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Oxunmayacaq sözlər 

Məni sizin kəndə hansı röyaların gətirib çıxarmasını sənə 

bildirmək üçün, o zamandan daha çox gerilərə dönməyim 

gərəkdir.  

Hələ məktəb illərindən bəri şəhərdə yaşamağı heç 

sevməməyim, şəhər insanlarının üzünü belə görmək, səsini 

belə eşitmək istəməməyim, məni kənd həyatı ilə 

maraqlandırmağa başlamışdı. 

İldə bir neçə dəfə uzaq kəndindən bizə qonaq gələn dayıma 

qoşulub, o, eşşəyinin üstündə, mən ayaqla suya, ağaca 

həsrət quru çöllərdən, yanıq təpələrdən keçərək onun 

yaşadığı Dəmirçi kəndinə getməyim də kənddə olmaqla, 

orada yaşamaqla maraqlandığımı göstərirdi. 

İllər keçdikcə, məktəb dönəmi öz sonuna yaxınlaşdıqca, 

bütün yeniyetmələrin yaxın gələcəkdə bir işə başlamaq 

istəmələri kimi, istər-istəməz mənim də hansı bir işə 

başlamaq istəyim güclənməyə başlamışdı. Bəri başdan bu 

işin nə olacağı da bəlli idi. Kənddə yaşamaqla bağlı bir iş 

olmalıydı bu iş. Kənd müəllimi olacaqdım. Kənddə, məktəb 

uşaqları ilə, təbiətlə baş-başa qalacaqdım. Rəsm 

çəkəcəkdim, ney çalacaqdım, kəndlilərlə dost olacaqdım, 

onların yediklərindən yeyəcəkdim, içdikləri bulaqların 

suyundan içəcəkdim, məktəb uşaqlarımla hər gün 

oynayacaqdım, onlarla dilimizdə danışacaqdım, onlara 

mahnılarımızı öyrədəcəkdim, kəndin bağlarında, dağlarında, 

dərələrində gəzib dolaşacaqdım, dilimizdə yasaq olan 

kitabları oxuyacaqdım, yay aylarında, məktəb bağlanarkən 

şəhərin adını belə dilimə gətirmədən, üzünü belə görmədən 

kənddə qalaraq kəndlilərlə tarla işlərində, əkin-biçin işində 

işləyəcəkdim. Hələ nə gözəl zamanlarım olacaqdı orada, nə 

gözəl zamanlarım! 
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Sevdiyim, yaşamaq istədiyim belə bir həyata qovuşmaq üçün 

hələ bir neçə ili, heç gözləmədiyim, düşünmədiyim, 

haradansa birdən çıxdıqlarını bilmədiyim olayları, dönəmləri 

yaşayıb ardımda qoymalıydım. 

Məktəb dönəmini sona çatırmaq, bir quşun qəfəsindan çıxa 

bilib uçması kimiydi mənim üçün. İçi boş, dəyərsiz, 

öyrənməyə hər bir marağı öldürən dərslərə, onları bizə 

öyrədənlərə nifrətin əlindən qurtulmaqdı. Bütün bunların 

yuvası olan məktəb artıq sona çatmışdı! 

Amma hələ ortada keçəcəyim daha dəhşətli, daha nifrətli bir 

batılqan dururdu: Ordu... Əsgərlik... Maraqlı olan bu idi ki, bu 

batılqana özümü sevə-sevə hazırlayırdım; öyrəndiyimə görə, 

məktəbin son ilində mənim kimi notları olanlar iki illik əsgərlik 

çağını orduda yox, müəllim olaraq kəndlərdə keçirirdilər və 

mənim də iki ilim kenddə keçəcəkdi, röyasıyla yaşadığım 

yerdə! 

O gün də artıq gəlib çatdı, kənddə keçirəcəyim əsgərlik 

zamanı. Bizi bir neçə ay Tehran’ın kənarlarında yerləşən 

əsgərxanada, sonra Təbriz’də bağırmaq, vuruşmaq, təhqir, 

söyüş dərsləriylə doldurduqdan sonra harada əsgərlik, ya 

müəllimlik edəcəyimizi bəlli etdilər. O zaman, mən bunca illər 

gözlədiyim röyamın doğrulmasını yox, tüstü olub havaya 

sovrulmasını öyrəndim: o il, keçmiş illər kimi olmadı, mənim 

kimi məktəb notları olanları müəllim olaraq kəndlərə yox, 

əsgər olaraq əsgərxanalara göndərirdilər! 

Sevgilisindən qoparılmış insanlar olur, uzun bir zaman 

gözlədiyi bir bəxtiyarlığı artıq bir neçə addımlığında görərkən 

onu itirən insanlar olur, mən də onlar kimi olmuşdum. 

İki il top-tüfəng, iki il səngər, qumquma, iki il insan kimi deyil, 

ayaqları yandırılmış ayılar kimi atıla-atıla, addımlarını bir-bir 

saya-saya yerə çırparaq yerimək, iki il gecələri gec vaxta 

qədər kitab oxuyandan sonra şirin-şirin yatmaq yerinə bir 

silah anbarının qapısı ağzında durub qarovulluq etmək, iki il 
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başı yox, ürəyi yox, şərəfi yox, vicdanı yox, duyğusu yox 

onbaşıların, yüzbaşıların, minbaşıların ana-bacı söyüşlərini 

eşitmək, iki il səhərləri xoruz səsi ilə yox, o başsızların 

bağırtısı, söyüşləri ilə səhər yuxusundan sıçrayıb yataqdan 

tullanmaq, iki il xalqımızın dilini kəsən, qəhramanlarını dar 

ağaclarından asan, kitablarına od vuran şah adında bir 

cəlladın hər gün qurbanı olmağa hazır olmaq! 

Əlimə, paltarımı dolurduğum iri bir torbanı alıb Kürdistan’ın 

Mərivan şəhərinə yollandım.  

Əsgərliyimin qalan zamanı orada keçdi. Mənim özümü də 

beşbaşı etdilər! Beş əsgəri mənə tapşırdılar, bir top da 

verdilər bizə, döyüş başlanınca o topdan düşmənlərə doğru 

atəş açmalıydıq. Düşmənlərin də kim olduqlarını bilmək bizə 

lazım deyildi, onbaşımızın, yüzbaşımızın, minbaşımızın 

göstərdiyi yerə atəş açmalıydıq, orda kimin olduğu bizi 

maraqlandırmamalıyd: “Orduda soruşmaq olmaz” ordunun 

qanunu idi. 

Beşbaşı olan mənim, beş əsgərlərimin hamısı ölkəmiz 

Azərbaycan’ın kəndlərindən gəlmişdilər. Çox sevirdik bir-

birimizi. Altı dost, altı qardaş olmuşduq. Mənə bir az aylıq 

verirdilər; yoxsul şəhərin, yoxsul bir damını kirayə 

tutmuşdum, gecələri qarovulluq etmədiyim zaman orada qala 

bilirdim. Əsgərlərimin hamısı yoxsul ailədəndilər. Onların 

içərisində Əli də vardı. Əli göbələk kimi yerdən çıxmışdı. Ata-

anası öldükləri zaman onun çox az yaşı varmış: “Bir komam 

vardı, orda qalırdım, əsgərliyə gəlincə qapısını bağlayıb 

gəldim, dönərsəm, açaram yenə də!”  dedi bir gün mənə. 

Ayaqlar altında qalıb göbələk həyatı əzilməsin deyə ömründə 

işləməkdən başqa bir şey görməmişdi hələ. Gülərkən, 

üzündə yoxsulluğun, kimsəsizliyin güldüyünü görərdim.   

Başçılarımızın nifrətini yaşadanlar içərisində mən də vardım. 

“Ordu, əsgərlərlə dostluq yeri deyildir” deyə məni ordunun 

adına bir ləkə, bir ayıb sanırdılar. Mənsə, onların mənə əl 

qaldırdıqları zaman, nəyin bahasına olursa olsun onları 
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cəzalandırmaq üçün daşıyırdım çiynimdəki nifrət etdiyim 

tüfəngi. Bütün əsgərlik çağım belə bir qayğı ilə keçdi. 

Bakı’dan gizli-gizli gələn kitablardan bir neçəsini özümlə 

götürmüşdüm, zaman tapınca gizli-gizli oxuyurdum. Onların 

içərisində Zeynal Xəlil’in şeirlər kitabı “Günəş, Dəniz və 

İnsan” da vardı. Onu məndə tapsaydılar, ancaq bizim 

dilimizdə olduğu üçün məni “Gedən gəlməz” yollarına 

göndərərdilər; yalnız bizim dilimizdə günəşdən, dənizdən, 

tarlalarda işləyən insandan söz etdiyinə görə. 

Mənə: “Kürdlər adam öldürərlər, tək gəzib dolaşma!” desələr 

də, zaman əldə edincə tək başına, ayaqla, tarlaları, təpələri 

dolaşaraq kürd kəndlərinə gedirdim. Kəndləri, insanları ağır, 

acı bir yoxsulluq içində görürdüm. Kürd kəndlərini görmək çox 

kədərli olsa da kəndlərimizi xatırlayıb ovunurdum. “Adam 

öldürən kürdlər” məni, tanımadıqları,  dilini bilmədikləri bir 

adamı saf bir içdənliklə qarşılayırdılar, yavan çörəklərini 

mənimlə bölüşürdülər.  

Bir gün yenə də bir kürd kəndinə doğru gedərkən, kəndə 

yaxın bir tarlada yaşlı, olduqca yoxsul, cırcındır içində kotan 

ardında yer şumlayan bir kişini gördüm. Ona yaxınlaşıb 

səlam verdim; kürdcə mənə cavab verdi, mənə doğru gəlib, 

odun parçası kimi əli ilə əlimi sıxdı; məni gözləyirmiş kimi, 

kotanını buraxıb məni evinə apardı; işini buraxmamsını bir 

təhər anlatmağa çalışsam da, qəbul etmədi. Yaşlı qadını 

məni qatıq-çörəklə, çayla ağırladı. Onlar “Adam öldürən 

kürdlər”  idilər.  

Əsgərxanada olduğum zaman, orayla bağlı olan heç nəyi 

görməyim deyə gözlərimi yumardım, kəndlərimizin röyasına 

dalardım. Bunu əsgər dostlarım da bilərdilər. 

Əsgərliyimin son günü, hələ ölməmişəm, yaşaya biləcəyəm 

demək idi. İki ildən sonra yenə də ölkəmiz 

Azərbaycan’daydım. Əsgərlik zamanında İran’ın hər bir 

yanından olan dostlar tapmışdım. Onlardan öyrəndiyim bir 
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çox şeylər olmuşdu. Ən önəmlisi, hamımızı ciddi düşündürən, 

İran’da yaşayan xalqların dilini, kültürünü, milli varlığını ağır 

basqıdan, ölümdən qurtarmaq üçün, fars şovonizminin 

başında duran şahı devirməkdi. Bu inamın, düşüncənin 

mənim üçün çox çəkiciliyi vardı. Bu olarsa, bizim xalqımız da, 

bizim kültürümüz, dilimiz də qurtulacaqdır deyirdim. Bir sürə, 

dostlarımızla yollara çıxıb bizimlə bir inamda olan başqa 

dostlarımızı arayırdıq, onlara qovuşub düşüncələrimizi 

bölüşürdük, bu haqda bir çox kitablar, yazılar oxuyurduq. Bu 

arada bizim şəhərimizdə yaşayan, məktəb çağlarından qalan 

dostlarımla da görüşürdüm. Onların bir çoxu müəllimlik 

kursuna girmək istəyirdilər. Mənim müəllimlik etməyə 

marağımı bilərək məni də o kursa girməyə həvəsləndirməyə 

çalışdılar. Mən də onlarla iki il sürəcək məllimlik kursunda 

dərs oxumağa başladım.   

Hələ bir ili başa vurmadan keçirdiyim kursun hara varacağı 

məni ciddi şəkildə rahatsız etməyə başladı: bu kursu 

bitirdikdə, kənddə yox, müəllim olaraq şəhərdə yaşamalı 

olacaqdım, heç zaman sevmədiyim, yaşamaq istəmədiyim 

şəhərdə. Onca illər boyunca röyası ilə yaşadığım kənddə 

müəllim olaraq yaşamaq sevincimi itirəcəkdim. 

Artıq dözülməz olmağa başlayan bu durumda yenə də 

əsgərlik çağından qalan dostlarımı tapdım: ”Şahı devirmək, 

ona qarşı silahla vuruşmaq yolu ilə olası deyil” dedilər, 

“bunun yolu, xalqı aydınlandırmaqdır, işçi sinifini 

birləşdirməkdir; odur ki, biz də işçi sinifinə qatılmalıyıq.”  

Mən də onlarla Tehran’ın yaxınlığında yerləşən Kərəc 

şəhərinə getdim; fabrikalarda işləmək üçün, bir sənət 

öyrənməyə başladım. Tətil günlərində dostlarımla görüşüb 

gələcək işlərimizi planlaşdırırdıq. Bir sürə də orada qaldıqdan 

sonra yenə də kənddə yaşamaq röyası yuxularımı alt-üst 

etməyə başladı: “Sən hara, ucu-bucağı görünməyən, maşın 

səsindən, tüstüdən, adam selindən boğulmaqda olan bir 

şəhər hara!” İçimdə gündən günə yüksələn bu səs məni rahat 
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buraxmaq istəmədi: “Çox keçmədən hələ qar da yağacaq, 

kənd yolları qar altında qalacaq; kənd evləri aylar boyunca 

dünyada olan şəhərlərin gözündən gizlənəcək, sən də 

gizlənəcəksən, dilimizdə gizlədiyin kitablarını çıxarıb 

oxyacaqsan; durma amandır gec olar birdən, durma, eşit 

xoruz səsini, o sənin yaşayacağın kəndin xoruzunun səsidir, 

hər gün səni o oyadacaq yuxudan, durma amandır, yoxsa 

burda boğulacaqsan!” 

Yükümü çatıb şəhərdən, sənayedən, fabrikadan ardıma 

baxmadan qaçdım. 

Bu dəfə yolumdan dönən deyildim, kimsəni görən deyildim, 

kimsənin sözünü eşidən deyildim, istədiyim öz yolumdan 

başqa heç bir yolla gedən deyildim, içimdəki səsdən başqa 

heç bir səsi eşidən deyildim, gedəcəyim kəndin belə adını, 

harda olduğunu bilirdim: bir dəfə dostumla getdiyim bir kənd 

idi o. Bütün kəndlərdən uzaq, şahın, onun cəlladlarının qanlı 

ağzından, qanlı pəncəsindən uzaq.  

O kənd sizin kənd idi. Zaman itirmədən, qış kəndlərimizin 

yollarını, evlərini dünyanın xəritəsindən silib yox etmədən 

tərpəşməliydim. Bunun üçün Xalxal şəhərinə baş 

vurmalıydım. Belə də edtim. Oraya çatdıqdan sonra idarəyə 

getdim, kənd müəllimi olmaq arzumu bildirdim. Uca boylu bir 

adam məni qəbul etdi. Haralı olduğumu sordu. Miyana’dan 

olduğumu bilincə özü sevinərək məni də sevindirmək istədi: 

“Sizin şəhərə yaxın kəndlərimiz var” dedi, “hər tətil günü çayı 

keçib evinizə gedə bilərsən.”  

Sonra o kəndlərin bir-bir adlarını çəkdi. “İnd isə sən de görək” 

dedi, “bu gözəl kəndlərimizdən hansını istəyirsən? Hər birini 

istərsənsə, gedə bilərsən.”  

“Doğrusu bu kəndlərin heç birinə getmək istəmirəm” dedim, 

“bir kənd var ora getmək istəyirəm.” Gözlərində bir maraq 
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qığılcımı görünərək: “De o kəndin adını!” dedi. “İskava’dır o 

kəndin adı” dedim.  

“İskava’yamı getmək istəyirsən?” dedi, “bilirmisən hardadır o 

kənd?” deyə sordu. “Bilirəm, bir dəfə də orada qonaq 

qalmışam” dedim. 

“Qonaq olmaq başqadır, qalıb yaşamaq başqa” dedi, “oraya 

yolladığımız bütün müəllimlər baş götürüb qaçmışlar ordan; 

bilirmisən niyə? Çox uzaq olduğuna görə. Sənin getmək 

istədiyin o kəndə atla, qatırla gedəsən gərək. Hələ qış 

aylarını demirəm, ən azı bir ay sonbahardan, bir ay da 

bahardan qar olar orda; demək beş ay qış içində qalarsan. 

Xəstəmi oldun, bir həkiməmi ehtiyac duydun, unutmalısan 

hamısını, olası deyil. Aylarla şəhərinizi, ailənizi, dost-

tanışlarınızı görməyə həsrət qalarsan. Axşamları məktəbdən 

kəndə enməkmi istərsən, qurdlar oynar məktəbin qapısı 

ağzında! Bilirmisən nə deyirlər o kəndə? Dərviş düşməz 

kəndi! Getmədikləri  kənd olmayan dərvişlər belə oraya 

ərinərlər getməyə! Uzaq ulduğundan. Yoxsa bir müəllimin 

orda dayanıb qalması bizim özümüzü azmı sevindirər? Di gəl 

ki, orda dayanıb qalacaq biri tapılmadı! Geden qaçdı. Bir 

daha düşün, mən bunları ürəkdən dedim sənə ki, sonra 

bilməmiş oluğunu deməyəsən.”  

Artıq mənim, sözləriylə fikrimdən daşınmağıma inanmış kimi 

üzümə baxdı, mənim nə deyəcəyimi gözlədi. O, bilmirdi ki, 

mən onun sözlərini eşitdikcə, içimdə dərin bir sevinc duyur və 

onun sözlərindən, gedəcəyim kəndin tam mən istədiyim, 

röyası ilə yaşadığım bir yer olduğuna inanmışdım.  

“Mənə dediyiniz doğru sözlərinizə görə təşəkkür edirəm” 

dedim, “ancaq demək istəyirəm ki, o kəndin uşaqlarının 

günahı nədir, onların bir müəllimə ehtiyacları var, heç kimsə 

getmək istəmirsə, mən gedərəm.”  

Məndən gözlədiyi sözlərin tam tərsinə olan sözlərimi 

eşidincə, mənim istəyimdən dönməyəcəyimi bilincə: ”Bax 
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buna deyərlər kişilik!” dedi, “çox gözəl, get istərsən.” 

“Təşəkkür edirəm” dedim.  

Sonra üzündə mənimlə bağlı bir arzu gülüşü ilə: “Amma 

oralarda yaxşı dağ balı olar ha!” dedi.  

Mən də içimdə, o eşidə bilmədən: “O balı gözləmə ha, 

gəlməyəcək!” dedim.  

Bununla da, sənin və kəndinizdə kimsənin xəbəri olmadan 

mən sizin müəlliminiz oldum. 

İçimdə böyük bir sevinclə şəhərimizə döndüm; istədiyim 

kitablarımı, çox az olan dəyişik paltarımı, anamın mənə 

verdiyi yüngül bir yatacaq bağlamasını arxama atıb, 

eşitdiyimə görə sizin kəndə doğru gedəcək bir yük maşınını 

aramağa başladım. Mal-davar karvansarasında olduğunu 

öyrəndim. Mən o karvansaranı mal-davar satılan bir yer kimi 

tanımışdım, indi də uzaq bir kəndə doğru gedəcək bir yük 

maşının durduğu bir yer də olduğunu öyrəndim. Maşının 

sürücüsü: “Sənin getmək istədiyin kəndin maşın yolu yoxdur” 

dedi, “bir az da ayaqla getmək gərəkdir.”  

Nə zaman yollanacağını bilmək istərkən: “Bir saat, iki saat, 

bilmək olmaz” dedi, “nə zaman kəndə gedənlərin hamısı bura 

gəlsə, o zaman yola düşəcəyik.” 

Bir saat, iki saat, üç saat da keçdi, yola düzəldik. Görmədiyim 

bir çox kəndlərdən keçdik. Atrıq kəndlərin seyrəkləşdiyi yerdə 

uzaqda dağlar göründü, uzaqlaşdıqca maviləşən dağlar. 

Ruhum qanadlanmağa başladı: “Ah, o dağlara yaxınmı 

yaşayacağam?!” deyə düşündüm.  

Maşın gəlib açıq bir yerdə, suları axıb gedən iri bir bulağın 

önündə durdu. Sürücü əlini qaldırıb: “Sol əldəki o yolu 

görürmüsən? O yolla gedəcəksən” dedi, “sola doğru aşağı 

enən yollar gələcək qarşına, sən amma getdiyin yolla 

gedəcəksən; yol dağın yamacında burularaq səni getmək 
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istədiyin kəndə aparıb çatdıracaqdır, yolun açıq olsun, get 

indi də!”  

Maşından endim, yükümü arxama atıdım, sürücünün 

göstərdiyi yolda getməyə başladım. Yük maşını yükün 

ağırlığından, yolun uzaqlığından candan düşmüş qoca bir 

qatır kimi fınxıra-fınxıra, ağır-ağır yolunu çəkib getdi. 

Tək qalınca, əngin bir yalnızlığın, rahatlığın, azadlığın içinə 

girdiyimi duymağa başladım. Sürücünün dediyi kimi oldu, dağ 

yamacında burulan yolla gəlib sizin kəndə yetişdim. 

Kəndinizin evləri bir az aşağıda görünərkən sonbahar axşamı 

dağlarda özünü bildirməyə başlamışdı. Kənddən aralı, bir 

təpənin üstündə duran damı görən kimi tanıdım: heç kəsin 

orda müəllim olmaq istəmədiyi məktəb damıydı o! Qapısı 

bağlıydı, heç bir müəllimin onun qapısını açacağına ümidi 

yoxmuş kimi səssizliyinə bürünüb qalmışdı. 

Evinizin qapısını çalarkən, sən açdın qapını. Məni bir dönə 

gördüyündən, ilk baxışda tanıdın. Sizə qonaq gəlmişəm deyə 

çox sevindin. İçəri girib ananı gördüm. O da sənin kimi 

gəlişimdən çox sevindi. Məndən sizin kəndə müəllim olaraq 

gəldiyimi eşidincə ilk inanmadı. Hər zaman zarafatcıl, sözünü 

açıq, məzahla deyən anan, yenə də -təkrar edə 

bilməyəcəyim- zarafatlarından birini deməklə, mənim 

kəndinizin müəllimi olacağıma inanmadığını vurğulamaq 

istədi . Sonra atan da gəldi çöldən. O da çox sevindi. Çox 

sevdiyim sevimli, isti baxışlı, yaşıl gözləri sevincdən parladı. 

Müəllim kimi kəndinizə gəldiyimi bir daha dedim, daha 

inandırıcı, daha ciddi. Bu zaman hamınızın üzü, gözü 

işıqlandı, heç ümid etmədiyiniz xoş bir xəbər olaraq hamınızı 

sevindirdi. 

Bununla da mən sizə, sizin kəndə və illərlə ruhumda 

daşıdığım röyama qovuşdum.  

O zaman sənin on yaşın olardı bəlkə. Mən səni görərkən 

çox sevdiyim bir rəsm əsərini xatırladım: o rəsmi ünlü bir 
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rəssam çəkmişdi. Sənin yaşında olan bir çobanı göstərirdi o 

rəsm. Qoyun-quzusu yanında otlayırdı; özü isə bir təpədə, 

otlar içində qolu alnında, uzanmışdı. Sən də qoyun-

quzularınızı otarırdın, onun kimi, dağlar, dərin dərələrdi 

oynadığın, yaşadığın yer. Yaşın az olsa da, çox zəkalı bir 

uşaqdın, çox ağıllı sözlər soruşurdun. Bütün sorduqlarından 

sənin az yaşlı ruhunda bəslənməyə başlayan incə, dərin 

düşüncələri sezmək olurdu. O yaşında mən yaşda bir insanın 

yaxın, sevimli dostu olmuşdun. Məktəbdə məktəb 

uşaqlarımdan biriydin, məktəbdən sonra kəndin az gedilən, 

pələnglərin yaşadığı yerlər deyilən sıldırım qayalarda, vəhşi 

heyvanların saldığı cığırlarda mənimlə gəzib dolaşan dostum 

olmuşdun. Sevərək oxuduğum bütün xalq mahnılarını, başqa 

uşaqlar kimi sən də öyrənmişdin, sən də oxuyurdun. Qış 

gecələrində, kəndiniz dünyanın unutduğu bir nağıl kimi 

olarkən, mənim kənd evlərində kəndlilərə oxuduğum 

Koroğlu’dan, Əsli Kərəm’dən, Dədə Qorqud’dan sənin də 

payın olardı. Kəndə gətirdiyim dilimizdə olan kitabları oxuya 

bilməsən də, dilimizdə olduqlarını bilirdin, xalqımızın 

düşmənlərinin qanununda dilimiz yasaq olunsa da, kitab-kitab 

yazıldığını, mənim kimi insanların gizlicə oxuduğunu məndən 

öyrənmişdin.  

Sənin kimsəsiz, uzaq dağların səssizliyində oxuduğun 

mahnılar bu gün də qulaqlarımda səslənər. 

“Koroğlu’yam, mən əmirəm 

 qocalmışam, dişim yoxdur 

 istirəm polad gəmirəm!” 

Bu mahnını ilk dəfə sən oxuyarkən eşitdim. Mənim sənə 

yazdığım “Körpə çoban” şeiri, dostlarımızın arasında gəzib 

dolaşdı.  

Dostlarımın mənə gətirdikləri sazı götürüb köksünə basaraq, 

çalmaq istəyinin kökləri çox dərinlərdə idi, xalqımızın sazla 

səslənən ruhunun diblərində. Dədə Qorqud’ların, 
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Koroğlu’ların, Kərəm’lərin, Nəbi’lərin ruhundan səndə də 

vardı; oxuduğun o mahnı da o ulu ruhun bir xalq balasının 

ağzında səslənişiydi. 

İllərlə kəndinizdən gəlib keçən fəsillərdən birlikdə keçdik. 

Qarı, dünyanı ağarda biləcək kəndin uzun qışlarının 

unudulmuşluğunu, yolsuzluğunu, nağıllarını yaşadıq. 

Dağlarda, dərələrdə gözlənilən baharın səpələdiyi ilk 

çiçəklərin sevincini duyduq. Yay aylarında daşlı tarlaların 

otunu, buğdasını dərdik.  

Sizin kəndə gəlməkdən məni qorxudan o idarə işçisinin 

dediklərini sevərək yaşadıq. Axşam toranlığı başlarkən 

məktəbin qapısı ağzında dağdan enən qurdların oynamasını 

gördük! Beş yaşlı Rza’nın birdən sancılanmasının, o yolsuz 

qarlar dünyasından çıxaranadək solmasının, şəhərdə can 

verməsinin tanığı olduq.  

Bütün günlərimiz, aylarımız, illərimiz zamandan keçərkən, 

dilimizdən də keçdi. Uzun-uzun zamanlar boyunca açdıqları 

yataqlarında axıb gedən çaylar kimi, bizim də ömrümüz 

dilimizin yatağında axıb getdi. Bütün xatirələrimiz, 

yaşadığımız kədərli, şən olaylarımız öz şirin, acı izini, öz 

nağılını dilmizə qoyub getdi. Yağan qarlar, yağmurlar dilimizə 

yağdı. Sevdiyimiz hər çiçək dilimizdə açdı. Səhərləri 

yediyimiz təzə yapılmış isti çörəklərin qoxusu dilimizə hopdu. 

Bulaqlardan içdiyimiz sərin sular dilimizdə qaldı.  

Biz insanlar həyatı dilimizlə yaşayırıq, bizi insan edən 

ruhumuzun dilidir danışdığımız dil. Dilsiz ruh da ola bilməz. 

Dili yasaq olunan bir xalqın ruhu da yasaq olunur; bir xalqın 

ruhunun yasaq olunması, o xalqın bütün kültürünün, bütün 

milli dəyərlərinin zəncirlənib iflic olması deməkdir. 

Sən deyə yazdığım bu sözləri sənin oxuya biləcəyini çox az 

ümid edə bilirəm. Minlərlə, milyonlarla yurddaşlarımız kimi, 

səni də ölkəmizdən qoparıb xalqımız üçün yaratdıqları ölüm 
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bataqlığı olan Tehran’larına tullamışlar. Xalqımızın varlığını 

yer üzərindən silmək arzusu ilə yaşayanlar dilimizi, milli 

kimliyimizi o bataqlıqda boğmaq istəyirlər. Sənin özün o 

bataqlıqda boğulan xalıqımızın bir parçası deyilmisən? 

Ömrünü onların dilində danışmaqla, yazmaqla keçirmək, 

səndən sonra uşaqlarının sənin yolunu davam etdirmələri, 

onların xalqımıza tökdükləri ölüm planının bir parçası 

deyilmi?  

Mən bu uzaqlardan bir zaman sizin kənd olan o kəndi görə 

bilirəm. Orada yaşayan qalmamışdır. Qapıları sökülmüş, 

pəncərələri dağılmış, divarları yıxılmış, damları çöküb 

uçulmuşdur. Bu günə düşən kəndiniz sənin  kimliyindir. 

Minlərlə, milyonlarla yurddaşlarımızın taleyidir sizin kəndin 

taleyi. 

Sən bunu bir an olsun belə  düşündünmü? Röyalarının, 

arzularının, mahnılarının yuvası olan kəndin, həyatın 

xatirəsindən silinməyə başlamışdır. Sən onun xatirəsini, onun 

öz dilində, öz yazdıqlarında yaşatmaqla, gələcək 

insanlarımıza xaqlımızın başına gələnlərdən bir neçəsini 

çatdıra bilməzdinmi? 

Çatdıra bilərdin, o bataqlıqda boğulmaq istəməsəydin. 
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Civi 

Ingrid üçün 

İstər insan toplumunda, istər heyvanlar, bitkilər dünyasında 

hər bir böyük, yeni, təməlli dəyişikliyin özü ilə gətirdiyi 

bambaşqa rəngləri, özəllikləri və havası ilə yanaşı, yeni bir 

başlanğıc olaraq, aldığı qurbanları da olur. 

Hər il açıq qucaqla, bizi qışın soyuğundan, qaranlığından, 

donmuş torpağın təhlükəsindən qurtaran, ruhumuzu uçan 

quşlarla qanadlandıran bahar min rəngdə, şən, günəşli gəlişi 

ilə nə qədər qurbanlar da alır! 

Hər səhər çəpərlərimizin yanına, ağaclarımızın altına gecə 

fırtınalarından dağılıb düşən yuvalar, ölmüş quş balaları 

canla, ruhla gözlədiyimiz gözəl baharın aldığı qurbanlardan 

deyilmi? 

Yalnız bizim yox, həm də quşların, ağacların gözlədiyi və hər 

zaman gözləyəcəkləri gözəl baharın belə qurbanlarından 

birinin tanığı oldum. Üstündən baharlar gəlib keçsə də, o çox 

gözəl canlının kədərli taleyini hələ də unuda bilməmişəm. 

Günəşli bir bahar günüydü, evin pəncərəsi önündə 

durmuşdum, bizim evin altında yaşayan qonşumuzun 

bağçasını yuxarıdan seyr edirdim. Olduqca gözəl bir bağçası 

vardır qonşumuzun. Hər ağacı, hər çiçək kolunu bir rəssam 

rənglərini sevərək seçdiyi kimi qoymuşlar öz yerinə. Sanki 

qonşumuz bu gözəl bağçasını özü üçün yox, bizim üçün 

yaratmışdır; istər baharın, istər yayın ən xoş, ən nəşəli 

günlərində belə onları bağçada gördüm deyən olmadı! 

Qonşu bağçasını bir zövqlə, qonşumuza bir təşəkkür 

duyğusu ilə seyr edirdim.  

Bir anda, qızılgül kollarına yaxın bir yerdə, otların arasında 

xəfifcə tərpəşən bir şey gördüm. Diqqətimi özünə çəkən, o 
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tərpəşən şeyin nə ola biləcəyini gözdən qoymamağa 

çalışdım. Bir az baxdıqdan sonra bir quş balasının ola 

biləcəyinə şübhəm qalmadı. Bütün bağçalarda olduğu kimi, 

qonşumuzun da bağçasının doğru hakimi pişiklərdir. 

Bığıburma bir pişik tapılıb, mən bağçaya gedərkən o quş 

balasını ovlamasın deyə qadınımı pəncərə önünə gözətçi 

qoyub, qonşu bağçasına enməyə başladım. Yanılmamışdım, 

o gördüyüm, bir quş balasıydı. Qanadları yenicə bilinməyə 

başlamışdı. Əyilib onu diqqətlə yerdən qaldırdım, olduqca 

yumşaq, isti, incə gövdəsini ovcuma alıb özümlə evə 

gətirdim. Həm mən özüm, həm qadınım gördüyümüz bu 

işdən çox razı qaldıq. Hər an bağçaları ölçüb biçən lotu 

pişiklərin qurbanı ola biləcək bir quş balasını ciddi təhlükədən 

qurtardığımız üçün çox sevindik. Böyük bir qutu tapıb dörd 

yanında iri bacalar açdıq. Qutunun içini çox yumşaq, qalın bir 

qumaşla döşədik. Quş balasını o qutunun içinə qoyduq. 

Ağlımızca, bir quş balasına uyğun bir yem ola biləcək, 

ağzımızda çeynəyib yumşaltdığımız yeməklərlə onu 

bəsləməyə başladıq. Hər ikimiz də gündüzləri işə 

getdiyimizdən yetərincə yem qoyduq qutuya. Axşm evə 

dönərkən maraqla yanına getdik, necə bir durumda olduğunu 

gözdən keçirməyə başladıq. Quş balasının ona verdiyimiz 

yeməkdən yediyini gördük, qayğımız azaldı, çox sevindik.  

İki gün bundan keçmişdi, quş balası böyüməyə başlamışdı, 

bizi görərkən cikkildəyib yanında olduğumuzdan sevindiyini 

bildirirdi; ya da bu, bizim belə anladığımızdı. Üçüncü gün, ona 

bir baş vurum deyə işim hələ bitmədən, evə gəldim. Hər 

axşam məni işdən dönərkən görən qonşumuz günün o 

vaxtında niyə evə gəldiyimi sorarkən, quş balasının nağılını 

ona deməli oldum. O, quşun nə zamandan bizdə olduğunu 

sorunca, mən üç gün olduğunu dedim. O, “Heç bilirmisiniz?” 

dedi, “sizin evdə bəslədiyiniz o bala quş, heç zaman quş olub 

uça bilməyəcəkdir!”  

Mən “Niyə?” dedikdə o, 
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“Buna görə ki, quş uçmağı anasından öyrənər” dedi, “evdə 

bəslənən bir bala quş, kimdən öyrənəcək quş olub uçmağı?”  

Mənim çaşqınlıqla, qayğıyla durub qalmağımı görüncə o, 

“O quş balasının” dedi, “quş olmasını istəyirsinizsə, bir an 

belə gecikmədən buraxın ounu, bəlkə hələ anası da o 

yanlardadır, səsini eşidincə tanıya bilər balasını.” 

Axşam oturub quş balası üzərinə qoca qonşumuzun sözlərini 

çək-çevir etməyə başladıqda anladıq ki, çox çətin bir məsələ 

ilə qarşılaşmışıq: “Qonşumuzun dedikləri ağıllı, sınanmış 

sözlər olsa da, quş balasının anasının qalıb qalmamasını 

necə bilmək olar?! Onu buraxsaq, anasını tapa bilmədikdə, 

bizim ona verdiyimiz yemdən də uzaq olduğunda, yaşaya 

biləcəkmi?! Anasız qaldıqda, qoçu pişiklərin caynağından can 

qurtara biləcəkmi?!” Biz nə qədər düşünsək də heç bir 

sonuca çata bilmirdik. Bir yandan, adını Civi qoyduğumuz, 

çağıranda başını çevirib bizə baxan quş balasının biz 

olmasaq yaşaya bilməyəcəyini düşünüb onu böyümədən 

buraxmaq istəmirdik; bir yandan da qoca qonşumuzun 

sözlərinin doğru ola biləcəyinə göz yuma bilmirdik. 

Biz iki səsin arasında, bir qərara gələ bilmədən çaşaraq 

qalmışdıq, bir səs deyirdi: 

“Quş balası, uçmağı yalnız anasından öyrənə bilər, anası 

olmazsa, o quş olub uça bilməyəcək, öz mahnısı olmayacaq, 

quş olma taleyindən qoparaq quş olmayan bir canlı kimi 

yaşayacaqdır. Siz bunumu istəyirsiniz? Sizin quşlara 

sevginiz, bir quş balasının mahnısız, qanadsız yaşamasınamı 

çevrilməlidir?”  

O zaman ikinci səs özünü var gücüylə eşitdirməyə çalışdı: 

“Bu daşürəkli, duyğusuz sözlərə qulaq asılmamalıdır. Bu 

sözləri demək çətin deyil, ’Burax quş olsun quş balası!’ Anası 

olmadan kim öyrədəcək ona quş olub uçmasını? Üç gün 

keçib anasını itirdiyi gündən, bu qısa zaman bir quş ömründə 

az deyildir, kim bilir, kim deyə bilər anasının o yanlarda 
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olamsını? Kim deyə bilər anasının ölmədiyini? Hələ 

yaşamasını, balasını aramasını?”  

Birinci səs aman verməyib dilləndi yenə: 

“Bunlar ürəkdən deyilmiş sözlərdir, insan ürəyindən; amma 

təbiətin ürəyi bambaşqadır, öz qanunları, öz istədikləri var. 

Quş balası təbiətə verilməlidir, o bilər onun taleyi ilə nə 

edəcəyini. O quş balasının quş olmağını istəyən, onun 

təhlükə ilə qarşılaşa biləcəyini də qəbul etməlidir; bir sözlə, o 

quş balası buraxılmadan quş olmaya...”  

Bu anda ikinci səs, indicə ağlayacaqmış kimi, qayğılı, 

kədərli bir ifadə ilə eşidilməyə başladı: 

“Ağıldan danışmaq, təbiətin qanunlarından söz etmək hər bir 

duyğusuz olanın əlindən gələ bilər; bu aydın bir gerçəkdir, 

ürəyi ilə düşünən, danışan bir insan bilir ki, üç gündən sonra, 

uça bilməyən, yemini özü tapa bilməyən anasız bir quş 

balasının buraxılması onun ölümü deməkdir...”  

Bu zaman birinci səs: 

“Mən artıq demək istədiyimi dedim” dedi, ”son sözüm budur: 

o quş balası evdə bəslənməklə quş olmayacaq!”  

Bununla da iki səs arasında gedən dartışmalar, çəkişmələr 

sona çatdı. 

Bizsə, bir səsin haqlı olduğuna inansaq da, o biri səsin 

haqsız olduğuna inana bilmirdik. Həm adını Civi qoyduğumuz 

quş uşağımızın quş olmasını, həm də onun yaşaya bilməsini 

istəyirdik. 

Civi’ni aparıb bağçada otlar arasına qoydum, bir az yanında 

durdum, sonra köksümdə onun quş ola bilməsi arzusu ilə 

yuxarı, evimizə qalxdım. Pəncərə önündə durub onu 

süzməyə başladıq. Bir az keçdi, Civi canlanıb tərpəşməyə 
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başladı, cikkildəyərək, otlar içində uşaqlar kimi yeridi, sonra 

da kollar arasında gözdən itdi. 

İllər keçsə də, Civi’ni unuda bilmədik, yaşaya bildimi?! 

Bilmədimi?! 

Hansı səsin sözünə baxmalıydıq? Hansı səs daha çox 

haqlıydı? Bunu bilə bildikmi?! 

Yox, bilə bilmədik! 



- 21 - 

Dostoyevski ilə görüş 

İsti bir yay gününün günortası, bir gölün kənarında, bir 

bağda nə qədər xoş, gözəl olsa da, tüstü ilə, çığır-bağırla 

dolmuş bir şəhərdə bir o qədər usandırıcı və boğucu olur. 

Axşamadək şəhərdə qalıb işləyəcəyimi bilərək, günorta 

olunca bir az dincəlim, bir şey yeyim deyə işimə ara 

vermişdim. Səsli, dolu yollardan bir az aralanmışdım. İki yanı 

ağaclı, kölgəli və az səsli olan bir yolla gedərək yeyəcəyim bir 

şey ardınca sağıma, soluma baxırdım. Bilmirəm bu şəhər 

qədər yeməkxanası olan bir şəhər varmı dünyada?! Adını 

belə eşitmədiyim ölkələrdən bu şəhərdə bir yeməkxana tapıla 

bilər. Ancaq yeməkxananın bolluğu yaxşı yeməklərin də 

bolluğumu deməkdir? Bu şəhərdə buna cavab olaraq iri bir 

“Yox” demək olar! 

Nə isə... Yenə də bir yeməkxana! Bu dəfə bir Rus 

yeməkxanası. Rus yeməklərindən bir az yoxlamış olsam da, 

onu tanıram deyə bilmərəm. Yuxarıda deyilən sözlərdən 

anlamaq olar ki, daha çox baş sındırmadan, boşuna isti 

küçələrdə tər tökərək dolaşmadan bu Rus yeməkxanasıyla 

razılaşmaq qərarına gəldim, içəri keçib bir şey yeyim dedim. 

Olduğum məhəllədə bir çox Ruslar yaşayırdı; yeməkxana da 

onların olduğu yerdə olduğundan içi müştərilərlə dolu idi. İçəri 

girib qapının yanında durdum, bir az gözlədim. Çox 

keçmədən gülər üzlü qarson qız yanıma gəldi, məni özü ilə iki 

yerli bir masanın yanına apardı. “Lütfən burda oturun” dedi, 

“ancaq, gördüyünüz kimi, müştərilərin çoxluğundan bir az 

gözləməli olacaqsınız.”- “Olar xanım! Gözlərəm” deyə  onun 

göstərdiyi yerdə oturdum. 

Gözləməli olduğumu bilincə, yeməkxananın divarlarından 

asılmış, ilk baxışda diqqətimi çəkən rəsmləri seyr etməyə 

başladım. Rəsmlər Rus rəssamlarındandı. Onların içərisində 

İlya Repin’dən, Levitan’dan əsərlər görmək olurdu. Repin’in, 
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Tolstoy’un kotan ardında yer şumlamasını göstərən rəsmi də 

vardı. Keçmiş Rus rəssamları içərisində Repin’i çox 

sevdiyimdən, onun əsərinin seyrinə dalıb getmişdim. Repin’in 

bu əsəri yalnız Tolstoy’u yer şumlayarkən rəsm etməklə 

qalmır, həm də bir tarlada çalışan bir Rus insanını tam özəlliyi 

ilə canlandırır. Mən bu əsərə baxarkən, Rus xalqından 

oxuduğum bütün əfsanələri, böyük yazıçılarından oxuduğum 

kitabları, hətta ünlü bəstəçilərindən eşitdiyim parçaları 

birlikdə, bütünlükdə duyurdum. Böyük Rus yazıçıları Rus 

ruhundan söz edirlər. Rusiya bir Avropa ölkəsi olaraq, o biri 

Avropa ölkələrindən çox fərqlənir. Hər bir xaqın öz ruhu 

olduğu kimi, Avropa’da yerləşən bütün xalqların da öz ruhları 

vardır. Rus xalqına gəlincə bu ruh daha da özəlləşir,  daha da 

qabarıq cizgilər, tam başqa rənglər qazanır; bir sözlə tam 

başqa bir ruha çevrilir. Repin’in hər bir əsəri kimi, sözü edilən 

əsəri də, Rus xalqının öz ruhunun bir rəsm əsərinə çevrilmiş 

olduğudur. Mən rəsmlərə baxaraq, Rus ruhu deyilən bir 

dünyaya dalıb getmiş, az qala yemək gözlədiyimi belə 

unutmuşdum. 

“Bağışlayın, bu yer boşmudur? Burada otura bilərəmmi?” bir 

anda daldığım xəyaldan ayrılıb mənimlə danışan adamın 

üzünə baxdım. “Əlbəttə, buyurun lütfən” dedim. Adam 

qarşımda oturdu, utanaraq üzümə baxdı, dostca gülümsədi. 

Bir-birinə bənzəyən insanlar az deyil dünyada, amma bu 

adam Dostoyevski’yə bənzəmirdi deyə bilərəm, tam onun 

özüydü! Həm də o qədər özüydü ki, mən ağlımın yerində olub 

olmadığını bir təhər yoxlayım deyə  o gün gördüyüm bir çox 

şeyləri xatırlamağa çalışdım. İstədiyim hər bir şeyi yaxşıca, 

aydınca xatırlaya bilirdim. Yox, ağlım başımdaydı və hətta 

qarşımda oturan bu adamla ağılla, ayıqlıqla danışmağa 

başlaya bilərdim.  

İstədiyim kimi də oldu, onun üzünə baxaraq:  

“Siz Rusmusunuz?” deyə sordum. O: 

“Doğrudur” dedi, “mən Rusam!” 
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özümə daha da cəsarət verərək: 

“Siz Dostoyevski’yə çox bənzəyirsiniz” dedim, “inanılmazdır!”  

“Mən ona bənzəmirəm” dedi , “mən onun özüyəm!” 

Bir an duruxub, nə deyəcəyimi bilmədim, sonra: 

“Buraya gəzməyəmi gəldiniz?” deyə sordum. 

“Xeyir” dedi, “arabir Baden’ə gələrəm, isti suları üçün 

həkimlər göndərirlər məni buraya.”  

“Heç inanmazdım” dedim, “ bir gün sizinlə tanış ola bilim!”  

O, heç nə demədi, gülümsədi. 

“Sizin kitablarınızdan oxumuşam” dedim,”bəzilərini üç dəfə 

hətta.” 

“Hansı kitabımı üç dəfə oxudunuz?” dedi. 

“Ölülər evindən xatirələr” kitabını dedim. 

Dodaqlarında çox acı, qaranlıq, amma sayğılı bir gülüş 

göründü və bir şey demədi. 

“Sizin, ’Bir yazıçının gündəliyi’ kitabınızı keçən günlərdə 

oxudum” dedim, “bu kitabınızı illər bundan öncə oxusaydım, 

sizin kitablarınızı daha yaxşı anlaya bilərdim. Kitablarınızı 

oxumaq istəyən hər bir oxucu üçün bu kitabınızı oxumağı çox 

gərəkli sanıram, çox açıqlayıcı, aydınladıcı bir kitabdır. Bu 

kitabınız üzərinə deyəcəyim sözlərim də vardır, sizinlə onları 

bölüşə bilərəmmi?” 

Dostoyevski sayğı, hətta sevgiylə üzümə baxdı: “Buyurun 

lütfən” dedi, “sizi eşidirəm.” 

“Siz bu kitabınızda bir çox şeylər üzərinə yazmışsınız” dedim, 

“mən onların ancaq bir neçəsinə toxunmaq istərdim.”  

Dostoyevski, gözlərində dərin bir maraq, başını ağırca 

tərpətməklə, məni diqqətlə eşitməyə hazır olduğunu bildirdi. 

Mən sözə başladım: 

“Siz Türklərlə Ruslar arasında gedən savaşdan söz açarkən, 

Türklərin barbarlığını, amansızlığını göstərmək üçün, onların 

körpə Rus uşaqlarını süngülərinin ucuna keçirdiklərindən 
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danışırsınız. Ruslarınsa yüksək insanlıq dəyərlərini öyərək, 

Rus soldatlarının əsir alınmış Türk soldatlarına öz sularından, 

yeməklərindən vermələrini söyləyirsiniz.  

Dostoyevski bəy! Xalqların keçmişdə bir-birlərinə qarşı nə 

qədər amansız, vəhşi olduqlarını bilməyən yoxdur. İnsan 

tarixinə insanlıq ürəyi deyil, insan qılıncının hakim olduğunu 

bilirik. İnsan tarixinə hakim olan amansız qanunu heyvanlar 

dünyasında heç bir heyvan tanımamışdır. Hər bir xalq, başqa 

bir xalqın ayaqları atlında əzilib qanına boyanmasın deyə 

başqa bir xalqı qanına boyamağa çalışmışdır. 17-ci yüzillikdə 

Avropa xalqlarının bir-birinin başına nələr gətirdiklərini 

xatırlaya bilərik. Bütün Avropa qanlı bir döyüş meydanına 

çevrilmişdi. Bu ölkələrdə, ən uzaq kəndlərdə belə, kəndlilər 

çiyinlərində silah olmadan əkin-biçin işləri üçün tarlalarına 

getməyə ürək edə bilmirdilər. Dağılmamış, talanmamış, 

çapılmamış bir kənd evi, zorlanmamış bir qız, bir qadın 

qalmamışd və bu durum 30 il boyunca sürüb getdi. 

Dostoyevski bəy! Bilirmisiniz kimlərdi onlar? Onların heç biri 

kafər, barbar Türk deyildi, sizin din qardaşlarınızdı.  

Mən körpə uşaqları süngülərinin ucunda daşıyan Türklərin 

barbarlığını danmaq istəmirəm, belə olmuşsa, doğrudan da  

onlar barbarlıqlarını göstərmişlər. Mənim demək istədiyim, 

başqa xalqlar kimi, Rus xalqının da düşmən bildiyi xalqlara 

qarşı onlardan daha yaxşı, daha insan ola bilməməsidir. 

Sizin, bu kitabda, xalqınız olan Rus xalqına dərin sevginiz, 

doğma xalqını sevən hər bir insan kimi, mənim də ürəyimdə 

öz isti yerini qazana bilmişdir. Sizin Puşkin’ə bəslədiyiniz 

sonsuz sevgi və heyranlıq da elə bundan irəli gəlir.  

Siz xalqınızın parlaq gələcəyindən sarsılmaz bir inamla söz 

edirsiniz. Xalqınıza böyük sevginizdən doğan bu inamınız o 

dərəcə güclüdür ki, Rus xalqının bir gün Slav xalqlarını 

xristianlıq bayrağı altında işıq bir gələcəyə aparacağından, 

həm özünü, həm onları insanlıq üzərində qurulmuş gözəl, 

yeni bir dünyaya qovuşduracağından deyirsiniz. Sevginizin 
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daşğınlığından yaranan bu inamınız o həddə çatır ki, siz Rus 

xalqına, çürüməyə, çökməyə başlayan Avropa xalqlarının 

doğru qurtarıcısı kimi baxırsınız. 

Dostoyevski bəy! Uzun-uzun zamanlar sizin xalqın al bayrağı 

həm özünün, həm bir çox Rus olmayan xalqların taleyi 

üzərində dalğalandı...”  

Mən bu sözləri deyərkən, onun gözlərində böyük bir 

çaşqınlığın, dərin bir dalğınlığın yaranmasının fərqinə vardım; 

hansı zamandan söz etdiyimi, nədən danışdığımı başa düşə 

bilmədiyindən bir səhrada azmış kimi olub, haraya gedə 

biləcəyini bilmədən sarsılıb qaldı. Uzaq xatirələrində nəyisə 

arayıb tapa bilməyirmiş kimi dumanlaşan gözlərini qısaraq 

üzümə baxırdı. Mənsə sözümün ardını tutdum: 

“Ancaq o bayraq, sizin arzu etdiyiniz xristian dininin bayrağı 

yox, dinsizlik bayrağıyd. Və bu gerçəyi biz insanlara bir daha 

göstərdi ki, heç bir xalq, başqa bir xalqın taleyini əlinə 

almamalıdır; hər bir xalq öz milli varlığına hakim olmalı və öz 

gələcəyinə doğru yolunu özü açmalıdır.  

Dostoyevski bəy! Siz o kitabınızda çox doğru və acı bir 

gerçəyə toxunmuşsunuz. Siz xalqınızın insanlarını 

dəyərləndirərkən, heç bir röyaya, heç bir şirin xəyala 

qapılmadan, tam olduğu kimi, onları Alman xalqı ilə 

qarşılaşdırıb bir örnək vermişsiniz: Almaniya’da olduğunuz 

zaman bir hoteldə, bir hotel işçisindən söz edirsiniz. Onun 

sizə qarşı, sizi heyrətə salan, yaxşı davranışını öz 

vətəndaşlarınızla qarşılaşdırır, Rus insanlarının çökmüş 

olduğundan, fəsada uğradığından, toplumda insanlıq 

dəyərlərini itirməsindən yanıb yaxılırsınız. Sizin bu gerçək 

təcrübəniz, mənim toxunduğum, sizin inandığınız o 

röyalarınızın nə qədər tərsinədir! 

Dostoyevski bəy! Bunu da demək istərdim ki, sizin yazdığınız 

bu sözlərdən 130 ildən çox keçir, sizin xalq sizin röyası ilə 

yaşadığınız o parlaq gələcəkdən çox uzaqlardadır. O qədər 

uzaqlarda ki, ona heç zaman çata bilməyəcək kimi görünür. 
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Bunca bir zamandan sonra, sizin odlu-odlu sevdiyiniz Rus 

xalqının əzilmiş, tapdalanmış haqlarından danışan qadınları, 

kişiləri bir-bir ölümləri ilə susdururlar...” 

Sözlərim buraya çatınca, Dostoyevski’nin üz-gözündə 

soyuqdan bir azdan donacaq insanların üzündəki ifadəni fərq 

etdim. Əlini uzun cəketinin cibinə saldı, iri bir siqara qutusu 

çıxardı, bir siqara alıb yandırarkən: “Dayanın lütfən, burda 

siqara çəkmək olmaz!” demək istədiyimdə, artıq o, siqaranı 

yandırmışdı və çıxardığı acı, qatı bir tüstünün içində 

görünmürdü. 

Bu anda bir səs eşitdim: 

“Bağışlayın lütfən, müştəri çox olduğundan gec oldu, 

buyurun, nə gətirim sizin üçün?” 

Qarşımda, yeməkxanada işləyən gülər üzlü qız durmuşdu. 

Dostoyevski’nin oturduğu yer isə, qabaqkı kimi boş idi. 
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Tülkünün gözləri 

Bizi şəhərdən gətirən yük maşını, gəlib çayxana damının 

önündə durdu; biz endikdən sonra, tozu-torpağı bir-birinə 

qataraq uzaqlaşdı; yolun yoxuşlara doğru qalxdığı yerdə 

gözdən itib getdi. 

Durduğumuz yerdən, başlayıb ayaqla gedəcəyimiz yolu 

görürdük: ana yolun sağ əlindən ayrılıb, bir az aralıqda 

görünən Ustur kəndinə doğru uzanaraq gedirdi. Qarşımızda 

duran çayxana damının yoxsul bir görünüşü vardı: o tozlu 

yolların, o yoxsul kəndlərin çayxanasıydı. Dostum mənə 

baxdı, mən dostuma: “Burada çay içmədən uzaqlaşıb getmək 

olmaz!” demək istəyirdik baxışlarımızla. 

İçəri girib səlam verdik. Üç-dörd kəndli vardı içəridə. Çay 

içərək danışırdılar. Onlara qarşı oturduq biz də. İlk andan, 

çayxanaçının gözlərinin görmədiyinin fərqinə vardıq. Ağa 

deyirdilər adına. Bizim içəri girdiyimizi duyan Ağa, bizə xoş 

gəldin dedi, sonra da iki istəkan çay gətirib qabağımıza 

qoydu. Gözləri görməyən Ağa, gənc bir oğlandı, çayçılıq işini 

ustaca görürdü. Boşalmış istəkanları gəlib aparır, yuduqdan 

sonra qurudur, yenə də istəyənə çay süzüb gətirirdi. 

“Maraqlıdır, gözü görə bilməyən bir adam bu işi necə görə 

bilir?!” Deyə düşünürdüm. 

Bir çox görə bilməyən insanların çox danışdığını görmüşdüm, 

Ağa isə susurdu, heç nə demirdi. O susqunluq, onun bütün 

görünüşündə duyulurdu. Üzündə, onun öz içinin uzaq bir 

yerinə çəkilib, görə bilmədiyi dünyanın səsini görməyə 

çalışması kimi bir ifadə vardı.  

Damın açıq qapısından Qızılüzən çayının o tayında yerləşən 

Qaraqanlı kəndinin damlarından bir neçəsi görünürdü. Mən 

oturduğum yerdən o damları görərkən, bir gün orada müəllim 

olaraq qalacağımı, Ağa ilə dost olub, onu evimə qonaq 

aparacağımı heç xaylımdan belə keçirə bilməzdim. 
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Çaylarımızı içdikdən sonra yola düzəldik. Ustur kəndini 

keçdik, sıldırım qayalara doğru burularaq uzanan yolla getdik. 

Artıq kənddən uzaqlaşmağa başladığımız bir yerdə, yolun sol 

yanında uca qayalar vardı. Bir az uzaqlıqdan da görə 

biləcəyimiz, amma yol boyu danışdığımızdan görə 

bilmədiyimiz, heç bir insanın gözləmədiyi bir mənzərə ilə 

qarşılaşdıq, tam inanılmaz bir mənzərə ilə: uca bir qayanın 

kölgəsində bir tülkü oturmuşdu, tərpəşmədən baxırdı bizə! 

Ona yaxınlaşıb bir neçə addımlığında durduq, səssizcə onu 

süzməyə başladıq: iri bir tülkü idi, şələ quyruğu yanına 

uzanmışdı. Bizdən heç qorxmadan, qaçmadan yerindəcə 

donub qalmış kimi olduğundan, onu diqqətlə gözdən keçirə 

bilirdik. Bizə tikilib qalan yaşıl gözlərində bir solğunluq, bir 

gücsüzlük duymaq olurdu. Xəstə olduğu bəlli idi. Bizdən 

qorxub qaçmaması, daha doğrusu qaça bilməməsi də, ancaq 

bundan ola bilərdi. Bir az durub baxdıqdan sonra, ona daha 

da yaxınlaşdıq. O, yenə də tərpəşmədi, yenə də yaşıl gözləri 

ilə bizə baxırdı. Potunlarımız vardı ayaqlarımızda, o 

potunlarımızın ucu ilə ona toxunmağa başladıq. Bizdən bunu 

heç gözləməyən tülkü, bir az geri çəkildi, yenə də 

tərpəşmədən gözlərini bizə tikib qaldı. Biz yenə də 

potunlarımızın ucu ilə ona toxunduq. O, bir az da geri çəkildi. 

Sonra bizim ondan əl çəkməyəcəyimizi görüb, potunlarımızı 

qapmaq istədi. Biz də bunu gözləyirmişik kimi, onu 

potunlarımızla döyəcləməyə davam etdik. Artıq bizim 

əlimizdən cana gəlmiş tülkü, bir təhər qaçıb özünü bizdən 

qurtarsın deyə hərəkətə gəldi. Biz də onu kəndə doğru 

qovalamağa başladıq. Kəndin çaya doğru damlarından çıxan 

itlər bizi uzaqdan gördülər, hürüşə-hürüşə bizə doğru 

qaçışmağa başladılar. Kəndlə çay arasındakı düzlükdə itlər 

tülkünü araya aldılar. Tülkü bir təhər onların arasından çıxıb 

qaçmağa çalışsa da, buna gücü çata bilmədi. İtlər tülkünün 

üstünə tullandılar, onların çaxnaşması içində tülkü 

görünmədi. Bir azdan itlərlə tülkü olan yerdə bir az qan, bir az 

da qana boyanmış tük qalmışdı. Bir-birlərini qapa-qapa çaya 
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doğru qaçan itlər, ağızlarında tülkünün qanlı parçalarını da 

aparırdılar. 

Artıq o gündən çox illər gəlib keçmişdir. O tülkü yaşasaydı, 

çoxdan ölmüşdü. Ondan sonra nəsil-nəsil balaları da olsaydı, 

onlar da bu günədək ölmüş olacaqdılar. Amma nə uzun illərin 

gəlib keçməsi, nə ömrümdə gördüyüm, yaşadığım bir çox 

olaylar, üzümə tikilən o tülkü gözlərini ürəyimdə söndürə 

bilmədi. 

O gözlərdə mənə nifrət yoxdur, məndən intiqam almaq üçün, 

yanan od da yoxdur. O gözlərdə sona varmayan bir inciklik 

var, dilə gəlməyən bir şikayət var, odu sönməyən bir ağrı var. 

O  gözlər baxar üzümə: 

“Nədən” deyər, “nədən mənim başıma gətirdiniz o oyunları? 

Nədən görmək istmədiniz xəstə olduğumu? Nədən 

potunlarınızla vurdunuz məni? Onsuz da xəstəydim, onsuz 

da canımda ağrılar vardı! Günlərdi yemək tapa bilmirdim, 

günlərdi ac dolanırdım. Gəlib o qayanın kölgəsində oturdum, 

bir az dincəlim dedim, bir az rahatlanım. Nədən qıydınız 

mənə? Mən də sizin qədər sevirdim həyatı, mən də öz 

ömrümdən ləzzət alırdım. Nədən aldınız onu məndən? 

Nədən məni o qan-qan deyən köpəklərin ağzına verdiniz? 

Onların pəncəsində qanıma boyadınız? Nədən...? Nədən...? 

Nədən...?” 

Bilirəm ki, mən yaşadıqca, o tülkü də baxacaq üzümə, 

xəstəlikdən saralan o yaşıl gözləri hələ nələr, nələr, nələr 

deyəcək mənə!.. 
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Vədud 

Vədud’un dükanı bazar yolundaydı. Bazar yolu, bazara 

yaxın evlərin olduğu yoldan aşağı enirdi, mal-davar satılan, 

“Mal meydanı” deyilən yerin ardından keçirdi, sonra da gedib 

“Meyvə meydanı”na qovuşurdu. Bazar yolunun hər iki 

yanında da dükanlar vardı: bərbər dükanı, un dükanı vb. Hələ 

açılmamış, açılmış dükanlar o yoldan keçənləri bazarın daha 

canlı, daha dolu dükanlarına hazırlayırmış kimiydi.  

Vədud’un dükanı, bu dükanların ən rəngsizi, ən yoxsuluydu. 

Bir az çay, bir az qənd, bir az dəftər, bir az saqqız, bir az 

meyvə qurusu və habelə xırda-xuruş şeylər düzülmüşdü 

qəfəsələrinə. O, özü şəhərdə yaşasa da, dükanı kənddə idi, 

uzaq kəndlərimizin birində!  

Hər gün, atamın bazarda olan dükanına gedərkən, onun 

dükanının qarşısından keçərdim. Nə zaman müştərisi 

olduğunu bilmədim, hər zaman tək oturardı içəridə. 

Dükanının tavanından bir elektrik lampası aslanırdı; onu hər 

zaman onun közərən işığında, əlində bir kitab görərdim. 

Gündüzün nə çağında oradan keçsəydim, o lampanın orada 

közərməsini də görmək olardı.  

Bir neçə dostu vard Vədud’un, bəzən onun başına yığışıb 

danışardılar. Vədud mənim böyük qardaşımı da tanıyardı, 

onun çox kitab oxuduğunu bilirdi, ondan əmanət olaraq  kitab 

da alardı. Onun o qıt, o az müştəriləri ilə nə təhər 

geçinməsini, ev kirayəsini ödəyə bilməsini bilmədim, hər 

halda yoxsul bir həyat sürməsi bəlliydi. 

Vədud bizim şəhərimizə ətraf kəndlərimizin birindən gəlmişdi. 

Ona baxan olsaydı, bir kənd adamı olaraq, kənddə yaşaya 

bilməməsini dərhal fərq edə bilərdi. Görünüşü, davranışı, 

hətta səsi belə, kənd dünyasıyla uyğun gəlmirdi. Arıq idi. Uca 

boyu vardı. Beli azacıq əyilmiş kimi görünürdü. Halbuki, hələ 

yaşlı olmamışdı. Onun bu halını, utancaq olmasıyla, başını 
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yeriyərkən aşağıya salmasıyla bağlamaq olardı. Yaşıl gözləri 

hər zaman gülərdi. O gözləri görən, onun heç bir zaman 

birinə acıqlana, ya çığıra bilməsinə inana bilməzdi. Üzü də 

elə gözlərinin üzü idi, bir az uzun, bir az soluq, amma gözləri 

kimi gülər, sevimliydi. Vədud’un səsi hələ də qulaqlarımdadır. 

O çox yumşaq, yavaş, hər zaman, hər kəsə dostluğunu 

bildirən səsi. 

Vədud’u, səssiz olduğuna, heç bir kəslə işi olmadığına görə 

bir çoxları tanımasa da, yanına gələn dostlarının bəzilərinin 

tanınmış olmaları, onu da tanıtdırmışdı. Onun görüşünə 

gələnlərin arasında, namaz qılmaması, məscidə getməməsi, 

oruc tutmaması, şəhərin baş mollasına səlam verməməsi ilə 

tanınmış olanları da vardı. Bununla da, din düşməni olanların 

adına Vədud’un da adı qatılmışdı.  

Bir axşam, peyğəmbər övladı olan Ağa, od yağdırmışdı 

minbərdən, damarlarında qanı qurumuş din qardaşlarını 

yenidən canlandırmış və diriltmişdi: 

“Məscidə gəldiyini gördünüzmü?” 

“Görmədik!” 

“Namaz qıldığını gördünüzmü?” 

“Görmədik!” 

“Oruc tutduğunu gördünüzmü?” 

“Görmədik!” 

“Dükanını kafərlərin yuvası etmişdir, dinimizi, yolumuzu 

əlimizdən almaq istəyir, belə bir dinsizi, belə bir namussuzu 

içimizdə yaşamağa qoymaq olarmı?” 

“Qoymaq olmaz Ağa, olmaz!” 

“Allahımıza gülənləri, peyğəmbərimizə xor baxanları öz 

başlarına buraxmaq olarmı?” 

“Buraxmaq olmaz Ağa, olmaz!” 
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O axşamdan iki gün keçmişdi, bir səhər dükanını açmağa 

gələn Vədud, oraya çatarkən nə görmüşdü? Dükanın iri 

qapısı, başdan aşağı insan nəcisiylə suvanmışdı!  

O axşam Ağa’nın minbərdən yağdırdığı odlu sözlərindən 

ölmüşkən dirilən din qardaşları evlərində yığıb saxladıqları 

nəcisləriylə əllərindən alınmaqda olan dinlərini, yollarını, 

imanlarını Vədud’un təhlükəsindən qurtara bilmişdilər. 

O gündən çox keçmədi, bir gün bazar yolundan keçərkən 

Vədud’un dükanını bağlı gördüm: 

“Dükanının qapısını gördükdən sonra, burada qala 

bilməyəcəyini bildi” dedilər. “Eşitdiyimizə görə Tehran’a 

getmək istəyirdi, gedib getmədiyini bilmədik.” 

Bir neçə il ondan sonra Tehran’a getmişdim. Orada dostum 

Yağub’un yanındaydım. Yağub Vədud’un yaxın dostu olan 

Dövlət’i tanıyırdı. Onu çoxdan görmədiyini dedi mənə, sonra 

da: 

“Gəl Dövlət’i görməyə gedək” dedi, “Vədud’u da bir 

soruşarıq.” 

Tehran’ın ən çirkin yerlərindən olan Gömrük’də, Dövlət’in 

dərzi dükanı vardı. Dostumla  oraya getdik. Bir binaya girib, 

yarım qaranlıq pillələri çıxmağa başladıq. Bir dərzi dükanına 

yox, bir hevan mağarasına gedirmişik kimiydik. Dar, havasız, 

işıqsız bir dama girdik. Dövlət bu damda dərzilik edirdi. Bizi 

görüncə çox sevindi. Bir bucaqda yerləşib danışmağa 

başladıq. Dövlət də Vədud’dan sonra şəhərimizdən çıxmışdı, 

daha doğrusu, qaçmışdı. Vədud’u soruşunca Dövlət bir an 

susdu, sonra hönkürüb ağladı, və içini çəkə-çəkə:  

“Vədud bir binada olurdu” dedi, “bir axşam qapısının zənginin 

çalınmasını eşidir, pəncərəyə yaxınlaşıb aşağı baxır, binanın 

qapısı ağzında qara bir maşın görür, maşının yanında bir 

neçə adam. Vədud onları görən kimi kim olduqlarını bilir, 
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pəncərəni açır, binanın yuxarı qatlarında olan pəncərədən 

özünü aşağı atır, düşdüyü...”  

Dövlət sözlərini bitirə bilmədi, son sözləri boğazında boğulub 

qaldı. Dostum da, mən də donmuşcasına susub qalmışdıq.  

Mən Vədud’un hər kəsə dostluğunu bildirən o yumşaq, yavaş 

səsi qulağımda, bazar yolundan keçirdim; Vədud dükanında, 

közərən elektrik lampasının solğun işığında oturmuşdu, kitab 

oxuyurdu... 
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Tamara 

Əmiqızımgilin evləri, bizdən bir az aralı, şəhərimizin 

kənarındaydı. Onlara arabir getsəm də, yay aylarının 

başlanan ilk günlərində daha çox, daha sevərək getmək 

istərdim. O günlərdə, onların evinin ardından çox sevdiyim bir 

mənzərəni görə bilərdim: o mənzərə, gəlib keçən kərvanların 

mənzərəsiydi. Dəvələr bir-birinin ardınca, yorta-yorta gəlib 

gedirdilər. Boyunlarından aslanan zınqrovların səsi hər yana 

yayılardı. Onların üstündə oturan, əyinlərində rəng-rəng el 

geyimləri olan qadınlara, uşaqlara həsrətlə baxırdım. Onlar 

mənim görmədiyim, tanımadığım uzaq yerlərə gedirdilər. O 

dəvələrin səslənən zınqrovları mənim qulaqlarımda tam 

başqa bir dünyanın musiqisiydi. Orada durub, dəvələr gedib 

təpələrin ardında gözdən itənə, zınqrovların səsi artıq 

gəlməyənə qədər o mənzərəyə baxırdam; sonra xayallarla 

dolu, evimizə dönürdim. Anamdan, “Ay ana! Kərvanlar hara 

gedirlər?” soranda, anam, ”Bala!” deyirdi, “kərvanlar 

Keçiqıran dağlarına gedirlər, yayda oralar sərin olur.” Anam, 

o dağları görməsə də, yayın cırhacırında belə, buz kimi 

sularından, sərin havasından, dərin dərələrindən, gecələri 

ayıların seyrana çıxdığı meyvəli bağlarından, yamaclarda 

ellərin, obaların alaçıqlarda yaşamalarından söz edirdi. Anam 

dedikcə köksümdə ürəyim atlanırdı, o kərvanlara qoşulub 

Keçiqıran dağlarına yollanırdı. 

Keçiqıran dağlarını, kərvanların, obaların, yayın qızmar 

istisində də səpsərin suların yurdu olan o dağları ancaq 

uzaqlardan görə bilərdim. Şəhərimizin kənarındakı 

təpələrdən, çox uzaqlarda, üfüqün mavi rənginə başqa gözəl 

rənglər də qatan o dağları illər boyunca arzu və həsrətlə 

süzdüm. 
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İllərin keçməsiylə, yaşımın artmasıyla, ölkənin uzaq 

yerlərinə belə gedə bilməyimlə Keçiqıran dağları mənim 

gözlərimdə artıq dünyanın ən uzaq, ən qərib bir yeri olmasa 

da, hələ də onu görə bilmək arzum, qoynunda gəzib dolaşa 

bilmək həyəcanım azalmamışdı. Necə ki, bir gün Tehran’da 

dərs oxuyan dostum Bulud, şəhərimizdə məni görüb, 

“Səhənd ilə gəlmişəm, səninlə birlikdə Keçiqıran dağlarına 

getmək istəyirik” deyərkən, o çoxdankı arzumun yaxın 

günlərdə gerçəkləşə biləcəyindən  ürəyim yenə də atlanmağa 

başlamışdı. 

Bir yay gününün səhəri idi, Keçiqıran dağlarının ayağında 

olan kəndlərin birinə gedən bir yük maşını ilə yola düzəldik. 

Dostlarım özləriylə çox iri, üç dağ çantası gətirmişdilər, 

onlardan birini də mənə vermişdilər. O çantalarda, dağlarda 

gəzərkən bizə lazım olacaq şeylər, bir az yeyintimiz, 

yatacağımız və iri bir çadırımız vardı. 

Dağlar ayağında yerləşən bağlı, gözəl bir kəndə çatarkən, 

Keçiqıran dağları o isti yay günündə sərin, doğma  bir “Xoş 

gəldiniz” ilə bizi qarşıladı.   

Ağır çantalarımızı arxamıza çatdıq, kəndin dağa gedən 

yolunu tutub getik, bağların seyrəkləşən yerində, dağlara 

doğru qıvrılaraq gedən cığıra dırmaşmağa başladıq.  

Anamın haqlı olduğunu hər gün gözlərimlə gördüm. 

Keçiqıran dağlarından baxarkən, dərin dərələri gördük. 

Ellərdən, obalardan keçdik. Buz kimi sulardan içdilk. 

İstədiyimiz yerdə ocaq qurduq, çay qoyub ocaq başında 

ləzzətlə içdik. Gecələri dağların sərin örüşlərində 

qurduğumuz çadırımızda yatdıq. Günlərimiz bir-birindən xoş, 

gözəl keçdi. Hələ bir neçə günümüzü də dağlarda keçirmək 

arzusu ilə, bir axşam vardığımız bir örüşdə, axar bir suyun 

başında çadır qurduq. Hər gecə olduğu kimi salxım-salxım 

ulduzların altında şirin bir yuxuya daldıq. Səhər erkən 
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oyandıq, ocaq qurub çay hazırlamq üçün, Səhənd ilə mən 

çadırdan eşiyə çıxdıq. Bulud hələ yataqdan durmamışdı; 

“Qoy dağların bu gözəl səhər yuxusundan ləzzət alsın!” 

dedik. Çay qoyduq, sonra da bir obadan aldığımız, bir qabda 

su içinə qoyduğumuz kərəni sudan gətirmək istərkən, bizdən 

bir az aralı duran bir keçinin onu ləzzətlə yediyini gördük! 

Kərəmizi itirməyimizin şənliyi kədərindən daha çox oldu! 

Çadıra girib Bulud’u da  yatağında bu xəbərlə güldürmək 

istədiyimizdə, onun yataqdan dura bilmədiyini, “Ax belim, ax 

belim” deyə inlədiyini gördük. Bulud yaman soyuqlamışdı, 

belinin ağrısından nə yerindən qalxa bilir, nə bir şey yeyə 

bilirdi. Artıq, dağlar qoynunda hələ keçirmək istədiyimiz bir 

neçə gözəl günlərimizin sevinci tüstüyə çevrilib havada yox 

oldu. İndi isə, onu dağlardan bir təhər kəndə çatdırmaq, 

oradan da şəhərə yetirmək ən şirin istəyimizə dönmüşdü. 

Çadırımızı yığışdırdıq, hər nəyimizi çantalarımıza doldurduq, 

Bulud’un da çantasında olanları özümüzün çantalarımıza 

qoyduq, ona əlimizdən gələ bilən hər bir yardımı etməklə, 

dağdan ən yaxın bir kəndə enməyə başladıq. Yolumuz 

üstündə bir obaya çatdıq, dostumuzun durumunu gördülər, 

bir gənc oğlanla bir eşşəyi bizə tapşırdılar. Zavallı eşşəyin 

üstündə otura bilməyən Bulud’u dolanbac dağ yollarıyla aşağı 

gətirməyə çalışdıq. Onun üzünün rəngi ağrıdan bozarır, 

qaralır, saralır, rəngdən-rəngə düşür, əli belində, “Ax belim!” 

deyə  iniltisi bütün yol boyu eşidilirdi. 

Kəndin ilk evləri görününcə, dərindən bir nəfəs ala 

bildik,”Hələ kəndə çata bildik, bu ən önəmlisidir” dedik. Dağ 

yolunu kəndin ətəklərinədək endik. Obadan olan gənc oğlan 

eşşəyilə gəldiyi yolu döndü, obasına yollandı. Biz bir az orada 

qaldıq, kəndəmi, yoxsa kəndin çıxış yerinəmi getmək 

istəyimizi götür-qoy etdik. Kəndlilərimizin qonaqsevər 

olduqlarını bilsək də, candan, ürəkdən, açıq qucaqla bizi 

qarşılayacaqlarına heç bir şübhəmiz olmasa da, yenə də 

kəndə girməyə utandıq! Evlərin ardından, bağların içiylə 
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keçən, kəndin çıxış yerinə gedən yolu seçdik. Bəxtimizin 

yatdığından, göydən keçən bir buluda belə hürən kənd itləri, 

nə bizim varlığımızla maraqlandılar, nə oradan keçdiyimizi 

kəndlilərə bildirdilər! Səssiz-səmirsiz, yolla keçib gəldik; 

kəndin qurtaracağında, bir su kənarında durduq. Bizimlə 

kəndin ilk evləri arasında ağaclar vardı, ağacların sol yanında 

yuvamızı qurmağa qərar verdik. Bulud’u da yatağında bir az 

rahatlamaq üçün, durmadan çadırı qurmağa başladıq. Az 

sonra onu yerində uzatdıq. Bir az keçdi, onun dərin yuxuya 

daldığını fərq etdik. Kənddən görünməsin deyə sıx ağacların 

arasında bir ocaq qurduq; od yandırdıq, çay qoyduq. Bir az 

çörəyimiz, yavanlığımız da vardı hələ, ondan yeyək deyə 

Bulud’u da oyatmaq istədik. O, yuxunun içində sayıqlayırmış 

kimi anlaşılmayan bir sözlər deyincə, onun oyanmasından 

vaz keçib özümüz axşam yeməyinə  başladıq. Yeməkdən 

sonra, qoyduğumuz çaydan da içdik, sonra gördüklərimizdən 

danışmağa başladıq. Bir az da keçdi, Səhənd’in getdikcə 

gözlərini yuxu doldurmağa başladı; keçib çadıra girdik, 

yerimizdə bir az danışdıqdan sonra Səhənd’in susması, onun 

yatmasını mənə bildirdi. Mən də onun ardınca yuxuya dalmaq 

istəsəm də, Keçiqıran dağlarında gördüklərimizin xəyalı 

yatmağa buraxmadı məni. Sanki dörd gün deyil, uzun 

günlərdi yollarda, dağlarda dolaşıb gəzmişdik. İlk gündən 

başlayaraq, son günədək, haralardan keçmişdiksə, nə 

görmüşdüksə bir-bir gəlib gözlərimin önündən keçməyə 

başladı: 

Bir obanı görmək istəmişdik, qarşımıza çıxan çox qoca bir 

kişidən o obanın harda olduğunu soruşunca, o, bir əlini alnına 

qoymuşdu, bir əlini də uzadıb uzaqlarda kölgə kimi, çətinliklə 

görünən bir yeri bizə göstərimişdi, ”O yeri görürmüsünüz? 

Getmək istədiyiniz oba oradır” demişdi. 

Bir obanın yanından keçmək istərkən, bir kişi qarşımızda 

durub, ”Olmaz!” demişdi. Niyə olmaz olduğunu bilmək 

istəmişdik; “Bizim obada yalnız qadınlar vardır, ona görə 
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olmaz” deyə cavab vermişdi. Hansı oba olduğunu sorunca, 

“Gələngedər obasıdır” demişdi. Bulud bunu eşidincə, “Nəsibə 

də bu obadamı?” demişdi. “Hə, burdadır, sən onu hardan 

tanıyırsan?” deyə sormuşdu. “Nəsibə mənim xalamın qızıdır” 

demişdi Bulud; bununla da Gələngedər obasının ən sevilən 

qonağı olmuşduq. 

Bir obanın yanından keçərkən, üstündə el geyimi, bir qız 

uşağından yerdə oynadığı böcəyin adını sormuşdum, 

“Süsəridir adı” demişdi. Başqa otların, böcəklərin adını da 

sormuşdum, bir-bir adlarını demişdi mənə. Mən ona həsrətlə 

baxmışdım, “Ömründə bir kitab üzü görməyən bu qız uşağı 

qədər dilimizi biləydim keşkə!” keçmişdi içimdən. 

Bir gecə çadır qurub gecələdiyimiz bir otlaqdan bir az aralı bir 

oba görmüşdük. Obanın adamları böyük bir ayının leşini bizə 

göstərmişdilər, ayının xəncər kimi uzun dırnaqlarını süzərək 

“Harda vurdunuz bu ayını” deyə sorunca, bizim çadır 

vurduğumuz yeri göstərib, orada vurduqlarını demişdilər! 

Bu kimi gördüyümüz mənzərələr, gördüklərimizdən daha da 

aydın gəlib xəyalımdan bir-bir keçirdi. Düşünərək, getdikcə 

yuxunun gözqapaqlarımı ağırlaşdırmasını duymağa 

başlamışdım ki, birdən bir səs gəldi qulağıma: bir ulartı 

səsiydi; amma nə itlərin, nə qurdların ulartısı kimiydi. Uzun-

uzun olayırdı... ”Çox qəribədir, insan səsiylə ulayan bir qurda 

bənzəyir!” deyə düşündüm. Artıq yuxum qaçmışdı. Səsi daha 

da  aydın eşidə bilim deyə yerimdə doğrulub oturmaq 

istərkən, Səhənd’in səsini eşitdim: “Niyə durursan yerindən?” 

deyə sordu. “Qəribə bir səs eşidirm, ona görə,” dedim. 

Səhənd: “O ulama səsini deyirmisən? Mən də onu eşidib 

oyandım,” dedi. Bir az çadırın içində o səsi dinlədik. Hər 

ikimizin də heç gözləmədiyimiz bir həyəcan içində olduğumuz 

bəlliydi: Bu qəribə səs, nəyin səsi ola bilər?! kənddən uzaq bir 

yerdən gəlsəydi, bəlkə bir qurddan ola biləcəyini düşünmək 

olardı; qəribə olan da elə bu idi ki, kəndin sağını, solunu 

örtmüş bağlardan deyildi, kəndin özündən gəlirdi! Bundan da 
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qəribəsi, bu səsə heç bir kənd itinin bir hürməklə cavab 

verməməsiydi. Bulud dərincə bir yuxuya dalmışdı, bu bizim 

üçün çox xoşdu: ”Görünür ağrısı azalmış” deyə düşünürdük. 

Heç bir səs çıxarmadan, geyinib çadırdan eşiyə çıxdıq. Aylı 

bir gecəydi. Özü görünməyən ayın işıqları ağacların başında 

görünür, bəzi yerlərdə də iri işıq parçaları olaraq yer-yer 

ağacların önünüdəki açıqlığa düşürdü. İndi pıçıltı ilə danışa 

bilirdik. O səsin sirrini açmadan rahatlığımız olmayacaqdı. 

Səs gələn yana yola düşdük. Çadırımız olan yerə gəldiyimiz 

yolla getdikcə səsə yaxınlaşdığımızın fərqinə varırdıq. Hər 

yan susurdu. Kəndin köpəklərindən də bir səs gəlmirdi. Səsə 

yaxınlaşdıqca tüklərim biz-biz durmağa başlamışdı. Yolun bir 

yerində, səsin sol yandan gəldiyini fərq etdik; yoldan çıxdıq, 

ağacların altıyla, səsə doğru irəlilədik. Çox iri bir ağacın altına 

çatdıq, ağacdan bir az aralı, ay işığında bir açıqlıq vardı. O 

açıq yerin sağ yanında iki qatlı bir ev görünürdü, səsin oradan 

gəlməsi bəlliydi. Biz ağacın altına çatarkən səs bir ara 

eşidilmədi. Biz oradaca durub evə baxmağa başladıq. Evin 

yuxarı qatında açıq bir pəncərə görürdük, o pəncərənin 

ardında bir qadın, ya bir qız durmuşdu, gözlərimizi o yerə tikib 

gözləyirdik. Birdən evin önündə duran uca ağacların qaranlıq 

budaqları arasından, ay işığının iri bir parçası pəncərəni 

aydınlatdı. O anda, biz orada duran uzun saçlı  qızı daha da 

aydın səçə bilərkən o da ulamağa başladı. Gecənin dərin 

səssizliyində, o qızın qurdlar kimi ulaması, canımı örpətdi; 

“Bu qızın nə gəlmiş başına ki, bu günə düşmüşdür?” deyə bir 

sarsıntı duyğusu sardı içimi. Yanımda, dinmədən duran 

dostumun üzünə baxdım, yarım qaranlıqda, heyrətdən 

donmuş və bir heykələ dönmüş kimi dururdu tərpəşmədən.  

Bir az orada durduqdan sonra, getdiyimiz yolu döndük, 

çadırımız olan yerə gəlib çatdıq. Çadıra keçib dərin bir 

çaşqınlıq içində yerimizə uzandıq. Dərin bir yuxuda olan 

dostumuzun o anda nə qədər mutlu olduğunu hiss etdik! 

Onun, bizim gördüyümüzdən xəbəri yoxdu. Yuxumuz tamam 
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qaçsa da, gözlərimizi yumaraq, səssizcə uzanıb qaldıq. Bu 

zaman, getdikcə ucalan ayaq səsləri eşitdik. Ayaq səsləri 

bizə yaxınlaşdı, gəlib çadırımızın qarşısında kəsildi; o anda, 

“Ay çadırdakılar, məni eşidirmisiniz?” deyə biri səsləndi. 

Səhənd ilə mənim: “ Sizi eşidirik” səsimiz bir zamanda çıxdı. 

Ayağa durub çadırdan eşiyə çıxdıq. Çadırın önündə iki adam 

durmuşdu. Bizimlə əl verib görüşdülər: ”Bizim kəndə çox xoş 

gəldiniz!” dedilər, “amma belə də olmaz ki! Siz bizim kəndə 

gəlib də bir kənd evində qonaq olmadan buradan getməyiniz 

bizə böyük bir ayıb olmazmı? Gəlin, sizi aparmağa gəldik.”  

Biz dostumuzun xəstə olduğundan,  yerində qalaraq yatıb 

dincəlməsinin daha yaxşı ola biləcəyindən, sabah şəhərə 

aparacağımızdan nə qədər desək də, eşitmədilər. Bulud’u 

oyatdıq, çadırımızı, hər nəyimizi topalyıb, bizi özləriylə 

evlərinə götürdülər. Bizim, onların qonağı olacağımızı 

bilirmişlər kimi, iri, təmiz, yaraşıqlı bir qonaq otağında geniş 

bir süfrə sərmişdilər yerə, içində rifahlı bir kənd ailəsində 

tapılacaq nə ola bilərsə, vardı. Bizim üçün, gözləmədiyimiz 

elə bir durumda, bir padşah süfrəsindən daha xoş, daha 

gözəldi! Bulud’un altını, üstünü, arxasını yumşaq-yumşaq 

örtüb basdırdılar. Bizi çayla, bir çox ləzzətli yeməklərlə 

doyurdular. Haradan gəlib haraya getdiyimizi öyrəndilər, 

sonra təmiz yorğan-döşəklərdə rahatlığımızı, dinc yuxumuzu 

önümizə açdılar. Bulud üçün bu ağırlama, bu sayğı bir yaraya 

məlhəm qoyulmuş kimi oldu. Səhənd’lə mən isə, gördüyümüz 

o mənzərədən aldığımız heyrət, gözlərimizdən hər bir 

rahatlığı, hər bir şirin yuxunu qaçıracaq bir sarsıntıya 

çevrilmişdi. 

Səhər yeməyimiz üçün sərilmiş süfrə gecəkindən rəngsiz, 

yoxsul deyildi. Təzə yapılmış isti çörək qoxusu evi 

doldurmuşdu. Yenicə sağılmış köpüklü süd və bir çox 

şeylər... 

Bulud’un bizim gecə gördüyümüzdən xəbəri yox idi. Bu 

haqda evin sahibiylə sözə başladıqda, o da heyrətlə üzümüzə 
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baxaraq, bizi dinləyirdi. Gecə, o qərib səsi eşitdiyimizi bilincə, 

yaşlı kişi köks ötürdü, bir an susub dinmədi, və sonra, “ Ah 

qara yazılı Tamara!” deyə danışmağa başladı: 

“Üç il bundan qabaq kəndimizdə bir müəllimimiz vardı, bir 

neçə il oldu bizim kənddə olması; çox yaxşı bir adamdı, 

məktəb uşaqlarına yaxşı dərs öyrədirdi, onları sevirdi, şəhərə 

gedib dönəndə də hər birinə bir sovqat alıb gətirirdi. Biz də 

onu çox sevirdik; onu sevindirək deyə əlimizdən gələn 

qulluğu əsirgəmirdik. O da sizin kimi bu dağları çox sevirdi; 

bir az vaxt tapınca dağ yollarında gəzməyə çıxırdı; getmədiyi 

dərələr qalmamışdı; yaxın qonşu kəndlərə də gedib, bayatı, 

nağıl toplayırdı. Çox kitabları vardı; kitab oxumağı yaman 

sevirdi. Tamara da onun yanında dərs oxumuşdu; o, hər 

səfər şəhərdən dönərkən ona ayrıca kitablar gətirirdi; mənim 

özümün yazı-pozum olmadığından onun nə qədər öyrənə 

bildiyini deyə bilmərəm, amma bilənlərin dediyinə görə 

müəllimimizin gətirdiyi kitabları yaxşıca oxuya bilirdi. 

Bir gün, günorta çağı kəndimizə bir cip maşını gəldi, içində üç 

adam vardı. müəllimimizin qaldığı yeri sordular; uşaqlar onları 

onun evinə apardılar. Bir saata yaxın onun yanında qaldılar. 

Uşaqların dediklərinə görə, onun bütün kitablarını torbalara 

doldurub maşına qoydular, sonra onun özünü də mindirib 

kənddən çıxdılar. Bizim bildiyimiz bunca oldu, bundan başqa 

heç nə bilə bilmədik. O, Hər zaman şəhərə gətmək 

istədiyində bizim xəbərimiz olardı; bir çox tətil günlərini də 

kənddə qalardı. O gün nə tətil günüydü, nə bir şey olmuşdu; 

onun belə getməsi, daha doğrusu o üç adamın gəlib onu 

aparmaları bu günədək bizə bir sirr olaraq qaldı. Yenə də 

başqa bir fikir etmədik, bəlkə dostları içərisində, ya ailəsində 

bir şey olmuşdur deyə düşündük və yolunu gözlədik. Amma 

ondan xəbər çıxmadı. Bir neçə aydan sonra gedib atasını 

tapdıq, onu soruşduq; atası ‘Bizim də xəbərimiz yoxdur’ dedi, 

‘hər yana baş vursaq da, oğlumdan bir xəbər verən olmadı.’ 

Yenə də şəhərə gedib müəllimlər idarəsindən soruşduq, ‘Belə 
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işlərə qarışmayın, gedin kəndinizə, ayrı bir müəllim 

göndərəcəyik sizə’ dedilər. Şəhərdə onun dostlarından biriylə 

rastlaşmışdı bizim oğlan, ounun bizim oğlana dedikləri 

sözlərdən sonra artıq onu bir daha görəcəyimizə ümidimiz 

qalmadı.” Bu yerdə ata, sözü oğluna vermək istərcəsinə ona 

baxdı. Bizi axşam gəlib evlərinə gətirən oğlan: “Mən 

müəllimimizin dostunu bir dəfə kəndimizdə görmüşdüm” dedi, 

“şəhərdə görən kimi tanıdım, çox da sevindim, bəlkə bir xəbər 

verə bilər mənə dostundan dedim. Müəllimimizdən xəbər 

tutduqda o, ‘Bilmirmisən kitab oxuyan bir adamı, həm də 

bizim dildə olanda, hara aparırlar? Başına nələr gətirirlər? 

Bilmirmisən xalqına yaxın olan bir adamın sonu necə olur?’ “ 

Bu sözləri dedikən sonra atasının üzünə baxdı, atası isə: “Biz 

nə bilə bilərik ki?! Bir allahdır bilən,” deyə sözünün ardını 

tutdu: “bütün bu sözlər getdikcə kəndimizdə hamının qulağına 

çatdı. Tamara da eşitməmiş olmazdı. Qız getdikcə hamıdan 

uzaq gəzməyə başladı, az danışdı, gülmədi, öz yaşıtları ilə 

belə bir yerdə olmaqdan çəkindi. Sonra başladı kəndin 

köpəklərinə acıqlanmağa, onları daşa basmağa. ‘Niyə 

qoydunuz müəllimimizi aparsınlar, niyə qapmadınız onları? 

Kəndimizin köpəyi ola bilmədiniz, qurd olaydınız qurd, çəkib 

parçalayaydınız onları!’ bu kimi sözləri deyib onları yenə də 

daşla vurmağa başladı. Sonra da ağlını itirdi, qurd bildi 

özünü, müəllimimizi aparmasınlar deyə gecələri ulamağa 

başladı!”  

Qoca kişi susdu, sonra dərindən bir ah çəkdi,”Baxtı qara qız!” 

dedi, “müəllimini o dərəcə sevdiyini heç bilməzdik, ondan 

sonra bildik bunu.”  

Şəhərə gedəcək maşının vaxtı artıq yaxınlaşmışdı. Bulud’u 

bir ata mindirdilər, bütün yükümüzü də bir qatırın üstünə çatıb 

kənddən azca aralı, maşın duran yerə yollandıq. Yol boyu 

susmuşduq, danışmağa heç bir həvəsimiz qalmamışdı. Mən 

bilirdim ki, Bulud da, Səhənd də mənim kimi, kəndin yoxa 

çıxarılmış müəllimini və Tamara’nı düşünürlər, gecələrin 
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susmuşluğunda, ürəyində dərdli-dərdli bir qurd ulayan 

Tamara’nı... 
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Nərgiz’in yuxusu 

Unudulmaz dostum Əli İsmxani! 

Küpümüzü al, köpüklü şərabla doldura bimədik, 

amma hər bir qədəhimdə sənin də payın vardır. 

1 

Eldar mənim məktəb dostum idi. 9-cu sinifdən 12-ci 

sinifədək birlikdə dərs oxuduq. Bizim zamanımızda bu üç il 

boyunca, orta məktəbin bəlli bir bölməsində dərs oxunurdu. 

Üç bölmədən biri ədəbiyyat idi. Biz hər ikimiz də ədəbiyyatı 

çox sevdiyimizdən, bu bölmədəydik .  

Eldar da mənim kimi şeir oxumağı çox sevirdi; özü də mənim 

kimi şeir yazırdı. Mənim şeirlərimdə çətin varılacaq bir sevda, 

bir həsrət, bir ayrılıq yanğısı, dərin bir yalnızlıq vardıysa, onun 

şeirləri meyxana havasında dolaşırdı: ”şanələr” dən, “zülflər” 

dən, “canan” dan, “dilbər” dən söz edirdi.  

Ədəbiyyat bölməsinə girdiyimiz ilk günlərdən başımızın daşa 

dəyməsinin fərqinə varmışdıq. Bizə öyrədilən ədəbiyyat, 

bizim ardınca olduğumuz, sevdiyimiz ədəbiyyat deyildi. O 

ədəbiyyatın böyük bir parçası padşahların saraylarında 

dünyaya göz açırdı; göz açan gündən də, o sarayların içində 

nəfəs alır, padşahların qulluğunda bəslənir, onların günəşlə, 

ayla, ulduzlarla yan-yana durduqlarını, hətta onlardan da 

yuxarı çıxdıqlarını göstərmək istəyirdi. O ədəbiyyatda Qaani 

kimi şairlər vardı; özünün, padşahın köpəyi ola bilməyilə 

qürur duyurdu. Qaanı bir gün saraya gəlir, padşahın ova 

çıxdığını görür, onu özü ilə aparmamasından kədərlənir; şair 

öz kədərini belə dilə gətirir: 

Gəldim görüşünə, ova çıxmış dedilər, 

Özünlə köpək aparmadan, ovamı gedilər! 
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Bizə ədəbiyyat deyə öyrətdikləri bu kimi alçaqlıqlar, 

yaltaqlıqlar, quyruq bulamalar idi. Bunları oxumaq azmış 

sanki, əzbərdən öyrənib söyləməli, yazmalıydıq da! Belə bir 

ədəbiyyatsızlıq çox keçmədən həm mənim, həm də Eldar’ın 

nifrətini qazana bilmişdi. 

Fars ədəbiyyatının tarix boyu uzanıb gedən belə bir zibilliyi 

içində dəyərli, parlaq daş-qaşlar da tapa bildiyimizi 

xatırlamamaq olmaz. O zibillər içərisində, Hafiz’dən birinci 

şeirlə tanışlığım, çirkin, durğun bir gölməçədən, dalğalı bir 

dənizə girməyim kimiydi. Hələ Xəyyam! O zamanlar məndən: 

”Zaman boyu ölənlər içərisindən kimi görmək istərdin?” 

sorsaydılar, ”Xəyyam”ı deyərdim. Hələ şərab üzünü ömrümdə 

görmədən, onun şeirlərindəki şərabla sərxoş olmağa 

başlamışdım. Onun, min illər bundan öncə torpaq olmuş 

gözəllərin dodaqlarından çıxardığı lalələri nə qədər sevdim, 

nə qədər öpdüm! 

Eldar’la mənim aramda olan dostluğu dərinləşdirən, bizim hər 

ikimizin də məktəb ədəbiyyatına nifrətimizdan başqa, 

oxuduğumuz gözəl şeirlərdə içilən  şəraba, ortaq sevgimiz idi. 

Bir gün böyüyərkən, öz gəlirimiz olunca, ikimizin iri bir şərab 

küpümüz olacaqdı, o küpdən qədəhlərimizə qıpqırmızı, 

köpüklü şərab süzüb içəcəkdik! 

Ancaq gələcək bir zamanla gerçəkləşə biləcək bu ortaq 

arzumuzu çox az da olsa bir dadmalıydıq, kim bilir gələcək 

illərdə başımıza nələr gələcəkdi! 

Bunu necə edə bilməyi çox götür-qoy etdikdən sonra 

qərarlaşdıra bildik: hər gün atamızdan aldığımız cib 

xərcliyimizi yığacağıq, şərab almağa yetərli olunca, gedib 

alacağıq. 

Kimsənin bilməsinə yol vermədən, çox gizli bir sirr olaraq, 

içimizdə gündən-günə böyüyən bir həyəcanla hər gün 

atamızdan aldığımız cib xərcliyimizi yığmağa başladıq.   
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Bir neçə həftə keçdi, bir gün yığdığımız pulları saymağa 

başladıq, Eldar: “Bu pulla şərab ala bilərik,” dedi. Bu sözlə də 

işimizin ən çətin yerinə çatmağımızı bildik: kim alacaq bu 

şərabı?! Mən özüm meyxanaya gedən deyildim; bunu 

məndən öncə Eldar’ın özü də yaxşı bilirdi. Şəhərimizdə o 

zaman iki meyxana vardı, biri bazara yaxın bir meyxana idi, 

ona Abanes’in meyxanası deyirdilər; biri də şəhərin aşağı 

yanında, Ənuş’un meyxanası idi. Meyxana deyildikdə, 

bığıburma kişilər, lotular, qoçular, bıçaq çəkənlər, özünü 

bıçaqlayanlar, içdikdən sonra birinci, göydə allahı, sonra da 

yerdə qabağına çıxanı söyənlər və gedib arvadını doyunca 

döyənlər durardı gözlərimin önündə. Belə bir yerə məni 

götürüb tullasaydılar da, gedib oraya yox, başqa bir yerə 

düşərdim. Belə bir qəhramanlığı ya Eldar etməliydi, ya da 

şərabın üzünü görmək üçün, illərin keçməsini, boynumuzun 

yoğunlamasını, bığlarımızın o qoçuların bığlarına bənzəyən 

bir zamanı gözləməliydik. Amma burası da vardı ki, onca 

həvəs, həyəcanla yığdığımız pulla şərab almasaydıq, ondan 

maraqlı olan nə olacaqdı bizim üçün!  

Eldar’ın səsi mənim səsimdən daha qalındı, həm də bir kişi 

kimi köksünü önə verib danışa bilirdi; bir də ki o, özü 

meyxana havasında da şeirlər yazırdı. Bütün bu üstünlüklər 

onu, bu işi boynuna almaqda cəsarətləndirdi. Yığdığımız 

pulları o saxladı, nə zaman şərabı ala bilsə mənə xəbər 

verəcəkdi. 

Bir tətil günü evdə oturmuşdum, evimizin ikinci qatından, 

hovuz başında, qovaq ağaclarımızın altında oturub paltar 

yuyan anamın rəsmini çəkirdim. Arabir başımı qaldırır, qonşu 

damında quş uçuran quşbaz qonşumuzun göyüzündə 

göyərçinlərini süzürdüm. O zaman, qapımızın döyülməsini 

eşitdim, aşağı enib qapını açdım, Eldard’ı gələn. Gözlərində 

bir parıltı, üzündə bir zəfər gülüşü vardı, cəketini açıb, qoltuq 

cibini şişirən bir şişəni mənə göstərdi: “Bax, almışam, tez gəl 

gedək!” dedi. 
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Durmadan içəri girdim, anama dostumla getməyimi, günorta 

yeməyi üçün məni gözləməməsini bildirib evdən çıxdım. Hara 

getməyimiz bəlliydi: Qaflantı dağlarına... 

Şəhərimizin küçələrini ardımızda qoyduq, aşağı qəbristanlığı 

da keçib qatar yoluna doğru gedən yolla getməyə başladıq. 

Aşağı Təzə Kənd’i də keçdik, şəhərin son bağlarını da 

arxamızda qoyarkən Eldar özünü bir az yüngülləşdirsin deyə 

aldığı yer-yeməlilərdən bir azını da mənə verdi. Mən də onları 

ciblərimə doldurub Eldar’dan meyxanada nə gördüyünü 

bilmək istədim: “Mən meyxanaya girərkən, üç-dörd adam 

vardı orda” dedi Eldar, “ikisi qədəhlərini qaldırıb, ‘qurbanam, 

nökərəm’ deyirdilər bir-birlərinə; ikisinin də gözləri xumarlanıb 

yumulurdu getdikcə. Mən Abanes’ə yaxınlaşıb, şərab almaq 

istədiyimi dedim; o mənə araq verdi. Mən yenə də şərab 

almağımı dedim ona, o da dedi ki, şərabım hələ yoxdur, həm 

də sən şərabı neyləyirsən, şərab xanımlar üçündür, sən 

cavan bir oğlansan, apar bunu iç, xoşun gəlməzsə, gələrsən 

şərab verərəm sənə. O, bu sözləri deyərkən, gözləri 

xumarlanıb yumulan o iki adam da oyanıb bizə baxmağa 

başladılar; mən də utandığımdan, onun verdiyini alıb çıxdım 

meyxanadan. Mənim üzümün tutulduğunu görərkən: “Hələ 

bunu içərik, qorxma!” dedi, “meyxanaya getməyi öyrəndim, 

gələn səfər qırmızı şərab alıb gətirərəm, Abanes özü söz 

verdi mənə.” Mən heç nə demədim, amma ürəyimdə: “Nə 

yazıq! Şərabımız araq, qırmızı rəngi də ağ olub getdi!” dedim. 

Yoldan keçən maşınlar, bizi toza-torpağa batıra-batıra gəlib 

yanımızdan keçirdilər. Dağlara yaxınlaşarkən, Yovşanlı kəndi, 

yamaclarda görünməyə başlayınca, maşın yolundan çıxdıq, 

Qaflantı’ya doğru irəlilədik. Çox getdikdən, hər bir yoldan, hər 

bir cığırdan uzaqlaşdıqdan sonra uzaqları görə biləcəyimiz bir 

yerə çatdıq. Orada oturduq, qırmızı şərabımızın yadıyla 

rəngsiz arağımızı içməyə başladıq. Eldar’ın özü ilə gətirdiyi 

kiçicik istəkanlara süzdüyümüz arağı, zəhərli ilan kimi 

ağzımızı çalmasın deyə, dilimizə, damağımıza dəyməsin 
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deyə boğazımızın dibinə atırdıq. Boğazımız da yanmasın 

deyə yer-yeməlilərimizdən ağzımıza doldurur; tez-tez 

çeynəyib yeyirdik. Uzaqlara baxa-baxa xəyallara dalıb 

getdiyimiz zaman, birdən dağların, uzaqların, bütün dünyanın 

başımızın içində şiddətlə fırlanmasının fərqinə vardıq. “Eldar!” 

dedim, “bir bax gör dura bilirmisən yerindən?” Eldar: “Çox 

çətin, sən necə?” dedi. “Mən dura bilmirəm, hər nə fırlanır!” 

dedim. 

Bir az keçdi, yıxıla-dura, ayaqlarımızın üstündə durub 

qalmağa çalışdıq. Uzun bir zamandan sonra, özümüzün və 

hər nəyin şiddətlə fırlandığının getdikcə azaldığını fərq edə 

bildik. Aşa-aşa, ürəyimiz bulana-bulana daşlı-kəsəkli 

təpələrdən aşağı enməyə başladıq. Yenə də gəldiyimiz yol, 

yenə də vıyıltı ilə keçən maşınların toz-torpaqları ağzımızın 

zəhər dadına torpaq dadı da qataraq gəlib şəhərə çatdıq. 

Eldar’gilin evləri o yanlarda olduğundan o, məndən ayrılıb 

getdi. Mən bir neçə dostlarımdan görərəm deyə şəhərimizin 

içiylə yeriməyə başladım. Dostum Mahmud’la qarşılaşdım. 

Haradan gəldiyimi sorunca, Qaflantı’dan gəldiyimi dedim. Bir 

az üzümə baxdıqdan sonra, gülümsünərək: “Get evə, yat, 

dolaşma şəhərdə!” dedi. Mən də evə gedib yatmaq istədim. 

Nə yaxşı ki, anam evdə deyildi, uzandığım yer başladı qayıq 

kimi yırğalanmağa; bir yandan da ürəyimin bulanması, 

başımın ağrımağa başlaması... Ayağa durub bağçaya endim, 

soyunub soyuq su ilə çimməyə başladım. 

2 

Eldar’la dostluğumuz, bir çox məktəb dostluqlarımız kimi o 

günlərdə qalıb, illərlə uzaqlaşaraq unudulmağa başlamadı. 

Hər birimiz ölkənin bir bucağında iki il əsgərliyimizə qapılıb 

qalsaq da, ürəyimizdə, xəyalımızda bir-birimizdən ayrılmadıq. 

İnsanlarımızın bir çoxu kimi, Eldar da məktub yazmağı 

sevməzdi. Ürəyində hər gün mənə məktub yazsa da, kağız-

qələm götürüb ildə bir, ürəyində olanı yazmağa gücü 
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çatmazdı. Amma həm o, həm mən dostluğumuzun getdikcə 

solmayacağını, hər zaman durub qalacağını bilir, bir-birimizi 

görə bilməsək də ürəyimizdə yaşadır, bir-birimizin xatirəsiylə 

isinirdik.  

Əsgərlik dönəmindən sonra, hər birimiz başqa bir işin ardınca 

getmək istədik. Eldar bir idarədə işə başladı, mən də 

müəllimlik işinə girişdim. Amma dostluğumuz heç zaman öz 

şirinliyini, istiliyini itirmədi.  

Mən şəhərdə onu gedib görürdüm, o, arabir kəndə, mənim 

görüşümə gəlirdi. Mən bir çox tətil günləri kənddə qalır, 

şəhərə getmirdim; o, kəndə gəlir, mənimlə kəndin çöllərini 

dolaşırdı. Birlikdə gedib Qızılüzən kənarında gəzir, yay 

aylarında çimir, balıq tuturduq. Bir sözlə, dostluğumuzun 

gözəlliyi hər ikimizi də sevindirir, xoş olmayan vaxtlarda bir 

dayaq, bir təsəlli olurdu bizə.  

Bir gün, məktəbdən sonra evdə oturmuşdum, kitab 

oxuyurdum. Yay tətillərinə az qalırdı. Bütün gündüz boyu 

çöllərdə, təpələrdə mənəm-mənəm deyən isti, axşamın 

yaxınlaşmasını duyaraq, bütün olduğu yerlərdən 

uzaqlaşmağa başlamışdı.  

Qapının xəfifcə döyülməsini eşidincə, ayağa durub qapını 

açdım, məktəb uşaqlarımdan biriydi: “Ağa qonağın gəldi!” 

deyə məktəbin damından bir az aralı duran iki adamı 

göstərdi: Eldar’dı gələn, yanında da gənc bir qız dururdu. 

Eldar kimi bir dostun gəlməsindən gözəl nə ola bilərdi! Ertəsi 

gün tətil günü olduğundan yanıma gəlmişdi. Çox sevindim. 

Onlara yaxınlaşdım, birinci gənc qızla əl verib görüşdük, “Xoş 

gəldiniz!” dedim, sonra da Eldar’la qol-boyun olduq, görüşüb 

öpüşdük. Eldar: “Nərgiz’i səninlə tanış olsun deyə gətirdim” 

dedi, “izin versən adaxlı olmaq da istəyirik!”  

Mən Nərgiz’in üzünə baxaraq: “Belə gözəl bir qızla evlənmək 

istəməyinə izin verməmək olarmı ki!” deyə hər üçümüz də 

ucadan güldük. 
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İçəri girdik, su içdilər, çay qoymaq istərkən, gedib bir az 

eşikdə gəzib dolaşmaqla maraqlandılar. Qapıdan 

çıxdığımızda yenə də məktəb qızlarından biri qarşımıza çıxdı: 

“Ağa, çaydan balıq tutmuşuq” dedi, “qonaqlarınla axşam bizə 

gələrmisən?” 

Mən Nərgiz’lə Eldar’ın üzünə baxdım; “Buna nə deyirsiniz?” 

deyə sordum. Buna, hər ikisinin də cavabı: “Yaxşıdır!” oldu.   

Kəndin üstündəki, dağlara doğru gedən cığırla getməyə 

başladıq. Dağa doğru çıxdıqca kəndin evləri aşağıda qalır, 

Qızılüzən görünməyə başlayırdı. Gedib dağın alnına çatdıq; 

orada gəldiyimiz yol sola burulur, dağ kəndlərimizə doğru 

gedib gözdən itirdi. Biz isə, yolu olmayan, sağ yana gedib uca 

bir yerdə durduq. Durduğumz yerdən, aşağılarda bir çox 

yerləri görə bilirdik. Sol yanda, uzaqlarda Maman qəsəbəsi 

görünürdü. Evləri ilə çay arasında açıq yaşıl rəngdə əngin bir 

düzənlik vardı, ora düyü tarlalarıydı. Günəşin axşama 

yaxınlaşan işıqlarında Qızılüzən’in parıltılı sularının oralardan 

keçib gəldiyini, burularaq bizim kəndə vardığını, sonra da sağ 

yanda, uca təpələrin ardında görünməz olduğunu görə 

bilirdik. Aşağıda, önümüzdə də kəndin evləri görünürdü.  

Nərgiz mənə, qaldığım kəndlə bağlı sorğular verir, dediyim 

cavabları maraqla dinləyirdi. Mən kəndin sol yanında, 

Qızılüzən’in kənarında, Maman’a doğru uzanıb gedən 

təpələri göstərib deyirdim: “O təpələri baharın ilk ayında 

görəsiniz, başdan başa çiçəklərə bürünər, baxmaqla doymaq 

olmaz, hər rəngdə çiçəkləri orada tapa bilərsən, bütün bu 

rənglərin içinə, yer-yer qıpqırmızı lalələr səpələnər. Nə yazıq 

ki, bu bənzərsiz gözəlliyin ömrü uzun olmaz! İstilərin 

başlaması ilə bütün o rənglər yox olub gedər; onların yerini 

açıq bir qəhvə rəngi alar. O yerin dağlara doğru açıq yanları 

bostanlıqlardır, qarpız olar o bostanlarda. Baharın ilk 

aylarında, sonbaharda Qızılüzən aşıb daşar, dalğalanan 

sularını ancaq atla, çox hallarda dəvə ilə keçmək olar.” 

Sözlərim buraya catınca hər üçümüz də susduq, aşağılarda 
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açılan mənzərənin gözəlliyinə dalıb,  bir söz demədən, seyr 

etməyə başladıq.   

Artıq axşam duyulmağa başlamışdı. Hər yerdə uzanan 

kölgələr gecənin ilk addımlarının yaxınlaşmasını bildirirdi. 

Günün hər bir zamanında dağlarda az səs olsa da, axşam 

olunca o səssizlik daha da bilinməyə başlayır, dağ quşlarının 

son mahnıları daha da aydın, kəskin eşidilirdi. Başımızın 

üstündə qaranquşlar ox kimi süzüb keçir, uçaraq 

civildəşirdilər. 

Biz dağdan kəndə doğru enməyə başlayanda, günəşin də 

işıqları Qızılüzən sularında parça-parça sönürdü. Kəndə 

doğru, nədənsə gülməli şeylərdən söz düşmüşdü. Nərgiz 

ucadan gülürdü; duru, şirin səsi ucadan gülmək üçündü 

sanki! Nərgiz’i ilk baxışdan sevə bilmişdim. Çiçəklər kimi, 

quşlar kimi tam özüydü; yaradılışında olan içdənlik, duruluq 

səsini də şirinləşdirirdi. Hər an gülməyə hazırdı, çiçəklərdən 

qoxularını ayırmaq olmayan kimi, ondan da gülüşlərini 

qoparmaq olmazdı sanki! Çox sevdiyim dostum Eldar’a ən 

gözəl, ən dəyərli bir hədyə olaraq, sanki mən yaradıb 

vermişdim Nərgiz’i. Eldar, onunla daha da böyümüşdü 

gözlərimdə; söykənəcəyim bir ağacım vardı, indi o ağac daha 

da qalınlaşmış, daha da qollu-budaqlı olmuşdu; bunu 

düşünmək, dərin bir sevincdi mənim üçün.  

Kəndə çatdığımızda, axşam, kölgələrini bütünləşdirib, 

qaralmağa başlayan bir örtü kimi kəndin üzərinə sərirdi. Kənd 

evlərinin pəncərələrində, yenicə yandırılmış lampaların 

işıltıları görünməyə başlamışdı. Çöllərdən dönən qoyun-

quzuların son mələrtiləri get-gedə susurdu.  

Gedəcəyimiz evin qapısını açıb içəri girdik, bizi görüb 

sevindilər, yuxarı başda əyləşdirdilər bizi, çox keçmədən də 

vəd edilən balıq yeməyi süfrəni bəzədi. Yeməkdən sonra 

gecənin bir vaxtınadək oturub danışdıq, sonra da Eldar’la 

Nərgiz üçün hazırlanmış otağa apardıq onları, içəri keçdilər, 

xoş yuxular dilədik bir-birimizə, mən də evimə döndüm.  
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Yatağımda uzanınca yuxu yerinə xəyallarla baş-başa qaldım: 

bu gözlənilməz görüş, Nərgiz’in Eldar’la yanıma gəlməsi, 

Nərgiz’in şirinliyi, gözəlliyi, cana yaxınlığı, içdənliyi, mənim 

şox sevdiyim dostuma qismət olması!.. Bütün bu xəyallar 

şipşirin sardı məni; mutlu bir yuxu içinə dalıb getdim.   

O gün tətil olduğundan, oyandıqdan sonra yatağımdaca 

kitab oxumağa başladım. 

Bir az keçdi, ayağa durdum, geyindim, eşiyə çıxıb əl-üzümü 

yudum, içəri girib oturdum,  yenə də kitab oxuyaraq 

qonaqlarımdan bir xəbər gözlədim. Ev uşaqlarından biri gəldi, 

səhər yeməyinin hazır olduğunu dedi mənə. Eldar’la Nərgiz 

də məni gözləyirdilər. Oturub təndirdən təzəcə çıxmış isti 

çörəklə səhər yeməyimizi yedik, sonra da mənim evimə 

yollandıq. Günortayadək evdə qaldıq, bir çox şeylərdən 

danışdıq. Nərgiz də müəllim olmaq istədiyindən, məktəb 

uşaqları üzərinə bir çox şeylərdən söz etdik. Biz danışarkən, 

Eldar bir söz demədən maraqla bizi dinləyir, mənimlə 

Nərgiz’in çoxdan yaxın dostlarmışıq kimi şirin-şirin 

danışdığımızdan sevinir, mutluluqla gülümsünürdü.   

Günortadan sonra, Qızılüzən kənarına enmək istədik, Eldar’la 

mənim çimmək istəyimizi bilincə Nərgiz: “Mən də çimə 

bilərəmmi?” deyə sordu məndən. Onun da çimə bilməsini 

deyib yola düşdük. İlköncə çay kənarında danışa-danışa 

gəzib dolaşdıq. Getdikcə ucalan, yalçınlaşan dağlara, 

qayalara doğru irəlilədik, çayın daraldığı yerdə gəldiyimiz yolu 

yavaş-yavaş dönməyə başladıq. Çay sularının uca qayaların 

yanında iri bir hovuz kimi olduğu yerə çatdıq. O yer bizim 

çimmək yerimiz olacaqdı. Hərəmiz bir qayanın arxasında 

çimmək üçün gətirdiyimiz geyimlərimizi geydik, suya girdik. 

Çimdiyimiz yer dərin olmadığından Nərgiz üçün çox uyğun 

idi; çox sevinir, çoxdan bəri su ardınca olan bir quş kimi suyu 

qucaqlayır, gülür, suya batıb çıxır, arada bir Eldar’a su çiləyir 

şaqraq səslə qaqqıldayıb gülürdü. Su içində danışaraq, 
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sulardan ovuc-ovuc başımıza, çiyinlərimizə tökərək vaxtımızı 

şirin-şirin keçirirdik. Yanında olduğumuz qayaların kölgələri 

suda uzandıqca axşamın yaxınlaşmasını duymağa 

başlamışdıq. Havanın da getdikcə istisi azalırdı. Yenə də 

sudan doymurduq, içdiyimiz çox ləzzətli, çox dəyərli bir şey 

kimi, günü son damlasınadək içmək, həzz almaq istəyirdik. 

Axşamlanan çölləri, təpələri, qayaları daha yaxşı görə bilsin 

deyə Nərgiz bir ara sudan çıxmış, durduğu yerdə uca bir 

qayaya söykənmiş, qollarını açaraq, əllərini qayanın üstünə 

qoymuşdu. Dizlərinədək uzanan islaq donunda, orda olan hər 

bir şey kimi o da axşamlanmağa başlamışdı. Biz danışaraq, 

gözlərimiz də Nərgiz’dəydi. Bir su pərisi kimi görünürdü 

Nərgiz, axşamın düşdüyü, dünyanın səssizləşdiyi, 

rahatlaşdığı anlarda, insanların əlləri çatmayan gizli sulardan 

çıxmış, bizim dünyadan ləzzət almaq istəyirdi.  

Nərgiz bizə baxıb gülür, üzünü saran mutluluq bizi də mutlu 

edirdi. 

Axşamın gecəyə qovuşduğu ilk anlarda,  sudan çıxıb yenə də 

qayaların yanında qurulandıqdan sonra geyindik, sonra 

kəndə doğru yollandıq. 

Bu bir gün birlikdə olmağımız, Nərgiz’lə məni bir-birimizə çox 

yaxınlaşdırmışdı. İki candan, ürəkdən dost kimi bir-birmizi 

duyurduq. Kəndə çatdığımızda, qız uşaqları çöllərdən kəndə 

dönən sürüdən, öz qoyun-quzularını ayırıb, evlərinə 

gətirirdilər. 

Axşam yeməyinə çağırıldığımız evə çatıb içəri girdik. 

Ertəsi gün səhər yeməyindən sonra, Eldar’la Nərgiz şəhərə 

dönmək istədilər. Birlikdə çayı keçdik, yol üstündə durub, 

şəhərə gedən kənd maşınlarını gözlədik. Handan-hana bir 

maşın gəlib durdu. Eldar’la Nərgiz, minmədən öncə qollarını 

boynuma salıb mənimlə vidalaşdılar, sonra maşına mindilər, 

maşın qalxınıb yola düzəldi, yolun burulan yerində gözdən 
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itənədək durub onları məndən ayıran maşının ardınca 

baxdım. 

Nərgiz’i tanımadığım günədək, Eldar ən sevdiyim dostum 

idi, Nərgiz’i tanıdıqdan sonra, Eldar’ın mənimlə dostluğu daha 

da böyümüş, zənginləşmişdi. Nərgiz, Eldar’dan ayrı deyildi, 

onun bir parçası, onun uzantısıydı. 

Hər zaman şəhərə getdiyimdə, onlarla görüşürdüm; onlar da 

vaxt edincə kəndə gəlib məni görürdülər. Nərgiz də mənim 

kimi müəllim olmuşdu, şəhərimizin kəndlərindən birində dərs 

verirdi. İşimizin eyni iş olması da bizi bir-birimizə 

yaxınlaşdırmışdı. Görüşərkən ortaq işimiz üzərinə fikir 

bölüşür, bununla bağlı məsələlər haqda danışırdıq. 

Günlərdən bir gün şəhərə gedib dönən bir kəndli yanıma 

gəldi, özüylə mənə bir məktub gətirmişdi. Məktub Eldar’dandı. 

Məktubu açıb oxudum, Eldar yazırdı: 

“Sən olmadan toy etmək olmasa da, yenə də etməyə məcbur 

olduq, çünki sənin gəlməyəcəyini bilirdik. Nərgiz əl çəkmirdi, 

sən gəlməzsən toy da olmayacaq deyirdi. Nərgiz’ə sənin 

qardaşının toyunu dedim; sən toyu sevmədiyindən, qaçıb 

gizləndiyini... Mənim sizə gedib qardaşıngilə yardım 

etdiyimi... Çox dedikdən sonra bir təhər onu razı etdim. 

Yaxınlarda bir gəl şəhərə, görüşməyimiz çox xoş olar, 

qorxma toy qurtardı, sənə bir təhlükəsi olmayacaq! 

Səni öpür, gözləyirik.” 

3 

Onların toyundan az keçmişdi ki, ölkədə çaxnaşma 

başlandı:  

Ölüm, dəhşət əlində qara bayraq şəhər-şəhər, kənd-kənd 

dolaşmağa başladı, işıq gələn hər bir pəncərə, hər bir deşik 
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vardıysa, bütün şəhərlərdə, bütün kəndlərdə nəcislə, qanla 

qapandı. 

Xalqın sevən, bağışlayan, mərhəmətli deyə indandığı bir 

allahın yerinə daşürəkli, bağışlamayan, mərhəmət bilməyən, 

qan içən  bir iblis qoyuldu.  

O iblisi özlərinə allah bilənlərin ibadətini heç bir yırtıcı heyvan 

edə bilməzdi:  

Minlərlə... Minlərlə insanın işgəncəsini, qan uddurulmasını, 

ölümünü özlərinin o iblisə ibadətləri sandılar. Qırğınlarının, 

cinayətlərinin artmasını, ibadətlərinin artması bildilər. 

  Eldar’la, Nərgiz’lə vidalaşa bilmədən milyonlarla insanın 

qarşısında açılan ölümlü, dəhşətli uçurumdan canımı 

qurtarım deyə mən də özümü oda-suya vuranlara qataraq 

yollara düşdüm və bir gün özümü heç xəyalını belə 

etmədiyim bir ölkədə gördüm, indi yaşadığım bu ölkədə. 

Ancaq Eldar’la Nərgiz, hər zaman gözlərimin önündə durdu, 

onların başına nə gəldiyindən xəbərim olmadı. Onların da 

mənim kimi işlərindən qovulmalarını ölkəmizdə olarkən 

bilmişdim amma, sonra başlarına nə gəldiyini bilmədim. 

Beş il burada qaldıqdan sonra inana bilməyəcəyim bir xəbər 

gəlib çatdı mənə: Eldar’la Nərgiz də burada yaşayırlar, bir il 

məndən sonra, onlar da ələ keçmədən ölkədən qaça 

bilmişlər. Bizim bir-birimizdən xəbərsiz qaldığımız, ayrı-ayrı 

şəhərlərdə olmağımızdanmış. Sonra da, işləriylə bağlı mənim 

olduğum şəhərə gəlmişlər, bir evdə yaşayırlar, evlərinin 

adresini də tapa bilmişdim. Bu xəbərin mənim üçün nə qədər 

sevindirici olmasını heç bir sözlə ifədə edə bilmərəm. 

Küləkli bir sonbahar günü idi, yollar, hər yan sapsarı, 

qıpqırmızı yarpaqlarla döşənmişdi. Bu yerlərdə “boz noyabr” 

deyilən ayın çoxdan bəri şəhərin göylərini örtmüş buludları o 

gün əsən küləklərlə didilib dağılmış, mavi göyüzü görünməyə 

başlamış, çoxdan görünməyən günəşin işıqları tökülən rəngli 
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yarpaqlara başqa bir parlaqlıq, başqa bir gözəllik vermişdi. 

Cibimdə Eldar’la Nərgiz’gilin adrəsi, ürəyimdə onları görə 

biləcəyimin həyəcanlı sevinci, evləri olan yerə yollandım. 

Qapılarının zəngini basdım, qapı açıldı, pillələrlə yuxarı 

çıxdım. Evlərinin qapısı önündə Eldar durmuşdu, məni 

görüncə gözləri iriləşib, ağzı heyrətdən açıla qaldı: “İnanımmı, 

inanmayımmı?!” deyərkən sarıldıq bir-birimizə. Bu arada heç 

nədən xəbəri olmayan Nərgiz, Eldar’ın arxasında göründü. 

Hələ də kimin gəlməsini bilməmişdi; birdən məni görüncə, 

şən bir çığırtıyla özünü mənim üstümə atıb, boynuma sarıldı. 

Nərgiz’in ağlamasını birinci dəfə olaraq görürdüm. İllər öncə, 

bir yerdə olarkən, onun ancaq gülməsini görmüşdüm, indi isə 

gözlərinin yaşlı olmasını da görə bildim. 

Eldar ölkəmizdə olduğu kimi, burada da idarə işlərində 

çalışırdı. Nərgiz də ölkəmizdəki işindən uzaq olmayan bir işlə 

uğraşmaqdaydı: bir uşaq bağçasında işləyirdi.  

Onlar da məndən bir il sonra, o amansız iblisə ibadət 

etmədiklərinə görə asılmadan, işgəncə altında can vermədən 

qaçıb canlarını qurtara bilmişdilər. 

Orada olduqları zaman boyunca, gizli yaşayarkən, ələ keçə 

biləcəklərinin qorxusundan, sarsıntısından üz-gözlərində 

yaranan acı bir kölgəni də açıqca görəmək olurdu. Söz yox ki, 

onlar da məndə bu kimi dəyişiklikliyin yaranmasını fərq 

etməmiş deyildilər. 

Eldar’la Nərgiz’in arasında yaranan bir soyuqluğu, bir-birinə 

qarşı bir uzaqlığı ilk görüşümüzdən duya bilmişdim. Bu, 

mənim üçün yeni bir şey deyildi; ölkəmizin ən çətin, ən 

dəhşətli durumlarında, çiyin-çiyinə, əl-ələ dayanan, vuruşan 

insanların, Avropa’nın azad, qorxusuz ölkələrində bir-biriylə 

yaşaya bilmədiklərini, bir-birindən ayrılmalarını çox 

görmüşdüm.  

Bir baxımdan, biz insanlar da ağaclar kimiyik. Onlar kimi 

fırtınalarda baş-başa verir, bir-birimizə söykənməklə fırtınaya 
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qarşı dayanmağa çalışırıq. Fırtına bitincə, öz boyuna görə 

günəşdən, küləkdən payını almaq istəyən ağaclar kimi, biz də 

öz fərqlərimizi ayırd edir, ayrı-ayrı durmaq, yaşamaq istəyirik. 

Bu, acı olsa da, bir gerçəkdir.  

Eldar’la Nərgiz’i gördükcə onların bir-birindən çoxdan 

ayrılmalarını, bir-birindən uzaqlaşmalarını görürdüm. Biz, bir-

birimizi bir daha tapdıqdan sonra, yenə də keçmişdəki kimi 

bir-birimizə bağlanmışdıq. Ancaq bu bağlanışda, o zamankı 

kimi üç insanın birliyi yoxdu; bu bağlanış ancaq mənimlə 

Eldar’ın və mənimlə Nərgiz’in arasındaydı, onların ikisinin 

arası boş qalırdı. Hər zaman onların görüşünə getdiyimdə, 

hər ikisini də, o soyuq uzaqlıqdan, ayrılıqdan, bir-iki saatlıq 

olsa da qurtarmış olurdum. Eldar’ın gözlərindən o tutqun 

pərdə çəkilir, dostunu görə bildiyindən, ürəyinin sevinci 

üzünə, gözlərinə işıq salmağa başlayırdı. Dinməyən, susan 

Nərgiz yenə də gülür, deyib danışırdı. 

Eldar’ın alnında, o zaman olmayan, dikinə bir cizgi 

yaranmışdı; onun üzünü, gözlərini örtən tutqunluq o cizgidən 

gəlirdi sanki. Mən yanında olunca, o kölgəli cizgi sevincin 

işığına bürünərək, silinmiş kimi olurdu.  

Nərgiz’in o gözəl gözlərində bir diksinti donub qalmışdı; bir 

quş kimi baxırdı gözləri; qorxaraq, bir budaqda ötən bir quş 

kimi. 

Mən, keçirdiyi o dəhşətli günlərə baxmayaraq, hələ də 

gözəlliyini itirməyən Nərgiz’i süzərkən, Qızılüzən sularında 

çimdiyimiz o axşamı xatırlayır, düşünürdüm: “Ah ey gözəl 

pəri! Nədən tərk etdin insanların əli çatmayan o gizli suları? 

Nədən aydınlıqla, arılıqla, xoş duyğularla dolu öz taleyini 

qabalıqlarla, barbarlıqlarla dolu insanların əlinə verdin?”   

Zaman keçdikcə, biz bir-birimizi gördükcə, daha da 

yaxınlaşırdıq bir-birimizə. Evlərinin yaxınlığında gözəl bir park 

vardı, ora gedib birlikdə gəzib dolaşırdıq. Belə vaxtlarda 

Nərgiz mənim yanımda yeriyirdi, danışarkən də, sanki 
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özündən başqa ancaq mən vardım orada. Bu, məni çox 

kədərləndirirdi. 

Nə olmuşdur aralarında?! Onları, mənim sevimli dostum 

Eldar’ı, gözəl dostum Nərgiz’lə necə birləşdirmək olardı bir 

daha?! Hardan əsib gəlirdi onların arasından keçən, hər 

ikisini də üşüdən, susduran bu soyuq yellər?! Nəydi onları bir-

birindən ayrı salan, bir yerdə ikən, birləşməyə qoymayan?! 

Bu haqda onlar mənə bir söz deyəcəklərmi? Bu sözü eşitmək 

arzusuyla çox gözlədim; onları keçmiş şirin xatirələrimizdə  

dönə-dönə gəzdirmək istəyim də bundan idi. Birlikdə 

Qızılüzən sularında çimməyimizi, balıq yeməklərimizi, 

dağların uca yerlərindən uzaqları seyr etmələrimizi və bir çox 

ayrı xatirələrimizi onlarda bir daha canlandırmağa çalışdım; 

bununla da keçmişin o isti, şirin bağlılığını onların ürəyində 

oyatmaq istədim. Bunların heç biri dilədiyim sonuca çata 

bilmədi. Həm Eldar’la, həm Nərgiz’lə parkda, evdə ikilikdə 

olduqlarımız az olmadı, onlardan bir ipucu olaraq, bir söz 

eşitmək arzusunda oldum, eşitmədim. Onlar mənə, ən yaxın 

dostlarına bir söz demirlərsə, özümün də soruşmağımın 

incəlikdən uzaq bir kobudluq ola biləcəyinə inanıb susdum.  

Zaman keçirdi, bizim dostluğumuz da öz dərin bağlılığıyla 

sürüb gedirdi. Nərgiz artıq otuzuna varmışdı, Eldar otuz 

beşinə. Nərgiz o yaşında çox gözəldi, başının üzərindən, 

içindən dəhşətli yellər əsib keçsə də, gözəlliyinin incə 

ləçəklərini hələ qoparıb tökə bilməmişdi.  

Zaman keçirdi, mən bilirdim ki, bizim ölkəmizin 

cəhənnəmində yox,  insan haqlarının, insan azadlıqlarının 

dünyası olan, bizim yaşadığımız bir ölkədə keçir zaman, və 

çox keçmədən onun da gözəlliyini solduracaq, yaşamağa 

açıla biləcək qollarını gücdən salacaqdır. Bu, məni çox 

təəssüfləndirsə də, susurdum yenə də. Bu haqda ona heç bir 

söz  deməsəm də, onun mənim düşündüklərimi sezməsinə 

inana bilirdim. Nərgiz məni yaxşı tanıyırdı, düşüncələrimdən 



- 59 - 

xəbəri vardı, onun özü üzərinə də, nə düşündüyümü 

duymamış olmazdı.  

Bir tətil günüydü, mən yenə də onların yanına getmişdim. 

Eldar iş yerindən bir günlük başqa bir yerə göndərilmişdi. 

Nərgiz evdə tək idi. Hər zamankı kimi məni görüb çox sevindi. 

Günorta yeməyini yedikdən sonra bir çox şeylərdən danışdıq, 

sonra ona hədyə gətirdiyim Vivaldi’nin “Dörd Fəsil” əsərini 

dinləməyə başladıq. Bir qış günüydü, hər yeri qar örtmüşdü. 

Nərgiz, pəncərəyə yaxın, divanın üstündə oturmuşdu, musiqi 

dinləyərək pəncərə ardında qarlı ağacları süzürdü. Mən 

ondan aralı, otağın o biri başında olan pəncərəyə yaxın, kiçik 

bir divanın üstündə onunla qarşı-qarşıya oturmuşdum. Çox 

eşitdiyim, indi də dərin bir ləzzətlə, Nərgiz’lə eşitməkdə 

olduğum bu əsər, öz əlimdə olmadan Nərgiz’in indi 

yaşamaqda oludğu və yaşaya biləcəyi həyatı bütün dərinliyi, 

bütün rəngləriylə gözümün qarşısına sərmişdi. Nərgiz’i 

süzərək düşünürdüm: 

“Nərgiz! Ey mənim sevimli dostum! Nəyi gözləyirsən, nəyi? 

Eşitməkdə olduğumuz bu simfoni kimisən sən də, zaman 

keçir, bahardan yaya, yaydan sonbahara, sonbahardan qışa 

keçən bu misiqinin parçaları kimi səni də zaman bir an belə 

durmadan bahardan qışa doğru aparmqdadır; çox  

keçmədən, sənin də gözəlliyinin o rəngləri qışın hər bir rəngi 

donduran, çürüdən qarları altında qalacaqdır; bu musiqini bir 

daha, bir daha, bir daha, hər zaman bir daha eşidə bilərsən; 

hər zaman onun baharından zövq ala bilərsən; amma öz qışa 

dönən baharını da bir daha geri döndərə biləcəkmisən? 

Nərgiz! Nəyi gözləyirsən, nəyi? Meyvəli bir ağacsan sən, çox 

keçmədən, son meyvəni də qurd-quşlar gəmirər! Sən bunu 

bilmirmisən!  

Nədir toxuduğun bu hörümcək torları? Nə arayırsan hər an 

ömrünü iflic edən onun içində? Nədən onu yırtıb taleyinin 

yollarına çıxmırsan? Nədən öz günəşini aramağa 
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qalxmırsan? Ey mənim sevimli dostum... Nərgiz!.. Meyvələrin 

dərilmək üçündür, səni dərə bilən, sevə biləcəyin əlləri ara, 

səni dərə bilən əllərin həyatla dolu ləzzətini sən də 

dərilməyinlə yaşayacaqsan; həyat dərmək və dərilməkdir, 

sonra çürümək, torpaq olmaq, gələcək dərənlərlə, dərilənlərə 

gübrə olmaq! Nəyi gözləyirsən ey Nərgiz! Nəyi?...” 

Birdən Nərgiz’in səsiylə oyandım:  

“Nə yaman xəyala daldın!” dedi, “oyanmaq istəmirmisən, 

simfoni çoxdan qışdan da keçib sona çatmışdır!”   

“Bağışla Nərgiz!” deyə cavab verdim, “doğru deyirsən, xəyal 

apardı məni.” 

Sonra birlikdə çay içdik, “Dörd Fəsil” üzərinə danışdıq. Nərgiz 

nədənsə tutulmuşdu, üz-gözünə bozumtul bir ifadə 

qonmuşdu, bir çaşqınlıq duyurdum onda. Nərgiz’dən 

ayrılarkən, qış günü ömrünün çox qısa olduğunu havanın 

erkən qaralmağa başlamasıyla bildirməyə başlamışdı.  

Nərgiz’gilin evindən aralanmışdım, tini dönərkən yolum da 

dəyişiləcəkdi, əlimdə olmadan dönüb arxama baxdım, Nərgiz 

hələ də qapı ağzında, soyuqda durmuşdu, ardımca baxırdı.  

Bu görüşümüzdən bir neçə gün keçmişdi, evdə tək 

oturmuşdum, birdən qapının zəngini eşitditm, durub açdım: 

gələn Nərgiz’di. Həm Eldar, həm Nərgiz mənim yanıma az 

gələrdilər, mən gedərdim çox vaxtlar  onların evlərinə. 

Nərgiz’in xəbərsiz yanıma gəlməsi, bir az gözlənilməzdi 

mənə. Hər halda onu görmək hər zamankı kimi xoşdu mənim 

üçün. Qərarsız görünürdü, köçə hazırlanan quşların halı 

duyulurdu tərpənişində. Mənimlə qarşı-qarşıya otursa da, hər 

an durmaq istədiyini sezə bilmək olurdu. Hazırladığım çaydan 

içərək nəsə demək istədiyini gözləyirdim. Çayını içdikdən 

sonra, istədiyi o anı ələ keçirə bildi, ayağa durdu, pəncərədən 

qarlı ağacları görmək istəyirmiş kimi bir an eşiyi süzdükdən 

sonra oturduğum yerdə, mənə doğru baxdı: 
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“Səni yuxuda gördüm!” dedi, “sağ ol mənə dediklərin bütün 

sözlərinə görə.” 

Nəgiz’in məni yuxuda görməsi!.. Mənim yuxuda ona 

dediklərim sözlərə görə yanıma gəlib  mənə təşəkkür 

etməsi!.. Bu gözlənilməz sözləri eşidincə əlimdə olmadan 

ayağa qalxdım, gedib pəncərə yanında, heç nə demədən, 

heç nə sormadan, onunla üz-üzə durdum. Nərgiz’in o 

qərarsızlığına, qayğılı bir həyəcan da qarışmışdı indi:  

“Sənə bir sözüm var!” dedi, “daha doğrusu, bir arzum vardır, 

bilmirəm arzumu gerçəkləşdirməyə hazır olacaqmısan?!” 

“De arzunu Nərgiz!” dedim, “əlimdən gələrsə, hər bir arzunu 

gerçəkləşdirmək sevindirər məni!” 

“Arzum budur ki...” dedi Nərgiz, “arzum budur ki, mən hər 

yanda olsam, hər kəslə yaşasam, sən hər zaman olduğu kimi 

mənim dostum olasan!” 

“Nərgiz!” dedim, “bil ki, sən də Eldar kimi, hər yanda olsan, 

hər kəslə yaşasan, hər zamankı kimi, mən sənin dostun 

olaraq qalacağam!” 

Ağır bir yükün altından çıxmış kimi, dərindən bir nəfəs aldı 

Nərgiz, çiyinləri yüngülcə qalxdı, qollarını açıb boynuma 

doladı, başını köksümə qoyub, susdu.  

Səssizcə ağlayırdı Nərgiz. 
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Altun’un son anları 

Tövlənin uca, balaca pəncərəsindən düşən günəş işığı, 

başını aşağı salıb, axurdakı otlardan xırp-xırp, xırp-xırp, xırp-

xırp... Yeyən Altun’un belini işıqlandırır, ondan bir az aralı 

duran qalın dirəyi sarırdı. Altun bir neçə gündü tövlədə 

qalırdı, nə yük daşıyırdı, nə ona minən olurdu. Altun bunu 

bilirdi: “Ah, nə gözəldir soyuq havalarda içəridə qalmaq! Yük 

daşımamaq! Belində bir adamı aparmamaq!” 

Hələ onun arıqlamış, gücdən düşmüş dizlərinin yaralanmış 

olduğunu bilən olsaydı, onun tövlədə qalıb bir iş görmədən 

qoxulu, ləzzətli otlardan yeməyinin nə demək olduğunu daha 

yaxşı anlaya bilərdi.   

Hər gün səhər erkən, tövlənin ağır qapısının cırıltısı eşidilincə 

başını qaldırıb qapıya doğru baxırdı; Altun Sənəm’in onun 

yanına gəlməsini bilirdi. Sənəm qapını açar-açmaz səslənirdi: 

“Sabahın xeyir Altun! Yaxşımı yatdın? Nə gördün yuxuda?” 

Sənəm gəlib əlləriylə Altun’un boynunu oxşayaraq, “Altun 

gedəkmi bulağa?” deyirdi, “bir az sərin su içərsən, dostlarını 

da bulaq başında görə bilərsən, həm də təmiz hava alarsan; 

gedəkmi Altun? Gəl artıq, gəl gedək!” Sənəm tövlənin 

qapısını açırdı, Altun oradan eşiyə çıxırdı, təmiz havadan 

nəfəs alırdı, hər yanın aydınlığını görürdü, bir yük daşımadan, 

üstündə bir adam olmadan keçən günlərindən dərindən zövq 

alırdı. Sənəm arxada, Altun öndə bulağa doğru yollanırdılar. 

Kəndin köpəkləri, onları gördüklərindən sevinirmişlər kimi, 

Altun’la Sənəm’in önündə atılıb düşməyə başlayırdılar, 

hürüşürdülər, güləşirdilər, qapışırdılar... Sənəm onların şən 

oyunlarını görüb, ürəkdən gülürdü, “Oynayın... Oynayın!”  

deyridi. Bulağa çatırdılar, çox vaxtlar bir neçə ayrı atlar da 

olurdu orada, başlarını aşağı salır, şirin-şirin, uzun-uzun su 

içirdilər. Altun da onlara qoşulurdu, o da onlar kimi şirin-şirin, 

uzun-uzun su içirdi; sonra başını qaldırıb fınxırırdı, Sənəm’in 
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üzünə baxırdı: “Doydum, evə gedək!” deməkdi bu. Sonra 

yenə də birlikdə tövləyə dönürdülər; Sənəm içəri damdan bir 

qucaq ot gətirib Altun’un önünə tökürdü: “Ye Altun, ye!” 

deyirdi, “axşam yenə bulağa gedərik, sənə yenə ot verərəm.” 

Qapı yenə də cırıltıyla açılıb örtülürdü, Sənəm gedirdi. 

Sənəm’in atası Aslan, Altun’u üç-dörd yaşlarında gətirmişdi 

evlərinə. Gedib qonşu kənddən almışdı onu. Sənəm’in nənəsi 

Nisa xala, gənc atı görüb çox sevinmişdi, onun yanına 

getmişdi,  qoca əlləriylə sağlam, parlaq, buğlanan sağrısını, 

uyumlu, gözəl boynunu oxşamışdı, dilinin altında bir dua 

oxumuş, onun üstünə üfləmişdi: “Pis gözlər səndən uzaq 

olsun!” demişdi, sonra da ”at deyil bu, qızıldır, altundur!” deyə 

öymüşdü onu. O gündən bu yana ona hər kəs Altun demişdi. 

Sənəm’in anası Sara da onu çox sevmişdi, öz uşağı kimi ona 

yetişmişdi, bəsləmişdi. 

Altun bu evə gəldiyi gündən də işə başlamışd; yayda, qışda 

minmişdilər onu, yay aylarında tarladan ağır-ağır ot gətirmişdi 

arxasında, qan-tərə bata-bata gədikləri çıxmışdı yük altında, 

üstündəki adamla, sonbaharın aşıb daşan çaylarından 

keçmişdi üzə-üzə; bir sözlə, ömrünün illəri  çalışmaqla 

keçmişdi.  

Altun’un necə igid bir at olduğunu, nə öz evlərində, nə 

kənddə kimsə unutmamışdı. O qar təpələrinin xatirəsini 

eşitməyən olmamışdı: 

Bir qış günüydü, günlərdən bəri yağan qar, kəndin yolunu 

təpələrlə, dağlarla bir etmişdi. Belə bir gündə, o zaman körpə 

bir uşaq olan Sənəm’in anası Sara’nın xəstəliyi, birdən 

güclənmişdi. Kəndin şəfalı bitkilərindən baş çıxaran yaşlı 

qadınları Sara’ya nə ilə yardım edə biləcəklərini artıq bilə 

bilməmişdilər. Son çarə olaraq, Sara’nı iki saat yarımlıq yolu 

olan böyük bir kəndə götürmək qalmışdı; o kəndin həkimi 

vardı.  
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Sənəm’i körpə uşağı olan bir qadına tapşırmışdılar, Aslan 

qadınını Altun’un üstünə qoyub yola düşmüşdülər. Kənddən 

bir az aralanmışdılar, dağı burularkən: “Sara! Bu yemişan 

ağacına bax bir!” demişdi Aslan, “o boyda ağac qar içində 

itmiş az qala!” Bir az da getmişdilər, hər ikisinin də çox 

qorxduqları yerə yaxınlaşmağa başlamışdılar:  

O yerdə fırtınalar hər zamankı kimi, dağın qarını qaldırıb 

yolun üstünə qalamış, yol olan yerdə qarlı təpələr yaranmışdı. 

O təpələrin sağ yanı dərin dərələrdi, sol yanı isə qarlı dağlar. 

Aslan’ın da bütün qorxusu, qayğısı bu təpələrdəndi. Bu 

təpələri necə keçə biləcəklər? Keçə bilməsələr, körpə 

uşağının da taleyi ondan asılı olan Sara’nın toxtamaq 

bilməyən xəstəliyi ilə nə edəcəklər?  

O qar təpələrinə çatıb durmuşdular. Aslan atı irəli sürmək 

istəsə də, at yerindən tərpəşmədən, köksünə dirənən qar 

kütləsinin önündə durub qalmışdı. Aslan atın gedə bilmədiyini 

görüncə, onun önünə keçmiş, üç-dörd addım boyunca qarın 

içini aça-aça irəliləmiş, sonra yorulub dayanmışdı. Çox çətin 

bir durumla qarşılaşmışdılar. Bu qar təpələrini ancaq bir 

möcüzə ilə aşa biləcəkdilər, amma hansı möcüzə?!  

Aslan gəlib atın yanında durmuşdu, onun boynunu 

sığallayaraq : “Sara!” demişdi, “bizi ya Altun qurtara biləcək 

buradan, ya kəndə dönüb, sənin başına nə gələcəyini 

gözləməkdən başqa çarəmiz qalmayacaqdır; atın üstündə 

bərk dur! Amandır, düşməyəsən birdən, mən əlimdən gələni 

edəcəyəm, sən bərk dur ancaq!” Sonra qar içində açdığı yolu 

göstərərək, titrək, həyəcanlı, yalvarışlı bir səslə ucadan: 

“Amandır Altun’um durma! Ha Altun’um yeri!” səslənmişdi. 

Altun başını qaldırmış, ağırdan bir kişnəmiş, silkinirmiş kimi 

durduğu yerdə tərpənmiş, sonra qarda açılmış yola girmiş, 

qarı yara-yara getməyə başlamışdı; qar təpələrinin qurtardığı 

yerdə, qan-tər içində durmuşdu. Aslan qollarını Altun’un 

boynuna dolamışdı: “Sənin kimi bir ata qurban kəsəsən 

gərək, qurban; qurtardın bizi!” demişdi. Yolun qalanını da bir 
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əngəllə qarşılaşmadan getmiş, həkim olan kəndə çatmışdılar. 

Dönərkən də, Altun’un açdığı yolla rahatca geri gəlmişdilər. 

Artıq o günlər keçmiş illərdə qalmışdı, Altun’un o 

qəhramanlığını heç zaman unutmasalar da, təkcə o işinə 

görə hər zaman ona minnətdar olsalar da, Altun artıq 

qocalmışdı, gücdən düşmüşdü, nə yük daşıya bilirdi, nə 

minmək olurdu. Dizlərinin yaralanmasına görə tövlədə 

qalması da bunu göstərirdi.  

O günədək Aslan: “Yük daşıya bilmirsa, minərik, görək sonra 

nə olar,” demişdi. Amma keçən günlərin birində qonşu 

kənddən dönərkən, Altun birdən büdrəmiş, yıxılmışdı, dizləri 

yaralnmışdı. Bu da,  Aslan’ın son ümidini söndürməyə 

yetmişdi: “Yox, bu atı artıq saxlaya bilməyəcəyik!” demişdi. 

Sənəm’in ata-anası üçün Altun’la nə edə biləcəkləri, və bir 

qərara gələ bilmələri çox çətindi. Bu, təkcə Sənəm’ə görə 

yox, onların özləri üçün də çətindi. Sevimli atlarının heç bir 

işə yaraya bilməməsi, ancaq tövlədə qalıb ot yeməsi onlara 

çox ağırlıq edə biləcəkdi. Yoxsul olduqlarından, bir çox 

vaxtlar qonşularından ot borc alırdılar, belə bir durumda, heç 

bir xeyir verməyən bir atı nə zamana qədər yemləyə 

bilərdilər! Qabaqdan qış gəlirdi, mal-davara otları çatmasaydı, 

hələ qabaqkı borclarını ödəmədən, yenə də borc otmu 

almalıydılar?! 

Bütün bu qayğılar, Altun’la bağlı, gecikmədən bir qərara 

gəlmələrini istəyirdi. Sara’nın ürəyini yandırsa da, Aslan’la 

eyni qərara gəlməkdən başqa bir çarə tapa bilmədi: hələ qar 

dünyanı qapsamadan,  Altun’u evdən uzaqlaşdırmaq! Otu 

olan birinin yazıqlığı gəldi bəlkə, onu aparıb saxlaya bildi! 

Altun’u aparmaq istədiklərini bilincə, Sənəm’in ətini kəsdilər 

sanki: “Altun mənimdir, mən ölsəm də, ondan ayrılmaram!” 

deyə hönkür-hönkür ağlamağa başladı, “Altun hara getsə, 

mən də ora gedəcəm!”  
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Atası onu dilə tutmağa çalışdı: “Qızım! Altun bizim yanımızda 

ac qalıb ölsəmi yaxşıdır, ya bizdən bir az uzaq o dostumuzun 

evində ot yeyib yaşasamı yaxşıdır? Havalar xoş olan zaman 

da, sən də mənimlə Altun’u görməyə gedərsən, istədiyin 

qədər görərsən.” 

Atası nə qədər desə də, Sənəm’in qulağına getməmişdi. 

Gedib tövlədə, Altun’un yanında oturmuşdu, xısın-xısın 

ağlamışdı. 

Sənəm atasının dərdini bilməmiş deyildi, otun qıtlığını özü 

gözləriylə görmüşdü; yaşı çox olmasa da, qışın sonunda 

otlarının bitməsini, atasının gedib qonşudan ot borc almasını 

görmüşdü. Həm də atasının onu gözlərindən belə çox 

istədiyini, onun ürəyini heç zaman qırmaq istəmədiyini bilirdi. 

Atasını, onu Altun’dan ayırmağa nəyin məcbur etməsini acı-

acı duyurdu; atasının, anasına: “ Üzü qara olsun yoxsulluğun, 

yoxsa qızımın ağlamasını heç görmək istərmiydim!” dediyini 

özü gizlicə eşitmişdi. Həm atasına ürəyi yanırdı, həm Altun’un 

ondan uzaq qaldığında kədərli olacağına dözə bilmirdi. Bu 

duyğular onun hələ böyüməmiş ürəyini didir, qanadırdı; gizil-

gizli gözyaşlarında ondan-bundan ot borc alan atasını, 

Altun’dan ayıra bilmirdi.  

Bir səhər anasının, onun yanını kəsib, onu özündən 

uzaqlaşmağa qoymaq istəmədiyini gördü: “Qızım! Heç 

üzülmə!” deyirdi anası, “çox keçməz, qış çıxar, bahar gələr, 

sonra havalar da qızınar, atanla gedib Altun’u görərsən!” 

Atası Altun’u tövlədən çıxararkən özünü onlara yetirdi, Altun’u 

dizlərindən qucaqlayıb, hönkür-hönkür ağlamağa başladı. 

Anası onun başını qolları arasına aldı, onu bir təhər atdan 

uzaqlaşdırmağa çalışdı; bir daha ovunmayacaqmış kimi 

ağlayan Sənəm’i, darta-darta qonşu evinə, onun dostu 

Nigar’gilə apardı.  

Aslan o gün qonşudan atını əmanət almışdı, ona mindi, 

Altun’u da yanına salıb yola düşdülər. Dolanbac dağ yollarını 
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endilər, tanıdığı bir yerdən çayı keçdilər, sağa dönüb Altun’un 

heç vaxt görmədiyi bir yolla uzun-uzun getdilər. Bir təpəni 

burulunca, qarşılarında bir düzənlik açıldı. Düzənliyin sol yanı 

göz işlədikcə uzanıb gedirdi, sağ yanında uca təpələr vardı; 

təpələrin gedib uzaqlarda, çox alçaq olan bir yerində, bir kənd 

görünürdü. O təpələrə doğru getdilər. Bir yerdə uçuq bir dam 

vardı, o damın yanında bir ağac dururdu; Aslan Altun’un 

boynundakı kəndiri, onun rahatlıqla çözə biləcəyi bir şəkildə 

ağaca bağladı, sonra atına minib Altun’dan uzaqlaşdı; bir az 

getdikdən sonra, təpəni burularkən dönüb arxasına baxdı: 

Altun uzaqda durmuşdu, ona baxırdı. Aslan əli ilə gözlərini 

silib, təpənin ardında gözdən itdi. 

Altun axşamadək orada gözlədi, Aslan qayıtmadı. Qaş 

qaralarkən tövləsində olmadığına, Sənəm’in onun yanına 

gəlmədiyinə, kimsəsiz bir yerdə tək buraxıldığına görə özünü 

rahatsız hiss etməyə başladı. Artıq gecənin qaranlığı hər yanı 

sarmışdı. Altun durduğu yerində dayanıb qala bilmədi, sağa-

sola gedib gələrək ağaca bağlandığı kəndiri çözdü, hara 

gedəcəyini bilmədən yola düşdü. Qaranlıqda çox gəzib 

dolaşdı. 

Səhər açılarkən bir az ürəyi işıqlandı, tövləsində olmasa da, 

Sənəm’in səsini eşitsin deyə gözlədi, Sənəm’in səsi 

eşidilmədi.  

Yenə də gəzib dolaşdı... Çox keçdi, çox... Sonra axşam oldu, 

gecə hər yanı qaraltdı. Yenə də Sənəm’in səsi gəlmədi.  

Yorulmuşdu, düzənliyin qaranlığında, artıq heç bir yerə 

getmək istəmədən durdu:  

“Nə olmuşdu?!” bilmirdi, “nədən tövləsində deyildi?! Sənəm 

niyə yanına gəlmirdi?! Niyə onunla bulağa getmirdi?! Niyə 

ona ot vermirdi?! Niyə onunla danışmırdı, boynunu 

oxşamırdı?! Bu bir yuxumudur?! Niyə oyanmır bu rahatsız, bu 

can sıxıcı, bu acı yuxudan?! Niyə Sənəm gəlib onu oyatmır?! 

Bu yuxu nə yaman bir yuxudur! Niyə çıxa bilmir içinə qara, 
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ağır bir su kimi dolan bu yuxudan?! Nə qədər baxsa da, niyə 

qoxulu otla dolu axuru görünmür qarşısında?! Niyə tövləsinin 

o xoş, o doğma istisi bu divarsız, tavansız, bu soyuq, bu 

sonsuz qaranlığın içində yoxa çıxmışdır?! Nəyin qaranlığıdır 

bu qaranlıq?! Nə tanıdığı o qorxusuz, o rahat oyaqlıq var 

onda, nə onu özü ilə götürüb yumşaqca aparan o şirin, o ilıq 

mürgü!” 

Yenə də səhər açıldı, yenə də Sənəm’in səsi eşidilmədi, 

Sənəm gəlmədi! 

Altun’un bu tanrısız, bu Sənəm’siz kimsəsizliyə 

salınmasından bir həftə keçmişdi. Düzənlikdə az tapılan 

seyrək otlardan yemişdi, bir çalaya yığılmış bulanıq, bayat 

sudan bir az içmişdi, səhərləri, axşamları Sənəm’in gəlməsini, 

səsini gözləmişdi, artıq nə Sənəm gəlmişdi, nə səsi 

eşidilmişdi. Gündən-günə arıqlamağa başlamış, gücünün 

tükənməkdə olmasını duymuşdu. Başsız-başsız dolaşaraq, 

bir axşam, təpələrin o biri ucunda görünən kəndə 

yaxınlaşmışdı. Kəndin evlərindən qaranlığa sızan lampa 

işıqları ona Sənəm’in səsini, tövləsini xatırlatmışdı: 

“Bəlkə oradadır Sənəm! Bəlkə tövləsi də oradadır!” 

Kəndə yaxınlaşdıqda, kəndin köpəkləri hürüşməyə 

başlamışdılar. Ondan bir az aralı bir qapı açılmışdı, bir oğlan 

qapıdan eşiyə baxmış, sonra qapını örtüb içəri girmişdi. Bir 

azdan o qapı yenə də açılmışdı, o oğlanla atası oradan 

qaranlığa baxmışdılar. Onlara yaxınlaşan Altun’u görərkən: 

“Qovulmuş, qoca bir atdır bu” demişdi kişi oğluna, “heç bir işə 

yaramaz.” Sonra da qapını bağlayıb içəri girmişdilər və 

kəndin köpəkləri də Altun’u qabaqlarına qatıb kənddən 

uzaqlaşdırmışdılar. 

Havalar çox soyumuşdu. Gecələri daha soyuq, gündüzləri o 

seyrək otlar da donurdu. Altun’un bu düzənlərə tək başına 

buraxıldığı gündən iki həftə keçmişdi. Heç yanda içməyə su 
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tapa bilmirdi. Torpaqda nə varsa donmuşdu. Gecələrin daha 

da soyuması, susuzluq, aclıq onu candan salmışdı. Canlı, 

yaşamaqda olan bir atdan daha çox, bir atın hələ də tərpəşə 

bilən, yeriyə bilən skletinə bənzəyirdi. 

Üçüncü həftənin sona çatdığı gecədə, canında hələ də qalan 

son gücüylə düzənliyin buz kimi qaranlığında durmuşdu. 

Soyuğun donduran nəfəsi, getdikcə içinin hər bir yerini 

dolduran bütöv bir buz parçasına çevrilirdi. Durduğu yerdə 

ağarmağa başladı birdən: qışın ilkin qarı yağmağa 

başlamışdı. Altun birdən içində güclü bir sarsıntı duydu, o 

sarsıntıdan canında olan son gücünü də itirdi. Artıq ayaqları 

üstündə dura bilmədi, qabaq dizləri bükülüb yerə çökdü; 

başını bir an qaldırıb, güclə, boğuq bir səslə kişnədi:  Sənəm’i 

çağırdı, onu tövləsinə apara biləcək, bütün tanış üzləri, tanış 

səsləri çağırdı. Sonra arxa dizləri də çökdü. Üstünə yağan 

qarın altında uzanıb qaldı.  

Ertəsi gün, təpələrin alçalan yerində evləri görünən kəndin 

adamları, uzaqda qarğaların, quzğunların çığıra-bağıra 

nəyinsə üstünə qonub uçmalarını gördülər; o yerə gəldilər: 

ölmüş, leşi didilib dağılmış bir atın başının üstündə durdular. 

Onların içindən yaşlı bir kişi Altun’un boynundakı kəndiri 

gördü: “Bir neçə gün bundan qabaq” dedi, “bu at axşam 

qaranlığında bizim kəndə gəlmişdi, mən onu görüncə, qoca 

və yararsız olduğundan, düzənliyə buraxılmış olduğunu 

bildim.” 
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Gülsara’nın nağılı 

Uzaq dağlardan baş alıb gəlirdi doğma Qızılüzən’imiz; 

düzlərdən keçirdi, dərələrdən keçirdi, bir çox kəndlərimizin 

quru dodaqlarının yanğısını sərin sularıyla söndürürdü; sonra 

yatağının daraldığı, kənarındakı dağların sıldırımlaşdığı bir 

yerdə, bir kəndə çatırdı: Koblan deyirdilər bu kəndin adına. 

Bu kəndi görən olsaydı, bir daha gəlib görmək istərdi; 

görməyən olsaydı, bəlkə ömründə belə bir kəndi heç zaman 

görə bilməyəcəkdi. 

Ömründə ilk dəfə olaraq, yol ilə gələn, birdən qarşısında bu 

kəndi görən bir adam, gözlərinə inanmazdı, bir addım belə 

atmadan: “Bir yuxumu, ya bir gerçəkmidir gördüyüm?!” deyə, 

heyrət içində durub baxardı:  

Sağ yanda, çay kənarından bir az aralı, kəndin evləri 

başlayırdı; evlər bir-birinin üstündə qurulmuş kimi, sol yana, 

dağın başlarına doğru dırmaşıb gedirdi. Qocaman qayaların 

üstündə tikilən damlar, insan evlərindən daha çox, əfsanəvi 

quşların yuvalarına bənzəyirdi. O evləri ilk görən bir adam: 

“Bu gün də olmazsa, sabah o damlar qayaların başından 

qopacaq, çayın sularına qədər yuvarlanacaqdır!” deyərdi. 

Amma kim bilir o damların bir çoxunu nə zaman tikmişdilər, 

nəsillər gəlib getmişdi, fırtınalar qopmuşdu, o damlar, o 

qayaların üstündə dururdu hələ də. 

Nağılını söyləmək istədiyimiz Gülsara, belə bir kəndin qızı idi. 

Beş yaşı olardı onun, bəlkə də altı yaşı, bunu kim bilir?! 

Gülsara bu kənddə dünyaya göz açmışdı, bu kənddə o 

zamankı yaşına çatmışdı. O da kəndin bütün qızları, qadınları 

kimi el paltarı geyərdi və  onun əynindəki geyimlər də, bütün 

el geyimləri kimi, baharda dağlara, yamaclara səpələnmiş 

çiçəklər kimi, quşlar kimi rəng-rəng olardı. 
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Gülsara incə, arıq bir qız uşağıydı, səsi dərələrdə axan, 

kimsənin görə bilmədiyi sular kimiydi, onlar kimi incə, onlar 

kimi qulağı oxşayırdı. Kəndin bütün qızları kimi, o da çay 

kənarına gedər, qumlarda açdıqları çalaya yığılmış sudan su 

qabına doldurar, sonra da özü ilə evlərinə gətirərdi. 

Gülsara o yaşına qədər, anasından, qonşu qadınlardan, 

atasından “dünya” sözünü çox eşitmişdi, ancaq onun dünyası 

öz kəndləriydi; çünkü kəndlərindən başqa bir yer görməmişdi 

o.  

Hər gün səhər erkən, günəş doğarkən, Qızılüzən’in suları, 

qaranlıq donunu əynindən çıxarıb, günəşin işıqlarıyla par-par 

parıldayan donunu geyərkən, hündür qayaların dərin 

diblərində balıqlar yuxularından oyanarkən, dünyanın da 

gündüzü başlayırdı. Anası təndir salıb çörək yapırdı, qardaşı 

məktəbə gedirdi, atası bağlarına gedib, orada işləyirdi və 

dünyanın gündüzü axşama doğru gedirdi.  

Gülsara’nın dünyası olan kəndini, daha da böyüdən, onun 

tanıdığı iki yer idi. onlardan biri, kəndlərindən bir az aralı, 

Varavayın deyilən bir yer idi: bu yer, Qızılüzən’in o biri 

tayında yerləşirdi. Yay aylarında gedib orda qalırdılar. Orda 

bağları vardı, bağlarında bir çox meyvə ağacları bəsləyirdilər. 

Kəndlərindən oraya getmək, Gülsara üçün uzun bir yolçuluğa 

çıxmaqdı. İkinci yer isə, bağlarından daha da uzaq, Səvərə 

kəndiydi; onun anası oradan gəlmişdi indiki kəndlərinə. 

Səvərə kəndinə yolçuluğunu heç unutmazdı, çünkü oraya 

gedərkən dünyasının çox böyük olduğunu da görmüşdü. 

Günlərdən bir gün, Səvərə’də yaşayan nənəsinin 

xəstələnməsi xəbərini gətirmişdilər. Nənəsi, Gülsara’nın 

anasını görməyi arzu etmişdi: “Qızım başımın üstündə olsun, 

ölərsəm, onu gördükdən sonra ölüm!” demişdi. 

Bu xəbər axşam gəlib onlara çatdı. Ertəsi gün onun yanına 

getməyə qərar verdilər. Anası, atası və bir də o özü 

gedəcəkdilər nənəsinin görüşünə. Nənəsinin xəstələnməsini 
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eşidən anası çox kədərlənmişdi, bu da Gülsara’nın 

gözlərindən gizli qalmamışdı; o özü də kədərlənmişdi, ancaq 

Varavayın’dan  da uzaqlara gedə biləcəyinin sevinci, 

duyduğu kədərinə qarışmışdı, onu çox yumşaltmış, və ona bir 

sevincli həyəcan da qatmışdı.  

O axşamın sabahı, erkən oyandılar. Gülsara gözəl 

paltarlarından birini seçdi, özü geyindi, eyvana getdi, əl-

üzünü sərin su ilə yudu, Qızılüzən’ə baxdı: çayın üzərində hər 

an işıqlanmaqda olan çox incə, tül kimi bir pərdə gördü; 

qayaların tutqun rənglərinin üzərinə şən bir aydınlığın 

yayılmasını fərq etdi, çox sevindi, nənəsinin xəstə olmasını 

unutmuş kimi oldu: ”Nənəmi görəcəyəm!” dedi. 

O gün anası təndir salıb çörək yapmadı, o da onun kimi, atası 

kimi təmizcə geyinib, səhər yeməyini yedilər; sonra da, atası 

qatırı hazırladı, anasına qatıra minməkdə yardım etdi, 

Gülsara’nı onun qucağına qoydu və yola düşdülər.  

Kənddən uzaqlaşmağa başlayınca, günəşin gur işıqları, qızıl 

bir şəlalə kimi dağlardan saçılır, Qızılüzən’i, burularaq 

qayalardan uzaqlaşdığ geniş bir yerdə, bir qızıl axımına 

çevirirdi. Arxada qalan kənd, artıq görünmürdü. Getdikcə 

qarşılarında, hələ Varavayın’ın özü görünmədən, o yerin 

ardında duran uca dağlar görünməyə başlayırdı. Bir azdan, o 

dağlara dırmaşan cığırla görmədiyi yerlərə gedəcəkləri, 

Gülsara’nın ürəyində sevinclə, həyəcanla qanadlanmaq 

istəyən bir quş kimi duyulurdu.  

Çayı addayıb, Varavayın’a çatdılar. Gülsara’nın dədəsi 

Səbzəli dayı yay aylarında orada qalır, bağçılıqla uğraşırdı, 

yetişən meyvələri dərir, kəndə yollasın deyə səbətlərə 

doldururdu. Yenə də oradaydı. Gülsara’nı görüb çox sevindi, 

bir neçə armud, alma verdi ona, üzündən öpdü: “Qızım! 

Yolda yeyərsən,” dedi. Hələ istilər düşmədən dağ yollarını 

arxada qoysunlar deyə, durmadan getdilər. 
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Qatır fınxıra-fınxıra dolanbac cığırları çıxır, dağa dırmaşırdı. 

Gülsara anasının qucağında bir önə, bir arxaya gedir, gəlir, 

ardlarında qalanların bir çoxunu görə bilmirdi.  

Günortaya az qalırdı, dağ yolu, burulub kəndin xırman yerinə 

çatdı. Bulaq başını da keçdilər, gəlib Gülsara’nın nənəsigilin 

evinin qapısı ağzında durdular. Qatırdan endilər, içəri 

keçdilər. Həm nənəsi, həm dədəsi onları görüb sevindilər. 

Qucaqlaşıb öpüşdülər. İki gün orada qaldıqları sürədə, anası 

nənəsinin başının üstündən ayrılmadı. Özü isə, kəndin 

uşaqlarıyla eşikdə oynadı, onlara kəndlərindən dedi, 

kəndlərində olan bir dükandan, oradan saqqız, şəkər çörəyi 

ala bildiklərindən şirin-şirin danışdı. Kənd uşaqları onu 

dinləyir, qısqancılıqla üzünə baxır, xəyala dalırdılar. Onun 

özünün də o kənd uşaqlarını qısqanacağı bir şey vardı orada, 

o da: kəndin bulağı idi. Nənəsigilin kəndi dağ kəndi 

olduğundan, orada çay axa bilməzdi, dağ bulaqları vardı. 

Bulaq suyu, həm sərindi, həm də təmiz. O sulardan içənlər, 

onların kəndlərindəki kimi, xəstələnmirdilər. Gülsara, öz 

kəndlərində xəstələnib, şəhərə gedib gələn qadınlardan 

eşitmişdi bunu. Həkimlərin dediklərinə görə, onların çay 

kənarından götürüb içdikləri su onları xəstə edirdi. Bu üzdən 

də Gülsara üçün oradakı bulaq suyu adamları xəstə etmirdi, 

yaxşı su idi: “Təki bizim kəndimizin də bulağı olaydı!” deyə 

arzu edirdi. 

Üçüncü gün, səhər yeməyindən sonra kəndlərinə döndülər. 

Yenə də anası qatırın üstündə, onun özü də anasının 

qucağında dolanbac dağ yollarını enməyə başladılar. 

Dönərkən ona, bu yoldan heç zaman keçməmiş kimi gəlirdi. 

Dərin dərələr, qayalar görürdü: “Aaa... Bu yoldan keçərkən 

niyə bunları görmədim mən!” deyə düşünürdü. Çox böyük bir 

qayanın yanından keçdilər, birdən qarşılarında çox uzaqlar 

görünməyə başladı. O uzaqların dərin qucağında, günəşin 

işığında işım-işım işıldayan, upuzun bir şey, ilan kimi qıvrılıb 

gedirdi, Gülsara onu gördü, qolunu uzadaraq: 
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“Ata! O işıldayan nədir!” deyə sordu.  

“Qızım! O gördüyün, Qızılüzən’dir” dedi atası.  

“Aaa... Qızılüzən orda nə edir?”   

“Qızılüzən axıb uzaqlara gedir, çox uzaqlara.” 

“Hara gedir ata Qızılüzən?”  

“Xəzər dənizinə gedir qızım, Xəzər dənizinə.” 

Gülsara pıqqıldayıb güldü.  

“Niyə gülürsən?” sordu atası. 

“Bizim kəndimizdəki Xızır əminin adına bənzəyir, ona görə,” 

dedi Gülsara. 

Dolanbac yollar gəlib bir axar suyun yanından başlanan bir 

bağa qovuşdu: Varavayın bağıydı o bağ. Səbzəli dayı yenə 

də ordaydı. Qatırdan endilər, çay qoyub içdilər, Bağda oturub 

meyvə yedilər, sonra onlar da meyvə dərməyə başladılar. 

Gündüzün istisi çox güclənmişdi, aman vermirdi, ağacların 

yanından ayrılınca, adamın canına daraşır, canındakı suları 

somururdu. Axşamın sərinliyi duyulunca, qatıra mindilər, 

sonra yenə də çayı keçib, kəndlərinin yolunu tutdular. Kəndin 

yaxınlığında, Qızılüzən suları toranlaşmağa başlamışdı. 

Kənarındakı qayalar, getdikcə qaralır, sularla bir rəngə 

düşürdü. Yolu burulunca, axşam toranlığında ilk işıqları 

sayrışan kənd evləri görünməyə başladı. Gülsara ömrünün 

ən uzaq yolçuluğunu burada sona çatdırırdı, bir azdan 

eyvanlarında durub, tam qaranlığa bürünən, çox-çox uzaqlara 

gedən Qızılüzən’ə baxaraq, bütün gördüklərini düşünəcəkdi. 

Bir neçə gün keçmişdi. Bir səhər oyanarkən, qulağında bir 

ağırlıq, və o ağırlıqdan doğan bir ağrı duydu Gülsara. Anası 

onun qulağına bir neçə damla dərman tökdü: “Toxtar, qorxma 

qızım!” dedi. Qulağında bir toxtaqlıq duysa da, ağırlıq da, ağrı 

da qalmışdı hələ. Bir neçə gün də keçdi, anası hər gün 

qulağına dərman töksə də, qulaq ağrısı əl çəkmək istəmədi. 

Bir axşam, yay tətilində olan müəllim Xanım, şəhərdən qonaq 

gəldi onlara. İki gün yanlarında qaldı, sonra yenə də şəhərə 
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dönərkən: “Gülsara’nı da özümlə aparmaq istəyirəm” dedi, 

“yazıq uşağın rahatlığı yoxdur, həkimə aparılmalıdır, yoxsa 

qulaq xəstəliyi başına da yayıla bilər.” Müəllim Xanım, onların 

kəndinin müəllimi, özlərinin də yaxın dostu idi. “Amma söz 

ver” dedilər, “Gülsara ilə sən də dönəcəksən, bir neçə gün 

yenə də yanımızda qalacaqsan.” Xanım söz verdi; Gülsara’nı 

da yanına alıb kənddən bir az aralı, şəhərə yollanan kənd 

maşını ilə yola düzəldilər.  

Gülsara indi bildi ki, anasının, qonşu qadınların, atasının 

“dünya” dedikləri söz doğrudan da başqa bir şeymiş: 

ömründə ilk dəfə olaraq maşına minmişdi. Bir çox kəndlərin 

yanından keçdilər. Yol boyu, Xanım ona gördükləri kəndlər, 

yerlər üzərinə bildikləri sözlərdən deyirdi. Bir kəndin 

yaxınlığından keçərkən:  

“O kəndin gözəl bir adı vardır Gülsara!” dedi, “bilirmisən 

nədir? Gündoğdu’dur o kəndin adı.”  

Gülsara güldü. 

Sonra gəlib Səbiz kəndinə çatdılar. O kənddən başlanan 

yoxuşu çıxdılar, ana yola yetişdilər. Bu yolu görər-görməz: 

“Aaa... dünyada bunca maşın varmış!” deyə düşündü 

Gülsara, “qarışqa kimi bir-birinin ardına düzülmüşlər! Həm də 

yol qapqara parıldayır!..” 

Maşınları şəhərə girmədən, yol üstündə bir yeməkxananın 

qarşısında endilər. Çox uzun bir maşına minib getdilər. 

Maşında o qədər adam oturmuşdu ki! 

Xanım: “Gülsara!” dedi, “Təbriz’ə gedirik, orada yaxşı 

həkimlər vardır, qulağına baxarlar, sonra da dönərik öz 

şəhərimizə.”  

Hələ bu yolda nələr gördü... Nələr gördü!... Soruşan olsaydı, 

gördükləri də yadında qalsaydı, bir neçə gün onlardan danışa 

bilərdi. 
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Öz kəndləri bir yarpaq boyda olsaydı, Təbriz bir bağ boyda 

olardı! Orada olunca: “Dünya dedikləri buymuş ha!..” dedi 

Gülsara, “aaa... Nə böyükmüş dünya! Nə qədər adam varmış, 

nə qədər maşın varmış dünyada!”  

Həkimə getdilər, Gülsara’nın qulağını təmizlədi həkim, dava-

dərman aldılar, bir gecə orada qaldılar, ertəsi gün 

dünənkindən bir az kiçik maşınla Xanım’ın şəhəri, Miyana’ya 

döndülər. 

Orada olduqlarından bir həftə keçmişdi. Bu az zaman içində 

nələr görmüşdü Gülsara! İlk günlərdə, bütün gördükləri 

üzərinə evlərində, kənddəki dostlarına danışacağını 

düşünmüşdü, sonra gördükləri o qədər çoxalmışdı ki, 

hansından deyəcəyini bilməmişdi. Ömründə birinci dəfə 

olaraq dondurma yemişdi. Meyvə bazarında nə qədər meyvə 

görmüşdü!  

Bazar deyilən yerə getmişdilər. Dükan olaraq, kəndlərindəki 

tək bir dükanı görmüşdü ömründə Gülsara: bir az yeməli, bir 

az qumaş, bir az saqqız, bir neçə qutu asperin, bir neçə cüt 

qaloş, bir az qənd-çay və habelə şeylər olardı orada. Bazar 

deyilən yerdə isə, görə bildiyin qədər... Bir-birinin yanına 

düzülmüş, hər birində ayrı şeylər satılan dükanlar vardı. O 

dükanlardan nə istəsəydin ala bilərdin. Çox böyük bir dükana 

çatmışdılar, qarşısında durub baxarkən: “Aaa... Bu qədər 

ayaqqabını hardan yığıb buraya doldurmuşlar?!” demişdi 

Gülsara. 

Evdə Xanım onu yuyundurarkən, duşdan başına tökülən suyu 

görüncə: “Aaa... Mən ki bir qaya görmürəm burada!” demişdi, 

“bu su hardan gəlib tökülür başıma?!”  

Xanım onu dostlarıgilə aparmışdı; onu el paltarında görən 

dostları nə qədər sevmişdilər onu! Hər biri bir hədyə vermişdi 

ona. Xanım’ın ona aldıqlarını da bir yerə yığsaydın, nə qədər 

şeyləri olardı! 
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Gülsara’nın kənddən çıxdığı gündən iki həftə keçmişdi. Birinci 

həftədə gördükləri, onun başını çox qatmışdı; gecə yatağında 

uzanarkən, o gün gördükləri şeylər bir-bir gəlib xəyalından 

keçmişdi. İkinci həftə başlanarkən, bütün gördüklərində, bir 

boş yerin də olmasını duymağa başlamışdı: o boş yer 

kəndləriydi, kəndlərində bütün olanlardı. Gecə yatağında o 

boş yer böyüyür, içini gizli-gizli doldurur, həzin bir duman 

kimi, gördükləri bütün şeylərin üstünü örtür, onların parlaq, 

gözəl rənglərini silir, onun yerinə kəndlərinin yolunu, 

anasının, atasının üzünü, və kəndlərində olan bir çox şeyləri 

gətirib qoyurdu. 

Üçüncü həftə başlayınca Xanım: “Gülsara!” demişdi, “həftə 

sonunda kəndə gedə bilərik, gedəkmi?”  

Gülsara’nın bir az solğun üzünə incə bir işıq yayılmışdı, 

həyəcandan yanaqları qızarmışdı, sevindiyindən, son 

günlərdə bir az dumanlı olan gözlərində dipdiri bir parıltı 

görünmüşdü. 

Cümə günü, kənd maşınları duran yerə getmişdilər. O gün 

Koblan maşınının sürücüsü xəstə olduğundan, kəndə bir 

başa getmək olmurdu; Xanım: “Gülsara!” demişdi, “sabah 

getsək, bir başa kəndə gedə bilərik, bu gün isə ancaq Ustur 

kəndinədək getmək olar, yolun qalanını ayaqla gedək gərək, 

gedə bilərmisən?” Gülsara’nın buludlanan gözləri birdən 

işıqlanmışdı: “Hə, gedərəm Xanım, gedərəm!” demişdi. 

Hirov’a gedən bir maşına minmişdilər, yola düzəlib, yenə də 

bir çox kəndləri görərək, gəlib Ustur kəndinin yaxınlığında 

maşından enmiş, ayaqla Koblan’a doğru yeriməyə 

başlamışdılar. Bütün yol boyu Gülsara susmuşdu, dərindən 

özünə dalmış, biriləriylə danışırmış kimi, əlini-qolunu, başını 

xəfifcə tərpədərək yol getmişdi. Xanım bunun fərqinə 

varmışdı, onun, xəyalında kimlərlə danışmasını duymuş, onu 

özüylə baş-başa buraxmışdı.  
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Bir dönümü də dönmüşdülər, qarşılarında kəndin ilk evləri, və 

qayaların başına qonmuş bir neçə damlarından görünərkən, 

birdən köksünün içinə nəyinsə dolaraq yayılmasını, sonra da 

heç nədə, heç nədə, heç nədə olmayan bir doğmalıqla, bir 

şirinliklə, bütün canını sarmasını duymuşdu Gülsara. Öz 

əlində olmadan, gözləri yumulan kimi olmuşdu, yerə 

yıxılmasın deyə əlini atıb Xanım’ın qolundan yapışmışdı. 

Bunu görən Xanım, sağ qolu ilə onun çiynini qucaqlamışdı; 

sonra əlindən tutub getmişdilər. 

Artıq kəndin evlərini, ağaclarını, damlar üstündə duran 

qadınlarını, qızlarını, uşaqlarını, dağların qaya ayaqlarını 

yuyub sərinlədərək, hər zamankı yolunda, dünyanın 

uzaqlarına axıb gedən Qızılüzən’i görmüşdü; və bütün bu 

gördükərini özündən ayrı deyil, özünün içində, özündən 

qoparıla bilməyən bir parçası kimi duymuşdu Gülsara. 
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Ağacı ölməyən xalq 

Biri varmış, biri yoxmuş, Almaniya’nın Hafelland 

bölgəsində Ribek deyilən bir kənd varmış, bu kəndin Ribekli 

Ağa adıyla tanınan bir Ağa’sı varmış. 

Ribekli Ağa bildiyimiz, eşitdiyimiz bir çox bəylər, xanlar kimi 

deyilmiş, yumşaqürəkli, əliaçıq bir adammış. Onun bir bağı 

varmış, o bağda, bir çox ağaclar içində, bir armud ağacı da 

varmış.  

Sonbahar olunca, ağacın armudları yetişərmiş, şipşirin, 

sapsarı, günəşin işığında parıldarmış. Ribekli Ağa o 

armudlardan dərib, ciblərinə doldurarmış. Sonra gözlərmiş, 

bağın kənarından bir oğlan uşağı gəlib keçərkən, cibindəki 

armudlardan çıxarıb əlində uzadarmış: “Oğlum! Gəl bu 

armudu al, apar ye” deyərmiş. Yenə də gözlərmiş, bir qız 

uşağı gəlib oradan keçərkən, əlində tutduğu armudu göstərib 

çağırarmış: “Qızım gəl! Bu armud sənin payındır, gəl apar 

ye!”  

Ribekli Ağa, belə bir Ağa’ymış.  

Ağa artıq qocalmışdı; bilirdi ki, ondan sonra onun mülkü onun 

oğluna qalacaqdır. O, öz oğlunu yaxşı tanıyırmış, onun 

əliaçıq bir adam olmadığından xəbərsiz deyilmiş.  

Günlərdən bir gün, hər bir insanın son bir günü olan kimi, 

Ağa’nın da, o son günü yaxınlaşmağa başlayır; bunu duyan 

Ağa adamlarına üz tutaraq:  

“Ölərsəm, bir armud qoyun mənim məzarıma!” arzu edir.  

Üç gün keçir, Ribekli Ağa ömrünün o son gününə də çatıb, 

gözlərini bu dünyaya yumur. Kəndin adamları Ağa’nın 

arzusunu çox qərib, anlaşılmaz bilsələr də, onu, arzu etdiyi 

bir armudla qoyurlar torpağa. Kəndin xalqı, Ağa’nın yasını 

tutur, ardınca gözyaşı tökür, ölümündən çox kədərlənir. 

Amma di gəl ki, belə bir Ağa’nın ardınca nə  yas tutmaq, nə 

gözyaşı tökmək, nə zamanın gəlib keçməsi, heç nə, heç nə 
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kəndin uşaqlarını ovuda bilmir: “Ağa olmadıqda, kim bizə o 

şipşirin, o sapsarı işıq saçan armudlardan verəcəkdir?!” deyə 

sızıldadıqca sızıldayırlar... 

Amma insan ürəyinin çox sirrləri vardır, və o sirrlərin ən gözəli 

sevən ürəklərdə tapır öz yerini. Kəndin uşaqları bunu 

haradan bilə bilərdilər ki! 

Dünya görmüş, sevimli Ağa, bilirmiş oğlunun nə edəcəyini. 

Ondan sonra, bütün mülk oğluna qalır. Ağa’nın açıq əlləri 

qapandığı gündən, onun bağı,  və bağındakı armud ağacı da 

xalqın üzünə qapanır.  

Bir zaman keçir, çox inanılmaz olsa da, kənd kilisəsinin 

bağında məzarı olan Ağa’nın torpağından bir armud ağacı 

başlayır boylanmağa. Armud ağacı boy atdıqca boy atır və bir 

gün baharda çiçəklənən budaqları, sonbaharda sapsarı işıq 

saçan, şipşirin armudlar gətirir. Armudlar başlayırlar 

oralardan keçən qız və oğlan uşaqlarını çağırmağa:  

“Oğlum! Gəl bu armudu al, apar ye!”  

“Qızım gəl! Bu armud sənin payındır, gəl apar ye!”  

Kənd uşaqları Ağa’nın səsini armudlardan eşidirlər, gəlib 

armudlardan dərib yeyirlər. 

Armud ağacının budaqları, Ağa’nın əllərinə çevrilir, 

armudlarını onlara verir. 

Kənd adamları da Ağa’nın: “Mənim məzarıma bir armud 

qoyun!” deyə arzusunun sirrini indi öyrənmiş olurlar. 

Zaman keçir, nəsillər ardınca nəsillər gəlib gedir... O ölkədə, 

bir şair gəlir dünyaya: “Fontane” deyirlər adına. Ağa’nın 

uşaqları sevən səsi, bu şairin də gəlib qulağına çatır. Şair 

eşitdiyi o səsi sözlərinə doldurur, o sözlər bir şeirə çevrilir, bu 

şeir dildən dilə düşür, ölkənin ən uzaq kəndlərində belə, 

sevilə-sevilə əzbərlənib oxunur, məktəblərdə kitabdan kitaba 

keçir. Sonra ölkənin hüdudlarını da aşıb keçir, Ağa’nın səsi o 

şeirlə, ta uzaqları da o armud ağacına çağırır... 
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Bu gün xoş havalarda Ribek kəndinə gedənlər, çox 

uzaqlardan o armud ağacını görməyə gələnləri görə bilərlər. 

O ağacın da bir gün ömrü sona çatır, onun yerinə başqa bir 

armud ağacı əkilir; nəsil-nəsil ağaclar gəlir dünyaya, ölən hər 

bir ağacın yerində yeni bir ağac boylanır. Bununla da Ağa’nın 

armud ağacı, hər nəsilə öz armudlarından pay varir... 

Hafelland’ın Ribek mülkündə Ribekli Ağa 

Ribekli Ağa, Hafelland’ın Ribek mülkündə yaşayırdı, 

Onun bağında bir armud ağacı vardı,  

Gələrkən hər il sonbahar 

Uzaqdan parlayırdı armudlar, 

Günorta saatı bürcdən səsləndimi 

Doldururdu Ağa armudlarla ciblərini, 

Bir oğlan uşağı keçincə oradan 

“Armud istəmirmisən oğlum?” deyirdi ucadan, 

Kiçik bir qız dəyincə gözünə 

“Gəl qızım!” səsləyirdi, “bir armud apar özünə.” 

İllər ardınca illər gəlib keçdi 

Ağa’nın da son günü yetişdi.  

Sonbahardı yenə, armudlar sarı, 

Uzaqdan görünürdü parıltıları. 

“Artıq ayrılıq vaxtıdır, ömür bitdi 

Bir armud qoyun məzarıma!” arzu etdi. 

Üç gün keçdi, gəldilər, Ağa’nı evindən çıxardılar 

Götürdülər, özləriylə apardılar, 

Kəndlilər yas mahnısı söylədilər: 

“Ümid sənədir ey peyğəmbər!” 

Uşaqlar sızlayırdılar, ürəklərində kədər: 

“Öldü Ağa, kim armud verəcək bizə?” deyirdilər. 

Hər nədən xəbərsiz, nalə edirdilər, 
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Amma Ağa’nın kim olduğunu bilmirdilər, 

Olduqca simic bir adamdı yeni Ağa 

Qoymayırdı kimsəni bağa yaxınlaşmağa, 

Ribekli Ağa yaxşı tanıyırdı oğlunu 

Bilirdi onun güvənilməz biri olduğunu, 

Bir armud qoyun məzarıma söyləmişdi, 

Bunun nə olduğunu o yaxşı bilmişdi, 

Üç il gəlib keçdi, bir gün bir fidan 

Boylandı Ağa’nın torpağından.  

İllər gəlib keçər... Keçər birər-birər,  

Məzar başında  bir armud ağacı görünər, 

Gələrkən hər il sonbahar 

Uzaqdan parlayar armudlar. 

Kilsənin yanından bir oğlanmı gəlib keçər, 

Ağac pıçıldayıb, ”Armud istəmirmisən?” söyləyər, 

Bir kiçik qızmı görünər orada 

“Gəl qızım” səsləyər, “bir armud var sənə burada!” 

Hafelland’ın Ribek mülkündə Ribekli Ağa 

Hər il vaxtında başlar yenə armudlarını paylamağa. 

Theodor Fontane : 1819-1898 
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Bağlı qapı 

1 

Şəhərdən anamı görüm deyə kəndimizə gəlişim, məni heç 

inana bilməyəcəyim bir xəbərlə qarşılaşdırdı. 

Anamı görər-görməz: “Bala! Barış’ın kəndimizə gəlməsini 

eşitdinmi?” sözlərini oyaqlıqda deyil, yuxuda eşidirmişəm kimi 

oldum. Mənim”Hansı Barış?” sorğuma, anam: “Bala! Neçə 

Barış’ımız vardır?” dedi, “sənin də tanıdığın, bizim dostumuz, 

uzun illərlə görmədiyimiz Barış!”  

“Barış kəndimizə gələrkən heç birimiz inanmadıq” dedi sonra 

da, “kəndimizdə müəllim olaraq işləməyə başladı. Necə 

müəllim ola bilməsini də heç bilmədik, amma çox sevindik. 

Heç inanmazdıq ki, onu ölmədən bir daha görə bilək! Sonra 

günlər keçdikcə, aramızda çox qərib bir hal yaranmağa 

başladı. Nə o bizim dediyimizi anlaya bilirdi, nə biz onun 

dediyini. O, elə o zaman gördüyümüz Barış idi, o zaman 

olduğu kimi sevirdi bizi, biz də onu çox sevirdik; di gəl ki, ayrı-

ayrı dillərdə danışırmışıq kimi, sözlərimiz bir-birimizə 

çatmırdı. Sanki o başqa bir dünyadan gəlmişdi və bizimlə 

bizim dildə danışırdı. Belə bir hal yarandıqdan sonra, artıq 

müəllimlik işini sürdürə bilmədi; qaldığı damına qapılıb qaldı; 

qapısını heç kəsin üzünə açmaq istəmədi; onu görmək 

istəyənlərlə, ancaq pəncərədən danışdı, həm də ancaq bir 

neçə söz; çox yox. Qaldığı dam və onun pəncərəsi çox uca 

bir yerdədir; aşağıda durub çığırmaqla da danışmaq olmur. 

İndi bilmirik ki, qapısını hər kəsin üzünə bağladığı bir damda 

nə qədər yaşaya biləcəkdir?! Yemək- içməyi tükənərsə nə 

olacaqdır?!” 

Anamın sözlərini eşitdikcə içimin daşlarla, buzlarla dolmasını 

hiss edirdim: Necə ola bilər ki, ömrüm boyu həsrətiylə 
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yaşadığım, röyalarımda gördüyüm bir insan bizim kəndimizdə 

olsun və mən onu görə bilməyim!  

Mənim çox tutulduğumu görən anam: “Bala, hələ sən də bir 

get, gör nə edə bilərsən!” deyə necə gedəcəyim üzərinə də 

mənimlə danışdı. 

2 

Gedib anamın dediyi kimi etdim:  

“Bala!” demişdi anam, “kənd çayını keçərsən, çay qırağında, 

dərəyə doğru cığırla gedərsən.”  

Sonra anam pəncərənin önündə durub, mənə iri bağçamızın 

son ağacını göstərib demişdi: “Bax bu durduğumuz yerdən o 

ərik ağacına qədər gedərsən, başını qaldırıb baxsan, evlərin 

üstündəki damı görəcəksən; mavi boyanmış bir pəncərəsi 

vardır.” 

Anamın dediyi yerdə durub, mavi boyanmış ağ rəngli 

çərçivəsi olan pəncərəyə baxmağa başladım. Anamın dediyi 

kimi edəcəkdim, Barış’ın adını səsləyəcəkdim, o pəncərəni 

açıb məni görəcəkdi. 

Pəncərəyə baxdıqca həyəcanım artmağa başlayır, ürəyimin 

döyüntüsü daha da güclənirdi; ancaq gecikməməliydim, 

bundan başqa çarəm yoxdu.  

Yüksək, titrək bir səslə “Barış bəy! Barış bəy!” deyə 

çağırmağa başladım; bir az gözlədim, bu dəfə səsimi bir az 

da ucaltmağa çalışdım: 

“Barış bəy! Barış bəy!” 

Pəncərə açıldı, Barış bəyin başı, üzü göründü. Adımı demək 

istəyirdim, amma məni tanıdığını bilib demədim. Mənə baxıb 

güldü. Bu gülüşü, mənə göndərdiyi bir çox fotoşəkillərində 

görmüşdüm. Həyəcandan dizlərim titrəsə də, yalvarıb 

yaxarmaq istəsəm də, heç nə deyə bilmirdim, anamın 

dediklərini etməliydim. Heç bir söz deməməyi bildiyim üçün, 
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bütün susmuş sözlərimin içində dərin bir arzu, bir həsrət 

eşidilmədən çığırırdı, yalvarırdı: 

“Amandır getmə Barış bəy! Amandır qoy səni bir az görüm!” 

Bir an sonra, Barış bəyin başı və gülən üzü bağlanan 

pəncərənin ardında görünməz oldu.  

3 

O zaman mənim dörd-beş yaşım olardı. Barış bəy mənim 

atamın, anamın yaxın dostuydu. Bizim kəndə gəldiyində, 

başqa dostları kimi bizə də gələrdi. 

O günü yaxşı xatırlaya bilirəm: anamla şəhərə getmişdim; 

məndən iki yaş böyük olan bacım da yanımızdaydı. Anam 

bizi Barış bəyin qaldığı evə apardı. Xanımı da evdəydi. O 

zaman Barış bəyi “Allahı tanımırsan, dinin yoxdur!” deyə 

işindən çıxarmışdılar, amma xanımı hələ şəhərin kəndlərinin 

birində məktəbdə dərs verirdi. O günü sanki yuxuda 

görmüşəm, amma bütün gördüklərim yadımda qalmışdır. 

Günorta yeməyi vaxtıydı; evlərində bizim üçün bir şey 

olmadığından Barış bəy gedib bazardan yeyəcək alıb gətirdi; 

oturub birlikdə yedik. 

O gündən otuz beş ilə yaxın bir zaman keçmişdir. Sonralar 

Barış bəyin, xanımıyla ölkədən qaçmasını eşitdim. Gecələri 

damlarının üstündə silahlı adamlar durub, onları güdürmüşlər. 

Bir gün kəndimizdə olan evlərinə də gəlmiş, onu özləriylə 

aparmaq istəmişsələr də, Barış bəy dağ kəndlərinə 

getdiyindən, əlləri boşa çıxmış və geri dönmüşdülər. Son 

günlərini çox səksəkə, qorxu içində keçirmişlər. Şəhərdəki 

evlərinin damının üstündə duran əli silahlı adamlar, evə 

soxulub onun kitablarını tapmasınlar deyə, bir gecə səhərə 

kimi qaranlıqda, gizlicə, heç bir səs çıxarmadan, kitabları 

özləriylə tuvaletə aparmış, parça-parça edərək tuvaletə 

tökmüş, üstündən də su axıtmışlar. Dostlarından eşitdiyimə 

görə, Barış bəyin ən çox sevdiyi bir kitabı varmış: Koroğlu 
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kitabıymış o kitab; iri bir kitabmış, çox gözəl şəkilləri də 

varmış, Bakı’dan gətirmişdilər o kitabı ona; o dəhşətli gecəyə 

qurban gedən kitablar içində o kitab da varmış. 

Bunların hamsını sonralar öyrənə bildim; bir neçə il 

keçdikdən, bir az yaşa dolduqdan sonra. Bütün illər boyu 

Barış bəyin adı, anamın, atamın və kəndimizdə olan 

dostlarının dilindən heç düşmədi. Mən onu çox az görsəm də, 

onun adı ilə, xatirəsi ilə yaşadım. Onun üzərinə bütün 

eşitdiklərimi, öz gözümlə görmüşəm kimi özümdə yaşatdım. 

Anam, atam, bacım ondan danışmaqdan heç doymadılar. 

“Dostumuz Barış” deyə onu evimizdən, bağçamızdan, 

kəndimizdən silinməyə qoymadılar. Usta bir əldə işləndikcə 

parıldayan bir daş kimi onun da xatirəsi gəlib keçən illərin 

əlində parıldamağa başladı. Mən onun adı ilə böyüdüm. Bir 

gün onun dostluğunu qazana biləcəyimin şirin duyğusuyla 

yaşadım.  

Arzu etdiyim kimi də oldu: bir gün ona bir məktub yazdım, çox 

keçmədən cavab gəldi. Ömrünün yarısını ölkəsindən 

uzaqlarda keçirdiyinə baxmayaraq, bunca illərdən sonra, hələ 

də keçdiyi hər bir cığırla, üstündə durduğu hər qaya ilə, 

altında oturduğu bir ağacla yaşadığını görüb heyrət etdim. 

Ölkəmizə, dilimizə sevgisi məni də qanadlandırdı; dilimizdə 

yaza bilməyən məni dilimizdə yazmağa ruhlandırdı. 

Çox yazdıq bir-birimizə; uzaqlığımız ürəyimizin yaxınlığına 

əngəl ola bilmədi. Barış bəy mənim atamın, anamın yaxın 

dostu olduğu kimi mənim də ən yaxın dostum oldu. 

4 

Ertəsi gün şəhərə gedəcəkdim; orada bir neçə gün qalıb, 

oradakı işlərimi görüb bitirdikdən sonra, yenə də kəndimizə, 

anamın yanına dönəcəkdim. 
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Kəndimizdən şəhərə getdikdən sonra, nə işlə uğraşsam da, 

fikrim-xəyalım Barış bəydən ayrıla bilmirdi. Görəcəyim heç bir 

işi istədiyim kimi bitirə bilmədim. Gecələri yatağımda çırpınıb 

durdum. Ömrümün ən can sıxıcı, ən rahatsız gecələri oldu o 

bir neçə gecəm. Nədir kəndimizdə gördüyüm, anamdan 

eşitdiklərim? Kim saldı məni bu bitməyən qarabasmanın 

içinə?! Bunun içindən çıxa biləcəyəmmi?! Gecələri yatağımda 

oturub, başımı iki əlimin arasına alıb, uzun-uzun sordum 

özümdən bunları. Nədir Barış bəylə onun o qədər sevdiyi 

insanlar arasında yaranan bu anlaşılmazlıq?! Anam, 

kəndimizin bütün qadınları kimi yazıb oxumaq bilməyən bir 

qadın olsa da, “Sanki o başqa bir dünyadan gəlmişdi və 

bizimlə bizim dildə danışırdı!” demişdi.  

Mən bu qərib halın yaranmasını, Barış bəyin bunca uzun bir 

zaman boyunca ölkəmizdən uzaq olmasında görmürdüm. 

Yox, bu tam başqa bir haldı. İnana bilirdim ki, qaldığı ölkədə 

də, onunla başqa insanlar arasında belə bir hal varmış; bəlkə 

burada olduğundan az, amma varmış. Bunu mən hiss edə 

bilsəm də, sözlərlə açıqlamağa gücüm çatmırdı. 

Şəhərdə bir neçə gün qaldıqdan sonra kəndə döndüm. 

Bütün yol boyu kəndimizə deyil, heç anamın yanına da deyil, 

Barış bəyin görüşünə dönürdüm. Necə olursa olsun, Barış 

bəyi görmədən kəndimizi tərk etməyəcəm, söz verirdim 

özüm-özümə. Ömrüm boyunca uzanıb gedən bir həsrəti, şirin 

bir arzunu onunla bağlı öyrənmişdim. Bu həsrət onun görüşü 

ilə bitəcəkdi; bu arzu onun yanında gerçəkləşəcəkdi; indi isə 

o bizim kəndimizə gəlmişdir, bir dama qapılmışdır və mən 

onu bir pəncərədən belə, istədiyim kimi görə bilmirəm; 

istədiyim kimi onunla danışa bilmirəm. Yox, necə olursa 

olsun, mən dostum Barış’ı, ömrümün həsrətini, arzusunu 

qucaqlamadan, öpmədən, səsini, sözünü doyunca eşitmədən 

kəndimizi tərk etməyəcəm. 
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Kəndimizə çatarkən günorta vaxtıydı. Birinci elə 

pəncərədən başlayım deyə, keçən səfər getdiyim yerə 

yollandım. O yerdə durub var gücümlə: 

“Barış bəy! Barış bəy!” deyə çağırdım; bu dəfə səsimdə nə bir 

sarsıntı, nə onu titrədə biləcək bir həyəcan vardı; onda 

sevgiylə dolu bir haqqın kəskinliyi vardı: ömrüm boyunca 

həsrətiylə yaşadığım dostumu görə bilmək haqqımın. 

Pəncərə açılmadı. Bir daha:  

“Barış bəy! Barış bəy!” deyə çağırdıqda pəncərə açıldı. 

Pəncərədə qaşqabaqlı, qalınbığlı iri bir baş göründü, acıqlı bir 

səslə: 

”Nə var? Nə istəyirsən?” dedi. 

“Barış bəylə danışmaq istəyirəm” deyə səsləndim...”Barış 

bəylə...”  

Qaşqabaqlı kişi: 

”Burda Barış-Marış yoxdur” dedi.  

“Barış bəy orada qalırdı... Hara getdi?” dedim.  

O, iki əllərini havada bir quşun iki qanadları kimi etdi... 

Onların hərəkətiylə quşun uçub getməsini mənə göstərmək 

istədi... 

Sonra pəncərəni bağlayıb getdi. 
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Məryəm’in İlyas’ı 

Zəri! 

Nə yazıq ki, sən bu yazını heç zaman oxuya 

bilməyəcəksən, oxuya bilsəydin, cinayətin, 

haqsızlığın əlləriylə qanayan həyatına 

bəlkə bir kiçik təsəlli ola bilərdi. 

1 

Hər günki kimi, beş yaşlı qızı Nazlı’nı uşaq bağçasına 

qoyub, evə dönmüşdü. Yolunun üstündəki çiçək dükanından 

bir dəstə çiçək də alıb gətirmişdi. Onu su ilə doldurduğu 

gülqabıya qoyduqdan sonra, aparıb oturma otağındakı 

masanın üstünə qoydu. Bir az geriyə çəkildi, çiçəklərə baxdı, 

gözəl görünürdü çiçəklər. Sonra gülqabıda qaldı gözləri, çox 

sevdiyi, çinidən olan gülqabıda.  

Bu gülqabını bir zaman, hələ adaxlısı olan Yusuf almışdı ona. 

Gülqabının üstündə rəngli çiçək naxışları vardı; çiçəklərin 

arasında gözəl bir quş görünürdü. Quşun dimdiyi açıqdı, 

oxuyurdu. Məryəm quşun nə quş olduğunu bilmək 

istədiyində: 

“Bu quş mənəm, sənin üçün oxuyuram!” demişdi Yusuf ona. 

Artıq o gündən illər gəlib keçmişdi. İndi, bir az kənardan 

durub o gülqabıya baxarkən, çox sevdiyi, amma çoxdan 

ölmüş bir dostun fotoşəkilinə baxırmış kimiydi. 

Masaya yaxınlaşdı, əllərini onun üstünə qoyub, pəncərə 

ardında, seyrək görənən evlərdən sonra başlanan tarlanı 

süzməyə başladı. Sonbahar öz sonlarına yaxınlaşsa da, tarla 

hələ də yaşıllığını qoruyub saxlaya bilmişdi. Tarla uzanaraq, 

şəhərin kənarından axıb keçən çayın yaxası buyunca ucalan 

hündür qovaq ağaclarına qovuşurdu. Uzaqdan, o qovaq 

ağaclarının başlarında uçuşan qarğa dəstələrini görə bilirdi. O 

tarlanı, o qarğa dəstələrini süzdükcə köksündə bir dumanın 
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yayılmasını duyurdu; o dumandan yaranan üzüntüdə, gizli, 

açıqlana bilməyən bir təsəlli də vardı, tam yalnızlıqda, 

kimsəsizlikdə eşidilən gözəl bir mahnı kimi.  

Tarlanın zamanı, istədiyi kimi keçirdi, yaşıllanırdı, çiçəklənirdi, 

sonra otları biçilirdi, qar yağırdı, qarı gözləyirmiş kim, 

qucaqlayırdı. Qarın altında aylarla şirin yuxuya dalırdı, 

yuxusunda şirin-şirin gördüklərini: baharda qar əriyərkən, o 

da gözlərini dərin yuxusundan açarkən, gözlərinin qarşısında 

görürdü; günəşin ilıq işıqları altında buğlanan bədənini, sonra 

ilk çiçəklərini, daha sonra başdan-başa yaşıllanmasını... 

Qarğalar da istədikləri kimi yaşayırdılar: dişi qarğa erkək 

qarğasını, erkək qarğa dişi qarğasını tapırdı; qanad-qanada 

uçurdular, birlikdə yuvalarını qururdular, balalarını böyüdüb, 

qanadlandırırdılar; qarğalardan biri o birisini artıq istəmirdisə, 

qanad açıb uzaqlaşırdı, haraya? Tam özünün istədiyi, sevdiyi 

bir yerə. 

Nədən bir insanın, bir qadının cansız bildiyimiz bir tarla 

qədər, heyvan dediyimiz bir qarğa qədər öz istədiyi taleyini 

yaşamaqda haqqı olmasın? 

Divanın üstündə oturarkən, sanki içində qaldığı dörd divar, 

ona yaxınlaşmağa, daralmağa başlamışdı; sanki otaqda olan 

bütün ev əşyaları hər bir dəyərini itirmiş, onun yerini 

daraltmaq üçün, onun havasını azaltmaq üçün 

doldurulmuşdu otağa. Görünməz bir qutu içində duydu 

özünü, parçalayıb çıxa bilmədiyi bir qutu içində. O zaman 

gözləri, gözəl bir tablo kimi, yaraşıqlı bir çərçivəyə salınmış, 

qarşıdakı divardan asılmış bir fotoşəkilinə dikilib qaldı: 

Bu şəkil, Xəzər dənizindən bir sahil görünümünü göstərirdi. 

Sonsuz göyün iri bir parçasının altında, sahilə uzanan mavi 

dalğaların köpüklü saçaqları, yan-yana durmuş iki insanın 

çılpaq ayaqlarına sarılırdı. O iki insanın hər ikisi də gülürdü, 

bir-birində olan əlləri, göylə dənizin birləşməsi kimi, onları da 

birləşdirmişdi. Durduqları yerin sol yanı sahil boyu uzanıb 
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gedirdi, sağ yanı da gedib uzaqlarda, bir ormandan ayrılıb, 

sahilə qədər gələn bir neçə iri ağaclara qovuşurdu. 

O iki insanın biri Məryəm idi, bir də Yusuf. O zaman yenicə 

evlənmişdilər. Bal ayını yaşamaq zamanı idi. Hər ikisə də, 

fırtından zövq alan fırtına quşları kimi, içinə şirin bir qorxu 

sızan dərin bir həyəcan içindəydilər. Məryəm’in anası: 

“Qızım! Məşəd’ə gedin, həm ziyarət edin, həm də bal ayınız 

olsun,” demişdi. Məryəm’in də cavabı: 

“Anacan! Ziyarətə bir ömür vaxtımız var, biz dəniz kənarına 

getmək istəyirik!” olmuşdu. 

Anası da: 

“Bala! Ürəyiniz necə istəyirsə elə edin, təki könlünüz xoş 

olsun,” demişdi. 

Dostları Fəxri xanımla İsa’gilin yanına getmişdilər. Onlar 

Ənzəli’ də yaşayır, olduqca sevimli dostlardılar. Onların 

yanında keçən iki həftələri doğrudan da şirin yuxudan, baldan 

keçmişdi. Xəzər’in dalğalarıyla oynamaları, saatlarla 

sularında çimmələri içlərini dəniz boyda bir sevinclə, 

sərxoşluqla doldurmuşdu. Günəşin sular üzərində səhərləri 

boylanmasını, axşamları mavi qarışmış qıpqırmızı işıqlarını, 

bir rəssam kimi, birləşən ruhlarına çəkmişdilər. Dostlarının 

evləri şəhərdən az aralı, oraman içindəydi. Evə yaxın bir 

yerdə, suları yaşıl rəngdə bir çay axırdı; o çayın kənarına 

gedib hər gün balıq tutmuşdular. Dostları İsa, qumlar dünyası 

olan səhralarda, bir az ot tapıb yeyə bilən dəvələr kimi, hər bir 

cılız axan sudan balıq tutmağı bacarırdı. Ah o balıqlı, xoş 

qoxulu pilovlar! 

İsa, iç-içə ormanları, quşların tanıdığı kimi tanıyırdı. Uzun-

uzun gəzmişdilər, ormanın gizli yerlərində birdən boylanan 

kənd evlərinin yanından keçmişdilər. Çay tarlalarında çay 

dərən dəstə-səstə rəngli çiçəklər kimi qızları, qadınları 

görmüşdülər. Çay tarlalarının, düyü tarlalarının sərxuş edici 

qoxuları, öz evlərinə döndükən uzun zaman sonra da 

burunlarından çəkilib getməmişdi.  
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Bir alma ağacı, bir axar su kənarında mamırlı bir qaya, sevən 

bir insanın gözündə yalnız bir ağac, bir qaya deyil ki, o 

sevginin ağacıdır, o sevginin qayasıdır. Sevən gözlərə 

görünən hər nə, o gözlərdəki  sevgiyə qarışar, o sevginin 

görünən biçimi, şəkli olur. Məryəm’in də gözlərinə görünən  

nə vardısa, onun sevgisinin, sevincinin bir parçası idi.  

İsa’nın anasının xatirəsi, ən kədərli anlarında belə onun 

dodaqlarına isti bir gülüş qondura bilərdi: 

İsa’nın anası, dənizdən çıxıb, insana çevrilmiş bir balıq 

kimiydi. Dənizlə böyümüşdü, dəniz küləkləri, saçlarını 

darayan darağı olmuşdu. Dəniz uğultusu, dəniz şırıltısı onun 

uşaqlıq çağlarında laylası, sonralar isə mahnısı, musiqisi 

olmuşdu. Artıq qocalıb, əldən-ayaqdan düşmüşdü, evdən 

eşiyə çıxa bilmirdi, oğlu İsa’ya, çox iri bir ləyən aldırmışdı, 

içini su ilə doldurub yanına qoymuşdu, bu mənim dənizimdir 

deyirdi, onunla ovunurdu.  

Bir gün ikisi ormanda gəzməyə çıxmışdılar. O gün İsa’nın işi 

olduğundan onlarla gələ bilməmişdi. Ucsuz-bucaqsız 

ormanlarda azmasınlar deyə, diqqətlə, yan-yörələrini gözdən 

keçirə-keçirə dolaşmışdılar. Hələ axşam qaranlığı ormanı, 

ormanın içində burulub gedən min bir cığırı örtmədən evə 

dönmüşdülər. İsa’nı, yanan ocaq başında oturmuş görmuş, 

nə etməsini sormuşdular.  

“Axşam yeməyi üçün yeralması pişirirəm” demişdi. Əyilib su 

ilə doldurulmuş, içində yalnız dörd-beş yeralması olan iri 

qazana baxıb, doyunca gülmüşdülər. 

İsa’nın bir uşaq kimi içinin duruluğu onu onlara nə qədər 

sevdirmişdi! 

Sevginin əlləri, sevən insanlar arasında olan fərqlərin 

üstünə gözəl bir örtü çəkərsə, zamanın əlləri, keçən aylarla, 

illərlə o örtünü qaldırıb, onun altında gizlənən fərqləri günəşin 

işığına çıxarır. 
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Məryəm müəllim olaraq işləyirdi, Yusuf da polis olmuşdu. 

Məryəm işini sevə-sevə görürdü, Yusuf isə, bir çoxları kimi bir 

iş görsün deyə bu işlə yaşamaq istəyirdi.  

Bir zamandan sonra qızları Nazlı gəlmişdi dünyaya.   

Yusuf ailə həyatında bəlli bir boşluq, bir itki duymurdu. 

Gündüzləri işi ilə başı qarışırdı, axşamları evə dönür, bir az 

qızı Nazlı ilə uğraşır, Məryəm’in işdən sonra evə gəlib 

hazırladığı yeməkdən yeyir, sonra da televizyonun qarşısında 

oturur, gecə yarılarına, gözləri yumulana qədər televizyonda 

nə göstərilirdisə baxırdı. 

Məryəm isə, keçmiş günlərindən qopa bilmirdi; şirin bir 

yuxudan oyanıb, gözlərini açmaq istəməyən bir insan kimi, 

keçmiş günləri üçün çox qəribsəyirdi. İşinə marağı, həvəsi 

onun üçün yaşamaq deyilən bir bütünün ancaq yarısı idi, o 

biri yarısının yerinin boşluğunu hər gün duyurdu. 

Harada qaldı o günlər?.. Birlikdə kitab oxuduqları günlər?.. 

Oxuduqları kitablar haqqında danışdıqları günlər?.. Başını 

Yusuf’un çiyninə söykəyib uzun-uzun mahnılar dinlədiyi 

günlər?.. 

Harada qaldı yataqda başını Yusuf’un xəfifcə enib-qalxan 

köksünə qoyub, qaranlıq, soyuq gecələrdə, isti yuvasına 

sığınan bir quş tək, canında şirin bir rahatlıq, xoş bir güvənlik 

duymaları?.. 

Harada qaldı Yusuf’un hər zaman evə dönərkən, onu 

qucaqlayıb, saçlarını oxşaya-oxşaya halını sormaları?.. 

Harada qaldı gecələri şirin-şirin danışmaları?.. 

Yox... Nə hər gün gördüyü iş, nə Nazlı’nın varlığı, heç nə... 

Heç nə... Məryəm’in ruhunda açılan bu boşluğu doldura 

bilmirdi... 

Yusuf sanki onun üçün deyil, hətta uşağı üçün də deyil, 

televizyon üçün gəlirdi evə. Televizyon olmasaydı, o da evə 

gəlməyəcəkdi!  
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Bir gün bu hala dözməyib, televizyonu çimdirmişdi Məryəm: 

“İndi tərtəmiz oldun... Yusuf üçün!..” demişdi. Yusuf evə 

dönərkən, televizyonun pozulmasını görüncə, Məryəm 

gülqabıdan içinə su tökülməsini bildirmişdi... O gecə, 

məhkəmə zalında bir gün boyunca, çağırılmasını gözləyən bir 

adam kimi duymuşdu Yusuf keçən zamanı. Ertəsi gün işindən 

bir gün tətil almış, televizyonu yenidən işə saldırmışdı; 

bununla da televizyonsuz, üstündən keçən zamanın ağır, 

əzici təkərləri altından qurtara bilmişdi özünü. 

Bir gün Yusuf evə gəlmiş, iş yerindən başqa bir şəhərə 

göndərilməsini demişdi. Bu xəbər bir soyuq hava kimi 

Məryəm’in içinə dolmuşdu... Öz şəhələrində bir çox dostları 

vardı, anası-atası və bir çox tanışları burada yaşayırdılar. 

Demək onları itirərsə, heç nəylə bir təsəllisi, bir sevinci 

olmayacaqdı. Ancaq əriylə getməkdən başqa da çarəsi 

qalmamışdı.  

Bu şəhərə gəldikdən sonra, o da bir məktəbdə hər zamankı 

işinə başlamışdı. Yaşadıqları bu yeni yerdə görüşə biləcəyi 

bütün adamlarından əli üzülmüşdü. Tətil günlərində, həftə 

sonlarında, görə biləcəyi bir adamı olmadığından keçmişdə 

olduğu kimi kitab oxumağa sığınmışdı.  

Yusuf’unsa dünyası fəth olunmaz bir dünya olaraq qalmışdı: 

gündüzləri iş yerində, gecələri televizyon önündə keçirdi 

ömrü... Bir şikayəti yoxdu; evə dönərkən yeməyi hazırdı, 

geymək istərkən geyəcəyi paltar tərtəmiz onu gözləyirdi.  

Məryəm’insə ən güvəndiyi və sevdiyi yeri şəhərin kitabxanası 

olmuşdu. Oradan kitab alır, oxuyur və yenidən geri qaytarıb, 

başqa bir kitab gətirirdi özüylə. 

Kitabxananın işçisi gənc, utancaq, nəzakətli bir oğlandı. 

Malları üzərinə hər bir dəqiq bilgi verə bilən bir dükan sahibi 

kimi, Məryəm’in arzu etdiyi hər bir kitab üzərinə ona bilgi 

verirdi. Belə bir adamın kitabxanada olması, Məryəm üçün 
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heç tanımadığı dolaşıq yollarda, dəqiq verilmiş yol lövhələri 

kimiydi. Onun əllərindən alıb gətirdiyi hər bir kitabı, 

oxuduqdan sonra, geri qaytaracağı bir kitab kimi deyil, dəyərli 

bir hədyə kimi görürdü. Hər bir kitab onu, usandırıcı, rəngsiz, 

anlamsız bir həyatdan qurtara bilməsə də, onun üçün bir təslli 

kimiydi. O, bu gözəl təsəlli üçün, özünü o oğlana borclu bilirdi. 

Günlər keçdikcə, Məryəm’in kitabxanaya gedib gəlməsi 

artdıqca, artıq oxuduğu kitabları o oğlandan ayıra bilmirdi. 

Sanki hər bir kitabda o da vardı, ən gözəl yerlərindən, ən 

dəyərli bölmələrindən o da keçirdi. 

İndi kitabxanaya hər gedişində, özü, özünə belə etiraf etmək 

istəməsə də, onu da görmək istəyirdi. O, bunu bilirdimi? 

Məryəm bu haqda bir söz dəyə bilməzdi. O, Məryəm’i hər 

görüşündə, hər zamankı kimi nəzakətli, sevimli, utancaqdı; 

Məryəm’in oxumaq istədiyi kitab üzərinə  verdiyi bilgidən 

başqa heç bir söz demirdi. 

Məryəm’in kitabxanaya çox getdiyini, oxuduğu kitabları 

oradan gətirdiyini Yusuf da öyrənmişdi, ancaq nə 

düşündüyünü özü bilirdi yalnız.  

Bir gün Məryəm yenə də kitabxanaya getmişdi; o günün 

sabahısı tətil günü olduğu üçün kitabxana günortadan sonra 

bağlanacaqdı. Məryəm ora çatarkən son kitab oxuyanlar, alıb 

evlərinə götürmək istəyənlər də kitabxanadan çıxırdılar. 

Məryəm içəri girərkən kitabxanaçı oğlan əlindəki kitabları 

aparıb qəfəsədə yerlərinə qoymaq istəyirdi. Məryəm içəridə 

kimsənin olmadığını görüncə dönmək istəyirdi ki, oğlan: “Geri 

dönməyin lütfən, gəlin istədiyiniz kitabı aparın!” deyə çağırdı. 

Məryəm: “Bağışlayın, sizi rahatsız etdim, kitabxananın vaxtı 

qurtarmış, sonra gələrəm!” dedi. Kitabxanaçı oğlan rahatsız 

olmadığını bildirdi və onun çox sadə, içdən olan davranışı, 

Məryəm’in utancını uzaqlaşdırdı və qalıb istədiyi kitabı alıb 

aparmaqda ürəkləndirdi. Kitabxanada kimsənin olmadığı, 

oğlanın çox sevimli davranışı, Məryəm’in içində uzun illər 
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boyu bağlı qalmış, açılmasını həsrətlə gözləmiş bir qapının 

açılmasına yol açdı sanki: 

“Bilirmisiniz... Sizin... Mənə verdiyiniz kitablara görə... Sizə nə 

qədər borclu bilirəm özümü?.. 

Məryəm’dən bu sözləri eşitməyi heç gözləməyən oğlan:  

“Rica edirəm... Bu mənim borcumdur!..” deyə qızarıb başını 

aşağı saldı.  

Məryəm:  

“Biz... Bu şəhərə köçüb gəldikdə... -buraya gəlmədən də çox 

qabaq demək istəyirdi, amma demədi- Özümü çox tək hiss 

etdim...” dedi, “amma sizin mənə verdiyiniz kitablarla... Bir 

çox dostlar tapmış kimi oldum... Bu kitablarla... Sizi də çox 

dəyərli bir dost bildim özümə... Çox sağ olun...”  

Məryəm bu oğlana nələr demək istəmirdi ki!.. Bir azdan 

ondan ayrılacağını, öz canının ən dəyərli, ən sevimli 

yarısından ayrılacağı kimi duyurdu; amma içindəki illər boyu 

bağlı qalmış o gizli qapının, tam olmasa da, azacıq 

açılmasının nəşəli istisini içində hiss edərək evlərinə döndü. 

Məryəm’in kitabxanaya hər gedişi, bir quşun boğucu, can 

sıxıcı, dar bir qəfəsdən bir bağa uçması kimi olmuşdu. Bu, 

Yusuf’un gözündən yayınmadı. Bir gün Məryəm’dən gizli, 

kitabxanaya gedib, oğlanı bir gözdən keçirmişdi də. 

Məryəm’insə, illərin həsrətiylə bağlı qalmış o gizli qapısı artıq 

açılmışdı: ürəyini kitabxanaçı oğlana açmış, adı “İlyas” olan 

bu sevimli, dəyərli insanı bir dost olaraq özü üçün 

qazanmışdı. Artıq Məryəm’in həyatının anlamı, dəyəri iki 

şeydəydi: qızı Nazlı ilə, dostu İlyas’da. Çox düşünmüşdü... 

Yusuf’la yaşaması bir düşmənlə yaşaması kimiydi, amma acı-

acı bilirdi ki, bu düşmən, bir erkək olaraq, onun taleyinə 

hakimdir və bu amansız hökmün zəncirindən qurtulmaq, onun 

üçün çox çətin ola biləcəkdir. Bir neçə dəfə də bu haqda 

onunla danışmışdı, amma çox çəkinərək, qorxuyla. Hər 
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dəfəsində də, Yusuf’un gözlərində oynayan çomaqları, 

yumruqları görüb, səsini qısmağa məcbur olmuşdu. 

Bir gün tətil günüydü, Nazlı qonşugildə uşaqlarla yonayırdı, 

Yusuf günorta yeməyini yemişdi, televizyon qarşısında 

oturub, ağzı açıq, gözləri yumulu yatırdı.  

Məryəm pəncərə önündə durub, tarlaya baxırdı. Qışın 

gecikmiş ilk qarı, tarlanın şumlanmış torpaq ləpələrini 

ağartmağa başlamışdı. Tarlanın uzaqda qovuşduğu qovaq 

ağacları, hələ yandırılmamış uzun, ağappaq şamlar kimi 

görünürdü. Məryəm o anda, yaşadığı evinin iri pəncərəsindən 

deyil, dəmir barmaqlıqları gəlib köksünə dayanmış bir 

zindanın dar pəncərəsindən baxırmış kimiydi. Bu zindandan 

qaçmaq... Qaçmaq... İstəyirdi... Havasızlıqdan boğulmaqda 

olan içini, gur havayla doldurmaq... Doldurmaq istəyirdi... 

Ürəyini, içinə alıb sıxan o görünməz pəncənin verdiyi ağrısını 

bir az azalda bilsin deyə, əlini köksünə basdı... Artıq dura 

bilmədi... Geyinib çıxmaq istərkən, Yusuf’un birdən gözləri 

açıldı: 

“Hara?” 

“Darıxdım, şəhərə çıxmaq istəyirəm...” dedi Məryəm. 

“Bu gün tətil günü olduğunu unutdunmu?” 

“Unutmadım... Bir az şəhərdə yeriməyə nə var ki!..” dedi 

Məryəm. 

Yusuf’un gözlərinə qaranlıq bir duman çökdü: 

“Nazlı’nı da mı unutdun yoxsa?” 

“Qonşuya, mən dönənədək orada oynaya biləcəyini 

deyəcəm...” dedi və durmadam çıxdı. 

Məryəm hələ gözdən itmədən, Yusuf tələsik geyinib, o da 

evdən çıxdı, sonra onu gizli-gizli izləməyə başladı. Məryəm 

evdən bir az aralandıqda, əl çantasından cib telefonunu 

çıxarıb, istədiyi nümrəni yığdı: 

“. . . . . . . . .” 
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“Mənəm... Məryəm...” dedi, “İlyas... Evdəmisən?.. Səni görə 

bilərəmmi?..” 

“. . . . . . . . .” 

“Çox sağ ol... Çox təşəkkür edirəm İlyas!.. Artıq yoldayam... 

Bir azdan çata bilərəm...” dedi Məryəm, sonra da telefonu 

bağlayıb çantasına qoydu. 

Məryəm, İlyas’ın açılan qapısından içəri girərkən, Yusuf 

ondan bir az aralı, bir damın ardında durub, Məryəm’in girdiyi 

qapını diqqətlə gözdən keçirdi. 

Bu, Məryəm’in İlyas’ın evinə ikinci gəlişiydi. İlyas türkcə bir 

kitab oxuyurdu, bu kitab Charlotte Bronte’nin Jan Eyre 

kitabıydı. İlyas Məryəm’in bu kitabla çox maraqlandığını  

görərkən başladı onun üzərinə danışmağa: 

“Bu çox gözəl bir kitabdır Məryəm!.. Bu, Bronte’nin öz 

həyatıdır... Bu kitabı oxuyarkən, bir gənc qadının nə qədər 

duyarlı, incə ruhlu, gözəl xəyallarla yaşaması ilə yanaşı, nə 

qədər də ürəkli, qorxmayan olmasını görmək olur. Tək 

başına... Tanımadığı, görmədiyi yollara çıxır... Yoxsul 

kəndlərdən keçir... Gecələri sığınmaq üçün bir yeri 

olmadığından qaranlıq, kimsəsiz ormanlarda, tarlalarda 

qalır...”  

İlyas bu sözləri deyərkən, onu heyranlıqla dinləyən Məryəm, 

heç bir yolla altından çıxa bilməyəcəyi ağır bir daşın 

yüngülləşdiyini duydu. Bu zaman... Bu zaman köksündə 

nəyinsə boylanmasının fərqinə vardı və bütün canına hakim 

kəsilən  görünməz, güclü dalğalara çevrildi,  onu yerindən 

qaldırıb İlyas’ın qolları arasına atdı.  

Özünü itirmiş İlyas, bir sarsıntı içində Məryəm’in başını 

qucaqladı; bu anda... Bu anda qaranlıq bir yolda, birdən 

ardımızda sərtcə, soyuqca “Dayan!” deyən bir səs kimi, 

qapının döyüldüyü eşidildi... Qapının səsini eşidən İlyas: 
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“Qorxma Məryəm!.. Mənim yanıma gələn bir dost, sənin də 

dostun ola bilər” dedi, sonra durub, pillələri endi, qapıya 

doğru getdi. 

Açılan qapının ardında tanımadığı bir adam durmuşdu, 

üzündə bir azdan partlayıb, var gücüylə boşalacaq qara 

buludların ifadəsi vardı; boğuq bir səslə:  

“Məryəm... Burdamı?” dedi. 

“Siz kimsiniz... Lütfən?” sordu İlyas. 

Adamın boğuq səsi bu dəfə -ucaldığına baxmayaraq- daha 

da boğuq və titrək çıxdı: 

“Dedim ki, Məryəm... Burdamı?” 

“Nədən kim olduğunuzu demirsiniz?” 

Bu, İlyas’ın bu dünyada eşidilən sön sözləri oldu.  

Güclü bir partlayış səsindən yer-göy titrədi. Məryəm dəhşət 

içində evin pillələrindən enərkən, İlyas qan içində, ağacın 

altına yıxılmışdı.  

2 

Məryəm səkkiz ay yaşadıqları şəhərin zindanında qaldı. 

Görüşünə bir çox dostları gəlsələr də, onu görməyə 

qoymadılar, yalnız qardaşı və anasıyla atasını görməyə haqqı 

vardı. Uşağını da görmək ona yasaq edildi. 

Yusuf’un harada olmsından kimsənin xəbəri yoxdu: 

“Namusunu qoruyan” bir erkəyin harada ola bilməsini 

Məryəm düşünə bilirdi... 

Sonra... Öz şəhərlərinə, anasının, atasının yanına gəldi. 

Məryəm’in başına gələnlər, leş yeyən quşların önünə 

qoyulmuş bir leş kimi, şəhərlərində yaşayan insanların önünə 

qoyulmuşdu. Evlərindən eşiyə çıxarkən, baxışların ağırlığı... 

Acısı... Qaranlığı... Altında əzilirdi. Erkəklərinin ətli, südlü, 

həlal inəkləri, qoyunları olan qadınlar onu görərkən, 

başlarında buynuzlar göyərir, ona doğru tuşlanırdı: 
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“Yazıq! Ərinin namusuna xəyanət edən qadına!..” sözləri kirli, 

bulaşıq, durğun gözlərində açıqca oxunurdu. 

Məryəm’in görüşünə gələn dostları da az deyildi. Onu candan 

sevən, hər bir yolla ona təsəlli verməyə çalışan dastları vardı. 

Məryəm, dostlarından aldığı təsəllinin sərinliyini yanan 

canında duyaraq çox ovunsa da, ancaq onun İlyas’ını hansı 

təsəlli ona qaytara biləcəkdi?!.. Nədən o özü gedib qapını 

açmadı?.. Nədən onun bağrına dalan ölüm, onun öz bağrında 

yuva salmadı?!.. Aman!.. Nədən onun yerinə onun özü 

ölmədi?! O qədər gözəl bir insan... O şirinlikdə, o zənginlikdə, 

o təmizlikdə bir həyat nədən bir vəhşi qatilin əliylə qana 

boyandı?!.. 

Bir yandan da Nazlı’nı görə bilmək haqqının ondan alınması, 

onun dərdini daha da dözülməz edirdi.  

Bu kimi özü-özüylə danışmaları Məryəm’in hər bir anını 

yandırıb yaxır, gecə yuxularını tikan-tikan canına, ruhuna 

batırırdı.  

Çox arıqlamış, iri, qızarmış gözlərinin dövrəsində soluq, 

göyümtül bir halqa yaranmışdı;  

Dodaqları ölgün, qurumuş, heç bir zaman heç gülməmiş kimi 

görünürdü.  

Məryəm’in dostları içərisində, şəhərlərindən çox uzaqlarda, 

həyat yoldaşıyla yaşayan Şəfiqə adlı bir dostu vardı. Bu dost 

onun ürəyində tam başqa bir yer, başqa bir dəyər qazanırdı; 

onun həyat yoldaşı olan Bayram da olduqca sevimli bir 

insandı; əslində Məryəm onun özünü də can dostu olan 

Şəfiqə qədər sevərdi; Məryəm zindanda olarkən, onlar onu 

görməyə gəlsələr də, onu görməyə qoymamışdılar. 

Onlar da uzaqdan olsa da, Məryəm’i tez-tez telefonla 

yoxlayır, ona hər bir sözlə, ümid və təsəlli verməyə 

çalışırdılar. 
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Bir gün yenə də Şəfiqə telefon edti, yaxın günlərdə gəlib onu 

görəcəklərini dedi. Məryəm çox sevindi buna; yaxın günlərdə 

bu dostlarını görə biləcəyini, boğulmaqda olan bir insana 

uzanan güclü əllər kimi duydu ürəyində: “Ah... Bu günümdə 

bir sizi görə bilsəydim!..” deyə keçirdi içindən. 

Və o gün gəlib çatdı; Məryəm döyülən qapını açarkən, Şəfiqə 

atdı özünü Məryəm’in qoynuna... Dərdlə sevincdən qaynayan 

gözyaşları bir-birinə qarışdı... Bayram da onu bağrına basıb, 

o üzündən, bu üzündən öpdü... Sonra içəri keçdilər.  

Bir az baxışdılar... Çoxdan bəri görməmişdilər bir-birlərini. 

Önəmli olmayan şeylərdən söz açdılar... Yol boyu 

gördüklərindən danışdılar... Məryəm’in dostları onunla qarşı-

qarşıya oturmuşdular, Məryəm əllərini qucağında birləşdirib, 

onları dinləyirdi...  

Onlar, onun çox ağır günlər keçirdiyini onun üz-gözündə 

açıqca görə bilirdilər... 

Sonra Şəfiqə: ”Məryəm!” dedi, “sağ ol bizə yazdığın 

məktubuna görə... Biz... onsuz da səni yaxşı tanıyırdıq, 

ancaq yazdığın o sözlərlə özün və dostun haqqında hər şeyi 

daha yaxşı öyrənə bildik. Bura gəlib, çox sevdiyimiz 

dostumuz olan səni görmək və demək istədik ki, Məryəm 

qorxma!.. Səni tək buraxmayacağıq... İndiyə kimi başına 

gələnlərdə, nə yazıq ki, səni qurtarmaq əlimizdən gələ 

bilmədi... Bundan sonra isə, hər işində, səninlə bağlı hər bir 

şeydə, biz səndən qopmayacağıq... Səni tək 

qoymayacağıq!..”  

Məryəm başını aşağı salmışdı... Yanaqlarından gözyaşları 

süzülərək, arıq çiyinləri titrəyirdi... Görünməz bir şeyi tutub, 

buraxmağa qoymaq istəmirmiş kimi, qucağında birləşdirdiyi 

əlləri sıx-sıx bir-birinə keçmişdi. 

Araya bir an bir səssizlik çökdü... Sonra Bayram: “Məryəm!” 

dedi, “Şəfiqə’nin sözləri mənim də sənə demək istədiyim ürək 

sözlərimdir... Ancaq bunu bir an belə unutmamalısan ki, 



- 102 - 

bütün bu başına gələnlərdə şərəfi, namusu, haqqı, insanlıq 

dəyərləri olan varsa, o da sən Məryəm’lə İlyas ola bilər... 

Sonsuzca yazıqlar olsun ki, bizə İlyas’la tanış olmaq, o gözəl 

insanın dostluğunu qazana bilmək nəsib olmadı!.. Amma 

onu... İtirdiyimiz çox dəyərli bir dost olaraq, hər zaman... Hər 

zaman ürəyimizdə saxlayacağıq... 

Məryəm! Başını uca tut... Sənin kimi... İlyas kimi... İnsanlar 

olmasaydı, insan haqqının, insan azadlığının, insan 

sevgisinin gözəlliyinin, ölməzliyinin nə olmasını necə bilərdik 

biz?...   

Sənə namussuz deyənlər, səni zindanla, ağır təhqirlərlə 

cəzalandıranlar, qadını varkən, başqa bir qadınla görüşən, 

dostluq edən bir kişiyə də namussuz, şərəfsiz deyərlərmi? 

Ərini, başqa bir qadının yanında oturduğuna görə, qanına 

boyayıb öldürən bir qadını da, namusunu qoruyan bir insan 

kimi haqlı sanarlarmı?  

Onların “Namus” dedikləri, qadınlara vurduqları 

boyunduruqdan başqa bir şey deyildir. Onlar, yüz illər 

boyunca, nəyin bahasına olursa olsun, bu boyunduruğu 

qoruyub saxlamaq üçün, onu allahın, peyğəmbərin də 

müqəddəs sözləriylə bəzədilər ki, dünya durduqca qadınların 

insanlıq haqlarını dana və əzə bilsinlər. 

Onlar, “Namus” adı verdikləri bu boyunduruğu öz boyunlarına 

da keçirərlərmi?... Heç bir zaman!  

Bu boyunduruq üçün, onların hər nədən üstün bildikləri böyük 

allahları qadının boynunu yaratmışdır!!!  

Bu sözləri eşidən Məryəm’in solğun yanaqlarına bir canlılıq, 

bir qızartı yayılmışdı.  

Bayramın sözlərinin ardını Şəfiqə tutdu: 

“Məryəm!.. Bütün olanlara baxmayaraq, sən yaşmalısan... 

Özün də bilirsən ki, sənin burada qalmağın, sənin gələcək 

yaşayışına heç də uyğun ola bilməyəcək... Biz sənin 

görüşünə gəlməklə, bunu da sənə demək istədik ki, ən 
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yaxşısı, sənin bizimlə gəlməyindir... Burdan uzaq bir yerdə 

yaşadığımızı bilirsən... Orada səni kimsə tanımır, bir çox 

dostlarımız vardır, sənin yenə də öz sevdiyin işinə 

başlamağına imkanımız vardır orada. Məryəm! İnan ki, sənin 

bizim yanımızda olmağın nə qədər sevindirəcəkdir bizi!” 

“Məryəm!.. De bizimlə gəlmək istədiyini... De... Və bizi də 

sevindir!” dedi Bayram.  

Məryəm: 

“Gəlirəm!” deyərək, iki əlləriylə üzünü qapadı... Hönkürüb 

ağlayaraq, ayağa durub, Bayram’la Şəfiqə’yə doğru 

gedərkən, onlar da yerlərindən çevik qalxıb, üçü birdən 

qucaqlaşdılar... Gözyaşları içində durdular...  

Bu gözyaşları... Bombalanmış, yaşıllığı yanmış bir torpağın 

bağrında, cücərməyə başlayan ilk toxum idi... 
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Hüsü’nün əlləri 

Bir neçə aşıqlarımızın Bakı’dan Avropa’ya gəlişini və 

mənim olduğum şəhərdə də çalıb oxuyacaqlarını eşidərkən, 

onların kimlər olduqlarını heç sormadan çox sevindim. 

“Eşitməyə dəyməyən mahnıçılarımız az deyilsə, eşitməyə 

dəyməyən bir aşığı çox az... Yox, heç xatırlaya bilmirəm!” 

deyə düşündüm.  

Yanıq Kərəmi... Naxçıvanı... Gözəl anamız Nigar xanımın 

boş, toz basmış beşik başında şikayəti... İçimi nə qədər 

qızındırdı!.. Nə qədər oxşadı!.. Sonra sazlar, sözlər susdu... 

Zaldan eşiyə çıxarkən, bir tanışın mənə doğru gəlməsini 

gördüm. Özü ilə gətirdiyi bir adamı mənə göstərib: “Bu da 

sənin ellərindəndir, tanış ol!..” dedi. 

Mənim ellərimdən olan adam, bizim şəhərdən çox da uzaq 

olmayan bir kənddən idi. Kəndlərinin adını mənə deyərkən, o 

kəndlə bağlı, uzun illərdən sora unutmadığım bir xatirə, o 

zaman gördüyüm kimi, gəlib gözlərimin önündə durdu:  

Bir uşağın xatirəsi... O uşağın adını dedim, tanıyıb 

tanımadığını sordum, “Tanırdım” dedi. Elə bu ilk sözündən, 

“Tanıram” yox, “Tanırdım” deməsindən, gözümün önündə 

canlanıb duran o xatirəmin üstünə, soyuq bir kölgənin 

düşməsini hiss etdim... Sonra da, onun haqqında bildiklərini 

açıb mənə bir-bir dedi.  

Doqquzuncu sinifdə oxuyurdum, yay günləri kimi, yay 

tətilləri də getdikcə arıqlamağa başlamışdı. Yayın son 

günlərinin ləzzətini, şəhərdən uzaq, bir kəndin yaşıl, sərin 

bağlarında duyum deyə, oxuyacağım dərs kitablarımdan bir 

neçəsini də özümlə götürüb, qardaşımın müəllim olduğu o 

kəndə yollandım. 
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Gündüzləri əlimdə bir kitab, kəndin bağlarında dolaşır, 

ağaclar altında oturur, kitabımı açır, gözlərim bir səhifəyə 

tikilib qalarkən, xəyalım əlimdəki kitabdan çox uzaqlara 

qanadlanıb gedirdi. İndi, o günləri xatırlayarkən, bir saatımın 

belə kitab oxumaqla keçməsini xatırlaya bilmirəm! Amma 

çomağından ayrılmayan çobanlar kimi, məni də oxumaq 

istəmədiyim kitabımdan ayrı görən olmadı!  

Kəndin bağlarını uzun-uzun dolaşdıqdan sonra, o bağların 

son ağaclarını da ardımda qoyur, uzaqlarda görünən 

Keçiqıran dağlarını xəyallar içində süzməyə başlayırdım. 

Sonra kənd bağlarından bir az aralı, yarı boşalmış, bir çox 

evləri uçulub tökülmüş bir kəndə çatırdım. Kənddə 

yaşayanlar, evlərini, bağlarını, tarlalarını buraxmış, od 

püskürən bir əjdahanın -Baş Şəhərin- ağzından çörək 

qapmağa getmiş və bir daha dönməmişdilər. 

O xarabalığa çevrilmiş kəndin dağılmış evlərinə uzun-uzun 

baxır... Xəyalım Tehran’ın çirkin, eybəcər, boğucu dəlik-

deşiklərinə gedib girirdi... O yarı qaranlıq dəlik-deşiklərdən 

kəndlilərimizi çıxarıb, kəndə gətirirdim... Bağlarını meyvələrlə, 

tarlalarını qızıl sünbül buğdalarla, arpalarla, kor qalmış 

bulaqlarını sərin, gur sularla doldurub: “Amandır getməyin... 

Burda yaşayın, bura gözəldir... Artıq öz yurdunuzda hər 

nəyiniz var... Mən də yay tətillərində sizə qonaq gələcəyəm... 

Sonra dərsimi də bitirib, sizin kəndə gəlib, uşaqlarınıza dərs 

deyəcəyəm... Sizinlə qalacağam!..” deyirdim. 

Bir gün yenə də bağların və öz xəyallarımın seyrinə 

çıxmışdım, söz yox ki, kitabım da, hər gün olduğu kimi, 

mənimlə gedirdi.  Yenə də o viran kəndə gedib, orada durub, 

uzun-uzun xəyallara dalmışdım; sonra yenə də bağlara 

dönürdüm. O kəndlə bağların arasında kiçik bir su axırdı; o 

suyu adlayıb keçərkən, suyun kənarında, kiçik-kiçik, qızıl 

palçıqdan düzəlmiş fiqurlar dəydi gözümə. Oturub bir-bir 

onları əlimə alıb, baxmağa başladım: fiqurlar bütün heyvan 
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fiqurlarıydı, bir çox ev heyvanları vardı onların içində: qoyun, 

quzu, inək, pişik, keçi, köpək, at, eşşək...   

Bu kimi fiqurları, uşaqların düzəltdiyini bilirdim, ancaq mənim 

görüb, əlimə aldığım o fiqurlar, öz gözəlliyi və xoş 

biçimləriylə, bir uşağın əlindən çıxa bilməsinə heç 

bənzəmirdi. Hər heyvanın öz uyumlu, doğru biçimi... Başı... 

Qulaqları... Gövdəsi... Quyruğu... Hər nəyi... Sevə-sevə... 

İncəliklə işlənmişdi.  

Fiqurları, bir-bir yerlərinə qoydum... Bağda bəlkə bir uşaq 

görüm deyə, yan-yörəmə Boylanıb baxdım, görə biləcəyim 

kimsə yoxdu heç yanda. 

Ertəsi gün, yenə də o yerə gedərkən, oranın yaxınlığında, 

otların içində bir quzu sürüsü otlayırdı. O su kənarına, fiqurlar 

olan yerə çatdım. Su kənarında bir uşaq oturmuşdu, əllərinə 

qızıl palçıqdan alıb, gördüyüm heyvan fiqurlarından 

düzəldirdi... Uşağın yanında oturdum, əlimi başına çəkib 

sonra onunla danışaraq baxmağa başladım. Beş yaşı olardı 

uşağın, qaraşin bir uşaqdı, çatma qaşları vardı, yumru 

başında yaraşıqlı qısa saçları, pişik balaları kimi oxşamaq 

üçündü sanki. Adını soruşdum: “Hüsü’dür adım” dedi. O beş 

yaşlı uşağın, şirin-şirin... Sevə-sevə... Öz yaşına görə 

ustalıqla düzəltdiyi fiqurları heyranlıqla seyr edirdim.  

O kənddə qaldığım günlərdə, heykəltəraş uşaq, Hüsü’nü və 

onun incə barmaqlarının  palçıqdan yaratdığı heykəlləri bir 

neçə dəfə görə bildim. 

Mənim görüb tanış olduğum, sonra da heç zaman 

unutmadığım, mənə: “Hüsü’dür adım” deyən o uşaq, iyirmi 

yaşlarına çatarkən, üsyançı bir qrupa qatılıb, zorbalıq, kütləvi 

qırğın, geriçilik, zindan, işgəncə üzərində qurulmuş bir 

quruluşa qarşı vuruşa qalxmış, bir çox yoldaşları kimi, o da 

ələ keçmiş, sonra da qurşunlanmışdır! 
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Hüsü’nün taleyi haqqında eşidərkən, mən yenə də əlimdə 

kitab, şirin, uzaq xəyallar içində, o kəndin yaşıl bağlarını 

gəzə-gəzə, o su kənarına gedirdim; quzuları otlar içində 

otlayan Hüsü’nü, o axar su kənarında görürdüm... Hüsü’nun 

başı üstündə dayanıb, onun incə, uşaq barmaqlarının 

düzəltdiyi kiçik, gözəl heyvan fiqurlarını sevə-sevə, 

heyranlıqla süzürdüm... Amma bu dəfə... Hüsü’nü böyüdəcək 

zamanın axarını başqa bir yatağa salmaq istəyirdim: 

O zaman içində yaşayacaq Hüsü, böyüyəcəkdi... Onun 

yaradan əlləri, soyuq məmərləri, canlı, ruhlu varlıqlara 

çevirəcəkdi... 

Yox... Hüsü’nün o yaradıcı əllərini, hələ gənc yaşlarında, qara 

torpaqlarda çürüməyə qoymayacaqdım... 
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Sevda və odun 

Çoxdan bəri görüşə bilmədiyimiz bir dostum yanıma 

gəlmişdi. Bir yay gününün günorta vaxtıydı. Birlikdə yemək 

yemişdik, sonra da çay içməyə başlamışdıq. 

Geniş açılmış pəncərədən bağça görünürdü. Qızılqüllərin 

qoxusu bağçadan daşıb, otağı doldururdu... Ağaclarda 

gizlənmiş qumruların yuxulu səsi, yay günortasının  yuxusuna 

dalanlara layla çalırdı. 

Çay içərək, bir çox şeylərdən danışdıq; və sonra, nədən söz 

edəcəyimizi gözləyirmişik kimi, araya bir səssizlik çökdü. 

Səssizlik uzanınca, bəlkə dostum da qumruların laylasına 

dalıb mürgüləməyə başlamışdır deyə, əyilib üzünə baxdım: 

oyaqdı... Yarı açıq gözləri kirpik çalırdı... Və birdən: 

“Ah bu qızılgüllərin qoxusu...!” dedi, ”bu qızılgüllərin qoxusu... 

Gör nə vaxtlardan gəlib doldu canıma!..” və sonra susdu... 

Yenə də xəyala daldı... Bir az da keçdi... Dostum dərindən bir 

köks ötürüb, sözlərinə davam etdi: 

“Susmaq istərdim” dedi, ”amma ürəyimizin susğunluğunu 

belə bir insanla bölüşmək istərik bir zaman... Tək bir insanla... 

O insan da mənim üçün sənsən...”  

Qollarını köksündə çarpazladı, bir an susub düşündü... Sonra 

da: 

“Keçən günlərdə bacımın yanına getmişdim” dedi, ”çox 

qocalmışdır, 78 yaşlarına çatmışdır. Əri öləndən sonra tək 

yaşayır. Üç uşağı vardır, onlardan ikisi ölkədən eşikdə, böyük 

oğlu isə ailəsiylə anasının olduğu yerdə olur. Ev işlərində ona 

yardım edəcək çox yaxşı qonşuları da vardır; oğlu da gəlib 

bazarlığını edir. Çox çətin yeriyə bildiyinə görə, oğlu ona 

dönə-dönə, tək bazarlıq etməməsini tapşırmışdır. Evlərinin 

dibində də kiçik bir park vardır, darıxanda da oraya, ya da 

qonşugilə gedə bilər. Amma Bütün bunlara baxmayaraq, 
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bacım, evlərindən bir kilometr uzaqlıqda olan bir dükana 

getməyi daha çox sevir. Hər bir bəhanə ilə oraya can atır; 

görünür ki, oraya getməkdən aldığı zövqü həç nədən ala 

bilmir! Bunu çoxdan bilən bacımın oğlu: “Ay ana!” deyir, “sənə 

nə gərəksə, mən alıb gətirirəm, darıxanda da yanındakı parka 

və qonşugilə gedə bilərsən, sənə heç lazım olmayan, 

getməyin də çətin olan o dükana niyə gedirsən? Ora gedən 

yolda, o dükanda nə var ki, sən mütləq oraya getmək 

istəyirsən? Bir gün də yıxılarsan, yanında kimsə olmaz, nə 

edərsən?” 

Bacımın oğlu nə qədər desə də, bacım da bir o qədər 

eşitməz olur!  

Bu açılmaz, bilinməz sirri, bacımın oğlu mənə də bildirdi. Mən 

də bu sirrin açıla bilməsində əlimdən bir iş gələ bilməyəcəyini 

duyub susdum. 

Bacımın yanında olduğum günlərin birində, bir dəfə bacım 

mənə” Qardaş!” dedi, ”sən istərsən bir yat, ya da bir parka 

çıx, mən bir dükana baş vurum, bir şey almaq istəyirəm, tez 

dönərəm.” 

“Bacı!” dedim, “sənin istədiyin bir şey varsa, de mənə, tez alıb 

dönərəm, sənə çox çətin ola bilər.” 

“Yox qardaş!” dedi, “bu yola artıq öyrəşmişəm, qorxma, heç 

nə olmaz, tez dönərm.” 

Bacımın istəyindən əl çəkməyəcəyini bilib onunla mən də 

dükana yollandım, o da buna qarşı olmadı.  

Dükan parkın arxasında, bir kilometrlik bir uzaqlıda, uca 

binaların ayağında yerləşirdi. Kiçik bir dükandı, gözə çarpa 

bilən heç bir özəlliyi də yoxdu, min bir dükandan biriydi. Öncə 

bacım, sonra mən girdik içəri. Bir-iki müştəri vardı, onlardan 

sonra sıra bacıma çatdı; bacım duzsuz badam istədi; dükanın 

sahıbı, “Xanım! Çox təəssüf edirəm” dedi, ”duzsuz badam 

tükənmişdir, amma yaxın günlərdə gətirərəm, gəlib alarsınız.”  
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Sonra bacımla dükandan çıxıb evə doğru yol aldıq. Dükanın 

sahibi 25 yaşlarında ola bilən gənc bir oğlandı; qara, çatma 

qaşları vardı; üzündə yumşaq, şirin, doğma bir gülüş 

dolaşırdı. 

Mən bu oğlanı ömrümdə birinci dəfə olaraq görsəm də, sanki 

bir zaman da görmüşdüm; amma hansı bir zaman?!.. Harada 

görmüşdüm onu?! Bunca bənzərlikmi olarmış! 

Buna cavab verə bilməyəcəyimi bilsəm də, yenə də o qara, 

çatma qaşlar... O yumşaq, şirin, doğma gülüş xəyalımdam 

çıxmaq istəmirdi... 

Bacım yanımca yavaş-yavaş, çətinliklə gedir və heç nə 

demirdi; dərindən özünə daldığı bəlliydi... Nədənsə dükandan 

bir az aralandıqda, yanaqları qızarmağa başlamışdı, 

gözlərində bir canlılıq, bir parıltı görünürdü. Sonra getdikcə, 

üz-gözünə bir solğunluq çökdü... Gözləri dumanlaşdı... Və 

heç nə demədən, özünə dalıb getdi... 

Mən də bacım kimi susmuşdum, o oğlanı düşünürdüm; ona 

çox bənzər olan bir adamı nə zaman... Harada gördüyümü 

özümdən soraraq, içimin hər bir qaranlıq bucağını arayır,  ən 

uzaq yerlərinə baş vurmağa çalışırdım... 

Hansı bir unudulmuş xatirəmdə... Hansı bir çağımda... Belə 

bir insan olmuş?! 

Parkı da keçdik, bacımın evinin yaxınlığına çatarkən, hər bir 

gözdən gizli qalan, dərin suların dibindən çıxarılmış dəyərli bir 

daş kimi, mən də artıq o aradığımı, yaddaşımın diblərindən 

çıxara bilmişdim:  

O oğlan, bizim qonşumuzdu. Qara, çatma qaşları vardı; 

üzündə yumşaq, şirin bir gülüş dolaşardı... 

O zaman mənim 6, bəlkə də 7 yaşım olardı. Bacım da ərlik 

vaxtındaydı. Bacım o oğlanı çox sevərdi; o oğlan da bacımı 

çox sevərdi. Uzaq bir yuxu kimi xatırlayıram... O oğlan 

işindən evlərinə dönərkən, bacımın həyəcanla... Çırpınaraq... 

Anamın gözündən yayınmağa çalışmasını... Qapıya çıxaraq, 
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evimizin önündən gəlib keçən o oğlanı görməyə can 

atmasını... 

Bir xatirə unudulursa, onunla bağlı başqa xatirələr də unudula 

bilir... Bir xatirə... Çoxdan unudulmuş olan bir xatirə, yenidən 

canlanırsa, unudulmuş başqa xatirələri də özüylə canladıra 

bilir... Özüylə gətirib gözlərimizin önünə sərə bilir... 

Yenidən canlandıra bildiyim bu xatirə, o alma səbətini də 

özüylə gətirib önümə qoydu: 

Böyük bacımgil, yay aylarında, şəhərimizdən uzaqlarda, bir 

kənddə qalırdılar... O kəndin yamaclarında, dərələrində geniş 

bağlar vardı. O bağları bir çox meyvə ağacları bəzəyirdi... 

Bacımgil bağlarından bizə bir səbət alma göndərmişdilər. O 

səbəti atam, içəri qapımızın yanına, qızılgül kollarına yaxın 

bir yerə qoymuşdu. Almaların xoş qoxusu, uzaq bağların 

gözəl havasıyla bağçamızı doldurmuşdu...  

Bir ikindi çağıydı... Anam başqa qadınlarla şirin-şirin qiybət 

edərək, çay içib, ağlamaq üçün mərsiyə yerinə getmişdi... Bir 

mən qalmışdım evdə, bir də bacım. Sevdiyi oğlanın, iş 

yerindən evlərinə dönmək vaxtı olduğunu bilən bacım, mənim 

görmədiyimi sanaraq, köksündən bir ağ dəsmal çıxardı, 

səbətin örtüsünü qaldırdı, iki iri, qıpqırmızı alma götürüb o 

dəsmalın içinə qoydu, dəsmalı düyünlədi, sonra da tələsik 

qapıya çıxdı... Bir azdan da yenə dönüb gəldi...  

O oğlanla bacımın sevdası bahar ikən, barlı yay günlərinə 

qovuşa bilməyəcəkdi. Oğlan, ata-anasıyla tək bir damda 

yaşayırdı; bizimsə evimiz ikiqatlıydı. Oğlanın atasını 

insanlardan çox, başsız dolaşan ac köpəklər, pişiklər 

tanıyırdı: 

Yoxsul bir qəssab olduğuna görə... 

Atamınsa adı, şəhərimizdə tanınan adların yuxarı başlarında 

əyləşirdi:  

Tacir olduğuna görə...  
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Açılmış qızılgüllərin qoxusu, bağçamızı doldurduğu bir gün 

idi... Mən özümlə oynayırdım... Anama ev işində yardım edən 

qonşu qadın Şirin xala, yuduğu qab-qacağı quruladıqdan 

sonra axşam yeməyi pişirmək üçün aşbazxanaya getdi... O 

anda da: “Vay başıma... Durmayın... Gəlin...” çığırtısı eşidildi. 

İlk anam, onun ardınca da mən, aşbazxanaya qaçdıq... 

Bacım yerə yıxılmışdı...Üzü qıpqırmızı olmuşdu... 

Boğulurmuş kimiydi... ”Tiryək atıb... Tiryək!..” Şirin xala, 

həyəcandan ora-bura vurnuxur... Nə edəcəyini bilmirdi... 

Aşbazxananın dibində, qışda yandırmaq üçün doğranmış 

odun parçaları yığılmışdı, anam oraya qaçıb, bir odun parçası 

əlinə aldı, sonra dönüb, o odunla yerə yıxılb qalmış bacımı 

döyməyə başladı... Odunun ağrısından özünə gələn bacım, 

var gücünü toplayıb, yerdən qalxdı... Aşbazxanadan çıxıb, 

bağçaya doğru götürüldü... Bu arada atam da tapıldı; anamın 

çığıra-çığıra dediklərindən, o da olanı bilmiş oldu. Atam 

bacımı tutarkən, biz də onların yanına çatdıq... Atam arxadan 

bacımı qaldırıb, başı aşağı tutaraq, şiddətlə silkələməyə 

başladı... Anamın da bir yandan: “Dedim qus!..Qus canın 

yansın... Qus...Qus!..” çığır-bağırtısı, atamın qan-tər içində, 

qıpqırmızı qızarıb, atılıb düşməsinə qarışdı... Ən sonda... 

Ürəyi ağzından qopub gəlməyə az qalmış bacımın 

boğazından köpük içində tiryək parçası yerə düşdü... 

O gündən çox keçmədi... Kravatlı, qarnı şişməyə başlamış 

bir oğlan, evimizə gəlib getməyə başladı... 

“Adaxlın gəlib... Geyin-keçin... Gülər üzlə get yanında otur... 

Qoyma xalqın yanında abırımız getsin!..” dedilər. 

Bacım adaxlısının yanına getmək istəmədi... Yenə də 

düşdülər canına... Artıq cana gələn bacım, ilanların, 

çayanların yanına gedirmiş kimi, adaxlısının yanına getdi... 

Qısa bir zaman da keçdi... Bacıma toy etdilər, onu o oğlana 

verdilər: 
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“Xoşbaxt olasınız qızım!.. Hər ikiniz qoşa qarıyasınız!..” 

dedilər. 

Bacımı apardılar... 
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Ah... Bu sazlı, balabanlı yollar... 

Qapını üzümə dostum Elxan açdı... Bir əlində rəssamlıq 

fırçası, bir əlində də özünün düzəltdiyi əyri-üyrü siqarası 

vardı: 

“Belə olmaz ha... Mənim dostum!.. İki həftədir buradasan... 

Mənim yanıma ikinci gəlişindir bu!..” dedi, “bir neçə gündən 

sonra da: yandım burada, boğuldum burada deyə, tü 

dabana!.. Bir daha səni tapmaqmı olar!..” 

Dostumun mənim haqqımda “tü dabana!” deməsi, əyilib 

ürəyimin dibinə baxdıqdan sonra dediyi bir söz kimi səsləndi 

qulaqlarımda. 

“Hələ bu haqda da sənə deyəcəyim sözüm var“ dedim, 

“amma mənə bax!.. O siqaranın xeyrindən keçərsən, sənə 

daha da yaxınlaşaram, amma fırçanı yerə qoymağınla mən 

də səndən uzaqlaşacağam!..” 

“Bilirəm... Bilirəm!..” dedi, “bilirəm sənin bir tablo üzərində 

işləyən bir rəssamın yanında, saatlarla oturmaq istəyini... 

Qorxma... Səni güclə tapmışam... Bu sadəliklə də əlimdən 

qaçırmayacağam... İstərsən bu andan sabaha qədər, bu 

tablonun üzərində işlərəm, sən də otur yanımda, söylə mən 

də eşidim...” 

“Razıyam!” dedim, sonra da: ”sənin yağlı boya ilə işlədiyin bu 

tablo, nə qədər bizim yerlərin gözəl təbiətinə bənzəyir!.. Mənə 

elə gəlir ki, sən o yerlərdə görmüsən bu xoş görünümü... Hələ 

bir de görüm, Mərənd, Əhər tərəflərində oldunmu? Keçiqıran, 

Mişov dağlarını gördünmü?” 

“Yox... Dediyin o yerləri heç görməmişəm...” 

“O yerləri görməyən bir Azərbaycan rəssamına yazıq!..” 
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Dostum əlindəki fırçanı yağ qutusunun üstünə qoydu, dərin 

bir yuxudan oyanaraq, mənim orada olduğuma inanmırmış 

kimi, geniş açılmış gözlərini üzümə tikdi... 

“Mənim o yerlərdə dostlarım var” dedim, “çox gəzib dolaşdıq 

o yerlərdə... Cənnət desəm bəlkə, cənnət elə çox yerdə var 

deyərsən; o yerlərin gözəlliyi amma çox yerdə tapılası deyil... 

Əhər yolundan keçərkən, qaş qaralmağa başlamışdı... 

Uzaqlarda görünən Keçiqıran dağlarında zolaq-zolaq qar var 

idi... Qalan bir çox yerləri açıq, tutqun mavi və mor rəngdə 

idi...  

Axşamın incə kölgələrinə bürünməkdə olan bağlar, yaşıl 

çaylar kimi qıvrılaraq, dağlara doğru axıb gedirdi... 

Yol üstündə durub, o aləmə daldıq... Nə aləm... Nə aləm!.. 

Bağların içindən sıyrılıb, dağlara doğru gedən yollar, bir dillə 

yox, min dillə : “Gəl!.. Gəl!..” deyə məni səsləyirdi... 

Hurand kəndinə getdik... Kəndin uzaqlarında sıldırım dağlar 

ucalırdı... O dağların da ardında, aşağıları bir az açıq, 

yuxarıları ipək kölgələr kimi qat-qat mavi çalarlarına 

bürünmüşdü... Baxırdım... Baxırdım... Doymurdum... 

Azərşəhr’in Qızıl Dağ’ından uzaqlara baxdıq...Dağın 

yaxınlığında parça-parça yaşıl xalılar kimi, yaşıllıqları 

görürdük... O yaşıllıqların içindən uca ağaclar –qovaq 

ağacları bəlkə!- boylanırdı... O ağaclardan bir az aralı, bir yol 

gedirdi qıvrılaraq dağlara... Ağ buludları tutmaq istəyirmiş 

kimi, uzanıb gedən dağlara...  

Mərənd’in Zunuz kəndində bir gecə qonaq qaldıq. O kəndin, 

hər bir bucağından bir tablo çıxara bilərsən, bir tablo... 

Səhərlərindən... Axşamlarından... 

Bu şəhərin Duzal deyilən yerində, Araz’ın seyrinə vardıq... 

Durduğumuz yerdən baxdığımızda, sol yanda, təpələr 

görürdük: açıq qəhvə, tutqun zeytun, bozumtul zümrüd 

rəngində...   



- 116 - 

Sağ yanda günəşin işığında, qırçın-qırçın, kölgəli-işıqlı, 

rəngdən rəngə keçən dağlar dururdu... Və tam ortada, 

uzaqda qarla örtülü, daha uca dağlar, Araz’ımızı bizə doğru 

göndərirdi... Mahnılarımızı gözyaşıyla doldurmaq üçün...” 

Bu arada dostumun gözlərini yumulu görüb, yatmış olmaya 

birdən deyə, sözümü kəsdim. Qızarmış gözlərini bir anda 

açaraq, üzümə baxan dostum: 

“Nə insafsız adammışsan sən!” dedi, “çoxdan həsrətində 

olduğum, şirin bir yuxudan dartıb çıxardın məni!..Niyə 

susdun?.. Nədən qopardın məni o şirin yuxumdan?..” 

“Doğrusu, yatmış olduğunu düşündüm...” 

“Əlbəttə ki, yatmışdım... Amma ruhum yox, xəyalım yox, 

gözlərimdi yatan...”   

Hələ də susduğumu görən dostum: 

“Nə oldu bə... Yenə də susdun ki!..” dedi. 

“Bilirmisən... Nə qədər desəm bitməz sözlərim... Çünki 

mənim özümün də şirin yuxularım kimidir o yerlər...” dedim, 

“hansını deyim?... Qara Dağ’ın qar altında, yıxılmaz bir 

pəhləvan kimi durduğunumu?.. Onun önündə, onun belinə 

qaramtul bir kəmər kimi sarılan o təpələrimi?.. O təpələrə 

söykənən, sonbaharda alışıb yanan o ağaclarımı?.. 

Culfa yaxınlığındakı Livar Can kəndinin, oyaqlıqdan daha çox 

qərib bir yuxuya bənzəyən o mənzərələrinimi?.. 

Vüqarlı bir qartal kimi ucalardan baxan Mişov dağının 

ayaqlarına döşənən, inanılmaz təbii gözəllikləri olan, o bir çox 

kəndlərimi?.. Çiçəkli çöllərimi?.. 

Yalnız Yam’ın, bir də Zunuz’un təbii zənginliyindən nə qədər 

desəm, bir o qədər sözlərimin yoxsulluğundan utanmış 

olacağam!” 

Dostum əlini uzadıb, tütün qutusundan bir az tütün çıxardı, 

onu kağızla sardı, yandırb, dərindən içinə çəkdi tüstünü... 

İçinəmi?.. Yox, gözlərinə doldurmuş kimi üzümə baxdı: 
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“Nə deyirsən?.. Hələ ölmədən öncə o dediyin yerlərdən bir 

neçəsini görə biləcəyəmmi?..” dedi. 

“Bax!.. Bu yerdə, sənə bildirmək istədiyim sözümün canına 

çatdıq...” dedim, “mənim sənin yanına gəlməyim, səninlə 

vidalaşmaq üçündü... Artıq buradan qaçmaq istəyirəm, lap 

doğru dedin: tü dabana qaçacağam... Ardıma baxmadan...Bu 

şəhərin o pis, o çirkin gözlərindən yox olana qədər... İndi 

vidalaşmağımız, çox şən bir vidalaşmaq ola bilər!.. Bu da 

səndan asılıdır...” 

“Bir yandan məni o dərin, şirin yuxuya aparmağın... Bir 

yandan da bu şən vidalaşmaqdan söz etməyin!.. De artıq 

açığını, nə demək istəyirsən?..” 

“Demək istəyirəm ki, sən də mənimlə gəl... Öz şəhərimizdə 

bir neçə gün qalarıq, dağlarımızı, çöllərimizi gəzib dolaşarıq, 

o yerlərdə olan dostlarımı telefonla arayaram... Tapınca, 

çıxarıq yollara... O zaman mənim deyə bilmədiyimi, özün 

gözlərinlə görərsən...” 

Elxan, işıqlanan gözlərini geniş açaraq, üzümə baxdı... 

Ertəsi gün, səhər yeməyindən sonra, şəhərimizə yollanan 

avtobuslardan birinə minib, tü dabana... 

Evimizə günorta çata bildik. Bir az dincəldik, çay içirdik ki, 

anam: 

“Bala sizi görüb sevindiyimdən unutdum...” dedi, “Baxşı 

kənddən gəlmişdi, bizə də gəldi, bir az oturdu, gedərkən bir 

kağız verdi mənə, sən dönərkən, sənə verim dedi, qoy durub 

gətirim...”   

Dostum Baxşı yazırdı: 

“Qaraçı dostum! 

Haralardasan yenə də?..Hansı yollarda?..Şəhərə gəldim, səni 

görmək çox xoş olacaqdı amma... ”Onu gördüm...” deyən 

olmadı!.. Eşit gör nə demək istəyirəm: yayın ən gözəl 
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çağlarıdır burada... Meyvə ağacları qucaq-qucaq meyvələrlə 

səni gözləyirlər... Keçən həftə sənin də olduğun o dərəyə 

endim, əzgillər yetişmişdir... Yerin boş... Yenə də çimdim o 

dərinlərə tökülən axar suda... Təpənin ardında, o cığırın 

kənarındakı yemişan ağacı şipşirin, iri incilərlə dolu... 

Yubanma gəl! Özünlə də heç nə gətirmə, bir şeyə ehtiyacım 

yox... Haydı... Qaraçı gəl ki, burda hər nə istədiyin kimidir... 

Gözləyirəm...”  

Baxşı’nın məktubu əlimdə, duruxub qaldım... ”O qədər 

sözlərdən sonra... İndi nə deməliyəm Elxan’a?..” deyə 

düşündüm. Bir yoxlamalıydım hər halda... Məktubu ona 

uzadıb:  

“Bunu bir oxu gör, Baxşı nə yazır...” dedim. 

Məktubu oxudu dostum, üzümə baxıb: 

“Baxşı’nı görmək mənim üçün də çox xoş olardı...” dedi, 

“çoxdandır heç görə bilmədik bir-birimizi... Baxşı’nın qaldığı 

kəndi görməsəm də, yazdığı sözlərindən gözəl yerlər 

olmasına inanmaq olar...” 

Dostumun sözlərindən bir təsəlli alaraq: 

“Çəkinmə Elxan!..Düzünü de!..” dedim, “Baxşı’nın sözləri, elə 

yazdığı kimidir, buna söz yox... Ancaq inan ki, sənin istədiyin 

kimi olacaqdır... Baxşı’nın yanına sən getdikdən sonra da 

gedə bilərəm, qərar sənindir, açığını söylə!..” 

“Doğrusu, ürəyim hər ikisində ilişib qalmışdır” dedi, “bir 

yandan sözünü etdiyin o yerlərin o qədər gözəlliyi... Bir 

yandan da Baxşı’nı görmək arzum...” 

“Yaxşı... Heç düşünmədən belə, bir sözlə bildir ikisindən 

birini... De sadəcə hansını istəyirsən...” dedim. 

“İndi ki, bu yerlərə ayağım çatdı, Baxşı’nı da görə bilmək xoş 

olardı mənim üçün!..” dedi. 
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“Son qərar sənindir” dedim, “ancaq bunu da bil ki, bu il də 

zamanın çatmasa, gələn yay, birlikdə o yerləri gəzib 

dolaşmağa söz verirəm...” 

“Oldu... Sözümüz sözdür... Baxşı’ya doğru hələ!..” dedi. 

Baxşı’nın kəndinə maşınla bir başa getmək olmadığından, 

qonşu kəndə gedib, oradan da bir saatlıq ayaqla onun yanına 

getməliydik.  

Başqa bir yol da vardı: bizim şəhərimizdən uzaq şəhərlərə 

gedən bir avtobusla gedib, bir yerdə enməliydik, oradan da 

dörd saatlıq bir yolda, bir neçə kəndi kəçdikdən sonra, onun 

kəndinə çata bilərdik. Elxan’ın arzusu, uzaq yolla getməyimiz 

oldu: 

“Görmədiyim o kəndləri də bir görüb, o yerlərin təbiəti ilə tanış 

ola bilərəm” dedi. 

Quraq bir yerdə, yolun kənarında duran avtobusdan enib, 

yola düzəldik... Yolumuz burularaq, təpələrə doğru aparırdı 

bizi... Uzaqda görünən o təpələri bir neçə dəfə görsəm də, 

yenə də maraq və heyrətlə görürdüm və dostumun onları 

görüb də nə deyəcəyini gözləyirdim. O da o təpələrin fərqinə 

varmışdı: 

“Pah!.. Bu təpələrə bir bax!..” dedi, “inanımmı?.. 

İnanmayımmı?.. Üzərində də göylərin bu dumduru mavisi... 

Bu ağ bulud topaları!.. Yox canım... Bu təpələrdən ayrıla 

bilməyəcəm... Belə bir şey olmaz!..” 

Mən bu təpələri tanırdım, birinci dəfə görərkən, gözlərimə 

inana bilməmişdim, doğrudan da belə təpələr bir daha az 

tapıla bilərdi... İri, yuvarlaq təpələrdi... Bir-birinin yanına 

qoyulmuşdu... Mənim özümün -dostumun da deyə bilərəm- 

ömrümdə heç bir yerdə, bənzərini görmədiyim təpələrdi... Bu 

təpələrin bənzərsiz gözəlliyi nədə idi? Usta barmaqların, 

yumurtaları halqa-halqa rənglərlə bəzəməsi necə ola bilər? 
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Bu təpələr də o yumurtalar kimiydi... Bir çox rənglər və 

onların xoş çalarları qurşaq kimi, təpələri sarmışdı... 

Hər ikimiz də durub, mən heyranlıqla, dostum həm heyranlıq, 

həm də inanmazlıqla bu təpələri süzürdük... 

Elxan heç nə demird... Mən bilirdim ki, o, bənzəri olmayan, 

dünyanın gözündən uzaq bu təpələri, rənglərinin bütün 

gözəlliyi ilə, öz içində çəkməkdədir...  

Mən onların birinin üstündə oturmuşdum, bir mahnı 

oxuyurdum: 

Göydəki göy buludlar 

Yorğanıdır çobanın... 

Yastı-yastı təpələr 

Yastığıdır çobanın... 

Yumru-yumru qayalar 

Yumruğudur çobanın... 

Əlindəki dəyənək 

Qalxanıdır çobanın... 

Yanındakı boz köpək 

Yoldaşıdır çobanın... 

Ağzı qara canavar 

Düşmənidir çobanın... 

Dalıb getdiyi xəyalından özünə dönən dostum: 

“Ah... Keşkə mən olaydım bu təpələrin çobanı!..” dedi. 

“Amma sərin suyun da, təzə çörəyin də, turşamamış ləzzətli 

qatığın da olsaydı!..” dedim. 

“Ona söz yox... Amma bir tütəyim də...” dedi. 

“Bir sevgilini də unutma... O da yanında olsaydı...” dedim. 

“Ah... Nə gözəl olardı!..” dedi. 

“Sən gözlərini yumaraq, sevgilinə tütək çalarkən, bu çöllərin 

ağzı qara canavarları da sənin qoyun-quzularına tütək 

çalsaydılar nə edərdin?” dedim. 



- 121 - 

“Mən də sevgilimi götürüb, bu yerlərdən qaçardım!” deyərkən, 

mən birdən qolumdakı saata baxdım: 

“Mənim çoban dostum!” dedim, “bilirmisən nə zamandır 

burada röyalara dalıb getdiyimizi?.. Bir saat olmuş artıq!..” 

“Yox canım!.. Nə yazıq!.. Bu təpələrdən ayrılmalıyıqmı?.. 

Dönərkən də bu yollarlamı gələcəyik?..” 

“Sevərsən bu yolla da dönərik” dedim, sonra da, dönüb 

ardımıza baxa-baxa, o təpələrdən uzaqlaşmağa başladıq... 

Az getdik, üz getdik, dərə-təpə düz getdik, gəlib bir kəndə 

yetdik... Kəndi bir az aralıqdan görən dostum: 

“Bu damlar... Damlar üstündə bu ot tayaları... Kəndin 

böyründə başlanan bu bağ... Oynayan bir neçə uşaq... 

Bulaqdan çiyinlərində sənəkçələrlə su gətirin üç qız uşağı... 

Bunu da çəkdikm içimə...” dedi. 

Kənddən uzaqlaşınca, yol üstündə bir yemişan ağacına 

yaxınlaşdıq; ağacın altında bir oğlan uşağı oturmuşdu; 12 

yaşlarında olardı bəlkə... Quzu sürüsü də, ondan bir az aralı, 

buğda zəmisinə yaxın bir yerdə, otlaqda otlayırdı... 

“Ay oğlan nə var, nə yox?” dedi Elxan. 

“Sağ ol əmi!” dedi oğlan. 

“Bu sürü səninmidir?” 

“Hə... Mənim sürümdür.” 

“Neçə yaşın var sənin?” 

“Qırx yaşım!” 

“Neçə?..” 

“Qırx yaşım.” 

Dostum mənim üzümə baxdı... Mən də onun üzünə... Oğlanın 

davranışından, danışmaqla maraqlanmadığını görüb, 

yolumuzla getməyi sürdürdük... 

“Bizim kəndlərdə ağıl xəstəliyinə tutulmuş uşaqlar, 

xəstəxanaya yox, çobanlığa göndərilərlər!” dedim mən. 
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“Hələ bir kənddə olsa... Yoxsa şəhərlərdə gülmək arayan 

adamlarımızın tapdıqları əyləncələri olarlar!” dedi Elxan.  

Artıq üç kəndi ardımızda qoymuşduq, üç saatdan bir az 

əskik, yoldaydıq. Buğda tarlaları... Yol boyu arabir yemişan 

ağacları... Ağaclar altında, tarlalarda çalışan ata-analarına 

sərin su, ayran gətirən qız, oğlan uşaqları... Yollarda yük 

altında ləhləyən... Fınxıran... Yol kənarındakı otlara başlarını 

uzadıb otlardan bir az yemək istərkən, arxadan enən çobuğu 

yedikdə, durmadan gedən kənd eşşəkləri!..   

Qarşımızda bir təpə boylanmağa başladı... Ona çatdıq, 

yolumuz sağ yana burulub, bizi təpənin arxasında gizlənən 

kəndə doğu apardı. Kəndin ayağında, dərəyə enib uzanan, 

bağlar görünürdü. Yolumuz bir yerdə haçalandı: bir yol kəndə 

gedirdi, bir yol da bağları yarıb keçir, kənddən uzaqlaşırdı; o 

bizim yoldu... 

Bağlara çatıb yolumuzu sürdürərkən, bizdən bir az aralı, bir 

səs gəldi: 

“Ay oğul... Ay oğul... hara inşallah?..” 

Durduq... Səs gələn yerə baxdıq: ağac altında qoca bir kişi 

oturmuşdu... Çubuq çəkirdi... Ona doğru gedib, oturduğu yerə 

çatdıq. Səlam verdik, haraya yol aldığımızı bildirdik. Qocanın 

ağ bığları altından doğma bir gülüş sızdı eşiyə:  

“Baxşı ağanınmı yanına gedirsiniz?.. Çox gözəl... Çox gözəl... 

Baxşı ağa mənim də dostumdur, demək siz də mənim 

dostlarım olarsınız... İndi ki, belədir... Tələsməyin... Mənim 

yanımda da dost yanındasınız... Gedək evə, bir az dincəlin, 

bir az bizim yoxsul süfrəmizdən yeyin, için, bizdə gecəni 

qalın, sabah gedərsiniz...” 

“Ay əmi! Eviniz abad olsun, çox sağ olun!” dedim mən, “hələ 

axşam olmadan oraya çatmaq istəyirik, çatarıq da... 

Özümüzlə də bir az yeməli götürmüşük... Ac deyilik, heç 

yorğun da deyilik, yolumuzdan da çox qalmamışdır...” 
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“Ay bala! Bir azdan axşam olur, qaranlıqda bu kimsəsiz 

yollardamı getmək istəyirsiniz? Mənim evimi bəyənmirmisiniz 

yoxsa?.. Hələ mən bir yana, Baxşı ağa bunu sizdən eşidərsə, 

vallah sizi bağışlamaz... Niyə belə etdiniz, deyər... Hələ bir 

deyin görüm, o, sizin bu axşam orada olacağınızı bilirmi?” 

“Yox əmi, bilmir” dedim. 

“Onda isə, hər şey aydındır... Sizi arxadan qovalayan yoxdur 

ki, sabah olar... Yenə də siz olarsınız, yollar olar... Baxşı ağa 

da sevinər... Mənim dostum Qaçay əminin evində qaldınız 

deyər.” 

Qaçay əminin evi kəndin ayağındaydı, bağlara baxırdı 

qapısı. Evlərinin bağçasına girdiyimizdə, özü kimi yaşlı 

qadını, toyuq-cücələrə dən-düş səpirdi. 

“Gülnar!.. Gör kimi gətirmişəm evimizə... Baxşı ağanın 

dostlarını!..” sonra da bizimlə olan görüşünü bir-bir açıb dedi. 

Gülnar xala: 

“Xoş gəldiniz balalarım! Səfa gətirdiniz... Baxşı ağanı çox 

istərik, di gəli ki, çox az gələr bu yanlara... Onu görüncə deyin 

bunu... Deyin ki, unutmasın bizi...” 

Evə keçdik. Yuxuarı başda oturtdular bizi.  

“Siz hələ bir az dincəlin... Biz də bir azdan gələrik!” dedi 

Qaçay əmi, sonra hər ikisi də evdən eşiyə çıxdılar. 

Biz də yavaş-yavaş danışaraq, bu kənd evini gözdən 

keçirməyə başladıq... Evin içində, qapıya yaxın bir yerdə, 

divara dayanmış, bir su sənəyi... Taxçada hələ yandırılmamış 

bir yağ lampası... Oturduğumuz yerin solunda, üstündə bir 

neçə irili-xırdalı saxsı bardaq olan rəf... Ondan bir az aralı, 

divardan asılmış bir arxalıq... Onun yanında bir saz... Bu sazı 

Bəlkə Qaçay əmidir çalan! Dedik... 

Bağçadan gələn tüstü qoxusu, ocağın yandırılmasını 

bildirirdi... Handan-hana Qaçay  əmi dönüb gəldi: 
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“Bağışlayın məni... Sizi tək qoydum!” dedi, sonra da bir sinidə 

çay gətirdi Gülnar xala. Qaçay əmi bir az yanımızda qaldı, 

sonra: 

“Qaçay!.. Bir bura gəl” deyən Gülnar xalanın olduğu yerə 

getmək istərkən, biz də ona qoşulub bağçaya çıxdıq. Gülnar 

xala, bağçanın bir bucağında, ocaq başında durub pişmiş 

pişirirdi... 

”Darıxdınızmı?..” dedi Gülnar xala.  

“Yox darıxmadıq... Buradan bağlara baxmaq istədik bir az!” 

dedik. 

Evin hələ də açıq qapısından, aşağıdakı bağları görürdük... 

Getdikcə axşam kölgələrinə sarınan bağlar, yaşadığımız 

rahatsız, səksəkəli dünyamızdan uzaq, baxdıqca ruhumuzu 

oxşayıb dincəldən yaşıl bir ada kimi görünürdü bizə... 

Göyüzündə axşam ulduzu görünərkən, hamımız evdə oturub, 

yemək yeyirdik. Qaçay əmi biz qonaqları üçün toyuqlarından 

birini kəsmişdi. “Ah... Yazıq toyuq!” deyə düşünürdüm, “bu 

gözəl bağçada yaşayırdın, toyuq yoldaşların vardı, xoruz ağa 

da başınızın üstündən heç əskik olmurdu!..Bunların hamısını 

səndən aldıq, bizim gəlişimiz sənin ölümünə nədən oldu!.. 

Ah... Zavallı toyuq!..” 

Yeməkdən sonra bir çox şeylərdən söz etdik, Qaçay əmini 

maraqlandıran sorğularına qarşılıq verdik. Biz ikimiz də, 

divardan asılmış saz haqqında sormaq üçün, uyğun bir 

zamanı gözləyirdik... Hamımız birdən susunca, bu zamanı ələ 

keçirə bildi Elxan: 

“Qaçay əmi!” dedi, “kim çalır o sazı?” 

“Mən çalaram hərdən oğul, Gülnar üçün çalaram!” dedi 

Qaçay əmi. 

“Gülnar xala çoxmu sevir saz səsini?” 

“Hə oğul... Bunun da özünün uzun bir nağılı vardır...” 

“Qaçay əmi! Sən bizi dost deyə gətirdin özünlə, o nağılı 

dostlarına demək istəməzmisən?” 
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Gülnar xala bir az qızarıb, başını aşağı saldı, amma üzünə 

uzaq bir gülümsəmənin də işığı yayılmışdı...  

Qaçay əmi: 

“Oğul! O zaman mənim 16 yaşım vardı” dedi, “Gülnar’ın 14 

yaşı. Başqa kənd uşaqları kimi, biz də birlikdə, eşikdə-bacada 

oynamışdıq... Toy-mağarlarda bir yerdə olmuşduq... Bağda, 

bağçada meyvə dərib, deyib gülmüşdük, danışmışdıq... 

Ancaq o yaşımda Gülnar’ı görərkən, keçmişdəki kimi deyil, 

tam başqa bir hala düşürdüm... Görmədiyimdə də, xəyalı 

məndən əl çəkmək istəmirdi... İşin tərsliyindən, Gülnar, 

uşaqlıqdan bir oğlana adaxlanmışdı... Yavaş-yavaş gəlinlik 

çağına yaxınlaşdıqca, onu başqa oğlanlarla bir yerdə olmağa, 

ya da yol üstə durub danışmağa qoymurdular... Mənimsə 

bütün rahatlığım qaçmışdı... Təkcə bir anlıq onu görüm deyə, 

nələr etməzdim ki!.. 

Bir gün toy vardı kəndimizdə, o toyda Aşıq Alı saz çalıb 

oxudu. Aşıq Alı’nın, bütün qonşu kəndlərdə də adı-sanı vardı. 

Çox ağırbaşlı bir adamdı Aşıq Alı. Saz çalıb oxuyarkən, 

yanında hırıldayıb gülən olsaydı, ya o çıxıb getməliydi, ya da 

onun özü. Aşıqlıq ona az qala ibadət kimi bir şeydi; yüngül 

aşıqları heç sevməzdi. Hə... Aşıq Alı çalıb oxudu... Sonra da 

yavaş-yavaş dağılışmağa başladıq. Birdən baxdım ki, 

qaranlıqda, evlərinə gedənlərdən bir az aralı, Gülnar mənim 

yanımdadır! Dilim tutar-tutmaz: “Gülnar!.. Aşığın sazından 

xoşun gəldimi?” dedim. 

“Kimin xoşu gəlməz ki, onun sazından!” dedi Gülnar, sonra 

da “sən niyə saz çala  bilmirsən Qaçay?” dedi. 

“Gülnar!.. Saz öyrənib çalsam, qulaq asarmısan?” dedim. 

“Niyə qulaq asmaram!” dedi. 

Ertəsi gün, Aşıq Alı’nın evinə getdim, yalvarıb-yaxarmağa 

başladım: 

“Ay Aşıq əmi!” dedim, “mənə saz çalmağı öyrət... İstərsən 

qoyunlarını qat bizim qoyunlarımıza, mən otarım... İstərsən 
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otunu, buğdanı biçim... İstərsən bağımızın meyvələrindən 

gətirim sənə, istədiyincə... İstərsən evinizin suyunu mən 

daşıyım  bulaqdan...” 

Aşıq bir gülümsünüb üzümə baxdı: 

“Oğul!.. Nə oldu sənə birdən?... Ki  saz çalmağa vuruldun 

belə?..” dedi. 

“Aşıq əmi!..Sən saz çalarkən, çox sevdim sənin çalmağını... 

Ona görə...” dedim. 

“Aşıq olmaqmı istəyirsən bəlkə?..” dedi. 

“Yox... Bilmirəm... Bəlkə də oldum... Amma çalmaq istəyirəm 

Aşıq əmi” dedim. 

“Niyə çalmaq istəyirsən oğul?..” dedi. 

“Özüm üçün... Öz ürəyim üçün...” dedim. 

“Oğul!.. Sən aşıq olmasan da, sazın qədrini bilərsən, 

sözlərindən anladım bunu...” dedi Aşıq, “gəl sabah yanıma, 

sənə saz öyrətməyə başlarıq.” 

Qanad çıxarıb uçmaq istəyirdim sevindiyimdən. Ertəsi 

gündən, başladım Aşıq Alı’nın yanında saz öyrənməyə. 

Aşığın ayrı bir sazı da vardı evində, onunla öyrənirdim. Gün o 

gün oldu ki, aşıq Alı, öyrəndiyim sazı mənə verdi: 

“Oğul!.. Bu sazı özünlə apar” dedi, “yaxşı qoru, bağda-

bağçada vaxt tapınca çal... Çal ki, daha yaxşı öyrənə 

biləsən.”  

Bir gün görə bildim yenə Gülnar’ı: 

“Gülnar!.. Demişdin saz çalsam, qulaq asacaqsan!” dedim, 

“bax... Sən qulaq asasan deyə, öyrəndim...Gündüzləri sazım 

da bağda yanımda olur... Çalıram... Bağınıza gedərkən, bizim 

bağın yanından gəlib keçsən eşidə bilərsən!” 

Ertəsi gün, günorta çağıydı, iri armud ağacımızın dibində 

oturub, saz çalırdım... Birdən bağımızın çəpəri yanında duran 

alma ağacının arxasında bir şey dəydi gözümə... Baxdım... 

Bir qızın orada gizləndiyini duydum, dərhal bildim... Bildim 
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Gülnar’ın orada durub, mənim sazıma qulaq asmasını... O 

gündən bəri sazın səsi, bir möcüzə oldu... Hər an 

düşündüyüm Gülnar’ı mənə gətirdi... Sazımı bağrımın başına 

basıb, dilləndirdim... Gətir mənə Gülnar’ımı deyə, çaldım... 

Dediyim kimi, Gülnar’ı uşaqlıqdan adaxlılamışdılar. Bilə 

bilərsiniz... Başımıza nələr gətirdiklərini!.. Ancaq nə hədə, nə 

qorxu... Nə qadağa, nə döyüb tapdamaları... Heç biri... Heç 

biri bizi bir-birimizdən qopara bilmədi... Ya bir öləcəyik, ya bir 

qalacağıq... Deyib durduq... Bunu bildikdə, sonda əl çəkdilər 

bizdən... 

Qaçay əmi, sazın nağılını bizə dedikdən sonra bir az susdu 

və sonra: 

“Bilirəm... Bir çal o sazı deyəcəksiniz... Qoy elə özüm çalım!” 

deyə sazı asdığı yerdən alıb çalmağa başladı... 

Nə şirin, nə isti, nə gözəl səslənirdi saz... Heç qocalmaq 

bilməyən bir ürəyin sevda mahnısıydı... Qar altından 

boylanan, bahar qoxusu saçan, qırmızı bir çiçəkdi... 

Elxana baxdım... Gözləri açıqdı... Amma... Baxan gözləri, 

hansı bir aləmdə gedib qalmışdı?!.. 

Yanaqları qızarmış Gülnar xalanın üz-gözündə, təndirdən 

yenicə çıxmış çörəklərin doğma ifadəsi, və istisi vardı... 

Qaçay əmi sonra, Baxşı’dan danışdı; dedi ki, Baxşı ondan 

saz öyrənmək istəmişdi, ancaq gəlib getməyi uzaq 

olduğundan, baş tuta bilməmişdi bu. 

Səhər erkən oyanınca, Elxan mənə: 

“Çox qəribədir...” dedi, “keçən gecəni, doğrudan yox, yuxuda 

görmüşəm kimi xatırlayıram... Tam bir röya kimi...  

“Mən də sənin kimi...” dedim. 

Səhər yeməyindən sonra yola düşdük. Qaçay əmi də bizimlə 

gəldi. Bağından, əriklərin iri, yetişmişlərindən dərdi, bir əl 

səbətinə qoyub, bizə verdi: 
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“Bunu da özünüzlə aparın...” dedi, “Baxşı ağa ilə birlikdə 

yeyin... Məndən və Gülnar’dan da səlamlar yetirin... Yolunu 

gözlədiyimizi deyin...”  

Oradan çox uzaqlaşmışdıq... Önümüzdə duran bir təpənin 

ardına keçirdi yolumuz, durub son dəfə olaraq, Qaçay əminin 

bağına baxdıq: 

...İlin yay aylarında, orada bir çox meyvələr yetişirdi, 

almalar... Armudlar... Əriklər... O meyvələr sonra zamanla 

tükənirdi... 

O bağda, uzun-uzun illər qabaq, Qaçay əmi ilə Gülnar 

xalanın da sevgisi yetişmişdi... Ancaq o meyvəni nə 

sonbaharlar, nə qarlı qışlar tükəndirə bilməmişdi... 

İki saata yaxın bir zamandan sonra, Baxşı’nın yuva 

qurduğu, uzaq kəndini haqlaya bildik. Yolun kəndə enən bir 

yerində durub, qarşımızdakı bütün görünənlərin seyrinə 

vardıq: 

Dağların qoynunda, çökək bir yerdəydi kənd. Yaşıl bir qol 

kimi, ağaclar kəndi arxadan qucaqlayıb, sonra dərə boyunca 

uzanırdı... Bir çox damların üstündə, quru ot tayaları vardı. 

Kəndin dərəyə doğru uzanan bağlarının kənarı ilə bir yol 

gedib, bir az uzaqda,  təpənin ardına burulub, görünməz 

olurdu. Kəndi qarşıdan qucaqlayan təpələrin bozumtul 

turuncu rənginə, seyrək buludlar, bölük-bölük kölgələr 

sərirdi... Təpələr isə, uzaqlaşdıqca, göyün açıq mavisinə 

qarışan dağlara uzanırdı... Dostumuz Baxşı, gözəl bir yerdə 

qurmuşdu yuvasını!.. 

Kəndə endik, qarşımıza çıxan bir oğlan uşağı, bizi Baxşı’nın 

evinə apardı. Evdə deyildi. Hər günki gəzintisinə çıxmışdı. 

Bağlara getmək istərkən, bir kəndli: 

“Olmaz!..” dedi, “Müəllimimizin qonağı bizim də qonağımızdır, 

bizdə oturub çay içərsiniz, bir az bir şey yeyərsiniz, sonra 

tapılıb gələr Baxşı ağa da...” Onun evində oturub gözlədik. 

Çox keçmədən də Baxşı tapılıb gəldi. Məni görməyinin 
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sevincinə, Elxan’ın da olmasının sevinci qarışdı. Durub onun 

qaldığı dama yollandıq. 

Müəllim ağanın evini, bir kənd evindən ayıran, onun rəflərinə 

düzülmüş bir çox kitablarıydı... 

Baxşı’ya, yolumuz boyunca gördüklərimizdən danışdıq. O 

qəribə təpələrdən söz açdıq; o təpəri o da tanıyırdı, onların 

bənzərsiz gözəlliyini görsün deyə, şəhərə gələrkən, yolunu 

arabir oralardan salırmış.  

Qaçay əmidən, Gülnar xaladan söz edərkən daha da sevindi: 

“Ah... Nə yaxşı olmuş!” dedi, sonra da onlarla tanışlığını açıb 

söylədi bizə: ”mən də sizin kimi o yolla gəlirdim, onların 

kəndindən aralı, bağların içiylə keçirdim. Sizi görən kimi, məni 

də görüb, evinə apardı Qaçay əmi. Mənə də saz çaldı, 

keçmişlərindən danışdı. Mən hər zaman sazı sevərdim, 

ancaq onun söylədiklərindən sonra, birdən ürəyimdə saz 

çalmağa dərin bir maraq yarandı... O, bunu görüb, mənə saz 

öyrətməyə söz verdi. Mən də bir saz tapıb gətirdim özümlə. 

İki kərə də onların yanına gedib öyrənməyə başladım; sonra 

qış ayları başladı, buranın uzun qışı!.. Onların yanına gedə 

bilməyimin qarşısını aldı. Buraya yaxın, qonşu kənddə bir 

aşığın olmasını dedilər mənə; gedib onu tapdım; mənə saz 

öyrətməyə o da söz verdi. Onun yanına qışda da gedə 

bilərdim. Birinci görüşümüzdə, qısa bir hava çaldı; mənə də, 

necə çala biləcəyimi öyrətdi. Kəndə döndüm, boş vaxtlarımda 

çox həvəslə çalmağa başladım. Nasir adında, məni çox 

sevən, 13 yaşında bir məktəb uşağım da var, o da mənə 

qoşulub, düşdük zavallı sazın canına!.. Dilimizi bilməyən bir 

adamla zorla dilmizdə danışmaq istəyirmişik kimi, çala 

bilmədiyimiz sazı da zorla dilləndirmək istədik... 

Yenə də aşığın olduğu kəndə yollandım: 

‘Arvadımın xalası öldü... Qırxından sonra, yenə də saz 

çalmaq olar!’ dedi.   

Qırx gündən bir az da çox keçdi; sazı götürüb o kəndə doğru 

yollandım: 
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‘Ağa müəllim!..Çox bağışla məni...Məhərrəm ayı çıxsın, biz 

də çalaq sazımızı...’ dedi.  

Məhrəm ayı çıxana qədər, həm mənim, həm zavallı uşağın 

canı, burnumuzdan çıxdı az qala!  

Dözməkdən başqa çarəmiz yoxdu ki!.. 

Məhərrəm ayı da çıxdı; sazı alıb əlimə, getdim yenə də... 

Evinə çatdım Aşığın:  

‘Xoş gəlmisən, səfa gətirmisən!’ dedi arvadı. Aşığı sorduqda: 

‘Məşəd’ə, ziyarətə getdi!..’ dedi. Sazı götürüb kəndimə 

döndüm. Həftələr keçdi, Aşığın Məşəd’dən döndüyünü eşidib, 

sazım əlimdə dərə-təpə bilmədən, qanad açıb uçdum yenə 

də. Dağın, kəndə enən yerində, o kənddən dönən, 

kəndlilərimizdən biri çıxdı qarşıma: 

‘Xeyir ola Ağa!.. Hara belə?’ dedi. 

‘Aşığın yanına gedirəm...’ dedim. 

‘Niyə?’ 

‘Mənə saz öyrədəcək...’ 

‘Görünür... Bilmirsən... Ağa müəllim!’ 

‘Nəyi bilmirəm?..’ 

‘Aşıq, artıq saz çalmır ki... Tövbə edib, saz çalmayacaq bir 

daha!..’ 

O kəndli ilə birlikdə kəndə döndüm.  

O gündən bir az keçmişdi, dostlardan birinin şəhərdə saz 

öyrənmək istədiyini, sazının olmadığını eşitdim; şəhərə 

gedərkən sazı da özümlə apardım; o dosta verdim: ‘Öyrən bu 

sazı... Həm də çox gözəl öyrən, mənim üçün də çal!..’ ” 

dedim. 

Bizim, kəndə gəlişimizdən iki həftə keçmişdi. Kəndin çox 

gözəl təbiətindən dərin zövq almışdıq. Olduqca şirin 

gecələrimiz... Rəngli gündüzlərimiz olmuşdu. Dərin dərələr... 

Dərələrdən, dibini görə bilmədiyimiz uçurumlara saçılaraq 

tökülən o şəlalə... 
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Az insanın ayağı dəyən, altı dibi görünməyən dərələrə açılan 

cığırlar... 

Axşamları, günəş batarkən, uca qayaların üstündə durub, 

dağların ayağıyla axıb gedən Qızılüzən sularının kölgələnən 

parıltılarını uzaqlardan seyr etmələrimiz… 

Daddığımız meyvələr... 

Hər bir səhərlə yenidən dünyaya göz açmağımız... Hər bir 

axşamla ömrümüzün ilk gözəl gecəsini başlamağımız... 

Elxan’ın, keçirdiyimiz günlərdən çox zövq almaları... Bu özü, 

mənim üçün ən önəmlisiydi... 

Bir gün... Kəndin məzarlığında bir çox insan gördük... Dərin 

kədər... Yas içində... Ağlayan kim... Hıçqıran kim... Oxşama 

deyib saçlarını yolan kim: 

Ay dolandı il oldu,  

Göz yaşlarım sel oldu,  

Məni səndən ayıran  

Hansı namərd əl oldu.  

“İki ay olar...” dedi Baxşı, “əsgərlikdə ölən gənc bir oğlanın 

cənazəsini gətirib quyladılar burda; bu yas onun yasıdır... 

Sizə bu haqda demək istəyirdim, ancaq deməyə dilim 

gəlmirdi, indi isə deyirəm:  

Bir gün oğlanın ailəsinə bir məktub gəldi; Məktub, onun 

əsgərlik etdiyi yerdən göndərilmişdi. Onda, oğlanın ölüm 

xəbəri verilmiş, ailəsi tərəfindən gedib cənazəsini gətirmələri 

istənilmişdi. Yazdıqlarına görə, oğlan məşq zamanı, maşın 

altında qalıb ölmüşdü. 

Oğlanın ailəsindən altı adam, gedib onun cənazəsini gətirib, 

kəndlərində quyladılar. Oğlanın əsgər dostları, onun 

qardaşına olub bitəni olduğu kimi açıb demişdilər. Maşın 

altında qalıb öldüyünü də gördükləri kimi bildirmişdilər. Amma 

ailəsindən kimsənin bilmədiyini də ondan gizləməmişdilər: 
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Oğlan maşın altında qalıb öldükdən sonra, Yüzbaşı əsgərləri 

bir yerə toplayıb deyir: ‘Əsgərlər! Biz planımıza görə, artıq bu 

zaman əsgərxanada olmalıydıq, maşın altında qalıb, can 

verən əsgərə lənət olsun ki, əngəl oldu planımıza!’  

Ordunun alçaq, kirli kültürünü öz ruhunda və davranışında 

yaşadan bu Yüzbaşının, yurdundan uzaq, qürbətdə ölən gənc 

bir oğlanı təhqir etməsi, əsgərlərin ona qarşı nifrətini 

oyatmışdı.  

Bunu bilən oğlanın qardaşının ürəyindən nələr keçdiyini başa 

düşmək olar əlbəttə...  

Bunu, bir o bildi, bir mən; bizdən başqa bilən olmadı. 

Oğlanın yasına bir çox tanışları gəldi. İki həftə keçmişdi ki, 

Tehran’da işləyən ən yaxın, ən sevdiyi dostu da gəlib çıxdı.  

Eşitdiyimə görə, onlar bir-birlərini çox sevərmişlər. 

Dostluqlarının kökləri, uşaqlıq çağlarının ta uzaqlarına gedib 

çatırmış. Bir böyümüş, kəndin dağlarında, yamaclarında bir 

qoyun-quzu otarmış, sonra da taxıl, ot tarlalarında bir əkib-

biçmiş, bir sözlə, hər bir kədər və sevinclərini birlikə 

yaşamışlar. 

Dostunun ölümünü eşidib gələn oğlanı mən də gördüm. 

Kəndə gələn gündən nə dinir, nə danışır, yalnız susurdu... 

Ölən dostunun evlərinə gedib oturmuş, qara bir daş kimi 

susmuş və dinməmiş, heç kəsi görmürmüş kimi, öz içinə 

dalıb getmişdi. Bunu görən hər kəs, onunla bir danışıb, 

ürəyini ələ almağa çalışarkən, o, hər kəsdən qaçırmış. 

Hər zamankı kimi, bir gecə də evimdə oturub kitab 

oxuyurdum. Çox gec idi. Hamı yatırdı, kənd yerüzündən 

silinib, sonsuz bir səssizlikdə əriyib yox olmuş kimiydi. 

Öncə, kənd köpəklərindən birinin ulamasıdır dedim; dərhal da 

nə köpək, nə başqa bir heyvan səsi olmdığını bildim. Durub 

qapını açdım... Artıq daha aydın eşidə bilirdim, nəsə 

çalırdılar... O çalınan şeydə nə dərin bir yas və kədər vardı!.. 
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Evimin qapısını səssizcə örtüb, səs gələn yana getməyə 

başladım... Səs məzarlıqdan gəlirdi... Ay doğmağa 

başlamışdı... Ancaq kəndin məzarlığa gedən yolu hələ 

qaranlıq içindəydi. Məzarlığa çatıb, bir kolun ardında 

durdum... Oradan məzarlığı görə bilirdim... Ölən gənc oğlanın 

baş daşısından bir az aralı, bir adam durmuşdu... Bu, ölən 

oğlanın dostundan başqa bir kimsə ola bilməzdi, birdən... 

Onun çox gözəl balaban çala bildiyini eşitdiyimi xatırladım... 

Onun məni görə bilməyəcəyini bilirdim, durduğum yerdə 

qalıb, onun çaldığı balaban səsinə qulaq asmağa başladım... 

Mən toyda-mağarda balaban səsini az eşitməmişdim; fəqət 

onun çaldığı balabanın səsi, tam başqa bir səs idi... 

Bu səs, bir insanın içinə yığılmış gözyaşlarıydı, axaraq 

gecənin dərin səssizliyini doldururdu... 

Bir  dost ürəyinin, yanıqlı yalvarışlarıydı... Dön bu ölüm 

yolundan, dostunu yalnız qoyub getmə!... Deyirdi. 

Bu səsi eşidərkən, düşünürdüm mən: 

‘Uzun zamanlardan bəri, bu yerlərin bir gecəsi, belə bir səsi 

eşitmiş olmuşdumu heç ?!..’  

Bir zaman, mənim durduğum yerə yaxınlaşan bir neçə qaraltı 

gördüm... Onlar gəlib mənə çatdılar, Balaban səsini mənim 

kimi eşidib gələn bir neçə kəndlilərdəndilər. 

Birlikdə durub dinləyirdik bu səsi... 

Bir az keçdi... kəndlilərdən biri qulağıma əyilib pıçıldadı: 

‘Gedəkmi yanına?.. Bir az toxtaqlıq verərik... Qolundan tutub, 

apararıq evlərinə...’ 

Mən susub düşündüm bir az və sonra: 

‘Qoyaq çalsın balabanını... Ürəyi çox doludur... Qoyaq 

boşaltsın ürəyini...’ dedim. 

Onun susması, mənimlə razı olduğunu bildirdi. Sonra 

səssizcə oradan uzaqlaşmağa başladıq. Yolda kəndlilərdən 

bir nəçəsi ilə də qarşı-qarşıya gəldik; onlar da eşitmişdilər 

səsi... Onları da geri döndərdik.” 
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İki gün də keçdi. Artıq Baxşı’dan ayrılacağımız zaman da 

gəlib çatdı... Ertəsi gün şəhərə dönəcəkdik. Elxan’ın dərin 

xəyala daldığını gördüm: 

“Nə yaxşı ki, məni də özünlə gətirdin...” dedi, “nə qədər 

şirindi!.. Nə qədər acı!.. Heç unudulası deyil... 

Ah... Bu sazlı, balabanlı yollar!..” 


