzə dən düşən bir kişi idi. Universitetdə də yaxşı hör-
məti və nüfuzu var idi. O, tez-tez Əbülfəz müəllimgilə gələrdi 
və saatlarla oturub onunla dərdləşərdi. Səhv etmirəmsə, o, o za-
man tarix fakültəsinin partkomu idi. O, Əbülfəz müəllimlə gö-
rüşüb hal-əhval tutduqdan sonra birbaşa mətləbə keçdi və dedi: 
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- Əbülfəz müəllim, partiyaya keçməsən sənin üçün çətin 
olacaq! 

O maraqla soruşdu: - Niyə? 
Dedi: - Çünki qərar verilib ki, kim partiyanın üzvü olmasa, 

universitetdən xaric ediləcək. Onda mənim də gücüm 
çatmayacaq ki, sənə kömək edim. 

Əbülfəz müəllim kefini pozmadan gülə-gülə dedi: 
- Onsuz da məni universitetdən çıxaracaqlar. 
Nəriman müəllim maraqla soruşdu: - Niyə? 
Dedi: - Özün bilirsən ki, məni gec-tez tutacaqlar, mən 

nəzarətdəyəm! 
Nəriman müəllim inandırıcı və səmimi bir tərzdə dedi: 
- Tutulsan da kommunist kimi tutulacaqsan, bu isə çətin 

olacaq. Kommunisti tutmaq üçün Mərkəzi Komitə də işə 
qarışacaq; səni elə belə tutmaq olmayacaq, bunu dünya da bilə-
cək. Bunu ki, yaxşı bilirsən! 

O, bir anlığa fikrə getdi, qaşları çatıldı və qaşının birini bir 
az yuxarı qaldırıb dedi: 

- Nəriman müəllim, düz deyirsən. Orası elədir. Amma 
mən istəmirəm ki, nifrət etdiyim bir partiyanın üzvü olum! 

O, Əbülfəz müəllimin fikrini oxuyurmuş kimi əlavə etdi: 
- Burada söhbət partiyaya üzv olub ona xidmət etməkdən 

getmir. Burada əsas məsələ vaxt qazanmaqdan gedir. Partiyaya 
üzv olsan müəyyən qədər təzyiqlər, izləmələr azalacaq, ikinci 
tərəfdən də səni universitetdən xaric etməyəcəklər. 

Əbülfəz müəllim onun sözünü təsdiqləyərək dedi: 
- Orası elədir, amma... 
Nəriman müəllim onun sözünü kəsərək: 
- Amması-zadı yoxdur. Mən sənə bir dost kimi deyirəm. 

Əgər tərslik eləsən əlindəki geniş təbliğat auditoriyasından 
məhrum olacaqsan. Bunun nə demək olduğunu məndən yaxşı 
bilirsən. 

O yenə bir anlığa fikrə getdi, öz ürəyində götür-qoy etdi, 
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gördü ki, onun dediklərində həqiqət var. Belə bir təbliğat 
meydanını əldən verməyin özü elə qəbahətdir. Buna görə dedi: 

- Nə deyirəm ki, qoy, sən deyən olsun! 
Onun bu cavabından Nəriman müəllimin dodaqları qaçdı, 

üzü güldü. Çünkü o, istəmirdi ki, belə bir dostunu, əməkdaşını, 
arxadaşını itirsin. Qəti bir tərzdə dedi: 

- Sənə zəmanəti özüm verəcəm. Heç narahat olma, qalan 
şeylərini özüm düzüb qoşacam. 

Beləliklə, 1973-cü ildən Əbülfəz müəllim tutulana qədər 
“Kommunist” partiyasının üzvü oldu. O, bir gün də olsun bu 
partiyaya xidmət etmədi. Əksinə bu partiyanın yaratdığı 
dövlətə, hökümətə qarşı mübarizə apardı. 

Bundan sonra bir neçə dəfə onu KQB-yə çağırıb söhbət 
etmişlər və bu işlərə son qoymağa çağırmışlar. Amma onların 
nə söhbətləri, nə də hədə-qorxuları onu bu yoldan çəkindirə 
bilməmişdir. Əksinə, o, fəaliyyətini daha da gücləndirdi. İşin 
böyüməsini istəməyən H.Əliyev göstəriş verdi ki, onu zərər-
sizləşdirmək üçün ona vəzifə verilsin, özü də Mərkəzi Komi-
tədə. O zaman adamların çoxusu Mərkəzi Komitədə hətta adi 
təlimatçı işləmək üçün sinov gedirdi, dəridən-qabıqdan çıxırdı. 
Buna görə də partkom onu yanına çağırıb rəsmən bildirdi ki, 
səni MK-nin təbliğat şöbəsinə müdir aparırlar, yalnız sənin 
razılığın lazımdır. Əbülfəz müəllim razı olmadığını bildirəndə 
partkom başını bulayıb deyir: 

- Əbülfəz müəllim, bir şansdır düşüb, belə fürsəti əldən 
vermə! Ora gedəndən sonra bizə də bir gün ağlayarsan. Səni 
tələsdirmirəm. Get, yaxşı-yaxşı fikirləş! 

Bu söhbətdən bir-iki ay keçəndən sonra partkom iki dəfə 
ondan xahiş etdi ki, razı olsun. Amma o, buna razı olmadı, ola 
da bilməzdi. Partiyanın təbliğat şöbəsi o demək idi ki, apardığı 
siyasətə, mübarizəyə son qoyursan. Əbülfəz müəllim də bunu 
yaxşı bilirdi. Mərkəzi Komitədən gördülər ki, onu neytrallaş-
dırıb öz yolundan döndərmək qeyri-mümkündür. Buna görə 
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göstəriş verdilər ki, həbs edilsin. Çünki bundan savayı yol 
qalmırdı. 

1974-cü ilin əvvəlləri Bakıya növbəti Türk müğənnisi 
Əməl Sayın konsert verməyə gəlmişdi. Yenə şəhərin hər yerinə 
Əməl Sayının rəngli şəkili olan afişalar vurulmuşdu. Türk 
müğənnilərinin Bakıya qastrol səfərlərinə gəlməsi Əbülfəz 
müəllimin yaratdığı təşkilatın işinə öz müsbət təsirini buraxırdı. 
Konsertdə iştirak edən tamaşaçılar istər-istəməz türk olduq-
larını əyani şəkildə dərk edirdilər. Xalqın milli şüuru oyanırdı 
və qardaşlarına sevgisi artırdı. Həmişəki kimi Türk Aydınla 
Əbülfəz müəllim “Sərin” kafesinə getdilər. Onlar Mir Sabir 
kişi ilə təzəcə görüşüb hal-əhval tutmuşdular ki, o, onları 
qabaqlayaraq: 

- Müəllim, Əməl Sayının konsertinə on beş bilet almışam. 
Nə qədər gərəkdirsə, deyin, alım – deyə, aldığı biletləri 
Əbülfəz müəllimə verərək əlavə etdi: 

- Hələ, bunları gərəkli adamlarınıza paylayın, daha nə 
qədər lazım olsa, alacağam. Konsert neçə gün davam edəcəksə, 
hamısına getmək lazımdır!  

Əbülfəz müəllim biletləri götürdü və ona dedi: 
- Çox sağol! Gəlmişdik ki, görək nə var, nə yox?! 

Konsertə gedəcəksənmi? Yenə bizi həmişəki kimi qabaqladın.  
- Bu nə sözdür müəllim! Mən öz vəzifəmi yerinə yetiri-

rəm. Sənin hər sözün mənim üçün qanundur. Bunu özümüz 
üçün yox, xalqımız üçün edirik! 

Onlar getmək istədi, amma Mir Sabir kişi əl çəkmədi ki, 
heç olmasa onunla bir stəkan çay içsinlər. Onun sözünü yerə 
salmayıb stolun arxasında əyləşdilər. Dostlar yenə də şirin 
söhbətə başladılar. Əbülfəz müəllim söhbət əsnasında Mir Sa-
bir kişiyə dedi ki, birinci gün üçün biletlər bəsdir, on bilet də 
onun özü alıb. Əgər konsert bir neçə gün davam etsə, hər gün 
üçün on beş bilet alsan, məncə, kifayətdir. 

Əməl Sayının konserti üç gün davam etdi. Konsert 
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olduqca maraqlı və şən keçdi. Əbülfəz müəllimin təşkil etdiyi 
adamların çoxusu müğənnini alqışlamaq üçün gül-çiçəklə gəl-
mişdilər. Balaca uşaqlar isə əllərində Türkiyənin və Azər-
baycan SSR-nin kiçik bayrağını tutmuşdular. Əməl Sayın oxu-
duqca yellənən bu kiçik bayraqlar konsertə xüsusi bir yaraşıq 
verirdi.  

Əbülfəz müəllim 1975-ci ilin əvvəllərində həbs oluna-
cağını hiss etmişdi. Hələ Tiflisə getməmişdən bir neçə gün 
öncə Türk Aydına demişdi: 

- Aydın, çox güman ki, məni yanvar ayının sonuna kimi 
tutacaqlar. Səndən bir xahişim var. Mir Sabir kişiyə denən, 
özünü çox üzməsin. Atalar demişkən: - “Kişinin başı qalada 
gərək”. Məhkəmə keçirilən vaxt ona denən oralara gəlməsin! 
İstəmirəm ki, mənə görə onu incitsinlər. Deyərsən ki, müəllim 
belə tapşırıb. Sözümü eşitməsə, üzünə baxmayacam!  

Onun bu sözlərindən Türk Aydın bir az çaş-baş qaldı, 
sanki nitqi tutuldu, alnını sərin tər basdı. Cib dəsmalını çıxarıb 
tərini ehmalca sildi və udqunaraq dedi: 

- Baş üstə! Necə demişsinizsə eləcə də çatdıraram və 
özüm də çalışaram ki, onu fikirdən daşındırım. 

Əbülfəz müəllim həbs olunandan sonra Türk Aydın bir 
neçə dəfə Mir Sabir kişi ilə görüşdü. Onun ismarıcını ona 
çatdırdı. O heç cürə ipə-sapa yatmırdı. Buna görə də ona ürək-
dirək verərək deyirdi: 

- Sənin məhkəməyə getməyinə birinci müəllim yasaq 
qoyub. İkincisi də ora it-qurdla dolu olacaq. Şübhələnəcəklər 
ki, Maştağalı Mir Sabir kişinin Əbülfəz müəllimlə nə əlaqəsi 
var? Bunları birləşdirən nədir? Bəlkə, o da onun təşkilatının 
üzvüdür. Sən mənə baxma! Mən Əbülfəz müəllimin tələbə 
yoldaşı, həm də həmkarıyam. Sənsə, ticarət işçisi, məsləhət 
görürəm ki, bu daşı ətəyindən tök!  

Nəhayət, Türk Aydın Mir Sabir kişini bu fikrindən 
daşındıra bildi. O, məhkəməyə getmədi. Amma özünü yenə də 
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suçlu, günahkar saydı. Ta o vaxta kimi ki, Əbülfəz müəllim 
həbsxanadan çıxdı və bir müddətdən sonra onunla görüşdü. 
Əbülfəz müəllim Mir Sabir kişini görən kimi onun sir-
sifətindən hiss etdi ki, o, hələ də məhkəməyə gəlmədiyinə görə 
xəcalət çəkir, onun üzünə baxmağa belə utanır. Buna görə də 
iri əllərini dostyana onun çiyinlərinə qoyaraq dedi: 

- Mir Sabir, nə yaxşı ki, o zaman sözümü yerə salıb 
məhkəməyə gəlməmisən, yoxsa məhkəməyə gəlsəydin, sənin 
üzünə də baxmazdım!  

Onun bu sözlərindən sanki onun qırışığı açıldı və həqiqə-
tən də heç bir günahı olmadığını başa düşərək dedi: 

- Müəllim, az qalmışdı sözünü yerə salım. Dözə bilmir-
dim. Aydın təkid edib məni inandıra bilməsəydi, yəgin ki, 
məhkəməyə gələcəkdim. 

1988-ci ilin əvvəllərində Mir Sabir kişi ağır xəstələndi. 
Onun xəstələnməsini Əbülfəz müəllim eşidən kimi, Türk Ay-
dınla onu yoluxmağa getdilər. Mir Sabir kişi çarpayının 
üstündə uzanmışdı, ağır-ağır nəfəs alırdı. Əbülfəz müəllim ona 
yaxınlaşıb ehmalca əlindən tutdu. O, gözlərini açıb Əbülfəzlə, 
Aydını gördü, elə bil, gözlərinə işıq gəldi, başını qaldırıb 
dirsəkləndi. Əbülfəz müəllim balıncı onun başının altına qoydu 
ki, narahat olmasın. O, dərindən ah çəkərək: 

- Müəllim, xoş gəlmisiniz, necəsiniz? 
Əbülfəz müəllim onun eşidəcəyi səslə yavaşca dedi: 
- Sağ olun, siz necəsiniz? Həkim zad lazımsa, tapaq 

gətirək. Yaxşı tanış həkim dostların var.  
O, dərindən nəfəs aldı və heyfsilənmiş kimi asta-asta dedi: 
- Müəllim, yadındadımı, demişdin ki, Allah ömür versə, 

ipi Leninin boğazına salıb sürüyəcəm. Görünür, Tanrı bu ar-
zumu yerinə yetirməyi məsləhət bilməyib. Mənimki artıq hə-
kimlikdən keçib. Eybi yox, mənim əvəzimə ipi Leninin bo-
ğazına siz keçirərsiniz. Özünüzdən muğayət olun, ruhdan düş-
məyin! Mübarizəni son nəfəsədək aparın. Mənə elə gəlir ki, 
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Azərbaycanın müstəqilliyi yaxınlaşmaqdadır. Mənim ümidim 
Tanrıya qalıb! Qismət eləsə, o günü görəcəyəm! Məsləhət 
özünündür. 

Mir Sabir kişinin bu sözləri Əbülfəz müəllimi bərk kədər-
ləndirdi. Artıq hiss etmişdi ki, dəyərli bir dostunu, silahdaşını 
tezliklə itirəcək. Özünü bir təhər ələ alıb ona təsəlli verərək 
dedi: 

- Mir Sabir, düz deyirsən, sənin dediyin gün gəlib çat-
maqdadır, uzaq başı iki-üç il qalıb. Bu aşkarlıq və demokratiya 
bizi ora aparır. Hələ çoxları bunu hiss etmir. Amma mən onu 
görürəm. Yadınızdadır, bir vaxt demişdim ki, bu quruluş dağı-
lacaq. Allahın köməyi ilə tezliklə ayağa durarsan, silah işlədə 
bilən oğulları başına yığarsan. Artıq onun zamanı yetişmək-
dədir. Yaxşı bir möhkəm ip hazırla ki, Leninin boğazına 
salacaqsan!  

Onun bu sözlərdən bir az halı yaxşılaşdı. Bir az söhbət 
edib, sonra onunla vidalaşıb ayrıldılar və söz verdilər ki, üç 
gündən sonra mütləq ona dəyməyə gələcəklər. Amma iki gün 
keçəndən sonra dünyasını dəyişdi. Bu onların Mir Sabir kişi ilə 
son vida görüşü oldu. Dedikləri vaxt gəldilər. Ancaq onun 
dəfninə gəldilər. Mir Sabir kişinin ölümü Əbülfəz müəllimə 
bərk təsir etdi. Onun dediyi son sözləri xatırladı. Onun gözün-
dən axan iki damla göz yaşı yanağını islatmışdı. O, cib dəs-
malını çıxarıb ehmalca göz yaşını sildi və damağına bir siqaret 
qoyub yandırdı. 

* * * 
 
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçiləri və yaratdıqları 

agent şəbəkələri Əbülfəz müəllimin bütün hərəkətlərinə göz 
qoyurdu və hər addımını izləyirdi. Hətta onun müəllim yoldaş-
larını və yaxın məsləkdaşlarını da nəzarətdə saxlayırdılar. 
DTK-nın apardığı bu izləmə əməliyyatı nəhayət ki, 1974-cü 
ilin əvvəllərində öz bəhrəsini verdi. Onlar üçlüklərdən birini 
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aça bildilər və bir müddətdən sonra bir beşlik də açıldı. Əbül-
fəz müəllim təşkilatı elə qurmuşdu ki, yalnız əlaqəçilər onunla 
əlaqə saxlaya bilirdilər. Bu əlaqəçilər hətta digər əlaqəçiləri 
tanımırdılar. Buna görə də digər özəkləri açmaq onlara müyəs-
sər olmadı. Amma elə bu vaxtda çayxanalarda və digər yerlər-
də belə söz-söhbət gedirdi ki, KQB - Əbülfəz müəllimin yarat-
dığı gizli təşkilatın izinə düşübdür. Onu bir neçə dəfə Dəniz 
qırağına – yəni DTK-ya çağırıblar. Ona xəbərdarlıq ediblər, 
çox güman ki, tutacaqlar. 

Həqiqətən də Əbülfəz müəllimi bir neçə dəfə KQB-yə 
çağırmışdılar və xəbərdarlıq edib demişdilər ki, sən tələbələr 
arasında təbliğat aparırsan. Milliyətçi, antirus, antisovet təbli-
ğat yayırsan. Bunları yerə qoy! Qoymasan həbs olunacaqsan!  

O isə onlara cavabında deyirdi ki, öz əqidəmdən əl 
çəkməyəcəm! Mənim dediklərim doğrudur. Onların hamısı 
rüşvətxorlardır; birincisi gərək onların özləri tutulsun, bu 
ölkəni dağıdanlar tutulsun, axırda mən tutulum. 

Onun bu sözlərindən hiddətlənən KQB-nin polkovniki 
hirsindən bığlarını gəmirirdi və tərs-tərs Əbülfəz müəllimə 
baxıb dedi: 

- Sənə altı ay vaxt veririk. Əgər özünü düzəltməsən səni 
və dostlarını tutacağıq! Özün bil, indi gedə bilərsən! 

Əbülfəz müəllimin KQB-yə çağrılması çox keçmədi ki, 
tələbələr arasında yayıldı və dərs zamanı tələbələrdən biri 
ondan soruşdu: 

- Müəllim, eşitmişik ki, səni KQB-yə çağırıblar doğ-
rudur?! 

O gülümsəyərək cavab verdi: 
- Bəli, doğrudur. Çağırmışdılar mənə xox gəlirdilər ki, 

əqidəmdən, yolumdan dönüm. Amma mən bu yoldan dönən 
deyiləm. Atalar demişkən: “Qurddan qorxan qoyun saxlamaz!” 

Onun xox gəlmə sözü tələbələrin gülüşünə səbəb oldu. 
Tələbələrin çoxusu müəllimlərinin bu cəsarətinə qibtə edirdilər. 
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Amma müəllimlərinin tezliklə tutulacaqlarını heç cürə həzm 
edə bilmirdilər. Düşünürdülər ki, axı müəllimimiz nə günahın 
sahibidir. Bizə yalnız o, həqiqəti, gerçəkliyi başa salır. Sosia-
lizm cəmiyyətinin yaratdığı fəsadları açıb göstərir. Bu xəbərə 
görə tələbələr dilxor oldular, xüsusən də, qızlardan bir neçəsi-
nin gözləri lap yaz buludu kimi dolmuşdu, bircə himə bənd idi. 
Bunu hiss edən Əbülfəz müəllim kiçik bir lətifə danışıb 
uşaqların könlünü ustalıqla ələ aldı. 

Bu hadisədən altı ay keçmişdi, yenə Əbülfəz müəllimi 
Dəniz qırağına çağırmışdılar. Günəş bir saatdan artıq idi ki, 
doğmuşdu. O, yuxudan oyanıb əl-üzünü yudu və bir stəkan acı 
çay içdi. Sonra səliqə ilə üzünü qırxdı, qalstukunu bağlayıb, 
güzgüyə baxıb saçlarını qaydaya saldı. Saatına baxdı. Artıq 
səhər saat 930 idi. Eyvana çıxıb küçəyə baxdı. Güdükçü 
dostlarından biri aşağıda onu gözləyirdi. Onsuz da öyrəşmişdi. 
Tez-tez maşınlar və adamlar dəyişilirdi. Amma bunun üçün heç 
bir əhəmiyyəti yox idi. O, buna tələbəlik vaxtından alışmışdı. 
Bir azdan o, tələsik evdən çıxıb həyətə endi. Ətrafa göz 
gəzdirdi, onu izləyən şəxs tək idi. Ona yaxınlaşıb salam verdi 
və dedi: 

- Məni dəniz qırağına apara bilərsənmi? 
O gülümsəyərək cavab verdi: 
- Dəniz qırağının hansı səmtinə? 
Əbülfəz müəllim əlavə etdi: 
- Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə. 
O, bu cavabdan bir az çaşdı, amma tez də özünü ələ alıb 

dedi: - Əyləşin, aparım. 
Əbülfəz müəllim maşına əyləşdi və maşın hərəkətə gəlib 

dəniz qırağına sarı şütüdü. Bir azdan maşın DTK-nın binasının 
qabağında dayandı. Əbülfəz müəllim cibindən bir göy üçlük 
çıxartdı. Bunu görən sürücü dedi: 

- Müəllim, qonağım ol! 
- Sağ ol! – deyə, o üç manatı maşının oturacağına qoyub 
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maşından düşdü. Sürücü üç manatı yavaşca götürüb gülə-gülə 
cibinə qoydu. Bu Əbülfəz müəllimin nəzərindən qaçmadı, həm 
onun işi düzəlmişdi, həm də onu izləyən “dostunun”. 

Beş-altı aydan artıq idi ki, Əbülfəz müəllim dərslərin daha 
yüksək elmi səviyyədə qurur və dərs zamanı milli və antisovet 
təbliğatına yer ayırmırdı. Çünki bunu ona əsas irad tuta bilər-
dilər. Ancaq tənəffüs zamanı tələbələr onun başına yığışırdılar 
və onların verdiyi sualları onlara açıqlayırdı. Bu sualların 
demək olar ki, çoxusu antisovet və milli ruhda olurdu. Bununla 
yanaşı Əbülfəz müəllim tarix fənnindən dərnəklər yaratmışdı. 
Bu dərnəklərin əsas mövzusu Azərbaycan tarixi və siyasi möv-
zular idi. Bir də onun təbliğat yeri çayxanalar idi. Çayxanalar 
artıq siyasi məktəblərə çevrilmişdi. Xüsusən də Əbülfəz 
müəllimin və gənc müridlərin olduğu çayxanalarda. O, 
tutulacağını hiss etmişdi, amma tutduğu yoldan heç vəchlə geri 
dönmək istəmirdi. 

DTK-nin işçiləri iki qrupa bölünmüşdü. Başda DDK-nın 
sədri Krasilnikov olmaqla bir qrup Əbülfəz müəllimi və 10-15 
nəfərə qədər müəllim və tələbə tutmaq istəyirdilər. Digər qrup 
isə bunun qarşısını almağa çalışırdı, hətta bəziləri istəyirdi ki, 
heç Əbülfəz müəllim də tutulmasın. Digər tərəfdən MK-nin 
birinci katibi Heydər Əliyev də istəmirdi ki, onun rəhbərlik 
etdiyi Respublikada belə bir olay baş versin. O zaman onun 
L.İ.Brejnevlə münasibətləri olduqca yaxşı idi. Belə ki, Kremil-
dən verilən tapşırıqları can-başla və nəyin bahasına olursa-
olsun yerinə yetirirdi. Bakını beynəlmiləl bir şəhərə çevirmişdi. 
Rus dili hakim dil səviyyəsinə çatmışdı. Rus dilli məktəblərin 
sayı günü-gündən artırdı. Eyni zamanda bir neçə il idi ki, 
dalbadal Sovet İttifaqının keçici bayrağını alırdı. Bu da ona 
şans verirdi ki, daha yuxarı vəzifələrə yüksəlsin. Sovetlər 
Birliyinin MK-nin bürosuna namizəd kimi irəli çəkilsin. İndi 
Əbülfəz müəllimin millətçi, antisovet, antirus bir disident kimi 
həbs olunması ona sərf etmirdi. Əbülfəz müəllimə də dəfələrlə 
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xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, öz əqidəsindən dönmürdü. 
Buna görə də qərara aldılar ki, ona yüksək bir vəzifə verib 
zərərləşdirsinlər. 

Sonuncu dəfə DTK-ya çağrıldıqdan bir neçə gün sonra 
tarix fakültəsinin partiya təşkilat komitəsinin sədri Əbülfəz 
müəllimi öz kabinetinə çağırdı. O, kabinetə daxil olanda, 
partkom əlindəki qələmi əsəbi bir halda oynadırdı. O, üzünü 
Əbülfəz müəllimə tutaraq ciddi bir tərzdə dedi: 

- Əbülfəz müəllim, özün bilirsən ki, mən sənin xatirini 
çox istəyirəm. Cavansan, sənin gələcəyin qabaqdadır. Sənin 
irəli getməyin üçün yaxşı şans var. 

O, maraqla soruşdu: - Nə şans?! 
Partkom asta-asta, təmkinlə dilləndi: 
- Bunu sənə bir neçə ay bundan öncə demişəm “indi 

sonuncu dəfədir deyirəm. Səni MK-nin təbliğat şöbəsinə sədr 
aparırlar. Bilirsən bu vəzifə nə deməkdir?! Bizim heç birimizin 
çata bilmədiyimiz bir vəzifə. Mənə elə gəlir ki, sən orada xalqa 
daha çox xeyir verə bilərsən. Hə, nə deyirsən, razısan? 

Partkomun bu sözlərindən Əbülfəz müəllim bir anlığa 
fikirləşdi və qəti bir şəkildə dedi: 

- Keçən dəfə də söhbətimizdə demişdim, indi bir daha 
təkrar edirəm, mənə heç bir vəzifə-zad lazım deyil. Mən öz 
əqidəmi, amalımı heç bir şeyə dəyişmərəm! 

Partkom onun bu cavabından bərk pərt oldu, amma pərt 
olmasını gizlətməyə çalışdı, mümkün olmadı. O, hirslə əlindəki 
qələmi masanın üstünə ataraq: 

- Əbülfəz müəllim, xahiş edirəm yaxşı-yaxşı fikirləşin! 
Mənə elə gəlir ki, peşiman olmazsınız. İki gün vaxt verirəm, 
fikirləşib cavabını mənə verin! 

İşin bu həddə çatdığını görüb partkomun hirsini soyutmaq, 
qəlbini ələ almaq üçün dedi: 

- Yaxşı, evdə yaxşı-yaxşı fikirləşib son qərarımı sizə 
deyərəm. 
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Onun bu cavabından partkom bir az özünə gəldi və hirsi 
soyudu. 

İki gündən sonra Əbülfəz müəllim son qərarını partkoma 
bildirdi. O, bu dəfə də yox cavabını vermişdi. Partkom da 
əsəbləşib özündən çıxmış və demişdi: 

- Tutub dama basarlar, ağlın başına gələr! Özün bil! 
Bu hadisədən on gün keçmişdi, təxminən 15 dekabr 1974-

cü ildə Əbülfəz müəllim elə təzəcə dərsdən çıxmışdı ki, Tarix 
fakültəsinin SSRİ-tarixi kafedrasının müdiri professor Aslan 
Atakişiyevin katibəsi ona yaxınlaşıb incə bir səslə dedi: 

- Əbülfəz müəllim, kafedra müdiri sizi çağırır. 
O, tələbələrdən ayrılıb kafedraya tərəf getdi və kabinetə 

daxil oldu. Kabinetdə Aslan müəllimdən savayı kimsə yox idi. 
O, çox narahat və həyəcanlı görünürdü. Səlam-kəlamdan sonra 
həyəcanla dedi: 

- Sən bilirsən ki, səni həbs edəcəklər? 
Əbülfəz müəllim həbs olunacağını yüzə-yüz bilirdi və 

arxayın bir tərzdə cavab verdi: 
- Aslan müəllim, bilirəm. 
- Bəs, onda niyə belə edirsən? 
- Xalqa görə. 
Aslan müəllim onun bu cavabından bir az əsəbləşdi və 

arxasında oturduğu böyük stolu əlləri ilə göstərdi və xüsusi bir 
əda ilə dedi: 

- Əbülfəz müəllim, bu böyüklükdə dəyirman daşını 
qaldıra bilərsən? 

- Yox! – deyə, o, qısaca cavab verdi. 
- Ay rəhmətliyin oğlu, bəs niyə bunun altına girirsən? 

Bilmirsən ki, bu dövlət nə nəhəngdir?! Sən bir az sakit dur, 
dərslərini de, mən səni həbs olunmağa qoymaram. Ancaq bir 
şərtlə. Əbülfəz müəllim maraqla soruşdu: 

- Hansı şərtlə? 
- Sənin yaxşı qələmin var. İki məqalə yaz. Biri Sovet 
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hökümətinin lehinə, o biri Türkiyənin əleyhinə! – deyə, Aslan 
müəllim susdu və cavab gözləyirmiş kimi gözlərini onun 
ağzına dikdi. 

Əbülfəz müəllim bir anlığa dinmədi və ürəyindən keçdi ki, 
Sovet quruluşuna nifrətini, Türkiyəyə sonsuz sevgisini açıb ona 
desin. Amma öz-özünə düşündü ki, Aslan müəllim öz adından 
belə söz deyə bilməz, bunu hökmən KQB tapşırıb. Mənim ona 
dediklərimi də KQB-dən gizlədə bilməz, nə xeyri var? Ona 
görə də ona əyri bir cavab verdi: 

- Axı, mən nə SSRİ-tarixi, nə də Türkiyə tarixi 
mütəxəssisi deyiləm. 

Bu cavabdan Aslan müəllim gülümsəyərək dedi: 
- Sən hər ikisini yaza bilərsən. Eybi yoxdur, onda mən o 

məqalələri yazdırım, sadəcə sən imza at, sənin adından da mən 
çap etdirəcəm. Qalanı ilə işin yoxdur. Mən onlara çatdıraram 
ki, bizim tənqid və profilaktik tədbirlərimiz nəticəsində 
Əbülfəz müəllim dəyişib, onu fakültə kollektivi öz himayəsinə 
alır. 

O bu sözləri ilə heç bir bəhanəyə yer qoymadı. Əbülfəz 
müəllim gördü ki, bıçaq sümüyə dirənib, həqiqəti və son 
sözünü deməlidir. O, özünü toplayıb qətiyyətlə dedi: 

- Aslan müəllim, mənə olan qayğınıza görə çox sağ olun! 
Ancaq mən heç bir zaman Sovet quruluşunu tərifləyən, Türki-
yəni pisləyən məqalə yazmaram. Bu mənlik deyil. Atalar 
demişkən: - “Kişi tüpürdüyünü yalamaz!” 

Aslan müəllim onun bu cavabından əlacsız qalıb ərklə 
dedi: 

- Özün Don Kixot vəziyyətinə düşə bilərsən? Mən bu 
sözü işlətdiyimə görə üzr istəyirəm, mən bu sözü işlətsəm, 
acığın gəlməsin. Oğlumun canı, mənim sənə heyfim gəlir, 
istəyirəm sənə kömək edim. İndi ki belə oldu, özün bil. Sonra 
gec olacaq. Yaxşı sağ ol, özünü qoru! Mən yenə də çalışaram 
sənə kömək edim. 
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Onun bu ərkyana sözləri qarşısında Əbülfəz müəllim dedi: 
- Aslan müəllim, eybi yoxdur. Qoy peşman olum, bu 

mənim yolum, bu mənim taleyimdir, harda qırılar, qırılsın! – 
deyə, kabinetdən çıxdı. 

Aslan müəllimlə görüşdən bir neçə gün sonra fakültədə 
Zəhra müəllimə Əbülfəz müəllimi foyedə bir kənara çəkdi, 
ətrafa nəzər saldı, xoşbəxtlikdən yaxınlıqda heç kəs yox idi. O 
asta səslə dedi: 

- Əbülfəz müəllim, KQB-də bir yaxın adamımız var. O 
dedi ki, belə getsə, Əbülfəzi tutacaqlar. Mən və qardaşım Fikrət 
ondan xahiş etdik ki, sənə köməklik etsin, çalışsın ki, səni 
tutmasınlar. Amma o adam demişdi ki, artıq iş-işdən keçib. 
KQB ona üç dəfə xəbərdarlıq etsə də, o, əqidəsindən dön-
məyib, köməkliyim bu ola bilər ki, ona deyin tutulanda nə 
etsələr, izahat verməsin, bəlkə, onda yüngül keçə! 

- Zəhra xanım, bu məlumatınıza görə sağ olun! Siz və 
qardaşınız Fikrətə minnətdaram. 

Əbülfəz müəllim Zəhra xanımdan ayrılandan sonra bir 
anlığa fikrə getdi. Bir vaxtlar oxuduğu Çex vətənpərvərlərinin 
müraciəti yadına düşdü. Onların fikirləri ilə KQB zabitinin 
dedikləri üst-üstə düşürdü. Artıq o, azadlıqda gəzdiyi günlərin 
azaldığını hiss edirdi. Onu yalnız bir şey düşündürürdü. Hər 
şeyi öz üzərinə götürüb həbsxanaya tək getsin. Bunun üçün 
hələ ki, vaxt var idi. Amma bu vaxtın hansı gün bitəcəyini 
bilmirdi. 

1974-cü ilin dekabr ayının sonları idi. Qış yenicə girmişdi. 
Havalar getdikcə soyuyurdu. Başda Əbülfəz müəllim olmaqla 
çoxlu adamların tutulacağı xəbəti gündən-günə yayılmaqda idi. 
Bir gün Əbülfəz müəllim Malikgilə gəlmişdi. O, içəri daxil 
olan kimi Malikin üç-dörd yaşlı oğlu Ərtürk onun qabağına 
qaçdı. Əbülfəz müəllim onu qucağına alıb üz-gözündən öpdü, 
sonra bir-iki dəfə atıb tutdu və ehmalca yerə qoyub başını 
sığalladı. Malikin həyat yoldaşı Sultanə xanım sevimli müəlli-
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minə xoş gəldin eyləyib mətbəxə keçdi. Malik onu gülərüzlə 
qarşılayıb qonaq otağına keçdilər. Otaqda Maliklə ondan 
savayı heç kəs yox idi. Ərtürk öz oyuncaqları ilə oynayırdı. 
Malik sükutu pozaraq dedi: 

- Əbülfəz, səni görmək istəyirdim. Elə vaxtında gəlmisən. 
Səninlə şəxsi söhbətim var. 

- Xeyir ola! – deyə, Əbülfəz müəllim ondan soruşdu. 
Malik həyəcanlı və narahat halda dedi: 
- Gəl, bir çox sənədləri yandıraq! 
O, bir anlığa fikrə getdi və nə isə düşünüb əlavə etdi: - 

Bəlkə, tələsməyək. 
Malik qəti bir şəkildə cavab verdi: 
- Yox, yandırmalıyıq! KQB-də belə söhbət gedib ki, 30-

40 nəfər tutulacaq. Birinci səni tutacaqlar. Hətta Ziya 
Bünyadova deyiblər ki, sən Əbülfəzi müdafiə etsən, səni də 
tutacaqlar. Onlar böyük bir təşkilatdır. Hamısı da antisovet, 
antirus, pantürkist və millətçidir. 

Əbülfəz müəllim soyuqqanlı bir tərzdə dedi: 
- Tutacaqlarını bilirəm. Mənə axırıncı xəbərdarlıq 

ediblər. 
Onun bu cavabında Malik ailəsini nəzərdə tutaraq dedi: 
- Əlbəttə, mən də sənin kimi subay olsaydım, heç bir şey 

vecimə deyildi! 
Onun bu sözləri Əbülfəz müəllimi dərhal yumşaltdı və 

birdən Sultanə xanımın ağlar gözləri və atasının həsrətini çəkən 
balaca Ərtürkün solğun, kədərli siması gözləri önündə canlandı 
və Malikin fikrini təsdiqləyici bir tonda dedi: 

- Necə məsləhət bilirsən, elə də edək! Bütün sənədlər 
səndədir, gətir yandıraq. Düz deyirsən, elə etməliyik ki, 
məndən savayı heç kəs tutulmasın. 

Onun bu sözlərindən üzü bir az ağarmış Malikin rəngi 
özünə gəldi və ayağa durub gizlətdiyi sənədləri gətirib stolun 
üstünə qoydu və dedi: 
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- Əbülfəz, bütün məhv ediləsi sənədlər burdadır. Bir də 
ən vacibi olan proqramın bir nüsxəsi səndədir. Söz ver ki, onu 
da yandıracaqsan! 

- Malik, arxayın ol, söz verirəm yandıracam, sən öl! 
O, Əbülfəz müəllimin sən öl sözündən sonra tam arxayın 

olub rahatlandı. Ayağa durdu və mətbəxə keçib bir neçə dəqi-
qədən sonra geri qayıtdı. Əlində iri dəmir metaldan hazırlanmış 
bulut var idi. Onu masanın üstünə qoydu. Sənədləri bir-bir 
qabın içində yandırdılar. Əlbəttə, bunu etmək onlar üçün ol-
duqca çətin idi, amma başqa yol yox idi. Artıq təhlükəli olan 
sənədlərin hamısı yandırılmışdı. Yalnız Əbülfəz müəllimdə 
proqramın bir nüsxəsi qalırdı. Bir də Əbülfəz müəllimin yaz-
dığı “Azərbaycanın birləşdirilməsi üzərində düşüncələr” adlı 
əsəri. 

Bir azdan Sultanə xanım çay gətirdi. Stolun üstünə səliqə 
ilə doğranmış limon və qoz mürəbbəsi qoydu və xoş bir 
təbəssümlə: 

- Əbülfəz müəllim, sizin sevdiyiniz Ordubad limonu və 
qoz mürəbbəsidir – deyərək onların stəkanına bir dilim limon 
saldı. Limonun xoş ətri otağı bürüdü. Əbülfəz müəllim 
Sultanəyə təşəkkür etdi, sonra çay qaşığı ilə ehmalca iki ədəd 
qoz götürüb xüsusi kiçik mürəbbə qabına qoydu və qabağına 
çəkib qozlardan birini ağzına qoyub xırçıldatdı və bir qurtum 
çay içib dedi: 

- Malik, uşaqlara deyərsən, bazar günü sizə yığışaq və bu 
məsələni bir daha məsləhətləşib necə lazımsa, elə də çözək. 
Atalar demişkən: “Məsləhətli don gen olar”! 

Malik cavabında dedi: 
- Məndən çox yaşayacaqsan, istəyirdim deyim, sən məni 

qabaqladın. 
* * * 

Bazar günü idi. Güclü şimal küləyi əsirdi. Soyuq adamı 
sanki xəncər kimi kəsirdi. Axşamçağı saat beşin yarısı idi. Saat 
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5-də onun yaxın dost və əqidədaşları 4-cü Dağüstü küçəsində 
41-ci evə yığışacaqlar, yəni onun keçmiş evinə. İndi orada 
Malik yaşayır. Əbülfəz müəllim küçənin ortasındakı döngədən 
həyətə girdi və Malikgilin qapısına yaxınlaşdı və qapını açıb 
içəri keçdi. Stolun arxasında Malik Mahmudov, Rafiq 
İsmayılov, Elxan Əzizov və Vasim Məmmədəliyev oturub 
söhbət edirdilər. 

- Keçən gün tələbəlik dostum Aydını Kərimlə bir yerdə 
gördüm. Aydını hamınız yaxşı tanıyırsınız, bizim fakültənin 
tələbəsi olub, hamınız dərs demisiniz. İndi Dövlət Təhlükəsiz-
lik Komitəsinin kapitanı rütbəsində işləyir, Neft-Kimya institu-
tunun kuratorudur. Kərim də ki, universitetin kuratorudur, bunu 
da yəqin ki, bilirsiniz. Hər biriniz bilməsəniz də, Əbülfəz 
müəllim yaxşı bilir. Onun işini o aparır. Onlar mənə dedilər ki, 
çox adam tutacaqlar, çoxlu material-məlumat toplayıblar, 
üzümüzə dirəşəcək şahidlər də az deyil. 

Bu yerdə Vasim müəllim özünü saxlaya bilməyib dilləndi: 
- Axı, biz nə etmişik ki, bizi tutsunlar?! Bir də ki, bunlara 

nə var, tutmaq istəsələr, nə desən, özlərindən qondaracaqlar. 
Malik narahat bir tərzdə dedi: 
- Sovet höküməti dovşanı araba ilə tutur. 
Əbülfəz müəllim hiss etdi ki, dost və məsləkdaşları çox 

narahatdır və öz ailələrinə görə qorxu, təlaş hissi keçirirlər. 
Onları bu durumdan çıxarmaq üçün dedi: 

- Biz bura yığışmışıq ki, bizi tutacaqlarını müzakirə edək. 
Aydındır ki, söz-söhbət çoxlu adamın tutulmasından gedir. Biz 
elə hərəkət etməliyik ki, bu tuthatut oyunundan ən az itki ilə 
çıxaq. Bu haqda düşünüb təkliflərinizi deyin! 

Araya dərin sükut çökdü. Hamı dərin fikrə gedib nə 
edəcəkləri haqqında düşünürdü və götür-qoy edirdi. İlk olaraq 
sükutu Rafiq müəllim pozdu: 

- Mənə elə gəlir ki, biz sorğu-suala çəkiləndə nələri 
deyəcəyimizi müəyyənləşdirməliyik – deyə, susdu. 
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Malik uzun kirpiklərini qaldıraraq əlavə etdi: 
- Rafiq düz deyir, verdiyimiz izahatlar bir-birini tamam-

lamalıdır. 
Çox keçmədi ki, hər kəs nə edəcəyini və sorğu-suala çəki-

ləndə verəcəkləri cavabları müəyyənləşdirdilər. Hamı razılaşdı. 
Amma Əbülfəz müəllim qalın çatma qaşlarını qaldıraraq dedi: 

- Əgər sizi çox sıxma-boğmaya salsalar, deyin ki, Əbülfəz 
müəllim deyib, çalışın ki, Cənubi Azərbaycan mövzusundan 
kənara çox çıxmayın! Bir daha təkrar edirəm, məndən başqa 
heç kimin adını çəkməyin! Onsuz da məhkəmədə hər şeyi mən 
öz üzərimə götürəcəm! Deyəcəyəm ki, hamısını mən etmişəm! 

Onun ürəkdən gələn bu sözlər hamını heyrətə salmışdı. 
Bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürmək, əlbəttə, o dövr üçün 
qəhrəmanlıq idi. Onun bu hərəkəti əsl kişilik, cəsarət nümunəsi 
idi. O gecə Əbülfəz müəllim olduqca rahat yatdı. Bir neçə 
günün içərisində təşkilatın əsas əlaqəçiləri ilə görüşüb son 
tapşırıqların verdi. Sorğu-suala çəkiləcəkləri halda nə deyə-
cəklərini, nə edəcəklərini başa saldı. 

1975-ci ilin yanvar ayının 13-14-də Əbülfəz müəllim 
dostları ilə Vasim Məmmədəliyevin doktorluq dissertasiyasının 
müdafiəsinə getdi. Onun müdafiəsi Tiflis şəhərində olacaqdı. 
Artıq izləmə həlqəsi getdikcə daralmışdı. Onu hər an həbs edə 
bilərdilər. Qatarda KQB-nin dörd agenti onu qarabaqara izlə-
yirdilər. O, tezliklə həbs olunacağını hiss etmişdi. Onu yalnız 
bir şey narahat edirdi, o şey, təşkilatın proqramı idi. Malikə söz 
vermişdi ki, onu yandıracaq, amma düşünmüşdü bir az səbr 
eləyib gözləsin. Əgər bu proqram onların əlinə keçsə, o zaman 
aşağısı on- on beş nəfər tutulacaqdır. Həm də Malikə söz verib 
yerinə yetirməməsini həzm edə bilmirdi. Buna görə də olduqca 
narahat idi.  

15 yanvar 1975-ci il səhər tezdən Tiflis-Bakı qatarı 
Sabunçu vağzalına çatdı. Əbülfəz müəllim o zaman 28 aprel 
kinoteatrının yanındakı beşmərtəbəli binada dayıoğlusu 
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Seyfəddinlə qalırdı. O, qatardan enən kimi bir taksiyə oturub 
evlərinə getdi. O, taksi ilə gedərkən düşünürdü, görən, KQB-
dən gəlib evi ələk-vələk ediblər ya yox?! Bu fikir onu evə 
qədər narahat etdi. Qapını döydü. Bir azdan Seyfəddin qapını 
açdı. Onun rəngi-rufu tamam qaçmışdı. Əbülfəz müəllim o saat 
hiss etdi ki, nə isə olub, yəqin evi axtarıblar. Elə bu vaxt 
Seyfəddin titrək səslə dedi: 

- Dünən KQB-dən dörd-beş nəfər gəlmişdilər, otağı 
axtardılar, yazılarından, sənəd-sünəddən götürüb qonşuları 
çağırdılar, akt yazıb getdilər. 

Əbülfəz müəllim onun bu sözlərindən qərara gəldi ki, daha 
ehtiyatlı hərəkət etmək lazımdır. Ola bilsin ki, otağa dinləmə 
cihazı qoyublar və ya tuşlayıblar. Buna görə də eyvana çıxdı və 
baxıb gördü ki, qarşıdakı küçədə avtomobil dayanmışdı. Dərhal 
bildi ki, KQB-nin güdükçüsüdür. Belə şeylərə vərdiş 
etdiyindən ona əhəmiyyət verməyib, cibindən qələmi çıxarıb 
bir kağıza iri hərflərlə yazdı: 

- Yorğan-döşəyin, yükün altındakı çamadana baxdılar? 
Kağızı Seyfəddinə uzatdı və işarə ilə başa saldı ki, cavabı 

kağıza yazsın. O, çox ayıq uşaq olduğundan bibisi oğlunun nə 
demək istədiyini həmən anladı. Gözləri uzağı yaxşı görə bilmə-
diyinə görə kağızı gözlərinə yaxın tutaraq oxudu və yazının 
altından – yox yazıb Əbülfəz müəllimə verdi. 

O, yox kəlməsini oxuyanda yaman sevindi, üz-gözündəki 
narahatçılıq cizgiləri bir anda yox oldu. Deyəsən, anası namaz 
üstə imiş. Çünki təşkilatın proqramı və 100 səhifədən və 4 
bölümdən ibarət olan “Azərbaycanın birləşdirilməsi üzərində 
düşüncələr” adlı əsəri yükün altında olan çamadanın içində idi. 
O, dərindən bir nəfəs aldı və ayağa qalxdı ki, çamadanı yükün 
altından çıxartsın. Bu zaman qapı taqataq döyülməyə başladı. 
O, Seyfəddinə dedi ki, bax, gör kimdir? 

O, həyəcanlı bir halda qapıya tərəf getdi və qapının 
gözlüyündən baxıb gördü ki, qapını döyən Almuraddır. Seyfəd-
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din azacıq özünə gəldi, həyəcanla döyünən ürəyi qaydasına 
düşdü. Tez qapını açdı. Almurad içəri girdi. Almurad onlarla 
görüşüb hal-əhval tutdu. Onun sifətində həyəcan və təlaş hissi 
özünü biruzə verirdi. Əbülfəz müəllim başdan-ayağa qardaşını 
süzdü və sonra dedi: 

- Kənddə nə var, nə yox?! 
Elə bil ki, Almurad bu suala bənd idi. O, üzünü qardaşına 

tərəf tutaraq dedi: 
- KQB-dən kəndə gəlmişdilər, evimizi axtardılar, sorğu-

sual etdilər, heç bir şey tapmadılar. Kənddə məktəbin müəllim-
lərindən izahatlar alıblar, bilmirəm onlar nə yazıb. Kəndə gələn 
pis adam deyildi, mədəni davranırdı, xoş danışırdı. 

Əbülfəz müəllim təmkinlə cavab verdi: 
- Deməli belə. Bunlar boş şeydir, anam necədir? 
- Yaxşıdır. Əvvəl bir az narahat oldu, təkcə səndən 

nigarandır. 
Əbülfəz müəllim düşündü ki, daha vaxt itirmək olmaz. 

Tez bir zamanda çamadandakı materialları çıxarıb məhv 
etməlidir. O, yenə kağızı götürüb üzərində yazdı. Bu dəfə o 
yazmışdı: 

- Almuradı da götür, eyvana çıxın, elə-belə söhbət edin, 
göz altından bax gör, binanın yaxınlığında fırlanan yoxdur ki?! 

O, kağızı Seyfəddinə tərəf tutdu. Hərfləri iri yazdığından 
və o yaxın olduğuna görə onu dərhal oxudu. Onlar dərhal eyva-
na çıxdılar. Əbülfəz tez-tələsik yorğan-döşək yükünün altından 
sınıq, iplə sarılmış, köhnə, nimdaş çamadanı çıxartdı. Sonra 
onu götürüb hamama getdi. Hamam otağında böyük bir divar 
sobası var idi, qazla işləyirdi. Soba yandığından alovun işığı 
ətrafa düşürdü. Əbülfəz müəllim çamadanı ehmalca açdı, 
sənədləri bir-bir çıxarıb o üz, bu üzünə baxdı və sonra sobada 
yandırdı. Uzun zamandan bəri yazdığı əsərini də sobada 
yandırdı və kağız yandıqca elə bil, onun bədəni od tutub 
yanırdı. Həqiqətən də onun çəkdiyi əzab-əziyyət, zəhmət bir 
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andaca kül olurdu. Bu onun üçün olduqca çətin idi.  
Bu zaman Nəsiminin “Gedən cismimdir” qəzəli yadına 

düşdükcə, ağrıları, sızıltıları azalırdı. Kağızlar tamamilə yanıb 
qutardı. O, qazın təzyiqini xeyli azaltdı və oraya tökülən 
yanmış kağızların külünü süpürgə ilə süpürüb zibil dolçasına 
tökdü. Sonra Seyfəddini çağırdı: - Ay Seyfəddin! Seyfəddin! 

O, Əbülfəz müəllimin səsini eşitcək dərhal otağa girdi. 
Əbülfəz müəllim yenə iri hərflərlə kağıza yazıb Seyfəddinə 
göstərdi. O, kağıza yazıb diqqətlə baxdı və oxudu: 

- Bunu aparıb həyətdəki zibil qabına tök, bax gör, həyətdə 
qonşulardan başqa yad adamlar yoxdu ki? 

O, zibil dolçasını götürüb həyətə düşdü. Əbülfəz müəllim 
dərindən nəfəs aldı. Bir neçə gündür onu narahat edən məsələni 
yoluna qoymuşdu. İndi özün lap quş kimi azad hiss edirdi. 
Dostlarını demək olar ki, həbs olunmaq təhlükəsindən xilas 
etmişdi. Çox keçmədi ki, Seyfəddin qayıtdı və dedi: 

- Həyəti diqqətlə nəzərdən keçirdim, bir neçə qonşudan 
savayı heç kəs yox idi. 

Onun bu sözlərindən sonra Əbülfəz müəllim yenə kağıza 
yazdı: 

- İndilərdə zəng edəcəklər. De, gəldi. 
Dediklərinizi çatdırdım. Deyir ki, özüm oraya gələcəyəm. 
O, kağızı oxuyub məsələnin nə yerdə olduğunu bildi və 

əlini gözünün üstə qoyub arxayın ol işarəsini verdi. 
Əbülfəz müəllim can dəsmalını götürüb hamama girdi və 

yaxşı-yaxşı yuyundu, üzünü qırxdı, paltarını səliqə ilə ütüləyib 
geyindi, sonra qalstukunu bağladı. Qalstukunu bağlayanda 
Güney Azərbaycan Demokratik Respublikasının baş prokuroru 
rəhmətlik Firudin İbrahimi yadına düşdü, edam qabağı səliqə-
səhmanla geyinmiş, qalstukunu bağlarkən ona demişlər ki, 
bunu niyə bağlayırsan? Onsuz da bir azdan səni asacaqlar. 

O demişdi, hər halda düşmən bizi sınıq görməməlidir. 
Öz-özünə düşündü “mənə nə olmuşdu ki?! Ölümə get-
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mirəm, çox olsa, beş-yeddi, lap yuxarısı on il həbs verəcəklər. 
Çünki Moskva, Ukrayna və Gürcüstan dissedentləri ya üç, ya 
beş, ya yeddi, ya da on il həbs cəzası almışdılar, mənim də 
onların işindən məlumatım yetərincə idi. Hətta onlardan biri ilə 
bir neçə dəfə görüşmüşdüm”.  

Leninqradda aspirant ezamiyyətində olanda, o, Leninqrad 
Universitetində assistent işləyirdi. Milliyəti yəhudi, qondarma 
adı Seryoja idi. Mən Leninqraddan Bakıya qayıdandan 6-7 ay 
sonra eşitdim ki, onların qrupu həbs edilib, Seryojaya yeddi il, 
o birilərinə isə üç-beş il həbs kəsiblər. 

Bunların hamısını ona SSRİ-Elmlər Akademiyasının müx-
bir üzvü, Azərbaycanın tanınmış, görkəmli alimi-hüquqşunası 
Cahangir Kərimov Bakıya gələndə danışmışdı. O, Cahangir 
müəllimlə Leninqradda tanış olmuş və onların bu tanışlığı dost-
luğa çevrilmişdi. Amma Əbülfəz müəllim onları tanıdıqları-
haqda Cahangir Kərimova bir kəlmə də deməmişdir. 

Əbülfəz müəllim qalstukunu bağlayıb saçını darayandan 
sonra üzünü Almurada tutub dedi: 

- Almurad, gəl mənimlə universitetə gedək. 
O, razı bir halda cavab verdi: 
- Qağa, hara deyirsən gedək, mən hazır. 
Onlar çox keçmədi ki, küçəyə endilər. Həmin küçə Bəsti 

Bağırovanın adını daşıyırdı. Almurad istədi ki, taksi saxlasın, 
amma Əbülfəz müəllim dedi: 

- Qağa, lazım deyil, gəl piyada gedək. O qədər də uzaq 
deyil. Çoxdandır söhbət edib dərdləşmirik. 

O, taksi saxlamaq fikrindən vaz keçərək ona tərəf dönərək: 
- Elə mənim də ürəyimdən piyada gedib söhbət etmək keçirdi. - 
deyə, iri addımlarla geri döndü. Onlar Bəsti Bağırova küçəsinin 
Poluxin küçəsi ilə kəsişdiyi yerdə, Poluxin küçəsinə dönüb 
birbaşa Universitetin Kommunist küçəsindəki binasına sarı 
yollandılar. Əbülfəz müəllim hələ evdən binanın həyətinə 
çıxanda güdükçünün maşınla tində durduğunu görmüşdü. Bilir-
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di ki, bir azdan quyruq harda olsa, görünəcək. Üzünü Almurada 
tutaraq dedi: 

- Almurad, başını qaldırma, fikir vermə, qaldığımız evin 
yanında, döngədə durmuş maşın indi dalımızca gələcək. Bu 
heç, boş şeydir. Tələbə vaxtından dalımca quyruq gəzir. 

O, başını qaldırmadan, gözünün ucu ilə baxıb gördü ki, 
həqiqətən də qardaşının dediyi kimi maşın arxadan çox yavaş-
yavaş gəlir. Buna heç əhəmiyyət verməsə də, daxilən olduqca 
narahat oldu və düşündü ki, ilahi bu illər ərzində gör, qardaşım 
nə çəkib?! O, birinci dəfə idi ki, belə hadisə ilə qarşılaşırdı. 
Almurad asta səslə dedi: 

- Qağa, quyruğunu gördüm. İndi bildim ki, nələr 
çəkmisən! 

Əbülfəz müəllim bir anlığa fikrə getdi, özündən böyük 
qardaşı Almurada bir az amiranə, bir az da məsləhətverici 
tonda dedi: 

- Məni bu gün tutacaqlar! Yəqin altı-yeddi il iş verəcək-
lər. Çünki Respublikada siyasi dustaqlar üçün türmə yoxdur. 
Sən özünü qəti sındırma! Heç kimə də ağız açma! Birdən qo-
hum-qonşu, dost-tanış desə ki, ay pul yığaq, adam tapaq, nəsə 
edək, imkan vermə! Bir – iki gündən sonra çıx get kəndə. 
Anamdan muğayət ol! Bunlar çalışacaqlar ki, anamı öz ayaq-
larına gətirib məni sındırsınlar. Sən qoyma! Əgər anam KQB-
yə gəlsə, mən səni və heç kimi bağışlamayacağam! Hə, dedik-
lərim yadında qaldımı?! 

- Hə, - deyə Almurad cavab vetdi: 
Onlar universitetin binasına yaxınlaşanda onları izləyən 

maşın qabağa keçdi. Əbülfəz müəllim ayaq saxladı, Almurad 
da dayandı. Əbülfəz həddən artıq çox sevdiyi qardaşını süzdü 
və dedi: 

- Almurad, sən get. Mənim universitetdə imtahanım var. 
Ondan sonra KQB-yə gedəcəyəm. 

Almurad onun bu sözlərindən doluxsundu və qardaşının 
boynunu qucaqlayıb dedi: 
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- Möhkəm ol, salamat qal! Allah yardımçın olsun! 
O, qardaşından ayrılıb universitetin binasına daxil oldu. 

Almurad onun arxasınca həsrət və qürurla baxdı, o vaxtacan ki, 
o görünməz oldu. 

Əbülfəz müəllim işlədiyi kafedraya daxil oldu və stolun 
siyirtməsinə qoyduğu kağız-kuğuzu, sənəd-sünədi diqqətlə 
gözdən keçirdi və bir qismini cırıb zibil qablarına atdı. Artıq o 
indi tam rahat idi. Bir-iki xırda-para işi qalmışdı. İmtahanı 
kafedranın müəllimi Zəhra xanım götürürdü, o, assistent idi. 
Bir azdan imtahan başladı. 

Bu, Əbülfəz müəllimin son imtahanı idi. İndi onun özünü 
həyatın ən çətin imtahanları, sınaqları gözləyirdi. İki saatdan 
sonra imtahan başa çatdı və tələbələrə ayrı-ayrı gizli göstəriş-
lərini verdi. Rastlaşdığı müəllim yoldaşları ilə xudahafizləşib 
universitetin əsas binasına getdi, orada da işlərini qaydasına 
qoyandan sonra bir taksiyə oturub KQB-yə getdi. Elə oradaca 
onu həbs etdilər. Bu hadisə 15 yanvar 1975-ci ildə baş verdi. 

Əbülfəz müəllimə DTK-da bir otaq vermişdilər. Otaqda 
bir çarpayı, bir stol və stuldan savayı elə bir şey yox idi. O, 
çarpayıya uzanıb sorğu-suala verəcəyi cavabları düşünürdü. 
Çox götür-qoy etdi və Sovet ordusu Çexoslavakiyaya girəndə, 
çex vətənpərvərlərinin etdiyi müraciət yadına düşdü. O mü-
raciətdə deyilirdi ki, Sovet istintaq orqanlarına siz özünüz ifadə 
verməyin, qoyun onlar sual versinlər. Onda onların nəyi bilib, 
nəyi bilmədiyi aydın olur. Siz çalışın susun, qoyun onlar özləri 
axtarsınlar! O, qərara gəldi ki, müraciətin bu prinsiplərini əsas 
götürsün və onların məlumat dairəsini öyrənsin. 

Demək olar ki, iki-üç gündən bir onu istintaqa çəkirdilər. 
O isə çox vaxt susurdu. Tez-tez ona üç gün vaxt verirdilər ki, 
bildiklərini yazsın. Əbülfəz müəllim hər dəfə nağıla bənzər bir 
şey toxuyub yazırdı və onlara verirdi. Onlar oxuyan kimi əsəbi 
halda cırıb deyirdilər, bizə nağıl yazma, cinayətlərindən yaz. O 
da həmişəki kimi çiyinlərini çəkib deyirdi: 
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- Axı, siz nəyi cinayət sayırsınız, mən nə etmişəm ki?  
Onun bu sözlərindən onlar lap özlərindən çıxıb ondan nə 

istədiklərini deyirdilər. Bu cür didişmə, çəl-çövür bir aya qədər 
davam etdi. Artıq Əbülfəz müəllim onların məlumat dairəsini 
dəqiq öyrənmişdi və həmin dairənin içində fırlanmağa və onları 
fırlatmağa başladı. 

Hərdən istintaqın rəhbərlərindən olan podpolkovnik Sə-
limzadə onunla sorğu-sualı özü aparırdı. Əbülfəz müəllim çox 
vaxt onun suallarına cavab verməyib susurdu və ya deyəndə ki, 
axı siz nəyi cinayət sayırsınız, mən nə etmişəm ki? Səlimzadə 
odlanıb özündən çıxırdı və başlayırdı saymağa: 

- Sən yüzlərlə tələbəni başdan çıxarmısan, universitet, 
çayxana, yeməkxana, küçə deməmisən. Sovet quruluşunun və 
rus xalqının əleyhinə danışırsan, sənin Respublikada törətdiyin 
ideoloji təxribatı Amerika milyonlar töksəydi yarada bilməzdi. 
Sənin işinlə onlarla DTK əməkdaşları məşğul olur. Sən bizim 
başımızı qatırsan ki, Sovet hökümətinin düşmənləri sərhədləri-
mizdən içəri girsin! Hələ, deyirsən ki, mən nə etmişəm?! 

Sonra əlini hirslə stola çırpardı və cibindən dəsmalını 
çıxarıb alnını silərdi. Onun bu sözləri Əbülfəz müəllimə xüsusi 
bir ləzzət verərdi və öz-özünə düşünərdi; - deməli, o təkbaşına 
Amerikanın tökdüyü milyonlardan çox iş görür. Ürəyində 
sevinərdi, amma sevincini biruzə vermirdi. 

Səlimzadə tərin sildikdən sonra dərindən köksünü ötüb, 
Əbülfəz müəllimi başdan-ayağa süzərək: 

- Sən ki, deyirsən bu imperiyadır, onda bu imperiyanın 
bileti olan “Kommunist” partiyasının biletini niyə cibində daşı-
yırsan? Sən elə bilirsən biz Azərbaycanın birləşməsini istəmi-
rik? Biz də istəyirik. Vaxtı gələndə bunu dövlət edəcək. Sən 
kimsən ki atılmısan meydana, kim? Evin yox, ailən yox, böyük 
vəzifən yox, pulun yox.universitetin professorlarını çağırmış-
dıq bura, səni bir nəfəsə satdılar, əllərində avtomatqələm dur-
murdu, yerə düşürdü, əlləri tir-tir titrəyirdi. Onlar əllərinə 
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avtomat silah alıb azərbaycanı birləşdirəcəklər? Ay-hay! – 
deyə, əlini xüsusi bir əda ilə yellədi. 

Onun bu sözləri Əbülfəz müəllimin lap ürəyincə oldu, 
xüsusən də “Elə bilirsən ki, biz Azərbaycanın birləşməsini 
istəmirik? Biz də istəyirik.” Bayaqdan nifrət bəslədiyi bu 
adama onun qəlbində bir sevgi, məhəbbət yarandı, görünür o 
da Azərbaycanın birləşməsini istəyir. O, yenə də susdu. 

Bu sözlərdən bir şey alınmadığını hiss edən Səlimzadə 
səsin qaldıraq onu hədələməyə başladı: 

- Özünü bədbəxt elədiyin bəs deyil, bilirsən ki, ananı, 
qardaşlarını, qohumlarını da bədbəxt günə qoyursan? Səninlə 
bir olan dostların, yoldaşların, sənə uyan tələbələrin səninlə bir-
likdə türmədə çürüyəcəklər bunu bil! 

Sən Respublikanı bütün SSRİ-də biabır eləmisən, onun 
rəhbərliyinin başını aşağı dikmisən, onlar birmirlər Moskvaya 
nə cavab versinlər. Bakı, Azərbaycan SSRİ-də beynəlmiləlçi-
liyin birinci nümunəsi idi, sən bunların hamısını qatıb-qarışdır-
dın! Bəsdir daha, bizi boğaza yığdın, get otağına yaxşı-yaxşı 
düşün! 

Əbülfəz müəllim istintaqın gedişatından razı idi. Birincisi, 
ona görə ki, ona fiziki təsir göstərmirdilər. İkincisi, istintaqı 
aparan KQB əməkdaşlarının içərisində çox alicənab insanlar da 
var idi. Onlar həmişə Əbülfəz müəllimə hörmətlə yanaşır, ona 
siqaret və çay təklif edirdilər. Amma o, bunlardan bir inte-
legent kimi imtina edirdi. 

 
* * * 

 
Əbülfəz müəllimin həbs olunması tez bir zamanda Azər-

baycanın bütün bölgələrinə yayıldı. Hər yerdə ondan danışır-
dılar. Universitetin tələbələri sanki ayaqüstə idilər. Belə bir 
söhbət də yaylmışdı ki, bu işdə çoxları tutulacaq. Əbülfəz 
müəllimin müridləri arasında həyəcan və təlaş hissi hakim 
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kəsilmişdi. Xüsusən, onun təşkilatının üzvüləri və yaxın dost-
ları arasında. O zaman kim bir az artıq-əskik danışırdısa, o saat 
ağızlarını yumurdular ya həbs edirdilər, ya da çalışırdılar ki, 
onu öz tərəflərinə çəkib ştatdankənar agentlərinə çevirsinlər. 
Bu da alınmayanda onu qəzaya salırdılar, ya da başqa üsullarla 
ilişdirirdilər. 

Almuradgilin evi axtarılandan sonra kənddə hamı danışırdı 
ki, Əbülfəz müəllimi tutacaqlar. Elə onların düşündükləri kimi 
oldu. Kəndin demək olar ki, hamısı onun tutulmasına heyfsi-
lənirdi. Kimisi deyirdi, o gərək belə şeylərə baş qoşmayaydı, 
Amerika kimi dövlət Sovet dövlətindən çəkindiyi halda, bu 
kişinin oğlu aparıb başın daşa vurur və onunla ciling-ağac 
oynayır. Kimisi də deyirdi ki, yaxşı alim, gözəl insandır. Heyf 
ki, bu cavan yaşında tutuldu, özünü bədbəxt etdi. Tək-tük 
Sovet dövlətini sevənlər və həqiqi kommunistlər onun tutul-
masına sevinirdilər, amma biruzə vermirdilər. 

Bu xəbəri eşidən Mir Baba ağa çox narahat oldu. Elə 
həmin axşam, namazını qılandan sonra Mehrinisə xanımgilə 
getdi. Yenə adət etdiyi kimi qapının ağzında bir-iki dəfə 
ucadan öskürdü. Almurad qapının ağzına çıxdı və dedi: 

- Əmi, buyur, xoş gəlmisən. 
O, Almuradı görən kimi soruşdu: 
- Haçan gəlmisən? 
- Bu gün, - deyə o cavab verdi: 
Mir Baba ağa içəri keçdi. Yuxarı başda Fərrux kişi 

oturmuşdu. Onun sağ tərəfində Əbülfəzin böyük qardaşları 
İbrahim, Murad sonra Mir Əli, Bahadur, Əhməd oturmuşdular. 
Fərrux kişi Mir Baba ağanı görən kimi uca səslə dedi: 

- Mir Baba, keç, gəl bura, yanımda əyləş.  
O keçib deyilən yerdə əyləşdi, yerini rahatlayandan sonra 

cibindən muştuğunu çıxarıb başına siqaret taxdı və onu 
yandırıb bir-iki qulab vurdu. Üzünü Almurada tərəf tutub 
narahat bir tərzdə soruşdu: 
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- Əbülfəz müəllimdən nə xəbər var? 
Vəziyyəti necədir? 
Almurad onunla bağlı olayın Bakıda necə baş vermişdisə, 

hamısını danışdı. Hamı diqqətlə ona qulaq asırdı. Milçək 
uçsaydı vızıltısı eşidilərdi. O, hətta onun dedikləri nəsihətamiz 
sözlərini də söylədi. Araya dərin bir sükut çökdü. Mehrinisə 
xanım bu sükutu pozaraq dedi: 

- Bu mənim oğlumun seçdiyi yoldur. Bir neçə dəfə ona 
bu yoldan əl çəkməyi demişəm. Amma sözümə baxmadı, 
görünür, bu onun taleyidir. 

Mir Baba ağa köksünü ötüb dedi: 
- A Mehrinisə xanım, düz deyirsən, bu onun seçdiyi 

yoldur. İmam Hüseyn də Kərbəlada şəhid olmaq yolunu seçdi 
ki, xalq zalımdan qorxmasın, öz haqqı və ədalət uğrunda mü-
barizə aparsın. O da bu yolu seçib ki, xalqın gözünü açsın, dos-
tunu və düşmənini tanısın, öz haqqı uğrunda mübarizə apar-
maqdan qorxub çəkinməsin. Allah bu yolda ona kömək olsun! 
Bir də ki, başınızı dik tutun, oğlunuz rüşvət üstündə, oğurluq 
üstündə tutulmayıb. Haqq üstündə tutulub, inşallah, bir neçə il 
yatıb gələr. Bir az dözümlü və səbirli olun! Dost var, düşmən 
var. 

Onun bu sözləri Fərrux kşinin eynini açdı. Heç vaxt özünü 
sındırmamağa çalışan Fərrux kişi başını bir az da dik tutaraq 
qürurla dedi: 

- Kişinin başı qalada gərək. Mən bacıoğlumla fəxr 
edirəm! Kim nə deyir, desin! 

Fərrux kişinin bu sözlərindən sonra özündə bir yüngüllük 
hiss etdi; elə bil ki, belə bir şey olmayıb. Hamının qəlbində bir 
qürur hissi keçdi ki, bizim qohumumuz, can-ciyərimiz öz 
xalqına görə Sovet adlı nəhəng bir dövlətlə mübarizəyə qalx-
mış və həbs olunmuşdur. 

Mir Baba ağa evlərinə dönərkən Mehrinisə xanıma ürək-
dirək verib əlavə etdi ki, İmam Hüseyn də şəhid olandan bir 
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xeyli zaman keçəndən sonra məşhurlaşdı və onun atdığı addım 
düzgün sayılıb təqdir olundu. Allah qoysa, Əbülfəz də zamanı 
gələndə ləyaqətli bir rəhbər kimi ortaya çıxacaq və xalqı 
dalınca aparmağı bacaracaq. Çoxları onunla fəxr edəcək! Ola 
bilsin ki, bizə o günləri görmək qismət olmasın! 

 
* * * 

 
Əbülfəz müəllim tutulandan sonra Türk Aydın bərk 

narahat oldu. Bilirdi ki, haçansa onu sorğu-suala çağıracaqlar, 
ya da həbs edəcəklər. Bir tərəfdən də Bakıda yayılan söz-
söhbət, yəni, Əbülfəz müəllimin tərəfdarlarından aşağısı 10-15 
nəfər tutacaqlar. Bu söz-söhbət onu yaman narahat edirdi, 
çünki dissertasiyanı müdafiə etmək ərəfəsində idi. May ayında 
dissertasiya müdafiə olunmalıydı. O, özünü tutulmaq üçün nə-
zərdə tutulan 10-15 nəfərin içində sayırdı. Hərdən də deyirdi 
ki, heç olmasa elmi işimi müdafiə edim sonra tutsunlar. Əgər 
onu tutsalar üçillik zəhməti hədər gedəcəkdir. Bu qorxu daim 
onu narahat edirdi. 

Aprel ayının ortaları idi. Gözəl bir yaz günü idi. Ağaclar 
yarpaqlamış və çiçək açmışdır. Xəfif əsən gilavarı adama ləzzət 
verirdi. Türk Aydın Bakı Soveti binasının qarşısından keçirdi. 
Birdən, onlar tələbə olan zaman dekanları olmuş Yusif Şirvanla 
rastlaşdı. Salam verib keçmək istərkən, Yusif Şirvan əsəbi bir 
görkəmdə onu saxlayıb dedi: 

- Səni hələ tutmayıblar?! 
Bu sualdan bir anlığa Türk Aydın özünü itirdi. Bir təhər 

özünü ələ alıb dedi: 
- Yusif müəllim, nə üçün, niyə məni tutmalıdırlar? 
O, xüsusi bir əda ilə dedi: 
- Necə yəni niyə?! Qardaşlığın Əbülfəzi tutublar, səni də 

tutacaqlar, hamınızı basmaq lazımdır dama. 
Türk Aydın Yusif Şirvanın – hamınızı basmaq lazımdır 
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dama – deyərkən, ona necə nifrətlə baxdığını açıq-aydın sezdi. 
Bir söz deməyib yoluna davam etdi. Ürəyində öz-özünü 
danladı ki, məgər sən onu tanımırsan?! Bilmirsən, hansı yuva-
nın quşudur?! Ona heç salam verməyə dəyməz. Nə yaxşı ki, 
37-ci il deyil! Türk Aydın o gündən sonra bir daha hörmət 
əlaməti olaraq ona salam vermədi. 

Təxminən, bundan bir həftə sonra aprelin 28-də Akade-
miyada iş otağında oturmuşdu və əldə etdiyi maraqlı bir tədqi-
qat əsərini oxuyurdu. Birdən cavan, yaraşıqlı, səliqəli geyinmiş 
bir oğlan otağa daxil olub salam verdi. O, başını qaldırıb onun 
salamını aldı. Həmin oğlan ondan soruşdu: 

- Aydın Cabbarov sənmisən? 
Bu sualdan elə bil, Türk Aydının ürəyinin teli qırıldı və 

asta səslə dedi: 
- Bəli, mənəm. 
Oğlan nəzakətlə əlavə etdi: 
- Mənimlə gedəcəyik, bir az söhbətimiz var. 
O, kitabı büküb bir kənara qoydu və soyuqqanlı tərzdə 

dedi: 
- Nə deyirəm ki, hara deyirsən gedək! 
Onlar birlikdə Akademiyanın həyətinə düşdülər. Həmin 

cavan oğlan ətrafa göz gəzdirib gördü ki, həyətdə adam 
olduqca azdır. Türk Aydına yavaşca dedi: 

- Aydın müəllim, mən DTK-nin əməkdaşıyam, bax, 
gördüyün o ağ maşına oturub bizim idarəyə gedəcəyik, orada 
bəzi məsələləri aydınlaşdırmalıyıq. Söhbət əsnasında məlum 
oldu ki, o, DTK-nın Diversiya şöbəsinin əməkdaşı İspər Niya-
zovdur. Bir azdan maşın DTK-nın binasının qabağında dayan-
dı. Onlar maşından düşüb binaya daxil oldular. Onu orada 
mülki geyimdə olan polkovnik Bədəlov qarşıladı. O, Diversiya 
şöbəsinin müdiri idi. 

Türk Aydın ora daxil olandan bir az sonra onu sorğu-suala 
çəkdilər. Ona verilən sualların çoxusu Əbülfəz müəllimlə bağlı 
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idi. Əsas suallar bunlar idi; Əbülfəz müəllimi haçandan 
tanıyırsan? Onunla nə üçün dostluq edirsən? Onun təşkilatının 
üzvüsənmi? Təşkilatın üzvlərindən kimi tanıyırsan? Və qeyri. 
Düz on gün bu kimi suallar ətrafında dəfələrlə onu sorğu-suala 
çəkib dindirdilər. 

Türk Aydın DTK-da 5-ci gün idi ki, dindirilirdi. Verilən 
suallara da elə cavab verirdi ki, Əbülfəz müəllimin tapşırığın-
dan qırağa çıxmırdı. Çətinə düşəndə susmağa üstünlük verirdi. 
Bir neçə saat olardı ki, sorğu-suala tutmuşdular və indi qaldığı 
otaqda çarpayının üstündə arxası üstə uzanıb və əllərini başının 
arxasında daraqlayıb fikirlərə qərq olmuşdu. Uşaqlıq dostu 
Karlen gəlib onun gözləri önündən keçdi, onun H.Əliyev 
Azərbaycanın SSR-nın MK-nın birinci katibi olandan sonra 
Karlenin onun haqqında dediyi bu sözləri qulağında səsləndi: 
“- Aydın, Azərbaycana daha ikinci katib lazım deyil!” Deyə-
sən, onun dediyi bu sözlər təsdiqini tapırdı. Onun xatirələri 
biri-birini əvəz edirdi, elə bil ki, kino kadrlarıdır. Budur, onun 
xatirinə 1972-ci ildə Bakıya qastrol səfərinə gəlmiş ünlü türk 
müğənnisi Yesin Əfşarın sifəti gəldi və qulaqlarında onun 
şaqraq səsi eşidildi. Bir xeyli beləcə uydu və ləzzət aldı. Birdən 
səksənib bu aləmdən ayrıldı və özünü konsertdə yox, KQB-nin 
binasında saxlanılan otaqdakı çarpayının üstündə gördü. O, bu 
xatirələrdən ayıldığına görə dilxor oldu və yenidən həmin 
aləmə qayıtmaq üçün gözlərini yumub həmin konserti başdan-
ayağa yadına saldı: 

Yesin Əfşar bu dəfə qastrola “Dönüşüm” adlı ansamblla, 
saz arkadaşları ilə gəlmişdi. Əbülfəz müəllim ona demişdi ki, 
onlarla söhbət etsəydik, pis olmazdı. Bax, gör, onlarla əlaqə 
yarada bilirsənmi? O da konsertdən sonra, imkan tapıb gözəl 
saz ustası Oruc Güvənlə tanış olmuş və onu “Venetsiya” 
istirahət seyrəngahına dəvət etmişdi. O da davəti qəbul etmişdi. 
Ansamblın bütün üzvləri dəliqanlı, millətçi gənclər idi. Bir 
azdan onlar “Venetsiya” seyrəngahında görüşdülər. Türk 
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Aydın Əbülfəz müəllimi onlara təqdim edəndə, Oruc Güvən 
ondan soruşdu: 

- Əfəndim, Əbülfəz də türkmü? 
O, gülə-gülə cavab verdi: 
- Əvət, əfəndim. O daha böyük türk, faqat şu arab adı 

Azərbaycanda geniş yayılmışdır. 
Qonaqlar üçün gözəl bir çay dəstgahı açılmışdı. Onlar 

çaylarını içə-içə şirin-şirin söhbət edirdilər. Yaxşı fürsət düş-
düyünə görə Əbülfəz müəllim onları suallar yağışına tutmuşdu: 

- Türkiyə niyə Azərbaycanla az maraqlanır? Türkiyə 
radiosu zəifdir? Biz Diyarbəkir radiosundan başqa, ayrı 
radioları tuta bilmirik. O da demək olar ki, heç bir siyasi verliş 
vermir. Nə üçün Türkiyənin siyasi və elm adamları Azərbay-
cana gəlmir? Axı, bizim oyanışımız daha çox Türkiyənin qüd-
rətindən asılıdır. Nə üçün bugünkü Türkiyədə yeni bir Atatürk 
meydana çıxmır? 

Əbülfəz müəllim sonuncu sualı soranda, Turqut adlı 
qitarist dedi: 

- Əfəndim, yeni Atatürkü biz sizdən bəkliyoruz! 
Yaddaqalan, gözəl bu çay dəstgahı təxminən saat yarım 

çəkdi. Qonaqlar “Venetsiya” seyrəgahından idman sarayına 
tərəf çıxdılar. Türk Aydınla Əbülfəz müəllim onları müşaiət 
edirdilər. Bu vaxt idman sarayının yanında dayanmış gənclər 
onlara tərəf hərəkət etdilər. Onlar Əbülfəz müəllimin müridləri 
idilər. Tez bir zamanda musiqiçiləri dövrəyə alıb söhbət 
etməyə başladılar. Heç iki dəqiqə çəkmədi ki, qəfildən peyda 
olan milislər onları dağıtmaq istədilər. Bu yerdə Əbülfəz 
müəllim özünü saxlaya bilməyib tez qabağa keçdi və milis 
zabitinə etiraz əlaməti olaraq dedi: 

- Yoldaş kapitan, bu gəncləri niyə dağıdırsınız? 
Milis kapitanı çiynini çəkərək cavab verdi: 
- İcazə vermirlər, bizə belə göstəriş veriblər. Ağa deyir 

sür dərəyə, biz də sürürük!  
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Türk musiqiçiləri milislərin bu hərəkətinə çaş-baş qalmış-
dılar. Əbülfəz müəllim əsəbi halda səsini qaldıraraq dedi: 

- Yoldaş kapitan, iki gün bundan qabaq həmin bu saray-
da, həmin bu yerdə ispan müğənnisi Rafael konsert verirdi. 
Konsertdən sonra rus qızları Rafaeli duz kimi yalayırdı. Heç 
onda müdaxilə etmədiniz. İndi bu uşaqlar öz dillərində onlarla 
söhbət edir, bunun nəyi qəbahətdir?! 

Onun bu sözləri qarşısında bir söz deyə bilmədi, bəlkə də, 
o da istəyirdi ki, uşaqlar söhbət etsinlər, amma qorxurdu. Nə 
isə fikirləşib dedi: 

- Yaxşı, icazə verirəm beş dəqiqə, artıq yox! Mənim ata-
mı yandırarlar, paqonlarımı sökərlər! 

Əbülfəz müəllim üzünü uşaqlara tutub dedi: 
- Eşitdiniz, icazə beş dəqiqədir. Xahiş edirəm ki, beş 

dəqiqədən bir saniyə də artıq olmasın! Yoxsa, kişinin çörəyinə 
pendir qoyarıq! 

Milislər heç kəsə toxunmadı. Bu kiçik görüş düz beş dəqi-
qə çəkdi. Beş dəqiqənin tamamında uşaqlar necə gəlmişdilərsə, 
elə də getdilər. Bu, milis zabitinə ləzzət verdi və bığaltı gülüm-
sədi. 

Bu xatirələr Türk Aydının gözləri önündə kino kadrları 
kimi gəlib keçdi, bir az yüngülləşdi. Sonra bir ah çəkib öz-
özünə dedi: 

- Kaş, Əbülfəz müəllimlə məni bir otağa salaydılar, otu-
rub səhərəcən dərdləşərdik. Çox keçmədi ki, bu fikirlərlə o, 
yuxuya getdi. 

Bu sorğu-sual, ötür-ötür oyunu Türk Aydını lap boğaza 
yığmışdı. Tamam yorulmuşdu. Eyni sözləri, eyni sualları nə 
qədər eşitmək olar. Amma bir şeydən razı idi ki, ona da fiziki 
təsir göstərmirdilər. Nəhayət, sonuncu gün onu DTK-nın sədri 
Krasilnikovun yanına apardılar. Kabinetin bir tərəfində 
F.Dzerjinskinin, digər tərəfində isə V.İ.Leninin rəngli portreti 
divara vurulmuşdu. O, otağa daxil olan kimi Krasilnikov rusca 
ona dedi: - Buyurun, əyləşin! 
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O, göstərilən yerdə əyləşdi və üzünü Krasilnikova tərəf 
tutdu. Krasilnikov başını qaldırıb diqqətlə onu süzdü və sonra 
yorucu sualları dalbadal verməyə başladı. O isə bu suallara adət 
etdiyindən fikirləşmədən qısaca cavab verirdi. Birdən 
Krasilnikov dedi: 

- Tutalım ki, siz patriotsunuz, Azərbaycanın birləşməsini, 
rus-fars əsarətindən qurtulmasını istəyirsiniz, bəs H.Əliyev 
yoldaşa qarşı niyə kompaniya aparırsınız? O da sizin 
yerlinizdir: 

Türk Aydın ciddi bir görkəm alıb dedi: 
- Biz ona qarşı heç bir kompaniya aparmamışıq. 
Krasilnikov ona tərs-tərs baxaraq və barmağını ona 

tuşlayaraq əlavə etdi: 
- Şəxsən, sən onu “Solafon” və hakimiyyətə gəlişini 

“hərbi diktatura” adlandırmısan! 
Fakt qarşısında qalan Türk Aydın özünü itirmədi və 

təmkinlə cavab verdi: 
- Əvvəla, mən istəməzdim ki, siz bizi onunla üz-üzə qo-

yasınız. Bunun məsələyə dəxli yoxdur. O məni və bizim 
ailəmizi yaxşı tanıyır. Mənim üçün ayıbdır ki, biz üz-üzə gələk. 

İkincisi, Solafon sözünü işlətmişəm, bu siyasətdən daha 
çox etika və mədəniyyət məsələsidir. Hərbi diktatura anlayışı 
onun yox, quruluşun qüsurudur. Sivil bir cəmiyyətdə hər hansı 
bir generalın hakimiyyətə gətirilməsinə hərbi diktatura deyirlər. 
Lakin mənə elə gəlir ki, siz DTK olaraq H.Əliyev yoldaşa qarşı 
kompaniya aparırsınız. 

Bu sözlərdən sanki Krasilnikov diksindi, ondan belə cavab 
gözləmirdi və iti baxışlarını ona dikərək dedi: 

- O nə üçün, bu haradan ağlınıza gəldi?  
O, Krasilnikovun H.Əliyevə qarşı kompaniya aparmasın-

dan xəbərdar idi. KQB sədrinin “siz ona qarşı kompaniya 
aparırsınız” – deməsi, bunu onun yadına saldı. Qərara aldı ki, 
nə olursa-olsun, bunu onun üzünə birbaşa deyəcək. O, bu 
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fürsəti qaçırmadı və soyuqqanlı bir tərzdə dedi: 
- Baxın, on gündür sizlər mənimlə sorğu-sual aparırsınız, 

Əbülfəz müəllim artıq dustaqdır. Onun tutulmasına prokuror 
həbs qərarı verib. Yəqin ki, məndən başqa da kimlərisə danış-
dırırsınız. Lakin sizin fəaliyyətinizdə daha çox mən naxçıvanlı 
ovunu hiss edirəm, çünki dialoqlardan da mən görürəm ki, 
mənim dairəmdə qeyri-naxçıvanlılar sizi maraqlandırmır. 

Qulaqlarını şəkləyib diqqətlə qulaq asan Krasilnikov 
dilləndi: 

- Səncə, o nə üçün?  
Türk Aydın davam etdi: 
- Siz DTK-çılar öyrənmisiniz ki, Azərbaycanda MK-nın 

işini nəzarətdə saxlayasınız. İndi MK-nın başçısı özü DTK-
çıdır, plyus Moskvaya yaxın və Brejnyevin dostudur. Siz isə 
ona nəzarət mexanizmini işlədə bilmirsiniz. Onun zəif yerini 
axtarırsınız. O da görünmür. İndi bizi tutmaqla – Əbülfəz, 
Aydın və bura əlavə edək bir neçə naxçıvanlı. Nəticədə Mosk-
vaya deyək ki, Əliyev o qədər də sədaqətli adam deyil. O özü-
nü Moskvaya yaxın göstərir, ölkədə isə onun yerlilərindən iba-
rət böyük bir antisovet, pantürkist disidentlər gen-bol fəaliyyət 
göstərir. 

Onun bu məntiqi cavabı Krasilnikovu tamam çaşdırdı. O, 
çaşqın bir halda soruşdu: 

- Sən beləmi düşünürsən? 
O, təmkinini pozmadan dedi: 
- Bütün məntiq, loqika bunu göstərir. 
Bu cavabdan o azacıq susdu və sağ əlini alnına söykəyib 

bir neçə dəqiqə nə isə düşündükdən sonra, mülayim bir tonda 
dedi: 

- Sən xaricdə səfirlikdə işləmək istərdinmi? 
Sədrin bu gözlənilməz sualından Türk Aydın çaş-baş qaldı 

və öz-özünə düşündü; o məni bəlkə ələ salır, yoxsa, onu bir 
diplomat görür. Bir az ürəyində götür-qoy etdi və dedi: 
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- Yoldaş Krasilnikov, mən diplomat olmaq istəmirəm, öz 
elmimi, işimi davam etdirmək istəyirəm. 

Onun bu cavabından Krasilnikov azacıq gülümsündü və 
öyüdverici bir tərzdə dedi: 

- Onda mənim məsləhətimə qulaq as! Buraxın bu 
romantik duyğuları, əl çəkin bu fəaliyyətdən, gücü verin elmi 
işinizə və unutmayın ki, Sovetlər Birliyi bu gün dünyanın super 
gücüdür. Onun qarşısında Amerika belə tük salır, sən, Əbülfəz 
və sizin kimilər buna bir şey edə bilməzsiniz, ailəniz yazıqdır, 
görürəm əla oğlanlarsınız. 

O, bu xoş sözlərdən bir az ürəkləndi və fürsətdən istifadə 
edib maraqla ona dedi: 

- Hörmətli sədr, mənim sizə iki sualım var, xahiş edirəm 
onlara cavab verəsiniz! 

- Buyurun! – deyə, Krasilnikov ayağa durdu. 
- Əbülfəz müəllimin taleyi necə olacaq? İkincisi, yoldaş 

H.Əliyevin bu tutulma kompaniyasından xəbəri varmı? 
Krasilnikov dərhal cavab verdi: 
- Əbülfəz müəllim səndən fərqli olaraq, bilavasitə tələbə-

lərlə təmasdadır və ona qarşı duranlar var. Ona görə də proku-
ror onun tutulmasına qərar verib. Az müddətə olsa da, ona həbs 
cəza işi veriləcək. O ki qaldı yoldaş H.Əliyevin məlumatına! 
Bu gün ona raport verəcəyik. Çünki bu iş adi iş deyil, siyasi 
işdir. 

Türk Aydın onun bu cavabından sonra kabinetdən çıxdı və 
yenə onu əvvəlki otağına apardılar. Artıq indi ona aydın oldu 
ki, Əbülfəz müəllimə iş veriləcək, amma nə qədər onu bilmirdi. 
Axşamçağı onu azadlığa buraxdılar. O, azadlığa çıxmasından 
çox sevindi, həqiqətən azadlıq nə gözəl, nə şirin şeydir. Amma 
hiss edirdi ki, onun üzərində KQB-nin nəzarəti var. Buna görə 
də həmişə ehtiyatlı olmağa çalışırdı. 

Türk Aydının özü azad oldu, amma əvəzində onun elmi 
işini həbs etdilər. Onun dissertasiyası düz bir ildən çox həbsdə 
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qaldı, guya onu süzgəcdən keçirirmişlər. Onun xilasını “qanu-
niləşdirmək” üçün DTK ilə Akademiyanın Fəlsəfə və Hüquq 
institutunun rəhbərliyi arasında yazışmalar da 1978-ci ilə kimi 
davam etdi. Nəhayət, o, 1978-ci ildə dissertasiyasını müdafiə 
edə bildi. 

* * * 
 
Əbülfəz müəllim 1975-ci ilin 15 yanvarından 15 maya 

qədər DTK-nın binasında dustaq kimi qaldı. Aparılan 
araşdırmalar, sorğu-suallar onu lap cana yığmışdı. Bütün bu 
çətinliklərə baxmayaraq, o, məhkəməyə var qüvvəsi ilə hazır-
laşırdı. Hansı suala necə cavab verəcəyini ölçüb-biçirdi. Çox 
vaxt onlar sorğu-suala tutanda və ya hədə-qorxu gələndə 
ürəyində deyirdi: 

Bizim hamımız imperiyanın qulları idik. Bunlarsa, 
Marksın dediyi kimi “qulların aristokrat təbəqəsi” idilər. Onlar 
qul olduqlarını dərk etmirdilər və özlərini böyük bir xalqın 
ağaları sanır, bununla da biz daha özlərini xoşbəxt sayırdılar.  

Bizlər isə az olsaq belə, qul olduğumuzu anlamışdıq və 
azadlıq istəyirdik. Onlar zərurəti dərk etməmişdilər, biz zə-
rurəti dərk etmişdik: - “Azadlıq zərurətin dərk edilməsidir”. 
Bəli, sözün əsl mənasında: Qul! Kölə! Daha doğrusu, quldan 
da aşağı aciz bir məxluquq. Doğrudan da bunlar bunu başa 
düşmürlər, ya da başa düşmək istəmirlər. 

Rusiya və rus-sovet imperiyasında təkcə qulun deyil, 
ümumiyyətlə, insanın qiyməti yox idi. Əgər Stalin dövlətin 
başında duran Ali Sovetin sədri Kalininin arvadını və Xarici 
İşlər naziri Molotovun arvadını həbs etdirib, onlara dustaqların 
bitli paltarlarını oda tutdurub təmizləndirdisə və bu “inqilab 
cəngavərləri” səslərini, daha doğrusu, cınqırıqlarını belə çıxara 
bilmirdisə, hər şey gün kimi aydın idi. Bundan da böyük rəzalət 
olarmı?! 

O, özünü onlardan, onları özündən ayırmırdı. Biz hamımız 
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eyni qul taleyinin müxtəlif cür daşıyıcıları idik. Onların bu 
qanmamazlığına acıyırdıq. 

Əbülfəz müəllim hərdən onlara yarı ciddi, yarı zarafat 
deyirdi: 

- Mən sizin hamınıza minnətdaram! 
Tez soruşurdular: - Niyə? 
Cavab verirdi: 
- Çünki məni kirayə evdə qalmaqdan və ev axtarmaqdan 

xilas etmisiniz. Bir otaq vermisiniz yaşayıram. Çox sağ olun! 
Onun bu cavabından kimisi əsəbləşib dodağını çeynəyirdi 

və öz-özünə deyirdi: 
- Deyəsən, müəllim bizi barmağına dolayır. 
Kimisi də müəllimin bu cavabından gülümsəyirdi və bunu 

bir zarafat kimi qəbul edərək, onun taleyinə acıyırdı. 
 

*** 
 
1975-ci ilin may ayı təzəcə girmişdi. Kələki kəndinin ən 

gözəl çağları idi. Yaşıla bürünən dərələr, yamaclar çılpaq 
dağlara xüsusi bir yaraşıq verirdi. Kövşəndə otlar cücərmiş, 
güllər açmış və ağacların bir qismi yarpaqlamış, bir qismi də 
çiçəkləmişdi. Güllərin, çiçəklərin xoş qoxusu uzaqdan adamı 
vururdu. Bir sözlə, gül bülbülə, bülbül də gülə qarışmışdı. Quş-
ların nəğmələri, bülbüllərin şaqraq zəngulələri tez-tez eşidilirdi. 
Çayın kənarına və ya kövşənə çıxan hər bir kəs bu gözəllikdən 
xüsusi bir zövq alırdı və təbiətin bu gözəlliyindən doymurdu. 
Almurada xəbər çatdı ki, may ayının 15-də qardaşı Əbülfəz 
müəllimin məhkəməsi olacaq. Buna görə də 9 may qələbə günü 
anasına dedi: 

-Ana, bir-iki günə Bakıya gedəcəm, mənə ismarıc 
göndəriblər ki, 15 mayda Əbülfəzin məhkəməsi olacaq, heç 
narahat olma, Allah qoysa, hər şey yaxşı olacaq. 

Mehrənisə xanım dərindən bir ah çəkərək dedi: 
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- Oğlum, mən də eşitmişəm, xəbərim var. Amma mən də 
səninlə gedəcəm! 

Almurad bilmədi nə cavab versin və vəziyyətdən çıxmaq 
üçün narazı bir tərzdə dedi: 

- Ana, məmnuniyyətlə səni aparardım, ancaq Əbülfəz 
bərk-bərk mənə tapşırıb ki, nə badə, anamı bura gətirəsən! Mən 
də söz vermişəm ki, gətirməyəcəm. 

O, oğlunun bu sözündən bir az duruxdu və sonra 
ürəkyanğısı ilə dilləndi: 

- A bala, başına dönüm, səni başa düşürəm. Ancaq mən 
buna dözə bilmərəm, ya ürəyim partlayar, ya da gedib özümü 
çaya ataram. Birdə ki, kim bilir, bəlkə mən onu heç görmə-
yəcəm, dünya ölüm-itim dünyasıdır! Nə bilmək olar, oğlum, 
məni naümid etmə! 

Artıq Mehrinisə xanımın gözləri dolmuşdu. Almurad nə qədər 
yalvardısa, təkid etdisə də heç bir faydası olmadı. Nəhayət, anasının 
yalvar-yaxarı qarşısında təslim oldu. O, bir tərəfdən də qorxdu ki, 
anasını aparmasa, gedib özünü çaya atar. Onlar axşam 11 mayda 
“Bakı-Naxçıvan” qatarı ilə Bakıya yola düşdülər.  

Onlar 12 may səhər saat 9-da Bakıya çatdılar. Almurad bir 
taksi tutub anası ilə Əbülfəzin Bəsti Bağırov küçəsindəki evinə 
getdilər. Həmin günü yol gəldiklərindən yorğun idilər və yax-
şıca dincəlib yorğunluqlarını aldılar. Seyfəddinin dediyinə görə 
15 may səhər saat 10-da məhkəmə başlayacaq. Məhkəmə isə 
Ali Məhkəmənin binasında olacaqdır. O günün sabahı səhər 
yeməyindən sonra Mehrinisə xanım üzünü Almurada tutub 
dedi: 

- Almurad, Əbülfəzi harada saxladıqlarını bilirsən, sən 
Allah, məni apar ora oğlumu görüm. 

Anasının bu sözləri onu sanki diksindirdi. Bilirdi ki, 
anasını Əbülfəzin yanına aparsa, onu bərk danlayacaq, ya da 
onunla heç danışmayacaq, çünki söz vermişdi ki, anasını 
Bakıya gətirməyəcək. Qalmışdı odla su arasında, bilmirdi nə 
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etsin! O, anasının sözündən çıxa bilmədiyinə və yalvar-yaxa-
rına dözə bilmədiyinə, həm də anası özünə bir xətər toxun-
duracağına görə verdiyi sözə sahib ola bilməmişdi. Onu da 
bilirdi ki, anasına yox desə, ondan əl çəkməyəcək və elə and 
verəcək ki, axırda məcbur olacaq. Buna görə də sakit bir tərzdə 
dedi: 

-Yaxşı ana, hazırlaş gedək! 
Oğlundan bu sözləri eşidən kimi o, sevincək dedi: 
-Başına dönüm, bu saat. 
Çox keçmədi ki, Mehrinisə xanım Almuradla həyətə yenib 

dəniz kənarına – DTK-ə yollandılar. 
Almuradın tutduğu taksi DTK-nin binasının qarşısında 

dayandı. Onlar taksidən yenib binanın qapısına yaxınlaşdılar və 
qapıdan içəri daxil oldular. Almurad qapının ağzında dayanan 
növbətçiyə dedi ki, zəhmət olmasa, Əbülfəz müəllimin istintaq 
işini aparan podpolkovnik yoldaş - Səlimzadəyə deyin ki, 
Əbülfəz müəllimin qardaşı Almurad anası ilə qapıda sizi 
gözləyir. Növbətçi, - “bu saat”- deyib yaxınlıqda telefon qoyul-
muş kiçik otağa girdi və zəng etməyə başladı. Bir neçə 
dəqiqədən sonra bayıra çıxıb Almurada yaxınlaşdı və dedi: 

-Yoldaş Səlimzadə dedi ki, gözləsinlər bu saat gəlirəm. 
Almurad ona öz təşəkkürünü bildirdi və sonra anasına 

dedi: 
-İndi yoldaş Səlimzadə gəlib bizi Əbülfəzlə görüşdürəcək. 

Bayaqdan narahatlıq hissi keçirən Mehrinisə xanım bir az 
toxtadı. Heç beş dəqiqə keçməmişdi ki, podpolkovnik Səlim-
zadə gəlib çıxdı. O, Almurada yaxınlaşıb salamlaşdı və Mehri-
nisə xanımın nəzakətlə hal-əhvalını soruşdu. Məğrur dayanmış 
bu ağsaçlı ananı diqqətlə süzdü və hiss etdi ki, o dünyanın acı-
sını görən, hər çətinliyə dözən bir ağbirçəkdir. Ondan soruşdu: 

-Ana, nə istəyirsən?! 
Mehrənisə xanımın ürəyindən keçdi ki, desin – “Oğlumu 

verin mənə, götürüm aparım kəndə və qoymaram bir də 
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buralara gəlsin!” Amma bu fikrindən daşınıb dedi: 
-Yoldaş Səlimzadə, sizdən bir xahişim, istəyim var, məni 

oğlum Əbülfəzlə görüşdürün.! Görüşdürməsəniz, buradan heç 
hara gedən deyiləm! 

Səlimzadə gülümsəyərək dedi: 
- Ay ana, narahat olma! Bu saat səni onunla görüşdürə-

cəyəm. Amma oğlunuzun xasiyyətini bilirəm, birdən dedi ki, 
mən görüşmək istəmirəm. Onun fikrini dəqiqləşdirdikdən sonra 
görüşdürərəm. 

Elə bu vaxt təxminən Əbüifəz müəllimlə həmyaşıd, 
yaraşıqlı bir oğlan Səlimzadəyə yaxınlaşıb hal-əhval tutdu və 
sonra soruşdu: 

-Yoldaş podpolkovnik, bu qonaqların kimdir belə? 
O, cavabında dedi: 
- Əbülfəz müəllimin qardaşı və anasıdır. Onunla görüşmək 

istəyirlər, zəhmət olmasa qalx yuxarı Əbülfəz müəllimə çatdır 
ki, anan gəlib aşağıdadır, səninlə görüşmək istəyir. Deyir ki, 
mən oğlumla görüşməsəm heç hara gedən deyiləm! 

-Baş üstə, yoldaş podpolkovnik. – deyə həmin oğlan 
yuxarı qalxdı. 

Almurad maraqla Səlimzadədən soruşdu: 
-Yoldaş podpolkovnik, bu cavan oğlan kimdir belə? 
O dedi: 
- Yasif Nəsirlidir, bizim işçidir. Moskvada oxuyurdu bir 

neçə ay olar ki, KQB məktəbini bitirib. Səhv etmirəmsə, o, 
universitetdə Əbülfəz müəllimlə bir vaxtda oxuyub. 

Sonuncu cümlə Mehrinisə xanımın qulağını çaldı, öz-
özünə düşündü ki, bəlkə o, oğlunu tanıyır, ona kömək edə bilər. 

Yasif Əbülfəz müəllim yatdığı otağa getdi və Səlimza-
dənin dediklərini ona çatdırdı. O, bu sözləri eşidəndə, elə bil 
başına bir qazan qaynar su töküldü. Bərk əsəbləşdi. O, anasının 
nəinki bura, heç Bakıya gəlməsini istəmirdi. O istədi ki, anası 
ilə görüşməkdən imtina etsin, amma fikirləşdi ki, görüşməsə 
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anası heç hara getməyəcək. KQB-nin qapısının ağzında 
oturacaq. O da buna yol verə bilməzdi ki, onun anasını KQB 
işçiləri və digərləri bu durumda görsünlər. Başını qaldırıb dedi: 

-Yasif, de ki, anamla görüşməyə razıyam.  
O, Əbülfəz müəllimlə xudahafizləşib aşağı endi. O, 

pilləkənləri yendikcə düşünürdü ki, Əbülfəz müəllimə necə 
kömək etsin ki, onun cəzası çox yüngül olsun.  

Yasif Nəsirli Əbülfəz müəllimin tələbə yoldaşı idi, univer-
sitetin kitabxanaçılıq fakültəsində oxuyurdu və yataqxanada 
qalırdı. Onun otağı Əbülfəz müəllimgilin otağı ilə qonşu idi. 
Ədəbiyyati, tarixi və milli söhbətləri sevdiyinə görə tez-tez 
onların otaqlarına gedib o söhbətlərə qulaq asırdı və diskusi-
yalara da qoşulurdu. Əbülfəz müəllimin xatirin çox istəyirdi, 
onun dostu olmağa çalışırdı. İndi ona kömək etmək istəyirdi, 
amma gücü çatmırdı. Buna görə də pilləkanları düşdükcə, elə 
bu haqda düşünürdü. Birinci mərtəbəyə çatanda qərara gəldi ki, 
Əbülfəz müəllimin anası ilə bir söhbət etsin. Bəlkə, ona bir 
xahişnamə yazdıra bildi. O, Səlimzadəyə yaxınlaşıb dedi: 

-Yoldaş podpolkovnik, Əbülfəz müəllim anası ilə 
görüşməyə razılıq verdi.  

Onun bu sözündən Səlimzadənin eyni açıldı və Yasifə 
dedi: 

-Bunları görüş otağına apar, mən indi gəlirəm. Sonra o, 
yuxarı qalxdı. 

Onlar təzəcə görüş otağına girib yerlərini rahatladılar. 
Yasif Mehrinisə xanıma diqqətlə baxdı və onun sifətində bir 
qürur, bir vüqar gördü və dedi: 

-Ay ana, oğlun üçün darıxmısan deyəsən? 
-Hə, bala! Lap burnumun ucu göynəyir. – deyə Mehrənisə 

xanım qısaca cavab verdi. 
-Ay ana, fikir etmə, atalar demişkən: “Yaman günün ömrü 

az olar!” 
Elə bu vaxt Əbülfəz müəllim içəri girdi. O, həmişəki kimi 
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anasının boynunu qucaqlayıb könlünü aldı. Sonra üzünü 
Almurada tutub qınayıcı tonda dedi: 

-Mən sənə nə demişdim! 
Onun sərt baxışları qarşısında o, peşimançılıq hissi keçirdi 

və başını aşağı dikərək sakitcə dedi: 
-Anandan soruş! 
Yasif, Əbülfəz müəllim otağa daxil olan kimi otağı tərk 

etmişdi. Təxminən, ana-balanın görüşü bir saata qədər sürdü. 
Görüş sona çatdı. Əbülfəz müəllim bir daha anasının boynunu 
qucaqlayıb ayrıldı və onu öz otağına apardılar. Mehrinisə xanım 
oğlunun arxasınca gözdən itənə qədər həsrətlə baxdı. O, görüş 
otağını tərk etmək istəyəndə Yasif qapının ağzında göründü və 
Mehrinisə xanıma yardım etmək istəyən bir şəxs kimi dedi: 

-Ana, səninlə beş-on dəqiqəlik söhbətim var, etiraz 
etmirsən ki? 

-Yox, a bala, bu nə sözdür. Nə qədər deyirsən söhbət edək. 
Mehrinisə xanım təzədən qalxdığı yerdə oturdu. Yasif 

sınayıcı bir tonda dedi: 
-Ay ana, oğlunuzu həbs ediblər, onu həbsxanada məhv edə 

bilərlər qorxmursunuz ki?! 
O, halını pozmadan, soyuqqanlıqla cavab verdi: 
- Yox! A bala, nədən qorxacam, atasını aparıb Böyük 

Vətən müharibəsində məhv etdilər nə oldu ki, indi də oğlumu 
məhv etsinlər.  

Yasif onun bu cavabından lap heyrətləndi və öz-özünə 
düşündü; elə, belə məğrur, mətanətli ananın da, elə qorxmaz 
oğlu olar. Əhsən, belə anaya! Bu düşüncədən ayrılıb dedi: 

-Ay ana, mən də Əbülfəzlə bir oxumuşam, yataqxanada 
bir qalmışıq, otaqlarımız yan-yana olub. Onu çox yaxşı tanı-
yıram, istəyirəm ki, o, bu bəladan qurtarsın! Bunun üçün bir 
yol var. 

-Hansı yoldur? A bala! – deyə Mehrinisə xanım sevincək 
bir halda ondan soruşdu. 
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-Ay ana, məhkəməyə müraciətlə bir xahişnamə yazma-
lısan. Çox güman ki, nəzərə alıb onu buraxarlar. 

O, çiyinlərini dartaraq dedi: 
-A bala, mən savadsız bir qadınam, onu necə yaza 

bilərəm?! 
- Sən narahat olma, ay ana! Mən yazacam sən qol 

çəkəcəksən, vəssalam! De, görüm razısan? 
-Hə, yaz nə deyirəm ki, qol çəkərəm! 
Yasif əvvəlcədən hazırladığı xahişnaməni əvvəl onun üçün 

oxudu, sonra qabağına qoyub qol çəkdirdi. Amma o, bilmirdi 
ki, Əbülfəz müəllim bu xahişnaməni rədd edəcək və məhkə-
mədən tələb edəcək ki, onu məhkəmə işinə tikməsinlər. Həm 
də təkid edəcək ki, anası savadsız arvaddır. O, heç yazmağı 
bacarmır, bunu başqası onun adından yazıb. Mehrinisə xanım 
qol çəkəndən sonra dərindən bir nəfəs aldı, sanki çiyninə 
götürdüyü ağır yükü yerə qoyub. Düşündü ki, hər halda bu 
müraciəti nəzərə alıb ona ağır cəza verməzlər, çox güman ki, 
bir ya iki il şərti həbs cəzası verərlər. Bununla da o, boynuna 
düşən borcunu yerinə yetirdi. Yaxşı bilirdi ki, Əbülfəz müəlli-
min dedikləri həqiqətdir, amma bunun elə bir faydası yoxdur. 
Sonra o, Mehrinisə xanımla beş-on dəqiqə söhbət edib ona 
ürək-dirək verdi və nəzakətlə onu qapıya qədər yola saldı.  

Mehrinisə xanım o gün xeyli rahatlanmışdı. Birincisi oğlu-
nu görmüş, onunla xeyli söhbət edib dərdləşmişdi. İkincisi, 
məhkəməyə müraciət yazmışdı. O da düşünürdü ki, yəgin onun 
xahişini nəzərə alıb onu buraxarlar. Yasif bu inamı onda 
yaratmışdı və o gün o çox rahat yatdı.  

 
*** 

 
Elə həmin gün Almurad podpolkovnik Səlimzadədən 

öyrəndi ki, Əbülfəzin istintaq işi başa çatıb və 15 mayda Ali 
məhkəmədə onun məhkəməsi başlanacaq. Əbülfəz müəllimin 
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məhkəməsi başlanmazdan öncə 
şəhərin hər yerində bu haqda söz-
söhbət gedirdi. Bəziləri deyirdilər ki, 
çoxlu adam tutacaqlar; aşağısı 10-15 
nəfər. Bəziləri isə yalnız Əbülfəz 
müəllimin tutulacağını iddia edirdi. 
Məhkəmə başlanmamışdan bir neçə 
ay öncə bəlli idi ki, DTK-nin sədri 
Krasilnikov və onun tərəfdarları is-
təyirdilər çoxlu adam tutsunlar. 
Məhkəmədə də sübut etsinlər ki, 
Azərbaycanda gizli fəaliyyət göstə-

rən antisovet, millətçi, pantürkist böyük bir təşkilatı ələ 
keçiriblər. Bununla da o zaman MK-nin 1-ci katibi H.Əliyevə 
zərbə vurub onu Moskvanın gözündən salsınlar. Bu isə 
H.Əliyevə sərf etmirdi, çünki hər yerdə bar-bar bağırırdı ki, 
Bakı Sovet İttifaqında ən beynəlmiləl şəhərdir. Bu, o demək idi 
ki, H.Əliyev Moskvanı aldadır və yalan danışır. Bu onun 
karyerasına ağır zərbə olardı. Buna görə də o, çalışırdı ki, 
Əbülfəz müəllimə yüngül cəza verməklə məhkəmə başa çatsın 
və səs-küyü, zırıltısı da az olsun. 

Bunların didişməsinin nə ilə nəticələnməsi məhkəmədə 
aydınlaşacaqdı. Qabaqcadan planlaşdırmışdılar ki, məhkəməni 
Ali məhkəmənin binasının ikinci mərtəbəsində kiçik zalda 
keçirsinlər və adam az olsun. Oraya da Əbülfəzin yaxın qo-
humlarını və istədikləri öz adamlarını buraxsınlar. Onlar 
qorxurdular ki, zala daxil olan tələbələr məhkəmənin gedişində 
onlara təsir göstərə bilər, ya da xoşagəlməz hallar yarada 
bilərlər. Bu da onlara sərf etmirdi. Ümumiyyətlə, bu iki 
qüvvənin didişməsi Əbülfəz müəllimin xeyirinə işləyirdi. Eyni 
zamanda o, məhkəməyə əməlli-başlı hazırlaşmışdı. Hətta belə 
şahidlər onun üzünə dursalar da onların planını alt-üst etməyə 
qadir idi. Hamı səbirsizliklə məhkəmənin başlanması gününü 
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Bu bölümdəki şəkillər 
KQB əməkdaşları 

tərəfindən sirli şəkildə 
çəkilmişdir. 

gözləyirdi. Bu adamları əsas iki dəstəyə bölmək olardı. Birinci 
dəstəyə Əbülfəz müəllimin dostları, məsləkdaşları, yaxın qo-
humları və xalqını, millətini sevən insanlar, ikinci dəstəyə 
Əbülfəz müəllimin düşmənləri, xalqını, millətini sevməyən, 
yalnız özünü, karyerasını düşünən adamlar və hələ də qul 
psixologiyasından çıxa bilməyən və müəyyən məqsəd güdən 

adamlar daxil idi.  
15 may 1975-ci il. Səhər saat 

9 olardı. Ali məhkəmənin qabağı 
adamlarla dolmuşdu və getdikcə 
adamların sayı artırdı. Milislərin 
sayı da ikiqat artırılmışdı. Hələ 
Ali məhkəmənin qabağına belə 
çox adam yığılmamışdı. Hamı 
məhkəmənin haçan başlanacağını 
səbirsizliklə gözləyirdi. KQB də 
öz işini yaxşıca görmüşdü, agent-
lərin bir qismi məhkəməyə gələn 
adamlara qoşulmuşdu, bir qismi 
də elə yerdə yerləşdirilmişdi ki, 
Ali məhkəmənin qabağı əlin içi 
kimi görünürdü. Orada yerləşdi-
rilən agentlər şübhələndikləri 
adamların şəkillərini gizli şəkildə 
fotoaparatla çəkirdilər. Adamlar 

Ali məhkəmənin qabağında o başa, bu başa var-gəl edirdilər. 
Bəziləri də kölgəliyə çəkilib söhbət edirdilər. Bir azdan bəlli 
oldu ki, məhkəmə saat 10-da yox, saat 11-də olacaq. Tələbə-
lərdən bir neçəsi yaxınlıqdakı çayxanaya getdilər ki, vaxtlarını 
bir az öldürsünlər. Sonra da bildirdilər ki, məhkəmə ikinci mər-
təbədə kiçik zalda olacaq və oraya yalnız Əbülfəz müəllimin ən 
yaxın qohumları və bəzi adamlar buraxılacaq. Bu, oraya yığılan 
tələbələr, fəallar arasında haqlı narazılıq yaratdı. Tələbələr 
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dəstə-dəstə toplaşıb öz aralarında məhkəmə ilə bağlı fikirlərini 
paylaşırdılar. Ali məhkəmənin yaxınlığından keçən adamlar 
ayaq saxlayıb bu adamların nə üçün toplaşdıqlarını soruşur-
dular.  

Artıq saat 10:30-dur. Məh-
kəməni aparan işçilər binaya daxil 
olurlar. Milis işçiləri və konvoylar 
ikinci mərtəbəyə qalxan qapının 
ağzını kəsirlər. Çünki bir neçə də-
qiqədən sonra məhkəməyə gələn-
ləri içəri buraxacaqlar. İkinci mər-
təbəyə qalxan qapının ağzında 
kiçik bir meydança var idi və mey-
dançanın qıraqları taxta məhəccir 
idi. Yuxarıda milislər Əbülfəz 
müəllimin ən yaxın qohumlarını 
içəri buraxırlar. 15-20 adam bura-

xandan sonra dedilər ki, məhkəmə zalı dolub yer yoxdur. 
Əbülfəz müəllimin qohumlarından çoxusu bayırda qalmışdı. 
Bu da məhkəməyə gələnlərin narazılığına səbəb oldu. Qapının 
ağzında bir neçə tələbə milis və konvoyla mübahisə edirdilər. 
Elə bu vaxt məhbus maşını gəlib çıxdı. Məhbus maşınının 
gəlməsi və kiminsə - “Əbülfəz müəllimi gətirdilər” – deməsi 
bu qızğın mübahisəni dərhal dayandırdı. Məhbusu gətirən kon-
voylar maşını mühasirəyə alıb Əbülfəz müəllimi maşından 
yendirdilər. O, başını dik, məğrur tutmuşdu. Hiss olunmurdu 
ki, o, məhbusdur. O, ətrafa göz gəzdirib odlu baxışları ilə ora-
dakı adamları salamladı. Hamı çalışırdı ki, Əbülfəz müəllimi 
heç olmasa uzaqdan görsün. Konvoylar onu müttəhimlərin 
girəcəyi qapıdan içəri məhkəmə zalına apardılar.  

Artıq saat 11-dir. Elan etdilər ki, məhkəmə gəlir, hamı bir 
nəfər kimi ayağa qalxdı. O, yerində oturandan sonra hamı 
əyləşdi və məhkəmə başladı. Məhkəməni aparan adamların 
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adları tutduğu vəzifələrinə görə bir-bir oxundu və sonra 
məhkəmənin nə üçün başlanmasının təqdimatı oxundu, ümumi 
qaydalar elan edildi. Məhkəmə zalı ağzına qədər dolu idi. Lap 
qabaqda Əbülfəz müəllimin qardaşları Murad, Almurad və 
anaları Mehrinisə xanım, gəlini Firuzə xanım oturmuşdular. 
Əbülfəz müəllim müttəhim kürsüsündə oturan kimi zalı 
nəzərdən keçirdi və anasını orda görəndə bərk əsəbləşdi. O 
istəmirdi ki, dünyalar qədər istədiyi anası məhkəmədə iştirak 
edib həyəcan keçirsin. Buna görə də əvvəlcədən Almurada 
bərk-bərk tapşırmışdı ki, anasını məhkəməyə gətirməsin. Bildi 
ki, anası məhkəməyə gəlmək üçün Almurada çox yalvar-yaxar 
etdiyindən, o da məcbur olub gətirmişdi. O, qəzəbini boğa 
bilmirdi və istəyirdi ki, nəyin bahasına olursa-olsun onu zaldan 
çıxartsın. Məhkəmə zalında da buna heç cürə imkan yox idi. 
Bircə yol qalırdı ki, məhkəmədən tələb edib anasını zaldan 
çıxartsın, ya da əks təqdirdə 
məhkəmə dayandırılsın. Məhkə-
mənin təqdimatı qurtarandan 
sonra, hakim üzünü məhkəməni 
aparanlara, vəkillərə və müttə-
himə tutub dedi: 

-Kimin təklifi varsa, buyur-
sun desin! 

Sanki Əbülfəz müəllim bu 
müraciətə bənd idi. Üzünü haki-
mə tərəf tutaraq ciddi bir tonda 
dedi: 

-Möhtərəm hakim, xahiş 
edirəm mənə söz verəsiniz, bir təklifim var. 

Hakim onun bu sözündən sanki çaşdı, amma özünü o yerə 
verməyib dedi: 

-Buyurun! 
- Möhtərəm hakim, sizdən xahiş edirəm mənim anamı 
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zaldan çıxarasınız, mən istəmirəm ki, o, bu məhkəmədə iştirak 
etsin! Ya da tələb edirəm ki, məhkəməni dayandırın! Əks-
təqdirdə mən heç bir suala cavab verməyəcəyəm! 

Onun belə qəti tələb etməsi hakimi bir anlığa düşünməyə 
və qərar çıxarmağa vadar etdi. O, təmkinlə amiranə səslə dedi: 

- Məhkumun təklifi nəzərə alınır. Onun anası zaldan 
dərhal çıxarılsın! 

Zalda ən pis vəziyyətə Almurad düşmüşdü. O, ikinci dəfə 
idi ki, qardaşına verdiyi sözü yerinə yetirə bilməmişdi. O, 
hakimin bu qərarından sonra məcbur oldu ki, anasını zaldan 
çıxarsın, üzünü anasının yanında oturmuş bibisi nəvəsi Nə-
sibəyə tutaraq dedi: 

-Nəsibə, anamı evə apar. 
Nəsibə baş üstə deyib, Mehrinisə xanımın qolundan tutub 

ehmalca zaldan çıxartdı. Əbülfəz müəllim dərindən nəfəs aldı 
və əsəbdən boğulmuş sifəti açıldı.  

Məhkəmə yenidən başladı. Amma ikinci mərtəbəyə 
pilləkanla qalxmağa cəhd edən tələbələrin qarşısını milis və 
konvoylar aldığından, onlar da acıqlarını pilləkanın taxta mü-
həccirinin üstünə tökdülər, çox çəkmədi ki, basıb onu qırdılar 
və xoşagəlməz situasiya yarandı. Buna görə də hakim məh-
kəmənin bitdiyini və sabaha qədər təxirə salındığını elan etdi. 
Çox keçmədi ki, Ali məhkəmənin qabağında əvvəlki sakitlik 
bərqərar oldu. Məhkəməyə gələnlər çıxıb getmişdilər, hətta 
orada vurxunan KQB-nin xüsusi agentləri də.  

Məhkəmənin ikinci günü Əbülfəz müəllimi məhbus 
maşını ilə məhkəməyə gətirəndə yolda dərin fikirlərə daldı. 
Yadına istintaq zamanı onu tez-tez suala tutub soruşurdular ki, 
vəsiyyət yazdığın Yağmur haradadır? İlk dəfə bu sualı ona 
verəndə xeyli təəccübləndi və çiyinlərini çəkib cavab vermişdi: 

-Mən evlənmişəm ki, oğlum da olsun?! 
Amma onlar inanmırdı, and içdi yenə də inanmadılar. 

Xüsusən, bu işdə KQB-nin Baş prokuroru Yamən Yusifov çox 
canfəşanlıq edirdi və deyirdi: 
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- Siz “Azərbaycanın birləşdirilməsi üzərində düşüncələr” 
yazınızda oğlunuza xitabən yazırsınız:  

“Bu gün sənin yaşyarımın tamam olur. Mən öz vəsiy-
yətimi qurtarıram. Yadigar olaraq sənə öz fotoşəklimi qoyu-
ram. Mənim vəsiyyətimi yadda saxla: 

- Yaxşı türk ol, kommunist bizim düşmənimizdir. Bunu 
sən bil. 

-Yəhudi bütün xalqların gizli düşmənidir. 
- Ruslar, çinlilər, iranlılar, yunanlar bizim köhnə düşmən-

lərimizdir.  
- Bolqarlar, almanlar, italyanlar bizim yeni düşmən-

lərimizdir. 
- Yaponlar, əfqanlar, amerikanlar gələcək düşmən-

lərimizdir. 
- Ermənilər, kürdlər, ləzgilər, çərkəzlər, çeçenlər, qaraçılar 

daxili düşmənlərimizdir. 
Görürsən bizim nə qədər düşmənlərimiz var, vuruşmaq 

üçün yaxşı hazırlaş, Sənə Allah kömək edər.” 
Əbülfəz müəllim çox sakit tərzdə dedi: 
- Yamən müəllim, “ Azərbaycanın birləşdirilməsi üzərində 

düşüncələr” mənim öz yaradıcılığımın məhsuludur, məktub 
həm rusca yazılıb, həm də başqa xətlə. İnanmırsınızsa, yox-
latdıra bilərsiniz, ekspertlər bunu asanlıqla aydınlaşdıra 
bilərlər. 

O, bu cavabdan bir az sarsıdı, amma inadından əl 
çəkməyərək deyir: 

- Yoxlatdıraram, bu çox çətin iş deyil. Ancaq siz bizə kəf 
gələ bilməzsiniz?! Siz bu məktubu Misirdə evləndiyiniz ərəb 
qızından olan oğlunuza yazmısınız.  

Onun bu sözlərindən Əbülfəz müəllimi gülmək tutdu, qəh-
qəhə çəkərək dedi: 

-Yamən müəllim, mənim ərəb qızından oğlum olsaydı 
məktubu ya ərəbcə yazmalıydım, ya da türkcə. Sizin 
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dediklərinizdə məntiq yoxdur. İnanmırsınızsa, yoxlaya bilər-
siniz.  

O, bu cavabdan bir az pərt oldu, amma biruzə verməməyə 
çalışdı.  

-Yaxşı, aydınlaşdırarıq – deyə söhbətə son qoydu.  
Bir müddətdən sonra yenə onu istintaqa çağırdılar. Yenə 

bu mövzu ortaya gəldi. Bu dəfə onlar cəhd edirdilər ki, bu 
məktubu Əbülfəz müəllim özü yazıb, sadəcə, boynuna almaq 
istəmir. Buna görə də sıxma-boğmaya salırdılar ki, bu məktub 
sən Leninqradda elmi ezamiyyətdə olarkən, orada evləndiyin 
rus qızından olan oğluna yazmısan.  

Onların bu sıxma-boğması da bir nəticə vermədi. Verə də 
bilməzdi, çünki Əbülfəz müəllim evlənməmişdi. Arada o, istədi 
ki, desin bu məktubu Türkiyənin tanınmış ideoloqu Hüseyn 
Nihal Atsız öz oğluna yazıb. Bu məktubu da ona Türk Aydının 
oxumaq üçün verdiyi kitabın arasından götürüb. Sonra düşündü 
ki, Türk Aydın da o yazını o zaman Akademiyanın elmi işçisi 
Esmiralda Həsənovanın kitabından götürdüyünü desə, onların 
başı ağrıyacaq. Digər tərəfdən də düşündü ki, qoy dünyanı 
ələk-vələk eyləyib olmayan oğlum Yağmuru axtarsınlar, 
əziyyət çəksinlər. Öz inamsızlıqlarının, ağılsızlıqlarının 
ağrısını, acısını çəksinlər. 

O, heç istəmirdi ki, bu məsələ məhkəmədə gündəmə 
gəlsin. Amma baş prokuror Yamən Yusifov çox güman ki, bu 
məsələni gündəmə gətirəcək. Atalar demişkən: “ Kor tutduğun 
buraxmaz”. O, hamıdan çox çalışırdı ki, Əbülfəz müəllimi bu 
məsələdə ilişdirib suçlaya bilsin. Və bununla da məsələ bitsin. 
Bu da baş tutmasa, bu onun gündən-günə artan nüfuzuna kölgə 
salar və öz tələbələri arasında gözdən düşər. Əbülfəz müəllim 
bu fikirlərdə idi ki, birdən maşın dayandı. O, bu düşüncədən 
ayrıldı. Həqiqətən də, onun düşündüyü kimi oldu. Baş prokuror 
Yamən Yusifov bu məsələni gündəmə gətirdi. Onun Yağmur 
haqqında verdiyi suala Əbülfəz müəllim yarı zarafat, yarı ciddi 
tərzdə cavab verdi: 
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- Yoldaş prokuror, mən sizə bir neçə dəfə demişəm ki, 
mən evlənməmişəm ki, oğlum da olsun! Əgər onu tapsanız, 
mən bu camaatın qarşısında söz verirəm etiraf edəcəm ki, o 
vəsiyyəti mən yazmışam. Hətta sizə yaxşı bir qonaqlıq 
verəcəm. 

Onun son sözü zalda gülüşə səbəb oldu. Düzdür, KQB-nin 
düzüb-qoşduğu bu qarayaxma, bu şaiyə bir çox adamları 
inandırdı. Amma sonra bunun şaiyədən başqa bir şey olmaması 
aydın oldu. Hətta bu şaiyəyə onun qardaşı Almurad da 
inanmışdı. Elə ilk dəfə həbsxanaya qardaşı ilə görüşə gələndə 
ondan soruşmuşdu: 

-Qağa, dünya ölüm-itim dünyasıdır. Əgər Leninqradda 
arvad-uşağın varsa, ünvanı ver gedim gətirim, saxlayım. Heç 
olmasa, yadigarın gözümüzün qabağında olar.  

Əbülfəz müəllim gülümsəyərək demişdi: 
- Ə qağa, sən də KQB-nin yaydığı bu şaiyəyə inanmısan. 

Özün bilirsən ki, mənim səndən gizli bir sirrim yoxdur. Sən öl, 
belə şey yoxdur!  

Qardaşının “sən öl” – deməsi, onun nigarançılığına son 
qoydu. Bir daha bu haqda heç nə soruşmadı.  

O günün sabahı məhkəmə yenə saat 11-də başladı. Amma 
dünənkindən fərqli olaraq, bu gün 1-ci mərtəbədə nisbətən 
geniş zalda. Bu gün məhkəməyə Əbülfəz müəllimin anası da 
gəlməmişdi. Məhkəmənin başlanmasından yarım saat vaxt 
keçməsinə baxmayaraq bayırda xeyli adam qalmışdı. Bunlar 
zalda yer olmadığına görə məhkəməyə buraxılmayanlar idi. 
Məhkəmənin başlanmasından bir saata qədər vaxt keçirdi. 
Artıq ələ alınmış və öyrədilmiş tələbələrdən bir neçəsi danış-
mışdı, bunlardan biri əvvəl verdiyi ifadəni danmış və Əbülfəz 
müəllimlə antisovet xarakterli söhbət etmədiyin bildirmişdi. 
İkinci şahid isə onun üzünə dirənmiş və onu antisovet, millətçi 
təbliğat aparmaqda suçlamışdı. O tələbə Əbülfəz müəllimi 
suçlayan zaman Yamən Yusifovun eyni açıldı və özündən razı 
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halda zalı nəzərdən keçirdi. Şahid danışıb qurtarandan sonra 
hakim üzünü müttəhimə tutub dedi: 

-Bəlkə, bir sözünüz var? 
Əbülfəz müəllim çox soyuqqanlı halda cavab verdi: 
- Bu məhkəmədən 37-ci ilin iyi gəlir. O zaman Müşfiqi, 

Cavidi və Azərbaycanın digər görkəmli oğullarını belə şərləyib 
məhv etdilər. 

Onun bu sözü prokuroru özündən çıxardı, ayağa durub 
əlindəki vərəqdən bu misraları oxudu: 

“Eşşəklər Cavidə lağ eləyirlər, 
 Kimsəsiz aləmdə mən nə kimsəyəm?” və ardınca soruşdu: 
-Əbülfəz müəllim, bu sənin öz yazındır? 
-Dedi: 
-Bəli. 
 Elə bil ki, o, bu sözü gözləyirmiş, sualları sual dalınca 

yağdırmağa başladı: 
-Bununla, sən nə demək istəyirsən? Demək istəyirsən ki, 

indi dövlət, insanlar kimsəsizdir? Sahibsizdir? Xalqın yiyəsi 
yoxdur? Haqq-ədalət yoxdur? Belə-belə fikirlərinlə yüzlərlə 
gənclərin, tələbələrin beynin zəhərləmisən! 

O, sözünü qurtaran kimi qalib bir görkəmdə yerində 
əyləşdi. O, düşünürdü ki, Əbülfəz müəllim buna elə bir tutarlı 
cavab tapa bilməyəcək və çıxılmaz vəziyyətdə qalacaq. 

Əbülfəz müəllim hakimə müraciətlə dedi: 
-Möhtərəm hakim, icazə verin buna aydınlıq gətirim. 
Hakim asta bir tonda dedi: 
-Buyurun! 
Əbülfəz müəllim bir anlığa qaşını çatdı və üzünü 

prokurora tərəf tutub dedi: 
- Yoldaş prokuror, mən sizə elə yazdığımı açıqlayacam. 

Birincisi, Hüseyn Cavid haqqında yanlış fikirlərə öz münasi-
bətimi bildirirəm. 

-Deyirlər ki, H.Cavid zamanın tələbini başa düşməyib, 
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yaradıcılığı ziddiyyətli olub, özü-özünə zidd gedib, xırda bur-
jua təmayülündən xilas ola bilməyib, romantikaya qapılıb. 
Məhz bunlara görə mən elə yazmışam. İndi də elə düşünürəm 
ki, H.Cavidi başa düşməyiblər, ona əbləhcəsinə lağ eləyirlər. 
Bu mənim öz şəxsi fikrimdir. 

Onun bu cavabına məhkəməni aparanlardan heç kəs etiraz 
etmədi. O, gördü ki, bu cavaba heç kimin ehtirazı, sualı yox-
dur, sözünü davam etdi: 

-İkincisi, mənim son misrada dediyimi yanlış yozursunuz, 
düz demirsiniz. Bu poeziyadır. “Kimsəsiz aləmdə mən nə 
kimsəyəm”-i mən yazmamışam. Şifahi xalq ədəbiyyatından 
gəlir. Məsələn: 

 
Hər kimsənin var kimsəsi. 
Mən kimsənin yox kimsəsi. 
Ey kimsəsizlər kimsəsi, 
Mən kimsənin ol kimsəsi!! 

 
Bunu eşidən prokuror bomba kimi partladı: 
- Necə yəni? Bizdə hər kəsin bir arxası var, səninki ancaq 

Tanrıdır. Sovet cəmiyyətində arxası olmayan yaşaya bilməz. 
Dövlət Kommunist partiyası insanlara, vətəndaşlara arxa deyil? 
Sən burada da ağzına gələni danışırsan! Bizə dərs keçməkdən 
belə çəkinmirsən! 

Prokurorun bu sözlərini məhkəmə heyyətinin üzvləri də 
dəstəklədi. Çox qəribə və gərgin bir vəziyyət yaranmışdı. Zalda 
yalnız hıcqırtı ilə ağlayan bir tələbə qızın səsi eşidilirdi. 
Əbülfəz müəllim durumun belə gərgin olduğunu görüb özünü 
hakimə tutaraq dedi: 

- Möhtərəm hakim, məhkəmədə ictimai ittihamçı şair, 
fəlsəfə elmlər doktoru Aslan Aslanov iştirak edir. Çox güman 
ki, o, bir mütəxəssis kimi mənim dediklərimi təsdiqləyər və 
buna aydınlıq gətirər.  
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Onun bu sözlərindən əsəbləşib özündən çıxmış hakim 
sakitləşdi və bu məsələni ayırd etmək üçün dedi: 

- Aslan müəllim, xahiş edirik bu məsələyə aydınlıq gətirin, 
belə bir nümunə şifahi xalq ədəbiyyatında var ya yox? 

Aslan müəllim ayağa qalxdı və tam əminliklə dedi: 
-Möhtərəm hakim, həqiqətən bu bənd şeir şifahi xalq ədə-

biyyatından nümunədir. Buna yüz faiz arxayın ola bilərsiniz. 
Əgər lazımsa hansı kitabda olduğunu da deyə bilərəm.  

Aslan müəllimin belə qətiyyətli çıxışından sonra məhkəmə 
heyyəti buna tam inandılar və bu məsələ haqqında sorğu-sual 
etmədilər. Məhkəmə yenidən davam etdi. Zala çökmüş gər-
ginlik getdikcən azalırdı. Gərginlikdən gərilmiş sifətlər açılırdı. 
Bayaqdan ağlayan tələbə qız da səsini kəsmişdi və sifətinə 
yüngül bir təbəssüm qonmuşdu. Artıq Əbülfəz müəllimə digər 
suallar verməyə başladılar. 

Məhkəmənin qızğın çağı idi. Ali məhkəmənin qabağına 
toplaşan tələbələr bir-biri ilə söhbət edir və fikirlərini bölüşür-
dülər. Söhbətlərinin əsas mövzusu Əbülfəz müəllim idi. Kimisi 
onun savadını, biliyini, kimisi alicənablığını, kimisi millətse-
vərliyini, kimisi sadəliyini, kimisi də cəsarətini və ölümün 
gözünə düz baxmasını, kimisi düzgünlüyünü, haqqsevərliyini 
dəyərləndirirdi. Birdən ağ rəngli Qaz 24 markalı “Volqa” ma-
şını Ali məhkəmənin qabağında dayandı. Başında şlyapa olan, 
yaxşı geyinmiş üç nəfər maşından yendi. Onlar ora yığışan 
tələbələri bir-bir nəzərdən keçirdilər. Sonra onlardan biri üzünü 
tələbələrə tutub dedi: 

-Buraya niyə yığışmısınız? Nə olub? 
Tələbələrdən biri dərhal cavab verdi: 
-Müəllimizi mühakimə edirlər, ona görə də bura 

yığışmışıq.  
Başqa bir tələbə isə narazı halda əlavə etdi: 
-Bu boyda Ali məhkəmənin əməlli-başlı zalı da yoxdur ki, 

hamımız iştirak edə bilək. 
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Ortaboylu, qarayanız, səliqə ilə geyinmiş və baxışlarından 
biclik yağan 45 yaşlı bir kişi dedi: 

- Yaxşı, deyin görüm, müəlliminizi qurtarmaq üçün 
pulunuz-paranız varmı ki, rüşvət verib qurtarasınız?! 

Elə bu söz onun ağzından çıxmışdı ki, uzunşaçlı, ağbə-
nizli, ortaboylu bir qız barmağındakı nişan üzüyünü çıxarıb 
onlara tərəf uzadaraq dedi: 

-Mən təzə nişanlanmışam, nişan üzüyümü verirəm! 
Qızın bu sözündən o adamları elə bil ki, şok vurdu. Onlar 

düşünmürdülər ki, öz müəllimini xilas etmək üçün nişan üzü-
yünü təqdim edən tələbə qız olacaq. Heç bir şey demədən ma-
şına oturub oradan uzaqlaşdılar. Bu hadisə tələbələrin hamısına 
bərk təsir etmişdi. Qızlardan kiminsə gözləri lap yaz buludu 
kimi dolmuşdu. Amma onlar bilmədilər ki, bu gələnlər kim idi. 
Düşündülər ki, onlar ya prokurorluğun, ya da DTK-nın işçilə-
rindəndir. Yəgin ki, tələbələrin fikirlərini, əhval-ruhiyyələrini 
öyrənmək üçün buraya gəliblər. 

Bu olay tezliklə şəhərə 
yayıldı. Çayxanalarda, institut-
larda bu haqda söhbət gedirdi. 
Bu hadisəni eşidən hər kəs qı-
zın comərdliyinə qibtə edirdi. 
Çox keçmədi ki, bu olay Əbül-
fəz müəllimə də çatdı və ona 
çox böyük təsir etdi, eyni za-
manda yeni bir qüvvə, ruh ver-
di. O, öz-özünə dedi: 

-Əgər bu xalqın qızı heç 
düşünmədən ən əziz olan nişan 
üzüyünü onun xilası üçün verir-
sə, bu xalqın yolunda hər 
şeydən keçməyə dəyər! 

O, çətin anlarda o qızı yada salardı və yada salan kimi də 
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ona yeni qüvvə, ruh gələrdi və xalqın azadlığı yolunda 
addımlarını daha da qətiyyətli atırdı. 

 Məhkəmənin üçüncü günü idi. Yenə məhkəmə binasının 
qabağı tələbələrlə dolu idi. Hamı çalışırdı ki, heç olmasa 
məhkəmədə bir gün iştirak etsin. Qapının ağzını kəsmələrinə 
baxmayaraq bu da hər adama nəsib olmurdu. Çünki Əbülfəz 
müəllimin ən yaxın qohumlarını içəri buraxandan sonra, 
uzaqbaşı içəridə 10-15 nəfərlik yer qalırdı. Kimin bəxti 
gətirirdisə o, içəri keçə bilirdi. Gözəl yaz havası olduğundan 
adamlar nazik paltar geymişdilər. Tələbə oğlanlardan bir neçəsi 
qısaqol köynəyində idi. Məhkəmənin başlanmasına yarım saat 
vaxt qalırdı. Qapının ağzında basabas, vur-çatlasın idi. 
Məhkəmə başlanan kimi basabas da sona çatırdı və bayırda 
qalan tələbələr məhkəmə qurtarana qədər Ali məhkəmənin 
binasının qabağında qalırdılar. 

Bu gün məhkəmə çox 
gərgin keçirdi, məhkəmə hey-
yəti lazımi nəticəni ala bil-
mirdi. Çünki Əbülfəz müəllim 
məhkəməyə çox yaxşı hazır-
laşmışdı. Yeri gələndə Karl 
Marksdan, Lenindən sitatlar 
gətirib öz iddialarını təsdiq-
ləyirdi. Onun “Azərbaycanın 
birləşdirilməsi üzərində dü-
şüncələr” adlı əsərinin giriş 
hissəsindən bir neçə səhifə qa-
ralaması axtarış zamanı DKT 
işçilərinin əlinə keçmişdi. Bu-
na görə də həm hakim, həm də 

prokurorun ittihamlarının əsas istiqamətlərindən biri də bu 
yöndə idi. Hakim əlinin altında olan o cızma-qaraya baxır və 
ucadan oxuyur: 
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-“Dünya çox iti bir yerişlə irəliyə doğru yürüyür. Onun 
arxasınca tövşüyə-tövşüyə, təngənəfəs yürümək yurdumuzun 
biz tək oğlan və qızlarına yaramaz...Hər bir insanın ən böyük 
şərəfi bəşəriyyətə, insan oğluna xidmətdədir. Ancaq azad 
olmayan bir kəs, nəinki bəşəriyyətə, hətta özünə belə xidmət 
edə bilməz... Biz ilk öncə özümüzü - xalqımızı azad etməliyik. 
Xalqımız azad olanda böyük dahilər yetişdirəcək, onlar da 
bəşəriyyətə xidmət edəcəklər... Biz milli münasibətləri İsveçrə 
yolu ilə həll edəcəyik... Bunun üçün də Azərbaycanın 
birləşdirilməsi gərəkdir. 

Bura çatanda hakim Əbülfəz müəllimdən soruşdu: 
-Nə üçün İsveçrəni nümunə göstərmisiniz? 
O, hakimin bu sualına dərhal cavab verdi: 
-Onun üçün ki, milli münasibətlərin həllində İsveçrə bir 

örnəkdir. 
Hakim özündən razı halda dedi: 
-Niyə Sovet İttifaqı yox! 
-Lenin də bir əsərində İsveçrəni örnək göstərib – deyə 

müttəhim susdu. 
Hakim amiranə səslə ucadan dedi: 
-Lenin o əsərini yazanda, milli münasibətləri ən yaxşı həll 

edən Sovet nümunəsi yox idi, ancaq indi var. 
Hakim düşündü ki, onun bu sözündən sonra Əbülfəz 

müəllim tutarlı fakt, fikir ortaya qoya bilməyəcək və onu tələ-
bələri qarşısında sındıracaq. Amma o düşündüyü kimi olmadı. 
Əbülfəz müəllim bir az dayandı, fikrini cəmləşdirib tutarlı 
cavab verdi: 

-Birincisi, indi Sovet İttifaqının rəhbərləri də deyirlər ki, 
bizdə milli münasibətlər axıradək həll olunmayıb. İkincisi, 
İsveçrə nümunəsi dünyada daha geniş tanınıb və qəbul edilib. 
Üçüncüsü, mən Sovet nümunəsini örnək göstərsəydim, bu 
Azərbaycanın güneyində və başqa ölkələrdə inanmayacaq, 
“Sovet təbliğatıdır” deyəcəklər. 
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Hakim bu cavabdan pərt olsa da biruzə vermədi və 
təmkinlə əlavə etdi: 

- Bu yazınızda göstərirsiniz ki, öncə Azərbaycan birləş-
məli, sonra da Türk dövlətlərini öz ətrafında birləşdirməli, 
Turan yaranmalıdır. Axı Türkiyə deməz ki, mən böyüklükdə 
dövləti hansı haqla Azərbaycana birləşdirirsiniz? 

O, çox inamla və arxayın halda dedi: 
-Nə olsun deyər? Axı bu zorla olmayacaq, könüllü olacaq. 

Turan Birliyi könüllü olacaq, özü də kimsəyə qarşı olmayacaq, 
əksinə, bütün dövlət və xalqlarla dost olacaq. 

Hakim gülümsəyərək istehza ilə dedi: 
-Xam xəyaldır! 
- Xam xəyaldırsa, daha niyə mühakimə edir, bu fikirlərimə 

görə təqsirləndirirsiniz?! 
Onun bu cavabı hakimi özündən çıxartdı və səsini 

yüksəldərək hədələyici tonda dedi: 
- Ona görə ki, bu fikirlərinizlə gənclərimizi azdırır, onların 

Sovet ideologiyasına inamını sarsıdır, doğru yoldan uzaqlaş-
dırırsınız. Biz buna yol verə bilmərik! 

Hakimin bu tonda kəskin cavabı, elə bil zala su ələdi. 
Əbülfəz müəllimin qardaşları, dostları, məsləkdaşları başa düş-
dülər ki, ona iş verəcəklər, amma neçə il, bu bəlli deyildi.  

Məhkəmə davam edir. Dramatik olaylar bir-birini əvəz 
edir. Yenə bir neçə öyrədilmiş və ələ alınmış tələbə Əbülfəz 
müəllimin üzünə dururdu ki, məni sən öyrədib yoldan çıxar-
mısan, mən sənə nifrət edirəm. Bunların hamısı təbii ki, belə 
olmalı idi. Neçə aydır ki, onların üzərində DTK-nin işçiləri 
işləyirdi. Düzdür, Əbülfəz müəllimi çıxılmaz duruma salırdılar. 
Bunları o, yaxşı dərk edirdi. Bu sistemin necə iyrənc sistem 
olduğunu çox gözəl bilirdi. Hətta Əbülfəz müəllim üzünü 
onlara tutub demişdi. Siz mənə nə qədər nifrət edirsinizsə, mən 
sizi bir o qədər sevirəm. Amma gizli təşkilatın fəallarından 
olan, demək olar ki, həftə səkkiz, mən doqquz Əbülfəz 
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müəllimgildə olan, hətta atasından görmədiyi hörməti ondan 
görən tələbənin onun üzünə dirəşib bağırması ona çox pis təsir 
göstərdi. 

O, məhkəmədə uca səslə deyirdi: 
-Mən bu müəllimə nifrət edirəm! Bizi bunun əlindən xilas 

eləyin! Dərsdə bu bizə Sovet hökumətinin əleyhinə danışır. 
Bizi yolumuzdan sapdırır. 

Tələbənin bu sözləri prokurora xüsusi ləzzət verirdi. 
Hərdən bığaltı gülümsəyirdi. Qəflətən məhkəmə zalında oturan 
bir qız ayağa qalxdı və üzünü həmin tələbəyə tutaraq: 

-Sən əclafsan, alçaqsan, biz sənə nifrət edirik! – deyə 
yerində oturdu. 

Bu sözdən diksinən hakim zala müraciət etdi: 
-Kimdir onu deyən! 
Qız dərhal ayağa qalxdı və qorxmadan dedi: 
-Möhtərəm hakim, mənəm. 
Hakim amiranə və nəzakətli bir tonda dedi: 
-Xahiş edirəm məhkəmə zalını tərk edəsiniz! 
Hakimin sərt baxışları qıza dikilmişdi və diqqətlə onu 

izləyirdi. Qız oturduğu yerdən çıxdı və qapıya tərəf yollandı. 
Qapı məhkəmə heyyətinin əyləşdiyi tərəfdə yerləşirdi. Bayıra 
çıxmaq üçün onların stolunun yanından keçmək lazımdır. Qız 
hakimin yanına çatanda başındakı yaylığı açıb ona doğru uzatdı 
və dedi: 

-Ver bunu kişilər bağlasın başına! Belələrinə papaq yox, 
yaylıq yaraşır! 

Hakim nə edəcəyini bilmədi, çaş-baş qaldı. Bayaqdan üzü 
gülümsəyən prokurorun rəngi də qaçmışdı, bayaqkı sevincdən 
əsər-əlamət qalmamışdı. Hirsindən bilmirdi nə etsin. O tələbə 
isə, lap yoluq cücəyə dönmüşdü. Əbülfəz müəllimin dodaqları 
qaçdı və sanki yüngülləşdi. Amma o tələbənin halına acıdı, onu 
universitetdən qova bilərlər. Gərginlikdən sükuta dalmış zalda 
sanki bir canlanma baş verdi. Bayaqdan həyacan, iztirab 
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keçirən üzlər, sifətlər açılmışdı. Elə bil, qız onların qəlbinə 
batmış tikanı çıxarmışdı. O, asta-asta addımlarla zalı tərk etdi.  

Bundan sonra hakim sözü şahid qismində ifadə vermiş 
Abbasəli Sarovluya verdi. O, asta addımlarla tribunaya yaxın-
laşdı. Abbasəli müəllim universitetin şərqşünaslıq fakültəsində 
İran ədəbiyyatından dərs deyirdi. Əbülfəz müəllimi tələbəlik 
illərindən tanıyırdı. O, dolubədənli, qarayanız, orta yaşlı bir 
kişi idi. Qıvrımsal saçları bir az seyrəlmişdi. Qara qaynar göz-
ləri ilə zala göz gəzdirdi və bir anlığa fikrə daldı. DTK-ya çağ-
rıldığı günü xatırladı. Həmin gün o, tövşüyə-tövşüyə üçüncü 
mərtəbəyə qalxmışdı və çox həyəcanlı olduğundan kefli kimi 
görünürdü. O, müstəntiqin otağına daxil oldu. Müstəntiq onu 
görəndə başdan-ayağa süzdü və dedi: 

-Az araq içmək lazımdır, görürsünüz pilləkanları da güclə 
qalxırsınız! 

Onun bu sözü Abbasəli müəllim üçün göydəndüşmə oldu. 
Sorğu zamanı müstəntiq deyəndə ki: 

-Qatarda Əbülfəz müəllimlə nədən danışırdınız? 
O, halını pozmadan, təmkinlə cavab verdi: 
-Siz də hiss elədiniz ki, mən bərk araq vuranam, vallah, 

qatarda da kefli idim, heç bilmirdim ki, onlar nədən danı-
şırdılar, heç öz danışdıqlarımı da xatırlamıram.  

Onun bu cavabından müstəntiq əsəbləşərək əlini stola 
çırpıb uca səslə bağırdı: 

-Əbülfəz müəllimi qucaqlayıb, ay mənim türk qardaşım, 
deyən sən deyildin?! 

- Elə demişəmsə, çox gözəl! Sənin sözün mənim lap ürə-
yimcə oldu. Türk olmaq qəbahət deyil, Azərbaycan əhalisinin 
ən azı yetmiş beş faizi türkdür. Mənim özüm də Azərbaycan 
türküyəm. Mən şərqşünas olduğuma görə bunu daha yaxşı 
bilirəm. 

Elə bu vaxt hakimin amiranə səsi eşidildi: 
-Yoldaş Sarovlu, nə fikrə getmisən, gördüklərini və 

bildiklərini danış! 
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-Abbasəli müəllim xatirələrdən ayrılaraq başını qaldırıb 
dedi: 

-Mən yazdıqlarımdan imtina edirəm! 
Hakim tez dilləndi: 
-Siz izahat vermisiniz, indi onu danırsınız! 
- Yox, sadəcə mən yazdıqlarımdan imtina edirəm, çünki o 

zaman mən kefli olmuşam. Bunu müstəntiqdən də soruşa 
bilərsiniz. İkincisi, mənim get-gəldən xoşum gəlmir, onu da 
yazdım ki, yaxamdan əl çəkəsiniz! Üçüncüsü, yazdıqlarımdan 
imtina etmək mənim hüququmdur! 

Hakim başını bulayıb dedi: 
-Yaxşı, gedin. 
Beləliklə, məhkəmə başa çatdı. Məhkəmədən sonra 

Əbülfəz müəllimin dostlarından Rafiq müəllim, onun həyat 
yoldaşı Xanım, Zakir, Mehdi bir də Almurad belə qərara 
gəldilər ki, evə gedib məsləhətləşsinlər. Atalar demişkən: “ 
Məsləhətli don gen olar”. Bu vaxt Mehdi dilləndi: 

- Yaxşı olar ki, elə Əbülfəz müəllimin qaldığı evə gedək. 
Anası da oradadır, onu da ziyarət edək. 

Onun bu təklifi hamının ürəyincə oldu, onlar Rafiq 
müəllimin maşınına minib yola düşdülər. Çox keçmədi ki, 
onlar gəlib evə çıxdılar. Mehrinisə xanım onları görcək çox 
sevindi və dedi: 

-Xoş gəlmisiniz, keçin içəri! 
Hamı Mehrinisə xanımla elə qapının ağzında görüşüb içəri 

keçdi. Yenə onun səsi ucaldı: 
-Qızım, Nəsibə, tez bir çay qoy, qonaqlarımız var. 
Onların gəlişindən bir saatdan artıq vaxt keçmişdi. Çay 

içə-içə xeyli söhbət etdilər və sonra Mehdi getdi. Çünki onun 
yolu uzaq idi. Mehdi gedəndən sonra belə qərara gəldilər ki, 
məhkəmənin son günü olduğuna görə Əbülfəz müəllimin anası 
məhkəmədə iştirak etsin. Çünki onun əri Qədirqulu kişinin 
müharibədə harada həlak olduğunu və dəfn olunduğunu de-
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yəcəklər. Çox güman ki, Mehrinisə xanıma təklif edə bilərlər 
ki, nə xahişin var de yerinə yetirək. Onda o da onlardan oğlunu 
anasına vermələrin xahiş edər. Ona məhkəməyə necə müraciət 
etməyi də öyrətdilər. 

 
* * * 

 
Məhkəmənin son günü də qalmaqalsız ötüşmədi. Əvvəlki 

günlər kimi bu gün də məhkəmənin qabağı adamla dolu idi. 
Hələ məhkəmə başlamamışdı. Adamlar qapının ağzına toplaş-
mışdılar. Qapının ağzını kəsən konvoylar və milislər adamları 
bir-bir içəri buraxırdılar. Əvvəlcə Əbülfəz müəllimin ən yaxın 
qohumlarını məhkəmə zalına buraxdılar, sonra da başqalarını. 
Qapının ağzında növbə yaranmışdı. Konvoylar hərdən bir 
istədikləri adamları içəri buraxırdılar. Bu da növbəyə durmuş 
Tağı Xalisbəylini və Aydın Qasımovu hövsələdən çıxarır. Tağı 
Xalisbəyli əsəbi halda konvoylara tərəf üzünü tutub qışqırdı: 

-Xahiş edirəm, növbə ilə burax! 
Konvoylar onun sözünə əhəmiyyət verməyib kimi isə 

yenidən buraxdılar. O, özündən çıxdı və yenə uca səslə dedi: 
-Ə korsan ya kar? Sizə dedim ki, növbə ilə buraxın! 
Aydın Qasımov da onun sözünə qüvvət verərək uca səslə 

dedi: 
-Tağı müəllim düz deyir, növbə ilə buraxın! 
Tağı Xalisbəyli Koroğlu kimi gövdəli, cüssəli, boy-

buxunlu, enlikürəkli, qalın çatmaqaşlı, iri lopa bığlı, dəliqqanlı, 
35-40 yaşı arasında olan bir kişi idi. Çox cəsarətli, qorxmaz 
olduğuna görə ona Koroğlu ləqəbi vermişdilər. Uzun eşmə 
bığları həqiqətən də onu Koroğluya bənzədirdi. O zaman APİ-
də müəllim işləyirdi. Əsəbləşəndə gözü heç kimi görmürdü. 
Təzəcə filologiya elmlər namizədi adını almışdı. Onun konvoy-
larla mübahisəsini görən podpolkovnik Səlimzadə konvoylara 
yaxınlaşıb göstəriş verdi ki, bu iki nəfəri məhkəmə zalına 
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buraxmayın. Onun bu göstərişi Tağı müəllimi lap özündən 
çıxartdı, bədəni əsdi, sifəti qızardı və var səsi ilə Səlimzadəyə 
dedi: 

- Bu yetimdən nə istəyirsiniz, bu xalqdan nə istəyirsiniz?! 
Sizin hakimiyyətiniz çox çəkməz! 

Elə bu sözləri demişdi ki, konvoylar ona tərəf gəlib onu 
oradan uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Aydın Qasımov vəziyyətin 
belə gərginləşdiyini görüb Tağı müəllimin ehmalca qoluna 
girib onu sakitləşdirməyə başladı. Konvoylar vəziyyətin 
sakitləşməyə doğru getdiyini görüb dayandılar və imkan verdi-
lər ki, onlar oradan uzaqlaşsınlar. Bir neçə dəqiqədən sonra 
Tağı müəllim sakitləşdi və Aydınla birlikdə oradan uzaqlaşdı.  

 
* * * 

 
Çox keçmədi ki, məhkəmə başladı. Məhkəmə heyyəti 

yerini tutdu və sonra elan etdilər ki, məhkəmə gəlir. Məhkə-
mənin hakimi qoltuğunda tutduğu kağız qovluqla asta addım-
larla zala daxil oldu. Hamı ayağa qalxdı. Hakim yerini tut-
duqdan sonra hamı əyləşdi. Hakim diqqətlə zalı süzdü, Mehri-
nisə xanımı görəndə nə isə duruxdu və öz-özünə düşündü: 

- Son gün olduğuna görə yəgin ki, dözə bilməyib, ana 
ürəyi belə şeylərə dözə bilməz! Gəlib ki, heç olmasa son kərə 
oğlunu görsün! Fikirdən ayrılıb məhbusa tərəf baxdı. Elə bil ki, 
bu baxışlar deyirdi: 

-Əbülfəz müəllim, xahiş edirəm ananın gəlişinə görə bu 
dəfə sus! Dinmə! Keçən dəfəki hadisəni təkrar etmə, nə olar! 

Bu vaxt Əbülfəz müəllim hakimə baxır, ani olaraq onların 
baxışları bir-biri ilə çarpazlaşdı. O hiss etdi ki, hakimin bu 
baxışları nə isə deyir. Özündən asılı olmayaraq anasını zaldan 
çıxarmaq və ya məhkəməni təxirə salmaq fikrindən vaz keçir. 
Hakimin bu baxışları olmasaydı o, bu fikirdən vaz keçmə-
yəcəkdi. 
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Məhkəmə başlayır. Prokuror söz alıb çıxış edir və toplan-
mış faktlara görə əsaslandırır ki, həqiqətən də universitetin 
müəllimi Əliyev Əbülfəz Qədirqulu oğlu dərs dediyi gündən ta 
tutulan günə qədər Sovet höküməti əleyhinə təbliğat aparmış və 
tələbələri Sovet ideologiyasından sapdırmağa çalışmışdır. 
Dəfələrlə DTK-nın işçiləri tərəfindən xəbərdarlıq edilməsinə 
baxmayaraq, bu çirkin təbliğatdan əl çəkməmişdir. Buna görə 
də Azərbaycan SSR-nin cinayət məcəlləsinin filan maddəsinə 
uyğun olaraq ona 3 il həbs cəzası verilməsini məhkəmədən 
tələb edirəm.  

O, çıxışını qurtardıqdan sonra elə bil zala su ələnir, heç 
kəsdən də səs çıxmır. Hamı həyacanla hakimin nə deyəcəyini 
və nə qərar verəcəyini gözləyirdi. Hakim ayağa durub deyir: 

-Hər şeydən öncə Mehrinisə xanıma bildirməliyəm ki, 
onun həyat yoldaşı Əliyev Qədirqulu Məşhədi Mərdan oğlu 
Böyük Vətən savaşında Stalinqrad uğrunda gedən döyüşlərdə 
qəhrəmancasına döyüşmüş və şəhid olmuşdur. Oradakı “Dost-
luq” məzarında dəfn olunmuşdur. Bir həftə bundan öncə “Qələ-
bə” bayramını bayram etdik. Çox güman ki, bu qələbədə Meh-
rinisə xanımın ərinin də xidməti olub. Bunu nəzərə alıb, sizə 
müraciət edirəm. Nə xahişiniz varsa buyurun! 

Mehrənisə zalda oturandan düşünürdü ki, görən, ona 
hakim söz verəcək ya yox?! Hakimin bu sözünü eşidən kimi 
ayağa qalxdı və dedi: 

- Möhtərəm hakim, birincisi sizə təşəkkür edirəm ki, itkin 
düşmüş ərimin harada həlak olduğunu və dəfn edildiyini 
rəsmən bildirdiniz və uzun illərdən bəri bizi narahat edən şüb-
hələrə son qoydunuz. İkincisi, oğluma mən bəraət istəmirəm, 
əgər cinayət edibsə cəzasını çəksin. Amma müraciət edirsiniz 
ki, məndən nə xahişiniz var?! Buna görə də hər bir ana kimi 
mən öz oğlumu istəyirəm, əgər bacarırsınızsa onu mənə 
qaytarın! 

 O, başını aşağı salıb sakitcə yerində oturdu və qürurla 
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oğluna baxdı. Doğrudan da, Rafiq müəllimgil düşündüyü kimi 
oldu. İndi hakimin nə cavab və qərar verəcəklərini səbirsizliklə 
gözləyirdilər. Zal dərin sükuta qərq olmuşdu. Milçək uçsaydı 
vızıltısı eşidilərdi. Hakim yenə ayağa durdu və aramla dedi: 

-Ana, sizin oğlunuzu sizə qaytarmaq bizlik deyil! Bizə 
qalarsa, elə burada onu sənə verərik. Prokurorun etdiyi 3 il cəza 
ilə biz də razıyıq. Amma ərinizin müharibədə həlak olmasını və 
sizin xahişinizi nəzərə alıb 3 il cəzanı 1 il 6 ayla əvəz edirik.  

Sonra hökm oxundu və məhkəmə başa çatdı. Hakimin bu 
qərarı çoxlarının ürəyincə idi, o cümlədən, Əbülfəz müəllimin 
də. Çünki necə düşünmüşdüsə elə də oldu, təşkilatın fəalla-
rından, dostlarından heç kim ilişməmişdi və olduqca mutlu 
görünürdü. Mutlu görünməsinin ikinci səbəbi bu gün məhkə-
mədə əmoğlusu Mir Möhsünün olması idi. O, Mir Baba ağanın 
ortancı oğlu idi. Almaniyada hərbi xidmətdə idi. Əbülfəz 
müəllim məhkəmə zalına daxil olanda Almuradın yanında bir 
əsgərin oturduğunu görmüş və ona diqqətlə baxıb tanımışdı. 
Onlar bir-birlərinə baxanda başları ilə salamlaşmışdılar. 

Məhkəmə zalından bayıra çıxan adamlar binanın yanında 
durub Əbülfəz müəllimin haçan çıxarılıb maşınla aparılacağını 
gözləyirdilər. Bir az keçmişdi ki, konvoylar Əbülfəz müəllimi 
gətirib məhbus maşınına mindirdilər. Bu vaxt hündürboylu, 
ağüzlü, uzun saçlı bir tələbə qız maşına yaxınlaşdı və maşının 
arxasından yapışıb ayaqlarını möhkəmcə yerə dirədi. Maşın 
hərəkətə gəldi, qız onu dartıb yarım dəqiqəyə qədər saxladı. Bu 
dəfə maşının mühərriki daha qüvvətli nərildədi və hərəkətə 
gəldi, o nə qədər çalışdısa onu saxlamağa gücü yetmədi. Maşın 
yola düşdü və bir xeyli onun arxasınca qaçdı. O, tələbə qızın bu 
hərəkəti hamını heyrətə gətirmişdi. Və hamı onun bu hərə-
kətinə qibtə edirdi. Hətta Əbülfəz müəllimin üzünə şahid kimi 
dirənib ona nifrət etdiyini söyləyən tələbə yoldaşı da onun bu 
hərəkətindən utanıb az qalırdı yerə girsin. Bu qız Əbülfəz 
müəllimin dərs dediyi tələbələrdən olan Münəvvər xanım idi.  
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Elə həmin günün sabahı Almurad, Mehrinisə xanım və 
Mir Möhsün qatarla kəndə yola düşdülər. 

 
* * * 

 
18 may 1975-ci ildə Əbülfəz müəllimə Ali məhkəmənin 

qərarı ilə iş kəsildi. Təxminən il yarımlıq müddətin altı ayını 
Dövlət Təhlükəsizlik komitəsində keçirmişdi. Məhkəmənin 
hökmü ilə Əbülfəz müəllim Qaradağdakı həbsxanada yatacaq 
və bu bir il ərzində həbsxanadan təxminən 2 km aralıda 
yerləşən daş karxanasında – islah düşərgəsində işləyəcəkdi. 
Bunu, o eşidəndə etiraz etdi ki, o, əmək islah düşərgəsinə get-
məyəcək. Çünki o, siyasi dustaqdır. Amma qanun məcəllə-
sindən onun üzünə oxudular ki, siyasi işlər üzrə tutulan adam-
lar əmək islah düşərgəsində ən ağır işdə işlədilməlidir. Bununla 
bərabər Əbülfəz müəllimə açıqladılar ki, siyasi dustaqlar xarici 
ölkələrdə - kapitalist ölkələrində işləmirlər. Amma Sovet 
İttifaqında ən ağır işlərdə işlədirlər ki, islah olunsunlar. 

21 may 1975-ci il gözəl bir yaz səhəri idi. Əbülfəz müəl-
limi məhbus maşınında Qaradağdakı həbsxanaya gətirdilər. 
Maşın həbsxananın qabağında dayananda səhər saat 10 olardı. 
Xəfif külək əsirdi və adamın yanağın yaladıqca adama ləzzət 
verirdi. İki konvoy onu maşından yendirib həbsxanaya gə-
tirdilər. O, gedə-gedə ətrafı nəzərdən keçirdi, hər tərəf düzən-
gah idi. Düzlərdə qalxan dəvətikanları çiçəkləmişdi. Bir də acı 
yovşanın iyi uzaqdan hiss olunurdu. O, yovşanın iyini alıb də-
rindən nəfəs aldı. Burada hava xeyli təmiz idi. Onu həbs-
xananın qapısında dayanan nəzarətçilərə təhvil verdilər. Onlar 
onu qəbul edib qeydə alandan sonra məhbusların yatdığı böyük 
bir baraka apardılar. Burada çarpayılar bir-birinin üstünə sıra 
ilə qoyulmuşdu. O, buranı gözaltı nəzərdən keçirdi. Burada 
vəziyyət o qədər də yaxşı deyildi, ilk baxışdan hiss olunurdu ki, 
acınacaqlıdı. Əbülfəz müəllim ani olaraq fikirləşdi; Dövlət 
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Təhlükəsizliyi Komitəsində qaldığı otağın şəraiti buradan qat-
qat yaxşı idi. Orada o, tək bir otaqda tək-tənha qalırdı. Burada 
şəraitin pis olmasına baxmayaraq, çoxlu adamlar var. Heç 
olmasa onlarla danışıb söhbət edə biləcək. Amma bir şey var 
ki, burada yatanlar cinayətkarlardır, onlarla dil tapmaq bir az 
çətin olacaq. Birdən onu otağa gətirən nəzarətçinin amiranə 
səsi eşidildi: 

- Əbülfəz müəllim, bu çarpayı və yanındakı tumbuçka 
sizindir. Siz bu çarpayıda yatacaqsınız. 

Nəzarətçinin bu amiranə səsi onu daldığı fikirlərdən ayırdı 
və nəzarətçinin göstərdiyi çarpayıya baxdı. Bu çarpayı ona 
yataqxanada yatdığı çarpayını xatırlatdı.  

-Bu da sizin yorğan-döşəyin mələfələri götürüb özünüz 
salarsınız. – deyə nəzarətçi əlində tutduğu bir dəst qatlanmış 
mələfəni çarpayının üstünə qoydu və sonra ətrafda onları 
diqqətlə baxışları ilə izləyən məhbuslara üzünü tutub dedi: 

-Bu gələn yeni dustaq Əbülfəz müəllimdir. Bu gündən o, 
bu çarpayıda yatacaq. Çalışın ona hörmət edin və türmə 
həyatının qayda-qanunlarını öyrədin! 

Ətrafda dörd-beş dustaq ancaq olardı. Onlardan kimisi 
təzə gələn dustağı qarşılamaq üçün qabağa gəlmiş, kimisi də öz 
yerində dincəlirdi. Qalan dustaqların hamısını daş karxanasına 
işlətməyə aparmışdılar. Dustaqlar artıq bir neçə gün bundan 
öncə yeni gələn adamın kim olduğunu öyrənmişdilər. Bilirdilər 
ki, təzə gələn dustaq universitetin müəllimidir, çox təmiz və 
vicdanlıdır. Sovet imperiyasını yıxmaq üçün gizli təşkilat 
yaradıb və bir neçə ildən sonra tuta biliblər. Məsləkdaşlarından 
heç kimi ələ verməyib, bütün günahları öz üzərinə götürüb. 
Olduqca millətini, xalqını sevən dəliqanlı gəncdir. Hələ evlən-
məyib. Həbsxana qanunlarına görə kim cinayət edib yoldaş-
larını satmayıbsa, onu kişi adam sayıb hörmət edirdilər. Buna 
görə də oradakı dustaqlar onu hörmətlə qarşıladılar. Əbülfəz 
müəllim onlarla tanış olduqdan sonra, lazım olan bəzi şeyləri 
onlardan öyrənir.  
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Əbülfəz müəllimin gəldiyi günün sabahı onu daş karxa-
nasına işləməyə aparmaq üçün səhər tezdən yuxudan oyadırlar. 
O da digər məhbuslar kimi əl-üzünü yuyur, orada verilən səhər 
yeməyinin dadına baxır, yemək olduqca keyfiyyətsiz idi. Səhər 
yeməyinə adət etmədiyinə və çox keyfiyyətsiz olduğuna görə 
bir stəkan çay içməklə kifayətlənir. Həbsxanada nəzarətçi və 
dustaqların səsi biri-birinə qarışmışdı. Çox çəkmir ki, cərgə ilə 
dustaqları alman əsirləri kimi həbsxananın həyətində düzürlər. 
Çiyinlərində avtomat silah tutmuş və xüsusi təlim görmüş 
avçarka itlərin boynuna bağlanmış qayışlardan yapışan əsgərlər 
hər tərəfdən məhbusları müşayət edərək daş karxanasına doğru 
hərəkət edirlər. Bu mənzərəni Əbülfəz müəllim yalnız kino-
larda görmüşdü. İndi isə, onun özü canlı şəkildə görürdü, həm 
də iştirakçısı idi. Bu mənzərə onu bərk sıxırdı, xüsusən də, 
itlərin qayışından yapışan rus əsgərlərinin özündən razı halda 
onları qoyun sürüsü kimi qabaqlarına qatıb aparması. Amma nə 
etmək olardı?! Daş karxanasına doğru uzanan tozlu-torpaqlı 
yolda dustaqların ayaqları altından qalxan toz, külək qalxanda 
məhbusların gözlərinə dolurdu. Yol kənarlarında bitən acı 
yovşanın iyi yeganə təsəlliverici şey idi.  

O gün Əbülfəz müəllim üçün olduqca çətin oldu. Daş 
karxanasında hər dustaq bir maşın daş yığmalıydı. Bu da təx-
minən 800-900 kubik daş edirdi. Hər bir daşın çəkisi də 15-16 
kq olardı. Əbülfəz müəllim kimi fiziki işdə bişməyən, həmişə 
zehni əməklə məşğul olan və arıq, fiziki cəhətdən zəif bir adam 
üçün bu iş olduqca ağır idi. Demək olar ki, dörd-beş gün ona 
kömək edən olmadı. Gecələr yatanda bütün bədəni sızıldayırdı, 
gecələr gec yatmasına adət etməsinə baxmayaraq, o biri 
dustaqlar kimi o da tez yatırdı. Düzdür, bədəni sızıldayıb ağrı-
yırdı, amma yorğunluq onu üstələyirdi və çox çəkmirdi ki, 
yuxuya gedirdi. Onu yaxından tanıyan hər bir məhbus ona 
kömək etmək istəyirdi. Həbsxanada cavanları və başqalarını da 
çox suallar maraqlandırırdı; - siyasi suallar, həyatla bağlı 
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ictimai suallar, Sovet İttifaqına dair suallar, elmi və dini sual-
lar. Buna görə də tez-tez Əbülfəz müəllimə müraciət edib sual-
lar verirdilər və o da bu suallara həvəslə cavab verirdi. Cavab-
ları da olduqca sadə, aydın açıqlayırdı ki, hamıya aydın olsun. 
Onun hər tərəfli biliyə malik olması hörmətini xeyli qaldır-
mışdı. Bəzən də deyirdilər: 

-Müəllim, biz duran yerdə sizə maşın yükləmək yaraşmaz. 
Siz bizim verdiyimiz sualları aydınlaşdırın, maşını daşla 
doldurmaq bizim boynumuza! 

Bu məhbusların sual verib nə isə öyrənməsi və 
maariflənməsi Əbülfəz müəllimə ləzzət verirdi. Bir də gördün 
cavanlar hay vurub bir saatın içində onun daş dolduracağı 
maşını kubiklə doldururdular. Dolduran kimi onun yanına gəlib 
deyirdilər: 

-Müəllim, indi növbə sizindir. Bizim suallara cavab ver. 
O da baş üstə, - deyib başına yığılmış cavanların suallarına 

həvəslə cavab verirdi. 
Əbülfəz müəllimin həbsxanaya gəlməsindən bir həftə 

keçirdi. Həbsxanada haqlı və haqsız yerə əzilən adamlar çox 
idi. Orada hər cür adam var idi. Ora bir növ həyatın dibi idi. 
Həyatın dibinin haradan başlandığını oraya düşən adam açıq-
aydın görürdü. Cəmiyyətlə daha yaxşı tanış olursan, çünki 
orada müxtəlif zümrələri təmsil edən hər cür adam var. Həbs-
xanada ondan savayı digər siyasi dustaq yox idi. Tutulanların 
çoxusu, maşınını qəzaya uğratmış sürücülər idi. Qalanlarını 
torpaq üstə tutulanlar, ev talayanlar, oğrular və adam öldürənlər 
təşkil edirdi. Əbülfəz müəllim yavaş-yavaş həbsxana həyatına 
öyrəşirdi. Onun narahatçılığı dostlarından, xüsusən də, Rafiq 
müəllim, Malik müəllim və Abbasdan idi. Bir də qardaşı 
Almuradı görmək istəyirdi. Bilirdi ki, bu həftənin sonuna 
onlardan hansı birisi gələcəkdir.  

Səhərdir. Günəşin şüaları hər tərəfi işıqlandırmışdı. Yenə 
dustaqları hər gün olduğu kimi həbsxananın həyətinə yığıb 
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sıraya düzmüşdülər. Məhbuslar dəstəsi daş karxanasına sarı 
hərəkət edirdi. Xəzri əsdiyindən tozlu-toraqlı yolda yol getmək 
çətinləşmişdi, çünki külək qaldırdığı toz-torpağı onların üzünə 
çırpırdı. Gözlənilmədən məhbuslardan kim isə yerə yıxıldı, 
yaxında olan əsgər onun üstünə qışqırmağa başladı: 

-Tez ol, ayağa dur! 
Məhbusun üst-başı torpağa batdığından və ayağı 

yaralandığından bərk dilxor olmuşdu. Digər tərəfdən də əsgərin 
belə deməsi onu lap özündən çıxartdı və dedi: 

-Ə, nə qışqırırsan, dururam! 
Onun bu cavabı itin qayışını əlində tutmuş əsgəri qane 

etmədi və onu qorxutmaq üçün avçarkanı dustağın üstünə 
quşqurdu. Avçarka az qalırdı dustağı gəmirsin. Dustaq qorxu-
sundan tir-tir əsirdi və çox dəhşətli mənzərə yaranmışdı. İti 
quşquran əsgər bu mənzərədən dişlərini ağardıb ləzzət alırdı. 
Dustaqlar özlərini tamam itirmişdilər, nə edəcəklərini bilmirdi-
lər. Elə bu vaxt arıq, ucaboylu, qarayanız, 36-37 yaşlı bir oğlan 
qorxmadan itə yaxınlaşıb möhkəm bir təpik vurdu. Bu oğlan 
Əbülfəz müəllim idi. İt gözlənilməz bu zərbədən zingildəyib 
dustaqdan əl çəkdi və Əbülfəz müəllimin üstünə mırıldadı. 
Əsgərlər avtomatlarını çəkib Əbülfəz müəllimə tərəf tuşladılar. 
Bu vəziyyəti görən dustaqlar bir nəfər kimi Əbülfəz müəllimi 
dövrəyə alıb müdafiə etdilər. Durumun belə kəskin şəkil 
alacağını görən əsgərlərin komandiri aranı sakitləşdirdi, hətta 
iti quşquran əsgəri də danladı. Məhbuslar dəstəsi yenə yolunu 
davam etməyə başladı.  

Onun bu hərəkəti dustaqların ürəyincə olmuşdu. Çünki o 
vaxtacan belə olaylar bir neçə dəfə olmuşdu. Amma heç bir şey 
edə bilməmişdilər. Həmin gün axşam həbsxanada söhbət bu 
olaydan gedirdi. Əbülfəz müəllim də onların söhbətinə 
qoşularaq dedi: 

-Əzizlərim, onların ixtiyarı yoxdur ki, yıxılan dustağın 
üstünə it quşqurtsunlar. İti quşqurtmağa o vaxt icazə verilir ki, 
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məhbuslardan kim isə qaçsın və ya əsgərə qarşı zor işlətsin. 
Hamınız məni müdafiə etdiyinizə görə, biz bir olduğumuza 
görə biz qalib gəldik, onlar bizi günahlandıra bilmədilər. Atalar 
demişkən: “El gücü, sel gücü.” 

Dustaqların hamısı onun bu fikri ilə razılaşdılar və onun 
hörməti daha da qalxdı.  

Əbülfəz müəllimə xidmət etmək üçün Sergey adlı dustaq 
ayırmışdılar. O da can-başla ona qulluq edirdi. Həbsxanada be-
lə xidmətçiləri Mişka adlandırırdılar. O, Politexnik institutunda 
işləyirdi. Uşaqlıqdan əli xırdapara oğurluğa öyrəşmişdi. Bir 
gün öz arvadından pul oğurladığına görə onu məhkəməyə 
vermişdi. Məhkəmə də ona iki il iş kəsmişdi. Onun özü bu 
haqda Əbülfəz müəllimə danışmışdı. Buna görə də Əbülfəz 
müəllim ona demişdi: 

-Mişka, bilmərsən məndən oğurluq edərsən ha! Bax 
kefinə, onda əlimdən qurtarmayacaqsan. Haçan sənə pul və ya 
nə isə lazım olsa mənə de, verəcəyəm. Mənim oğurluqdan 
zəhləm gedir. 

Mişka da söz verib and içmişdi ki, bir daha oğurluq 
etməyəcək. 

Bir neçə gün olardı ki, Əbülfəz müəllimin yanına qardaşı 
Almurad, Rafiq və Abbas müəllimlə gəlmişdi. Onların gətirdiyi 
yemək-içməyi elə həmin gün dustaqlar arasında bölmüşdü. 
Verdikləri dörd ədəd 25-lik manat pulu tumbuçkasına qoymuş-
du. Bir gün ona pul lazım olur. Tumbuçkaya qoyduğu pulu 
götürmək istəyəndə görür ki, 25 manat yoxdur. O saat barma-
ğını dişləyir ki, yəgin Mişka tumbuçkanı təmizləyəndə 
çırpışdırıb. Üzünü Mişkaya tutub deyir: 

-Buradan 25 manatı sən götürmüsən? 
Mişka qorxa-qorxa çiyinlərini dartıb titrək səslə dedi: 
-Yox, xəbərim yoxdur! 
Bu söhbəti eşidən dustaqlar bir göz qırpımında Mişkanı 

dövrəyə aldılar və istədilər ki, onun dərsini versinlər. Əbülfəz 
müəllim vəziyyəti belə görüb dedi: 
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-Uşaqlar, xahiş edirəm ona toxunmayın! Mənim özüm 
məsələni həll edərəm. Əgər boynyna alıb düz desə onu 
bağışlayacağam, yox boyun qaçırsa necə lazımdırsa dərsini 
verəcəyəm! 

Onun bu sözlərini eşidən Mişka dərhal onun ayaqlarına 
düşüb dedi: 

-Müəllim, qələt eləmişəm. Bir işdir görmüşəm. Məni 
bağışla! 

Mişkanın rəngi qaçmışdı, utandığından başını aşağı 
dikmişdi və yazıq-yazıq yerə baxırdı. Əbülfəz müəllimin ona 
yazığı gəldi və onun oğurluq etməsinin səbəbini bilmək üçün 
soruşdu: 

- Mişka, mən sənə demişdim ki, oğurluq eləmə, sənə pul 
lazımdırsa, de mən verim. Bəs, səni buna vadar edən nədir?! 

Mişka yazıqcasına sıxıla-sıxıla dedi: 
- Müəllim, özümdən asılı deyil, əlim öyrəşib. Tumbuçkanı 

təmizləyəndə gördüm, ha istədim ki, əl vurmayım, amma 
bacarmadım. 

O, öyüdverici bir tonda dedi: 
-Mişka, mən səni başa düşürəm. Vərdiş çox pis şeydir. 

Çalış, bir də belə hərəkət etmə! Elə onun nəticəsidir ki, bu gün 
buradasan! 

-Anladım, başüstə! – deyə Mişka sakitcə cavab verdi. 
 O gündən sonra Mişka çalışırdı ki, oğurluq etməsin. 

Həmişə nə isə çırpışdırmaq istəyəndə Əbülfəz müəllimin 
sözləri yadına düşürdü və həmən o fikirdən daşınırdı. Bacara 
bilməyəndə cibinə qoyurdu, bir az gəzib azarını öldürürdü və 
yenidən gətirib yerinə qoyurdu. Beləliklə, o, Əbülfəz müəllim 
həbsxanadan çıxanacan heç nə oğurlamadı.  

Əbülfəz müəllim dostu Muxtar üçün yaman darıxmışdı və 
bərk narahat idi. Çünki tutulandan bəri onu görmürdü, ürəyinə 
danmışdı ki, nə isə olub. Bilirdi ki, Muxtar dostluqda sədaqətli 
və vəfalıdır. 
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Əbülfəz müəllimin tutulması Muxtara çox pis təsir 
göstərmişdi. Bir neçə gün özünə gələ bilməmişdi. O ərəfədə elə 
olur ki, onun özünü ilişdirirlər və işi məhkəməyə gedib çıxır. 
O, buna çox sevinir və öz-özünə düşünür ki, əgər Əbülfəz 
müəllimə iş versələr və hansı həbsxanaya göndərsələr, o, çalı-
şacaq ki, nəyin bahasına olursa olsun, onu da həmin həbsxa-
naya göndərsinlər. Orada dostuna dayaq olub mərdimazardan 
qoruya bilər. Həqiqətən də, onun düşündüyü kimi olur. İşləri 
elə düzüb-qoşurlar ki, Muxtarı da həmin həbsxanaya gön-
dərirlər.  

Muxtarın həbsxanaya gəlməsinə bir-iki gün qalırdı ki, 
Əbülfəz müəllim bu haqda xəbər tutdu və dəqiqləşdirdi ki, yeni 
gələn dustağın adı Muxtardır və Kubinkada yaşayır. İlişməsinə 
baxmayaraq heç kəsi ələ verməyib. Onun ürəyinə damdı ki, bu 
gələn yeni dustaq Muxtar olacaq. Buna heç şübhə də etmirdi. 
Nəhayət, Muxtar gəlib çıxdı. Həmin gün Əbülfəz müəllim daş 
karxanasına getməmişdi. Dostunu səbirsizliklə gözləyirdi. O, 
Muxtarı uzaqdan görən kimi tanıdı. O, bir az sınıxmışdı. İki 
dost qucaqlaşıb öpüşdülər, bir-birlərindən hal-əhval tutdular. 
Bir-birlərinə başlarına gələn əhvalatları danışdılar və xeyli 
dərdləşdilər. Həmin gün hər iki dostun sevincinin həddi-
hüdudu yox idi.  

Əbülfəz müəllim həbsxanaya gələn gündən ərizə yazmışdı 
ki, mən siyasi dustaq olduğuma görə burada qalmaq istəmirəm. 
Məni siyasi dustaqlar olan həbsxanaya göndərin. Amma bunun 
heç bir nəticəsi olmadı. Bir neçə dəfə də ərizə yazıb müraciət 
etdi. Onun bütün müraciətləri cavabsız qaldı. KQB-nin öyrət-
diyi bir neçə adam həbsxanada onunla icəşirdi. Xüsusən də, 
onlardan biri daha fəal idi. O, tez-tez Əbülfəz müəllimə söz 
atırdı və istəyirdi ki, onu əsəbləşdirib oyuna salsın və onu do-
laşdırıb işini artırsınlar. Amma Əbülfəz müəllim bunu bildiyin-
dən özünü çox təmkinli, soyuqqanlı aparıb ona əhəmiyyət 
vermirdi.  
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Muxtarın gəlişindən bir həftə keçmişdi. Gecə qaranlığında 
aranı necə qatdılarsa, məhbuslar başladılar bir-biri ilə dalaş-
mağa və bir-birinə bıçaq çəkməyə. Əbülfəz müəllim də ağsaq-
qal kimi araya girib onları aralamağa və sakitləşdirməyə çalı-
şırdı. Həmin öyrədilmiş adam aranı xəlvət görüb arxadan 
bıçaqla onu vurmaq istəyəndə, Muxtar özünü yetirib və eh-
malca bıçağı onun əlindən alıb. Heç bundan Əbülfəz müəllimin 
xəbəri də olmayıb. Sonra Əbülfəz müəllim onun kim olduğunu 
öyrənib və ondan bunu soruşanda and-aman edib ki, gecə 
qaranlığında onu tanımayıb. O da dərinə getməyib və bu 
olaydan sonra həmin adam Əbülfəz müəllimə söz atıb ilişmirdi. 

Ùÿáñõàíàéà ýÿëÿí ýöíäÿí ßáöëôÿç ìöÿëëèìè èêè øåé 
íàðàùàò åäèðäè. Áóíëàðäàí áèðè àíàñû, äèýÿðè èñÿ õÿñòÿ äàéûñû èäè. 
Äàéûñûíà ìÿêòóá éàçûá, öðÿê-äèðÿê âåðìèøäè. Ãàðäàøû Àëìóðàä 
ýÿëÿíäÿí-ýÿëÿíÿ àíàñûíäàí ùàë-ÿùâàë òóòóðäó âÿ îíà ùÿð äÿôÿ 
áÿðê-áÿðê òàïøûðûðäû êè, àíàñûíà åëÿ äèë-àüûç åòñèí êè, î íàðàùàò 
îëìàñûí. ×öíêè Àëìóðàä èëê ýþðöøäÿ àüçûíäàí ãà÷ûðìûøäû êè, 
àíàñû êö÷ÿíèí òèíèíäÿ ùÿð ýöí ñÿíèí ýÿëèøèíè ýþçëÿéèð. Áó äà 
ßáöëôÿç ìöÿëëèìè áÿðê íàðàùàò åòìèøäè, àììà áèëèðäè êè, àíà 
öðÿéè ÷îõ ùÿññàñäûð, áåëÿ øåéëÿðÿ òåç ðåàêñèéà âåðèð âÿ 
íàðàùàòëûüûíû áó éîëëà þëäöðöð. Âÿ ÷îõ êå÷ìÿéÿúÿê êè, áó 
äóðóìëà áàðûøàúàã. Áèð äÿ éÿãèí êè, îíóí ùÿáñõàíàäàí 
áóðàõûëìàñûíà áèð àé ãàëìûø áó ùèññëÿð þçöíö ãàáàðûã øÿêèëäÿ 
áèð äàùà ýþñòÿðÿúÿê. Ùÿãèãÿòÿí äÿ, îíóí äöøöíäöéö êèìè îëäó. 
Ùÿáñõàíàäàí ÷ûõìàñûíà áèð àé ãàëìûø Ìåùðèíèñÿ õàíûì îüëó-
íóí ýÿëèøèíè ãàðøûëàìàã ö÷öí ùÿð ýöí êö÷ÿíèí òèíèíäÿ îòóðóá 
îíóí ýÿëèøèíè ñÿáèðñèçëèêëÿ ýþçëÿéèðäè.  

Áèð íå÷ÿ ýöí èäè êè, ãàðäàøû Àëìóðàä îíóí ýþðöøöíÿ 
ýÿëìèðäè âÿ îíà 96 âÿðÿãëè ãàëûí öìóìè äÿôòÿð ýÿòèðìèøäè. 
ßáöëôÿç ìöÿëëèì àíàíñûíûí êå÷èðäèéè ùèññëÿðè à÷ûã ãÿùâÿéè 
úèëäëè öìóìè äÿôòÿðÿ éàçìàã èñòÿéèðäè. Èñòÿéèðäè êè, èëê ñÿùèôÿ 
àíàñûíà ùÿñð îëóíñóí, áóíà ýþðÿ äÿ áèð-èêè ýöí îëàðäû êè, áó 
ùàãäà äöøöíöðäö. Íÿùàéÿò, èøÿ ýåòìÿäèéè áèð ýöí áàðàêäà îí-
äàí ñàâàéû ùå÷ êÿñ éîõ èäè. Öìóìè äÿôòÿðè à÷ûá òóìáó÷êàíûí 
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ö÷òöíÿ ãîéäó àâòîãÿëÿìèíè ÷ûõàðòäû âÿ áåéíèíäÿ äöçöá-
ãîøäóüóíó ñÿëèãÿ èëÿ éàçìàüà áàøëàäû: 

 
Éÿãèí ùÿð þòÿíèí áàõûá öçöíÿ, 
Îüëóíäàí áèð õÿáÿð ýþçëÿðñÿí àíà. 
Ùÿð àõøàì òÿñêèíëèê âåðèá þçöíÿ, 
Éåíÿ äÿ ùÿð ñÿùÿð ýþçëÿðñÿí àíà! 
 
Ãàðà þðòöéöíö ñàëûá áàøûíà, 
Êö÷ÿíèí òèíèíäÿ ýþçëÿìÿ ìÿíè. 
Ãóðáàí îëóì ýþçëÿðèíèí éàøûíà, 
Ýåò îòóð åâèíäÿ, ýþçëÿìÿ ìÿíè?! 

 
Èêè áÿíäëèê øåèðè éàçûá ãóðòàðäûãäàí ñîíðà, áð äàùà óúàäàí 

îõóäó âÿ ñèãàðåò ãóòóñóíäàí áèð ñèãàðåò ÷ûõàðûá àëûøãàíëà 
éàíäûðûá äÿðèí áèð ãóëàá âóðäó. Ñîíðà áèð íå÷ÿ äÿãèãÿëèê 
àíàñûíû õàòûðëàäû, îíóíëà êå÷èðäèéè õîø ýöíëÿðè éàäûíà ñàëäû. 
Ñèãàðåòè ÷ÿêèá ãóðòàðäûãäàí ñîíðà, äÿôòÿðè ýþòöðöá ùÿñõàíà 
êèòàáõàíàñûíà òÿðÿô éîëëàíäû. Äåìÿê îëàð êè, î áîø âàõòëàðûíû 
êèòàáõàíàäà êå÷èðèðäè. Áó áèð íå÷ÿ àé  ÿðçèíäÿ îíëàðà êèòàá 
îõóìóøäó. Êèòàáõàíàäà î ÷îõ âàõò òÿê îëóðäó. Áóíà ýþðÿ äÿ 
êèòàáõàíàíûí èø÷èëÿðè îíó éàõøû òàíûéûðäûëàð.îíóí êèòàáõàíàéà 
ýÿëèøè èëÿ îðàéà ñàíêè éåíè áèð íÿôÿñ, éåíè áèð òÿðàâÿò ýÿëìèøäè. 
Êèòàáõàíàéà ýÿëÿíëÿðèí ñàéû ýöíäÿí-ýöíÿ òÿäðèúÿí àðòûðäû. 
ßáöëôÿç ìöÿëëèìèí äóñòàãëàð àðàñûíäà àïàðäûüû ìààðèô÷èëèê èøè 
þç áÿðÿñèíè âåðèðäè. Êèòàá îõóìàüà, ñàâàäëàíìàüà îíëàðäà 
ìàðàã, ùÿâÿñ éàðàäà áèëìèøäè.  

Ùÿáñõàíàéà ýÿëÿíäÿí áèð ùÿôòÿ ñîíðà ßáöëôÿç ìöÿëëèì 
äöíéàíûí âÿ èíñàíûí íåúÿ éàðàíäûüû âÿ òàíðûíû äÿðê åòìÿê 
ùàããûíäà ùåé äöøöíöðäö. Áóíà ýþðÿ äÿ êèòàáõàíàäà Ê Ìàðê, 
Ô.Åíýåëñ, Ëåíèí âÿ äèýÿð ìàòåðèàëèñò ìöòÿôÿêêèðëÿðèí ÿñÿðëÿðèíè 
ìöòàèëÿ åäèðäè. Ùÿòòà áó ùàãäà äöøöíúÿñèíè êè÷èê êàüûç ïàð-
÷àñûíà ãåéä åòìèøäè.  

«Øÿðãèí ÿí áþéöê äàùèëÿðè ùÿìèøÿ ÷àëûøìûøäûëàð êè, äöíéà-
íûí íÿ îëäóüóíó, èíñàíûí íÿ, íåúÿ îëäóüóíó, éàðàíûøûí íåúÿ 
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áàøëàíäûüûíû, íåúÿ ýåòäèéèíè, íåúÿ ýåäÿ áèëÿúÿéèíè à÷ñûíëàð! 
Ùÿìèøÿ âàðëûã âÿ èíñàí áöòþâ ýþðöëöá, îíëàð èíñàíûí ÿí àëè 
âàðëûã îëäóüóíó èíñàíà ÷àòäûðìàüà þìöðëÿðèíè ñÿðô åòìèøëÿð.» 

Àììà î, ãÿòè ãÿðàðà ýÿìèøäè êè, áó ùàãäà äöøöíäöêëÿðèíè 
âÿ ùàíñû íÿòèúÿéÿ ýÿëäèéè ôèêèðëÿðèíè äÿôòÿðÿ êþ÷öðñöí. Äÿôòÿð 
ãÿëÿìäÿí ñîíðà áèð íå÷ÿ äÿôÿ áóíà úÿùä åòìèøäè. Àììà 
îðòàéà ãÿìáÿðãóëó ÷ûõìûøäûð. Áó ýöí ÿëèíÿ éàõøû ôöðñÿò 
äöøìöøäöð. Áèð àçäàí î, êèòàáõàíàéà äàõèë îëäó âÿ ùÿìèøÿêè 
êèìè ñàëàì âåðäè, êå÷ÿí äÿôÿ òàì áàøà ÷àòäûðìàäûüû êèòàáû 
ýþòöðöá ñòîëóí àðõàñûíäà ÿéëÿøäè. Ùå÷ áèð ñààò êå÷ìÿìèøäè êè, 
êèòàáû îõóéóá ãóðòàðäû. Ñîíðà áàéûðà ÷ûõûá áèð ñèãàðåò ÷ÿêäè. 
Ôèêèðëÿðèíè úÿìëÿøäèðèá éåíèäÿí êèòàáõàíàéà äàõèë îëäó âÿ 
éåðèíäÿ îòóðäó. Ñîë ÿëèíè ÷ÿíÿñèíèí àëòûíà ãîéóá áèð àç ôèêðÿ 
äàëäû. Ñîíðà ãÿëÿìèíè ÷ûõàðûá éàçìàüà áàøëàäû.  

«Ìàòåðèéà âÿ øöóðóí áèðëèéè (âÿùäÿòè) Òàíðûíû ìöÿé-
éÿíëÿøäèðèð. Äàùà äîüðóñó ìàääèëèê âÿ ìÿíÿâèëèê åëÿ áèð 
ãàéíàãäàí ýÿëèð êè, îíëàð î ãàéíàãäà îëàíäà ìàääèëèê äÿ èòèð, 
ìÿíÿâèëèê äÿ, áóíëàð òàì åéíèëÿøèð, òÿêúèíñëè îëóðëàð. 

Áó òÿêúèíñëè âàðëûã ìöõòÿëèô ìÿðùÿëÿ êå÷ÿíäÿí ñîíðà, 
çàìàí âÿ øÿðàèòÿ ýþðÿ ìàääèëÿøÿ éà äà ìÿíÿâèëÿøÿ áèëÿð. Éà-
õóä, òÿê ùàëäà éà ìàääè-ìÿíÿâèëÿøÿð, éà äà ìÿíÿâè-ìàääèëÿøÿ 
áèëÿð. 

Áöòöí ìàääè âÿ ìÿíÿâèëÿð, ìàääè âÿ ìÿíÿâèëèéè ìöÿé-
éÿíëÿøäèðÿ áèëìÿéÿí òÿêúèíñëè âàðëûãäàí éàðàíûð. Áó òÿêúèíñëè 
(ìàääè âÿ ìÿíÿâèëèéÿ ýþðÿ òÿêúèíñëè!) áèç øÿðòè îëàðàã âàðëûã 
àäëàíäûðûðûã. ßñèíäÿ èñÿ îíóí þçö âàðëûã âÿ éîõëóã àðàñûíäàäûð. 
«Éîõëóã»óí þçö âàðëûüû ìöÿééÿíëÿøèðÿí áèð þ÷öéÿ ÷åâðèëÿðêÿí 
âàðëûã îëóð.!? 

Äöíéàíûí ÿí áþéöê ìþúöçÿëÿðèíäÿí áèðè äÿ «éîõëóã»óí 
âàðëûüû ìöÿééÿíëÿøäèðÿí àíäà ìþâúóäëóüà ÷åâðèëìÿñèäèð!  

Áöòöí áóíëàð ùÿëÿëèê îëñà-îëñà éöêñÿê ìöúÿððÿä àíëàéûøà 
äàéàíàí ìàòåðèàëèñò áàõûøäàí áàøãà áèð øåé äåéèëäèð! Ýþðöðñö-
íöçìö, ìàòåðèàëèñò áàõûøëà äà èøÿ, ìÿñÿëÿéÿ ýåòäèêúÿ äÿðèí-
ëÿøÿí éþíäÿ áàõàíëàðà äöøöíúÿìèç, àíàéûøûìûç åëÿ áèð éåðÿ 
ýÿëèá ÷ûõûð êè, òà îðàäàí åëÿ, éÿíè î òÿðÿôÿ ýåäÿ áèëìèðèê. Áàøãà 
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áèð áèëèêëè, äÿðèí äöøöíúÿëè èíñàí îüëó äàùà äÿðèíÿ ýåäÿ áèëÿð. Î 
äà ýÿëèá åëÿ áèð éåðÿ ÷ûõûð êè, îðàäàí äàùà óçàüà ýåäÿ áèëìèð. 
Ñîíäà äà éàðàäûúû àí, ãöââÿ (ýöú), ùÿðÿêÿò (òÿðïÿíèø, òèòðÿéèø), 
ìþâúóäëóã (âàðëûã âÿ éîõëóã) àíëàøûëìàç ãàëûð. Àüûë âÿ 
äöøöíúÿíèí èëèøìÿäèéè ÿñàñ, êþê, ñîí òàïûëìûð, êþêñöçëöê, ñîí-
ñóçëóã þçöíö éåíè áèð ýöúëÿ áèçèì äöøöíúÿ ýþçöìöçÿ ýþñòÿðèð. 
Èíñàí îüëó þç äöøöíúÿñèíèí àðäûíà äöøöá, áó ñîíñóçëóã, óúñóç-
áóúàãñûçëûã è÷ÿðèñèíäÿ ÷àáàëàéûð. Äöøöíúÿ áóíà äþçìöð, 
éîðóëóð, äþçìöð, äöçöìöíö èòèðèð, ïîçóëóð. Äöøöíúÿ áóíäàí 
ãóðòàðìàã ö÷öí áèðúÿ éîë òàïûð. Áóðàäà þçöìöçäÿí àñûëû îëìà-
éàðàã éîë (äöíöúÿ éîëó) õèëàñêàðà ÷åâðèëèð. Òàíðû! Äöøöíúÿíèí 
òàïäûüû áó õèëàñ éîëó áèçÿ ýþñòÿðèð êè, íÿ èñÿ áèð éàðàäûúû ãöââÿ 
âàðäûð. Áÿñ î íÿäèð? Ùàðàäàäûð? Íåúÿäèð? Íÿ úöð éàðàäûð? 
Àíëàìàäûã! (Èíñàí îüëó þç ìÿùâÿðèíäÿ äàéàíà áèëìèð, îíó 
ôÿëàêÿò (÷îõ àüûð!) ýþçëÿéèð.) øöóðóìóç áèçÿ äåéèð êè, ìÿíèì 
àíëàéà áèëìÿéÿúÿéèì éàðàäûúû ãöââÿ âàð! 

Êèìèìèç îíà Éàðàäàí,áÿçÿí áàøãà éàðàäûúûëàðäàí ôÿðãëÿí-
äèðìÿê ö÷öí «Óëó Éàðàäàí», êèìèìèç Òàíðû (Óëó Òàíðû), êèìè 
Àëëàù, Èëàùè, êèìè Áîã, êèìè Èèñóñ, Õàëèã âÿ ñàèðÿ äåäèê! Úàíû-
ìûç ãóðòàðäû - õèëàñ îëäóã!  Òàíðûíû òàíûäûã, áèç éàðàäûúû ãöâ-
âÿíè àõòàðûá, äîëàøûüà äöøäöéöìöç àí àíëàìàäûüûìûç ãöââÿò, 
ýöú, ýöäðÿò…..!? áèçèì òàíðûìûç îëóð! 

Áÿëè, Òàíðû àíëàøûëìàçäûð!  
Óúàëàðäàí óúàñàí, Óëó Òàíðû, êèìñÿ  áèëìÿç íåúÿñÿí! Óëó 

Òàíðû!» 
Î, ôèêèðëÿðèíè ñîí íîãòÿíè ãîéäó. Ñîíðà éàçäûãëàðûíû áèð 

äàùà íÿçÿðäÿí êå÷èðäè. Ñàíêè î, òàì éöíýöëëÿøìèøäè. Ãÿëÿìèíè 
áàüëàéûá éàâàøúà äþø úèáèíÿ ãîéäó. Äÿôòÿðè õöñóñè áèð øþâãëÿ 
ýþòöðäö. Åùìàëúà àéàüà ãàëõäû âÿ êèòàáõàíàäàí ýþòöðäöéö 
êèòàáû êèòàáõàíà÷ûéà òÿùâèë âåðèá þç òÿøÿêêöðöíö áèëäèðäè âÿ 
ñàüîëëàøûá êèòàáõàíàíûí îõó çàëûíû èðè àääûìëàðëà òÿðê åòäè. 

Artıq Əbülfəz müəllimin həbsxanada olmasından dörd ay 
keçmişdi. Mən o zaman Naxçıvan şəhərində 1 saylı orta mək-
təbdə fars dilindən dərs deyirdim. Məhkəməyə imkan tapıb 
gedə bilməmişdim. Şagirdləri pambıq yığımına aparırdıq. Bu 



МИР ЙЯЩЙА ЙУСИФЛИ 

 179

fürsətdən istifadə edib sent-
yabr ayının ortalarında Əbül-
fəz müəllimi görmək üçün 
Bakıya getdim. Rafiq müəl-
limlə görüşüb ora gedəcəyi-
miz vaxtı müəyyənləşdirdik. 
Şərtləşdiyimiz gün gərəkli 
olan şeyləri alıb Rafiqin ma-
şını ilə Əbülfəz müəllimi 
görməyə getdim. Biz həbs-
xanaya çatanda dedilər ki, 
dustaqları daş karxanasına 
aparıblar, o cümlədən Əbül-
fəz müəllimi də. Axşamçağı 
idi. Öyrəndik ki, bir saatdan 

sonra məhbusları gətirəcəklər. Biz orada oturub gözləməyə 
başladıq.  

Biz səbirsizliklə dustaqların gəlişini gözləyirdik. Hərdən 
onların gələcəyi torpaq yola baxırdıq. Birdən uzaqdan göyə toz 
qalxdı və həbsxanaya tərəf hərəkət edən bir qaraltı göründü. 
Dedilər ki, dustaqlar gəlir. Biz dərhal ayağa qalxıb onlar gələn 
tərəfə boylandıq. Uzaqdan gələn qaraltı getdikcə aydınlaşırdı. 
Artıq hamısı eyni paltar geymiş dustaqlar açıq-aydın görü-
nürdü. Onların üz-gözlərindən yorğunluq yağırdı. Mən birinci 
dəfə idi ki, belə mənzərə ilə canlı şəkildə rastlaşırdım. Dəhşətə 
gəlmişdim. Çiyinlərində avtomat silahlar olan rus əsgərləri 
dustaqları hər tərəfdən nəzarətə almışdılar. Onların gəzdirdik-
ləri avçarka itlərə baxanda adamın zəhmi yarılırdı. Məhbusların 
ayaqları altından qalxan toz havanı bürümüşdü. İndi başa düş-
düm ki, bayaq uzaqdan havaya qalxan toz, bunların ayaqlarının 
altından qalxan toz imiş. Bizim diqqətimiz dustaqlara dikil-
mişdi, onların arasında Əbülfəz müəllimi axtarırdıq. Nəhayət, 
onu gördük və uzaqdan yavaşca əl etdik. O da gülümsəyib bizi 
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salamladı. Dustaqların həbsxananın həyətinə girməsi bir saata 
yaxın çəkdi. Bir azdan ara sakitləşdi. Rafiq müəllim nəzarət-
çiyə yaxınlaşıb Əbülfəz müəllimlə görüşmək istədiyimizi bil-
dirdi. Rafiq müəllim bura tez-tez gəlib getdiyindən və nəza-
rətçiyə görüm-baxım etdiyindən heç yarım saat keçməmişdi ki, 
biz görüş otağına keçdik.  

Biz elə təzəcə orada qoyulmuş skamyada oturmuşduq ki, 
Əbülfəz müəllim görüş otağına daxil oldu. Biz onunla görüşüb 
öpüşdük və hal-əhval tutduq. Görüş üçün 15 dəqiqə vaxt 
ayrılmışdı. Düz 15 dəqiqə onunla söhbətləşib dərdləşmişdik ki, 
görüşün başa çatmasını bildirdilər. Biz özümüzlə apardığımız 
siqareti və digər gərəkli şeyləri ona verdik və görüşüb ayrıldıq. 

 
* * * 

  
Demək olar ki, cavan, burnuyelli məhbuslar arasında 

sözləşmə, dava-dalaş daha tez-tez olurdu. Bəzən onların 
sözləşməsi və ya dalaşması bir-birini bıçaqlama həddinə gəlib 
çıxırdı. Belə anlarda Əbülfəz müəllim həmişə onların arasına 
girir, ağsaqqallıq edib onları sakitləşdirir və aradakı gərginliyi 
götürürdü. Bir dəfə yenə 19-20 yaşında gənc uşaqlar adi bir 
sözün üstündə bir-birinə bıçaq çəkdilər. Bu elə tez anda baş 
verdi ki, Əbülfəz müəllim bir təhər özünü ikisinin arasına sala 
bildi. Onlardan biri bıçağı ona dirəyib əsəbi tonda dedi: 

-Müəllim, çəkil, vuraram səni! 
Əbülfəz müəllim qəti bir şəkildə dedi: 
-Vurursan vur, çəkilməyəcəyəm! 
Ortalığa ani bir sükut çökdü. Dustaqların hamısı təlaş 

içərisində idi. Hamı həyəcanla o gəncə baxırdı. Qəflətən həmin 
gənc bıçağı onun kürəyindən çəkib hirslə onu daşa çırpdı və 
çıxıb getdi. Ara sakitləşdi. Əbülfəz müəllim dərindən nəfəs aldı 
və üzündə xoş bir təbəssüm göründü. Ətrafdakı dustaqlar da 
özlərinə gəldilər və ona öz təşəkkürlərini bildirdilər.  
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Hər iki gənc bir ay küsülü qaldılar və sonra barışdılar. 
Onlar barışdığı günün sabahısı Əbülfəz müəllimin yanına gəlib 
utana-utana dedilər: 

- Müəllim, sizə çox minnətdarıq. Əgər siz olmasaydınız 
yəgin ikimizdən birimiz ölmüşdük, birimiz də doğranmışdıq. 

O, bir ağsaqqal kimi aramla dedi: 
- Balalarım, bu mənim borcumdur. Mən razı ola bilmərəm 

ki, mənim gözümün qabağında mənim xalqımın iki övladı biri-
birini öldürsün! Cavansınız, bir az səbirli olun! Çalışın bir-
birinizə güzəşt etməyi bacarasınız. 

Bu xoşagəlməz olaydan sonra Əbülfəz müəllimin hörməti 
daha da artdı. Onun sadəliyi, gözəl davranışı, cəsarəti, 
mərdliyi, sadə danışığı, doğruluğu və yüksək savadı nüfuzunu 
xeyli artırmışdı. Onun səs-sorağı o zaman avtoritet sayılan, 
vurub-tutan oğlanların qulağına da çatdı. Bir gün onlar toplaşıb 
belə qərara gəldilər ki, onu qorumaq lazımdır. O zaman adlı-
sanlı avtoritet sayılan Sanka Ziver demişdi: 

-Uşaqlar, bilirsiniz ki, məni “Sanka Ziver” kimi tanıdıb 
oğru eləyən Sovet rejimidir. Biz də bu rejimə qarşı mübarizə 
aparırıq, Əbülfəz müəllim də. Onun mübarizəsi bizim müba-
rizəmizdən daha yetkin, daha sistemlidir. Onu qoruyun! Ondan 
muğayat olun! Onun gələcəyi parlaqdır. 

Sanka Ziverin və onların ismarıcından sonra Əbülfəz 
müəllimə dustaqlardan heç biri dəyib toxunmadı. Hətta ona söz 
atan agentlər də dillərini qarınlarına qoydular. Bir sözlə hamı 
ona hörmət edirdi. O da öz növbəsində bacardıqca onlara kö-
məklik göstərirdi və onların maariflənməsi, vətənpərvər, millət-
sevər olması və çirkin işlərdən çəkinməsi üçün gecə-gündüz 
çalışırdı. Dustaqların anlamadığı şeyləri çox sadə dildə aydın-
laşdırırdı. Əbülfəzin vəziyyəti də xeyli düzəlmişdi. Muxtarın 
dostu Muğdad hər həftə onların görüşünə gəlirdi və nə lazım-
dırsa onlar üçün edirdi. Lazım olan yemək-içməyi, siqareti 
vaxtı-vaxtında çatdırırdı. 
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Muğdad Qaradağ həbsxanasının rəisi Ağarəhim Mirzə-
yevlə çox yaxşı münasibət yaratmışdı. Müəyyən tanışların və 
dostların köməyi ilə daş karxanasındakı tuneldə Əbülfəz müəl-
lim üçün gizli bir otaq tikmişdilər. Otağın içərisində yaşamaq 
üçün normal şərait yaratmışdılar. Deyirlər ki, bu otağın tikilmə-
sində Əbülfəz müəllimin orta məktəb yoldaşı İmran Meh-
diyevin müstəsna rolu olmuşdur. Əbülfəz müəllim daş karxa-
nasına gələndə tez-tez orada dincəlirdi, yaxın dostları ilə söhbət 
edirdi və hərdən də şahmat oynayırdı. O otağa girən adamın 
diqqətini stolun üstünə qoyulmuş şahmat taxtası həmən özünə 
cəlb edirdi. Bu otağın istifadəyə verilməsindən bir aydan çox 
vaxt keçirdi. Onlara dəyib-dolaşan yox idi. Bir gün Əbülfəz 
müəllim yaxın dostu Muxtar və bir neçə dustaqla orada 
dincəlirdi. Gözlənilmədən içəriyə yüksək rütbəli Daxili İşlər 
Nazirliyinin işçisi daxil oldu. Görünür, çuğullardan kim isə 
xəbər vermişdi. O, otağı diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra 
üzünü onlara tutub amiranə səslə dedi: 

-Heç özünüzü dustaq kimi aparmırsınız. Burada özünüz 
üçün yaxşı şərait yaratmısınız; divan, kreslo da vardır. Bunları 
sizin üçün kim təşkil edib?! 

Onun bu sualından heç kimdən səs də çıxmadı. O, stolun 
üstünə qoyulmuş şahmat taxtasına yaxınlaşdı və fiqurlardan 
birini çıxarıb əlində oynada-oynada sözünə davam etdi: 

-Görünür, içərinizdə yaxşı şahmat oynayan var. Onda belə 
bir şərt kəsək, içərinizdə ən yaxşı şahmat oynayan mənimlə 
oynayacaq. Əgər udsa heç bir şeyə toxunmayacam, burada hər 
şey necə varsa elə də qalacaq. Yox, udsam, sizin bu otağınızı 
dağıtdıracağam! 

Onun bu sözlərindən otaqdakılar bir-birinə baxdılar, heç 
kəs ürək etmək istəmirdi. Vəziyyəti belə görən Muxtar Əbülfəz 
müəllimə üzünü tutub ərklə dedi: 

-Müəllim, ümid sənədir! 
Əbülfəz müəllim heç bir söz deməyib ayağa durur və 

stolun arxasına keçir. Oyun başlayır, hamı diqqətlə oyunu 
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izləyir. Bir saat olar ki, şahmat taxtası üzərində gözəl-gözəl 
kombisiyalar qurulur və biri-birini əvəz edir. Əbülfəz müəllim 
çox çıxılmaz vəziyyətə düşür. Muxtargilin narahatçılğı üz-
gözlərindən oxunur. Zabit bığaltı gülümsəyir və əmindir ki, bu 
vəziyyətdən rəqibi çıxa bilməyib təslim olacaq. Əbülfəz 
müəllim vəziyyətdən çıxmaq üçün xeyli düşünür və nəhayət 
gözəl və gözlənilməz bir gediş edir. Bu gediş oyunun taleyini 
həll edir və çox çəkmir ki, zabit məğlub olmasını etiraf edir. O, 
ayağa qalxıb Əbülfəz müəllimin əlini sıxıb: 

-Müəllim, oyunu apardın, şərtimiz qüvvəsində qalır, heç 
narahat olma! – deyə otaqdan çıxır. Həqiqətən də, zabit kişi 
kimi verdiyi sözün üstündə durdu. Əbülfəz müəllim 
həbsxanadan çıxana qədər o otağa heç kəs dəyib toxunmadı. 

ßáöëôÿç ìöÿëëèìèí ùÿáñõàíàéà ýÿëèøèíäÿí õåéëè êå÷ìèøäè, 
àç ãàëûðäû êè, áèð èëè òàìàìëàñûí. Áèð èëÿ éàõûí âàõò êÿñèéèíäÿ î, 
äóñòàãëàð àðàñûíäà ñþç ñàùèáè îëìóøäó. ×öíêè äóñòàãëàð 
àðàñûíäà áàø âåðÿí áèð ÷îõ ñþç-ñþùáÿòëÿðè, äåäè-ãîäóëàðû, äàâà-
äàëàøëàðû âÿ õîøàýÿëìÿç îëàéëàðû àüûëëà, ñÿáèðëÿ þç éîëóíà 
ãîéìóøäó. Úàâàí îëìàñûíà áàõìàéàðàã, äóñòàãëàð îíó 
þçëÿðèíÿ àüñàããàë ñå÷ìèøäèëÿð. Î, àðà-ñûðà îõóäóüó êèòàáëàðäàí 
áèð ÷îõ äåéèìëÿðè, àòàëàð ñþçëÿðèíè öìóìè äÿôòÿðÿ ãåéä åäèðäè, 
âÿ î äåéèìëÿðèí ìÿíà ÷àëàðëàðûíà éåíè ÷àëàðëàð ÿëàâÿ åäèðäè. 
Áÿçÿí þç ôÿëñÿôè ôèêèðëÿðèíè äÿ äÿôòÿðÿ éàçûðäû. Î, Òàíðû, òÿáèÿò 
âÿ òàëå áàøëûüû èëÿ áàøëàíàí êè÷èê éàçûñûíäà éàçûð: 

«Òàíðû éîõëóüó âàðëûãäàí ýöúëö âÿ öñòöí (éîõëóüóíó èääèà 
åäÿíäÿ âàðëûüûíà äàùà ÷îõ èíàíìàã).» 

Òÿáèÿò — âàðëûüû éàðàòìàãëà éîõëóüó ìöÿééÿíëÿøäèðèá îíó 
äà âàðëûã ñÿâèééÿñèíÿ ãàëäûðàí ýöú (óøàüû éàðàòìàãëà ãàäûíû 
àíà, êèøèíè àòà åòìÿê). 

Òàëå — òÿáèÿòèí éàðàòäûüû âàðëûã âÿ îíóíëà áàüëû 
ìöÿééÿíëÿøäèðäèéè éîõëóãëàðûí éà àéðû-àéðû þç è÷ÿðèëÿðèíäÿ, éà 
äà îíëàðûí ãàðøûëûãëû òþðÿòäèêëÿðèí ìöíàñèáÿòëÿðèí íÿòèúÿñè. 

1 ìàé áàéðàìûíà áèð íå÷ÿ ýöí ãàëûðäû. Áàéðàìûí ýÿëèøè 
ìöíàñèáÿòèëÿ ùÿáñõàíàäà áèð úàíëàíìà âàð èäè. Ìàé áàéðàìûíà 
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àèä áèð íå÷ÿ øöàð ñÿëèãÿëè øÿêèëäÿ éàçûëûá äèâàðëàðà âóðóëìóø âÿ 
áàéðàãëàð äà àñûëìûøäû. Àììà ßáöëôÿç ìöÿëëèì äàùà ÷îõ õåéè 
çàìàíäû äöøöíäöéö äåìîêðàòèéà ùàããûíäà äöøöíäöêëÿðèíè 
äÿôòÿðÿ êþ÷öðìÿê èñòÿéèðäè. Ùÿëÿ âàõò òàïà áèëìÿìèøäè. Ìàé 
àéûíûí 3-äÿ ÿëèíÿ éàõøû ôöðñÿò äöøìöøäö. Êþðïöíöí àëòûíäà 
äöçÿëòäèêëÿðè îòàüà ýèðäè âÿ ìàñàíûí àðõàñûíäà ÿéëÿøäè. Äÿôòÿðè 
à÷äû âÿ ãÿëÿìèíè ÷ûõàðûá àçàúûã éàçûíûí áàøëûüû ùàããûíäà 
äöøöíäö âÿ ñîíðà ñÿëèãÿ èëÿ éàçäû. 

«Áèð àç äà äåìîêðàòèéàäàí. 
Äåìîêðàòèéà èíäèêè ÷àüûìûçäà ýåíèø-ýåíèø èøëÿäèëÿí, äöï-

ïÿäöç ãàâðàíìàñû ÷îõ àüûð, ýöú àëàí áèð àíëàéûøäûð. Áó ñþç ÷îõ 
óçàã êå÷ìèøäÿí èøëÿäèëìÿñèíÿ áàõìàéàðàã 20-úè éöçèëëèêäÿ 
äåìÿê îëàð êè, äèëëÿðäÿí äöøìöð. Èñòÿð ÷îõ ÷àëàðëû èíñàí 
òîïëóìëàðû, èÿñòÿðñÿäÿ òÿê-òÿê èíñàí, áó ñþçö èñòÿêëÿðèíÿ óéüóí 
éþíÿì ö÷öí èñòÿäèéèíäÿí î, éåíè-éåíè àíëàéûø ãàçàíìûøäûð. Áó 
àíûìûçäà îíëàðäàí ö÷ö äàùà ýåíèø éåð òóòóð. 

1. Õàëã äåìîêðàòèéàñû. 2. Áóðæóà äåìîêðàòèéàñû. 3. Ñîñè-
àëèñò äåìîêðàòèéàñû (ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñû ìÿíúÿ éåíè äþâëÿò 
òèïëè îëàí ïðîëåòàð äèêòàòóðàíûí éàðàòäûüû âÿ òÿáëèü åòìÿéÿ 
÷àëûøäûüû áèð äåìîêðàòèéàäûð. Äþâëÿò õàëãà íÿ ãÿäÿð éàõûíäûðñà, 
ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñû äà áèð î ãÿäÿð õàëã äåìîêðàòèéàñûíà 
éàõûí îëóð, îíóíëà òåç-òåç ÷óüëàøûð.) 

Ìÿí áåëÿ áèð áþéöê âÿ îëäóãúà ÷îõ ÷àëàðëû ìÿñÿëÿ èëÿ ñîí 
âàõòëàðà êèìè ìÿøüóë îëìàìûø, îíó ùÿð éàíëû þéðÿíìÿìèøÿì. 
Ñîí âàõòëàð ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñûíû äÿðèíäÿí àíëàìàã ö÷öí 
÷îõ äöøöíöðÿì. Áóíó éàçìàãäà èñòÿéèì äöøöíäöéöìö éàçû 
éîëó èëÿ þç-þçöìÿ àðàøäûðìàãäûð.  

Ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñû äåìîêðàòèéàíûí äöíéàäà éåíè 
íþâöäöð. Î, ñîí èëëÿðäÿ èíêèøàô åäèð, éåíè øÿêèë, ìÿçìóí âÿ 
ìÿíàëàð ãàçàíûð, ìöðÿêêÿáëÿøèð. Áóíà ýþðÿ äÿ íÿèíêè àç-÷îõ 
áèëèéè îëàíëàð, ùàáåëÿ áèð ÷îõ ùàëëàðäà ÷îõ áèëèêëè àäàìëàð äà áó 
ìÿñÿëÿ èëÿ öçäÿí òàíûø îëäóãëàðû ö÷öí îíó êþêöíäÿí àíëàìûð, 
áþéöêëö-êè÷èêëè éàíëûøëûãëàðà éîë âåðèð. Áÿçèëÿðè ñîñèàëèñò 
äåìîêðàòèéàñû äöíéàäà ÿí ýöúëö  âÿ ÿí éàõøû äåìîêðàòèéàäûð 
áèëäèðèð âÿ áóíëà äà äöøöíöð êè, î íÿ úöð èñòÿñÿ, äóéüóñóíà íÿ 
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ýÿëñÿ, îíó åäÿ áèëÿð??! (Äàëûñû áèúàíÿëèê âÿ ôÿðäèëèê âÿ ñ.). Áó 
îõóìóø (çèéàëûëàðà) àèääèð. Ñàâàäû àç îëàíëàðûí ÷îõó äà áó úöð 
äöøöíöð. Ìÿíúÿ ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñû áèð çàìàí áöòöí 
äöíéàäà àïàðûúû, áöòþâëöêäÿ ÷ûõûø åäÿðÿê, èíñàí îüëóíóí 
éàøàéûøûíäà, äöøöíúÿñèíäÿ, ÿí ýÿðÿêëè éåð òóòàúàãäûð. Ñîñèàëèñò 
äåìîêðàòèéàñû öìóìè ÷îõëóüóí äåìîêðàòèéàñûäûð. Îíóí 
ùÿéàòèëèéè, ýöúö äÿ åëÿ áóðàñûíäàäûð. Áó ùàãäà äàùà ÷îõ 
ôèêèðëÿð, ñþçëÿð äåìÿê îëàð. Äàùà äîüðóñó ñîñèàëèñò äåìîê-
ðàòèéàñûíûí ùÿðòÿðÿôëè èçàùûíäà îíóí áöòöí õÿòëÿðè ýþñòÿ-
ðèëìÿëèäèð. Áó ùàãäà ýÿëÿúÿêäÿ äÿðèíäÿí äöøöíöá áþéöê åëìè-
èúòèìàè áèëèê ÿëäÿ åòäèêäÿí ñîíðà éàçìàã ìöìêöí îëàúàãäûð.  

Ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñû áèðýÿíèí äåìîêðàòèéàñû îëäóüóíäàí 
áèðýÿëèéÿ óéüóíëàøìàéàí, éà äà óéüóíëàøà áèëìÿéÿí (ìÿíÿ 
åëÿ ýÿëèð êè, áó áöòöí òàðèõ áîééó îëàúàãäûð) áÿçè ôÿðäëÿð îíó 
ãÿáóë éà åòìÿéÿúÿê, éà äà åäÿ áèëìÿéÿúÿêëÿð. Áåëÿ îëäóãúà 
îíëàðûí áèð áþëöìö êÿíàðäà äàéàíàúàã, ãàðûøìàìàüà, þçö ö÷öí 
éàøàìàüà ÷àëûøàúàã, áèð áþëöìö èñÿ ñîñèàëèñò äåìîêðàñèéàñûíà 
ãàðøû ÷ûõûá îíó ãÿòè áÿéÿíìÿéÿúÿê êè, áó äà òîããóøìàéà 
ñÿáÿá îëàúàãäûð. Áó úöð ùàëäà î àäàìëàðà úÿçà âåðèëìÿìÿëèäèð. 
Îíñóç äà îíëàð àçëûãäà ãàëäûãëàðûíäàí (áó ùÿìèøÿ áåëÿ îëàúàã) 
áèðýÿíèí äåìîêðàòèéàñûíà ýöú ýÿëÿ áèëìÿéÿúÿêëÿð. Íÿòèúÿäÿ 
èñÿ ñîñèàèñò äåìîêðàòèéàñû òÿúðöáÿ ÿëäÿ åäÿúÿê, ÷åâèêëÿøÿúÿê, 
êþêëÿðèíèí, õÿòëÿðèíèí ñàéûíû ÷îõàëäûá äàùà äà êàìèëëÿøìÿéÿ 
éþí àëàúàãäûð. 

Áÿñ ùÿìèí àäàìëàð, áþëöêëÿð íÿ ö÷öí úÿçàëàíìàìàëûäûðëàð?  
1. Îíà ýþðÿ êè, îíëàðûí âàðëûüû ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñûíû 

ìîíîëèòëÿøäèðÿí ÿêñ ãöòáöí âàðëûüû ãÿäÿð ýÿðÿêëèäèð. Ìÿíúÿ 
áåëÿ îëìàñû ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñûíû þçöíäÿ ïàð÷àëàíìà 
ýåäÿð, éà äà ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñûíäà äóðüóíëóã éàðàíàð êè, 
áó äóðüóíëóüóí óçóí ñöðìÿñè ùþêìÿí ïàð÷àëàíìàüà ýÿòèðèá 
÷ûõàðàð. Äöíéàíûí äöøöíúÿ ñàùèáëÿðè áèëäèëÿð êè, òîããóøìàñûç 
(çèääèéÿòñèç) èíêèøàô éîõäóð. 

2. Ùÿìÿí ôÿðä âÿ éà áþëýöíöí áèðýÿëèêäÿí àðàëàíìàñû, 
îíóíëà (ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñû èëÿ óéüéíëàøìàñû âÿ éà 
óéüóíëàøà áèëìÿìÿñèíèí þçö îíëàð ö÷öí ÿí àüûð úÿçàäûð). Àäè 
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ñþçëÿ äåñÿê îíëàð åë èëÿ áàðûøìàéàí, éà äà áàðûøà áèëìÿéÿí 
ãÿðèá àäàìäàí áàøãà áèð øåé äåéèëëÿð. Ùåéâàíëàï àëÿìèíÿ 
éåíäèðñÿê, îíëàð þç ñöðöñöíäÿí àéðû äöøìöø, éà éàëãóçàüû, éà 
äà ùÿð ùàíñû áèð àéüûðû õàòûðëàäàð êè, îíëàðûí äà òàëåéèíèí íÿ èëÿ 
ãóðòàðàúàüû ùàìûéà àéäûíäûð. Úÿìèééÿò îíëàðà íèôðÿò áÿñëÿ-
ìÿìÿëè, ùàëëàðûíà àúûìàëûäûð.  

 Éàðàíûøäàí úÿçà àëàíëàðû úÿìèééÿò äÿ úÿçàëàíäûðñà, þçöíö 
àë÷àëòìûø îëàð. Áóíà ýþðÿ äÿ áó éåðäÿ ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñûíû 
ýþç áÿáÿéè êèìè ñåâÿíëÿð (÷öíêè îíëàð áåëÿ ùàëëàðà äþçÿ 
áèëìÿéÿúÿê, ùÿð ùàíñû áèð õÿòÿðèí ýÿëÿ áèëÿúÿéè åòèìàëûíäàí! 
áåëÿ åùòèéàò åäÿúÿêëÿðèíäÿí ùå÷ áèð øåéÿ ýöçÿøòÿ ýåäÿ 
áèëìÿéÿúÿê, âÿ éà èñòÿìÿéÿúÿêëÿð.) ùÿð øåéè þë÷öá áè÷ìÿëè, 
ñÿáèðëè âÿ òÿìêèíëè îëìàëûäûðëàð, éîõñà ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéà-
ñûíà âóðüóíëóãäàí äîüàí ôàíàòèê ãûñãàíúëûã áèçèì þçöìöçÿ âÿ 
áàøãàëàðûíà äà éåðñèç çÿðÿð âóðà áèëÿð. 

Ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñû, ùÿð ùàíñû áèð áóðæóà äåìîêðà-
òèéàñûíäàí ãàò-ãàò öñòöíäöð. Áóíà ñþç îëà áèëìÿç. Îíà ýþðÿ êè, 
ñîñèàëèçì êàïèòàëèçìäÿí ñîíðà ýÿëèá, îíäàí éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ 
äàéàíàí úÿìèééÿòäèð, ãóðóëóøäóð. Áóíà ýþðÿ äÿ èñòÿð-èñòÿìÿç 
ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñû áóðæóà äåìîêîàòèéàñûíäàí öñòöí îëìóø-
äóð êè, áó äà òàðèõè çÿðóðèäèð, ãà÷ûëìàçäûð. 

Ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñû äöíéàäà òÿíòÿíÿëè éöðöøäÿäèð. Áó 
÷îõ ýþçÿëäèð, èêèíúèñèçäèð. Àíúàã áóíóí áèð ãîðõóëó úÿùÿòè, éþíö 
âàð: î äà ùÿð úöð äåìîêðàòèéàíûí, ùÿòòà áÿçÿí äåìîê-
ðàòèéàñûçëûüûí ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñûíûí òÿíòÿíÿñèíè, ìþâãåéèíè, 
òÿñèð åäèúè ýöúöíö ýþðöð, îíóí äîíóíà ýèðìÿéÿ ÷àëûøìàñûäûð êè, 
áó íÿéèí êè, ôÿðäëÿðÿ, áþëöêëÿðÿ (áåëÿ îëñàéäû ñóñìàã äà áÿëêÿ 
äÿ áåëÿ ñàéûëìàçäû), ùÿòòà õàëãëàðà áÿøÿðèééÿòÿ áþéöê ôÿëàêÿò 
ýÿòèðÿ áèëÿð. Ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð êè, ×èí âÿñ. áåëÿ åäÿ áèëÿð!? 
Ñîñèàëèñò äåìîêðàòèéàñûíûí úèëäèíÿ ýèðìÿéÿ ÷àëûøàí áàøãà 
äåìîêðàòèéàëàðûí ìÿãñÿäè èôøà åäèëìÿñÿ, ñîñèàëèñò äåìîêðà-
òèéàñûíûí íöôóçóíà õÿëÿë ýÿëÿð, èíñàíëàðûí îíà èíàìûíû àçàëò-
ìàãëà úÿìèééÿòèí, áÿøÿðèééÿòèí íîðìàë èíêèøàôûíû éóáàäàð.  

 

3 ìàé, 1976, Ãàðàäàü. 
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Əbülfəz Əliyev 
həbsxanadan çıxandan 
sonra çəkdirdiyi şəkil. 

 
ßáöëôÿç ìöÿëëèì ñîí íîãòÿíè ãîéäó âÿ áîøàëìûø éàç 

áóëóäó êèìè äèíúÿëäè. Ñèãàðåò ãóòóñóíäàí áèð ñèãàðåò ÷ûõàðûá 
äàìàüûíà ãîéäó âÿ àëûøãàíëà àëûøäûðûá äÿðèí ãóëëàá âóðäó.   

 
* * * 

 
Əbülfəz müəllimin həbsxanadan çıxmasına bir-iki ay qa-

lırdı ki, qardaşı Murad Almuradla onun görüşünə gəlmişdilər. 
Onlar görüşüb hal-əhval tutdular. Bu görüşdə qardaşları onun 
gözünə daha mutlu görünürdülər. Əbülfəz müəllim elə hal-əh-
val tutandan sonra onlardan soruşdu: 

-Deyəsən, xoş xəbərlə gəlmisiniz. 
Üzünüz gülür. 

Murad gülümsəyərək cavab verdi: 
-Hə, qağa, düz tapmısan. Hər iki-

miz Yasamalda ev almışıq bir binada.  
- Nə yaxşı; Allaha şükür! Müba-

rəkdir! – deyə o, əlavə etdi. 
 Almurad əlini qardaşının çiyninə 

ehmalca qoyaraq dedi: 
- Qağa, ev problemin də həll oldu. 

Ev axtarıb kirayələməkdən canın 
qurtardı. Allah qoysa, həbsxanadan 
çıxan kimi bir başa təzə evə gedərik! 

-İnşallah, Allah qoysa! – deyə 
Əbülfəz müəllim öz razılığını bildirdi. 
O gün onların görüşü yarım saata qədər çəkdi və xeyli 
dərdləşib dərd-sərlərini paylaşdılar. Bu xoş xəbər Əbülfəz 
müəllimin lap ürəyincə oldu. 

Əbülfəz müəllimin həbsxanadan çıxması üçün getdikcə 
günləri azalırdı. O, həmişə düşünürdü ki, Allah qoysa həbs-
xanadan çıxandan sonra əvvəlki iş yerinə qayıdacaq. Çünki o 
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vaxt belə bir qərar var idi ki, kim haradan tutulubsa, həmin 
yerə işə qayıda bilər. Bu qərar onun üçün bir ümid yeri idi. 
Amma atalar demişkən:”Sən saydığını say, gör fələk nə sayır.” 
Əbülfəz müəllim tez-tez yuxuda dünyada ən çox sevdiyi 
anasını görürdü. Kənddəki tay-tuşları, gəzdikləri yerləri, 
dağları, dərələri, xüsusən də anadan olduğu Xəlil yurdunu da 
tez-tez xatırlayırdı. Vaxt daraldıqca o, daha çox darıxırdı. 
Hərdən də, məhkəmə prosesində üzünə dirənənləri yada salırdı. 
Artıq o adamlara qarşı ürəyində olan kin-küdurət xeyli 
azalmışdı. Düşünürdü ki, yəgin məcbur ediblər, hədə-qorxu 
gəliblər onların da nə kişiliyi, nə də iradələri çatıb ki, sat-
masınlar. Tez sınan insanlardan zəhləsi gedirdi, amma onların 
halına da acıyırdı.  

Əbülfəz müəllimin vaxtı tamam olanda həbsxanadan 
buraxdılar. Arxasınca Almurad Rafiq müəllimlə gəlmişdilər. 
Onun çıxmasına demək olar ki, dustaqların hamısı sevinirdi, 
həm də dilxor olmuşdular. Çünki o, həmişə onlara ağsaqqallıq 
etmiş düzgün yol göstərmişdir. Onlara bir-birini sevməyi, 
düşünməyi və həmişə bir olmağı aşılamışdır. O, dəfələrlə 
özünü təhlükəyə atıb bir neçəsini ölümün pəncəsindən xilas 
etmişdi. Onun gedişi onlar üçün daha ağır idi. Nəhayət, vida 
anı gəlib çatdı. Əbülfəz müəllim bütün dustaqlarla görüşüb 
ayrıldı. Ən sonda dostu Muxtarla görüşüb ayrılanda, ona ürək-
dirək verdi ki, möhkəm olsun, vaxt tapan kimi yanına gələcək. 

O, həbsxanadan çıxandan sonra bir neçə gün Bakıda 
qardaşının təzəcə aldığı dördotaqlı mənzilində qaldı. Onun 
yaxın dostları, məsləkdaşları, qohumları onun görüşünə gəl-
dilər. Onlar görüşüb dərdləşdilər. Bəzi işlərini qaydaya salmaq 
üçün 10 gün Bakıda qaldı. Sonra anasını, dayısını və yaxın-
larını görmək üçün kəndə yola düşdü. O, həbsxanadan çıxanda 
bir az sınıxmışdı. Amma daha da möhkəmlənib mətinləşmişdi. 
İnsanları lərzəyə salan həbsxana həyatını keçmiş və cəmiyyətin 
dibini, alt qatını da görmüşdü. Bunların hamısı onu gələcək 
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mübarizədə püxtələşmiş, mətinləşmiş bir mübariz hərəkatçı 
kimi ərsəyə gətirmişdi. 

Əbülfəz müəllim kəndə gələndə yayın oğlan çağı idi. İyul 
ayının ortaları olardı. Kəndin ən gözəl çağları idi. Onun həbs-
xanadan gəlməsini eşidən hər kəs Mehrinisə xanıma gözay-
dınlığı verməyə və Əbülfəz müəllimi görməyə gedirdilər. 
Mehrinisə xanımgilin evi adamla dolu idi. Kənd ağsaqqalları 
Fərrux kişi, Səhlalı, Mir Baba ağa, Mir Ata, Qəzənfər kişi və 
başqaları evin yuxarı başında döşəməyə salınmış yun döşək-
cələrin üstündə bardaş qurub əyləşmişdilər. Hamının diqqəti 
Əbülfəz müəllimdə idi. O, ağsaqqalların yanında oturmuşdu. 
Ona müxtəlif mövzularda suallar verirdilər. Şübhəsiz, sualların 
çoxusu həbsxana həyatı ilə bağlı idi. O da öz növbəsində 
suallara yığcam, dolğun cavablar verirdi. Gecə saat 12-yə kimi 
onların söhbəti davam etdi. Sonra bir-bir xudahafizləşib bir 
daha “gözünüz aydın olsun” – deyə, evlərinə gedirdilər. 

Hamı gedəndən sonra orada biz cavanlar qaldıq. Əbülfəz 
müəllimin biz cavanlarla söhbəti gecədən xeyli keçənə qədər 
davam etdi. O, bizə türmə həyatının incəliklərindən, qayda-
qanunlarından, qəribəliklərindən danışırdı. Xüsusən, orada 
Sanka Ziverin adı çəkiləndə oğruların hamısının bir nəfər kimi 
hörmət əlaməti olaraq ayağa durması və ona rəhmət oxumasını 
təfsilatı ilə danışırdı. Hətta qeyd edirdi ki, onlar ayağa duranda, 
o, ayağa durmurdu. Soruşurdular ki, niyə ayağa durmursan? O 
da cavab verirdi ki, mən Üzeyir Hacıbəyovun, Cəlil Məm-
mədquluzadənin adını çəkəndə bəs, siz niyə ayağa durmur-
sunuz? Sanka Ziver sizin üçün nə qədər əzizdirsə, onlar da 
mənim üçün elə əzizdir. Bir sözlə, orada bəzi cavanların ül-
güclə və lezviya ilə özünü doğramasından, bir-birləri ilə 
dalaşıb bıçaqlaşmasından, satqın olmayanlara xüsusi hörmət 
göstərmələrindən, gəncləri necə sınaqlardan keçirmələrindən 
və oradakı həyatın çətinliklərindən, yaxşı cəhətlərindən və 
özünəməxsus özəlliklərindən olduqca maraqla danışırdı. Bizsə, 
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diqqətlə ona qulaq asırdıq. Əbülfəz müəllim bir aya kimi 
kənddə qaldı və hər gün gecəyarıya qədər biz onun maraqlı 
söhbətlərinin qonağı olduq. 

 
* * * 

 
Avqust ayının ortalarında Əbülfəz müəllim Bakıya qa-

yıtdı. Bakıya qayıdırdı ki, əvvəlki işinə bərpa olsun. Onun üçün 
ağrılı yol Ordubad-Bakı arası idi. Hər dəfə Araz çayının qırağı 
ilə qatarla gedəndə, elə bil ki, qatar ağırlıqda ayrılıq, həsrət 
yükünü çəkir. İstər-istəməz saatlarla qatarın pəncərəsindən 
Araz çayının o biri sahilinə gözlərini zilləyib nələr düşün-
düyünü bir özü, bir də Allah bilərdi. Həqiqətən də vətənin 
bütövlüyünü düşünən hər bir kəs üçün bu göz dağı idi. Bu 
ağrıları, hissləri yalnız Araz boyu qatarla gedənlər bilər.  

Bakıya gələn gününün sabahısı səhər saat 11-də o, səliqəli 
geyindi və qalstukunu bağlayıb universitetə getdi. Rektorun 
qəbul otağına gəldi və nəzakətlə rektorun katibəsinə yaxınlaşıb 
soruşdu: 

-Xanım, bağışlayın, rektor yerindəmi? 
Katibə qız dərhal cavab verdi: 
-Bəli. 
Əbülfəz müəllim dedi: 
-Yanında kimsə yoxdur ki? 
-Yox, - deyə, katibə qız cavab verdi. 
-Onda xahiş edirəm, Faiq müəllimə deyin ki, sabiq 

müəlliminiz Əbülfəz Əliyev sizinlə görüşmək istəyir, - deyə, o 
susdu. 

Katibə qız – başüstə, - deyib, ayağa qalxıb rektorun 
otağına daxil oldu. Heç iki dəqiqə keçməmişdi ki, katibə qız 
gülə-gülə otaqdan bayıra çıxdı və Əbülfəz müəllim dedi: 

-Buyurun, cavan oğlan! 
- Sağ olun, xanım qız! – deyə, Əbülfəz müəllim rektorun 



МИР ЙЯЩЙА ЙУСИФЛИ 

 191

otağına girdi. İçəri girən kimi ədəb-ərkanla salam verdi. Faiq 
müəllim onun salamını alıb əlavə etdi: 

-Buyurun, əyləşin! Sizi dinləyirəm.  
O, rektorun göstərdiyi stulda əyləşdi. Stul rektorun 

stolunun yanında idi. O, Əbülfəz müəllimə elə diqqətlə baxırdı 
ki, sanki onu tanıyır. Buna görə də o, birbaşa mətləbə keçdi: 

-Faiq müəllim, filan qərarın filan bəndinə əsasən mən 
əvvəlki iş yerimə qayıdıb işləyə bilərəm. Buna görə də gəldim 
ki, məni əvvəlki iş yerimə bərpa edəsiniz. 

Rektor bir daha onu başdan-ayağa süzdü, amma heç bir 
şey başa düşmədi və heç bir şeyi xatırlaya bilmədi, hətta əli ilə 
alnını da ovuşdurdu və sonra dedi: 

-Axı, bir de görüm sən kimsən ki? 
-Əbülfəz müəllim gördü ki, rektor onu nə tanıyıb, nə də 

xatırlaya bilib. Dedi: 
- Mən Əliyev Əbülfəz Qədirqulu oğlu 1975-ci ilin 15 

yanvarınadək universitetin tarix fakültəsinin baş müəllimi 
olmuşam və həmin tarixdə DTK işçiləri tərəfindən həbs 
olmuşam və... 

Birdən Faiq müəllim onun sözünü kəsərək dedi: 
- Dayan, dayan! Xatırladım. Dünyanı qatıb-qarışdıran 

Əbülfəz müəllim sənsən? Mənim səndən xəbərim olmayıb.  
Əbülfəz müəllim dərhal başa düşdü ki, onu rektor əvvəlki 

iş yerinə bərpa etməyəcək. Həm də düşündü ki, bəlkə o özünü 
elə göstərir ki, guya bundan onun xəbəri yoxdur. Buna görə də 
cavab verdi: 

- Elə bəla orasındadır ki, universitetin müəllimi tutulur, 
bundan rektorun xəbəri olmur. 

Onun bu cavabı rektoru lap çaş-baş qoydu, bilmədi ki, nə 
desin. Rəngi qaçmışdı, hiss olunurdu ki, onu işə götürməyə 
qorxur. Ola bilsin ki, yuxarıdan tapşırmışdılar onu işə götürmə! 
Faiq müəllim dili topuq vura-vura, asta səslə dedi: 

-Əbülfəz müəllim, mən səni işə götürə bilmərəm. 
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Sənədlərin universitetin xüsusi işlər üzrə prorektorundadır. 
Ondan götürə bilərsən. 

O, bir söz deməyib etika xatirinə rektorla xudahafizləşib 
bayıra çıxdı. Əbülfəz müəllim xüsusi işlər üzrə prorektoru 
yaxşı tanıyırdı. O, KQB-nin podpolovniki idi. Yaşlı bir kişi idi. 
O tutulandan sonra onu dördüncü prorektor kimi universitetə 
təyin etmişdilər. Rektorun otağından təzəcə koridora çıxmışdı 
ki, onunla rastlaşdı və salamlaşandan sonra ondan soruşdu: 

- Faiq müəllim deyir ki, mənim sənədlərim sizdədir. 
Prorektor dərhal cavab verdi: 
- Bəli, məndədir. Gedək, verim. 
Əbülfəz müəllim onunla otağa gəldi və kabinetə daxil olan 

kimi o, katibəsinə dedi: 
-Qızım, zəhmət olmasa bizə bir fincan çay ver! 
Katibə - “baş üstə” – deyib elektrik samavarını elektrik 

dövrəsinə caladı. Prorektor Əbülfəz müəllimi nəzakətlə öz 
otağına dəvət etdi. Onlar otağa daxil oldular. Prorektor 
nəvazişlə ona dedi: 

-Bəyəndiyin yerdə əyləş! Mən bu saat sənin sənədlərini 
taparam. O, otağın bir küncündə qoyulmuş iri dəmir seyfə 
yaxınlaşdı və onu çox astaca burub qapısını açdı. Orada xeyli 
sənəd var idi və hamısı səliqə ilə kağız qovluqlarına qoyul-
muşdu. O, sənədlərə baxmağa başladı. Bir neçə dəqiqə baxan-
dan sonra Əbülfəz müəllimin sənədlərini tapdı və ehmalca 
seyfdən çıxartdı və səliqə ilə qapısını bağladı. Bu vaxt katibə 
qız əlində iki fincan çay otağa daxil oldu. Fincanlardan birini 
Əbülfəz müəllimin, o birini isə prorektorun qabağına qoydu və 
dedi: 

-Başqa bir sözün yoxdur ki?  
-Yox qızım, bir şey lazım olsa deyərəm. Katibə otağı tərk 

etdi. Prorektor sakitcə yerində əyləşdi və dedi: 
- Oğul, yaxşı-yaxşı yadında saxla qanun qəvinindir, 

güclünündür. Şərqşünassan, güclü olsan hər şey sənin olacaq, 
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gücsüz olsan qanunsuz sayılacaqsan, səni əzəcəklər! 
Sonra heç bir söz demədi sənədləri verdi və əlavə etdi ki, 

xahiş edirəm çayını içəsən. O, çayı içdi, sənədlərini götürdü və 
prorektorla xudahafizləşib bayıra çıxdı.  

Əbülfəz müəllimin ümidləri boşa çıxdı. Görünür, yuxarı-
dan göstəriş verilmişdi ki, onu geniş tələbə auditoriyasına 
buraxmasınlar. Buna baxmayaraq o, ümidini itirmədi. Aka-
demiyanın Şərqşünaslıq institutuna müraciət etdi. Oranın 
direktoru onun müəllimi olduğuna və onu yaxşı tanıdığına görə 
işə götürmədi. Görünür, fikirləşib ki, ondan nə qədər uzaq olsa 
qulağı dinc olar. Yəgin ki, düşünürdü Əbülfəz müəllim instituta 
gəlsə dinc durmayacaq, yenə də aləmi qatacaq bir-birinə. Hətta 
Mərkəzi Komitədən də ona dedilər ki, bu yeri biz veririk ona, 
sizin işiniz deyil. Yenə də razılaşmadı. İşsizlik onu lap dığ 
eləmişdi.  

Bakıya qayıdandan sonra özünün məhkəmə işini yenidən 
qaldırmaq istəyir. Bu məqsədlə DTK-ya getdi və nə məqsədlə 
gəldiyini bildirdi. Amma dedilər ki, bu iş baş tutan deyil, bu 
sevdadan əl çək! Qapıdan onu içəri aparıb və yola salan adam 
cavan bir oğlan idi. Onu yola salan zaman binanın tininə qədər 
onunla gəldi, ətrafa diqqətlə baxdı yaxınlıqda heç kəs yox idi. 
O, üzünü Əbülfəz müəllimə tutub asta səslə dedi: 

-Əbülfəz müəllim, məni bağışlayın, sizi buradan evə kimi 
ötürərdim, amma mənim ixtiyarım yoxdur! İcazə verin qayıdım 
və unutmayın ki, biz ölənə kimi sizinləyik, sizin yolunuzla da 
gedəcəyik! 

Onun bu sözləri Əbülfəz müəllimə qol-qanad verdi, işsiz 
olduğunu tamam unutdu və qulaqlarına inanmadı. Ondan 
soruşdu: 

-Düz deyirsən?! 
-Bəli, deyə oğlan cavab verdi. 
O, dedi: 
-Çox sağ olun! Qayıtsanız daha yaxşıdır.  
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Oğlan üzünü çevirib gəldiyi yolla geri qayıtdı. 
Əbülfəz müəllim belə çətin anlarda hərdən o gənc oğlanı 

xatırlayırdı və öz-özünə deyirdi ki, DTK-da belə qeyrətli, milli 
oğlanlar varsa, həvəsdən düşməyə dəyməz! Təxminən, o, beş-
altı ay işsiz qaldı. Bir gün o, Əlyazmalar İnstitutunun direktoru 
Cahangir Qəhrəmanovun yanına getdi və onu işə götürməsini 
ondan xahiş etdi. Cahangir müəllim onu dinlədikdən sonra 
sənədlərinə baxdı və qalın qara qaşlarını qadırıb dedi: 

-Səni işə bu şərtlə götürürəm ki, hər gün işə gələcəksən və 
əlyazmalarla işləyəcəksən. Bura universitet zad deyil; bura 
Əlyazmalar fondudur. Daha o şeylər də getdi ha! Burada gərək 
dinc durasan! 

Cahangir müəllimin şərt qoyması ürəyincə olmasa da şərti 
qəbul etməkdən savayı yol yox idi. Yalnız bir yol var idi, o da 
işsizlik. Buna görə də o razı və məmnun halda dedi: 

-Dediyin şərtlərlə razıyam, necə lazımdırsa elə də 
işləyəcəyəm. 

Cahangir müəllim bu cavabdan sonra qarşısında olan ağ 
kağız vərəqini ona uzatdı və dedi: 

-Ərizəni, elə buradaca yaz, qol çəkim. 
Bu Əbülfəzmüəllimin lap ürəyincə oldu və kağız vərə-

qəsini alıb ərizəni yazdı. Sonra onu ürəyində bir dəfə oxuyub 
Cahangir müəllimin qabağına qoydu. O, ərizəni nəzərdən 
keçirdi və üstündən qol çəkib dedi: 

-Birinci gündən işə çıxırsan. 
- Oldu. – deyə Əbülfəz müəllim cavab verdi və ona öz 

təşəkkürünü bildirib onun kabinetindən çıxdı. Onun kefi açıl-
mışdı, üzü gülürdü. Atalar demişkən: “Yaman günün ömrü az 
olar”. İşsizlik onun üçün həqiqətən də yaman gün idi.  
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* * * 
1976-cı il avqust ayının sonları idi. Əbülfəz müəllim on 

gün olardı ki, kənddən gəlmişdi. Universitetin rektoru Faiq 
Bağırzadə ilə görüşmüşdü. Amma Faiq müəllim onu işinə 
bərpa etməkdən imtina etmişdi və onun tələbə auditoriyasına 
qayıtmaq arzusu puç olmuşdu. Buna baxmayaraq ümidini də 
itirməmişdi. Günortadan xeyli keçmişdi. Universitetin gənc 
müəllimi Kamil Vəliyevə söz vermişdi ki, bu gün onunla 
bulvardakı çayxanada axşamçağı saat 17:30-da görüşəcək. O, 
saat 5-də evdən çıxdı və avtobus dayanacağında 39 № li 
avtobusa əyləşib yola düşdü.  

Düz saat 17:30 dəqiqədə bulvara çatdı və iri addımlarla 
çayxanaya tərəf yollandı. Bir neçə dəqiqədən sonra çayxanaya 
çatdı. Çayxananı nəzərdən keçirdi. Kamil Vəliyev, Aydın 
Məmmədovla stolun arxasında əyləşib onu gözləyirdilər. Görü-
nür ki, onlar da təzəcə gəlmişdilər, qabaqlarında nə çaynik, nə 
də stəkanlar var idi. Onlara yaxınlaşanda yaxınlıqdakı stoldan 
dolubədənli bir cavan oğlan ayağa durdu və ona salam verib 
dedi: 

-Əbülfəz müəllim, xoş gördük, buyurun bizimlə əyləşin! 
Əbülfəz müəllim diqqətlə ona baxdı və tanıdı. Bu Bür-

hüdlu Əli idi. Qardaşı Almuradla işləyirdi. Bir ay bundan qa-
baq Kələkidə görüşüb tanış olmuşdu. Onun hal-əhvalını 
soruşdu və maraqla soruşdu: 

-Xeyir ola, yayın bu qızmar vaxtında Bakıya gəlmisən?! 
Əli yanındakı qıvrımsaç, arıq, ağbəniz oğlanı ona təqdim 

edərək dedi: 
- Dostum Rüstəmdir, Naxçıvan Pedoqoji institutuna qəbul 

olub, şair təbiətli dəliqanlı bir gəncdir. Əl çəkmədi ki, gedək 
Bakını gəzək gələk. Mən də etiraz edə bilmədim.  

Rüstəm sıxıla-sıxıla Əbülfəz müəllimlə tanış oldu. Onlar 
əl çəkmədilər ki, bizimlə otur, çay içək və dərdləşək! Əli isə 
əlavə etdi: 
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-Rüstəmin çoxdankı arzusu idi ki, sizinlə tanış olub 
söhbətləşsin. 

Əbülfəz müəllim vəziyyəti belə görüb təkidlə dedi: 
- Mən sizinlə məmnuniyyətlə oturardım, amma 

arkadaşlarım – Kamil Vəliyev və Aydın Məmmədov məni göz-
ləyirlər. Onlar çox da uzaqda deyil, yazxşı olar ki, gəlin onlarla 
birlikdə oturaq və çay içə-içə söhbət edək. 

Rüstəmlə Əli onun bu təklifini qəbul edib stəkanlarını və 
çayniki götürüb onların stoluna keçdilər. Onların stolu iki 
addımlıqda idi. Əbülfəz müəllim həmyerlilərini öz dostlarına 
təqdim etdi. Onlar yaxından tanış oldular. Həmin gün 
Rüstəmgil bir neçə saat onlarla çay içib yaxşıca söhbət etdilər. 
Onların söhbəti Rüstəmə çox gözəl təsir bağışladı və uzun 
müddət bunu unuda bilmədi. 

Tale elə gətirdi ki, Rüstəm institutu qurtarandan təyinatını 
Unus kənd orta məktəbinə götürdü. O, bir müddət Unus kəndində 
ev kirayəliyib qaldı. Amma sonra Kələki kəndində Əbülfəz 
müəllimgilin qonşuluğunda yaşayan Xeyrullahın evini kirayə edib 
orada yaşamağa başladı. Demək olar ki, Rüstəmin yaradıcılığının 
oğlan çağı idi. O, biri-birindən gözəl şeirlər yazırdı. Unus 
məktəbinə millilik, vətənsevərlik ruhu gətirmişdi. Xüsusən, onun 
Novruz bayramı ilə hazırladığı tədbir gözəl əks-səda doğurmuşdu. 
Əbülfəz müəllim kəndə gələndə onunla tez-tez görüşürdü və 
yazdığı şeirləri onun üçün oxuyurdu. Əbülfəz müəllim də öz 
növbəsində onun şeirləri haqqında olan müsbət və mənfi 
fikirlərini söyləyib onu poeziya aləminin dərinliklərinə yönəldirdi. 
Adətən Əbülfəz müəllim kəndə iyul-avqust aylarında gəlirdi. 
Eşidən kimi ki, Əbülfəz müəllim gəlib dostu fotoqraf Oktay və 
Fəxrəddin Şeyxələsgərovla gələrdi. Onların tanışlığı dostluğa, 
müəllim şagird, mürşid-mürid səviyyəsinə çatmışdı. Rüstəm, 
Əbülfəz müəllimlə mütəmadi məktublaşırdı. Yazdığı yeni şeirləri 
ona göndərərdi. O, özünə təxəllüs də seçmişdi, öz kəndlərinin 
şərəfinə Behrudi ləqəbini götürmüşdü.  
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1980-ci ilin avqust ayının son on günlüyü təzəcə girmişdi. 
Əbülfəz müəllim kəndə gəlmişdi. Onun gəlişindən bir neçə gün 
keçmişdi. Axşamçağı idi. Əbülfəz müəllim eyvanda oturub çay 
içirdi. Birdən həyətdə poçtalyon Ənvərin cır səsi eşidildi: 

-Əbülfəz müəllim evdədir. 
O, ayağa qalxıb eyvana qalxan pilləkanın başına gəldi və 

dedi: 
-Ay Ənvər, xeyir ola, keç gəl! 
- Sağ ol, tələsirəm. Sizə məktub var – deyə qara rəngli 

poçtalyon çantasından məktubu çıxarıb ona verdi və çıxıb 
getdi.  

Əbüıfəz müəllim məktuba baxdı. O Rüstəm Behrudidən 
idi. Məktubu ehmalca açdı və pitiyi çıxarıb oxumağa başladı: 

- “Salam sevimli Əbülfəz bəy.” Bu gün Oktaydan eşitdim 
ki, gəlmisiniz. Sizi görmək istəyirəm. Bu məktubu sizə təbiətin 
insan kimi danışa bildiyi bir yerdən yazıram. Ürəyim o qədər 
kövrəlib ki, qayanın üstündə oturub saatlarla seyr etdiyim 
ağacdələn uçub getsə hönkür-hönkür ağlayaram. Sizi yaxından 
görmək, bəzi məsləhətlər almaq istəyirəm.  

Bilmirəm, bu kağızı alan vaxt siz yenə “vətən” deyə-deyə 
sizin sağlığınıza vuranların arasında olacaqsınız.  

 
Kabinetlərə, salonlara giriş üçün 
Bəzən isə düzəlməyən bir iş üçün; 
Bir nadanın qarşısında əyiləndə, kiçiləndə, 
Billur gədəh haray salıb içiləndə 
Varlığımdan yox oluram. 
Sağalmağa ümidi yox; 
Xərçəng tutmuş bir xəstə tək  
Qəhərimdən boğuluram. 
Eh, nə isə.  
İstərdim sizin söhbətlərinizi eşidim. 
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Yanmaq üçün doğulmuşam 
 
Azərbaycan – ruhum, canım, 
Varlığımsan necə danım! 
Kür-Araza axan qanım, 
Mən sanmasam öləcəyəm. 
 
Nisgilimdi gəlib dilə, 
İstəmirəm yadlar bilə. 
Azadlığı qanım ilə, 
Qazanmasam, öləcəyəm. 
 
Yuxuda bir körpə bala, 
İstəyirəm körpü sala, 
O yuxunu mən vüsala, 
Yozanmasam, öləcəyəm. 
 
Vətən, dilin şirin, incə: 
Sevencini istəyincə, 
Qəmlərini bəs deyincə, 
Yazanmasam, öləcəyəm. 
 
Mən özümü tapmaq üçün, 
İçim yandı için-için, 
Doğulmuşam yanmaq üçün, 
Mən yanmasam öləcəyəm. 

 
Əbülfəz müəllim, hamımızın anamız hesab elədiyimiz 

ananıza və Xumar xalaya salam deyin. Hörmətlə R.Behrudi 
 

25.VIII.80 
Tvi. “ Narzan bulağı” 
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Rüstəm Behrudinin bir şair kimi yetişməsində və cəmiy-
yətə təqdimatında Əbülfəz müəllim müstəsna rol oynamışdı. 
Hətta 90-ci ildə Əbülfəz müəllim Rüstəm Behrudiyə məsləhət 
görür ki, siyasətlə daha məşğul olmasın, gücünü yeni ruhlu, 
səpgili şeir yazmağa həsr etsin. Ola bilsin ki, daha belə şeirlər 
yazan şair olmayacaq. Görünür, bu sənin missiyandır. O, 
Əbülfəz müəlliminə qulaq asır və siyasət meydanından qırağa 
çəkilir. O, Əbülfəz müəllimə yazdığı son məktubda belə yazır: 

- “...Ancaq 4-5 ildir siyasətdən ayrıldığımdan (sizin 
təsirinizlə və buna peşiman da deyiləm) “gözə çarpmadan 
yaşa” fikrini həyat tərzimə çevirdiyimdən bu istəyimdən vaz 
keçdim. Siyasətlə “məşğul olan” onsuz da çoxdur. Ancaq 
millətin, böyük mənada insanlığın taleyində əbədiyyətin andan 
keçdiyi zaman olur.” 

* * * 
 
Həftənin birinci günü Əbülfəz müəllim işə getmək üçün 

tezdən durdu. Buna vərdiş etmədiyindən 8:30-da yuxudan 
durmuşdu. Əl-üzünü yuyub geyindi və qalstukunu bağlayıb 
tələsik evdən çıxdı. O, bayıra çıxanda işin başlamasına 20 
dəqiqə qalırdı. Bəxtindən elə həyətə çıxan kimi taksi düşdü və 
maşına oturub sürücüyə dedi: 

-Xahiş edirəm, Əlyazmalar fondunun qabağına sürün! Bir 
az tez olun, işə tələsirəm. 

Sürücü soruşdu: 
-İş saatın neçədə başlayır? 
-Saat 9-da. – deyə o, cavab verdi: 
Sürücü saata baxıb gülümsəyərək dedi: 
-Hələ 15 dəqiqə var. Narahat olma, çatdıraram.  
Maşın sürətlə Əlyazmalar fonduna tərəf sürətlə şütüdü. 

Əlyazmalar fondu “Kommunist” küçəsində Sabirin heykəlinin 
yaxınlığında yerləşirdi. Saat 9-a bir neçə dəqiqə qalırdı ki, taksi 
Əlyazmalar fondunun qarşısında dayandı. O, taksi sürücüsünün 
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pulunu verib təşəkkür etdi və maşından çıxıb iti addımlarla 
Əlyazmalar fonduna daxil oldu. Çox keçmədi ki, o, hansı 
otaqda oturacağını və işləyəcəyini müəyyənləşdirdi. Demək 
olar ki, burada işləyən işçilərin çoxusunu tanıyırdı və orada 
işləmək onun üçün olduqca rahat idi. Çünki orada işləyənlərin 
doqsan faizi şərqsünaslıq fakültəsinin məzunları idi.  

Əbülfəz müəllim bir neçə ay idi ki, Əlyazmalar fondunda 
işləyirdi. O zaman Əlyazmalar Fondu Ali Sovetin binasına – 
(indi yerləşdiyi binaya) köçməmişdi. O bina ilə yanaşı olan 
“İsmailiyyə” binasının birinci mərtəbəsində yerləşirdi. Aka-
demiyanın prezidenti Həsən Abdullayevin kabineti həmin bi-
nanın ikinci mərtəbəsində yerləşirdi. Bir gün Əbülfəz müəllim 
iş yoldaşları ilə foedə siqaret çəkə-çəkə söhbət edirdi. Onların 
başı söhbətə qarışmışdı, birdən ikinci mərtəbədən birinci 
mərtəbəyə düşən adamın ayaqlarının taqqıltısı eşidildi. Onun 
yanında siqaret çəkən iş yoldaşları dərhal siqaretlərini sön-
dürüb yaxınlıqdakı zibil qabına atdılar. Amma Əbülfəz müəl-
lim buna əhəmiyyət vermədi. O, yenidən siqaretinə bir qullab 
vurdu, elə bu vaxt pilləkəndən H.Abdullayevin amiranə səsi 
eşidildi: 

-Ay oğlan, bura gəl! – deyə əli ilə Əbülfəz müəllimi işarə 
etdi.  

O, dərhal siqareti söndürdü və zibil qutusuna atıb onun 
yanına getdi. O, birinci mərtəbəyə üç pillə qalmış pilləkanın 
üstündə durmuşdu. Görünür, Əbülfəz müəllimin siqaret çək-
diyini görüb dayanmışdı. Əbülfəz müəllim Həsən müəllimin 
qarşısında dayandı. O, tərs-tərs onu başdan-ayağa süzüb əsəbi 
halda dedi: 

- Bu binada işləyirsən?! 
- Bəli. - deyə o cavab verdi. 
Onun bu cavbından prezident daha da əsəbləşdi və uca 

səslə dedi: 
- Bəs sənə deməyiblər mən göstəriş vermişəm ki, bu 
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binada siqaret çəkən dərhal işdən azaddır? Get, ərizəni yaz.  
Əbülfəz müəllim onun bu sözündən özünü sındırmadı və 

təmkinlə cavab verdi: 
- Ərizə yazmağına yazaram, ancaq icazə verin deyim ki, 

siz böyük adamsınız, belə kiçik işlə məşğul olmaq sizə ya-
raşmaz! 

Həsən müəllim bir söz deməyib geri döndü və kabinetinə 
girdi. Əbülfəz müəllim də geri dönüb qanıqaralmış halda Ca-
hangir müəllimin kabinetinə girdi. İcazə alıb əyləşdi və qələ-
mini çıxarıb ərizə yazmağa başladı. Bu vaxt telefonun zəngi 
Cahangir müəllimi düşüncələrdən ayırdı. O, dəstəyi götürüb 
cavab verdi. Əbülfəz müəllimin iş yoldaşları qapının arxa-
sından Cahangir müəllimin – “bəli, bəli.” sözlərini açıq-aydın 
eşidirdilər. Sonra o, əlavə etdi ki, indi yanınıza qalxaram və 
sizə izah edərəm, bu telefon söhbəti deyil. Cahangir müəllim 
dəstəyi yerinə qoydu və üzünü Əbülfəz müəllimə tutaraq 
maraqla soruşdu: 

-De görüm, nə baş verib? Nə olub?! 
O, foedə baş verən olayı olduğu kimi Cahangir müəllimə 

danışdı və ərizəni ona təqdim etdi.  
Cahangir müəllim ərizəni aldı və ayağa duraraq çıxılmaz 

halda: 
-Qalmışam dəlilər əlində! – deyərək prezidentin kabinetinə 

yollandı.  
Əbülfəz müəllim də bayıra çıxdı, amma bərk narahat idi. 

Güclə bir iş tapmışdı ki, o da belə oldu. O, səbirsizliklə Cahan-
gir müəllimin gəlişini gözləyirdi. 10-15 dəqiqə onu gözləmək 
ona çox uzun gəldi. 15 dəqiqədən sonra Cahangir müəllim 
gəlib çıxdı və ona dedi: 

- Get otur otağında, işinlə məşğul ol! 
- Yaxşı. – deyə Əbülfəz müəllim öz iş otağına getdi. 
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* * * 
Cavan işçilərin çoxusu onun tələbəsi olmuşdur. Onlardan 

Aqil Gəncəli, Muzafaddin, Teyyub, Nigar Xəlilova, Mahirə 
Quluyevə, Nailə, Möhsün Nağıyev, Nəsib Göyüşov, Kamran, 
Kamandar, Söhrab Bayramov və başqaları. Əbülfəz müəllim 
elə ilk gündən öz tələbələri ilə çox səmimi görüşüb hal-əhval 
tutdu və onların gördükləri işlə maraqlandı. Onlardan biri də 
Söhrab Bayramov idi. O, onun yaratdığı təşkilatın üzvü 
olmuşdu. O zaman Əlyazmalar fondunda üç şöbə; ərəb, fars və 
türk bölmələri fəaliyyət göstərirdi. Əbülfəz müəllim ərəb 
bölməsində işləyirdi. Möhsün Nağıyev Əbülfəz müəllimlə 
görüşəndə çox sevindi. Çoxdankı arzusu idi ki, onunla belə 
yaxından təmasda olurdu. O, ortaboylu, qaraşınsifət, saçları 
alnının yuxarısından azacıq seyrəlmiş, qara saçlı bir gənc idi. 
Kasıb olmasına baxmayaraq, çox savadlı və elmə böyük həvəsi 
olan, gələcəyin adlı-sanlı alimi olacaq gənc elmi işçi idi. Bu 
savadına görə Əbülfəz müəllim ona yüksək qiymət verirdi. Ye-
ri düşdükcə istiqamət verirdi və həvəsləndirirdi. Eyni zamanda 
çətinlik çəkdiyi şeyləri ondan soruşub öyrənirdi. Möhsün onun-
la bir anlığa Əbülfəz müəllimin ilkimtahan götürdüyü günü 
xatırladı.  

1968-ci ilin yay sessiyası idi. Möhsün “İran tarixi” 
imtahanına ciddi hazırlaşmışdı. O, qrupun əlaçı tələbələrindən 
biri idi. İran tarixindən dərs deyən Nəriman müəllim onun 
xatirini çox istəyirdi, o, ən fəal tələbə idi. Hərdən Möhsün 
seminarlarda öz aktivliyi ilə seçilərkən ona deyirdi: 

-Möhsün, seminarlardakı çıxışına çox da arxayın olma, 
imtahanda səni əməlli-başlı sıxacam. Unutma ha! 

O da Nəriman müəllimin bu sözlərini sırğa edib qulağına 
asmışdı, bilirdi ki, imtahanda onu yaxşıca sıxacaq. Amma 
eşidəndə ki, imtahanda onun yardımçısı (assisenti) Əbülfəz 
müəllimdir, bir az sevindi. Eşitmişdi ki, o, yaxşı oxuyan kasıb 
uşaqlara əlindən gələn köməyi əsirgəmir. 

İmtahan səhər saat 10:30-da 15-ci otaqda başladı. İlk bilet 
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çəkənlərdən biri də Möhsün idi. O, bileti çəkərkən Nəriman 
müəllim dedi: 

-Möhsün, dediklərimi unutmamısan ki?! 
O, utana-utana astaca cavab verdi: 
-Yox! 
Nəriman müəllimin bu atmacası Əbülfəz müəllimin diqqə-

tindən yayınmadı. Möhsün keçib arxa stolda oturandan sonra, 
Əbülfəz müəllim yavaşca Nəriman müəllimin qulağına 
pıçıldadı: 

- Nəriman müəllim, o, çox sakit, ağıllı tələbəyə oxşayır, 
amma sizin dediyiniz o atmaca nə üçün idi? Bunu başa 
düşmədim. 

Nəriman müəllim də əyilib onun qulağına yavaşca 
pıçıldadı: 

- Möhsün mənim ən sevimli, savadlı tələbələrimdəndir, 
özü də Naxçıvanın Xok kəndindəndir. Kasıb bir oğlandır. 
Seminarlarda çox fəal iştirak edib. Onu xəbərdarlıq etmişdim 
ki, imtahanlarda səni əməlli-başlı sıxacam, yaxşı hazırlaş! 

Onun bu açıqlamasından sonra Əbülfəz müəllim tam 
rahatlandı. Çünki o, yaxşı bilirdi ki, bu bəzi müəllimlərin tak-
tikasıdır. Adətən, seminarlarda fəal olan tələbələrdən bəziləri 
arxayınlaşır və imtahanlara yaxşı hazırlaşmır və imtahanda pis 
vəziyyətə düşürdülər. Bu da müəllimin ürəyini nə qədər sıxır 
və ağrıdır.  

Bir azdan sonra Möhsün cavab vermək üçün qabağa gəldi. 
O, müəllimlərin qabağındakı stolun arxasında əyləşib biletinə 
düşən suallara bir-bir dolğun, əhatəli cavab verməyə başladı. 
Onun cavabları həm Nəriman müəllimi, həm də Əbülfəz 
müəllimi tam razı salmışdı. Möhsün üçüncü suala cavab verib 
susdu və gözlərini yerə dikdi və arada altdan-altdan öncə 
Nəriman müəllimi, sonra da Əbülfəz müəllimi oğrunca süzdü. 
Nəriman müəllimin üz cizgilərindən başa düşdü ki, o, çətin 
suallarını verməyə hazırlaşır. Həqiqətən də, elə oldu, heç bir 
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dəqiqə keçməmişdi ki, Nəriman müəllim Möhsünü suallar 
yağışına tutdu. Möhsün də öz növbəsində onun sullarına bir-bir 
cavab verirdi. Bəzən də bu çətin suallar onu çətin duruma 
salırdı, amma o, bu çətinliklərdən hələ ki, alnıaçıq çıxırdı. 
Artıq bu suaalr onu lap tərlətmişdi. Birdən Əbülfəz müəllim 
özünəməxsus əda və ərklə Nəriman müəllimə üzünü tutub dedi: 

-Nə sorğu-suala tutursan, görmürsən, bilikli uşaqdır. Həm 
də kasıb balasıdır, beşini ver, qoy getsin! 

Nəriman müəllim gülümsəyərək Möhsünə əla qiymət 
yazdı və yoxlama kitabçasını ona verərək dedi: 

- Çox sağ ol, həmişə belə hazırlaş! 
O, sevincək yoxlama kitabçasını götürüb onlara öz 

təşəkkürünü bildirib otaqdan çıxdı. Qapının ağzında onun 
tələbə yoldaşları onu görən kimi soruşdular: 

-Möhsün, neçə aldın? 
O da sevincək, xoş təbəssümlə cavab verdi: 
- Həmişəki kimi beş! Amma Nəriman müəllim məni 

yaman sıxmışdı; lap suyum çıxmışdı. Əbülfəz müəllim dadıma 
çatdı. 

Elə həmin gündən Möhsünün qəlbində Əbülfəz müəllimə 
qarşı sevgi, simpatiya yarandı. Bu sevgini 1969-cu ildə Əf-
qanistanda tərcüməçi işləyəndə onun otaq yoldaşı Yusif Ağa-
yev daha da gücləndirdi. Yusif Əbülfəz müəllimlə paralel fars 
dili bölməsində oxumuşdu və onunla dost idi. Tez-tez Möhsünə 
Əbülfəz müəllim haqqında xoş xatirələrini və onun necə mərd, 
əliaçıq, canlaradəyən oğlan olmasından danışırdı. 

İndi Möhsünün onu yaxşı və yaxından tanıması üçün gözəl 
imkanlar açılmışdı. Artıq onlar bir yerdə işləyirlər. Doğrudan 
da, çox keçmədi ki, Əbülfəz müəllim orada özünü öz alicə-
nablığı, ağlı, savadı və ən yaxşı insani keyfiyyətləri ilə göstər-
di. Kollektiv onu sevirdi və verdiyi məsləhətləri eşidirdi. Onun 
nüfuzu xeyli qalxmışdı. O, gənclərə hansı əlyazmaların işləmə-
sinin daha gərəkli olmasını tövsiyyə edirdi. O, Əlyazmalar fon-
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duna gəlişi ilə ora milli, vətənpərvərlik ruhu da gətirmişdi. 
1979-cu ilin yanvarında Möhsün Nağıyev “XVI-əsr Azər-

baycan tərcümə abidəsi Şühədanamə” mövzusunda namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə etdi. Onun müdafiəsinə Əbülfəz müəl-
lim Vasim Məmmədəliyevlə gəlmişdi və ön sırada əuləşmiş-
dilər. Əbülfəz müəllim onun namizədlik dissertasiyasını mü-
dafiə etməsinə xeyli sevindi. Müdafiədən sonra gətirdiyi gül 
dəstəsini ona təqdim edib uğurlar dilədi. Möhsün, Vasim və 
Əbülfəz müəllim xatirə olaraq birgə şəkil çəkdirdilər. 

Müdafiədən bir neçə gün sonra Möhsün Əbülfəz müəllimi 
bir neçə yoldaşları ilə birgə evinə qonaq çağırdı. Möhsünün 
həyat yoldaşı Hüsnüyə xanım qonaqlar üçün yaxşı bir süfrə 
açmışdı. Əvvəl Möhsünün və ailəsinin şərəfinə bir neçə sağlıq 
deyildi. Sonra Möhsün badəni doldurub əlinə götürdü və üzünü 
Əbülfəz müəllimə tutaraq dedi: 

- Bu badələri içək, Əbülfəz müəllim, sizin şah arzunuzun 
şərəfinə! 

Əbülfəz müəllim ayağa qalxdı və gülümsəyərək əlavə etdi:  
- Mənim şah arzum Azəzrbaycanın bütövlüyüdür, bu 

şərəfə içmək olar, amma bu sağlığa içmək üçün hamı ayağa 
durmalıdır. Bu elə sağlıqdır ki, gərək ayaqüstə içəsən! 

Hamı ayağa durdu badələri toqquşdurub içdilər. Badələrin 
cingiltisi otağa yayıldı. Möhsünün bu sağlığı Əbülfəz müəllimə 
xüsusi ləzzət verdi. 

Möhsün iş yerində Əbülfəz müəllimlə tez-tez görüşürdü. 
Onunla elmi və siyasi söhbətlər edirdi. Əbülfəz müəllimin hər 
tərəfli biliyə malik olması, xüsusən də, Şərq və yunan fəlsəfə-
sini dərindən bilməsi Möhsünü lap heyran etmişdi. Bir gün də 
söhbət Seyid Əbülqasim Nəbatidən düşmüşdü, daha doğrusu, 
onun fondda əlyazmalarından və yazdığı gözəl şeir nümunələ-
rindən. Birdən Əbülfəz müəllim Möhsündəz soruşdu: 

-Möhsün, “Apardı sellər Saranı” mahnısını yəgin ki, 
bilirsən? 
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O, dərhal cavab verdi: 
-Əlbəttə, bilirəm,necə bəyəm? 
Əbülfəz müəllim sınayıcı bir tərzdə dedi: 
-Bəs, mahnının yaranmasını bilirsənmi? 
Möhsün dedi: 
-Yox, bilmirəm. 
Onda isə qulaq as, deyim! – deyə o, susdu. 
- Bu mənim üçün çox maraqlıdır, buyurun söyləyin! – 

deyə Möhsün gözünü onun ağzına dikdi.  
Bu söhbəti eşidən digər işçilər də Əbülfəz müəllimin 

başına yığıldı. O, aramla danışmağa başladı: 
-Yaxşı bilirsən ki, Nəbatinin bir ayaması da Xançobanı idi. 

Bu adı ona görə vermişdilər ki, o, çobanlıq edirdi və hər il 
qışda qoyun sürülərini arana – Muğana gətirirdi. O, aranda 
Sara adlı bir qıza vurulmuşdu və onunla sevişirdi. İşqalçı rus 
ordusu Azərbaycanı işğal edib qan içində boğdu. Rus əsgərləri 
Saraya toxunmaq istədilər. O, ələ keçməsin deyə, özünü Arpa 
çayına atır. Yaz fəsli olduğuna görə Arpa çayının aşıb-daşan 
vaxtı idi. Sara çox çəkmir ki, Arpa çayının aşıb-daşan suları 
qoynunda boğulur. Bu faciəyə xalq həmin bu xalq mahnısını 
qoşur və qış yaxınlaşanda bu mahnı ilə Xançobanı ismarıcla-
yırlar ki, bu il Muğana gəlməsin! Bu, xalqımızın rus işğalçıla-
rına qarşı etiraz səsi idi.  

Möhsün Nağıyev Əbülfəz müəllim Əlyazmalar fondundan 
işdən çıxandan sonra, onunla bağlı iki məqamı tez-tez 
xatırlayır. 

1982-ci ilin fevralında Əbülfəz müəllimlə onu Akademi-
yanın Rəyasət heyyətinə çağırmışdılar; Əbülfəz müəllim şöbə 
müdiri, onu isə böyük elmi işçi vəzifəsinə təyin etsinlər. 
Akademiyanın prezidenti Həsən Abdullayevin bir adəti var idi 
ki, vəzifəyə təyin olunanlara suallar verirdi. Əbülfəz müəllimi 
xitabət kürsüsünə dəvət etdilər. O, iri addımlarla xitabət 
küresüsünə yaxınlaşdı və yerini təzəcə rahatlamışdı ki, Həsən 
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Abdullayev üzünü ona tərəf tutaraq dedi: 
-Namazı bilirsənmi? 
O, dərhal cavab verdi ki, bilirəm. 
Həsən Abdullayev əlavə etdi: 
-Onda isə oxu! 
Əbülfəz müəllim özünəməxsus uca səslə “Fatihə” və “İx-

las” surələrini oxudu. Zaldakıların hamısı ona diqqətlə qulaq 
asırdı.  

İkinci olay isə, elə həmin ilin sentyabr ayında Möhsün Əf-
qanistana tərcüməçi kimi işləməyə getdi. O, dörd il 
Əfqanistanın Kabul şəhərində Evtikmə Kombinatında 
tərcüməçi işlədi. Bu dörd il kəsimində o, Əbülfəz müəllimlə 
əlaqəsini kəsmədi. Onunla məktublaşırdı və hər dəfə ezamiy-
yətə gələndə gedib Əbülfəz müəllimlə görüşüb dərdləşirdi. 
1986-cı ilin sonunda Möhsün Əfqanistandan birdəfəlik geri 
qayıtdı. O, Əbülfəz müəllim üçün yaxşı bir avtoqələm almışdı. 
İşə çıxan günü səhər tezdən Əlyazmalar fonduna daxil olarkən, 
köhnə iş yoldaşı Fərruxla rastlaşdı və görüşüb hal-əhval 
tutdular. Məlum oldu ki, Fərrux da İrandan yenicə qayıdıb, 
Əbülfəz müəllimi görmək üçün buraya gəlib. O da onun üçün 
avtoqələm almışdır. Bir azdan onlar Əbülfəz müəllimin otağına 
daxil oldular. Əbülfəz müəllim onları görən kimi ayağa qalxıb 
onlara xoş gəldin elədi. Onlar görüşüb-öpüşüb bir-birinin hal-
əhvalını soruşdu. Onlar gətirdikləri avtoqələmləri ona təqdim 
etdilər. O, hədiyyələri götürmək istəmirdi. Möhsün peyğəm-
bərimizdən bu haqda bir hədis söylədi. O məcbur qalıb 
qələmləri götürdü və üzünü Fərruxa tutub dedi: 

- Mənə qələm əvəzinə Təbrizdən bir ovuc torpaq 
gətirsəydin, bax bu olardı əsl qiymətli hədiyyə! 
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* * * 
Mənim uşaqlıq yoldaşım, dostum Aydın Qasımov məndən 

bir il öncə, yəni 1971-ci ildə Şərqşünaslıq fakültəsini qurtardı 
və elə həmin ilin payızında Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasının Əlyazmalar İnstitutunun aspiranturasına əyani qəbul 
oldu. Ona Yasamalda yerləşən Akademiyanın aspirantlar ya-
taqxanasının 5-ci mərtəbəsində yaşamaq üçün otaq vermişdilər. 
Onun fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün gözəl şərait 
yaranmışdı. Gənc milli şüura malik olan aspirantlar onun ota-
ğına tez-tez yığışıb milli, elmi diskusiyalar edirdilər. Xüsusən 
də, bu aspirantlar içərisində fizik Tağı Qasımov xeyli fərq-
lənirdi. Aydın Qasımovun apardığı milli və türkçülüklə bağlı 
söhbətləri öz bəhrəsini vermişdi. Tağı fizik olmasına baxma-
yaraq, tarixi, ədəbiyyatı, dili, fəlsəfəni çox gözəl bilirdi və 
gecə-gündüz mütaliə edirdi. Demək olar ki, Kamal Atatürk 
onun həyat simvoluna çevrilmişdi. Harada içki məclisi olur-
dusa, Atatürkün ruhunun sağlığına tost deyib hamını ayaqüstə 
içməyə məcbur edərdi. Azərbaycanda Atatürkün ən gözəl, 
yaxşı təbliğatçılarından idi. 

Aydının otağına gələnlərdən və bu məclislərdə, diskusi-
yalarda iştirak edənlərdən biri də Cabbar Cəlilov idi. Cabbar 
Naxçıvanın Qarabağlar kəndindən idi. Əbülfəz müəllim tez-tez 
Aydın Qasımovgilə gələrdi. Haçan Əbülfəz müəllim Aydıngilə 
gəlirdisə, həmin gün orada geniş elmi, milli, siyasi müzakirələr 
olurdu. Orada Əbülfəz müəllim həm Tağı Qasımovla, həm də 
Cabbar Cəlilovla tanış olmuşdu. Tezliklə onların tanışlığı 
dostluq səviyyəsinə keçdi. Xüsusən də, Cabbar onunla daha 
yaxın ünsiyyətdə olurdu. O, hətta Əbülfəz müəllimi oğluna 
kirvə etdi. O, hər il yayda Əbülfəz müəllimlə kəndə gələrdi və 
günlərini onunla birlikdə keçirərdi. Bəzən də o, Əbülfəz 
müəllimi Qarabağlara və yaxud da yaylağa qonaq aparardı. 
Cabbarın qardaşı Şamil çobançılıq etdiyindən hər il yayda 
anasını Batabata yaylağa aparardı. Cabbar Əbülfəz müəllimi 
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yenə də dağa yaylağa aparmışdı. Onlar yaylağa çatanda günəş 
batmaqda idi və öləziyin zəif şüaları dağlardan çəkilirdi. 
Əbülfəz müəllim Cabbarın anası ilə görüşüb hal-əhval tutandan 
sonra Cabbarla birlikdə yaylağı gəzdi. Bu elat həyatı ona 
xüsusi bir ləzzət verirdi. Çünki, onun özü də dünyaya yaylaq-
da-obada göz açmışdı. Artıq günəş batmış və qaş qaralmışdı. 
Hava qaraldıqca göy üzündə ulduzların sayı artırdı. Əbülfəz 
müəllim Cabbara Ermənistanın ərazisi sayılan torpaqları 
göstərib dedi: 

- Bax, bu torpaqlar ta qədimdən Azərbaycanın olub, elə ki, 
ruslar zaman-zaman Qafqaza ayaq basdı Azərbaycanı işğal 
etdi, onda Azərbaycan xalqının qara günləri başladı. 

Ona diqqətlə qulaq asan Cabbar təəccüblə soruşdu: 
-Kirvə, niyə?! 
O, çəpəki ona tərs-tərs baxdı və dedi: 
-Məgər bilmirsən niyə?! 
O, astaca cavab verdi: 
-Kirvə, bilirəm, amma bir tarixçi kimi yox. 
Əbülfəz müəllim Azərbaycanın işğalından sonra Rusiyanın 

ölkəmizdə apardığı siyasəti tam açıqladı. Pyotrun vəsiyyətindən 
misallar gətirdi və qeyd etdi ki, Çar Rusiyası Osmanlı 
türklərindən qorunmaq üçün Azərbaycan torpaqlarının hesabına 
Ermənistan adlı vilayət yaratdı. Çar Rusiyasının varisi Sovet 
Rusiyası isə bu vilayəti bir respublikaya çevirdi. Üstəlik Dağlıq 
Qarabağ Muxtar vilayətini yaratmaqla Azərbaycanın gələcəyi 
üçün çox qorxulu təhlükə mənbəyinə çevirdi. Bu, Azərbaycanın 
bağrına basdırılmış minanı xatırladır. Haçansa bu mina partlaya 
bilər və Azərbaycana böyük ziyan vura bilər. Amma vaxtı ilə 
gördüyün bu yaylaqlar Azərbaycanın ən yaxşı yaylaqları sayılırdı. 

Elə bu vaxt Cabbarın anasının səsi eşidildi: 
-Ay Cabbar, gəlin yeməyinizi yeyin! Qonağı çox yorma! 
Onlar alaçığa tərəf addımlamağa başladılar. Bir neçə 

dəqiqədən sonra alaçığa çatdılar. Cabbarın anası sacda kabab 
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bişirirdi, çay da dəmə qoyulmuşdu. Onlar əllərini yuyub sildik-
dən sonra yerə səliqə ilə salınmış süfrənin arxasında əyləşdilər. 
Sacda bişirilmiş kabab tikələrini ləzzətlə yeyirdilər. Əbülfəz 
müəllim hərdən bir az kənarda oturub qulaqlarını diqqətlə 
şəkləmiş çoban itini də unutmurdu. Ona da bir-iki tikə ət və ya 
sümük atırdı. Dəmlənmiş çaydan da bir-iki stəkan içib tam 
yorğunluqlarını aldılar. Ocağın ətrafında oturub xeyli söhbət 
etdilər. Gecədən xeyli keçmişdi ki, alaçıqdan Cabbarın 
anasının səsi eşidildi: 

-Ay Cabbar, qonağı da götür gəl, yatacaq yerlərinizi 
hazırlamışam. 

O, elə bil ki, anasının bu sözünə bənd imiş tez Əbülfəz 
müəllimə dedi: 

-Kirvə, gedək yataq, anam yerlərimizi hazırlayıb. 
O, nə fikirləşdisə, nə düşündüsə gözlənilmədən Cabbara 

dedi: 
-Cabbar, alaçıqda yapıncı var? 
O, heç bir şey başa düşməmiş kimi heyrətlə cavab verdi: 
-Kirvə, var neynirsən?! 
- A Cabbar, atam yadıma düşüb. İstəyirəm yapıncını 

üstümə salım və başımı da bu kötüyün üstünə qoyub yatım. 
Atamın hansı hisslər keçirdiyini mən də keçirim. 

-Cabbar ha dil tökdüsə, yalvardısa gördü ki, o yumuşal-
madı. Onun xasiyyətinə yaxşı bələd olduğuna görə gedib 
yapıncını götürüb gətirdi və səliqə ilə onun üstünə saldı. Gecən 
xeyirə qalsın! – deyib alaçığa qayıtdı.  

Səhər təzəcə açılmışdı. Mal-davarın və adamların səs-
küyü obanı başına götürmüşdü. Bir tərəfdən də itlərin hürüş-
məsi bir-birinə qarışmışdı. Cabbar gözlərini ovxalayıb tez 
yerindən durdu və paltarını geyinib bayıra çıxdı. O, özünü 
Əbülfəz müəllim yatdığı yerə çatdırdı. O, şirin-şirin yatırdı və 
yapıncının üstünü qrov bürümüşdü. Elə bil ki, yapıncının 
üstünə azacıq qar yağıb. 
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* * * 
 
Əbülfəz müəllimin Əlyazmalar fondunda işləyən tələbələ-

rindən biri də Aqil Gəncəli idi. 1968-ci ildə Əbülfəz müəllim 
ona “Ərəb ölkələri tarixi”ndən dərs demişdi. Aqil Gəncəli şair 
Novruz Gəncəlinin oğlu idi. O, ortaboylu, qaraşın sifətli və 
qarasaçlı bir gənc idi. Olduqca istiqanlı, sakit və öz ixtisasını 
yaxşı bilən və dostluq etməyi bacaran, çalışqan şərqşünas idi. 
O, Əbülfəz müəllimin bura işə gəlməsinə ən çox sevinənlərdən 
biri idi. Tez-tez onunla görüşüb dərdləşirdi və lazım gələndə 
ondan dəyərli tövsiyələr alırdı. Günlərin bir günü Əbülfəz 
müəllim ona dedi: 

-Aqil, sən Maştağada anadan olub böyümüsən, yəqin ki, 
yaxşı kostyum almaq üçün tanışın olar? 

O, bir anlığa fikrə getdi və sonra dedi: 
-Müəllim, var necə bəyəm? 
Əbülfəz müəllim cavab verdi: 
- Bilirsən ki, indiki zəmanədə yaxşı kostyum almaq üçün 

gərək yaxın tanışın, dostun olmalıdır. Şəhərin mərkəzinə 
baxmış, kənarlarında kostyum almaq daha asandır. İstəyirəm 
özümə yaxşı kostyum alım. 

Aqil gülümsəyərək dedi: 
-Müəllim, problem yoxdur, tanışım var gedək görək var ya 

yox?! Haçan deyirsiz mən maşınımla sizin qulluğunuzdayam. 
O, bir az götür-qoy etdi və dedi: 
-Yaxşı olar ki, bu gün nahardan sonra gedək. 
Aqil “Baş üstə” – deyərək susdu. 
Onlar şərtləşdikləri kimi nahardan sonra Maştağaya yola 

düşdülər. Maşın Maştağaya tərəf şütüdükcə onların söhbətləri 
də yol boyu daha da şirinləşirdi. Çox keçmədi ki, Maştağada 
Aqilin tanışı olduğu mağazaya gəlib çatdılar. Aqil maşını 
mağazanın qabağında saxladı və onlar mağazaya daxil oldular. 
Aqil mağazada olan tanışı ilə görüşüb nə məqsədlə gəldiklərini 
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dedi. Məlum oldu ki, yaxşı kostyum yoxdur. Onlar Maştağa-
dakı bir neçə mağazaya baş çəkdilər. Elə bil ki, Əbülfəz müəlli-
min bəxtindən hara gedirdilərsə, yaxşı kostyumların qurtarma-
sını, yenilərini də ayın axırında alacaqlarını söyləyirdilər. Onlar 
kor peşman maşına oturub geri döndülər. Maşın Əzizbəyov 
metrosuna çatanda Əbülfəz müəllim Aqilə dedi: 

-Maşını sür Kubinkaya, sənin dostlarından bir şey 
çıxmadı. İndi gedək mənim dostumun yanına. 

O, üzünü Əbülfəz müəllimə tutaraq dedi: 
-Nə deyirəm ki, gedək deyirsən gedək. Hara deyirsən mən 

hazır. 
On, on beş dəqiqədən sonra Aqil maşını Əbülfəz 

müəllimin dostu Muxtargilin qapısının ağzında saxladı. Əbül-
fəz müəllim maşından yenib qapının zəngini basdı. Bir azdan 
qapı açıldı. Muxtar qapıda göründü. O, Əbülfəz müəllimi görən 
kimi boynunu qucaqlayıb öpdü və dedi: 

-Müəllim, xoş gəlmisən, buyur içəri! 
O dedi: 
- Muxtar, tələsirik işə getməliyik! Mənə yaxşı kostyum 

lazımdır, varındırmı? Maştağadan belə fırlanmışıq, amma tapa 
bilməmişik. 

- Əlbəttə, var. Sənin üçün yerin dibindən də olsa 
çıxararam. Müəllim, gərək zəng eləyərdin, gətirərdim evə. – 
deyə o gülümsəyərək cavab verdi. Sonra da əlavə etdi: 

-Yaxşı, keçin evə bir çay için və kostyumu da götürüb 
gedin. 

Onlar içəri keçdilər. Muxtar onları maşın üçün tikdiyi qa-
raja apardı. O, qarajın qapısını açdı və onlar içəri daxil oldular. 
Qarajın bir tərəfində səliqə ilə düzəldilmiş şkafda kostyumlar 
asılmışdı. Elə bil ki, onlar kostyum mağazasına girmişdilər. 
Aqil lap mat qalmışdı. Muxtar üzünü Əbülfəz müəllimə tutaraq 
dedi: 

-Müəllim, buyur seç, hansını bəyənirsən götür! 
Əbülfəz müəllim kostyumları diqqətlə nəzərdən keçirdi. 
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Yaxşı bir kostyum seçib geydi. Kostyum onun əyninə qutu 
kimi oturdu. Sanki, onun ölçüsünü dərzi götürüb tikib. 
Kostyum ona çox yaxşı yaraşırdı. Aqil dilləndi: 

-Müəllim, çox əla yaraşır. Rəngi də sifətinə düşür. 
O, kostyumu götürdü və sonra əlini cibinə salıb bir dəstə 

pul çıxarıb dedi: 
-Muxtar, borcum nə qədərdir? 
O, gülə-gülə cavab verdi: 
-Heç nə qədər! 
Əbülfəz müəllim təkid etdi: 
- Bunun dostluğa dəxli yoxdur. Nə qədər edirsə söylə! 

Atalar demişkən “ Malı mala qatma”! 
Muxtar ciddi bir tərzdə dedi: 
-Müəllim, mən ölüm üz vurma! Bir qəpik də götürən 

deyiləm. Əgər götürməsən evə gətirəcəm.  
Əbülfəz müəllim onun bu sözündən sonra daha üz 

vurmadı və üzünü Aqilə tutaraq dedi: 
-Bax, buna görə səninlə Maştağaya getdim. 
 

* * * 
 
Aqil həmişə Əbülfəz müəllimi görəndə yadına 1968-ci 

ildə ikinci kursda oxuyan zaman “Ərəb ölkələri tarixi” fənni 
dərsində onun inamla dediyi bu sözlər düşürdü: 

- “Allah qoysa, günlərin bir günündə əzəmətlə dayanmış 
S.M.Kirovun heykəlini oradan üzü aşağı tullayacaqlar. Buna 
yüzə-yüz əmin ola bilərsiniz.” 

Ona görə ki, bu sözlər ona baha başa gəlmişdi. Belə ki, 
həmin gün evə sevincək qayıtdı. Bu haqda fakültədə uşaqların 
arasında söhbət getdiyindən və Əbülfəz müəllimin S.M.Kiro-
vun işğalçı Sovet rus ordusunun başında duraraq, müstəqil 
Azərbaycan respublikasını yıxıb ölkəmizi işğal etməsini tə-
ləbələrə açıqlamışdı. Buna görə də tələbələrin çoxusunda 
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S.M.Kirova qarşı nifrət hissi yarada bilmişdi. Artıq tələbələr 
bilirdi ki, Kirov Azərbaycan xalqının dostu yox, düşmənidir. O 
cümlədən Aqilin də qəlbində sönməz nifrət hissi yaranmışdı və 
öz-özünə düşünürdü ki, axı niyə Kirovun heykəlinin yerində 
Cavanşırin, Babəkin, Şah İsmayılın, Koroğlunun heykəli 
ucalmasın?! Əbülfəz müəllimin inamla dediyi bu sözlərə o 
qədər inanmışdı və sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Qərara 
aldı ki, axşam öz sevincini atası ilə bölüşsün. 

Qaranlıq yavaş-yavaş öz örtüyünü yer üzünə çəkirdi. 
Getdikcə hava qaralırdı. Bir azdan qaranlıq çökdü. Aqilin atası 
Novruz Gəncəli işdən qayıtdı. Ailə şam yeməyini yemək üçün 
süfrə arxasında əyləşdi. Şam yeməyi qurtarandan sonra o, atası 
ilə Məhəmməd Hadi haqqında söhbət etməyə başladı. Söhbətin 
şirin yerində Aqil gözlənilmədən sevincək atasına dedi: 

-Ata, bir gün gələcək Kirovun heykəlini oradan təpəsi 
aşağı buraxacaqlar! 

Elə bu sözlər oğlunun ağzından çıxan kimi o, alnını 
düyünlədi, eynəyini gözündən çıxarıb hirslə stolun üstünə atdı 
və sifəti pörtmüş halda həyat yoldaşı Səyyarə xanımı uca səslə 
səslədi: 

-Ay Səyyarə xanım, ay Səyyarə xanım! 
Səyyarə xanım o biri otaqdan içəri keçib həyacanlı bir 

durumda sakitləşdirici tonda dedi: 
-A kişi, yenə nə olub?! Səsini atmısan başına! 
- Nə olacaq, gəl gör, bu axmaq fakültədə nə öyrənir? Biz 

axmaqlar da elə bilirik ki, o, dərs öyrənir, elm öyrənir. Sən 
özün cəhənnəmə, ailəmizi məhv edərsən! Sən bizim qəsdimizə 
durmusan! Fikrin nədi? Nə istəyirsən?! 

Səyyarə xanım astaca soruşdu: 
-A kişi, nə olub axı? Düşmüsən bu yazığın üstünə! Bir de 

görüm, nə edib? Nə deyib? 
Novruz Gəncəli hirsli-hirsli əlavə etdi: 
-Nə deyəcək! Deyir ki, Allah qoysa, Kirovun heykəlini 
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oradan vızıldadacaqlar aşağı! Bilmir ki, bu sözün üstündə 
adama nə edərlər! 

Səyyarə xanım yalvarıcı bir tərzdə davam etdi: 
- A kişi, uşaqdır qanmayıb. Bir də elə qələt eləməz! Başqa 

yerdə demir ki, evdə deyir başa salarıq. 
Onun bu sözləri Novruz kişini bir az sakitləşdirdi. Amma 

hələ tam soyumamışdı və davam etdi: 
-Yox, mən bu işi belə qoymayacam, özüm sabah fakültəyə 

gedib onun dekanına özüm bilirəm nə deyəcəm, bu yolunu 
azıb! 

Səyyarə xanım həm məsləhətverici, həm də yalvarıcı 
tonda dedi: 

- A kişi, işi böyütmə! Fakültəyə gedib dekana deyəssən 
söz-söhbət böyüyəcək, bütün şəhər biləcək ki, Novruz Gəncəli 
oğlunun dediyi bu sözə görə Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı 
ilə sözləşib. Başımız ağrımayan yerdə, başımıza iş açma! İkinci 
bir tərəfdən də, Kirovun heykəlinin oradan götürülməsini 
istəyən o qədər adam var ki, amma qorxularından susurlar. O 
adamların gözündən düşərsən! Yaxşı-yaxşı fikirləş! 

Novruz kişi bir az fikrə getdi, ürəyində nə isə götür-qoy 
etdi və üzünü oğluna tutub dedi: 

-Get qurban ol anana! Söz verirsən ki, bu haqda bir də 
danışmayacaqsan! 

Aqil başını aşağı dikmişdi. O, yaxşı bilirdi ki, atası sadiq 
kommunist əsgərlərdən biridir. Bir gün üzvülük haqqı 
gecikəndə aləm dağılırdı. Amma atasının belə qızıb özündən 
çıxacağını heç ağlına gətirməmişdi. Dediyinə çox peşiman ol-
muşdu. Başını yuxarı qaldırıb dediyi sözdən peşimançılıq 
çəkən adamlar kimi astaca cavab verdi: 

-Ata, bağışla! Söz verirəm bir də bu sözləri heç yerdə, heç 
kimə deməyəcəm! 

Bu söz-söhbətdən sonra Novruz Gəncəli bir həftə oğlunu 
danışdırmadı. Bu da Aqilə çox pis təsir edirdi. O, öz-özünə 
düşündü: 
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- Kaş, dediklərim tezliklə həyata keçsin, onda atam görsün 
ki, mən dediklərim doğrudur. Əbülfəz müəllim Əlyazmalar 
fonduna işləməyə gələndən sonra bir neçə dəfə istəmişdi ki, 
soruşsun: 

- Əbülfəz müəllim dediyi gün haçan olacaq? Amma 
atasına söz verdiyinə görə hər dəfə bu fikrindən vaz keçirdi. 

1988-ci ildə Qarabağ olayları ortaya çıxandan sonra, 
atasına verdiyi sözü pozub bir gün Əbülfəz müəllimdən 
soruşdu: 

- Əbülfəz müəllim, bizə dərs deyəndə demişdin ki, bir gün 
gələcək S.M.Kirovun heykəlini oradan tullayacaqlar aşağı. O 
günə çox qalıb?! 

Əbülfəz müəllim bir anlığa fikrə daldı və sonra qətiyyətlə 
dedi: 

-Aqil, o gün yaxınlaşıb. Allah qoysa, 3-4 ilə baş verəcək! 
Heç ürəyini sıxma! 

1991-ci ilin yazı idi. Bir gün Aqil gördü ki, Kirovun 
heykəlinin yanında qaldırıcı kranlar dayanıb, onu demontaj 
edirlər, xeyli sevindi və üzünü göyə tutub pıçıldadı: 

- Allaha çox şükür, bu günü də gördüm. Bir neçə gündən 
sonra Aqil atası ilə maşınla oradan keçirdi, baxıb gördü ki, 
Kirovun yalnız çəkmələri qalıb və üzünü atasına tutub dedi: 

-Ata, bir yuxarı bax, gör nə görürsən?! Deyəsən, Kirov 
Azərbaycandan ayaqyalın qaçıb, çəkmələri burda qalıb. Sən isə 
vaxt var idi, az qalırdı bunun üstündə bizi bir-birimizə qatasan. 
Dekanın yanına getmək istəyirdin. 

Atası yuxarı baxıb gördü ki, oğlu düz deyir, dərindən bir 
ah çəkib dedi: 

- Oğlum, dediyin sözlər mənim də ürəyimdən idi. Bu 
məlun Sovet hökümətinin siyasəti məni və mənim kimilərin 
beyninə, iliyinə işləmişdir. Daha doğrusu, Çingiz Aytmatov 
demişkən: 

-Bizi manqurtlaşdırmışdı. Heç nəyin üstündə H.Cavidi, 
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M.Müşfiqi və digər görkəmli adamları tutub Sibirə göndər-
mişdilər. Mən də ailəmiz üçün qorxurdum. Subay olsaydım 
başqa məsələ. Oğlum, hər dövrün bir tələbi var. Allaha çox 
şükür ki, mən də bu günü gördüm. 

Novruz Gəncəli bu sözləri deyib susdu və başını aşağı 
dikdi. Görünür, vaxtı ilə oğlunu haqsız yerə danladığına görə 
peşiman olmuşdu. Aqil bunu hiss etdi və atasının könlünü 
almaq üçün dedi: 

-Ay ata, olan şeydi. Ola bilsin ki, mən də sənin yerində 
olsaydım elə edərdim. Bunların hamısı sizin yox, zəmanənin 
günahıdır. 

*** 
Tələbə vaxtından başlayaraq Hacıxanım xalagilin tutduğu 

yay vaxtı, daha doğrusu, tut yetişəndən biz cavanların ən çox 
yığışdığı yer idi. Əbülfəz müəllim də evdə olmayanda bilirdik 
ki, Hacıxanım xalagilin tutduğundadır. Onun tutduğu bizim 
evdən təxminən yüz metr aşağıda çayın kənarında böyük ağ 
daşların düz yanında yerləşirdi. Ağ daşlarla onların tutduğunun 
arası 15-20 metr olardı. Hacıxanım xalanın böyük oğlu Əhməd 
orada ev tikməyə başlamışdı. O evin tikintisində kənd camaatı-
nın demək olar ki, çoxsu iştirak etmişdi. O zaman kəndin adəti 
belə idi ki, kim təzə ev tikirdisə, qohum-qonşu tökülüb kömək 
edirdilər. Ev yiyəsi yalnız ustanın pulunu verirdi. Əhməd bir 
neçə il olardı ki, evlənmişdi. O, həddən artıq ürəyigeniş, sadə, 
mərd, cavan bir kişi idi. O, uşaqla uşaq, böyüklə böyük idi. 
Yay vaxtı kəndə gələn qonaqların çoxsunu bağa tut yeməyə 
dəvət edirdi. Həm də olduqca milli kişi idi. Əbülfəz müəllim 
onun xatirini çox istəyirdi. Hərdən saatlarla oturub onunla 
dərdləşirdi. Bizim kənddə ibtidai məktəb açılanda, məktəbin 
binası olmadığına görə təzə tikdirdiyi evini könüllü olaraq 
məktəbin ixtiyarına verdi. Məktəb binası hazır olub istifadəyə 
verilənə qədər kənd uşaqları həmin məktəbdə oxudular. Onun 
bu addımını Əbülfəz müəllim yüksək qiymətləndirirdi. Demək 
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olar ki, Əhməd kişi rəhmətə gedənə qədər evi qonaqlı-qaralı 
oldu, xüsusən də yay vaxtı.  

Kənddə yaddaqalan hadisələrdən biri də bizim yaxın 
qonşumuz və qohumumuz Kamilin böyük oğlu Rövşənlə bağlı 
idi. O, anadangəlmə əqli və fiziki cəhətdən zəif idi. Onun 
ağappaq sifəti, dəyirmi gülərüzü var idi. O, 12-13 yaşından 
sonra gününün çoxunu küçələrdə tay-tuşları ilə oynamaqla 
keçirirdi, xüsusən də yay vaxtı. O, geyim-keçiminə fikir 
vermirdi, buna görə də tökülüb itirdi. Ağır addımlarla hərdən 
qaçırdı. Adama elə gəlirdi ki, bu saat yıxılacaq. Kənddə toy 
olanda Rövşən oynayanların yanına düşüb oynayardı və onun 
hərəkətləri bəzən gülməli də olurdu. Onun üz-gözü hərdən 
çirkli, burnu isə fırtıqlı olardı. Əbülfəz müəllim həmişə kəndə 
gələndə onu qucaqlayıb bağrına basar, başını tumarlayardı. 
Burnu fırtıqlı olanda cibindən dəsmalını çıxardıb onun burnunu 
silərdi. Və dəsmalı da cibinə qoyaraq deyərdi: 

-Rövşən, dəsmalla burnunu silərsən!  
O da “yaxşı”.- deyə gülümsəyərdi. Əbülfəz müəllim sonra 

onu Mir Hüseynin mağazasına aparardı. Bəzən də ayaqqabısı 
və ya köynəyi köhnə olanda ona yenisini alıb geyindirirdi. O da 
sevincək: 

-Əbülfəz əmim gəlib, ona qurban olum! – deyə deyə kəndi 
o başa bu başa şütüyərdi. Əbülfəz müəllimin ona bu qayğısı 
hamını heyrətləndirərdi. Xüsusən də, Rövşənə ləzzət verirdi. 
Haçan Əbülfəz müəllim kəndə gəldi, sanki onun bayramı idi. 
Onun gəlişinə hamıdan çox sevinən və bu sevinci qabarıq 
şəkildə nümayiş etdirən Rövşən idi. O, heç kəsdən, hətta 
atasından da görmədiyi qayğını Əbülfəz müəllimdən görürdü.  

Tale elə gətirdi ki, Almuradın ev aldığı binada Kamil kişi 
də ev aldı. Rövşəni də Bakıya gətirdilər. Bakı Rövşən üçün 
həbsxana idi və onu burada saxlamaq çətin olduğundan onu 
dəlixanaya qoydular. Onu dəlixanaya aparmamışdan öncə 
Əbülfəz müəllim Rövşənin anası Rahilə xanıma dedi ki, onu 
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dəlixanaya qoymayın. O, orada yaşaya bilməz və ölər. Həqi-
qətən də, onun dediyi kimi oldu. Rövşən dəlixanada 6-7 ay 
qalandan sonra dünyasını dəyişdi. 

 
* * * 

 
1970-ci ildən 1980-ci ilə qədər kənddə bir çox olaylar baş 

verdi. Kimisi dünyasını dəyişdi, kimisi evləndi, kimisi yeni ev 
tikdi, kimisi də Bakıya üz tutdu. Geoloji ekspedisiya tam gücü 
ilə işlədiyinə görə camaat o qədər korluq çəkmirdi, yaşayışları 
yaxşılaşırdı və kənd də günbəgün böyüyüb gözəlləşirdi. 
Kəndlər arasında qız verib, qız almaq getdikcə artırdı və 
kəndlər arasında olan gərginliklər getdikcə azalırdı. Təbii ki, 
burada Əbülfəz müəllimin artan nüfuzu, apardığı təbliğat da öz 
təsirini göstərirdi. Cavanlar arasında milli şüur xeyli artmış və 
millətsevərlərin sayı çoxalmışdı. Amma Azərbaycanda rüşvət-
xorluq çiçəklənmə dövrünə başlamışdı. Bu da istər-istəməz 
təmiz əqidəli pak adamlar arasında bu quruluşa qarşı narazılıq 
və nifrət hirsini artırırdı. Artıq kənddə Mir Əhməd, Eylaz, 
Məhəmməd, Mehdiqulu kişi, Tavat və Güləbətin arvad dünya-
sını dəyişmişdi. Mir Əhməd kişi rəhmətə gedəndə onun 
yasında kənd ağsaqqalları belə qərara gəldilər ki, Unus kənd 
qəbiristanlığında artıq yer yoxdur, olan yerlər də dərə içəri-
sində sel qabağındadır, buna görə, bundan sonra kim rəhmətə 
getsə, kəndin üstündəki təpədə dəfn etsinlər. Tavat arvad yeni 
qəbiristanlığın ilk “qaranquşu” oldu. O, rəhmətə gedəndən düz 
yeddi il heç kim rəhmətə getmədi.  

Tavat arvaddan sonra Güləbətin arvad rəhmətə getdi. 
Onun rəhmətə getməsindən heç bir  həftə keçməmişdi ki, kiçik 
oğlu Məhəmməd gözlənilmədən vaxtsız rəhmətə getdi. Rəh-
mətlik, Əbülfəz müəllimin dayısı qızı Xumar xanımın həyat 
yoldaşı idi. Onun ölümü hamını yandırdı. Hamı onun ölümünə 
təəssüflənirdi. Rəhmətlik olduqca şən, zarafatcıl, deyib-gülən, 
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mərd, xeyirxah bir kişi idi. Demək olar ki, rəhmətə gedənlərin 
hamısının yasında Əbülfəz müəllim iştirak edirdi. Baxmayaraq 
ki, Bakıda yaşayırdı, xəbər tutan kimi özünü yetirirdi.  

Bu dövrdə Mir Məhəmməd, Yusif, Şahsuvar, Namiq, 
Hüseynqulu, Aydın, Füruddin, Polad və başqaları toy eləyib 
ailə həyatı qurdular. Əbülfəz müəllim onların hamısının 
toylarında iştirak etdi. Onun toylarda iştirak etməsi, toylara 
xüsusi bir canlanma, yaraşıq verirdi. O, dediyi mənalı, 
yaddaqalan sağlıqları və xüsusi şövqlə oynadığı gözəl rəqsləri 
ilə hamının yaddaşına həkk olunurdu. Onun iştirak etdiyi toylar 
bir-birindən gözəl olurdu. Əbülfəz müəllimin yaxşı bir cəhəti 
də var idi ki, hər hansı toyda cavanlarla kim isə düşüb 
oynayırdı və oynayıb çalğıçıları yormaq istəyəndə, onda özü 
meydana düşüb onunla bir neçə dəqiqə oynayırdı və həmin 
şəxsi ustalıqla oyun meydançasından çıxarırdı. Əbülfəz müəl-
lim bu toylarda iştirak etdikcə anasının qınağına çevrilirdi. Hər 
toydan sonra anası deyirdi: 

- Oğlum, filankəs də evləndi. Bəs sən haçan evlənəcəksən? 
Artıq mən qocalmışam, arzumu gözümdə qoyma. Başına 
dönüm, daşı tök ətəyindən, mənə yazığın gəlsin.  

Hər dəfə də o, anasını bağrına basıb qucaqlayırdı və bir 
təhər könlünü alıb deyirdi: 

- İnşallah, Allah qoysa! 
Nəhayət, Mehrinisə xanım 1980-ci ilin yayında Əbülfəz 

müəllim kəndə gələndə oğlunun yaxasından bərk-bərk yapışıb 
əl çəkmədi. Onun gəlməyindən bir-iki gün keçmişdi ki, dostu 
Abbas müəllim onu görməyə gəlmişdi. O zaman Abbas 
müəllim Ordubadda fəaliyyət göstərən Elmi Mərkəzin müdiri 
işləyirdi. Köhnə dostlar çoxdan bir-birlərini görmədiklərindən 
bərk darıxmışdılar. Onlar oturub xeyli dərdləşdilər. Elə 
söhbətin qızğın yerində Mehrinisə xanım üzünü Abbas 
müəllimə tutub dedi: 

-Elə yaxşı gəlmisən, gedib Əbülfəzə söz almamış səni heç 
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yerə buraxan deyiləm! 
Abbas müəllim gülümsəyərək dedi: 
- Ay ana, kimi deyirsən gedək sözünü alaq, mən hazır. 

Amma görək Əbülfəz nə deyir? Kimi deyir? 
Bir tərəfdən də Almurad, Abbas müəllimin sözünə qüvvət 

verdi: 
- Abbas düz deyir, görək oğlun nə deyir? 
Bütün baxışlar Əbülfəz müəllimə dikilmişdi. O, başını 

aşağı salıb fikrə dalmışdı. Bir neçə il bundan öncə evlənmiş 
köhnə silahdaşına, dostuna demişdi ki, gəl dağılmış özəkləri-
mizi yenidən bərpa edib fəaliyyətə başlayaq. Amma o cavab 
vermişdi ki, Əbülfəz, üz vurma, mən evlənmişəm, ailəm var, 
mən bu işdən bir dəfəlik əl çəkmişəm. Evlənsəydin heç belə 
danışmazdın! Onun son sözü Əbülfəz müəllimin qulaqlarında 
yenidən cingildəyir. Elə bu vaxt anası ciddi görkəm alaraq 
dedi: 

-Oğlum, and olsun Allaha, razı olmasan özümü öldü-
rəcəm! 

O gözlərini qaldırıb anasına baxdı. O, hələ indiyə kimi 
anasını belə halda görməmişdi. Bildi ki, anası zarafat etmir, 
yox desə gedib özünə nə isə edəcək! Canına üşütmə düşdü. 
Dostunun sözünü bir xatırladı və öz-özünə dedi: 

-Mən ona sübut edəcəm ki, ailə qurub mübarizə aparmaq 
olar, hətta partiya da yaratmaq olar. Qaşının birini qaldıraraq 
anasına diqqətlə baxdı və sakitləşdirici bir tonda dedi: 

-Ana, o nə sözdür deyirsən, qoy sən deyən olsun! 
Elə bil ki, Mehrinisə xanım bu sözə bənd imiş, əvvəlki 

durumundan əsər-əlamət qalmadı və sevincək dedi: 
-A bala, kimi deyirsən?! 
O, başını aşağı salaraq astaca dedi: 
-Özün bil, kimi istəyirsən get sözün al! 
Onun bu cavabından Almuradın və Abbas müəllimin 

sevincdən çiçəyi çatlayırdı. Çoxdandır ki, bu günü gözləyir-



ЕЛЧИБЯЙ 

 222 

dilər. Mehrinisə xanım da çoxdan Mir Baba ağanın qızını - 
Həliməni gözaltı eləmişdi. Bir-iki dəfə də oğluna eşitdirmişdi. 
Amma hər dəfə də yox cavabı almışdı. O, biraz fikirə getdi və 
dedi: 

-A bala, nə deyirsən? Əmin Mir Babagilə elçiliyə getsin-
lər, ya yox? 

Əbülfəz müəllim də ürəyində götür-qoy etmişdi ki, əgər 
Həliməni desə razı olsun, bir tərəfdən belə çətin yola o dözə 
bilər, digər tərəfdən ilk sevdiyi qızın adını daşıyır. 

O, başını qaldırıb dedi: 
-Yaxşı ana, mən razı. 
Oğlunun bu cavabı onun lap ürəyincə oldu və sevincindən 

bilmirdi nə etsin. Neçə illər idi ki, oğluna yalvarırdı ki, 
evlənsin. Artıq yalvarmaqdan da bezmişdi. Elə bu söz oğlunun 
ağzından çıxan kimi üzünü Almurada və Abbas müəllimə 
tutaraq dedi: 

-Nə durmusunuz, gedin elçiliyə! 
Almurad dedi: 
-Ay ana, bəlkə sabah gedək. Qardaşım İbrahim, Murad da 

gələrlər birlikdə gedərik. Qaçaqaç deyil ki! 
Mehrinisə xanım qorxurdu ki, birdən oğlu fikrini dəyişər 

və deyər ki, heç evlənmirəm. Atalar deyib ki: “Dəmiri isti-isti 
döyərlər”. Sizə deyirəm ki, elə indi gedin söz almağa! İbrahim 
dağda işdədir, Murad da burada yoxdur. İşin içindən Qənbər-
qulu çıxar! Haydı, durun ayağa! 

Onlar dinməz-söyləməz ayağa durub Mir Baba ağagilə 
tərəf yollandılar. 

Mir Baba ağa əsr namazını qılıb eyvana çıxdı. Eyvanda 
böyük uzun bir stol qoyulmuşdu. Yay vaxtı bura sərin olduğu-
na görə burada oturub dincəlirlər və yeməklərini də yeyirdilər. 
O, stolun arxasında əyləşdi, muştuğunu cibindən çıxarıb başına 
bir siqaret taxıb yandırdı. Arvadı Fatma xanım samavardan bir 
stəkan çay süzüb onun qabağına qoydu. Mən otaqda çarpayının 
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üzərində uzanıb dincəlirdim. Birdən Almuradın səsi eşidildi: 
-Ay əmi, ay əmi evdəsən?! 
Bu səsə mən tez eyvana çıxdım və gördüm ki, Almuradla 

Abbas müəllimdir. Dedim: 
-Bəli, evdədir. Xoş gəlmisiniz, buyurun! 
Onları eyvana qalxan pilləkanda qarşılayıb yuxarı dəvət 

etdim. Mir Baba ağa da ayağa durub onları pilləkanın başında 
qarşıladı. Abbas müəllimlə görüşüb əl tutdu və xoş gəlmisiniz. 
– deyə stola dəvət etdi. Onlar stolun arxasında əyləşdilər. 
Fatma xanım dərhal stəkanlara çay süzüb onların qabağına 
qoydu. Araya sükut çökmüşdü. Hərdən havada uçan milçək-
lərin və onların vızıltısı bu sükutu azacıq pozurdu. Mir Baba 
ağa gördü ki, bunlar sözlü adama oxşayır, müştüyə bir qullab 
vurub sükutu pozdu.  

-Əmisi, sözlü adama oxşayırsan, nə sözün var de, utanma! 
Elə bil ki, Almurad bunu gözləyirdi. Asta-asta, təmkinlə 

nə məqsədlə gəldiklərini bildirdi. Mir Baba ağa bilmirdi ki, nə 
cavab versin, çünki Əbülfəz müəllimin getdiyi çətin yolu 
təxminən bilirdi. Amma qızının bu çətin yola dözə biləcəyinə o 
qədər də inanmırdı. Ona görə üzünü Almurada tutub üstüörtülü 
dedi: 

-Bilirsən ki, Əbülfəzi mən heç öz oğlumdan seçmirəm. 
Ona mən yox deyə bilmərəm. Amma mənim qızımla onunku 
tutmaz; o, savadlı, mənim qızım savadsız, onun evi qonaqlı-
qaralı, yeyib-içməkli. Dostları gəlib oturacaq, araq içəcəklər, 
mənim qızım da nəfsini onun iyi ilə mundarlayacaq! Yox, 
onlarınkı tutmaz! 

Abbas müəllim də söhbətə qoşulub bir təhər Mir Baba 
ağanı yumuşaltdılar. O, üzünü arvadına tutub dedi: 

-Sən nə deyirsən? 
Fatma xanım utana-utana cavab verdi: 
-Nə deyirəm ki, mən razı. 
-Yaxşı, onda qızdan soruş gör o nə deyir, razıdır ya yox?! 
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Fatma xanım otağa keçib dörd-beş dəqiqədən sonra geri 
döndü və dedi: 

-A kişi, o razıdır. 
Atam üzünü mənə tutub dedi: 
-Sən nə deyirsən? 
Mən də dedim: 
- Ay ağa, bacım razı olandan sonra mən nə deyə bilərəm 

ki, Allah mübarək eləsin! Bir bacım da qurban olsun Əbülfəz 
müəllimə! 

Almurad hə cavabını alandan sonra dedi: 
-Əmi, toyu Allah qoysa, gələn ay avqustda edəcəyik. 
Onun bu sözü Mir Baba ağanı çıxılmaz vəziyyətə saldı. O, 

bir az fikrə daldı və sonra sıxıla-sıxıla dedi: 
-Mən söz demirəm, amma gələn ay çox tezdir. Daha 

doğrusu, biz hazır deyilik, onun cehiz-mehizini almalıyıq 
çatdıra bilmərik! 

Almurad gülümsəyərək dedi: 
-Əmi, bizə cehiz-mehiz lazım deyil, yorğan-döşəyin 

hazırlayın bəsdir. 
Bu vaxt Fatma xanım söhbətə qoşuldu: 
-Elə şey olar, görən nə deyər! Yox, bir neçə ay möhlət 

verin cehizini hazırlayaq, qaçaqaç deyil ki! 
Almurad gördü ki, belə getsə toyun vaxtı uzanacaq, Fatma 

xanımı razı salmaq üçün ərklə dedi: 
-Biz kim, siz kim?! Toyu edərik, sonra cehizini alarsınız, 

dünya dağılmayacaq ki! 
Abbas müəllim də onun sözünə qüvvət verdi: 
-Yaxşı təklifdir, ən optimal çıxış yoludur. 
Fatma xanım onun bu sözünün qabağında bir söz deyə 

bilməyib razılaşdı. Almurad zarafata salıb gülə-gülə dedi: 
-Hə, indi şirin çay içmək olar. 
Fatma xanım onların hər birinə çay süzdü və stəkanların 

içinə bir neçə tikə qənd salıb qabaqlarına qoydu. Hər iki tərəf 
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belə qərara gəldi ki, 20 avqustda toyu eləsinlər. 
20 avqustda Əbülfəz müəllimin toyu oldu. Onların həyəti 

balaca olduğuna görə toyu Əhməd kişigilin tut bağına saldılar. 
Toya Bakıdan çoxlu qonaq gəlmişdi; Vasim, Rafiq, Malik, 
Nəriman, Ağamalı, Süleyman Əbülfəzl Hüseyni və digər 
müəllimlər gəlmişdi. Gənc şair Vaqif Cəbrayılzadə də gəlmiş-
di. Onun toyda pafosla dediyi şeiri hələ də çoxlarının yadın-
dadır. Toyun masabəyi Vasim müəllim idi. Toy lap Dədə Qor-
qud bəylərinin apardığı toya bənzəyirdi. Kənddə hələ belə 
əzəmətli, gözəl toy olmamışdı. Üç gün toy çalındı. Toya gələn 
qonaqlar yaxınlıqdan axan dağ çayının şırıltısından xüsusi bir 
ləzzət alırdılar. Doğrudan da, Kələkinin yay gecələri olduqca 
gözəl və unudulmazdır. Belə gözəl bir toyun yay gecəsinə 
qovuşması onun gözəlliyini daha da artırır. Buna görə də Ba-
kıdan toya gələn qonaqlar uzun müddət bu toyu unutmadılar. 

 

*** 
 

 
 

Həlimə xanım qaynanası Mehrənsa xanımla. 
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1980-ci ilin ortaları idi. Abuzər Şəki rayonundan təzəcə 

qayıtmışdı. Əbülfəz müəllimlə görüşmək üçün onlara getdi. 
Qapını döyüb içəri keçdi. Əbülfəz müəllim öz otağında Xəlil 
Rza ilə oturub şirin-şirin söhbət edirdilər. Əbülfəz müəllim 
onunla görüşüb hal-əhval tutduqdan sonra üzünü Xəlilə tutub 
dedi: 

-Xəlil, tanış ol mənim yaxın qohumlarımdandır. Canlara 
dəyən oğlandır, həm də gözəl şeirlər deməyi bacarır. 

Onlar yaxından tanış oldular. Abuzər onu çoxdan tanı-
yırdı, amma qiyabi. Bir neçə şeirini də əzbərləmişdi. Bu tanış-
lıq onun ürəyincə oldu. Söhbət yenidən qızışdı və söhbətin 
axarı gəlib Azərbaycanın parçalanmasına çıxdı. Birdən Əbülfəz 
müəllim üzünü Xəlilə tutaraq: 

-Xəlil, indi Abuzər, Bəxtiyarın “Gülüstan” poemasını 
əzbərdən deyər qulaq asarsan və görərsən ki, analar necə oğul 
doğub! – dedi. 

Xəlil gülümsəyərək əlavə etdi: 
-Nə deyirəm ki, desin qulaq asaq! 
Abuzər bir anlığa fikrə daldı və sonra uca səslə, 

özünəməxsus gözəl bir pafosla “Gülüstan” poemasını deməyə 
başladı. O, poemanı elə gözəl, elə məharətlə deyirdi ki, Xəlil 
Rza lap heyran qalmışdı. Doğrusu, onun özü də gözəl şeir 
deyirdi. Amma bu, tamam başqa şey idi. Abuzər şeiri dedikcən, 
sanki vəcdə gəlirdi və sifətindəki qəm-kədər, həsrət cizgiləri 
özünü daha qabarıq biruzə verirdi. Bu da şeirin çəkisini xeyli 
artırırdı. Nəhayət, o, poemanı başdan-ayağa deyib qurtardı və 
cibindən dəsmalını çıxarıb azacıq tərləmiş sifətini sildi. Şeirin 
təsirindən onların hər ikisinin gözləri yaşarmışdı. Xəlil Rza 
dərindən bir ah çəkərək dedi: 

-Afərin! Ananın südü sənə halal olsun! Əsl ərsən, oğulsan! 
 Sonra o, bir anlıq fikrə daldı və üzünü Əbülfəz müəllimə 

tutaraq əlavə etdi: 
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-Əbülfəz, Abuzər gələcəkdə azadlıq uğrunda apardığımız 
mitinqlərin əsl aparıcısı və qəhrəmanı olacaqdır! 

 Əbülfəz müəllim onun fikrini təsdiqləyərək dedi: 
- Xəlil, düz deyirsən, mən də elə düşünürdüm, sən məni 

qabaqladın. Təki sağlıq olsun! 
O gün Abuzərin sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Həm 

Xəlil Rza ilə tanış olmuşdu, həm də ondan belə sözləri eşitmək 
onu lap göyün yeddinci qatına qaldırmışdı.  

Əbülfəz müəllim də ona çox güvənirdi, amma çox yazıq 
ki, 1982-ci ilin payızında Abuzər Əli Bayramlı şəhərinə 
ezamiyyətə gedəndə yolun kənarındakı dayanacaqda dayanıb 
kitab oxuyarkən, bir yük maşını arxa kuzosu ilə onu vurub 
aradan çıxmışdı. Çoxlu qan itirdiyindən dünyasını dəyişmişdi. 
Onun ölümü Əbülfəz müəllimə olduqca ağır təsir etmişdi. O, 
üç gün özünə gələ bilmədi. Onun itgisi Əbülfəz müəllim üçün 
ağır itgi idi. O, gələcəkdə Əbülfəz müəllimin sağ əli ola bilərdi. 
Abuzər onun ən bacarıqlı əlaqəçisi idi. Bir çox rayonlarda 
milli, vətənpərvər oğlanları tapıb üzə çıxarmış və gələcək 
özəklərin təməlini qoymuşdu. Amma onun vaxtsız ölümü bu işi 
yarımçıq qoydu. Əbülfəz müəllim uzun müddət onun ölümünü 
unuda bilmədi. 

* * * 
 
Nizami Məhərrəmov mənimlə Naxçıvan şəhərinin 1 saylı 

məktəbində fars dilindən dərs deyirdi. O da şərqşünaslıq 
fakültəsinin fars dili bölməsini məndən bir il sonra bitirmişdi. 
Onun özü Naxçıvan şəhərindən idi, evləri C.Məmmədquluzadə 
adına Dövlət Dram teatrının yanında idi. O, hündürboylu, şux 
bədən quruluşlu, yaraşıqlı bir oğlan idi. Qalın bığları var idi. 
Sifətdən çox ciddi təsir bağışlayırdı, amma olduqca şən, 
zarafatcıl idi. Yaxşı yoldaşlığı var idi, elmi söhbətləri, 
diskusiyaları çox sevirdi. O da mənim təki kitab həvəskarı idi.  

O, 1978-ci ildə Əfqanistana hərbi tərcüməçi kimi işləməyə 
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getdi. O, Əfqanistanda qanlı-qadalı günlər keçirdi və 1979-cu 
ilin sonlarına yaxın Əfqanistandan sağ-salamat vətənə qayıtdı. 
O zaman Əfqanistanda müharibə gedirdi. Sovet ordusu Əfqa-
nistanı işğal etmişdi, buna görə də Sovet işğalçılarına qarşı 
mücahidlərin ölüm-dirim savaşı başlamışdı. Onun sağ-salamat 
gəlməsi hamımızı sevindirdi. Nizaminin ömür-gün yoldaşı 
Bakıdan olduğuna və özünün də arzusunun aspiranturaya gir-
mək olduğuna görə birdəfəlik Bakıya getdi. 

O, bir neçə ay iş axtardıqdan sonra, nəhayət, Əlyazmalar 
İnstitutuna kiçik elmi işçi kimi işə düzəldi. Əlyazmalar 
İnstitutunun işçilərinin çoxusu Şərqşünaslıq fakültəsini qur-
taran tələbələr idi və çoxusunu da yaxından tanıyırdı.  

Əbülfəz müəllim bir-iki ay olardı ki, Əlyazmalar İnstitu-
tunda şöbə müdiri görəvində işləyirdi. Naxçıvandan Nizami 
Məhərrəmov adlı bir gəncin işə düzəlməsindən xəbərdar idi. 
Onu şərqşünaslıq fakültəsindən tanıyırdı. Nizami də həmişə 
onunla rastlaşanda ehtiramla Əbülfəz müəllimə yaxınlaşıb 
salam verib görüşərdi və hal-əhval tutardı. İki-üç gün idi ki, 
Nizami nə edəcəyini bilmirdi, hələ elmi iş (mövzu) verilmə-
mişdi, buna görə də vaxtını orada işləyən dost-tanışlarla söhbət 
etməklə keçirirdi. Əbülfəz müəllim altdan-altdan onun hərə-
kətlərinə göz qoyurdu. Onun işə gəldiyinin dördüncü günü idi. 
O, işə gələndən bir saat keçmişdi, yenə otaqdan çıxıb laqqırtı 
vurmaq üçün koridora getdi. O, Əbülfəz müəllimlə onun 
şöbəsinin qapısının ağzında rastlaşdı.onlar görüşüb hal-əhval 
tutdular. Sonra Əbülfəz müəllim ona dedi: 

- Nizami, keç içəri, səninlə söhbətim var. 
O, “- başüstə!”, deyib onun ardınca kabinetə daxil oldu. 

Əbülfəz müəllim kabinetin yuxarısında qoyulmuş stolun 
arxasında əyləşdi və Nizamiyə üzünü tutub, əli ilə stolunun 
yanında qoyulmuş stullara işarə edərək dedi: 

- Bəyəndiyin yerlərdən birində otur!  
O, Əbülfəz müəllimin stoluna ən yaxın stulda əyləşdi və 
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yerini rahatladı. Əbülfəz müəllim üzünü ona tutaraq aramla 
dedi: 

- Görürəm, bir neçə gündür ki, elə bir işlə məşğul 
deyilsən, boş-boşuna vaxtını keçirirsən! Vaxtın qədrini bilmək 
lazımdır. Bilirəm, hələ elmi mövzu götürməmisən. Nə ilə 
məşğul olmağı da bilmirsən!  

Nizami onun sözünü təsdiqləyici tonda dedi: 
- Müəllim, düz deyirsən.  
Əbülfəz müəllim stolunun üstünə qoyduğu qalın bir kitabı 

götürüb ona tərəf uzadaraq dilləndi: 
- Bu kitabı al! Bu kitab “Xoyun tarixi” adlanır və çox 

önəmli kitabdır. Güney tariximizin açılmayan səhifələrini açır. 
Yaxşı olar ki, bu kitabı yavaş-yavaş Azərbaycan türkçəsinə 
tərcümə elə! Bu, həm özün üçün, həm bizim üçün, həm də 
xalqımız üçün çox faydalı və gərəklidir.  

Nizami kitabı əlinə aldı, o tərəfinə, bu tərəfinə diqqətlə 
baxdı. Kitab farsca idi. Onu vərəqləyib ötəri nəzərdən keçirdi 
və sevincək dedi: 

- Müəllim, başüstə! Özüm də bekarçılıqdan bezmişdim. 
Nə yaxşı oldu ki, bu işi mənə tapşırdınız. Çox sağ olun! 

Əbülfəz müəllim ciddi tərzdə dedi: 
- Bir çətinliyin-zadın olsa, de, utanma! 
O, kitabı götürüb ayağa durdu və yaxşı deyib, otaqdan 

çıxdı. 
Bu olaydan ay yarım vaxt keçmişdi. May ayı idi. Yaz 

fəslinin təravəti hər yerdə hiss olunurdu. Əbülfəz müəllim 
Nizami ilə birgə Naxçıvan şəhərinə elmi ezamiyyətə gedirdi. 
O, Əbülfəz müəllimlə Naxçıvana birlikdə getdiyinə görə çox 
mutlu idi. Çünki Bakıdan Naxçıvana qədər qatarda bir kupedə 
gedəcəklər. Onunla doyunca söhbət edəcək və ona qaranlıq qa-
lan mətləbləri bilmək üçün suallar verəcəkdir. Onların kupe-
sində xoşbəxtlikdən onlardan savayı heç kəs yox idi. Nizami 
gecəyarıya qədər Əbülfəz müəllimlə şirin-şirin söhbət etdilər. 
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Əbülfəz müəllim Brejnevin apardığı siyasətin Sovet İmperiya-
sını dağıtmağa üz qoyduğunu və tezliklə dağılacağını tam 
əminliklə deyirdi. O, tarixi faktlara söykənib fikirlərinin doğ-
ruluğunu sübut edirdi. Və söyləyirdi ki, İmperiya da insan kimi 
doğulur, böyüyür və tədricən qocalıb ölür. Bu, bütün 
imperiyalara aiddir. Hətta bizim sevdiyimiz ən uzun ömürlü 
Osmanlı İmperiyası da.  

Nizami ömründə birinci dəfə idi ki, belə açıq-saçıq elmi-
siyasi söhbətə qulaq asırdı. Hətta o, Əfqanıstan olaylarının bu 
imperiyanın dağılmasında müəyyən rol oynadığını və onun 
beynəlxalq aləmdə nüfuzdan düşməsində mühüm amillərdən 
biri olduğunu vurğulayırdı. Onların söhbəti qızışdıqca qatarın 
təkərlərinin taqqıltısının səsi də artırdı. Bir də hərdən çöldə uca 
səslə quruldayan qurbağaların qurultusu eşidilirdi. Bəzən də 
Əbülfəz müəllim Nizamiyə Əfqanıstan haqqında suallar verib 
fikirlərini sualların cavablarına uyğun tamamlayırdı. Bu suallar 
əsasən Əfqan xalqının apardığı mübarizəyə inamı, onların 
döyüş ruhu və Sovet ordusunun verdiyi itkilər və xərclədiyi 
pullar haqqında idi. Gecədən xeyli keçmiş onlar yatdılar. 

Hava yavaş-yavaş işıqlanırdı. Nizami gözlərini açıb 
gərnəşdi. Qatar Araz boyu sürətlə irəli şütüyürdü. Baxıb gördü 
ki, Əbülfəz müəllim oturub kupenin pəncərəsindən Arazın o 
tayını seyr edir. Onun baxışlarındakı qəm-qüssə, nisgil, həsrət 
onu lap heyrətə saldı. Bir söz deməyib ehmalca paltarlarını 
geyindi və sonra uca səslə Əbülfəz müəllimə dedi: 

- Müəllim, günaydın! Sabahın xeyir!  
O, daldığı dərin fikirlərdən ayrılıb cavab verdi: 
- Gün aydın! Aqibətin xeyir! 
Nizami əl-üz dəsmalını götürüb yuyunmaq üçün kupedən 

çıxdı. Beş-on dəqiqədən sonra o, kupeyə qayıtdı. Gördü ki, 
Əbülfəz müəllim yenə də gözünü o taya zilləyib həsrətlə baxır. 
O da dəsmalı yerinə qoyub pəncərənin önündə oturub Arazın 
qırağını seyr etməyə başladı. Araz boyu çəkilmiş dəmir tikanlar 
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sanki gözünə batırdı. Əbülfəz müəllim sükutu pozaraq dedi: 
- Nizami, mənim bu sözlərimi yaxşı-yaxşı yadında saxla, 

vaxt gələcək bu dəmir tikanlar sökülüb atılacaq. Bu dəmir 
tikanların sökülməsinə təxminən 7-8 il qalır. Vaxt gələcək ki, 
Güney Azərbaycan müstəqil olacaq və bizimlə birləşəcək. Ola 
bilsin ki, mən o günü görməyəcəyəm! 

Həqiqətən də, Əbülfəz müəllim dediyi kimi oldu. 1989-cu 
ilin 31 dekabrında dəmir tikanlar söküldü. O zaman Nizami 
Əbülfəz müəllimin peyğəmbərcəsinə dediyi sözün canlı şahidi 
oldu. 

* * * 
 
1970-ci illərin sonuna kimi ali məktəblərə qəbul olan kənd 

uşaqlarının sayı xeyli artdı. Nəsibə, Sərfinaz, Seyfəddin, Mir 
Hadı, Səadət, Sələmə və başqaları. Maraqlı burasıdır ki, 1978-
ci il də Səhlalı kişinin oğlanlarından İmamqulu və Şükür də 
Azərbaycan Neft-Kimya institutuna daxil oldular. Kəndin 
zarafatcıl uşaqları buna görə də deyirdilər ki, Azərbaycan Neft-
Kimya institutunun Rüstəmovlar filialı açılıb. Təbii ki, başda 
Əbülfəz müəllim olmaqla bizim hamımız, kənddən kim insti-
tuta və ya texnikuma qəbul olurdusa, onu sevinclə qarşılayıb 
təbrik edirdik. 

Kəndin maraqlı olaylarından biri də futbol üzrə Dünya 
Çempionatı başlayanda yay axşamları uşaqlar arasında ən çox 
söz-söhbət kimin çempion olacağı haqqında olurdu. Kəndin 
azarkeşləri arasında qonşum Həmzə və Mir Hüseyn xüsusi ilə 
fərqlənirdilər. Həmzə həmişə AFR-in futbolçularına azərkeşlik 
edirdi. Azarkeşlərin bir hissəsi də Braziliya futbol komanda-
sına. Böyük bir hissəsi də SSRİ-i futbol komandasının 
azarkeşləri idi. Amma Mir Hüseyn kişi Sovet Birliyinin futbol 
komandasına azarkeşlik etmirdi. Həmişə onun uduzmasını 
arzulayırdı. Sovet komandası uduzanda, onun sevinci aşıb-
daşırdı və onun azarkeşlərini cırnatmaqdan xüsusi ləzzət alırdı. 
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* * * 
 
1970-ci illərin axırında Sovetlər Birliyində əhalinin 

durumu getdikcə pisləşirdi, xüsusən də, Azərbaycanda. Hər il 
Azərbaycan respublikası Sovet məkanında bütün sənaye və 
kənd təsərrüfatı göstəricilərinə görə keçici bayraqlar alırdı. 
Amma xalqın vəziyyəti getdikcə ağırlaşırdı. İlk dəfə olaraq 
Sovet məkanında Azərbaycanda vətəndaşlar mağazalardan ət 
və yağ almaq üçün talon sisteminə keçdi. Mağazalar getdikcə 
boşalırdı, mağazalar boşaldıqca növbələr uzanırdı. Bu da, o 
zaman Azərbaycan Respublikasının rəhbəri Heydər Əliyev 
yoldaşın apardığı “propiska” siyasətinin nəticəsində yaran-
mışdı. Hər tərəfdə rüşvətxorluq, ikiüzlülük, riyakarlıq, yaltaqlıq 
meydan sulayıb at oynadırdı. Təmiz maaşla yaşamaq olduqca 
çətin idi. Mən də bu dövrdə belə bir şeir yazmışdım. 1980-ci 
ildə Bakıya gəzməyə gəlmişdim. Bir neçə gün Əbülfəz müəl-
limgildə qaldım. Onunla xeyli söhbət edib dərdləşdim. Bir gecə 
fürsət tapıb utana-utana bu şeiri ona oxudum: 

 
Qorxuram yalnız! 

 
Sıxdıqca mühit, əzdikcə zaman, 
Bərkiyir daş tək zavallı insan! 
Yada ki, dözmür əriyir mum tək, 
İtirir əslin, ələnir qum tək. 
İnsan adına olur bir ləkə, 
İnsanlıq hissin o tökə-tökə. 
Fırıldaq, hiylə, min kələk ilə 
Yaşasın təki xoş dilək ilə! 
İtsin vicdanı, arı-izzəti, 
Artsın yalnız varı-dövləti. 
Sıxdıqca mühit, bax belə hər an. 
Dəyişir insan əzdikcə zaman. 
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Vicdanlı, təmiz olarsa insan, 
Sıxacaq mühit, əzəcək zaman. 
Dözdükcə dözüb bərkiyəcəkdir! 
Əzab altında inləyəcəkdir! 
Yalnız təmiz adı qalacaq. 
Pak insanlara örnək olacaq. 
Qorxuram mən də itirəm təkcə! 
İnsanlıq hissin zaman əzdikcə! 
Sıxdıqca mühit dəyişəm tamam, 
İnsan adına bir ləkə olam! 
Sıxdıqca mühit, əzdikcə zaman 
Qorxuram yalnız, qorxuram yalnız! 

 
Şeiri bir təhər oxuyub başa çatdırdım, məni tər basmışdı. 

Həyacan keçirdiyimi üzümdən oxuyan Əbülfəz müəllim bu 
həyacanı götürmək üçün dedi: 

-Əmisi, lap yaxşıdır, amma çalış oxuyanda həyacan 
keçirmə, özünü ələ al! 

Onun bu sözlərindən özümə gəldim və cibimdən cib 
dəsmalımı çıxarıb üzümün tərini sildim. 

 
* * * 

 
13 sentyabr 1982-ci ildə Əbülfəz müəllimin iş yoldaşı 

Möhsün Nağıyevlə birlikdə Əfqanıstana tərcüməçi kimi 
işləməyə getdik. Bizim təyyarə Əfqanıstanın paytaxtı Kabul 
hava limanında yerə yenəndə biz heyrətə gəldik. Hər tərəf əli 
silahlı əfqan və sovet əsgərləri ilə dolu idi. Xüsusən də, 
aeroportun ətrafında olan hərbi hissədəki tanklar, toplar diqqəti 
cəlb edirdi. Bir neçə il idi ki, Sovet ordusu Əfqanıstanı işğal 
etmişdi. Biz, Əfqanıstana gəldiyimizə peşiman olmuşduq, daha 
doğrusu bu durum bizi bir az qorxutmuşdu. Amma bir neçə 
gündən sonra bu vəziyyətə uyğunlaşdıq. Sovetlər Birliyi M.K.-
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nin baş katibi L.İ.Brejnev dünyasını dəyişdi. Həmin gün biz işə 
çıxmadıq. Artıq biz bura gələndə onun çənəsi əsirdi, çıxış 
edəndə qırıq-qırıq danışırdı. Onun yerinə Sovetlər Birliyi DTK-
nin naziri Yuri Andropovu seçdilər. Görünür, KQB generalının 
hakimiyyətə gətirilməsi dağılmaqda olan Sovet dövlətini 
yenidən möhkəmləndirmək məqsədi daşıyırdı. Həqiqətən də, 
onun hakimiyyətə gəlməsi inzibati nəzarəti xeyli gücləndirdi. 
Dövləti içindən yeyib dağıdan rüşvətxorluğa qarşı mübarizə 
daha da kəskinləşdi. Amma onun hakimiyyəti uzun çəkmədi. O 
zaman Sovetlər Birliyi DİN-nin naziri işləyən Şelekovla o, yola 
getmirdi. Onların arasında gedən bu çəkişmə gətirib ora çıxardı 
ki, Şelekov bir qapı qonşusu olan Andropovu qapısının ağzında 
tapanca ilə güllələdi. Andropov aldığı ağır güllə yarasından 
vəfat etdi. Andropovun güllələnməsi bütün Sovetlər Birliyini 
silkələdi. 

Çox keçmədi ki, onun yerinə qocalıb əldən düşmüş, zəif, 
xəstə Kostantin Çernenkonu seçdilər. Çoxlarına bəlli idi ki, 
Çernenko uzun müddət yaşamayacaq, elə də oldu. 1984-cü ildə 
hakimiyyətə gələn Çernenko 1985-ci ildə dünyasını dəyişdi. 
Onun yerinə Mixail Qarbaçovu seçdilər. M.Qarbaçov 
seçiləndən sonra mənim yadıma atamın dostu Abbas kişinin 
ona dediyi bu sözlər düşdü: 

-Ağa, bu Amerika əgər Sovet dövlətini dağıtmaq istəyirsə, 
elə bir nəfər özlərinə münasib adamı hakimiyyətə gətirsinlər, 
bununla məsələ qurtarsın! 

 Mir Baba ağa üzünü Abbas kişiyə tutaraq cavab verdi: 
-Abbas, çox çəkməz o da olar! 
 Bu dövrdə Əbülfəz müəllim baş verən olayları diqqətlə 

izləyirdi. Hadisələrin bu sayaq inkişafı onu çox sevindirirdi. 
Hiss edirdi ki, Sovet dövlətinin tənəzzülü artıq başlayıb və 
dörd-beş ilə tam çökəcəkdir. 

 Mən Əfqanıstandan tez-tez Əbülfəz müəllimə məktub 
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yazırdım. Məktubda örtülü şəkildə Əfqanıstanda baş verən 
olayları qeyd edirdim. 1985-ci ildə ondan məktub aldım ki, onu 
Moskvaya uzunmüddətli-elmi ezamiyyətə göndəriblər. Bu 
xəbər məni çox sevindirdi, istəyirdim ki, o, tezliklə doktorluq 
dissertasiyasını qurtarıb müdafiə etsin. 

 9 dekabr 1985-ci ildə mən Əfqanıstandan birdəfəlik 
vətənə döndüm. O zaman Əbülfəz müəllim Moskvada 
Akademiyanın yataqxanasında yaşayırdı. Ona məktub yazıb 
bildirmişdim ki, 9 dekabr Kabuldan-Moskvaya təyyarə ilə 
uçuram. Şeremetov aeroportunda məni qarşıla. O da məni 
qarşılamaq üçün Şeremetov aeroportuna gəlmişdi. Tərslikdən 
həmin gün təyyarə 6-7 saat gecikdi. Gecə saat 1-də bizim 
təyyarə Moskvada olmalı idi. Amma səhər saat 6-da orada 
oldu. Əbülfəz müəllim məni səbirsizliklə gözləyirdi. 
Gətirdiyim yükləri götürdükdən sonra taksi tutub onun qaldığı 
yataqxanaya getdik. Hər ikimiz yorğun və yuxusuz idik. Bir 
stəkan çay içib yatdıq. Təxminən, axşamçağı saat 5 radələrində 
yuxudan durduq, əl-üzümüzü yuyub dəsmalla sildikdən sonra 
geyindik. Və qərara aldıq ki, yaxınlıqda olan kafedə və ya 
restoranda gedib yemək yeyək. Biz birinci mərtəbəyə yendik. 
Birinci mərtəbədə qoyulmuş stolun üstündəki məktub və 
teleqramlar diqqətimi cəlb etdi və özümdən asılı olmayaraq ora 
tərəf boylandım. Əbülfəz müəllimin adına teleqram var idi. 
Teleqramı bir anlığa nəzərdən keçirdim. Teleqramda 
yazılmışdı: 

- “Əbülfəz, Mir Baba əmin rəhmətə gedib, tez gəl! 
Qardaşın Murad.” 

 Sifətimin dəyişməyindən Əbülfəz müəllim nə isə hiss 
edib əlimdəki teleqramı qapdı. Teleqramı oxuyub susdu və 
çıxılmaz bir durumda mənə baxdı, amma heç nə demədi. Mən 
araya çökmüş sükutu pozaraq dedim: 

- Ağam rəhmətə gedib bilirəm, gizlətməyin mənası 
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yoxdur. Teleqramın vurulduğu tarixə bax, mən oxuya 
bilmədim. 

Mənim bu sözlərimdən o, özünə gəldi və bir daha 
teleqramı nəzərdən keçirərək dedi: 

-  Bu günküdür! 
Mən bir anlığa fikrə getdim və dedim: 
- Əgər bu gün təyyarəyə bilet ala bilsək, mərhumun 

üçünə çata bilərik! 
Əbülfəz müəllim fikirləşmədən dedi: 
-Onda vaxt itirməyək! Yəgin ki, teleqramaya görə bizə 

bilet verə bilərlər. 
Biz aerovağzala gedib bir neçə saatdan sonra gecəyarısına 

bilet ala bildik. Bilet alandan sonra dərindən nəfəs aldıq və nə 
edəcəyimizi götür-qoy etdik. Mən Moskvadakı 
kuratorumuza(rəhbərimizə) zəng vurub məsələnin nə yerdə 
olduğunu bildirdim. Sonra yenidən biz yataqxanaya qayıtdıq və 
yola düşmək üçün yır-yığış etdik. Yır-yığış edəndən sonra çay 
içib yorğunluğumuzu bir daha aldıq. Çay içən zaman Əbülfəz 
müəllim dedi ki, iki gün olar ki, narahat idim. Keçən gecə 
yuxuda gördüm ki, bacın Həlimə qışqırır: 

-Ay Əbülfəz, tez ol, su krantı partlayıb, su evi basır!  
Mən özümü ona çatdırdım. Gördüm ki, mətbəxdə su krantı 

iki yerdən partlayıb. Krantın birini bir təhər bağlaya bildim, 
amma ikincisini bağlaya bilmədim. İndi yuxu mənə əyan oldu. 
Bağlaya bilmədiyim krant əmimin rəhmətə getməsi imiş.  

Onun bu sözləri mənim yadıma Kabuldan çıxmamışdan 
bir gün qabaq Möhsünlə şəhərdən gələrkən maşınımızın qəzaya 
düşməsi gəldi və dedim: 

- Bağladığın su krantı mən idim! 
Əbülfəz müəllim maraqla sordu: 
- Necə yəni mən idim! 
Kabul şəhərindən gəlməmişdən bir gün öncə Möhsünlə 
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bazara “Fərhənge-Omid” kitabını almaq üçün getməyimizi və 
qayıdarkən hərbi yük maşınının az qala maşınımızın üstünə 
çıxmasını danışdım. Əlavə etdim ki, bizi Allah, bir də 
sürücümüzün sayıqlığı qurtardı. Əlimin bir neçə yerdən 
yüngülcə cızıldığını ona göstərdim. 

Biz gecə saat 4-də təyyarə ilə Bakıya uçduq. Təyyarə 
adamla dolu idi. Əbülfəz müəllimlə bir az söhbət etdik. 
Sərnişinlərin çoxusu yatmışdı və qalanları da bir-bir yatırdı. Bir 
azdan Əbülfəz müəllim də yatdı. Amma məni yata bilmirdim. 
Atamın mən son dəfə Əfqanıstana yola saldığı anı xatırladım. 
Gözlərim doldu, artıq hamı yatmışdı. Beş-on dəqiqə için-için 
ağlayıb özümü ovundurdum. Cibimdən cib dəsmalımı çıxarıb, 
gözyaşı ilə islanmış sifətimi ehmalca sildim və dərindən bir ah 
çəkdim. Görünür, atamı görmək mənə qismət deyilmiş. Yəgin, 
bu da Allahın bir yazısıymış.  
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Орда бир йол вар узагда, 
О йол бизим йолумуздур! 
Дюнмясяк дя, вармасаг да, 
О йол бизим йолумуздур! 


