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Yazıçı-publisist Akif ƏLİ-nin yeni kitabı 

müəllifin həyata və insanlara özəl münasibətini əks 
etdirən müxtəlif düşüncələrdən, deyimlərdən, 
müşahidələrdən ibarət topludur. İlk gənclik illərindən 
ədəbi-bədii yaradıcılığa meyl göstərən müəllif klassik 
söz ustadlarının qiymətli əsərlərini oxuyub 
öyrənməklə yanaşı, özü də ədəbiyyat sahəsində 
qələmini sınamışdır. Kitabda toplanmış qeydlər, 

ideyalar, mövzular, süjet və dialoqlar məhz həmin 
illərin yaradıcılıq axtarışlarının təzahürüdür. Dünyanı 
öyrənməyə, tanımağa və dərk etməyə çalışan gənc bir 
yazarın idrak prosesində gəldiyi qənaətlər, müxtəlif 
fikir-düşüncələr oxucu marağına səbəb olacaqdır.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Qələmə və onun yazdıqlarına and olsun! 

(“Qurani-Kərim”) 

Müxtəlif illərdə ayrı-ayrı kağız parçaları-na yazılıb 

ən qiymətli sərvət kimi “sandığa” yığılan bu ədəbi 
qeydlər, fikir-düşüncələr, deyimlər, müşahidələr nə 
zamansa yazıla-caq iri əsərlər üçün mövzu 
fraqmentləri ola-raq saxlanılıb. Belə qələm 
eksperimentləri yəqin ki, hər bir yazıçının arxivində 
olur. Ancaq həyatın axarı heç də həmişə təfəkkür 
axarında qurduğumuz xəyallara uyğun gəl-

mədiyindən onlar çox vaxt elə “sandıqlar-da” yatıb 
qalır. Həm vaxt bizi gözləmir, həm də yazı-pozuya 
inam, yaradıcılığa imkan həmişə qalmır. Gənclikdən 
sonacan bizə sadiq qalan təkcə ümid olur... 

 
Bu kitabda bir yerə toplanmış xırda-para qeydlərin 

əlyazma şəklində uzun illər istifa-dəsiz yatıb 

qalmasına, mövzuların işlənmə-məsinə, ideyaların 
inkişaf etdirilməməsinə bir səbəb vaxt və imkan 
məhdudluğu olub-sa, başqa (bəlkə də başlıca) səbəb, 
təəssüf ki, son illərdə kitaba, mütaliəyə, yazıçı pe-
şəsinə marağın sönməsi, ədəbiyyat işinin az qala 
mənasız bir məşğuliyyət halına  gətiril-məsi olub.  

Əslində xalqın, ictimai şüurun inkişa-fında 
mədəniyyətin əhəmiyyətini dərk edən hər bir kəs ən 

xırda istedad, bacarıq, qabi-liyyət işartısına belə 
dayaq durmalı, onu qo-rumalı, stimullaşdırmalı, daha 
da parlama-sına təkan verməlidir (əlbəttə, əgər xalqın 
inkişafını istəyirsə  və mədəni tərəqqinin mahiyyətini 
dərk edirsə!)...  

 
Amma biz nələr gördük: hətta dövlətin qoruyub 

saxladığı, qayğı göstərdiyi yaradıcı qurumların, ədəbi-
mədəni təşkilatların bağlı qapıları arasından gəncliyin 
üzərinə qayğı əvəzinə laqeydlik, biganəlik, soyuqluq 
axdı...  

  
Əvəzində isə öz ətraflarında əhəmiyyət-siz, boz-

bulanıq, anti ədəbi-mədəni kon-yuktur mühit 

formalaşdıran canlı “klassik-lər” həm yaradıcı 
insanlarda, həm də ümu-mən cəmiyyətdə bu sferaya 
marağı sön-dürdülər... 

 
Ancaq nə etməli, pislər öz pisliyindən əl çəkmirsə, 

yaxşılar nədən öz yaxşı əməllə-rindən qalmalıdırlar?! 
Bu müdrik amala və müqəddəs qələmə sadiq olan 
istedadlılar hər nə çətinlik çəksələr də, öz yollarını 

davam etdiriblər... və etdirirlər. Bu da yurdumuzun 
bir gözəlliyidir!  

 
...Onsuz da qar yolları kəssə də, şaxta yeri sarsa 

da, çovğun tüğyan etsə də, dün-yanı don vursa da 
vaxtı çatanda yaz günəşi doğulur, ilıq bahar nəsimi 
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əsir, yolların do-nu, bağ-bağatın gül-çiçəyi açılır və 
Tanrının nəfəs verdiyi əbədi həyat ağacı öz barını 
yetirir. Milyon ildir belədi, milyon il də belə olacaq...          

 
Mən bu kitaba müxtəlif vaxtlarda, müx-təlif 

şəraitlərdə meydana çıxan ən müxtəlif fikirlərin, 
ideyaların, mövzu, epizod, süjet, dialoq, monoloq və 
müşahidələrin, bitkin və yarımçıq bədii parçaların, 
miniatürlərin yal-nız gənclik illərinə aid olan bir 
qismini za-man ardıcıllığı ilə topladım. Dünyanı dərk 
yolunda, dar macalda,  at üstündə doğulan ala-çiy 
fikirlərin itib batmaması, məhv ol-maması üçün illər 

uzunu yaranan və yaran-dıqca da “yaxasından tutulub 
vərəqə salı-nan” bu düşüncə işartılarını, qələm 
eksperi-mentlərini seçib-sonaladım, bir səfə düzdüm, 
- heyifdi dedim.  

İllər boyu saxlanan “idrak xəzinəsində-ki” köhnə 
əlyazmaları çıxarıb çapa vermək-də bir niyyətim 
onların bəlkə kimisə maraq-landıra biləcəyi, kiməsə 

gərəkli ola biləcəyi  fikrinə əsaslanırsa, bir məqsədim 
də təkra-rən onu xatırlatmaqdır ki, Yaradıcı natura-
nın mövcudluğunu  kim nə qədər inkar etsə də, 
örtməyə, gizlətməyə çalışsa da, onun  yaratdıqlarını 
heç kim heç vaxt ört-basdır edib gizlədə  bilməz. 
Çünki Yaradanın yaz-dığı, yazdırdığı nurlu Sözü 
öldürməyə kim-sənin gücü çatmaz... Yoxdan var olan 
mü-qəddəs Söz bu dünyada həqiqətən bir əbədi 

yadigardır... Və həqiqətən bu fani dünyada 
əlyazmaların heç vaxt  yanmaması idraka bir 
təsəllidir...  

 
Müəllif 
25 dekabr 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    1971 

1. Təbiət 

Təbiət – çox müdrikdir. Təbiət - ən dəqiq və incə 
mexanizmdir. Təbiətdə hər şey var. İnsan beynində 
olmayanlar təbiətin bətnin-də var. İnsanın yaşaması, 
inkişaf edə bilmə-si üçün təbiətdə hər zərurət 
mövcuddur. Ancaq bu mövcudatın sirrini tapmaq, onu 
açmaq, görmək və öyrənmək lazımdır.  

Təbiət elə bir nəhəng sirrdir ki, onunla ünsiyyətə 
girən - xoşbəxtliyə çatar.  

2. “Molodes Napoleon!”   

19-cu əsrdə Rus ədəbiyyatı tarixini “qə-
dimləşdirmək” məqsədilə bir bənzətmə qoş-dular: 
“İqor polku haqqında dastan”. Ancaq  saxtakarlığı 
ört-basdır edə bilmək üçün əl-yazma qədim olmalı 
idi. Bəs hanı? Çıxış yolunu 1812-ci ildəki Moskva 
yanğınla-rında gördülər.  Dedilər “İqor polku”nun 
orijinal əlyazması Moskvada yanıb. Odur ki əsas 

nüsxə əldə yoxdur. Qalanı bircə üzünün köçürülmüş 
variantıdır...  

Amma qəribə oldu: “İqor polku” dasta-nının guya 
“yarandığı”  uzaq 12-ci əsrdən bizim əsrədək çarın 
bütün qramotaları,  ukazları, sonra Dəli Petronun 
qazetaları və s. yazılar qalmışdı. Hətta qədim 
“Ostromi-rovo Evanqelie” də dəhşətli yanğından sala-

mat çıxmışdı. Təkcə milli iftixar nümunəsi olan “İqor 
polku haqqında dastan”ın orijinal mətni “yanıb”! 
Guya ona görə də bu gün ortalıqda əlyazmanın 
orijinalı yoxdur.    

Pah!.. 
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                                   1973 

3. Söz snayperi olmaq 

İnsanlıq ölçüsü, mənəvi sima – şüurun ifadəsi olan 
hər sözü yerli-yerində işlədə bilmək bacarığıdır. 
Lazımi anlarda lazımi sözləri deyə bilmək yetginlik 
əlamətidir. Lazımsız sözü hamı hər zaman hər yerdə 
deyə bilər, amma bu gülüş, ya qəzəb do-ğurar və 
adamın səviyyəsizliyini göstərər.  

Söz – güllə kimidir. Hələ tətiyi çəkil-məyibsə – 
sənindir. Çəkildiyi an güllə kimi gedəcək. Hədəfə  
dəyə də bilər, boşa çıxa da bilər. Elə-belə havaya da 
ata bilərsən. Hər şey öz niyyətindən asılıdır...  

Sözü sərrast deyənlər – söz snay-perləridir.  
4. Qadın  

Qadınlar həsəd aparılmalı varlıqdır. On-lar bir belə 

enerjini, gücü, qüvvəni, tempe-ramenti hardan alırlar 
ki, həm bu qədər işləyir və həm də bu qədər 
danışırlar?!  

5. Həyatın  məqsədi  

Hər insanın həyatda bir məqsədi olur və bütün 
məqsədlər bir nöqtədə kəsişir: məqsə-din kökündə 
sevgi dayanır. Kiməsə, nəyəsə sevgi! Müxtəlif 
hadisələrə, anlayışlara sev-gi, insana, peşəyə sevgi və 
s. Məsələn, kim-sə həyatının məqsədini hansısa 
qadının sev-gisini qazanmaqda görür,  kimsə hansısa 

ki-şinin. Kimsə vətənə xidmət eşqi ilə yaşayır, kimsə 
bütün bəşəriyyətə. Biri hansısa peşəyə nail olmaq 
uğrunda çalışır, müəllim, həkim, rejissor olmaq 
istəyir, bir  başqası digər sənəti seçir. Biri pulu sevir, 
biri elmi. Biri sözü, biri əməli. Həyatda məqsədlərin 
mənası, tutumu müxtəlifdir. Biri az əhə-miyyətlidir, 
biri çox. Adam var sadəcə şofer olmağı, maşına 
qulluq etməyi həyatının mənası sayır, adam var 

ömrünü vətənə qulluğa həsr etmək istəyir...  
Hər halda insan həyatının başlıca məq-sədi bir 

kriteriya ilə ölçülməlidir: vətənə, xalqa, millətə 
xidmət! (Bakı - Moskva təyyarəsi) 

 

 6. Özüm kimi 

Deyirlər çox boylanma, hamı necə, sən də elə. 
Palaza bürün elnən sürün! Amma mən “hamıya” 
oxşamaq istəməzdim. Nə bürünmək, nə sürünməklə... 
Nə oluramsa-olum, özüm olum.   

7. Qəmli mənzərə 

Küçə. Axşam. Yağış yağır.  
Qoca qadın yağışın altında dizi üstə du-rub yerə 

dağılmış alma, limon, çay və digər şeyləri  zənbilinə 
yığır.  

Görünür yıxılıbmış...      

8. Köhnə kitab  

Köhnə, vərəqləri üzülmüş kitabı adam nədənsə 

daha həvəslə oxuyur, nəinki qatı açılmamış təzə 
kitabı.  

9. Traktovka 

Hamlet əlində qələm “Olum, ya ölüm!” 
monoloqunu yazır. O, kağızda monoloqun mətnini  
yaza-yaza səhnədə o baş-bu başa gedir, gəzinir, arada 
ucadan teksti öz-özünə təkrar edir. Hərdən əlindəki 

vərəqə düzəliş-lər edir,  nəyisə pozub yenidən yazır, 
sonra yenə gəzinə-gəzinə oxuyur...  

10. Yaşamaq budurmu  

Hər adam öz qızıl vaxtının müəyyən his-səsini 
başqa adamlara ayırmağa məcburdur  (yaxud 
məhkumdur)...  

11. Yuxu nədir? 

Yuxuda gördüm ki, balaca Cəmiş yıxılıb üzü 
qanayıb... Səhər xəbər çıxdı ki, Cəmil kənddə  yıxılıb 
qaşı partlayıb...  

12. Yeni dərslər 

Ali məktəblərdə yeni kurslar tətbiq et-mək 

lazımdır: “SSRİ xalqlarının tarixi”, “Dünyanın qısa  
tarixi”, “Dünya incəsənə-tinin tarixi” (kino, teatr, 
musiqi, rəssamlıq və s.).Yoxsa  biz dünyanı heç 
tanımırıq.    

13. Dilşünaslıq 

F. Sosyur və digər dilşünas alimlər dil-dəki 

işarələrin tam təsadüfi olduğunu hesab edirlər. Yəni 
məsələn, “futbol”a “karandaş”, “alma”ya – “sünbül” 
deyilə bilərmiş və s.  

Amma ağlabatan deyil. Təbiət çox sərt və 
amansızdır. O təsadüflərə imkan verməz. O cümlədən 
dilin də  təbiətində çox güman ki, əşyanın mahiyyəti 
ilə yanaşı, hər millə-tin öz xüsusiyyəti, psixologiyası, 
dünyaya baxışı, ruhu əsas rol oynayıb. (APRDƏİ) 

14. Kimdir haqlı? 

Bütün zamanlarda eyni cür olub: kasıblar varlıları 
bəyənməyib, varlılar da kasıbları.  

15. Versiya   

Bəlkə nə zamansa bütün planetlər fəzada böyük bir 
cism kimi dolaşırmış? Sonra  nə olubsa kənar bir 
təsirdən parçalanıb pərən-pərən düşüblər?... 

16. Xarakter 

Raskolnikov – “məcburi eqoizm”.  

17. Poetik uçuş  

Buludlardan yuxarı mavi səmadır,  

Orda ay, ulduz, günəş...-sonsuz ənginlik. 
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Buludlardan aşağı bizim dünyadır, 
Orda insan, həyat, sevgi... eyni zənginlik!   
(Moskva - Bakı təyyarəsi) 

 18. Elm və Sənət  

Alim və Sənətkar – hər ikisi tədqiqatçı-dır. Alim 
real aləmdə,  Sənətkar irreal aləm-də tədqiqat 
aparırlar. Hərəsi öz sahəsində kəşflər edir, dünyanı 
öyrənir, izahını verir və nə isə yaradırlar. 

 “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi”ndən mühazirə deyən 

dosent xanım Diyarova bunu inkar  etsə də, ancaq 
memarlıq əsərində də ideya var. Mütləq var! 
Memarlıq təkcə formadan ibarət deyil.  

Ümumiyyətlə, həm İncəsənət əsərində, həm də 
Elmdə obraz vardır. Həyatın, təbiə-tin obrazı. Elmin 
hər nailiyyəti bəşərin, kainatın, gerçəkliyin obrazı 
üçün bir ştrix,  detal artırır. Beləliklə, Elm və 
İncəsənət bir-likdə müxtəlif obrazlar vasitəsi ilə bu 

dün-yanı izah edirlər. (APRDƏİ) 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               1974 

19. Cin Günəşin dedikləri    

Cin Günəş gündüzlər kəndi dolaşar, onun-bunun 
qapısında çörək yeyər, gecə-lərsə kənddən çıxıb  
yaxınlıqdakı qəbristan-lığa gedər və oradakı köhnə 
uçuq qalaçada yatardı. Bir gün kəndin arvadları Cin 
Günə-şi tutub Yetərin evinə apardılar. Evin orta-sında 
palazın üstündə oturdub qabağına mis camda su 

qoydular. Başına qırmızı şal atdı-lar. “Günəş, Günəş, 
bax gör nə görürsən?” – dedilər. Cin Günəş cəld əlini 
atıb Yetərin yaxasındakı iynəni çıxartdı, qaba atdı. Bir 
cında istədi. Qırmızı şalın altında yavaş-ya-vaş öz-
özünə nəsə pıçıldadı. Sonra mis ca-mın üstünə əyilib 
susdu. Hövsələsiz arvad-lar “Az noldu?” deyə-deyə 
onu tələsdirir-dilər. Bir azdan Günəş titrəməyə 

başladı, sonra qəflətən inildədi, qışqırdı.  Arvadlar 
yenə gülə-gülə “Az noldu, ay qancıq, nə gö-rürsən?”- 
soruşdular. Cin Günəş cavab vermədi. Bir azdan o 
coşub-daşmağa baş-ladı, əvvəlcə böyürdü, sonra 
öyüdü... qor-xunc səslər çıxardı... və birdən: “Qara 
görü-nür, qara görünür... – deyə qışqırdı. – Cana-za 
gəlir... Kastelli gəlir...” – deyə-deyə ba-yıldı. Arvadlar 
onun üzünə su şiləyib ayılt-dılar, sürüyüb evdən 

bayıra çıxartdılar. Son-ra da qapaz vura-vura Yetərin 
həyətindən qovdular. Çörək istədi çörək vermədilər, 
su  istədi su vermədilər...  

Və o gündən sonra Cin Günəş daha bu kənddə 
görünmədi. 

Aradan xeyli vaxt keçdi...  
Yay gələndə xəbər çıxdı ki, müharibə başlayıb. 

Kəndin bütün kişilərini yığıb “ne-meslə” döyüşə 
apardılar. Aylar-illər ötdük-cə kəndə neçə-neçə qara 
kağız gəldi, neçə adam şikəst olub qayıtdı. Yetərin əri 
də ax-saya-axsaya, qoltuq ağacına söykənə-söy-kənə 
gəlib çıxdı. Onun da bir qılçını dizdən aşağı mərmi 
üzmüşdü...  

20. O da insan, bu da insan  

Sahibin məzarını açdılar. Rütubətli idi. Varlı 
sahibi qara münbit torpağa basdır-mışdılar. O 
dünyada da firavanlıq içində ol-sun deyə yanına bir 

küp buğda qoymuşdu-lar. Qızıl qab-qacaq, bəzək 
əşyaları düz-müşdülər. Ayağının alt tərəfində isə bir 
in-san skeleti var idi. Сkeletin ayaqları zən-cirlə bir-
birinə qandallanmışdı. Demək, adam bu məzarda 
yatan sahibin köləsi imiş  və o öləndə köləni də digər 
əşyaları kimi diri-diri məzara  gömmüşdülər...  

21. Din və dövlət 

Din insanların psixikasına, hissiyyat alə-minə təsir 

edir. Ona görə də uğur qazanır. Min ildir var.   
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Dövlət aparatı adamların beyninə, təfək-kürünə, 
şüuruna təsir göstərməyə çalışır. Ona görə də davamlı 
uğur qazana bilmir.   

Ruh, hiss, duyğu – ibtidadan var, əbədi-dir və 
hamıda eynidir. Şüursa – ali qazanc-dır, müvəqqətidir 

və hərədə bir cürdür.  
Möhkəm olması üçün dövlətə Din lazım-dır. 

İnsanlar nəyəsə tapınmalı, hansısa qey-ri-adi qüvvəyə 
inanmalıdırlar. Adamlara “qorxu” səbəbi lazımdır. 
Kimdənsə, nədən-sə qorxu olmasa cəmiyyət pozular.  

 

22. Etiraz   

Necə yəni: “Həyat mürəkkəbdir”?  
Həyat heç mürəkkəb-zad deyil.  

Həyat sadə və müdrikdir.  
Adamlar özləridir mürəkkəb. Və öz qə-lizliklərini 

yıxırlar anlamadıqları həyatın üstünə...   

23. Maksimalizm 

Əgər sevgin gündən-günə artmırsa və sevdiyinə 
hər gün heyran olmursansa – bu sevgi deyil.  

Əgər arvadına hər gün çimmək üçün on litr süd ala 

bilməyəcəksənsə, heç evlənmə!  

24. Aforizm  

Gözlərim uzağı zəif görsə də, uzaqgörənlikdən 
şikayətim yox.   

25. Gecələr  

Gecələr qorxuncdur, qorunun ondan!  

Ölüm, itim, oğurluq, zorakılıq, hücum, basqın...  
İnsanlığa zidd olan nə varsa, hamısı gecənin 

qaranlığında baş verir.  
Gecənin qaranlığını yalnız yarasalar, krısalar və 

natəmiz adamlar sevər.  
Qaranlığı gur işıqla məhv edin, insanlar, ey 

insanlar!  

26. Yaradan lazımdır  

İndi də Romeo və Cülyettalar var həyat-da. Lakin 
Şekspir yoxdur indi.   

Eynən Leyli-Məcnunlar da hər zaman olur. 
Nizamilər hər zaman yetişmir... 

27. Eşqin dərmanı  

Azərbaycanın xalq mahnıları, el havaları və 
muğamları – sevənlər üçün dərmandır.  

28. İdarə  

Ailə - mikro dövlətdir. İdarə edə biləcək-sənmi?   

29. Xəstəliyin  üstünlükləri 

Xəstə adam daha hissiyyatlı, humanist, zərif olur. 
Xəstə insanın hissləri incəlir, ürəyi kövrəlir. 

Sevən adam da mülayim olur, ürəyiyum-şaq olur, 
kövrək olur. Sevgi də xəstəliyin bir növüdür...  

30. Kredo  

Özünü həyatda sevib, sənətdə bəyənmə-yən 
Yaradıcı adam. Sənətdə romantikanı, həyatda realizmi 
sevir.  

Onun rəqibi isə həyatda romantikanı, sənətdə 
realizmi sevirdi.  

31. Qələbə və qadın  

Qələbə də qadın kimidir: daim özünə diqqət tələb 
edir. Kim onun uğrunda ölümə belə getməyə hazır 
olursa, ona çatır.  

32. Sirr 

Axşamtərəfi idi. Günəş öz işini görüb qurtarmışdı 
və dincəlməyə gedirdi. Qarşı-dan uzun bir gecə 

gəlirdi.  
Günəş gedəndən sonra Gündüz də yor-ğanını 

başına çəkib yatdı. O səhər tezdən oyanmalıydı. 
Çünki Günəş sübh tezdən qayıdacaqdı. Milyon il 
əvvəl başladığı işi sabah da davam etdirmək üçün 
gələcəkdi...  

33. Funksiya 

Bıçaq gərək iti olsun. Ya itiləmək, ya da atmaq 
lazımdır korş bıçağı.  

 
34. Pedaqoqika  

Kim necə gəlibsə - elədir. Kimin qanında nə varsa 

- odur. Tərbiyə - boş xülyadır. (APRDƏİ)   

35. Perpetuum mobile 

Əbədi günəş sistemi.  
Daim genişlənən qalaktika.  
Fasiləsiz materiya-hüceyrə-atom-elek-tron -proton 

qaynaşması.  

36. Kumir  

Leonardo da Vinçi. O hərtərəfli dahi in-san olub! 
Elmdə də, texnikada da, incəsə-nətdə də böyük 
kəşflər edib. Qeyri-adi İn-san olub. 

37. Musiqi  

Musiqi – bəşəriyyətin ən yetgin uğuru-dur. Kamil 

musiqi əsəri incəsənətin zirvəsi-dir. Onu sevməmək 
mümkün deyil. Kamil musiqi ilə qovuşuqda yaşaya 
bilmək böyük nemətdir.  

 
38. Rəqs  

Milli rəqs havalarımız – valehedicidir. Onların 
harmonikliyi, ürəyəyatımlığı, rit-mikliyi, şən əhvalı, 
lirikliyi... bütün bunlar dahiyanədir! Ən yüksək 
səviyyədədir. 
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39. Yazıq dahi   

Mirzə Ələkbər Sabirin məsləki ilə məişə-ti, amalı 

ilə həyatı arasındakı təzadı düşün-dükdə, onun 
obrazına girib onun kimi yaşa-mağa başladıqda adamı 
dəhşət bürüyür. İn-sanlar arasındakı tənhalığına, özü 
dünyanı dərk etsə də balaca bir şəhərdə anlaşılma-
masına, mədəni fağırlığına adamın ürəyi ağ-rıyır. 
Ağlamaq tutur adamı. Qəlbinin və dərdinin 
böyüklüyünə heyrətlənirsən... Ya-zıq Sabir! Yazıq 

dahi!  

40. İdrak  

İdrak, təfəkkür, düşüncə – bu da bir duy-ğu 
orqanıdır. Həmin orqandan məhrum olanlar anormal 
hərəkətlərə yol verir, dəlilik edir...  

Kor adam dünyanın gözəlliklərini gör-mədiyi 
kimi, kar adam dünyanın ecazkar səslərini eşitmədiyi 

kimi, düşüncədən məh-rum adamlar da dünyanın 
kamilliyini dərk edə bilmir. Və özünü tanımır. Həyatı 
anlaya bilmir. Mənasız bir ömür sürür sürünə-
sürünə...   

41. Mərhələli ölüm 

İnsan üç etapda ölür:  
I - İnsanın uşaqlığı ölür; 

II - İnsanın gəncliyi ölür; 
III - İnsanın qocalığı ölür.   
...Və beləliklə İnsan bütövlükdə tədricən yox olub 

itir.   

42. İş planı 

1) İfratdan və təfərrüatdan qaçmaq. Təs-viri və 

mədhiyyəni maksimum azaltmaq. Həcmcə kiçik,  
lakonik, lakin mənalı əsərlər yazmaq.  

2) Xatirələrlə, məktublarla zəngin yarı ssenari, yarı 
esse şəklində məsləhətlərlə, monoloqlarla, dialoqlarla, 
səbəb-nəticə əla-qələrinə dair misallarla dolu əsər 
yaratmaq.  

 

43. İntibah  

İnkvizisiyanın hökm sürdüyü “Orta Əsr-lər” 
epoxası bir böyük şar idi. Şişdi, şişdi və... partladı. 
Şar partlayandan sonra onun içərisində sıxılanlar 
bayıra püskürdü. Bu püskürmədən “İntibah” doğuldu. 

İncəsənətə sərbəstlik, asudəlik, ruh yüksəkliyi gəldi. 
Sənətkarlar böyük həvəs və ehtirasla bu asudəlik, ruh 
yüksəkliyi zəminində yeni şe-devrlər yaratdılar.  

Bütün partlayışlar sürətli inkişafa zə-mindir.  
Bir də nə zaman yeni şar şişə, partlaya, püskürə... 

eee...  

44. Mühit problemi  

Mühitin İnsana təsir dərəcəsi insanın özündən 
asılıdır. Mühitlə İnsanın əlaqəsi in-sanın özünə necə 

mühit seçməsinə bağlıdır. Mühiti dərk edib ondan 
uzaqlaşmaqmı, yoxsa ona daxil olmaqmı? Bu  əsasdır.  

Hər kəs öz mühitini axtarır, tapır. Da-xilən uyğun 
olmayanlar eyni mühitdə çox qala bilməzlər. Hərənin 
öz yeri – öz mühiti var. Alim – nadan mühitində, arif 

- cahil mühitində, yaradan – yırtan  mühitində dözə 
bilməz...  

Sənin olmayan mühitdən uzaqlaşmaq üçün güc 
lazımdır. İradə gücü!    

Heç vaxt yad mühitdə qalmayın. Uzaq-laşın. Əzab 
çəkər, peşman olarsınız. Bunu bacarsanız – “mühit 
problemi”niz olmaz. 

45. Bakı bulvarı  

Dənizkənarı park. 
Sevimli bulvar.  
Sübh günəşi. 
Gənclərin görüşü. 
Əbədi qalan vida öpüşü... 

Bakı bulvarı...   
Gözəldir! 

 46. Üslub 

Yaradıcı şəxsin fərdi keyfiyyətlərinin səciyyəvi 
əlamətlərinin cəmi – onun üslu-budur.  

Yazıçının üslubu onun dünyagörüşün-dən, inkişaf 
səviyyəsindən, anandangəlmə qabiliyyətindən, 

xasiyyətindən, intellektin-dən, iradəsindən, 
istedadının dərəcəsindən asılıdır.  

47. Yerin kəşfi  

Yer planeti hələ layiq və qadir olduğu qədər 
öyrənilməyib. Yerdə kəşf olunmalı çox imkanlar var. 
İnsanlar öz həyat yaşa-yışlarını daha da 
yaxşılaşdırmaq və nizam-lamaq üçün daim bu sirləri 

açmağa  çalışmalıdırlar.  

48. İncəsənət  

İncəsənət – reallığa əsaslanan fantazi-yadır.  
İncəsənət – həqiqət uğrunda mübari-zədir. 
İncəsənət – azad olmaqdır. 
İdeal cəmiyyət o cəmiyyət olar ki, orada 

incəsənətin təntənəsi mümkün ola və insan-ların ürəyi 
yalnız sənət əsərlərinin təsi-rindən titrəyə.  

İncəsənət insan həyatını dəyişmək, yet-
ginləşdirmək, zənginləşdirmək qüdrətinə malikdir.  

İncəsənət insanlara təsir edərək onların qəlbinin ən 
zərif tellərini dilləndirir.  

İnsanlar incəsənət əsərinin təqdim etdiyi estetik 

ideallardan ruhlanaraq daha böyük enerji, güc və 
entuziazmla öz həyati işlə-rini qururlar. Bu işlər 
kompleks halda cə-miyyətin inkişafına təkan verir.  

Demək – incəsənət cəmiyyəti inkişaf etdirir. 
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49. Nəsiminin qanı   

Filosof  Nəsiminin cəsarətindən heyrətə gələn 

zahidlərin qanı donmuşdu. Onlara indi  Nəsiminin 
qaynar qanı gərək idi ki, donları açılsın. Odur ki, şairi 
şərləyib dəri-sini soydular,  isti axar qan fəvvarəsi 
altında çimişdilər, sevindilər, güldülər...  

Amma donları açılmadı. Çünki din dəl-lalları 
bilmirdi ki, filosofun dühasının hey-rətamiz qüdrəti 
onun yerdəki cismində de-yildi, göydəki ruhunda idi.  

50. Makarenko  

S.Makarenkonun “Pedaqoji poema”sı 20-30-cu 
illər Rus Sovet ədəbiyyatının ən güclü əsəridir. Bu 
əsər Sovet klassikası sa-yılan “Artomonovların işi”, 
bütün M.Qorki yaradıcılığı, “Darmadağın”, 
“Sement”, “Əzablı yollarla”, “Dirçəldilmiş torpaq” 
kimi tərifli əsərlərdən daha maraqlı, daha ibrətamiz və 

daha dəyərlidir. (APRDƏİ)    

51. Əhval-ruhiyyə  

Stravinskinin “Zümrüd quşu”na qulaq asmaq 
istədim, bacarmadım. Hətta musiqi mənə mane 
olmağa, başımı ağrıtmağa baş-ladı.  

Çaldıranı söndürüb valı dəyişdim. Şu-bertin 
“Skripka və fortepiano üçün duet”ini qoşdum. Birdən-

birə hər şey dəyişdi. Necə rahat dinlənildi! Qəlbimi 
əvvəlki musiqi ki-mi qıcıqlandırmadı... Ruhuma necə 
bol həzz doldu! Təəccüblüdür!    

Musiqi dinləyəndə insanın əhval-ruhiy-yəsi ilə o 
musiqi arasında uyğunluq olmalı-dır. Hər musiqini 
dinləməyə xüsusi əhval lazımdır. 

Ümumiyyətlə, həyatdakı uca gözəllikləri duymaq 

və görə bilmək üçün uyğun da yük-sək əhval-ruhiyyə 
lazımdır. Əhval-ruhiyyəsi pis olan adam gözəlliyə də 
biganə qalar, ko-budluq edər. Estetik həzz ala bilmək 
üçün zəruri yüksək emosional vəziyyət olma-dıqda, 
insanda düşgün “rasional”  münasi-bət yaranır.   

52. Köçürmə 

Ən zəhləm gedən şey köçürmədir. İstər dərsi, istər 
yazını, istər kitabı, istərsə də sə-nət əsərini köçürmə. 
Harda “köçürmə” var-sa, orda mən yoxam. Mən 
orijinallıq tərəf-darıyam, yeniliyi, kəşfi sevirəm.  

53. Şərq-Qərb  

Qərbin ağıllı eqoizmi Şərqin müdrikanə 
təvazökarlığını tədricən məhv etmədədir.   

54. Dünyaya baxış  

Dünya kamil olmadığı üçün yer üzündə nə qədər 
“artıq” peşələr var:  

siyasətçi, hərbçi, anbardar, satıcı, qaro-vulçu... və 
s. İnsanlar lazımi mədəni səviy-yəyədək inkişaf  
etmədiklərindən bu peşələ-rə ehtiyac qalır.Yəni:  

Nə qədər ki insanlar didişir – siyasətçilər olacaq.  

Nə qədər ki, adamlar bir-birinə qənimdir – 
hərbçilər olacaq.  

Nə qədər ki oğru var – qarovulçu olacaq...  
Amma əslində İnsanın məşğuliyyəti Gözəllik... 

Sənət... Estetik həzz... olmalıdır!  

55. Təəssüf 

Hər bir tələbə institut illərində müəllim-lərin 
auditoriyaya məhz onun üçün gətirdiyi biliklərin 
yalnız dörddə birini ala bilir. Qalanı tökülüb qalır 
sinifdə, it-bata düşür. Heyf...  (APRDƏİ) 

56. Fikir  

“Fikir” nədir? İnsan beyninin fəaliyyəti 
nəticəsində yaranan məhsul - fikirdir. Fikir insan 
beynində doğulur. Amma hər insan fi-kirləşə bilmir. 
Bilik, erudisiya, intellekt, in-formasiyalılıq – bunlar 
hələ heç də “fikir-ləşə bilmək” demək deyil. Normal 
yaddaşı olan hər kəsin biliyi, məlumatı  ola bilər. 
Amma fikir məhsulu verə bilmək üçün baş-qa 

qabiliyyət olmalıdır. Bu da tanrının bir töhfəsidir - 
kimdə var, kimdə yox.  

 
57. Pul haqqında traktat 

Pul - əsas yaşayış vasitəsidir. Onu əldə etmək hər 

adam üçün zəruri və maraqlıdır. Çünki pul  hər yerdə 

hər zaman gərək olur.  

Lakin bununla belə pulu fetişləşdirmək lazım 

deyil. Pula hörmət bəslənə bilər, eşq, məhəbbət yox. 

Pula maraq göstərmək, meyl etmək, hətta can atmaq 

olar. Ancaq ona səc-də etmək, qabağında diz çöküb 

alçalmaq, təsirinə düşüb asılı qalmaq, ömrünün, yaşa-

yışının mənasına çevirmək olmaz.  

Pulun qənaətlə xərclənməsi vacibdir. Ancaq bu 

qənaətcillik – xəsisliyə çevirilmə-məlidir.   

Pul yığmaq olar, amma tamah məqsədi ilə yox, 

həyatın gözlənilməz eniş-yoxuş-larından keçə bilmək 

üçün. 

Pulu əziyyətlə qazanırsansa, boş yerə pul 

xərcləmək ağılsızlıqdır. Amma vacib məq-səd üçün 

xərcləyəndə kisənin ağzını geniş aç, qısma.  

Hər halda - ehtiyat igidin yaraşığıdır. Ehtiyatı 

əldən vermə.  

Pula hörmət elə, ona heyran olma.  

Pulun qədrini bil, amma valeh olma.  

Pulu sev, həm də yaşa.  
 

 58. Deyimlər 

* Üfüq alışıb yanırdı. 

* Dal ayaqları üstə qalxıb gəzən adam. 

* Heykəllər gecələr tək qalır, darıxmır?  

* O, soyuq suyu soyuqqanlıqla başına çəkdi. 
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* Dəcəllik edən milçək. 

* İnsanlığa namizəd. 

* İt əzabı çəkmək. 

* Acından tük gətirdi. 

* Gün görmüş qocalar. 

 59. Hərb səhnəsi  

Şiddətli atışma gedirdi. İnsanlar bir-biri-nə qənim 
kəsilmişdi. Ölən, yaralanan, zarı-yan, göz yaşları 
axıdan...  

Döyüş meydanında arxası üstə düşüb qalmış yaralı 
bir əsgər bağırırdı: “Ana!!! Ölmək istəmirəm! Ay 
ana! Yaşamaq istəyi-rəm! Öldüm axı, anam! Qoyma! 
Mən öl-mək istəmirəm!!!” 

 Başqa bir əsgər bu faciəni görüb döz-mədi. 

“Bəsdir! Bəsdir!” deyə-deyə o da qış-qırdı. Sonra  
yaralı əsgəri  ağrılardan xilas etmək üçün: “Bir az 
döz! Bir az döz!” deyib  silahını çəkdi, onu güllə ilə 
vurdu. Yaralı əsgər son dəfə bağırıb susdu. Sanki də-
rindən nəfəs alıb dərin yuxuya getdi.  

“Hə, indi rahatlandınmı, qardaş?!” – de-yən 
hissiyyatlı əsgər qəflətən ucadan qış-qırdı və ikinci 

dəfə silahı çəkib növbəti gül-lə ilə özünü vurdu...  

60. Naməlum Əsgər abidəsi   

Tarix boyunca dünya ümumilikdə 14 min 
müharibə görüb. Bu müharibələrdə 4 milyard adam 
həlak olub.   

Bütün döyüşlərdə yaralanmış bütün əs-gərlərə 

işlənən bütün qanlı bintləri yığıb planetin “gövdəsinə” 
sarыsan, o yaralı əsgə-rə oxşayar. Elə təsəvvür yaranar 
ki, Yer pla-neti təzəcə qanlı döyüşdən çıxıb. 

                               * * *   

  ...Müharibə vaxtı yaralanıb gəlmiş yaşlı bir 
veteranın qolunda və bədəninin müxtəlif yerlərində 
çoxlu qəlpə izləri vardı. Onun qoluna maqnit 
yaxınlaşdıranda maqnit ətə yapışırdı.  Bir dəfə 
rentgen-kabinetdə işlə-yən qoca rus qarısı aparatla 
onun bədənini müayinə edəndə təəccüblənmişdi:  “Ay 
kişi,  sənin bədənin lap  metallomdur ki?!” – demişdi.       

...Bütün müharibə veteranlarının bədə-nindəki 
bütün qəlpələri bir yerə yığsalar,  heyrətamiz bir 
Əsgər Abidəsi yaranar...  

61. Yox!   

Səhər saat 5.00. Səssizlikdir. Evlər və evdəkilər 
şirin yuxudadır. Bütün dünya yatır. Boş küçələr. Yeni 
tikilən binalar. Qaldırıcı kranlar. Torağayların 
nəğməsi...  

Dünya gözəldir! Gözü və qəlbi oxşayan gözəllik 

var hər yanda...  
Heç kim heç nədən qorxmadan rahatca uyuyur. 

Heç kim güllə səsinə, mərmi part-layışına, qırıcı 

uğultusuna diksinmir. Düş-mən hücumunun, yağı 
basqısının xofunu yaşamadan hamı sakitcə və rahatca 
yatır. Kimsə evinin bombalanacağından, dağıdıla-
cağından, evsiz-eşiksiz, yurdsuz-yuvasız 
qalacağından qorxmur. Heç kimin uşağını güllə, 

partlayış səsi diksindirib şirin yuxu-dan oyatmır,  
körpələr qorxudan qışqırıb ağlamır... 

Tam səssizlik, sakitlikdir!  
Niyə də sülh olmasın? Niyə ölkələr bir-biri ilə 

savaşsın?!  
 
Elmi ədəbiyyatdan:  

“Atom bombasının ilk zərbəsi 700-800 milyon 

adamın ölümünə, bütöv ölkələrin məhvinə, yer 

qabığının və atmosferin zəhərlənməsinə səbəb 

olacaq.”  
Yox, əlbəttə, müharibəyə yox! 

62. Toy gecəsi 

Onların toyu 1941-ci il iyunun 21-də axşam saat 4-
də başladı. Və onların ailə səadəti səhər saat 4-də 
bitdi.   

63. Zamanı qabaqlamaq  

Avqustun 1-i gecə saat 2.00. Təyyarə ilə 
Düşənbəyə uçuruq. Üzü sabaha doğru 2 saat yol 
getdik. Bakıda artıq səhər saat 4-dür. Düşənbəyə 

çatırıq. Aeroportdakı saat 6-nı göstərir. Demək biz 
zamanı ötüb gəl-mişdik. Keçmişdən gələcəyə 
uçmuşduq. Bakıda hələ heç kim 1 avqust səhər saat 6-
nı görməyib. Biz isə gördük. Aradakı 2 saat vaxtı 
sürətlə keçib irəli adladıq. Gündoğana doğru... 
Maraqlıdır... (Bakı - Səmərqənd təyyarəsi) 

 64. Acı reallıq  

Nə qədər ki sağsan – dahi deyilsən. Ölər-sən – 
baxarıq.  

65. Paradoks 

Onun gözəl sifətində nə qədər ləkələr vardı! 
(Düşənbə)  

 

66. Qürbətdə  

Susuzladım. Azərbaycan musiqisini su kimi içdim 
radiodan. Doymadım. Acgöz-lüyə bax!  

 
Efirdən qucaq-qucaq mahnımız axırdı. Qucağımı 

geniş açıb yığmağa başladım,  bacarmadım. Mahnı 
qucağımdan aşıb-daşır, axır-axırdı...  

   
...Üç aydır öz dilimizdə danışmıram. Di-lim 

ağzımda şişib elə bil. Evə tələsirəm. Azərbaycanca 
danışmağa gedirəm. (Taci-kistan, Düşənbə - 

Semiqanç dağları) 
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67. Məktublar 

Məktublar biz özümüzük. Onları məhv etmək 

olmaz. Bu – intihara bərabər olar.  (Düşənbə) 

68. Mehmanxanada  

Mehmanxanada bir cüt türkmən var idi. Cüt gedib, 
cüt gəlirdilər. Otağa gələn kimi  sinxron tərzdə tez-
tələsik soyunub, çarpayı-larına uzanırdılar. Səhər 
yenə cüt oyanır, cüt geyinir, cüt gedirdilər. Günorta 
cüt qayı-dıb gəlir, cüt soyunub yataqlarına uzanıb 

yatırdılar...  
Maraqlıdır, bu sinxronluq nədəndi belə? 
 
Mehmanxanada buxara papaqlı bir da-ğıstanlı kişi 

də vardı. Şaşki xəstəsiydi. Gecə yarısına kimi dama 
taxtasının arxasında oturub daşlara baxırdı, baxırdı, 
nəsə düşü-nürdü, daşları ora-bura sürüşdürürdü. Səhər 

durub yuyunur, geyinir, yeyir-içir və... yenə dama 
taxtasının arxasına keçib daşlara ba-xırdı. Çox ciddi 
görkəmlə düşünürdü. Sanki taxtaya yox, hərbi 
xəritəyə baxırdı, ciddi əməliyyat planı hazırlayırdı.  

Maraqlıdır, o nə axtarırdı ağ-qara damalı sadə 
taxta parçasının üstündə? (Düşənbə) 

 69. Duyğu çələngi  

Ovcunda incə qadın əlləri tutmaqdan ləz-zətli nə 
ola bilər?  

 
Zərif dodaqlarını kişinin qulağına daya-yıb pıçha-

pıç nələrsə pıçıldayan qadın! Nə böyük həzz!.. 
(Düşənbə) 

70. Kişilər və qadınlar  

Maraqlıdır, kişilər həmişə hər yerdə qadınları 
gözləyir, qadınlar isə heç vaxt heç yerə tələsmirlər. 
(Düşənbə) 

 

71. Qəribə adam    

Leninqradlı rejissor köməkçisi Slava qə-ribə 

adamdır. Qarşıya çıxa biləcək bütün si-tuasiyaları 
nəzərə ala-ala yaşayır və işləyir. Bəlkə də kino işi onu 
belə tədbirli edib. Ezamiyyətdə olduğu dağ kəndindən 
hətta bir-iki saatlığa şəhərə düşüb-qayıdanda da uzaq 
səfərə çıxırmış kimi əməlli yır-yığış edir. Balaca 
çamadanına alt paltarı, əlavə köynək, papaq, dəsmal, 
sabın, ülgüc, ayaq-qabı şotkası, dabangeyinən, bıçaq, 
qayçı, diş fırçası, pasta və s. qoyur. Soruşanda bunları 

neynirsən, deyir hər ehtimala qarşı, birdən lazım olar, 
olmaz  qaytarıb gətirə-cəm də özümlə...   

Bir dəfə həqiqətən o, şəhərdə olanda qar yağmağa 
başladı və Slavik dərhal sumka-sından isti köynək 
çıxarıb geyindi, yüngül ayaqqabısına qara torba taxdı, 
əlavə corab geyindi... və şəstlə dedi: “Gördünüz?!”  

Maraqlı və qəribə tipdir Leninqradlı re-jissor 

köməkçisi Slavik.  
(Düşənbə - Semiqanç dağları)   

 

72. Sonrakı  ağıl 

Həyat axır, gedir və sən bunu görmürsən, 
bilmirsən, fikir vermirsən... Elə ki hər şey ötdü keçdi, 
arxada qaldı, başlayırsan o ötən günlərin xiffətini 
çəkməyə və özünü danla-yırsan ki, niyə vaxtında 
bunu belə eləmə-dim, elə eləmədim, niyə həyatımı 
yaxşı yaşamadım və s. (Düşənbə) 

 

P.S. Sonra da başlayırsan mahnı oxu-mağa: “Ötən 
günlərimi qaytaraydılar...”  

73. Azərbaycan!  

Mən Azərbaycandanam. Bakıdanam. 
Respublikadan kənarda fəxrlə belə deyirəm. Mənə elə 
gəlir ki, belə deyəndə hamı mənə qibtə edir. Çünki 
Bakı qeyri-adi şəhərdir. Bakı sehrli şəhərdir. Onda 

nəsə qədim bir sirr var... 
Tez-tez müxtəlif diyarlarda oluram: Ru-siya, 

Ukrayna, Gürcüstan, Tacikistan, Türk-mənistan, 
Özbəkistan... Ancaq öz diyarımız kimi diyar 
görmədim. Özgə yerdə yaşaya bilmirəm. 
Azərbaycana - evimizə can atı-ram. Yalnız 
Azərbaycanda dincəlir, rahat olur, dərindən nəfəs 

alıram. Hara getsəm, Azərbaycan məni geriyə, öz 
qoynuna çağırır. 

Çox yeniliklər olur Əcnəbistanda. Amma heç bir 
yenilik məni oralarda saxlaya bil-mir.   

Azərbaycan bollu diyardır. Azərbaycan pak, təmiz 
diyardır. Azərbaycan musiqili diyardır. Bağlı-bağatlı, 
sulu-çeşməli, dağlı-düzənli, yaylaqlı-aranlı, dənizli-
göllü diyar-dır. 

Harda hansı nemət görsəm, deyirəm biz-də də var. 
Alma-armud, qovun-qarpız, nar-heyva, üzüm-şaftalı, 
limon-portağal, qoz-fındıq... Bizim diyarda da var! 
Çox vaxt inanmırlar. Deyirlər – şişirtmə! Sevinirəm. 
İnansaydılar nə ləzzəti? Demək qeyri-adilik var ki 
inanılası deyil. Qeyri-adidir diyarımız - Azərbaycan! 

Tacik dağlarında radioda Azərbaycan xalq 

musiqisi eşidəndə uşaq kimi sevinirəm,  gözlərim 
yaşarır...  Həmişə Bakıya tələsi-rəm.  Azərbaycana 
tələsirəm. Doğma diyara tələsirəm... (Düşənbə-

Semiqanç dağları) 
 
 
74. İstedadlı adam  

İstedadlı adam hər sahədə istedadlıdır. Əla bir 
aktyor istəsəydi həm də əla fizik ola bilərdi. Əla 
rejissor - əla rəssam, əla mü-həndis, həkim, dövlət 
xadimi ola bilərdi... İstedad bir tərəfli deyil. Geniş 
şaxəlidir. Hansı peşəni seçmək isə artıq şəxsi istək-

dən, arzudan  asılıdır!  
(Semiqanç dağları, Tacikistan) 
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75. Zamanın tələbi  

Mozartın 40-cı Simfoniyası çalınır. Və müasir 

gənclər heç nəyin fərqinə varmadan bu gözəl klassik 
melodiyanın sədaları al-tında müasir pop-rəqs 
oynayır, klassik mu-siqinin xarakterinə uyğun 
olmayan bir yün-güllüklə atılıb-düşürlər... Qəribə 
mənzə-rədir.   

Bu halı görən yaşlı adamlar isə ritmik rəqsi klassik 
musiqiyə hörmətsizlik, gənc-lərin abırsızlığı kimi 

qələmə verirdilər. (Düşənbə) 

 

P.S. Amma çox sonralar həmin 40-cı Simfoniya 
üzrə estrada musiqisi oranjeman edildi və 
modernləşdirilmiş bu melodiya bütün gənclər 
arasında ən müasir rəqs musi-qisi kimi populyar oldu. 
Demək, gəncliyin öncəki hərəkətləri abırsızlıq, yaxud 
hör-mətsizlik deyilmiş, zamanın tələbi imiş və yaşlı 

adamların onun qarşısını almaq cəhd-ləri mənasız 
imiş...   

76. Atalar-oğullar  

Barat kişi kolxoza girmədi, Soveti, yeni quruluşu 
qəbul etmədi. Bütün ömrü boyu Üstüaçıq kənddə 
mollalıq etdi və camaatın qoyununu otardı. Çoban 

kimi də öldü getdi...  
Amma onun uşaqları oxuyub sovet ida-rələrində 

sovet hökumətinə canla-başla qul-luq edirdilər...   

77. Bəşəri sual 

İdeal İnsan obrazı. Bu mümkündürmü? 

78. Əsil rejissor  

Yaxşı rejissor həm də filosof olmalıdır, dilçi alim 
olmalıdır, yazıçı, mühəndis, rəs-sam, bəstəkar 
olmalıdır, memar, aktyor, məmur, siyasətçi, 
inzibatçı... və üstəlik yax-şı da İnsan olmalıdır əsil 
rejissor. Çünki o - ən həssas adamlarla – aktyorlarla 
işləyir...  

79. Ölüm anı 

Həyatın bir anı. Kədər anı, sevgi anı, səadət anı. 
Və ölüm anı. 

 
...Cəllad kəndiri məhbusun başından ke-çirib 

boğazına çəkəndə təsadüfən gözündəki eynəyini saldı. 
Bir anda dünyanın bütün rəngləri bir-birinə qarışdı, 
məhbus heç nə görmədi, heç nəyi ayırd edə bilmədi.  

Artıq hər şey hazır idi və təkcə cəlladın kətili onun 
ayağının altından vurub kənara itələməsi qalırdı. 
Məhbusun boğazındakı kəndir dartılacaq və onun 
həyatına son qo-yulacaqdı. Qəflətən məhbus bağırdı:  

- Eynəyimi verin! Eynəyim hanı?! Mən heç nə 
görmürəm!! Mən adamları görmü-rəm! Günəşi 
görmürəm! Ağacları görmü-rəm!! Eynəyimi verin!  

Cəllad məhbusun bağırtısından diksindi, kənara 
çəkilib hakimə tərəf baxdı. Hakim başının işarəsi ilə 

yerə düşmüş eynəyi gös-tərdi. Cəllad əyilib tozlu 
eynəyi yerdən qaldırdı və “Ay bədbaxt! İndi ta bunu 
neynirsən?” – dedi. 

Amma məhbus son dəfə dünyaya bax-maq 
istəyirdi. Qəfil ölümün nə demək oldu-ğunu dərk 

etmişdi. Anlamışdı ki, o daha bu dünyada olmayacaq. 
Heç kimi, heç nəyi görməyəcək. Nə quşları, nə 
ağacları, nə gü-nəşi, nə hakimi, nə bu yekəpər 
cəlladı... Hər şey onun üçün yox olacaq, qurtaracaqdı.      

O bir də bağırmaq istədi. Cəllad gülüm-sünə-
gülümsünə: “Yaxşı, bağırma”- deyib tozlu-torpaqlı 
eynəyi qolları bağlı məh-busun ovcuna basdı. Sonra 

“Ya allah!”- deyib soyuqqanlı tərzdə kətili vurub 
aşırdı. İp dartıldı, məhbus ipdən asılı qalıb yellənə-
yellənə xırıldadı, çabaladı. Eynəyini tax-mağa cəhd 
göstərdi, bacarmadı. Qışqırmaq istədi, səsi çıxmadı,  
boğuldu. Və onun xı-rıltı içində dediyi ara-sıra sözlər 
köpüklə birgə ağzının qıraqlarından daşıb töküldü: 
“Eynəyimi... dünya qarışır... görmürəm... eynəyimi...”   

Bir azdan onun ipdən asılı qalmış bədəni ağır qum 
kisəsi kimi o tərəf-bu tərəfə fırla-nırdı. Qıc olmuş 
barmaqlarının arasındakı eynək isə sıxılıb əzilmiş, 
şüşəsi qırılıb ayaqlarının altına səpələnmişdi...  

80. Multfilm ssenarisi 

Araq içməyin müxtəlif mərhələləri haqqında.  
Həddən artıq çox araq içən bir adam. Onun halı 

tədricən dəyişır, o mərhələ-mərhələ özü də bilmədən 
insanlıqdan çıxır, simasını və şəxsiyyətini itirir,  
rüsvayçı gör-kəm alır. Həmin proses müxtəlif epizod-
larda öz əksini tapır:   

ADAM. Bir nəfər süfrə başında əyləşib yeyib-içir.  
TOVUZQUŞU. İçkinin təsiri altında bu adam 

yavaş-yavaş xumarlanır. Onun gözləri süzülür, durub 

nazla bağda gəzinir.  
PƏLƏNG. Bir azdan sərxoş özündə əla-və qüvvə 

hiss edərək arağın verdiyi cəsarət altında  nərildəyir, 
guruldayır. Küçədə onu-bunu hədələyir. Evə gəlib 
arvad-uşağa “şücaətini” göstərir.  

MEYMUN. Budur, artıq araq onu tama-milə 
haldan çıxarıb. Adam özünə nəzarəti itirib. O şən 
halda atılıb-düşür, mahnı oxu-yur, oynayır, gah 

ağlayır, gah gülür, çığırır, dəcəllik edir. 
DONUZ.  Sərxoş adam o qədər atılıb-düşür, o 

qədər danışır, oynayır ki, tamam  yorulub əldən düşür. 
Bədəni sustalır, başı gicəllənir, nəhayət yıxılıb bir 
tərəfdə heysiz qalır və xoruldaya-xoruldaya yatır.  

MAL. Gecənin bir aləmidir. Yuxudan oyanan 
sərxoş key-key o tərəf-bu tərəfə ba-xır. Harada 

olduğunu anlamağa çalışır. Dö-şəmədə gərnəşib 
ağzını marçıldadır, sonra ucadan əsnəyir... Yerdən 
qalxıb mətbəxə gedir, qrafini başına çəkib marça-
marçla su içir. Su ağzının qıraqlarından axıb sinəsinə 
tökülür, üst-bаşını isladır... Adam doyunca su içib 
qurtaran kimi ucadan ləzzətlə bö-yürür... 
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81. Bethoveni dinləyərkən  

Gecə. Dünya zülmət içində. Göydə Ay. Yerdə 

sakitlik.   
Aydan Yerə həzin bir səs süzülür. Səs sanki orada, 

Ayın üzərində yaranıb Yerə axır. Və Ay işığı ilə birgə 
Ayın zərifliyi də axır Yerə.   

Musiqi ağacların, güllərin, çayların, göl-lərin, 
damların üstündən süzüb keçir...  

Ay işığına və Aydan axan musiqiyə bü-rünmüş 

Dünya məsumca yatır. 
Və...   
Ay işığında tənha bir Durna qaranlıqdan qaranlığa 

doğru hey qanad çalır, uçur, uçur...  
Yerdə “Aylı sonata” çalınırdı.  

82. Kino effektləri 

Ekranda müxtəlif dramatik hadisələr cə-rəyan edir. 

Ancaq danışıq yoxdur. Yalnız səslər gəlir.  
Məsələn:  
Personajlar bir-birini söyəndə dalba-dal güllə 

səsləri eşidilir;  
dalaşanda top atılır;  
hədə-qorxu gələndə - qırıcı təyyarələr o baş-bu 

başa uçuşur;  

Kimsə qışqıranda – motor uğuldayır, traktor 
tırıltısı gəlir, darvaza döyülür;   

Ər-arvad dalaşanda – qab-qacaq sınır, qazanlar 
tökülüb-dağılır, mebellər qırılır...  

Yaxud qapı açılanda – uşaq ağlaması, insan 
çığırtısı eşidilir və s. 

83. Körpənin monoloqu 

“...Hər tərəf zil qaranlıq idi. Elə bil dərin bir 
mağarada mışıl-mışıl yatmışdım. İçəri isti idi. Amma 
bu istilik ləzzət verirdi. Bə-dənimi qızdırırdı. 
Yatdığım “mağara” hər-dən ağır-ağır tərpənirdi. 
Durub o tərəf-bu tərəfə gedirdi. Bir gün lap ocağın 
qırağına gəlib çıxmışdı. İstisi içərini vururdu. Peysə-
rim az qalırdı yansın. Tərpənmək də olmur-du. Əl-

ayağım möhkəm-möhkəm qarnıma yapışmışdı. Güclə 
nəfəs alırdım. Heç vaxt ciyər dolusu hava ala 
bilmirdim. Darıxırdım. Azad olmaq istədim. Çıxmağa 
bir yer axtarıb var qüvvəmlə gücəndim, gücəndim. 
Bilirdim ki, çox cəhd eləsəm çıxacam... Və çıxdım. 
Azad oldum...”  

84. Dəyirman və çax-çax 

İnstitut. İmtahan.  
Müəllim dəhlizə çıxıb tələbələrdən birini içəri 

çağırır. Tələbə “mən” deyib irəli çıxır. 
O, kafedranın qapısına çatanda bir anlıq ayaq 

saxlayır. Qoltuq cibindən balaca bir “Quran” kitabı  
çıxarır, öpüb alnına qoyur, üzünə-gözünə sürtür. 
Sonra əllərini  yuxarı qaldıraraq dodaqaltı nəsə 

pıçıldayır. Nəha-yət, “Ay Allah, sən özün mənə 

kömək ol!  Ya Allah, ya Məhəmməd, ya Əli!” – deyib 
qapını açır və imtahan gedən kafedraya daxil olur. 

Arxasınca örtülən qapının üzərində ka-fedranın adı 
yazılıb: “Elmi ateizm”.  

85. Qurama  

Gənc oğlan institutu bitirdi. Təyinatını kəndə 
verməsinlər deyə valideynləri onu tanımadığı bir 
qadınla ZAQS-a apardılar. Və “ailə vəziyyətinə görə” 
o, şəhərdə qaldı.   

Bir az sonra oğlana hərbi komissarlıqdan çağırış 
gəldi. Hərbi xidmətə getməsin deyə tez bir cüt uşaq 

tapıb onun üstünə yazdır-dılar. Və “ailə vəziyyətinə 
görə” hərbidən azad oldu... 

Amma ailəsi bir ailə deyildi.   

 86. Fantastik hekayə  

... Kosmik gəmi heyətlə birgə Yerdən aralandı. 
Trayektoriya üzrə bir neçə dövrə vurduqdan sonra 
qayıtmalı idi. Lakin... Bu nədir? Trayektoriya 

dəyişmir. Gəmi üçüncü dəfə fırlandı... Beşinci dəfə...  
Mühərrikdə nasazlıq yaranıb. Daha bir dövrə və...  

Gəmi qəflətən Yerin orbitindən çıxıb sü-rətlə 
qalaktikanın dərinliyinə doğru uçdu. 

  
Uçuşu İdarəetmə Mərkəzində hamı dəh-şətə 

gəlmişdi. Gəminin uçuşunu müşahidə etməkdən 

başqa əlac qalmırdı. Gəmidən xə-bər gəldi ki, onlar 
yad cism görürlər. Çox da  böyükdür. Hətta planetə 
bənzəyir. Gəmi həmin naməlum obyektə doğru uçur. 

  
Qəribə proseslər baş verirdi. Tormozlar avtomatik 

işə düşür, gəmi naməlum ob-yektin üstünə enirdi. 
Budur, onlar nəhəng sahəsi olan uçan boşqabın üstünə 

enirlər.    
Astronavtlar illüminatorlardan baxırlar. Bu qəribə 

obyektdə çox yüksək tərəqqi mü-şahidə olunur. Hər 
tərəf elektron maşınlarla, işıq saçan aparatlarla 
doludur. Sakinləri isə  balaca-balaca robotlara 
bənzəyirlər. Ancaq bu robotların hamısının başında 
skafandr var. Demək onlar nəfəs alırlar. Astronavtlar 
yad planetlilərlə  əlaqəyə girməyi arzula-yırlar. 

Amma bu heç də çətin olmur. Namə-lum uçan 
obyektin sakinləri efir dalğaları vasitəsilə 
astronavtların fikirlərini qəbul edib dərhal  
kompyüterdə deşifrələyir, ko-dunu açaraq nə 
istədiklərini dərk edirlər. Bundan sonra onlar gəmiyə 
eyni kodlu spe-sifik siqnallar göndərirlər: anladırlar 
ki, bu-raya eksperiment üçün gəliblər, gəmini isə 

özləri  cəzb edib yanlarına gətiriblər. Onun texniki 
göstəriciləri ilə, iş mexanizmi ilə ta-nış olduqdan 
sonra buraxacaqlar... Bu barə-də ideyalar şifrələr 
şəklində astronavtlara çatdırılır. Astronavtların 
beyninə çatan hə-min siqnal-ideyalar onları daha da 
vahimə-yə salır, həyəcanlandırır.  Ancaq skafandrlı 
məxluqlar həqiqətən yerdən gətirdikləri  kosmik 



 12 

gəmini yoxlamadan keçirməyə, me-xanizmini 
öyrənməyə, detallarına baxmağa başlayırlar.  

Onlar öz işlərini görüb qurtarandan sonra gəmini 
buraxdılar. Kosmik raket işə düşüb geriyə doğru 
istiqamət götürdü. 

...Yerdən Uçuşu İdarəetmə Mərkəzinin 
monitorlarında çoxdan itmiş sayılan raketin işartısı 
görünəndə neçə gündür gecə-gündüz çalışan, itmiş 
gəmini sonsuz səmada ax-tarmaqla məşğul olan 
əməkdaşlar sürəklə əl çaldılar,  öz uğurlarını sevinc 
içində alqış-ladılar, “Bacardıq!”- deyə qışqırıb qucaq-
laşdılar. Dərhal İdarəetmə Mərkəzinin bö-yük 

müvəffəqiyyəti barədə ölkə rəhbər-liyinə və mətbuata 
məlumatlar ötürdülər...  

Geri qayıdan astronavtlar isə dinməz-söyləməz öz 
kreslolarında oturub bu gün-lərdə nələrin baş 
verdiyini, nələrin şahidi olduqlarını və ümumən 
qalaktika sisteminin sirlərini, qəribəliklərini dərk 
etməyə ça-lışırdılar. Onlar Yerdən gələn sevinc dolu 

çağırışların heç birinə cavab vermirdilər. Onlar hələ 
də “uçan boşqabdakı” ideal həyatın təəssüratları 
altında yaşamaqda, Yerdəki həyatın primitivliyi 
barədə düşünməkdəydilər...          

 
 

                     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  1975 

 87. Film personajı  

Üzü niqablı qəhrəman. Bütün film boyu beləcə 
sifəti örtülü gəzən qəhrəmanın yalnız gözəl ifadəli 
gözləri görünür.  Kimliyi isə bilinmir. O bir çox 
şücaətlər göstərib tama-şaçılarda rəğbət oyadır.  
Yalnız son epizod-da sifətindəki qırmızı niqab açılır. 
Məlum olur ki, bu igid həm də çox yaraşıqlı, gözəl bir 

oğlandır...   

88. Mərifət  

Bir nəfər başqa bir nəfəri yamanlamaq məqsədilə 
onun haqqında ucadan belə de-yirdi: “Əşi, onun 

g...nün (üzr istəyirəm-A.) yekəliyinə baxma, çox 

mədəniyyətsiz, mə-rifətsiz adamdır!”   

Halbuki özü mərifətsiz danışırdı... 

89. Xatirələr işığında 

Yadıma gəlir. Uşaqlığım necə də zəngin keçib!  
(Leninqrad) 

90. Deyimlər 

* Təsdiqlənmiş keçmiş – həyatın özü deməkdir.   

* Əcnəbilər xariciləri sevmirlər.  

* Onun buz kimi yalanı qanımı don-durdu.  

* Fikrimi kəmənd kimi atdım ümmana, 

beynimdəki təlatümü ram etmək üçün.  

* Elə adam var ona da buruntaq yaraşar.   

* Silahın Sevgidən üstün tutulduğu cə-miyyəti 

sevmək olarmı?   

 

91. Dialektikanın qanunu  

Deyirlər əmək İnsanı yaradıb. Bəs eşşəklər niyə 
adam olmur?  

 
  
92. Həyat nemətləri  

Su, İşıq, Yuxu, Qadın və Azadlıq! Yaşa-maq üçün 
ən vacib amillər, həyatın ən qiy-mətli nemətləridir 
bunlar.  

Ancaq deyir:   
Suyu çox içmə – “artıq içiləndə dərd verir su da”!  
Parlaq işıqdan qorun – gözlərin qamaşır.  
Çox yatsan - işlərin tökülüb qalar.  
Qadınlara aludə olsan – Azadlığını itirərsən.   
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93. Əhval-ruhiyyə  

Həyatda çox şey insanın əhval-ruhiyyə-sindən 

asılıdır. Ruhun əhvalı böyük işlər gördürməyə  
qadirdir.   

94. Vərdiş  

İnsanın həyatı onun vərdişlərindən iba-rətdir. 
Adam necə işləyir, necə oxuyur, necə sevir, necə 
yuyunur, necə yeyir, necə içir... İnsanın bütün uğur və 
uğursuzluqları fəaliy-yət göstərdiyi sahələrin hər 

birindəki dav-ranış tərzindən asılıdır.  
 
95. Kişinin hörməti 

Yanında sevimli, gözəl və ağıllı bir qadı-nı olan 
kişi daha çox Kişiyə oxşayır. (Leninqrad-Moskva-

Bakı  təyyarəsi) 

96. Səs və kəs  

Telefonda həlim, məlahətli, cəlbedici, hətta 
valehedici bir səs. Sanki mələkdir, göydən enib bu 
səsin sahibi...  

Amma həyatda nə kifir və eybəcər bir sifət 
sahibiymiş o!  

97. İkili həyat  

İki həyatı var hamının: birində O özü və 
Adamlar... Birində isə O özü və Allahı. 

Hamı hamının ancaq bir həyatını görür, tanıyır, 
bilir. Üzdə olan, hamıya görünən və göstərilən 
həyatı... Bu həyata kənardan mü-daxilə cəhdləri çox 
olur. Dinc buraxmırlar. Sərbəstlik vermirlər. 

O biri gizlin həyatını isə heç kim heç ki-mə 

göstərmir, tanıtmır. Əsil həyat həmin iç dünyadakı 
həyatdır: orda yalnız sən və özün varsan! 
Düşündüklərin, duyduqların, yaşa-dıqların və heç 
kimlə bölüşmək istəmədiyin həyatın. Ora kimsəni 
buraxmazsan və ora kimsə girə bilməz. Tək bircə 
Allahdan baş-qa. Bu həyatda sən tam sərbəstsən. 
Kimsə işinə qarışmaz...          

98. Kiyevdəki dosta məsləhət  

“...Dostum, əsas – soyuqqanlı olmaq, ayıq başla 
düşünməkdir. Hisslərini idrakla əvəz et. Əlbəttə, bu 
asan deyil, amma müm-kündür. Ən başlıcası – 
vacibdir! Emosiyalar qoynunda pərvaz etmək 
əyləndiricidir, lakin ötəri və xeyirsizdir.    

Adi yaşayışla yaşa. Vurnuxma. “Həyat uğrunda 

mübarizə” aparmaq lazım deyil. Onsuz da hər şey 
necə olmalıdırsa, elə də olacaq. Biz heç nəyi 
dəyişmək iqtidarında deyilik. Bizi hansısa fövqəl 
qüvvə idarə edir. Adı? Bu qüvvəni necə 
adlandırmağın nə fərqi? Fakt odur ki, o var! “Talemi” 
de-yək, “Tanrımı”, “Allahmı”, “Mütləq İdrak-mı”... 
fərq etməz.  

Nəhayət, səni əsəbiləşdirən obyektlərə (+ və 
subyektlərə) tam etinasızlıq göstər. Sakit həyat üçün 

ən yaxşı dərman elə hamıya və hər şeyə laqeydlikdir. 
Bütün “artıq” adam-lara etinasız ol. Gərəksizlərə 
nifrət də bəslə-yə bilərsən, amma ürəyində... 
Sentimental olma. Yaşa, dostum!”  

99. Dəhşət!  

...Qəflətən dənizin necə böyük və nə qə-dər 
qorxunc olduğunu gördüm, duydum, yaşadım!  

Dənizin ortasında tək-tənha qalmaq necə də dəhşət 
idi! Bu əsil ölümdür. Nəhəng su “səhrasındakı” 
tənhalıqdan adamın bağrı yarılır, ürəyi partlaya bilər. 
Nə qədər çox su var bu ümmanda və insan nə qədər 

tənhadır, acizdir çoxlu suyun qarşısında...  
Bir sözlə, dəniz - faciədir! 

100. Düşüncələr 

Həyatda heç vaxt qəfil sıçrayışlar olmur. Hər şey 
tədriclə baş verir. Arada müxtəlif detallar özünü 
göstərir, bu detallar yığışıb hadisə formasını alanadək 
toplanır. Həyat dediyimiz də həmin detallardan ibarət 

hadi-sələrin bir-birinin ardınca düzülərək adam-ları 
harasa aparması, hansısa mənzilə ye-tirməsidir.  

101. Obrazlı nəzəriyyə  

Fabula – şişdir. Süjet isə - həmin şişə ta-xılmış 
kabab tikələri. Ədəbi əsərin dəyəri – bişirənin 

ustalığındadır.  

102. Müşahidə 

Uzun müddət bir yerdə yaşayan və bir-birlərini 
çox sevən ərlə arvad vaxt keçdikcə  bir-birlərinə 
oxşamağa başlayırlar. Əvvəlcə onların mənəvi-
psixoloji yaxınlığı hərəkət-lərində, davranışlarında, 

jestlərində özünü göstərir. Sonra bu oxşarlıq 
hadisələrə uni-son reaksiyalar verən sifət cizgilərində 
əks olunur, eyni obrazlar formalaşdırır, zahiri 
əlamətlərdə öz əksini tapır (Buna babala-rımız sadəcə 
deyiblər: “Ərlə arvadın torpağı bir yerdən götürülür”).   

103. “Köhnə Bakı, təzə Bakı” 

Sənədli film üçün süjet: 

...Ağır-ağır orqan musiqisi səslənir. Ka-mera 
aramla İçərişəhərin dar küçələrini gə-zir. Köhnə evlər, 
tarixi binalar, əsalı, təs-behli qocalar,  çadralı, örpəkli 
qarılar... Ötən əsrin əvvəllərində tikilmiş binalar, 
darısqal evlər, nəm zirzəmilər, gün işığı düşməyən 
küçələr, göyərçin damları.  

Bura Şərqin qapısı - köhnə Bakıdır.   

 
...Musiqi dəyişir. Modern melodiya səs-lənir. 

Ritmlə birgə kadrlar da dəyişir. Bu dəfə yeni tikilən 
uca binalar, yaraşıqlı göy-dələnlər, işıqlı evlər, geniş 
prospektlər, küçə və meydanlar, al-əlvan maşınlar, 
ticarət mərkəzləri, bulvar, dəblə geyinmiş qadınlar, 
gənclər, uşaqlar, əlvan reklamlar, gül-çiçək...  

Bu isə müasir Avropa şəhəri – Bakıdır.    
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104. Kor adamın hissləri  

O, kiməsə məsləhət verməli olsaydı bi-rinci 
növbədə gözləri görənlərə onların necə böyük nemətə 

malik olduqlarını başa sal-maq istəyərdi. Görmək - ən 
ali, ən yüksək səadətdir, deyərdi. Əşya nədir, rəng 
nədir? Qırmızı, göy, qara nədir? – soruşardı.  

Normal İnsan həyatından kora ən yaxın olanı, 
anlaşıqlısı - yalnız səsdir, musiqidir. O hamıyla ortaq 
şəkildə təkcə musiqini anlayır, başa düşür, 
qiymətləndirir. Musiqi koru həyata və insanlığa 

bağlayır.    

105. Toydan müşahidələr   

...O toy mərasimi necə də yad və anlaşıl-maz idi! 
Saxta “lütfkarlıqlar”, “qarşılıqlı nə-zakətlər”, 
valideynlərin süni təbəssümləri, məcburi öpüşləri, 
guya qızğın “fikir müba-dilələri”, özlərini qarşı tərəfə 
daha ağıllı, mədəni, şən, nikbin göstərmələri... Usan-

dırıcı idi! Qəbul etmək və dözmək olmurdu!  İllah da 
qızlar və qız anası... Onları necə sevmək olar axı?! Nə 
qədər sünilik! Yazıq oğlanlar, çox vaxt elə bu cür süni 
lütfkarlıq oyunlarından qaçır, evlənməyə tələsmirlər!  

106. Qəribə ifadələr 

* Ye qarnının qurdu ölsün! 

* Bəs ölüm özü nə vaxt öləcək?  

* Su üzünə həsrət dəniz.  

* Qanını şüşəyə tutasan...  

* Məhəbbət bizimlə qalır... 

107. Poçtalyon   

Müharibə. Poçtalyon bir qapıya “qara kağız” 
aparır. Ana onu çox mehriban, gülə-rüz qarşılayır. 
Hal-əhvaldan sonra şirin-şi-rin soruşur: “Səni həmişə 
xoşxəbər olasan, mənə məktub gətirmisənmi?” 
Poçtalyon du-ruxur, qeyri-iradi  “Yox” deyir... Sonra 

da qayıdıb gedir,  evin tinində xısın-xısın ağla-yır və 
çantasındakı “qara kağızı” cırıb atır. 

108. Əsgər Müxtəsər   

1945-ci ildə cəbhədən qayıdan Müxtəsər kişi 
müharibədən sonra kənddə göstərilən bütün davalı 
kinolarda sovet əsgəri görən kimi qışqırırmış: “Baxın, 
o mənəm, mə-nəm!” Hətta bədii filmlərdə də... Bunu 
o qədər deyirmiş ki, camaatın canı boğazına 
yığılıbmış.  

Günlərin bir günü yenə kəndə kino gəti-rirlər. 
Hamı kluba yığışıb baxır. Müxtəsər də adəti üzrə 

kinoda bir əsgəri göstərib qış-qırırdı: “Baxın, o 
mənəm, o mənəm!” Be-ləcə, hadisələr cərəyan edir. 
Sovet qoşunu hücuma keçir. Müxtəsər döşünə döyür. 
Am-ma... Qəflətən  almanlar həmin əsgəri güllə ilə 

vurub öldürürlər. Camaat qışqırışır: “Bıy, ə, 
Müxtəsər, səni öldürdülər ki?!”  

Və bütün zal gülüb əl çalır.    
Pərt halda kinodan yarımçıq çıxan Müxtəsər kişi 

bir də kluba kinoya getmir. 

109. Ailə dramı  

Axşamtərəfidir. Başıaşağı qəmgin-qəm-gin işdən 
qayıdan ər bir əlində selofan tor-bada yarım çörək, o 
birində isə təzə bir açı-lıb-yığılan çarpayı 
(“raskladuşka”) gətirir... Görünür arvadı ilə dalaşıb, 
ayrılacaqlar...  

110. Təzad  

Bədii əsərdə işıq-kölgə münasibətləri xa-rakterin 
açılmasına kömək edir. Sifətə işığın necə, nə cür, 
hansı tərəfdən, nə qədər düş-məsindən asılı olaraq 
onun cizgiləri və mə-nası dəyişir.  

Məsələn, gecənin qaranlığında çox qor-xunc 
görünən adam  gündüzün gün işığında çox da səfeh və 

gülünc bir adam kimi gö-rünə bilər. 
 
111. “Gəl qadan alım!”    

Televiziyada mahnı oxuyan gənc müğən-ninin 
sifətindəki ifadə sanki deyirdi: “Ah,  a millət, sən 

Allah bax gör necə bir istedad gəlir?! Gəlirəm ha...”  
Studiyadakı ağ fonlu dekorasiyanı isə gənc 

müğənninin geyimi əvəz edirdi: əy-nindəki qırmızı 
dama-dama pencək, sarı mi-lə-milə köynək, yaşıl 
butalı qalstuk, barma-ğındakı iri qaşlı qızıl üzük, qalın 
boyunbağı və ağ şalvarla ağ tuflilər ekranda xüsusi 
effekt yaradırdı.  

112. Ömür qatarı   

Bir ədəd parovoz təkbaşına on bir vaqo-nu və min 
bir adamı çəkib aparır. Daya-nanda dayanır, gedəndə 
gedir. Düşən düşür, minən minir... 

İnsanlar rahat vaqonlarda oturub dərin fikirə 
gediblər.     

Ömür də bir qatardır. Kimi kupedə gedir, kimi 
plaskartda, kimi ümumi vaqonda.  Yumşaqda gedən, 
“SV”-yə minən də var. Hər şey, hər kəs dərəcələrə 
görə bölünüb. Adam var niyə qatara mindiyini heç 
özü də bilmir hara gedir, niyə gedir? Bəzən heç 
maraqlanmır da. Kiməsə qoşulub gedir. Elə-belə 
vaqonda əyləşib gecə-gündüz ye-yir, içir, yatır, durur, 
gedir, gedir, gedir... Vəssalam. 

Bəs bu ömür qatarları hardan gəlib, hara gedir 
görəsən? Allah bilir!    

113. Dəlicəsinə şənlik 

Əvvəlcə dəlixananın pəncərəsindən qəh-qəhə ilə 
gülən bir pasientin səsi gəldi. Sonra bir-neçə dəli ona 
qoşulub qəhqəhə çəkdilər. Bir azdan bütün dəlixana 

böyük bir həvəslə  gülməyə başladı. Açıq 
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pəncərələrdən ətrafa dəlilərin tükürpədici hayqırtıları, 
qəhqəhə-ləri yayılırdı... Görən onlar nəyə sevinirlər? 

114. “Maestro”   

Balaca uşaq “Elm və Həyat” jurnalını not əvəzinə 

pianonun üstünə qoyub vərəqlə-yir və hay-küylə 
pianonun dillərini döyəc-ləyirdi. Guya çalır. Qardaşı 
jurnalı oxumaq üçün götürəndə, uşaq dərhal “çalğını” 
da-yandırıb qışqırır, bağırır, jurnalı alıb yerinə qoyur. 
Sonra yenə “çalğısını” davam et-dirirdi.   

115. Ayların rəngi 

Hər ayın öz rəngi var: bozaran Yanvar, ağbəniz 
Fevral, bənövşəyi Mart, yaşıl Ap-rel, qırmızı May, 
mavi İyun, sarımtıl İyul, sapsarı-qızarttaq Avqust, 
çəhrayı Sentyabr, qızılı Oktyabr,  gümüşü Noyabr, 
qarlı Dekabr.    

116. Qızın xatirə dəftərindən    

“O 10-cu sinifdə oxuyurdu...  

Yaz yenicə girmişdi. Martın axırları idi. Yaz özü 
ilə yeni hava, yeni həvəs gətir-mişdi. İnsanlarda və 
təbiətdə bir yüngüllük vardı. Bu dövrə “qan qaynayan 
vaxt” de-yirlər. Həqiqətən adamın damarlarında qanı 
coşur, nə isə etmək, kimisə sevmək, kiməsə vurulmaq 
istəyirsən. Kiməsə bərk-bərk sı-ğınmaq, dərindən 
köks ötürmək... Evdə oturmaq olmur. Küçəyə, 

camaatın arasına çıxmaq, qaçmaq, oynamaq 
istəyirsən. Küçə ilə gedərkən sanki qanadlanıb 
uçacaqsan. Gülmək, qaqqıltı ilə gülmək, şadlanmaq, 
se-vinmək həvəsində olursan. Ən əsası – sev-mək 
istəyirsən, sevilmək istəyirsən. Kiməsə lazım olmaq, 
kiminsə xidmətində durmaq, kiminsə haqqında 
fikirləşmək istəyirsən... Belə bir vaxtda mənim 
qarşıma o çıxdı. Baxtıma o düşdü. Mən doqquzuncu 

sinifə keçmişdim, o isə 10-cu sinifdə oxuyurdu. 
Məktəbimizə təzə gəlmişdi...”  

117. Baba   

Hamının atası, babası var. Bütün ata-ba-baların 
nəvəsi var. Babada nəvə həvəsi, nə-vədə baba nəfəsi 
var...  

Mənim babam nağıllardan çıxıb gəlmiş-di. Şeşə 
bığlı, buxara papaqlı, sözü ballı ba-bamız.  Mənim 
babam əsil nağıl babaydı... Nağıllı babaydı...   

Cavan vaxtı özüylə Xorasandan bir şəkil 
gətirmişdi. “Məlikməmməd Zümrüd quşu-nun 
belində”. Sivri qılınclı qəhrəman nə-həng quşun 
belində bardaş qurub oturub. Qaranlıq dünyadan işıqlı 

dünyaya uçur... Bu şəkil babamın kənddəki evinin 
qaranlıq ota-ğında divardan asılmışdı.  

Şəhərə gələndə hər axşam bizi başına toplayıb 
nağıl danışardı. Özü nağıldan çıxıb gəlmiş babamız 
hər axşam Salsal pəhləvanı, Sərsərini, Keçəli, Dəlini, 
Şahzadəni gəti-rərdi evimizə. İsti nəfəsini, sirli 
hənirini ax-şamlar ipək yorğan kimi çəkərdik  

üstümü-zə. Birimiz gözüyumulu qulaq asardıq onun 
nağıllarına, birimiz gözüaçıq, birimiz  döz-məyib “küt 
gedərdik”, birimiz axıradək dö-züb üç almanı 
gözləyərdik...  

Nağıllardan çıxıb gəlmiş babam qayıdıb kəndə 

gedəndə nağıl da bitərdi. Və göydən üç alma 
düşərdi...  

118. Baxt, ya bacarıq? 

İki tələbə imtahana hazırlaşırdı.  
Biri hay-küylü, çal-çağırlı otaqda, musiqi sədaları 

altında. Hərdən dərs oxuyur, hər-dən musiqi qoyub 

oynayır, şənlənirdi...  
O biri tələbə gecə-gündüz sakit bir guşə-yə çəkilib 

hey oxuyur, yazır, çalışırdı...  
Birinci tələbə imtahandan asanca qiymət aldı 

çıxdı. İkinci tələbə kəsildi... 
İnsafsızlıqdır? Əlbəttə!  
Adamın baxtı olmalıdır, yoxsa bacarığı? 

119. Yol   (monoloq)   

- Mən Yolam. Evə gedən yol. Sinəmdən nə qədər 
adamlar keçir gedir...  

Üstümdən sevinc də gedir, kədər də, xoş niyyət də, 
pis niyyət də... Nə qədər adam uzaq səfərdən qayıdıb 

yorğun-arğın sinəmin üstündən adlayıb evinə gedir. 
Kimi şəstlə addımlayır və qaranlıqda əriyib yox 
olub... Kimi ehtiyatla, qorxa-qorxa gedir və... yox 
olur.  

Mən Yolam. Peşəm adamları irəli apar-maqdır. 
İrəlidə kimi nə gözləyir, bu mənlik deyil. İstərdim 
sinəmdən pislik keçməsin. Amma bu da mənlik deyil. 
Adamlar onları Yaradanındır. Qiyməti də O özü 

verir...   
Mən qışın soyuğunda, qarda, şaxtada - öz 

yerimdəyəm. Yayın istisində, günəş yan-dırıb-
yaxanda burdayam. Bu mənim işim-dir. Dözürəm.   

Amma üstümdən bir nankor, bədəməl, xeyirsiz, 
paxıl, murdar adam keçəndə döz-mürəm, əzilirəm, 
əriyirəm, qırılıram, dağı-lıram... Axı mən yolam, 

mənzilə gedən yol!    
  

120. Amma millət a...  

Həyətdəki zibil yeşikləri boşdur. Amma heç kim 
zibili aparıb “mədəni şəkildə” o zibil yeşiyinə atmır. 

Cünki özünə sığışdır-mır! Zibil torbasını ya 
balkondan aşağı tul-layır, ya da evdən çıxanda 
uzaqdanca zi-billiyə tərəf tulamazlayıb çıxıb gedir. 
Bəs necə? “Bir zibil nədir ki, biz ona görə üfu-nətli 
zibilliyə yaxınlaşaq?!” Bəli, biz be-ləyik!..        

121. Bir cümləlik roman 

...Və sonra sevgililər əl-ələ tutub insan kütləsinin 

ən gur yerində intihar etdilər.  
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122. Böyük ürəklər      

   (etüd) 

Bu “gəldi-gedər dünyada” gələnlər ge-dirlər, qalan 
olmur.  

Bir ümman gələn var, bir ümman gedən. Yaxşı da 
gedir, yaman da.  

Hər gələn özü ilə bu dünyaya bir dünya gətirir. Öz 
dünyasını. Torpağı, dənizi, çörə-yi, duzu olan 
dünyasını. Ümidi, sevinci, ar-zusu olan... Aylı, 

ulduzlu, günəşli, səmalı...  
Adam var dünyası həmişə bahar ətirli, ilıq, gül-

çiçəklidir. Səması əngindir, suyu sərin, ağacları 
yaşıl... Niyyəti kimi, dünyası da təmizdir.   

Adam var – dünyası bomboş, qupquru. Səhra, 
düzən, qara tikanlı çöllü-biyaban... Öz niyyəti və 
qəlbi kimi.    

Bu gəldi-gedər dünyada nə qədər ki bö-yük ürəklər 

öz dünyasını qurmayıb, yarat-mayıb, - rahatlıq 
bilmədən çırpınar, döyü-nər...  

Böyük ürəklər.     
 
123. Özgə ailəsi       

 (lövhə) 

Gecə saat ikidə bir kişi qaranlıq küçədə arvadını 
toqqa ilə döyə-döyə evə aparırdı. Və hər vurduqca: 
“hardasan, ay  qancıq?” – deyib söyürdü.   

Səsə yuxudan oyanıb pəncərələrdən ba-xan ətraf 
binanın sakinləri hadisəni seyr edib əsnəyə-əsnəyə 
əllərini yelləyərək isti yataqlarına qayıdırdılar: “Əh!”   

 

124. Balanın əsgər getməkliyi    

Dəmir yolu vağzalı. Qohum-əqraba hərbi xidmətə 
gedən ərköyün bir uşağı yola salma-ğa  gəlmişlər. Xeyli 
yük, yemək-içmək gətir-mişlər. Bir-bir daşıyıb vaqona 
yığırlar. Per-ronda toplaşmış qohum-əqraba çox qəmgin, 
kədərli görkəmlə bu kök, kəlpeysər, heyvərə oğlanı 
öpüb oxşayır, xeyir-dua verirlər.  

Nəhayət, qatar fit çaldı. Oğlanı allah-al-lahla 
vaqona mindirdilər. O, bir müddət tamburda dayanıb 
sanki nə baş verdiyini an-lamağa çalışaraq key-key 
qohumlarına bax-dı. Bələdçi vaqonun qapısını 
bağlayanda oğlan içəri keçib  uzaqlaşmaqda olan 
qata-rın pəncərəsindən maddım-maddım baxdı...  

Sürətini artıran qatar nəhayət, əlçatmaz 

məsafəyədək uzaqlaşandan sonra perron-dakı qohum-
əqrabadan kimsə dərindən köks ötürüb dedi:  

- Axır ki, qurumsax getdi!  

Qohumlardan ona etiraz edən olmadı. Hamısı 
qatarın arxasınca baxa-baxa fikrə  dalmışdı...     

125. Dialoq 

–  Dostum, sən çalış onu unut. Nə qədər ağır olsa 

da, özünü məcbur elə. Unut onu, o sənə layiq deyil.  
- Bilirsən, istəsəm unudaram, özümü məcbur 

edərəm. Və bunu bacararam. Am-ma məsələ 
burasındadır ki, mən özüm onu unutmaq istəmirəm... 
Qoymuram unuda onu ürəyim. Çünki mən o qızı 
sevirəm. 

 

                               *** 
– Nə durmusan? Get qıza sözünü de. De ki səni 

sevirəm. De də... Niyə yaxınlaş-mırsan? Cürətin 
çatmır?  

- Yox, cürətim çatır, kostyumum çatmır. 

126. İncə zövqlü 

Pul sandıqçasının içinə və pulların üstünə ətir 

səpən xəsis.     

127. Adamlar... adamlar...    

* Yaşı 40-ı keçib, amma hələ də axmaqdır. 

* Uzuna bax, ağlı topuğunda qalıb. 

* Gödənə bax – diş ağara qalıb.  

128. Cazibə qüvvəsi 

Etinasızlıq - ən güclü cazibə qüvvəsinə malikdir.  

129. Tənhalıq 

Tam tənhalıq necə də dəhşətdir! Məhvə 

məhkumluqdur tənhalıq!  

130. Ədəbi fəlsəfə 

M. Servantes “Don Kixot”la Orta əsrlə-rin 
romantik Avropasını göylərdən çəkib yerə saldı. 
Dedi: ay adamlar, adam kimi yaşayın! Don Kixotluq 
etməyin!  

 

131. Musiqi 

Dünyada  musiqi olmaya bilərdimi? Bu-nu 

təsəvvür etmək olmur!   

132. Həqiqət  

Həqiqət o qədər böyük mənadır ki, onu xırda 

adamlar görə bilməz.  

Həqiqət asanlıqla görünmür. Onu duy-maq 

lazımdır. Duyğu isə daha çətin, daha mürəkəb, ali 

hissiyyatdır. Həqiqəti görmək, duymaq və etiraf 

etmək üçün xüsusi şəxsi keyfiyyətlər lazımdır.  

Quru, yalan mərasimləri adamlar necə də ləzzətlə 

həzm edirlər! Həqiqi, səmimi, sadə münasibəti qəbul 
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edənlərin sayı isə cüzi qədərdir. Saxta mərasimlərin 

ikiüzlü biçi-mini çoxu səmimiyyət kimi başa düşür. 

Həqiqi səmimi təvazö münasibəti isə - paxıllıq və ya 

quruluq kimi qələmə verirlər. Ancaq qələmə vermək 

– hələ həqiqət deyil!  Həqiqətin imitasiyasıdır. 

İnsanlara hay-küylü şənliklər daha xoş gəlir, 

nəinki sakitlik, səssizlik, idilliya. Kim tək qalanda 

darıxırsa, demək onu məşğul edəcək maraqlı bir fikir, 

düşüncə, hiss yoxdur içində. Boşluqdur.  

 

133. Sirlər xəzinəsi 

Adam adamı tanıya bilməz. Sən nə qədər insan 
psixologiyasının bilicisi olsan da, in-sanın 

davranışının incəliklərindən nə qədər baş çıxarıb onun 
daxili aləmini anlamaq qa-biliyyətinə malik olsan da, 
yenə kiminsə mahiyyətinə tam vara bilməzsən, onun 
dü-şüncələrinin istiqamətini və hiss-həyəcan-larının 
mənbəyini dəqiq bilə bilməzsən.  

Hər bir fərd sirli-sehrli, özünə dalmış və qapanmış, 
onu Yaradandan başqa kimsəyə açıq  olmayan, yalnız 

özünə və ancaq özünə aydın olan varlıqdır. İnsan – 
sirrdir. Fikir xəzinəsidir. Sirlər xəzinəsidir hər bir 
adam.    

 134. Sevginin anatomiyası  

İlk baxışdan məhəbbət ola bilməz, inan-dırıcı 
deyil. Hər inkişafın etapları olduğu kimi məhəbbətin 
də mərhələləri var. İlk də-fə bir-birini görənlər yalnız 

zahirən bir-bir-lərini bəyənə bilərlər. Bir daha 
görüşməsə-lər unudarlar gedər. Əgər yenə 
görüşərlərsə -  söhbətləşər, yaxından tanış olarlar bə-
yəndikləri adamın daxili dünyası ilə. Fikir-
düşüncələrinə, həyata baxışına, təlim-tərbi-yəsinə, 
adət və vərdişlərinə bələd olar, dostlaşmaq üçün əsas 
tapar. Və yalnız son-rakı mərhələlərdə, əgər bütün 

keyfiyyətlər üzrə xaraktercə uyğunlaşma alınarsa, 
onda sevgi deyilən qığılcım parlamağa başlayar... Və 
adamı alov bürüyər. O, aşiq olar! Özü-nün ikinci 
yarısını təşkil edən sevgili yarı  haqqında həyəcanlı 
düşüncələrə qərq olub sevməyə başlayar...  

Sevgi belə yaranar.  

135. Dahiliyin sirri  

Ağlın üstündədirsə, dahi olmayacaqsan.  
Ayıq-sayıqsansa və hər şeyə diqqətlə yanaşırsansa, 

dahi olmayacaqsan.  
Dünyaya vurğun yer adamısansa, dahi 

olmayacaqsan. 
Həyatı sevirsənsə, ailə qurmaq, oğul-uşaq sahibi 

olmaq, hamı kimi yaşamaq istə-yirsənsə, dahi 

olmayacaqsan... 
Çünki həyatda normal ömür sürüb hamı kimi 

yaşaya bilmək dahilik etməkdən qat-qat çətindir.  
        

136. Bakının dərdi var... 

Bakı qatara bənzər.  

Qatar dünyanı gəzər.  
Yollar sap, qatar iynə 
Bakı aləmi bəzər. 
  
Bakıdan nə qədər qatarlar keçir! Sanki bütün 

qatarların yolu gəlib Bakıda düyün-lənir və ya bütün 
qatarlar bu düyündən çı-xıb dünyaya səpələnir. 

Qatarlar elə Bakının özünə bənzəyir. Nə yorulmaq 
bilir, nə din-cəlir, hey çalışır, çalışır,  işləyir, işləyir... 
Qol-budaqlı, damarlı dəmir yolları ilə bu şəhərdən 
qızıl daşınır.  Ton-ton, vaqon-va-qon... Ağ, qara, 
sarı...    

Bakıdan çıxan qatar yolu qapqara, qayıdan dəmir 
yolları – ağ, təmiz. Nədən?   

137. Etüd 

Qarşısına mikrofon qoyulmuş büst.   

138. Satirik mövzular 

*  “Çolaq Çobanın rəqs dərnəyi”  

*  “Daşdəmirin Elonaya məktubları.”  

139. Şerə bənzər duyğular  

Qızlıq – şahlıqdır,  
Gəlinlik – şahzadəlik.   

Qadınlıq – ucalıqdır,  
Qarılıq – yenə şahlıq...   
 

                     * * * 
Soyudu, buz bağladı,  
Sona çatdı bu sevda.  
Sonuclar nədən belə   
Soyuq olur dünyada?  

 
                       * * * 

Ürək boyda ürəyim,  
Ah, nə ahlar çəkər, ah!...  
 
140. Cinas  

Gülü üz...  
Suda üz...  
Arsız üz...  
Astarsız üz... 

141. Novellavari 

Yataqxanada tələbələr fağır bir tələbəyə tez-tez 
sataşır, incidirdilər. Yuduğu pal-tarlara çirkab atır, 
çörəyini, yağını-pendirini şkafdan xəlvəti oğurlayıb 
yeyir, mühazirə dəftərini gizlədirdilər. Bir ay belə, iki 
ay belə, üç ay belə...  

Bir gün uşaqlar insafa gəldilər. Söz ver-dilər ki, 
daha onu incitməsinlər. Qərarlaşıb oğlanı öz 

yığıncaqlarına çağırdılar. Dedilər:  



 18 

- Biz bu gündən söz veririk ki, daha səni 
incitməyəcəyik. Çörəyini götürməyəcək, paltarlarını 
çirkləndirməyəcək, dəftərlərini gizlətməyəcəyik. Bir 
sözlə, daha səninlə işi-miz olmayacaq. Söz veririk!  

Oğlan fağır-fağır yataqxana yoldaşlarına baxıb 

boynunu bükdü: 
- Sağ olun...- dedi.- Kişilik edirsiniz...Bir halda ki, 

siz kişilik edirsiniz, onda mən də söz verirəm ki, bir 
də gecələr durub sizin çayniklərinizə siyməyəcəyəm. 
Kişi kimi söz verirəm!  

142. Kaş! 

Səhrada bir tonqal çatıla. Dünyanın Sülh tonqalı. 
Bütün ölkələrdən bütün silahları yı-ğıb gətirib bu 
tonqala atalar. Top, tüfəng, tank, bomba, güllə, 
mərmi... Və od vuralar. Yandıralar. Alovu ərşə qalxa. 
Yer üzündə bir daha silah-sursat işlədilməyə. Silah 
za-vodları  oyuncaq, dəftər-kitab, musiqi aləti, idman 
avadanlığı buraxa. Kaş!  

143. Dünyanın 01-i.   

“Ay haray, kömək edin, iki adam dalaşır.   
Tez milisə zəng edin, ikisi dalaşır deyin!” 
...Zəng edin, milisə deyin, iki adam dalaşır.  İki... 

ikicə...  
Bəs kimə zəng edək, hara şikayət deyək, iki xalq 

dalaşanda? Ölkələr qızışanda, millətlər savaşanda?  

Kimə zəng edək?  Kimə deyək? Bəlkə?..  
Bəlkə:  
“Alo, Dünyanın 01-idir? Tez köməyə gəlin, 

dövlət-dövləti didir, millət-milləti didir...  
Alo, Dünyanın 01-idir?”  

144. YYB 

“Zəvzəklik” - Yığcam Yaradıcılıq Bir-liyi.  

Bu Birliyin nizamnaməsinə görə ora yal-nız “Az 
söz işlətməklə daha çox fikir ifadə etmək məharətinə 
malik olan” zəvzəklər qə-bul edilirdilər. 
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145. Antrakt  

 Aləmi duman sarmış, dünya göydən yapışmış.  

Üfüqdən ağır pərdə dümdüz yerə asılmış... 
 Dünyanın antraktıdır!  

146. Həyatdan geri qalma  

Həyat pillələri ilə ardıcıl,  həm də vaxtlı-vaxtında 
qalxmaq vacibdir. Əgər bircə gün heç nə eləməsən, 
demək o günü eyni pillədə qalıb duracaqsan. Sabah 

iki pillə qalxmalı olacaqsan. İşləri sabah da görməyib 
o biri günə saxlasan – onda üçünü... beşini birdən 
qalxmalısan. Amma  bunu bacarmayacaq-san və 
beləliklə, əgər bir ay, bir il ləngisən gör nələr olacaq. 
Qalxanlar gedəcək,  sənsə aşağı pillələrdə ilişib 
qalacaqsan... görün-məz olacaqsan... itəcəksən, yox 
olacaqsan...  

Yaşamaq istəyirsənsə, bu günün pilləsini sabaha 

qoyma! Qalx!   
147. Paroduya 

“İşləmək yığmaqdır, yığasan gərək, 
Həyatın mənası yalnız ondadır. 
Müdir qazanmırsa, işləmir demək, 

Onun da iş-gücü yığmağındadır...”     

148. Adamlar  

Adam var ağac tək qollu-budaqlı, 
Adam var budaqdan asılı qalıb. 

149. İmtahanqabağı elan 

“Diqqət! AZQOSPODDEL-in əsas qapı-sı 
müvəqqəti olaraq işləmir. Giriş dal qapıdandır.”  

150. Yeni tüfeyli tipi   

“Qıraqda yeyib, ortada gəzən.” 

 151. Qürbətdə  

Gecə vaxtı az qala adamı qapacaqmış kimi altdan-

altdan mırıldayan mehmanxana qapıçısı ilə üz-üzə 
qalmaq nə üzücüdür?! (Tbilisi) 

  
152. Yazıq qadın 

Durmadan-dincəlmədən bütün günü çalı-şan, 

ərinə, uşaqlarına rahatlıq yaratmaq məqsədilə səy 
göstərən, ev işləri görən, ailəsi üçün əldən-ayaqdan 
gedən qadın xey-lağına biganə qalmaq olarmı! Axı o 
ən azı yazıqdır.  

Qadının daxilindən gələn evdarlıq baca-rığını 
qiymətləndirə bilmək - mədəniyyət-dir.  
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Fasiləsiz işləyən qadının yanında durub 
laqeydcəsinə onun əziyyətlərini müşahidə etmək, heç 
bir kömək göstərməmək, yaxud buna cəhd etməmək -  
kişidə ruhun olma-masıdır,  atavizm əlamətidir.  

153. Nəzəriyyə  

Faciə janrının məğzi: həqiqət axtaran məhv olur!
  

154. İroniya  

O, yer üzünün nadir adamlarından idi. Sutkanın elə 
saatları var idi ki, onu heç vaxt  görməmişdi. Konkret 
olaraq, gecə saat 12 ilə səhər saat 6 arasında gecənin 

necə keç-diyini, dünyanın necə yaşadığını, səhərədək 
nələr olduğunu bilmirdi.  

Çünki bu vaxtları o həmişə və daim yatmış olurdu.  

155. Qanun  

İstedadlı adamı kəşf etmək üçün də istedad 
lazımdır. 

156. Həyatın strukturu  

Həyat – illər uzunu bir-birinin ardınca düzülən 
saysız-hesabsız  görüşlərdən və vi-dalardan ibarətdir. 
Bir görüşə – bir vida...  

Bəzən deyirlər həyatda ayrılıqlar gö-rüşlərdən 
çoxdur. Amma bu mümkün deyil, çünki ayrılıq 
görüşdən sonrakı etapdır. Görüş olmasa – vida 

olmaz...  

157. İntibah nəzəriyyəsi  

XX əsr – kosmik eranın başlanğıcıdır. Texniki 
tərəqqi dövrüdür. Bu səbəbdən indi incəsənətin 
intibahı mümkün deyil. Çünki texnika incəsənətə 
maneədir. İncəsənətin növbəti intibahını hələ bir 
müddət gözlə-mək lazım gələcək. Texnika yüksək 

dərəcə-də inkişaf edib insan ruhunu tam  buxovla-
yandan, deqradasiyaya uğratmağa başlayan-dan 
sonra, simasızlıqdan bezən bəşəriyyət yeni mədəni 
İntibaha ehtiyac duyacaqdır.  

Əlbəttə, əgər o vaxtacan texnika dünyanı 
dağıtmasa...       

158. Əbədi subordinasiya 

Saniyələr – Dəqiqənin qarşısında acizdir.    
Dəqiqələr – Saatın qarşısında özünü qoruya bilmir, 

əriyir, itir, yox olur. 

Saatlar – Sutkanın qarşısında əlacsız qalır, 
Sutkalar – Ayın qarşısında çarəsizdir, 
Aylar – İlin, 
İllər – Əsrin, 
Əsrlər – Əbədiyyətin qarşısında acizdir.  
Yalnız Həyat - əbədi hökmrandır.  

159. İntellektual səyahət  

Beynimə bir fikir girdi: durub təfəkkü-rümün izinə 
düşdüm. Getdim. Qaranlıq yer-altı yol kimi uzun bir 

yoldu bu yol. Hara ge-dirdi – məlum deyil. Hara 
qədər gedə bilə-cəyi də həmçinin. Bu dolanbac 
yollarda hər an qarşıya bir maneə çıxırdı. Çalası 
vardı, çuxuru vardı, enişi-yoxuşu, düzəni vardı fi-kir 
yolunun... Get ki gedəsən...  

Bir qapıda uzun növbə düzülmüşdü. Müxtəlif 
fikirlər bir-birini itələyir, bir-biri ilə mübahisə edir, 
hətta  dalaşırdı. Hərəsi öz gücünü, qabiliyyətini 
göstərmək üçün irə-liyə can atırdı. Bu mübarizədə 
yalnız qalib gələnlər “qapıdan” çölə çıxmaq, uçmaq, 
ic-timailəşmək, yaşamaq səlahiyyəti qaza-nırdı... 
(Leninqrad)                 

160. Təfəkkürün aynası   

Taxtabaşın leksikonu:  
– Xeyr! Olmaz! Qətiyyən! Qurtardıq! Vəssalam! 

Ağdır! Qaradır! Vsyo! Neqodyay!!   

 161. Real mistika  

Adam çox qəribə yuxular görür. Olacağı görür. 

Odur ki yuxunuzu dərk edin və onun işarələrinə 
inanın. Yuxular gerçək olur. Yuxuda gördüklərimiz 
həyatda olmuş və olacaqlardan xəbər verir.  

“Səfərə gedəndə qarşına kimin çıxma-sı” 
məsələsi də gerçək əlamətdir. Bədayaq-mı çıxar, 
xoşniyyət adammı çıxar... Bunun həqiqətən düşər-
düşməzi olur.  

“Sevgiliyə şəkil bağışlama” – pis əlamətdir.  

“Göz dəymək” məsələsi – var, gerçəkdir.  
“Bir şey haqda qabaqcadan danışma-ğın düşər-

düşməzliyi olar” deyirlər – düzdür. 
“Adamı dilə-dişə salmaq” – həqiqətən pis 

əlamətdir və s.   
Bütün bunlar izaholunmaz həqiqətlərdir. Heç də 

“idealist” filosofların uydurmaları deyil. 

162. Oxşarlar 

Sənətdə belə şeylər olur: 
İ.S.Baxın orqan üçün “Re minor tokkata-sı” ilə 

bizim “Bayatı-Şiraz” muğamı eyni-dir; 
Q.Qarayevin “İldırımlı yollarla” bale-tindən 

musiqi ilə Rimski-Korsakovun “Qar qız” baletindən  
süita; 

D.Şostakoviçin “Leninqrad simfoniyası” ilə 
P.Çaykovskinin “Şelkunçik” baletinin musiqisi; 

Üz.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasının 
üvertürası ilə J.Bizenin “Kar-men” operasının 
leytmotivi bir-birlərinə çox oxşayır. 

  
Qeyd: Çox sonralar bu fikirləri ağsaq-qal 

meloman-publisist Arif Hüseynovla  bölüşəndə o 

razılaşdı və əlavə etdi ki, “Karmen”in motivi də 

“Heyratı” üstün-dədir.   

163. Mənalı ömür  
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“Hər şeyi təzədən başlamaq üçün” geriyə 
qayıtmaq? Xeyr, istəməzdim. Çünki mənim bütün 
həyatım çox zəngin keçib...  

“Ötən günlərimi qaytaraydılar, Gələn günlərimi 
qurban verərdim”? Niyə? Axı mən gələcəkdə daha 

dolğun və maraqlı həyat yaşayacağıma ümid edirəm!  

164. Sənətkarlıq mexanizmi  

Əsil sənətkar heç kimə və heç nəyə bax-madan 
dünyanı yalnız öz bildiyi, özü gör-düyü kimi qavrayır, 
dərk etdiyi kimi də əks etdirir... 

165. Müharibənin xeyiri  

Dünya müharibəsi olmasaydı, atalarımız şəhərə 
gəlməzdi. Atalarımız şəhərə gəlmə-səydi, biz də biz 
olmazdıq.  

167. Səs nədir 

Səsi görmürük. Amma ona boylanırıq, bağlanırıq... 
valeh oluruq... hətta sevirik...  

Bəs səs nədir? Niyə o var, amma onu görmək 
olmur? 

168. Motal kimi  

Ömür sanki bir motal dağarcığıdır. Da-ğarcığa 
ağzınacan pendir doldurulduğu ki-mi, ömür çuvalına 
da “dolana qədər” (yəni ölənə qədər)  günlərlə, 

aylarla, illərlə müx-təlif hadisə, əhvalat, macəra 
doldurulur, həyat tıxanır.  

Dolu motalda ləzzətli yağlı pendir olar. Yarımçıq 
qalmış, quruyub xarab olmuş motalın iyisi  ikrah 
doğurar... Ömür kimi.  

 

169. Əzablı yollarla 

Şəhərlərarası avtobusda gecə səhərədək yol 
getmək - nə böyük məşəqqətdir!   

170. Atavizm  

Ən savadlı, mədəni adam da bərkə dü-şəndə hər 
şeyə tüpürüb vəhşiləşir, özünü qorumaq üçün əzəli 
qabiliyyətini büruzə verir, ibtidai instinktlərə əl atır.  

171. Bir dəfə Tiflisdə 

...Gecə idi. Tiflisin kəsif qoxulu, ürək-bulandıran 
çirkli dəmir yolu vağzalının kir-li, bulaşıqlı gözləmə 
zalında sərnişinlər zil-lət çəkməkdə idilər. Qatarı 
gecikən, vaxtın keçməsini gözləyənlərlə yanaşı, 

cürbəcür əcaib-qəraib adamlar da burada vaxt  keçir-
məkdə idilər. Sarsaq, səfeh,  iyli-qoxulu, yaralı-xoralı, 
saqqallı, gözüqanlı məxluq-lar... Çoxlu başıqırxıq, 
hinduşkaya bənzər harın və quşbeyin cavanlar... 

Sanki ən seçmə avaraları, dilənçiləri, hə-yatın 
dibində qalan “artıq adamları”  şəhər-dən süpürüb 
bura yığmışdılar. Bütün gecəni yerli cavanlar bir 

sarsaq, dəlisov, iyrənc, xoralı erkək məxluqu başqa 

bir qaraçı ar-vadın arxasınca qısqırdıb hayqırır, 
onların qarpışmasına baxıb şit-şit gülüşürdülər. Xo-
ralı dəli oyunbazlıq edə-edə hara yüyürür-düsə 
qırxıqbaş cavanlar da sürü ilə onun ar-xasınca axışır, 
öz dillərində nəsə deyir, hı-rıltı ilə qaqqıldaşır, 

dəlicəsinə şənlə-nirdilər...  
İki saatdanbir qırmızıyanaq milisioner hardansa 

peyda olub camaatı alt mərtəbə-dən üst qatdakı zala 
qovur, sonra yenə gəlib aşağı mərtəbəyə qaytarırdı. 
Bəlkə də o bunu antisanitariya tədbiri kimi, içərinin 
dözül-məz pis havasını təmizləmək üçün edirdi.  

Səhərədək bu iyrənc mənzərə davam etdi...  

Vağzallarda nə qədər çirkab olurmuş, ilahi!  

172. Dəli bir istək   

Günəşə baxıram. Yenə baxıram... Axı ni-yə heç 
kim ona baxa bilmir? Nədir axı o?! Nədən ibarətdir? 
Mən baxacam. Və baxı-ram... Sonra bir müddət 
gözüm heç nə gör-mür. Qapqara ləkələr gəzişir, 
gözüm  tutu-lur. Kor kimiyəm sanki... Bir qədər sonra 

gözüm ala-tala sezəndə yenə qayıdıb gü-nəşə 
baxıram. Acıqla. Axı nə var orada? Ni-yə əbədi od 
yanır göydə? Necə olur ki o daim yanır və sönmür? 
Kimin arzusudur bu? Kimin əməlidir? Nə sirrdir? 
Niyə gü-nəşə dik baxa bilmir insanlar?! Niyə?     

173. Qış nağılı 

Qar yağır. Quşbaşı ağ dənələr boz bula-nıq göydən 

aram-aram yerə axır. Tələsmə-dən gəlir, sanki yerə 
düşən kimi ayaq altın-da qalacağından qorxur... Bəlkə 
də əlacı ol-saydı heç göydən yerə enməzdi, tapdalan-
mazdı qar dənəsi... Uçub göyə gedərdi...    

 
 Göydəki pərqu balınc, cırılıb yerə axır. Qu tükü 

ipək kimi, üstümüzə dağılır... 

 Qar yağır... 
 
Ayaq altında ağ qar, xırha-xır salır, qalır-elə bil 

inildəyir, tapdaq canını alır... 
 Qar yağır...       
 
174. Roman-epopeya 

Hər insan nəslinin tarixi bitib-tükənmə-yən, əbədi 
davam edən bir şəcərə haqqında roman-epopeyadır. 
Hər yeni nəsil gəldikcə bu romanın yeni-yeni 
səhifələri yazılır, həyat adlı hadisələr silsiləsi davam 
edir, bitib-tükənmir...  

Kim yazır, kim oxuyur bu romanları?!  

175. Göy və Yer   

İnsan doğulur. Hərə öz torpağında doğu-lur. 
Torpaqlar da fərqlidir, çeşidlidir, ayrı-dır... Torpağına 
bağlı İnsan dünyaya yenilik arzusu, hünər göstərmək 
eşqi ilə gəlir. Ar-zuları aşır-daşır. Bir-birinin ardınca 
müxtə-lif arzularını həyata keçirə-keçirə öz “İdea-

lına” doğru can atır. Ancaq heç vaxt ideala çata bilmir 
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İnsan. Çünki ideallar dəyişir, ar-zular isə tükənmir. 
Arzu-arzuya  qovuşur, qovuşduqca əvvəlki idealı 
dəyişir... Yeni-yeni arzular yaranır... İdeallar 
təzələnir...                         

Həyat isə öz axarı ilə gedir. Həyatın amansız axarı 

tədricən İnsanın yolunu kəsib arzularını tükədir, 
üstələyir, imkanlarını da-raldıb gücünü azaldır, 
həvəsini öldürür. Əli hər yerdən üzülən İnsan 
torpaqdan so-yuyur, taqətdən düşür, sarsılır, sustalır, 
gö-zünü yerdəki arzularından çəkib göyə dikir. Ora 
pənah aparır. Ora inanır. Ora tapınır. Çünki yerdən 
fərqli olaraq göylər heç vaxt adamları peşiman etmir. 

Qəlbi genişdir. Qoynu intəhasızdır. Hamını qəbul 
edir, hamıya təsəlli verir. Min ildir, milyon ildir göy - 
İnsanın pənah yeridir.     

 

 176. “Dezinfeksiya”   

Yumşaq oturacaqlı rahat ekspress avto-busu 

Moskva-Domodedovo marşrutu ilə şü-tüyürdü. Yolun 
yarısında qəflətən yağış yağmağa başladı. Bir azdan 
dolu tökdü. Pəncərələrin nəfəsliyindən sərnişinlərin 
üs-tünə yağış çilədi. Dolu şiddətləndiyindən bütün 
pəncərələri bərk-bərk bağladılar. Am-ma üstdəki 
nəfəslikdən yağış avtobusun içi-nə axırdı. Adamlar 
plaş, pencək, çanta, qə-zet-jurnal çıxarıb başlarına 
tutdular. Çətir açan da oldu...  

Damı qoşa nağara kimi taqqıldayan avto-bus 
şiddətli dolunun, yağmurun altında sü-rətlə şütüyürdü. 
Bakıya qayıdan sərnişinlər sanki yağış şırnağının 
altından keçib şəhə-rin tozundan-çirkindən təmizlənə-
təmizlənə öz təyyarələrinə doğru gedirdilər... 
(Moskva - Bakı  təyyarəsi) 

177. Qanacaq  

Bəzənib-düzənib toya gedən ər-arvad kü-çəyə 
çıxıb taksi saxlatdılar. “Morqunov” peysərli zırpı ər 
qarpız başını taksinin pən-cərəsindən içəri salıb 
sürücü ilə danışdı. Sövdələşib razılaşandan sonra cəld 
hərəkət-lə arxa qapını açıb hıqqana-hıqqana özünü 
içəri basdı. Dib tərəfə çəkiləndən sonra uzaqda 
dayanmış arvadına əl elədi: “Gəl!”. Səkidə sakitcə 

durub “kişisini” gözləyən ar-vad yaxınlaşıb arxa 
oturacaqda, ərinin ya-nında əyləşdi və qapını çəkib 
örtdü. Maşın yerindən tərpənib həyat yoldaşlarını toya 
apardı.    

178. Sən saydığını say...   

Qız dərsə gedirdi. Anası evdə səliqə ilə onu 

geyindirib-gecindirdi, saçını daradı, hördü, başına  
bant bağladı. Və üzündən öpüb məktəbə yola saldı.  

Qız evdən çıxıb tini burulan kimi əlin-dəki çantanı 
yerə qoydu. Ağ məktəbli ön-lüyünü çıxartdı, 
başındakı bantı açıb çanta-sının qabaq gözünə basdı 
və saçlarını çırpa-çırpa məktəbə tərəf getdi.   

 

179. Abduraxim i Keldış 

Cənubdan gələn çəkiliş qrupu Şimalda müharibə 
haqqında film çəkirdi.   

Leninqradda gözəl bir küçə idi. Ruslar çəkiliş 
meydançasının ətrafına toplaşıb ma-raqla kino 
çəkənlərə baxırdılar. Onlar aktyorları bir-birinə 
göstərib nəsə pıçıldaşır, ordan-burdan 
söhbətləşirdilər. Müharibə dövrünün hərbi geyimində 
olan baş rolun ifaçısı, gənc kinoaktyor 
leninqradlılarda xüsusi maraq oyatmışdı.     

Ağ saçlı, bəyaz bənizli, köhnə rus ziya-lısı 
görkəmində yaşlı bir kişi də camaatın arasında durub 
dinməz-söyləməz çəkiliş prosesini izləyirdi. Gözləri 
uzaqlara dikil-mişdi, bəlkə də “blokada” xatirələrini 
yada salırdı... 

Bu zaman heç bir səbəb olmadan kütləvi maraqdan 
qeyzə gələn Cənublu qoca rejis-sor Abduraxim 

meqafonu əlinə alıb camaatı qovmağa başladı.  
“Uxodite, uxodite, ne meşayte!” – deyə-deyə onun-
bunun üstünə qışqıran qoca rejissor nəhayət, həmin ağ 
saçlı, köhnə ziyalı görkəmli səliqəli kişinin üstünə 
yeridi. Meqafonu az qala onun sifə-tinə dayayıb 
bağırdı: “Ya je skazal uxodite, ne meşayte! Russki 
yazık ne ponimayeş şto li?” – dedi (yəni: “rus dili 
başa düşmürsən, mən axı dedim mane olmayın, 

dağılışın”). Bu sözlərlə hamını, o cümlədən ağ saçlı 
kişini də qovdu.  

Leninqradlı ziyalı doğma şəhərində kino çəkən bu 
yaşlı qonağa baxıb sadəcə gülüm-sündü və  dönüb 
yolun  kənarında onu gözləyən xidməti maşınına tərəf 
getdi.    

Bütün bu mənzərəni müşahidə edən gənc 

kinoaktyor qoca kinorejissora yaxınlaşdı: “Heç yaxşı 
olmadı, akademiki nahaq qov-dunuz. O ki bizə mane 
olmurdu!” – dedi. Qoca Abduraxim isə nifrətlə 
kinoaktyora baxıb qəzəbli səslə: “O haranın akade-
mikidi?!”- dedi. Gənc kinoaktyor sakitcə cavab verdi: 
“O, dünya şöhrətli alim, SSRİ Elmlər 
Akademiyasının prezidenti, məşhur akademik Keldış 
idi!”- dedi.  

Bunu eşidən kinorejissor tez geri dönüb o tərəf-bu 
təfə boylandı: “Hanı? Hanı Keldış? Mənə də göstər!”  

Akademikin maşını isə çoxdan getmişdi... 

180. Məşqçi 

Komandir gənc əsgərlərə sambo dərsi keçirdi. 
Onlara bir neçə fənd öyrətdikdən sonra əsgərlərdən 

birini sıradan çağırdı: “İndi gəl sən məni vur görüm”,- 
dedi və müdafiə pozası aldı. Əsgər komandirə əl 
qaldırmaq istəmədi. “Utanma, əşi, vur, hələ bilmək 
olmaz kim kimi vuracaq, hə qoçaq, at yumruğunu...” 
Əsgər yenə təvazökarlıq elədi. “ Ay balam, bu məşqdi 
da, narahat olma. Onsuz da məni vuran hələ 
anasından olmayıb... Mən sizi öyrədirəm, burda nə 
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var ki? Çəkinmə, at yumruğunu,  necə müdafiə 
olunmağı göstərim sizə... hə, vur qoçağım, vur görüm 
məni... tvoyu mat...”  

Əsgər bu son sözlərdən qəzəbləndi. “Yaxşı” – 
deyib   bir addım irəli çıxdı.  

...İkinci addımda onun yumruğunun açılmağı ilə 
komandirin yerə sərilməsi bir oldu. Gənc əsgərin 
zərbəsindən başı gicəllənən komandir bir təhər ayağa 
qalxdı, çənəsini ovxalaya-ovxalaya pərt halda 
mızıldandı: “Ədə, sən solaxaysanmış ki?! Bə bunu de 
də!... Mən də zərbəni sağ əldən gözləyirəm...”        

Sambo dərsi belə başa çatdı. Əsgərlər dağılışdılar. 

  
                           

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 

181. Doğum tarixi  

O, yeni eranın 2-ci minilliyinin 2-ci yarısının 2-ci 
ilində 2-ci ayın 22-də  gecə saat 2-dən 2 saat 22 
dəqiqə keçmiş qədim qalada dünyaya gəlmişdi.  

182. Deyimlər 

* Əsgərin yarasından qar üstünə qan çiləndi,   
   Bir qəlpənin parasından arzuları çilikləndi...  

* Müdir fabrikin işini çox böyük müvəffəqiyyətlə 
“Hamı bir nəfər üçün” prinsipi üzərində qura 
bilmişdi.  

* Başı tərtəmiz qırxılıb. Soyulmuş yumurtaya 
bənzəyir.  

* Onun vücudundan yaxşı ət kötüyü çıxardı.  
 

183. Eleqant  

Nəhəng dənizin ortasında quyu boyda bir yer 

ləngərlədi, su aralandı. Şümşad bədənli, parlaq dərili 
füsunkar bir gözəl suyu yarıb də-nizin üzünə qalxdı. 
Şümal sinəsinə çatan ağır, meduzalı şor suyu yara-yara 
sahilə doğru ye-ridi. Saçlarının ucundan, qollarından, 
bar-maqlarından, döşündən, çiynindən su süzülüb 
tökülür, dənizin suyu daha da gözəlləşib dənizə 
qayıdırdı. Qadının  bədəni günəşin altında bərq vururdu. 
O, pul-pul yanırdı.  

Dümdüz qamətli füsunkar xanım sudan çı-xıb sahillə 
getdi, bir az kənarda sinəsi üstə qum-luğa uzandı. Onun 
şümal siluetini hətta  uzaq-dan-uzağa seyr etmək belə 
böyük həzz idi...   

184. Redaksiyaya məktub  

“...Z. rayonu V. kəndinin sakini L. adına orta 

məktəbin sabiq baş dəstə rəhbəri, ra-yonda dərc 
olunan “Qırmızı bayraq” qəze-tinin ştatdankənar 
müxbiri Şirbala Aslan tərəfindən şikayət məktubu.   

Hörmətli redaksiya!  
Kəndimiz rayonda birincilər sırasında gedən 

qabaqcıl kənddir. Biz bütün plan və öhdəlikləri 
artıqlaması ilə yerinə yetiririk... Amma hələ də 
kənddə hamam yoxdur. Odur ki, yazıb sizdən xahiş 

edirik ki, bizim kənddə hamam tikilməsinə bir əncam 
çəkəsiniz...” 

185. Maraqlıdır: 

* Gözəl arvadı da gizlədirlər, çirkin arvadı da.  

* “Atalar sözü”, “atalar demişkən”... Görəsən o 

atalardan indi də var?  

 186. Məqalə adı  

“Səttar Bəhlulzadənin poemaları.” 



 23 

187. Qidalanma    

Bu il yenə də camaat üçün bol “mənəvi qida” 

istehsal olunacaqdı: dövlətin puluna neçə-neçə 
maraqsız film çəkilib rəflərə qo-yulacaq, kitab çap 
olunub anbarlara doldu-rulacaq, şəkil alınıb 
muzeylərə yığılacaq, musiqi əsərləri havaya 
üfürüləcəkdi...  

Mağazalarda isə hələ də ərzaq tapılmır. Görəsən 
camaatın qarnı mənəvi qida kimi nə vaxt bol  “mədə 

qidası” da görəcək?  

188. Efir  

* Radioda səhər konserti gedirdi. Elə bil 

qamışlıqda qaban eşələnirdi.  

* Diktor: “Siz “Gözəl səslər” silsiləsin-dən 

konsertimizi dinlədiniz. Oxuyurdu Nes-terenko.”  

(Əminəm ki, Radionun fonoteka-sında daha gözəl səs 

tapmaq olardı.)  

* Diktor: “Siz Şamil Şərbətin konsertini 

dinlədiniz. Çalırdı xalq çalğı alətləri ansamblı.  

Oxuyurdu Şamil Şərbət.” 

189. Al-Ver 

Həyat o zaman mənalı yaşanmış olar ki, bu 

dünyadan nəsə aldığın kimi, özün də bu dünyaya nəsə 

verə biləsən.  

190. Təsir və əks-təsir 

Ürəyi açıq səmimi insanın qarşısında ək-sər adam 

ürəyini açıb səmimi olur.  

 

191. Məzəli fəxarət   

Yüz nəfərlik simfonik orkestr min bir əziyyətlə 

klassik əsəri ifa etdi. Hər bir çal-ğıçı böyük səy, 

bacarıq göstərdi, hamı çalış-dı, tər tökdü...  

Axırda da arxası camaata dayanaraq o tərəf-bu 

tərəfə çubuq yellədən dirijor üzünü çevirib fəxrlə baş 

əydi, tamaşaçı alqışlarını məmnuniyyətlə özünə qəbul 

etdi...  

192. Bələklə gələn...      

Bu dünyaya bətndən bələkli-bükülü gələn İnsan 

dünyadan da bükülüb-bələnmiş halda gedir.  

193. Sənət aləmi 

Bir sənət adamının zəhməti neçə-neçə peşə 

adamına zövq və rahatlıq verir. 

 

*** 

Sənət aləmi bir hündürmərtəbəli binadır. Damda 

dahilər yaşayır. Ora sirli məkandır. Heç gedib baxmaq 

da olmur. Ən yaxşı otaq-lar yuxarı mərtəbələrdə 

yerləşir. Ən istedad-lılar və ən layiqlilər üst 

mərtəbələrə qalxır, daha yaxşı, daha uca mərtəbələrdə 

məskən salırlar. Bir atımlıq barıtı olanlar üç-dörd 

mərtəbə qalxıb dəhliz boyu o baş bu - başa gedir, 

axtarış aparırlar. Daha qalxmağa nə-fəsləri 

çatmayanlar elə həmin mərtəbədəcə özünə guşə 

düzəldib qalırlar. Sıravi sənət fədailəri birinci 

mərtəbənin hollunda var-gəl edir, üst mərtəbədən 

gələnləri qarşılayıb yola salmaqla gün keçirirlər. 

Bütün qalan sənət həvəskarları zirzəmilərə doluşub 

orada sığınacaq tapırlar. Ora isə həmişə nəmli, 

rütubətli, çirkli və tünlük olur. Adamlar orda 

xəstələnir... Və yaxud ora xəstə adamlar gedir... 

*** 

Sənətdə yaşayanlar var, sənəti yaşadan-lar var. 

Yaşayanlar incəsənət aləminə yalnız dolanışıq üçün 

gəlirlər. Babat da dolana bi-lirlər. Amma sənəti 

yaşadanlar özləri çə-tinliklə dolanırlar. Pəjmürdə, 

tərki-dünya, var-dövlətə biganə, fədai güzəranı ke-

çirirlər. Birincilər sağlıqlarında yaşayır-larsa, ikincilər 

öləndən sonra yaşamağa başlayırlar. 

*** 

Kosmik raketin ən böyük problemlərin-dən biri 

atmosferin sıx qatını yarıb keçə bil-məkdir. O qatın 

müqavimətinə, oduna-alo-vuna qalib gələn raket 

kosmosa çıxdıqdan sonra fəzada rahatca süzməyə 

başlayır.   

Sənətdə də əsas məsələ atmosfer qatını yarıb keçə 

bilməkdir. Yarıb keçənlər çək-dikləri əzab-əziyyətin 

bəhrəsini orada gö-rürlər. Onlar sakitcə, rahatca 

maneəsiz sü-zür və yerdən  baxanlara özləri haqqında 

məlumat, yeni xəbər, tədqiqat materialları 

göndərməklə məşğul olurlar. Yarıb keçə 

bilməyənlərsə atmosferin sıx qatında ilişir, yanıb 

məhv olur. Atmosfer qatını yarıb keç-mək üçün əsas 

vasitə - güclü enerji mənbəyi olan nüvəni, atomu əvəz 

edən İstedaddır! Yalnız böyük İstedad sayəsində sənət 

ucalı-ğına yüksəlmək olar. Sonrakı məsələlər (yəni 

yanmayan metaldan gövdə, daşıyıcı raket və s.) 

bunlar istedadın ətraflarıdır.  

194. Niyə belə əsirsən? 

Külək elə şiddətlə, elə sürətlə və elə cani-dildən 

əsirdi ki, sanki onun əsməyi ki-məsə çox lazım idi və 

ona sifariş verilmişdi.  

Halbuki hamı bu zəhlətökən küləyi...  

“Külək, niyə belə əsirsən, külək?!” 
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195. “Oğru”  

Fabula:  Kitab passajı... Ac adam... piştaxta... pul 
kisəsi... 3 rubl... Və faciə. 

 
...Qadın ərinə inanırdı. Onun xatirinə özünü 

qurban verməyə belə hazır idi. Milislər ərinin oğurluq 
etdiyini  deyəndə, qadın hətta onlarla dalaşdı. 
İnanmadı...  

Amma o həqiqətən oğurluq etmişdi. Ailəsini 
aclıqdan qurtarmaq üçün bir nəfərin pul kisəsini 
götürmüş, kisədən isə cəmi-cümlətanı 3 rubl pul 
çıxmışdı... 

 
Romandan parça:  “...Üç gün idi ki, onlar ac idilər. 

Sonuncu xırda pullarını ötən bazar günü yarım çörəyə 

verib bir neçə gün doğ-rayıb yemişdilər. Qalan 
qırıntıları dünən ye-yib qurtardılar. Dünəndən ər-
arvad hərəyə bir ovuc düyü qaynatması yemişdi. 
Düyü-nün həlimini içib, özünü isə dənə-dənə dən-
ləyirdilər. İki gün idi gündə bir ovuc-bir ovuc 
qaynadıb yedikləri düyüdən indi bircə qaşıq qalmışdı. 
Onu da axşam televizora baxa-baxa yeyəcəkdilər ki, 

gecəni yata bil-sinlər. Amma sonra nə olacaqdı – 
bilin-mirdi. Sabah, o biri gün, bir həftə, on gün sonra 
nə yeyəcəkdilər və necə yaşayacaq-dılar, təsəvvür  
etmirdilər. Onsuz da isti su və bir ovuc düyü nə güc 
gətirirdi, nə qarın doyururdu. Artıq bu dözülməz 
həyatdan çı-xış yolu da qalmamışdı. Tək birindən 
savayı... 

Qarşıda bir yol qalırdı: faciəyə aparan yol! Və o 

bilə-bilə bu yola getdi...”          

196. Qadın psixologiyası   

Qonşusugildə güzgüyə baxan eybəcər Qadın 
narazı halda deyindi: “Az, sənin güzgün nə pis 
göstərir?! Gəl  bizim evdəki güzgüyə bax, gör güzgü 
necə olar!”   

197. Daltonik   

Gənc mütəxəssis daltonik olduğu üçün hər yerdə 
“qırmızı diplomu” ilə öyünürdü.  

 

198. Yumoristik elan  

“Üstüaçıq kənddə iki ağanın bir nökəri, yeddi 
qardaşın bir bacısı və bir qızın iki adaxlısı vardı.” 

 199. Deyimlər 

* O, iti baxışlarıyla rəqibini divara mıxladı. 

* Aftafanın g... həmişə p... olar !  

 (Bağışlayın, yəni - “dalı”, yenə bağışlayın, yəni – 
“çirkli” olar!).  

200. Fantazi 

Atəşpərəstlik dövrü idi. Hər tərəfdə tor-pağın 

altından Od qalxırdı. Yerin təkindən Alov  püskürür, 
İnsana doğru can  atırdı... O İnsanı sevirdi.  

Amma İnsan Alovun bu fədakarlığından qorxur, 
daim ondan qaçırdı.    

Günlərin bir günü Od bu haqsızlığa dözməyib 
küsdü, Yerin altına çəkildi. İşıq, hərarət  Torpağın 
üstündən yox oldu. Dün-ya odsuz-alovsuz qaldı.

  
Səhər tezdən insanlar Alov saçan ocaq yerlərindən 

qırmızı lalələrin közərdiyini gördülər... 
Və o vaxtdan insanlar onları tərk etmiş odu-alovu 

yerin təkindən tapıb üzə çıxar-maq, ona qovuşmaq 
üçün min cür əziyyət  çəkirlər. 

201. Ölüm anı 

Ölənlərə yazıq! Onların real həyatdan ölüm 
vəziyyətinə keçid anında nə əzablar yaşadıqlarını, nə 
əziyyətlər çəkdiklərini, necə gərgin hisslər 
keçirdiklərini təsəvvür edəndə və məhz həmin keçid 
anında yaşa-dıqları o böyük hissləri düşünəndə 
deyirsən - nə yazıqdır ölənlər! Axı onlar ölən zaman 
dərk edirlər ki, bax bir an öncə hamı kimi canlı 
insanlar idi! Fəqət indi... Artıq hər şey bitdi! Bu 

sondur! Son!..  
Kədərlidir...    

202. Alkoqolmu, ağılmı?   

Alkoqol qəbul edən ağıllı başlar daha da ağıllanır, 
dərrakəsi iti işləyir, dərin dərk edir. Sanki belə adam 
içkinin təsirindən müdrikləşir.  

Ağlı az olan başlar isə alkoqoldan daha da 

ağırlaşır, kütləşir, sərsəmləyir... Ağılsız adam içki 
içəndə ağlı daha da azalır... Kütləşir...  

203. Ağıldan bəla  

Ağıllısansa, kimsə səni qəbul etməyə hə-vəs 
göstərməyəcək. Çünki hamı təkcə özü-nü ağıllı bilir 
və səni özündən ağılsız  gör-məyi arzulayır. Belə 
olmasan əsəbiləşir. Ona əsəbiləşir ki, niyə 

qarşısındakı adam gözlədiyindən daha qürurlu və 
daha sər-bəstdir.  

204. Yaşam tərzi  

Günlərimiz gün çıxandan gün batana kimi tənbəl-
tənbəl sürünür.  

205. Ağ-qara dünya 

Dünyanın bir üzü ağdır, bir üzü qara. Qara 
dünyada qara qoçlar, ağ dünyada ağ qoçlar 
hökmrandır.   
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206. Paradokslar  

* Makromühitə atılmış mikroşəxsiyyətin ucalığı. 

 * Mikromühitdə tərkiləşmiş fərdin 
makroşəxsiyyət keyfiyyətləri. 

207.  İt sədaqəti 

Qonşu binadakı iri pəncərəli, varlı mən-zildə 
yaşayan nəhəng it narahat idi. Hey vurnuxurdu. İri 
bədheybət qara doq gah içəri girir, gah sıçrayıb 
eyvana çıxır, zingil-dəyir, yalvarır, kimisə çağırır, 
yenə içəri qa-çıb ulayır, ulayırdı. Deyəsən evdə tək 
qal-mışdı. Darıxırdı. Axı bu zəngin ev həmişə səs-
küylü, qonaq-qaralı olub. İndi isə orada tam 

sakitlikdir. İt otaqları gəzərək  ulayırdı.  
Üzbəüz binanın eyvanından teatral bi-noklla bu 

mənzərəni seyr edən gənc qadın itin vurnuxduğu 
otaqlara diqqətlə baxa-baxa birdən vahimə içində 
qışqırdı: “Vay!”  

Binoklun gözlüyündə dəhşətli mənzərə var idi: 
tavanın tən ortasındakı bahalı çil-çıraqdan qoca ev 

sahibəsinin meyiti asıl-mışdı. İt onun həndəvərində 
dolanıb ulayırdı... 

 
208. Dünya teatrı  

...Gecədir. Hamı və hər şey istirahət edir. Səhər 
yenidən Dünya tamaşasında öz rolu-nu oynaya 
bilmək üçün  gücünü bərpa edir. Yer kürəsinin əlvan 
atəşfəşanlığına yeni qüvvə ilə çıxa bilmək üçün. 

İstirahət edir ki:  
- Fəvvarələr suyu yenidən havaya püskürə bilsin; 
- Işiqforlar rəngbərəng düz xətt boyunca yenidən 

aşağı-yuxarı şütüyə bilsin;  
- Maşınlar sürünə-sürünə yollara çıxa bilsin;  
- Məmurlar qalstuklarını taxıb idarələrə 

səpələnsin;  

- Fəhlələr yenidən daş qaldıra bilsin;  
- Camaat bazar-dükana tökülüşsün; 
- Hər bir oyunçu dekorasiyaların arasın-da öz 

yerini tutub axşamdan yarımçıq qal-mış tamaşanın 
davamını oynasın.  

Və beləcə Yer üzündə fasiləsiz oynanan 
tragikomediyanın növbəti şəkli başlansın...  

Dünya – təkrar tamaşalar göstərilən qədim bir 
teatrdır. Meydan teatrı...      

 
209. Yaradıcılıq ekstazı  

...Qız emalatxanaya daxil olanda Rəssam yenicə 

bitirdiyi tablonun qarçısındakı köhnə kresloda oturub 
harasa uzaqlara baxırdı. Onun dodaqları bir-birinə 
sıxılmış, sifəti sanki əyilmişdi. Göz qapaqları  
yorğun-yor-ğun qalxıb-enirdi. Sinəsi ağır-ağır 
tərpənir, sanki çətinliklə nəfəs alırdı. Görkəmi çox 
kədərli və üzüntülü idi. Bütün vücudundan qüssə 
yağırdı. Barmaqları, əlləri, qolları sanki yayxandığı 
kreslonun kənarlarından aşıb yerə tökülürdü.  

Rəssam içəri kiminsə girdiyini hiss et-mədi. O indi 
öz aləmində idi. Onun sənət-kar qəlbi çəkdiyi yeni 
əsərin ideyası ilə qay-nayıb-qarışıb qovuşduğundan, 
bütün varlığı yaradıcı ruhun apofeozu kimi emalatxa-
nadan çıxıb çox uzaqlara pərvaz etmişdi. O indi  

buralarda deyildi...    

210. Lövhə  

...Qəflətən göy guruldadı. Şiddətli ildı-rım çaxdı. 
Səma bir anda parça-parça oldu. Şimşək şaqqıltı ilə 
vurub göyün pərdəsini cırdı. Buludların arasından 
açılan dərin yarğandan dünyanın üstünə su axdı, sel 

töküldü.  
Bu qəfil möcüzə göylərin qəzəbi idimi, ya 

mərhəməti - Allah bilir!  

211. Şarj 

Diktor: “Sözsüz mahnılara qulaq asın. Oxuyur 
Zəngulə Züm-Züməli.” 

212. Karikatura 

Al-Ver məsələləri naziri əhalinin rifah halının 
xeyli yüksəldiyindən, həyat tərzinin əvvəlki illərə 
nisbətən çox yaxşılaşdığından böyük həvəslə, şövq və 
ədayla danışırdı. Onun qırmızı yanağına, yağlı 
buxağına, parıltılı telinə, şux geyiminə, arsız duruşuna 
və abırsız gülüşünə baxanda dediyi sözlərə inanırdın... 

Bəli, adamlar var ki rifah halı həqiqətən çox-çox 
yüksəlib.   
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213. “İmport” mal həvəskarı 

Qadın: 
- Balam, biz yerli mal işlətmərik. Qətiy-yən! Biz 

ancaq xarici malı sevərik. Bizim evdə hər şey 
“importnıdı”... Təkcə yolda-şımdan savayı. Bircə o 

“mestnidi”.  

214. Aforizmlər  

* Onun gələcəyi artıq geridə qalmışdı.  

* Vaxtımızı öldürmək istədiyimiz zaman fərqinə 
varmırıq ki, vaxt özü bizi öldürür.   

* Sən məndən üzr istə, bəlkə sənə salam verməyə 
razı oldum.  

* Yazıçılar və salnaməçilər – hər ikisinə “Qələm 
əhli” deyilir. 

* Bəşəriyyətin uşaqlığı arabaların arxasınca qaça-
qaça böyüyüb. 

* Adətən pis işlərlə məşğul olanlar yaxşı 
yaşayırlar.  

  Yaxşı əməl sahiblərinin yaşayışı pis olur.    

* Düz xəttdə həyat yoxdur, həyat əyri-üyrü 
dalğalarda yaranır.  

* İştahası çox - pulu az idi. 

* Adam var gözündə dünya bir nöqtə boydadır, 
adam da var bir nöqtəyə baxıb bütöv dünyanı  görür.   

215. Üsyançı 

– Axşam evimizdə üsyan oldu. Hakimiyyəti mən 
ələ aldım. 

- Necə yəni? 

- Telefonu, radionu, televizoru götürüb çəkildim 
öz otağıma, qapını arxadan bağla-dım. Arvad-uşaq 

qaldı blokadada, ətraf mühitlə əlaqələri kəsildi. 
Başladılar mənə yalvarmağa...  

 

216. Ədəbi çayxanada 

- Mən çox sanballı satirikəm. Lap Sabir kimi şerlər 

yazıram. İstəyirsən beş-altısını oxuyum?  
- Nə danışırsan əşi? Oxu görüm birini...  

- (oxuyur) Gördün? Mən Sabirdən də güclüyəm. 
Mən çox ciddi sənətkaram. Mən heç vaxt xaltura 
eləmirəm.   

- (gülür) Şair, sənin yazdıqların elə xaltura 

səviyyəsindədir də... Daha nəyi xaltura edəcəksən?  

217. Həyati paradoks 

– Savadın ali olsa, gəlirin ibtidai olacaq. Savadın 
ibtidai olsa, gəlirin ali olacaq.    

 

Yaxud:  
- Onun savadı alidir, maaşı ibtidai.  

218. Keçid anı   

31 avqust saat 23.29-dur. Yayın qurtar-masına 31 

dəqiqə qalır.   
 

219. Xarakterik cizgi 

O evdə hər şeyin ağzı açıq idi. Konyak şüşəsinin, 

çörək qabının, xörək qazanının, paltar şkafının, un 

kisəsinin, ev sahibəsinin, uşaqların və s.   

220. Fərq  

Almaniyada Nitsşe, Marks və b. 23 yaşında 

doktor, professor olublar. Bizdə 43 yaşında doktorluq 

müdafiə edənlərə “gənc professor” deyirlər.  

221. Sənətkarlıq qüdrəti 

Habil Kaman olmasaydı Azərbaycan in-cəsənəti 

mütləq nələrdənsə məhrum olardı!  

222. Musiqi  

Musiqi var insanı ayıldır, idraklına təsir edib 

mübarizləşdirir. Simfoniya kimi. 

Musiqi var insanı yatırdır, duyğularına sığal çəkib 

mübarizədən çəkindirir. Muğam  kimi.  

Musiqi də var baş aldadır, ruhu öldürür, enerjini 

boşaldır, fəaliyyəti söndürür. 60-cı illərin məşhur 

“həvəskar bəstəkarının” bö-yük sürətli, templi, şıdırğı 

diringə-mahnıları kimi. 
   

223. Vətən! 

Vətən – Yaddaşdır. 
Vətən – heç vaxt heç yerdə unudulmayan 

dəyərlərdir. O dəyərlər ki, insanın mahiy-yəti  
onlardan  yoğrulur. İnsanı o yaradır, İnsan kimi, fikir 

adamı kimi, şəxsiyyət kimi yetirir.  
İnsan hər yerdə, dünyanın istənilən nöq-təsində 

peyda ola bilər. Amma nə qədər ki, onun bu məkanla 
bağlı Yaddaş xəzinəsi ya-ranmayıb, ora onun Vətəni 
ola bilməz. Və-tən elə bir sehrli yaddaş zəmisidir ki, o 
daim biçilir  və insanı özünə qaytarır. Hər olduğun, 
gəzdiyin yer Vətən ola bilməz, çünki o yerlərdə daima 

səninlə yaşayan yaddaş yaranmır.  
Vətən - bütün maddi, mənəvi, ideya, ruhi 

anlayışların cəmidir.   
Vətən – yaddaşlarda dərin şırımlar açan, 

ömrümüzdən elektron maşın kimi çalın-çar-paz 
keçən, hörümçək toru kimi mahiy-yətimizi saran 
indiki, keçmiş və gələcək yaddaşımızın  dəyərləridir.  

Vətən – anadır, yoldaşdır, qardaşdır, bacıdır, 

dostdur, doğmadır...  
Vətən – ocaqdır, evdir, küçədir, kənddir, şəhərdir, 

çöldür, meşədir...  
Vətən – heç vaxt unudulmayan dəyərlərdir.  
Vətən – əbədi Yaddaşdır. (Riqa)   
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224. Şərq 

Şərqdə iqlim istidir. Burda tələsmədən, tədriclə 

həyatın mahiyyətinə varmaq olur. 
Qərbdə - soyuqdur. Tez-tez, sürətlə hərəkət 

vacibdir. Dərin düşüncələrə dalmağa vaxt yoxdur.  
Vaxt Qərbdə – puldur. Geciksən yanar.  
Şərqin qızılları isə oddan qorxmur. Odur ki, 

tələsməyə də ehtiyac yoxdur.  
Günəş durduqca, həyat olacaq. Həyat olduqca, 

düşüncələrə dalmaq üçün vaxt olacaq. Vaxt olacaqsa 
– pul gözləyər. Şərq belə düşünür. Və Şərq heç yana 
tələsmir.  

Şərqdə şairlər doğulur. Mütəfəkkirlər, fikir 
adamları, sərkərdələr doğulur. 

Qərbdə ixtiraçılar. (Riqa) 
 

225. Qəribə deyimlər 

- Nisbətən xeyli düzəlib... 

- Qəbristanlığa namizəd. 

- Alo, köməyə gəlin, burda şənlik var! 

226. Yerli mal  

O, kreditə ucuz yerli mebel almışdı. Kreditin 

pulunu hələ tam ödəyib qurtar-mamış mebel qırılıb-

dağıldı.  

227. Bəzən belə də olur  

Uşaq vaxtı müəlliməsinin sumkasına, si-nif 

yoldaşının cibinə girdiyi üçün X-oğlunu həbs edib  

uşaq koloniyasına göndərdilər. Təlim-tərbiyəsi ilə 

orda məşğul oldular. Təhsilini orada davam etdirdi. 

Orada böyüdü, boya-başa çatdı...   

Və günlərin bir günü X-oğlu qayıdıb gəldi. Milis 

formasında idi. Məhlədə şəstlə gəzdi. Artıq yekə kişi 

olmuşdu!..  

228. Fəlsəfi poeziya  

Dilim - zəncir, 

Torpağım - qoca kötük, 

İçim – boğaz xaltası.  

Zəncirlə boğazımdan kötüyə bağlıyam...  
 

229. Narahat sənətkar 

O çox narahat adam idi. Gah bığını yolurdu, gah 
saçını, gah qaşını...  

 230. Sarsaq ifadə  

“Toppuzunu itilədi”. 

231. “Sənətin zirvəsində”   

Səhnədə xor kapellası çıxış edirdi. Uca bir kətilin 
üstünə çıxıb şəstlə oxuyan xor müğənnisi durduğu 
“zirvədən” aşağıda əy-ləşən “zavallı” tamaşaçılara 
necə də istehza ilə baxırdı. (Latviya, Yurmala)   

 232. Mehmanxanadakı qonşuya  

“Elə xoruldama, tovariş! Elə xorna çə-kəndə sən 

donuza daha çox oxşayırsan.”  (Estoniya, Tallin) 

 233. Söz və əməl birliyi  

O, gigiyena və sanitariya qaydalarına riayət 
etməyin vacibliyi barədə dərin düşün-cələrə daldıqca, 
barmağı da bir o qədər əzm və həzzlə beyninə doğru 
dalırdı.   

234. Lövhədəki birinci 

Şərəfsiz fəhlə Alkaş Piyanoviç Vodkinin şəkli 
yaddan çıxıb Şərəf lövhəsində qalmışdı.  

235. Vaxtında çıxan kitab  

Ədib Asiman Fırtınanın beşinci kitabı da bazarda 
əl-əl gəzirdi; o əsasən alıcılara vərəq-vərəq paylanırdı.    

236. Arxaik anlayış  

“Öz qiymətinə.” 

237. Hər gün TV-də  

“Avaralar üçün televiziya proqramı.”  

238. İnkarı inkar 

Baba:  
- Biz o zamanlar duz-çörəklə dolanardıq, bala, indi 

siz bolluq içində yaşayıb qudur-musunuz! 

Nəvə:  
- Duz-çörəklə dolanırdınız? Bəs noldu, baba? Niyə 

dözmədiniz? Niyə inqilab etdi-niz! Ağa-bəy plov 
yeyirdi, qısqandınız? Siz ki öz duz-çörəyinizlə bu 
qədər fəxr edirdi-niz, qoyaydınız hərə öz payını 
yeyəydi də! İndi duz-çörəyinizi bizə nümunə göstərir-
siniz! Amma niyə axıradək yemədiniz o duz-çörəyi? 

Niyə gedib varlıların var-yoxu-nu əlindən alıb evini 
dağıtdınız, məmləkəti xaraba qoydunuz? Hələ də 
dünya düzəlmir ki düzəlmir, baba... Biz də indi daha 
yaxşı geyinmək, gəzmək, daha yaxşı yemək-iç-mək, 
yaşamaq istəyirik. Amma siz bizə “qudurğan” 
deyirsiniz...   

239. Avara 

Ata:  
 – Ə, bizim bu uşağın tərsliyinə bax e? Məktəbi 

yaxşı-pis bitirib, deyirəm, bala, gəl səni göndərim 
texnikumdan-zaddan bir ye-rə... Ta institutu neynirsən? 
Get texnikumu qurtar gəl,  idarəmizin qarajında bir iş 
verək, sən də bir tərəfdən sök dana... Deyir, yox, mən 
institut oxuyacam... Avaranın biri avara!      

240. Tərs adam 

O doğulan gecə kəndi su aparıbmış. Hə-yətdə, 

qapı-bacada, bağda-bostanda bir də-nə qarğıdalı, 

kartof, xiyar, pomidor kolu qalmayıb. Hər şey tələf 

olub, üstünü qum basıb... O  doğulan gecə çox 

dəhşətli gecə olubmuş.     
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Uşaq olanda anasının südü quruyubmuş. Ona görə 

də əlacsız qalıb onu qoyun südü, keçi südü, inək südü, 

at südü, heç nə tapıl-mayanda eşşək südü ilə bəsləyib 

böyü-düblər.  

  – Ay adam! Sən vəhşisən!.. Sən tərbiyə 

görməmisən!.. İtə-pişiyə tərbiyə verib əhli-ləşdiriblər, 

ata-ulağa  tərbiyə veriblər, hətta donuza belə tərbiyə 

veriblər, sənsə tərbiyə görməmisən... Ağaclar, otlar, 

çiçəklər səndən tərbiyəlidir... Sənsə çölün düzündə 

bitən vəhşi qanqal kimi tərbiyəsiz qalmısan!  

241. Qınaq  

Qadın onunla tanış olmaq istəyən yad kişiyə:  

- Çəkil! Sizin kimiləri yaxşı tanıyırıq. Sizlər daha 

çox qadının qəlbinə yox, qoy-nuna girmək üçün 

çalışırsınız.  

242. Eh!.. 

Aşiq-məşuq zəngləşirlər: 
-Necəsiniz, xanım? 
-Eh!.. Görsən xanımın nə gündədir, qorxub 

qaçarsan!  

243. Yemədən içmək 

– Niyə dilxorsan, olmaya yenə kişin gedib dostları ilə 
yeyib-içib, gəlib dava salıb, hə?  

- Hə, içməyinə möhkəm içiblər... Amma heç yeyənə 

oxşamırdı. Gəlib evdə bizi yedi...     

244. Dilavər dələduz 

– Ə, sənin heç vicdanın yoxmuş ki! 
-  Var! Mənim vicdanım – Allahımdır! 

-  Bə hanı o, biz niyə görmürük? 
- Allah gözə görünməz ki! 

 245. Bürokrat sevgili  

Kişi öz nişanlısına: 
-Xahiş edirəm mənə “yoldaş Salamov” de, belə 

müraciət eşidəndə ürəyim açılır, fərəhlənirəm... 
Məgər sən istəmirsən mən xoşbəxt olum?! 

246. Padşahlıq 

Qadın sevgilisinə: 
- Heç ürəyini sıxma, əzizim, sənin rəqi-binə 

müvəqqəti padşahlıq verilib... Amma sən anadan 
padşah doğulmusan. Odur ki özünü üzmə!   

247. Müdrik qadın  

Qadın: 
- Öz taleyimə acığım tutur. Əsəbiləşi-rəm, 

hirslənirəm. Taleyin mənə bəxş elədiyi obrazdan 
xoşum gəlmir. Özümü belə təsəvvür etmirəm. Amma 
deyirlər döz, bu – sənin öz taleyindir. Axı mən özümü 
başqa cür görmək istəyirəm... 

248. İmtahanda  

Müəllim qarşısındakı tələbəyə:  

- Ayə, əlim gijişir vallah, saa bir sual da verəjəm... 
Yaman hazırcavabsan. Dəli eləmisən məni. De 
görüm... və s.   

249. Dahilik mərəzi  

Gənc şair: 
- Ta nağayrax, əşi, bu boyda dünyanın əzablarını 

daşımax qısmatı da bizim payı-mıza düşüf dayna...  

250. Mafiya qanunları  

Balaca mafiozi böyük mafiozi haqqında: 
- Onsuz da ona lazım olanı heç verməsən də özü 

dartıb zorla əlindən alacaq. Lazım olmayan şeyi isə 
güclə versən də almaya-caq. Odur ki, biz xırdalar heç 
nəyi həll et-mirik. Biz yalnız maşınıq, dəzgahıq, avto-
mat qurğularıq böyüklər üçün. Bizi iş başı-na 
qoyublar və biz ancaq öz yerimizdə ol-malıyıq, orda 
lazımıq. Nəyəsə can atmaq, mübarizə aparmaq, cəhd 
göstərmək boş vurnuxmadır...   

251. Dissonans  

– Bilirsən, ay yoldaş, sənin vəzifən baş-dır. Amma 
sənin başın bu vəzifəlik deyil.  

252. O necə, mən də elə   

– Mən bu səhər yuxudan durub gördüm ki, Yapon 
dilini bilirəm. 

- Pah! Gopa bax e! Sən Yapon dilini harda 

öyrəndin? O çox çətin dildir. Bir gecədə 

mənimsəmək olar?  

- Niyə olmur? Bəs dünən təzə vəzifə al-mış 
koptorq Zırbala bir gecənin içində idarəetmə elminin 
sirləri harda mənimsədi ki, o boyda işin başına 
keçirtdilər? O necə, mən də elə bilirəm Yapon dilini, 
anladın?   

253. KİV rəhbəri Z-zadə 

-Düzdür, mənim qələmim yoxdur, amma qeyd 
dəftərçəm var. Yazı yaza bilməsəm də, zato böyük 
müşahidə qabiliyyətim var, iti nəzərlərim var, hər şeyi 
dəqiq  görürəm. Kim haçan gəlir, haçan gedir, kimnən 
gedir, hara gedir,  neçədə gedir, nə qədər qalır, neçədə 

qayıdır, nə gətirir, hara aparır, kimə verir... Hamısını 
görürəm və qeydlər aparıram! Odur ki siz məni 
aldada bilməzsiniz. Mən əsil rəhbərəm!    

254. Yeni veriliş  

–Yoldaş sədr, biz bu ay gözəl bir radio verilişi 
yaratmışıq: “Yonca haqqında elmi söhbətlər”. Bir 
dadlı, bir ətirli verilişdi gəl görəsən! Qulaq assanız siz 

də ləzzət ala-caqsınız. Dadı damağınızdan 
getməyəcək...  

 255. Mübarizə 

– Bəli, mən iki ayağımı bir başmağa dirəyərək 
sədrdən qətiyyətlə tələb etdim ki, mənə mükafat 
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versin! Dedim ə, görüm e! Necə yəni, məndən yaxşı 
oğlana verəcək-sən? Bir həyasızlıq salaram burda gəl 
görəsən... Əvvəl qızardım, sonra bozardım, axırda 
rəngim ağardı, inan, haldan-hala düçüb açıldım nə 
açıldım! Az qaldı ürəyim getsin. Kişi qorxdu, dedi  

mən ölüm xatanı uzaq elə... Verdi mənə mükafat. 
Bəli! Belə!   

256. Vaxtında qovublar  

Bazar günü evdə darıxan kişi öz-özünə: “Adə, o 
Xruşşovu vaxtında yola salıblar. İki gün də 
“vıxodnoy” olar? Şükr ki tez gedib, yoxsa istirahət 

günlərini iki yox, dörd eləsəydi, evdə camaatın ürəyi 
partlayardı...”  

 257. İçi özünü, çölü özgəni 

Zəhmətkeş işçi öz-özünə: 
- Elə hey iclaslarda məni nümunə göstə-rib 

deyirlər: “Baxın nə qədər təmiz adam-dır,  
“çestni”dir, rüşvət almır... Ancaq iş, iş, iş!..” Evdə isə 

arvad hər gün məni danlayır ki: “A kişi, nə qədər iş 
olar axı, sən də birindən bir manat al, evə pul gətir da, 
uşaqlar acından qırıldı ki?!...” Əh, hardan alım, 
kimdən alım? Verdilər ki almadım, ay rəhmətliyin 
qızı?! 
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258. Əmr 

“Səhhəti ilə əlaqədar olaraq institutun idman 
kafedrasının baş müəllimi O. Yunov öz ştatı ilə 
birlikdə xarici dillər kafedrasına baş müəllim 

vəzifəsinə keçirilsin. ” 

 259. Kamillik 

Əzab çəkib əzablardan çıxan insan təmizlənir, 
yetginləşir, kamilləşir. Ancaq bu əzab gərək 
müqəddəs əzab olsun. 

 

Gözəlliyi duymaq və qiymətləndirmək də bir 
kamillikdir. 

260. Darvinşünas  

O, çənəsini irəli verərək əcdadlarının meymundan 
əmələ gəlməsi, ilk dövrlər meymunabənzər olmaları, 
sonradan insana çevrilmələri və s. barədə çox böyük 
hə-vəslə, hətta xüsusi bir ehtirasla danışırdı.  

Auditoriya həm onun nitqinə, mülahizə-lərinə, həm 
də əyani vəsait kimi antro-polojisinə baxıb heyran 
qalmışdı.  

Adam ona belə bir sual verməkdən özü-nü güclə 
saxlayırdı: “Adə, Çarlz Darvin kopoyoğlu səni 
görmüşdü?!” 

261. Satira   

Satira – insanın mənəvi, mədəni, intellektual və 
emosional intibahından  doğan ədəbi-bədii 
məhsuldur.  

262. “Milli astronomiya” 

Planetlər şişə taxılıb günəşdə kabab olunur. O üz-bu 
üzü üstə fırlana-fırlana qızardılır... 

263. Su - həyatdır  

İki gün çirkli qatarda yol getdikdən son-ra, 
mehmanxanaya çatıb düşün altına gir-mək, bədəninə 
hopmuş yolun his-pasından, qumundan-qurumundan 
təmizlənmək, gur su şırnağı altında həzz ala-ala 
yuyunmaq, paklanmaq... Nə gözəl həyat! Su - həyat 
deyilsə, bəs nədir? Su - yaşamaq deyilsə, bəs nədir?!     

(Kiyev)  

 

264. Peşəkarlıq  

Ofisiant pulun 68 qəpik qalığını qaytar-mamaq 
üçün stolun ətrafında böyük şövqlə yalmanırdı. 
(Kiyev, “Bratislava” meh-manxanasının restoranı) 
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265. Təzad  

O, 2 qəpiklik başında 2 min manatlıq papaq 

gəzdirirdi.  

266. PPJ 

Riyakarlıq kənardan gözəl görünür.  

267. Prinsiplər 

* İnsan tək qaldıqda kollektivi arzulayar, 
kollektivdə olanda - təkliyi, tənhalığı.  

* O, əsil sənətkar olduğunu sübut edənə-cən 
sənətin sirlərini yadırğadı.  

* Bir var - bir baş iki yerə işləyə (məs., rejissor-
ssenarist), bir də var – iki baş bir yerə işləyə (məs., 
rejissor və ssenarist). 

* Hadisələr insanı deyil, insan hadisələri idarə 
etməyi bacarmalıdır.  

* Elm – qadın kimi qısqancdır. O hər kənar 
yayınmalara görə ciddi cəzalandırır. Bəzən hətta 
ömürlük.   

* Qadağalar adamları daha çox maraq-landırır. 

* Düzlüyə heç kim düzgün əməl etmir (“Axır məni 

düzdə qoydu bu düzlük!”). 

  * Süpürgəni ver süpügəçiyə, birini də üstəlik.  

  * Küləyin istiqamətləri müxtəlif rəylər doğurur. 

 * Vicdansız adamı yalnız intizar yolu ilə sədaqətli 

saxlamaq olar.  

268. Mənasızlıq   

Qızıl zəncirli, qızıl xaltalı, qızıl buruntaqlı it. 
Nolsun?  

269. Simvolik cəza   

“Cəmiyyətin inkişafına ciddi ziyan vurduğu üçün 
Ədibi-Biəməlin qələminin boynu vurulsun.”  

 

270. Məlumat   

“Vağzal artıq xeyli düzəlib. Gözləmə zalı təmir 
olunub, televizor qoyulub, yum-şaq kreslolar 
düzülüb...”   

Açması: yəni qatar lap bir sutka geciksə də eybi 
yox, gözləməyə rahat şəraitimiz var.  

271. Romantizmin sonu  

Sual: -Günlərlə çarpayıda qol-boyun uzanıb şirin-

şirin söhbət edən sevgililər. Günlərlə evdən çıxmayıb 
bir dam altda ya-şayan aşiq-məşuq... Görən onlar 
haçan bir-birindən bezər?  

 

Cavab: -Evdə yemək qurtaran kimi.   

272. Gecikmiş məhəbbət 

...Onlar gərək çox öncə görüşəydilər. O zaman hər 

ikisinin həyatı başqa cür olardı. Amma onlardan 
hansısa biri haçansa harda-sa niyəsə ləngiyib, yubanıb 
və bu günə gec gəlib çıxıb. İndi nəhayət rastlaşsalar 
da artıq çox gec idi. Gecikmiş məhəbbət yalnız qüssə 
gətirər...  

 

273. Gözəl   

Çılpaq bədənə qara ipək kombinasiya geyinmiş 
qadın – gözəldir!  

274. Avropanın cizgiləri 

...Sərhəddi Ujqorod yaxınlığında keçdik. 
Çexoslovakiyaya daxil olurduq. Axşam-tərəfi idi.  

Sərhəddi keçən kimi Avropa göründü: dümdüz, 
uçulub-dağılmamış hamar asfalt-beton yolların 
kənarında gözəl memarlıq üslubunda tikilmiş 
ikimərtəbəli villalar. Sə-liqəli balkon və bağçalarda 
gül-çiçək, hər qapıda maşın... Yalnız rahat yaşayış 
naminə yaradılmış şərait. Qulaqlarımıza doldurulan 
“Qərbin burjua əxlaqından”, “meşşan-lıq”dan kənar 

normal bir insan həyatı... Hiss olunur ki, Çexlər bütün 
məişət və təsərrüfat problemlərini sahmana salaraq 
indi yalnız bir qayğı ilə yaşayırlar: istirahət, xoş güzə-
ran, həyatdan zövq almaq... 

...Praqa. Hələ Kiyevdə olanda bizə de-yiblər ki, 
saat 17.00-da şəhər meydanında sizi  çex gid 
qarşılayıb ölkəyə səfərdə mü-şaiyət edəcək. Budur, 

saat 16.30-da avto-busumuz meydana daxil olub 
dayandı. An-caq bizə yaxınlaşan yoxdur. Bizimkilər  
hə-yəcanla ətrafa boylandı. Heç kim görün-mür... 
Saat 16.45-dir. Gid yoxdur. Həyəcan artır. Axı bizə 
demişdilər saat 17-də sizi qarşılayacaqlar. Bəs hanı? 
Bu nə demək-dir?.. Əsəbiləşirik. Artıq saat 16.55 
oldu. Vəssalam. Yad şəhərdə bələdçisiz qaldıq. 
Əclaflar bizi aldatdı! Bəs nə etməli? Bir maşın 

nabələd turist hara gedəcək. Nə edə-cək? Bunlar niyə 
belə etdi görəsən? Budur, saat 16.58-dir. Gid yenə 
yoxdur. Hamı qəzəbli və pərtdir. Ən son saniyələr... 
Sö-yüşlər... Budur... Artıq saat 17.00! Ay əclaf-lar!.. 
Ay... “Zdrasti!” Sanki yerin altından sarışın bir çex 
qızı çıxdı. Qarşımızda qəfil peyda olan bu qız 
gülümsər sifətlə: “Ya bu-du vaş gid...” – dedi. - Mən 

sizin gidiniz olacağam. Sizi səfərdə müşaiyət 
edəcəyəm. Praqaya xoş gəlmisiniz. Əvvəlcə gedək 
mehmanxanaya, yerbə-yer olun, bir az dincəlin... 

Hamı susurdu.   
Bəli, bura Avropadır.  
(ÇSSR, Vısoki Tatra)    
275. Ömürdən fraqment 

...Kişi sakitcə oturub işləyirdi və hələ bilmirdi ki, 
ömründən cəmi əlli dörd saniyəsi  qalıb. Sonra o 
öləcək.    
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Mətbəxdəki soyuducunun motoru gurul-dadı. O 
yığdığı enerjini sərf edib qurtar-mışdı və nərilti ilə 
dayandı. Otağa sakitlik çökdü... 

...Kişi qəflətən yıxılanda dərhal özünü gördü. 
Kənd uşağı idi. Yolun ağına düşüb qarlı dağ cığırı ilə 

qonşu kəndə dərsə gedir-di. Sonra bu yol uzandı, onu 
müharibəyə apardı. Döyüşdə yaralandı. Qanı axa-axa 
əsgərlikdən qayıdıb gəldi. Evləndi. Oğlu... qızı...çoxlu 
uşaqları oldu. Dostları kənardan ona baxıb gülürdülər. 
O isə hey çalışır, işlə-yirdi, yazırdı-pozurdu, 
oxuyurdu, danı-şırdı...  

Kişi birdən hiss etdi ki, bütün bunlar yu-xudur. 

Bütün həyatı bir yuxu kimi keçib getdi gözü önündən. 
İndiyəcən həyat bildiyi yaşayış – həyat deyilmiş sən 
demə. Əsil həyatı bundan sonra başlayacaqdı... 
Orada... göylərdə...  

Soyuducunun motoru gurultu ilə silkə-lənib susdu.  
Otağa ölü sükutu çökmüşdü. Kişi düz əlli dörd 

saniyə idi ki, iş stolundan yıxılıb döşəmədə qalmışdı 

və indi ruhu tavana qal-xıb ordan özünə, öz həyatına 
baxırdı, ömür yoluna baxırdı. Düşünürdü ki: “Heyf, 
tez öldüm! Uşaqlar necə  olacaq görəsən?..”  

Və hər şey bitdi.  

276. Fağırın dastanı    

“Oğul, onlar məni sovet vətəndaşı hesab eləmirlər, 
şikayətimə baxmırlar, qapıdan qovurlar. Onlar o vaxt 

məni adam sayıb və-təndaş hesab edəcəklər ki, nemes 
üstlərinə gələcək və onda mən yada düşəcəm. Əlimə 
silah verib deyəcəklər ki, - get ana-vətəni müdafiə elə, 
ey vətən oğlu!..” 

277. Müasir atalar sözü 

“Azacıq daşbaşım, ağrımaz başım.”  

278. Qorxunun gücü   

Yuxarıdakı adamın üst tərəfdən səsi gələndə 
aşağıdakı adam altını batırırdı.  

279. Şayiəbaz  

– Aa... Filankəs ölüb e... Yazıq. 
- Nə danışırsan? Haçan ölüb? Nə bil-din? 

Axşam sapsağlam idi ki! Dəqiq bilirsən?   

- Əşi, hə ey... Bayaq bura gələndə gördüm hamı 
trolleybusdan düşüb onlara tərəf gedir...   

- ...Sonra?  

- Nə sonra? Filankəs də o tərəflərdə olur axı... O 
ölməsəydi o qədər adam niyə o tərəfə gedirdi ki ?   

- Əşi... heç dəxli var!    

280. Naməlum obyekt  

Çoban Barat kişi qatardan düşüb əlində xurcun 
zənbil, çemodan şəhərin küçələrini, dükanlarını gəzə-
gəzə mərkəzdəki mağaza-lardan birinə girdi. İçəridə o 
tərəf-bu tərəfə baxdı. Gördü ki, bura bir qəribə yerdir. 

Cür-bəcür şəkillər, rənglər, fırçalar, karandaşlar, 
çərçivələr, kətan parçalar, taxta üzərində oyma, mis 

üzərində döymə əşyalar, daha nələr-nələr satılır. Bir 
şey anlamadı. Bir az duruxub maddım-maddım o yan-
bu yana boylandı və birdən öz-özünə: “Nə pis yerə 

girdim, ə ?”- deyə mızıldanıb mağazadan çıxdı.  
Çoban Art Salona girmişdi. 

281. Səmərəli görüş  

Ayaqqabı fabrikində çəkmə ustaları ilə patava 
şairlərin görüşü keçirilmişdir. Əvvəlcə şairlər öz 
köhnə şerlərini oxudular. Səmimilik və ruh yüksəkliyi 
şəraitində keçən görüşdən xatirə olaraq şairlərə 
fabrikin istehsal etdiyi müasir modelli təzə çəkmələr 

bağışlandı. Hər iki tərəf  belə təcrübə mübadilələrinin 
həm ədəbi yaradı-cılığa, həm də pinəçiliyin inkişafına 
müsbət təsir göstərdiyini bildirərək, belə ənənəni 
yaşatmağın vacibliyini qeyd etdilər. 
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282. Personajlar  

Xarici görkəmi ilə adlandırılanlar:    
- Yekəbaş, Yekəqarın, Yekəqulaq, Yekəburun...  
 
 Simvolik ad daşıyanlar: 

- Xeyirxahlıq, Pislik, Sevgi, Sevinc 
- Qadın, Kişi, Yoldaş, Rəfiqə, Qohum, Qonşu, Yad  

 283. Ağıllı dəli 

Onun danışığı qarmaqarışıq, cümlələri baş-ayaq 
idi. Nə gəldi deyir, əlaqəsiz, mən-tiqsiz, mənasız 
sözlər danışırdı.  Təki söz yığnağı olsun...  

Ancaq sonra məlum oldu ki, bu çox ağıl-lı 
adamdır. Ona görə belə qarmaqarışıq da-nışır ki, 
gözünün qabağındakı nümunələrə baxır, görür onsuz 
da heç kim heç kimə qu-laq asmır, nə dediyinə məhəl 
qoymur, fərqi yoxdur kim ağıllı danışır, kim sərsəm  
da-nışır. Hətta bir nəfər buna görə artıq dəli olub. O 
öz dərdini nə qədər ağıllı danışıb, yerli-yataqlı izah 
edib, məntiqi ardıcıllıqla sübutlar gətirib, yenə ona 

fikir verən olma-yıb. Bütün ağıllı sözləri elə havadan 
asılı qalıb... Və hikkəsindən kişinin başına hava gəlib.  

Bunu görən bu ağıllı adam da indi özünü yormur, 
fərqinə varmadan nə gəldi, necə gəldi, qatmaqarışıq, 
əlaqəsiz, rabitəsiz, mənasız, məntiqsiz danışmağa 
başlayıb...    

284. Pyesin planı   

Pyes: “Mühüm işlər müstəntiqi”.  
Pərdə açılır. Səhnənin tən ortasında bir adam 

asılıb. Gecədir. Zəif lampa işığı düşür.  Külək qapını 
cırıldadır... Bir an sonra gur projektor otağa işıq salır, 
içəri adamlar doluşur: milis,  müstəntiq, həkim, 
ekspert, şahidlər və s.  

Tamaşa başlanır...  

 

(Pyes müstəntiqin gərgin fəaliyyətin-dən, ağır 

cinayət işlərini necə məharətlə, ustalıqla, ağılın, 

məntiqin gücü ilə açmasından, cinayətkarı ifşa 

etməsin-dən, özünün bir insan kimi yüksək şəxsi 

keyfiyyətlərindən danışır.)   

285. Çaxıra baxma 

Çaxır bir qabda çox qaldıqca daha da yaxşılaşar, 
dadı artar. Ancaq sən insansan, sən çaxırdan nümunə 
götürmə.  

286. Dəli Daşdəmir  

(Kiçik bir xatirə) 
...Lənkəran. 60-cı illər.  Başında boz pa-paq, 

qoltuğunda kirli torba həyətləri gəzib dilənən fağır, 
bədbəxt, yazıq Daşdəmir məhlədə divara söykənib 
dərdli-dərdli oxu-yurdu: “ Yaradan, Yaradan...”  

Onun başına yığışıb civ-civ civildəşən balaca 
uşaqlar boz papağının altından gö-rünən  qara pariki 
arxadan çubuqla qaldırıb gülüşür, “Dəli Daşdəmir 
parik qoyub...” – deyə bu fağır, bədbəxt, yazıq 
Daşdəmiri incidirdilər.  

 Daşdəmir isə uşaqlara heç nə demir, hirslənmir, 
söymür, dalaşmır, yalnız içəri-sində dəftər-qələmi 
olan kirli boz torbasını bərk-bərk qoltuğuna sıxıb 
fağır-fağır sırtıq uşaqlara baxıb, gülümsəyir və 
astadan öz-özünə oxuyurdu: 

Yaradan, Yaradan,     

Məni elə yaradaydın, 

Sevdiyim məni sevsin...  

Sevdiyim məni sevsin...  

Yaradan, Yaradan! 

287. Traur 

Radioda hüznlü musiqi çalınır. Böyük bəstəkar 
Qara Qarayevi öz musiqisinin sə-daları altında Fəxri 

xiyabana doğru aparır-lar. Kədərli andır. Hamı ağır 
simfonik mu-siqinin sədaları altında həyatın mənası 
və mövcudluq barədə düşünə-düşünə məzarlı-ğa 
doğru gedir. Bu anlarda hər insan sanki öz qəlbində 
bir sevgi, bir inam dəfn edirmiş kimi hüznlüdür...  

 
 288. Şəxsiyyət və məhəbbət 

Sual: - Sevdiyin adama nəyi bağışla-yarsan, nəyi 
yox? 

Cavab: - Sevdiyim adamın çox günah-larından 
keçə bilərəm, qəbahətlərinə, dəcəl-liklərinə dözərəm. 
Ancaq heysiyyatımı al-çaltmağa, mənliyimi təhqir 
etməyə heç kəsə  izn vermərəm! Gözümün işığı olsa  

belə!    

289. Qeyri-real tapşırıq  

Qarşıya qoyulan planların nəhəngliyini, götürülən 
öhdəliklərin böyüklüyünü, məsul vəzifələrin hədsizliyini 
təsəvvür və dərk edən-də heyrətdən az qalır adamı 
infarkt vursun.   

290. Dazbaş  

Bir dazbaş adam harda mübahisə görsə ora 

cumurdu. Kim nədən şikayət eləsə - “onun əlacını 
mən bilirəm!” – deyirdi. Bütün məsələlərdən 
“xəbərdar” idi. Hamıya “məsləhət” verirdi...  

Axırda  gursaçlı bir kişi dözməyib ona qəzəbləndi: 
“Adə, ay keçəl, sən əlac bilirsən get öz başına çək 

da! – dedi.- Əl çək bizdən!”    

291. Qəribə deyim  

“İstefaya çıxmış məhəbbət.”  

292. İctimai fəsadlar 

Bir müdir keçəl idi. İşçilər o idarədə “Keçəl 
dərman bilsə...” məsəlini işlət-mirdilər.  
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Bir müdir kar idi. “Karın könlündəki” məsəli o 
territoriyada qadağan olunmuşdu.   

Bir müdir kor idi. “Kor kora kor de-məsə...” 
məsəli həmin tərəflərdə leksikon-dan çıxarılmışdı.  

Beləcə, yüzillərlə yaşı olan qədim folklor – müasir 

dövrə uyğunlaşdırılırdı... 

293. Qovluq   

Qovluqlar bir ayrı aləmdir...   
Kök qovluq var, arıq qovluq, yağlı qov-luq, quru 

qovluq, lazımlı qovluq, lazımsız qovluq... Qovluqlar 
bütün günü o tərəf-bu tərəfə gedir, iş görür, xüsusi 

əhəmiyyətli sə-nədlər daşıyırlar. Amma nolsun, öz 
ömür-ləri qoltuqlarda keçir... Daim onun-bunun 
qoltuğuna sığınırlar.    

Kiminin qovluğunu alıb seyfə atırlar, unudurlar. 
Kiminsə qovluğunu seyfdən çı-xarıb üstə qoyurlar, 
həyat verirlər. Kiminin də qovluğunu qaytarıb adamın 
öz qoltuğuna verirlər gedir...  

*** 

Təzə qovluq köhnə qovluğa lağ elədi: 
- Get bala, get, sənin cındırından cin hürkür... – 

dedi. 
Köhnə qovluq təmkinini pozmadı: 
- Mən məmnuniyyətlə gedərəm, - dedi. - Amma 

görmürsənmi dəmir seyfin qapısı bağlıdır?.. Sən də 

mənim kimi yüz il burda dustaq qalsaydın, 
çürüyərdin...  

294. Mizan  

Aktyorlar səhnədə əyləşib tamaşa zalına baxırlar. 
Guya avanssenaya televizor qoyu-lub və  personajlar 
televerilişə baxa-baxa söhbət edirlər. Ancaq 
qarşılarında televizor yoxdur, sadəcə aktyorlar bu 

mizanı oynayır, səhnədə oturub birbaşa zala baxa-
baxa həm öz aralarında danışır, həm də “televizorda” 
gedən verilişi müzakirə edirlər.  

295. Hansı? 

Tragikomediya... Kədərli komediya... Gülməli 
faciə... Göz yaşları içində gülüş... 

296. Qocanın monoloqu  

- Əşi, bizim taxsırımız nədir ki, torpaq payımız 
gəlib kürreyi-ərzin bu tərəfinə dü-şüb? Qurbanı  
olduğum Allah-Talanın hök-müylə çaqqal-çuqqala 
qonşu olmuşuq! Biz indi neyləyək? Hara köçüb 
gedək? Dörd tə-rəfdən çəmkirirlər üstümüzə... Əl-
ayağımızı yeyirlər...Balam, çəkin qəmişinizi, rahat 

qəlyanımızı çəkək da...   

297. Qəddar Qəhrəman 

Qəhrəmanı qəddar adam kimi qələmə verirlər. 
Amma Qəhrəman o yerdə “qəddar-dır”,  o yerdə 
amansız və barışmazdır ki, or-da haqq-ədalət 

tapdanır, qanun-qayda po-zulur, əxlaq normalarına, 
gözəlliyə xəyanət olur, qız-gəlin, qadın, uşaq, qoca 
təhqir edi-lir... Belə məqamlarda prinsipiallıq göstə-
rən, haqqı qoruyan, qanun-qayda tələb edən 
Qəhrəmana kənardan baxıb “zalım, qəddar, amansız” 

adam deyirlər. “Bu nə təhər  adamdı, ə?!”- deyirlər. 
Onun qanun-qayda, haqq-ədalət tələb etməsi  
adamlara qəribə gəlir, qeyri-adi, az qala ekzotik 
hərəkət kimi görünür...  

Qəhrəman kimi yaşamaq çox çətindir. 

298. Komik səhnə  

İdarənin həyəti. Bura tappıltı ilə göydən nəsə 
düşür. Adamlar yaxınlaşıb baxırlar. Bu iri bir 
zənbildir. Zənbilin içindən adam çı-xır. Göyə baxıb 
başını bulayır, yumruğunu silkələyir...    

Adam zənbildən çıxıb bir az həyətdə var-gəl edir, 
ona-buna yaxınlaşıb nəsə deyir, sonra göstərişlər 
verir, hətta hədə-qorxu gə-lir, özünü yekə-yekə aparır, 

tələblər edir...  
Bir ağsaqqal kişi dözməyib ona etiraz edir: “Əşi, 

nə ərköyünlük edirsən, sən kimsən e? Hamı kimi yaşa 
və işlə da... Göydən zənbilnən düşmüsən?”  

Adam dərhal qocanın cavabını verir: “Bəli, mən 

göydən zənbilnən düşmüşəm! İnanmırsan, qoy 

xalqımız desin... ” 

Ətrafdakılar təsdiq edirlər ki, hə, düzdür, biz 

gördük, bu adamı idarənin həyətinə göydən zənbilnən 
atdılar...  
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299. Pritça  

Həyat – arabadır.  
Adamlar şıdırğı yağışın, soyuq qarın, qızmar 

günəşin altında, palçığın, hisin-pa-sın, tozun içində 
onu itələyə-itələyə irəli aparırlar.  

Yorulanlar yolda qalır. Doğulanlar yol gedir.  
Ağıllı adamlar arabanın keçib getməsi üçün yollar 

axtarır, yol çəkir, körpü salır. Qalanları isə həyat 
arabasını arxalarınca çə-kə-çəkə qaranlıq meşə ilə 
aparırlar. Ancaq mütləq aparırlar. Hara? Niyə? Nə 
vaxtacan? Bu nə yükdür? Kim verib? Heç kim bilmir. 
Hamı başıaşağı öz işini görür, yükünü çəkir. Həyat 

yükünü...  
Etiraz edənlərin yolu ayrıdır – intihar.        
 

300. Yumru dünya düzəlməz 

Dünya yumru şar kimidir. Yer kürə ki-midir, onu 

daha heç kim heç vaxt düzəldə bilməz.  
Amma bir vaxtlar o “dümdüz” imiş. İn-sanlar güc-

bəla, ölüm-zülüm, tonqalda ya-na-yana, döyülə-
döyülə, soyula-soyula onu “yumrulaşdırıblar”. İndi ha 
çalışsan da yumru dünya düzəlməz...   

301. Üstü bəzək, altı təzək  

Bu – İnsandır.  

O həmişə zahirən gözəl görünməyə, cəlbedici 
olmağa, başqalarından fərqlən-məyə çalışır. O daim 
istəyir ki, seçilsin, cazibədar olsun, onunla 
maraqlansınlar.   

Ancaq mahiyyəti bunun əksinədir. İnsan xisləti 
islaholunmazdır. Bir insan daxilən o biri insandan heç 
nəylə fərqlənmir: hamı pislik edə bilir, əyri iş görür, 

yalan danışır, zalım, əzazil, qəddar, eqoist olur və s.  
Əsil üstü bəzək altı təzək buna deyərlər...   

302. Alleqorik süjet 

Ağız, Burun, Qulaq, Göz...  
Mübahisə edirlər. Kim həyat üçün daha vacibdir? 
Hərəsi öz gərəkliliyini sübuta çalışır.   
Nəhayət, hakimlik edən Beyin birinciliyi Gözə 

verir. Deyir mən də, Ürək də dünyanı onun vasitəsilə 
görürük.   

 
Gözün mədhi: “Gözsüz həyat mənasız və 

darıxdırıcı, zülmət içində zülüm olardı...”  

303. Ava-ra-mu-u-uu...  

Alim olmaq çətindir, avara olmaq asan.  
Alim olmaq istəyənə hər yerdən mane olurlar. 

Kimin əlinə fürsət düşsə alim olmaq istəyən ağıllı 
adama badalaq vurur, ayağından çəkir...  

Avaraya isə baş qoşan olmur. Əksinə ha-mı 
bacardıqca ondan yan gəzir, özündən uzaqlaşdırır. 
Avaralanması üçün şərait yara-dır. Onun veyil-veyil  
gəzməsi hər kəsi qane edir, heç kim onun 
avaralanmasına mane olmur, heç məhəl qoymur və 

beləliklə ava-ralığının inkişafına rəvac verir. Odur 
ki... 

Alim olmaq çox çətindir. Avara olmaq çox 
asandır.   

 
304. Gün – Ay   

Bomboz, bumbuz Ay hər gecə dünyanın üzərinə 
qalxıb Gün işığını zəif-zəif əks etdirərək lovğalanırdı: 
“Bu aləm sutkanın yarısını Günəşin işığı ilə dolanırsa, 
digər yarısını da mənim hesabıma kef çəkir...” – 
deyirdi. Və çox arxayın yaşayırdı...   

Milyon yaşlı qaynar, işıqlı, isti Günəş isə daim 

narahat idi. O düşünürdü: “Daha bir neçə milyon 
ildən sonra, nə zamansa birdən yorulsam, istiliyim 
azalsa, işığım tükənsə bu dünyaya işığı, istini kim 
verər, biçarə insanlar nə edər?!”   

O Ay, bu – Gün. 

*** 

Ay: -Bu nədir e, hər gecə dünyanın üzərinə 

qalxıb aşağıya baxanda, orada oğru, quldur, 

dələduz görürəm. Bu dün-yada fərli bir adam 

yaşamır məgər? 

Günəş: -Sən mənə qonaq gəl. Dünyanın üstündəki 
gözəlliyyə mənim işığımda bax, insanların 
xeyirxahlığını gör, yaxşı əməl-lərinin şahidi ol... 

 Ay: - Mən axı sənin yanına gələ bilmərəm...  

 Günəş: -Onda sən daim qaranlıq işlər, əyri 
əməllər, oğurluq, quldurluq görəcək-sən... Taleyin 
budur, yaşa və çox da lovğalanma.  

305. Xəncərə əhsən! 

Kirpi tikanlı heyvandır və istəsə kirpi də sanca 
bilər. Ancaq kirpinin sancması ilə xəncərin batması 

bir olmaz.  
Xəncər mərd-mərdanə açıq hücumda rə-qibin 

üstünə gedir və batır. Qaçmır. Giz-lənmir.  
Kirpi isə özünü qorumaq məqsədilə ba-şını 

gizlədib yumağa dönür, yaxın gələni sancır, tikanını 
batırır.  

Əlbəttə, xəncərə əhsən!  

306. Fəhlə və Robot 

...Nəhayət, Robot dözmədi, onu işlədən Fəhləyə 
etiraz edərək üsyan qaldırdı. Sirena  verib çığır-bağır 
saldı. Aləmi sexə tökdü. “Götürün bu tupoyu mənim 
yanımdan, - de-di. - Bu neçə sinif oxuyub?  Bu 
kütbeyini işə götürəndə müdiriyyət hara baxırmış?” 
Müdiriyyət Robotu sakitləşdirmək istəsə də, o 

sakitləşmirdi. Robot ucadan bağırırdı: “Yəqin rüşvətlə 
girib bu bura! Yığdı canımı boğaza! Bir gün vurub 
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öldürəcəm onu! Bu avam nəinki sinus-kosinus, 
tangens-kotan-gensi,  loqarifma cədvəlini, heç adi 
vurma cədvəlini də bilmir! Alfa-be qanmır. Tupoy! 
Rədd ol, mənə toxunma! Məni sən işlətmə! Mən 
yandım, ay aman!!!”  

Onu idarə edən Fəhlənin savadsızlığına dözməyib 
qəflətən dil açan Robot birnəfəsə bunları deyəndən 
sonra hirslə başındakı an-tenalı şlemi götürüb yerə 
çırpdı və adamlar onun təpəsindən tüstü çıxdığını 
gördülər.   

307. Atalar məsəli necə yarandı 

Doğru lal-dinməz öz yolu ilə gedirdi. Birdən qarşı 
bağın hasarına dırmaşan Oğru-nu gördü. Hamı yan 
keçsə də, o dayandı. Zəndlə Oğruya baxdı. Bağa 
girməyə çalışan Oğru da Doğrunun şübhə ilə ona 
baxdığını duyub hasardan endi. Ona yaxın gəldi. Qar-
şısında dayanıb tərs-tərs baxdı,  baxdı və qəflətən 
ucadan bağırdı. Bağırtıdan Doğru-nun bağrı yarıldı və 

o yıxıldı. Oğru məm-nun-məmnun gülümsəyərək 
şəstlə Doğru-nun üstündən adlayıb keçdi.  

Hamı yenə özünü görməməzliyə vurdu. Bağrı 
yarılan Doğruya kömək edən olmadı. Özü birtəhər 
yerdən qalxıb yoluna davam elədi.   

*** 

...Oğru küçədə öz maşını ilə “obyektə” gedirdi. 

Həmin küçədə  Doğru da dinməz-söyləməz, fikirli-
fikirli yolun ortası ilə ge-dirdi. Qəflətən onu görən 
Oğru  arxadan sü-rüb ona yaxınlaşdı, elə bərkdən 
siqnal verdi ki, Doğru asfalt yoldan trotuara sıçradı, 
qorxusundan ürəyi gedib yıxıldı.   

Və Oğru məmnun-məmnun gülümsəyib sürüb 
getdi.     

308. Yeni redaktə  

Maestro Niyazinin işləməsində Azərbay-can SSR-i 
himninin yeni redaksiyası çox, hətta zəhlətökən qədər 
çox uzundur.   

   
 
309. Evolyusiya  

Bu günkü Kərtənkələ və Pişik – çox-çox 
qədimlərdə dəhşətli ərzaq böhranı keçirmiş Krokodil 
və Pələngin cır növləridir. Kro-kodil əriyib 
Kərtənkələyə dönüb, Pələng isə Pişiyə.   

O ki qaldı zavallı Hinduşkaya, o  sadəcə acından 

ölən Tovuz quşuna istedadsız bir parodiyadır...  

310. Ayaq və qabı  

Hərənin öz ayağının öz qabı var və hərə-nin 
ayaqqabısı özünə oxşayır; yastıburun, mizburun, 
yumruburun, dikdaban, parılda-yan, çirkli, təmiz, 
əyri, düzdür...  

Məsələn, belə də demək olar: “Onun ayaqqabısının 
burnu da öz burnu kimi miz idi.”   

311. Həngamə 

Onun saçı da uzun idi, dili də uzun idi, əli də uzun 

idi, burnu da uzun idi, boyu da uzun idi və işləri də 
uzun idi... Bir sözlə, o ümumiyyətlə uzun həngamə 
idi.   

 

312. Ekiz düşüncə  

Danışanda az qala hər sözü xorla deyən sevgililər 
var. Bu – təsadüfi deyil. Bu - sevənlərin oxşar mənəvi 
dünyaya malik olmasına, eyni cür düşündüklərinə 
dəlalət edən haldır. Bu sinxronluq - sevginin vərdişə 
çevrilməsidir.  

313. Avtomat və Adam 

Adam avtomat telefonda kiminləsə danı-şırdı. 

Danışıb qurtarandan sonra dəstəyi ye-rinə asıb 
avtomatın sinəsinə bərk bir yum-ruq vurdu. Aparatın 
içi cingildədi və yarıq-dan qəpik pullar töküldü. 
Adam pulları ov-cuna yığıb getmək istəyəndə arxadan 
səs gəldi: 

-  Dayan!  

-  Nə? – Adam geri boylandı.   

- Pulları qaytar!- danışan Avtomat Telefon idi.    
- Əşi, sən dəmirsən, nə qanırsan pul nə-dir? Onsuz 

da ATS-dən gəlib yığıb apara-caqlar.- dedi Adam. 
Avtomat narazı-narazı bağırdı:  
- Onda heç olmasa yumruqlama.  

- Dədə, yumruqlamayanda pul çıxmır, axı? –dedi 
Adam. - Sən sevin ki, bir yum-ruqla canın qurtardı. 

Odey, o birisi qonşuna bax. Pulları vermək istəmirdi. 
Ağzı-burnu əzildi, üz-gözü partladıldı, qulağı kəsildi, 
sonra ağlı başına gəldi... İndi başına nə oyun açsan da 
sakitcə durub baxır.          
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314. Şedevr 

“...Aman Kərəm, məni rüsvay eləmə!”  
Misraya bax, sözə bax, mənaya bax!   
“Aman Kərəm, məni rüsvay eləmə...” Yəni, ay 

Kərəm, mən onsuz da səninəm və sən neyləsən ixtiyar 

sahibisən, istəyinə etiraz ola bilməz. Amma amandı, 
insafın olsun, elə iş tutma ki mən el içində, qohum-
əqraba arasında, nənəmin-dədəmin yanında rüsvay 
olum!.. Nə eləsən onsuz da etiraz edən deyiləm, 
amma yalvarıram, eləmə... Nolar... məni rüsvay 
eləmə...  

Həqiqətən, sənətkarın qüdrətinə əhsən! (Zuğulba) 

315. Yanıltmac 

“Getdim gördüm bir bərədə iki kar, kor, kürkü 
yırtıq qarovulçu var. Bu iki kar, kor, kürkü yırtaq 
qarovulçunun qızğın mübahi-səsi düşmüşdü və bir 
kar, kor, kürkü yırtıq qarovulçu o biri kar, kor, kürkü 
yırtıq qaro-vulçunu bar-bar bağırdırdı ki, sən niyə ge-
cələr  yatmırsan, oyaq qalıb mənim çörəyi-mə bais 

olursan, qoymursan oğurlayaq do-lanaq, adamlar gəlir 
əliboş qayıdır...” və s. 

316. Adət  

Ağır xəstəlikdən sağalmış adama baş çək-mək üçün 
gələnlər çox idi. Yerindən qalx-mağa halı olmayan xəstə 
kresloda uzanılı vəziyyətdə gələnləri qəbul edib “Sağ 

olun! Zəhmət çəkdiniz. Çox sağ olun!”- deyirdi.  
Amma hamı kresloda uzanan xəstəyə av-tomatik 

olaraq: “Həmişə ayaq üstə! Həmişə ayaq üstə!”- 
deyirdi. Adət  belədi.    

317. Ad        

(Pritça) 

Keçmiş əyyamlarda Üstüaçıq kənddə ça-yın 

üstündən körpü tikilirdi. Bu tikintidə daş daşıyan 
Dəmir  kişi iri bir daşı götürüb o biri iri daşın üstünə 
qoydu. Hamı bu şü-caətə əhsən dedi, bəh-bəh elədi. 
Usta da onu təriflədi:-Bəh-bəh! - dedi...   

Bu tərifdən sonra kişi şişdi, ətəyinə yığdığı xırda 
daşları dərhal yerə töküb qaça-qaça getdi kəndin 
kənarındakı köhnə dədə-baba dəyirmanına, orda 

oturub dedi: “Mən ta işimi bitirdim.”  
Çox çağırdılar ki, əşi, qayıt gəl, gəlmədi.  
Axırda Usta özü durub getdi onun yanına:   
- A kişi, nolub, niyə gəlmirsən körpünün inşasına? - 

dedi. – İşimiz yarımçıq qaldı axı?   
Kişi qürurla:  
- Ta neynirəm e, işləməyi-zadı? – dedi. – Orda bir 

yekə daşı qaldırıb o biri daşın üs-tünə qoydum, adım 

çıxdı. Hamı təriflədi. Sən özün də “Bəh-bəh!”- 
demədin? Bəsim-di. İndi dəyirmanda oturub istirahət 
edirəm. Ölənə kimi də burda kef edəcəm, adım 

kənddə məşhur daş daşıyan kimi qalacaq. Camaat özü 
məni dolandıracaq. Sən get özünə başqa hambal axtar, 
ay usta.  

318. Qeyrətin dastanı  

Heç kim onu bəyənmirdi, heç kim yaxın-lıq etmək 
istəmirdi. Heç kim onun üzünə baxmırdı. Hamı özünü 
görməməzliyə, eşit-məməzliyə, bilməməzliyə 
vururdu. Deyir-dilər: “Neynirik Qeyrəti-zadı? Bu 
Qeyrət harda ortaya çıxırsa, orda işlərimiz korlanır, 
planlarımız  pozulur. Qeyrətsiz həyat daha rahat və 
şən keçir...”  

Odur ki hamı ondan qaçırdı. Çoxu çoxdan 
unutmuşdu Qeyrəti...   

319. Daş və baş         

(Pritça) 

Üstüaçıq kənddə göydən iri bir daş asıl-mışdı. Və 
kim özünü bəyənməsə bu daş onun başına düşməli 
idi.  

Ancaq kənd camaatı əmin-arxayın özün-dən razı 
halda kef içində yaşayırdı. Hamı öz işində idi,  iş-
gücünə gedib-gəlirdi, kefnən dolanırdı. Daş da illər 
uzunu elə kəndin üs-tündəcə göydən asılı vəziyyətdə 
qalmışdı. Uşaqlar doğulurdu, böyüyürdü, qocalırdı...  

Və heç nə dəyişmirdi. Daşın bu kənddə göydən 
düşmək təhlükəsi yox idi. Burda ha-mı  özünü 

bəyənirdi, hətta az qala daşın ya-nına qalxıb göynən 
gedirdi bəziləri... Adamlar beləcə başları salamat 
yaşa-yırdılar. Daş isə göydən asılı qalmışdı...  
   

320. Atmosfer  

Real həyatın, adi məişətin, təbiətin min bir 
problemləri var. Bu çətinliklərlə dolu “sıx atmosfer 
qatını”  keçmək çətindir. Keç-dinsə, demək insan 
kimi yaşayacaqsan. Keçmədinsə, yanıb məhv 
olacaqsan. Prob-lemlər içində çabalaya-çabalaya adi 
adam-lar kimi sürünəcəksən. (Zuğulba)        

321. Enerji növü  

Məhəbbət – təbiətdə mövcud olan enerji növlərinin ən 
güclüsü, təsirlisi və təhlükəlisidir.  

322. Aman Araz 

Səssiz saatlar Araz çayı kimi aldadıcı və amansız 
axıb gedir, ömürləri əridir.  

323. Duyğulu deyim 

“Hərdən o qədər sıxılıram ki, mənə elə gəlir mən 
asılqanam. Üstümə palto, pencək, köynək asılıb...”  

324. Praqmatizm  

Mən bilirəm ki, dünyanı mən düzəldən deyiləm. 
Amma fəaliyyətsiz dayanmağa, əlini ağdan-qaraya 
vurmadan  işləməməyə də vicdanım yol vermir.  
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Amma dünya işlərini düşündükcə elədə də 
üzülürsən, belədə də üzülürsən...   

*** 

Mən başa düşürəm ki, mən Mirzə Ələk-bər Sabir 

olmayacağam. Ancaq heç olmasa Sabirin davamçısı 
olmağa çalışıram. 

(Zuğulba)   

325. Qanadlı ifadələr  

* Tez-tez təpəsindən tüstü çıxırdı deyə, təpəsinin 
ortası keçəlləşmişdi. 

* Ömrümüz əvvəldən-axıradək “müvəq-qəti 
çətinliklər” içində keçib gedir.   

* Adam var ədəbiyyatdan bəhrələnir, adam var 
ədəbiyyat ondan bəhrələnir.  

* İnsan ən kobud və ən qaba heyvandır, çünki 

onun kobudluğu və qabalığı şüurlu-dur, bilərəkdəndir.   
 

326. Qaçış   

- Kaş mənim də qulaqlarım Lüdviq van 

Bethovenin qulaqları kimi dünyanın eybə-cər, 

həyasız, ikrahlı səslərini eşitməyəydi...   

327. Bir dəfə Moskvada  

Bir dəfə Moskvada yazıçı Maryamovun evində 

qonaq idim. İş otağının dörd divarı başdan-başa 

kitablarla dolu idi. Dünya mə-dəniyyətinə, 

ədəbiyyatına və incəsənətinə aid  yüzlərlə kitabın 

arasında birdən gözüm doğma bir ad gördü - “Molla 

Nəsrəddin lətifələri”. Nə qədər xoş oldu!    (Moskva)  

328. “Roma tətilləri”  

Az.TV-də “Retro” ilə Amerika istehsalı olan 

“Roma tətilləri” filmi göstərilirdi.  

Gözəl əsərdir!  1953-də çəkilib. “Oskar” alıb. 

Rejissor Uilyam Uaylerin işi əladır. Baş qəhrəmanlar 

Qreqori Pek və Odri Hep-bern çox təsirlidirlər.  

Filmin süjet xətti xüsusilə maraqlıdır: Şahzadə 

Anna işlə əlaqədar Romaya gəlir. O bir axşam 

Saraydan qaçıb şəhəri tək gəz-mək qərarına gəlir. 

Təsadüfən jurnalist Co ilə tanış olur. Jurnalist əsil 

şahzadə ilə bu təsadüfi tanışlığa sevinir və gözəl 

məqalə yazacağını, yaxşı qonorar alacağını düşü-nür. 

Lakin...  

Hər zaman olduğu kimi yenə də Sevgi! Şahzadə 

qız sadə oğlanı sevir, jurnalist - kübar xanımı. 

Məhəbbət hər şeyi alt-üst edir. Planları dəyişdirir. 

Ancaq sonda yenə ənənəvi ayrılıq araya girir...    

Çəkilişlər yüksək zövqlə aparılıb, estetik kadrlar, 

ürək oxşayan, qəlb titrədən epi-zodlar...  

Böyük maraqla baxılan bu film bitərkən adamı 

qüssə bürüyür. Hər şey necə də kə-dərlidir. Yaşamaq 

gözəl, amma həyat aman-sızdır! Həyatın 

ədalətsizlikləri insanları ağ-lar qoyur. “Roma tətilləri” 

filmindəki kimi. Əlac – siqaretə, içgiyə, sərgərdanlığa 

qalır...    

329. Fəxrini düşünərkən...  

“Palıdlıqdan çıxıb Gur bulağa tərəf get-dik, 

dağlarda gəzib-dolaşdıq, şəlalənin al-tında çimdik.    

Hərəmizin qoltuğunda bir yağlı fətir, tə-pədəki 

ardıc kollarının arasına girib uzaq-dan qağamgilin 

həyətinə baxa-baxa söhbət-ləşirdik...  
Yoncalığın içi ilə qaçır, çəmənlikdə top 

oynayırdıq...  
İsti günəş. Sərin dağ havası. Yağ, bal, qaymaq. 

Yamyaşıl bağ-bağat, mer-meyvə, alma, armud, gilas 
ağacları. Bolluq... Bərə-kət... Qaratoyuqların 

qaqqıltısı. Aşağıda çaylaq. Cala. Çaydan aşağıda – 
gömgöy gö-zəl göyçək gölümüz...”  

Ah nə gözəl günlərimiz varıydı!    
Həqiqətən uşaqlığımız nə qədər zəngin keçib!.. 

(Zuğulba)  

330. İmpressionizm  

Sanatorinin geniş eyvanından günün müxtəlif 
çağlarında füsunkar mənzərələr, gözəl təbiət lövhələri 
görünür. 

...Ay işığı hər yanı gümüşü rəngə boyayıb.   

...Mavi dəniz. Gün çıxır. Boz qayalar işıqlanır. 

Sarı qumsallıq. Qırmızı, yaşıl, qa-ra, ağ, çəhrayı 
rəngli idman kostyumları ge-yinmiş voleybolçu qızlar 
dəniz kənarında məşq edirlər.   

... Mavi dəniz. Axşam düşür. Qızaran qa-yalar 
üstündə iki qız əyləşib kitab oxuyur. Biri qırmızı 
donlu, biri göy idman palta-rında. Xəfif meh əsir. 
Ləpələrin xışıltısı eşidilir. Cırcıramalar oxuyur. 

Üfüqdə tut-qunluq var. Duman yaxınlaşır. Səmada 
boz buludlar üzür.   

...Mavi dəniz. Gecədir. Səma qaranlıq, ümman 
qaranlıq. Təkcə qıpqırmızı Ay işıq saçır.  Aşağıya, lap 
dənizin üstünə çökmüş qırmızı Ayın işığı projektor 
zolağı kimi də-nizin üstünü yara-yara gedir. Qırçın-
qırçın, saçaq-saçaq bərq vurur sular... (Zuğulba)    

331. Rəhbərlərin fərqi  

Əməkdaş yeni sədr haqqında: 
- Əşi, əvvəlki bundan yaxşı idi. O yazıq heç 

olmasa sənəti bilmədiyini özü də bilirdi və işimizə 

çox mane olmurdu. Deyirdi özü-nüz işləyin, mən 
qarışmıram, axırda nəticə-yə baxaram. Bu bizə sərf 
edirdi... Təzə gə-lən isə heç nə bilmədiyini özü bilmir. 
Odur ki dəqiqə başı çağırıb mənasız məsləhətlər, 
gülməli tapşırıqlar verir, yeri gəldi-gəlmədi işimizə 
qarışır... İş də getmir. Odur ki köhnə sədrimizin 
atasına Allah rəhmət eləsin. Heyf...   
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332. Aforistik deyimlər  

* Həqiqət insanların nəyinə lazımdır? Sən onlara 
təsəlli ver.  

* Siyasətin də öz sənətkarları (rejissoru, aktyoru, 
rəssamı, bəstəkarı...) var. 

* Gözəllik ondur, doqquzu - puldur. 

* Ağsaqqal ədib ədəbiyyatımıza qara ləkə idi. 

* Hamısı bir-birinə oxşayan sərçələr görən bir-
birlərini necə tanıyırlar? 

* Bir vaxtlar yolayrıcında, sonra avto-vağzallarda, 
dəmiryol vağzallarında veyillə-nən avaralar indi də 
aeroportlara gedib çı-xıblar. Vaxt gələcək onlar 
kosmodromlarda veyillənəcəklər... 

333. Antisanitariya 

Ən çirkli yer – marşrut avtobusların əl tutacaqları.  

334. Qadın niyə ağlayır 

Qadın ağlayırdı.  
Kişisi onu sakitləşdirmək üçün:  
– Yaxşı da, az idi, getdim əlavə iki dənə də çörək 

aldım gətirdim... - dedi. - Daha nə istəyirsən, baş 

açmıram? Axı xoşbəxt olmaq üçün sənə daha nə 
lazımdır?..  

Qadın daha da bərkdən ağladı.   
Kişi də daha bərkdən qışqırdı:  
- Noldu?.. Yenə başladın!.. Paho! A kişilər, bu nə 

işdi mən düşmüşəm?! Bu arvad niyə ağlayır axı?  

335. “Qarabağ şikəstəsi” 

Dağda duman içindən narın-narın çiskin ələ-nirdi 
üstümüzə. “Qarabağ şikəstəsi” oxunurdu. 

336. Heç kim gəlmədi 

Alatala rayon fəallarının iclasında mər-kəzi klubun 
inzibatçısı Balababa möhkəm tənqid olundu. Bütün 
rəhbər işçilər yer-yer-dən onun üstünə tökülüşüb xeyli 
danladılar. Bacarıqsızlıqda, tapşırığın öhdəsindən layi-
qincə gələ bilməməkdə, ictimaiyyətlə əlaqə-lərini 
düzgün qurmamaqda ittiham etdilər. Nəhayət, “Bir də 
bacarmadığın işdən yapı-şıb zərbəçi əmək cəbhəsinin 
qabaqcılların-dan olan rayonumuzun adını batırsan... 

özün-dən küs”, -  dedilər. Və şəxsi işinə yazıl-maqla 
axırıncı dəfə şiddətli töhmət elan etdi-lər:  

“Paytaxtdan doğma rayonu Alatalaya qo-naq gələn 
məşhur həmyerlimiz, ordenli xalq şairi, ümumittifaq 
festivalları laureatı, hör-mətli ədibimiz, sevimli 
Gündüz Çıraqlı yol-daşla görüşə əhalini lazımınca 
səfərbər edə bilmədiyi və klubun zalına kifayət qədər 

oxucu toplaya bilmədiyi, habelə lazımi an-larda 

xalqın gurultulu alqışlarını təşkil edə bilmədiyi üçün 
Mərkəzi Klubun  baş inzi-batçısı Balababa Bal oğlu 
Balalıya axırıncı dəfə xəbərdarlıq etməklə şiddətli 
töhmət verilsin. Rayon inzibati orqanlarına tapşırıl-sın 
ki, xalqın iştirakını artıqlaması ilə təmin etməklə xalq 

şairi ilə oxucuların yeni görüşünü təşkil etsin.”     
 337. Dissertasiya mövzusu  

“Süründürməçiliyin sirrləri.”  

338. Şans 

– İstəsən sən də sədr ola bilərsən. 
-  Doğurdan? Yəni şansım var?  

- Əlbəttə var! GKÜC-nin sədri ola bilərsən... 
- O haradır elə? 

- Gözə Kül Üfürənlər Cəmiyyəti.  

339. Sərrast ifadə 

– Qısası, uzun söhbətdi. 

340. Vida nitqi 

– Dostlar, siz bu gün məni son dəfə əyani 
görürsünüz.  

341. Diaqnoz  

Oğlan sevgilisinə: 

– Gülüm, mən səni həyatımdan çox sevirəm. 
Qız: 
- Necə yəni? 

- Bəli, bəli, öz həyatımdan artıq sevirəm səni...    
- Aa... Sən dəliysənmiş ki?!   

342. Açıq söhbət 

 – Gəl açıq danışaq. Sən o obyektə bir rəhbər 
orqan kimi yox, cinsi orqan kimi getmisən...   

343. Həyat yolu  

Həyat yolları iki istiqamətlidir: üzü yu-xarı və üzü 
aşağı. Enişi var, yoxuşu var bu yolların. 

Yuxarı gedən bütün yollar çətinliklə çı-xılır, əzab-
əziyyətlə, zülmlə-zillətlə çıxılır. Çox uzun zaman 

çəkir yuxarı qalxmaq.    
 Aşağıya isə çox asanca - guppultuyla bir andaca 

gedirsən, sürətlə üzü aşağı uçursan və... vəssalam! 
Yol tamam!   

344. Tap-tapmaca 

O kimdir ki, darağı var, saçı yox? 
O nədir ki, papağı var, başı yox?  
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345. Ağıllı qadın   

Qadın: 

- Mə küçədə gedəndə heç kimin üzünə baxmıram.  

Kişi: 

- Bərəkallah! Düz eləyirsən... 

Qadın:  

-Nəyimə lazımdı onun-bunun sifətinə baxmaq? 

Mən ancaq arvadların, qızların ya-xasına, sinəsinə, 

qulağına baxıram... Sırqa-sından, komplektindən, 

yaxalığından o saat bilirəm kim kimdir, nəçidir... Ta 

eybəcər sifətlərini neynirəm görəm?..  

346. Mürəkkəb xasiyyət   

– Sən niyə heç kimi bəyənmirsən? Bu necə 

xasiyyətdi? Özündən başqa heç kimi saymırsan... 

- Ona görə ki, özümdən başqa heç kim məni düz 

başa düşmür. Hərəkətlərimi, söz-lərimi hərə bir yerə 

yozur. Ona görə mən də ancaq özümə hörmət 

edirəm...   

347. Demaqoqla mübarizə  

Müdir:  

– Bu avara nə çox danışır? Demaqoqun biri 

demaqoq! Guya biz həqiqəti görmürük? Bilmirik kim 

yeyir, kim dağıdır, kim acın-dan ölür? Biz özümüz 

hər şeyi gözəl bilirik! Bəs bu nə düşüb ortalığa?!  Ə, 

gətirin o mestkomun həvəsləndirmə fondundan buna 

100 manat pul verin, qoy səsini kəssin... Avaranın biri 

avara!.. 

348. Bir məruzə ətrafında  

        düşüncələr  

...Oğlanlar əsgər gedir. Hər il neçə mini 

getməlidir. Hərbinin öz planı var.  

Komsomol göndərişi ilə də başqa norma-lar,  

öhdəliklər var. Hər il iki min gənc Tümenə, neçə mini 

Atommaşa, Urenqoya və s. tikintilərə getməlidir.  

Beləcə gənclərimiz gedir. Gücləri orda-burda israf 

olunub tükədilir... Və sonra yorğun-arğın, üzülüb 

əldən düşmüş halda qayıdıb gəlirlər respublikamıza...  

Bəs yaxşı, biz özümüz haçan və nəyin hesabına 

dirçələcəyik?!  

(Komsomolun MK-sının Büro  iclasında). 

349. Aforizmlər   

* “Və sairə”-lərin arxasında nə qədər kəm-kəsir 

ört-basdır edilir!  

* Hər bir vicdanlı adam – istedadlıdır. Ancaq hər 
istedadı olan vicdanlı deyil.   

* Səs tembrinə görə adamların təqsir-karlıq 
dərəcəsini müəyyən etmək olmaz!  

* Dünyanın ən səmimi nəğməsi – körpə 
qığıltısıdır.  

* Bizim ədəbiyyatda yetimlik də bir səla-hiyyət 
növüdür, onun da öz sədəqə payı var. 

* Təkcə istedadlı olmaq kifayətdir ki, ət-rafında 
xeyli düşmən toplansın. Daha  öt-kəm dillə, sərt 

xarakterlə, kəskin danışıqla, prinsipial davranışla 
üzərinə əlavə düşmən cəlb etməyə nə ehtiyac?!   

* Telejurnalistika – zəhməti mənim, barı özgənin!  

350. Qonşunun dərdi 

 – Salam qonşu. Nə var-nə yoxdu?  
 - Eh... Hər şey var, pul yoxdu! 

 
351. Ağ-qara 

Ağbəniz, qaraqaş-qaragöz ağ köynəkli qara 
şalvarlı Ağagül qara şəhərdə ağ rəngli bir maşına 
əyləşib, qara günlərdən sonra ağ günə çıxdığına 
sevinə-sevinə Qara Qarayev metrosunun 

yaxınlığındakı ağ adamlar məh-ləsinə gəldi, 
Qaradağın ağ  sementilə suvan-mış qara daş hasarlı ağ 
evin həyətinə girib qara darvazanın arxasında yox 
oldu...  

352. Adam dili  

İki alim taksidə gedirdi. Onlar öz arala-rında 
söhbət edir, hansısa elmi konfransdakı  çıxışın 

tezislərini  müzakirə edir, problemə dair 
mülahizələrini söyləyirdilər.   

Taksi sürücüsü arada bir güzgüdən onla-ra baxıb 
qulağını şəkləyir, qaşlarını düyün-ləyir, alnını 
qırışdırır, alimlərin danışığını başa düşməyə 
çalışırdı... Bir müddət beləcə yol getdikdən sonra 
şofer qəflətən onlara tə-rəf döndü: 

- Alə, nöş adam dilündə danışmırsuz? Adam 

dilündə danışun alə də... – dedi. - Biz de biley 

görey ne degirsüz, ne iste-girsüz, neyden 

danışırsuz... 

Alimlər bir-birinin üzünə baxıb susdular. Onlardan 
biri:    

- Üzr istəyirik, - dedilər. – Deyəsən Sizi narahat 
etdik. Ancaq biz öz işimizdən danı-şırıq, sizə aid olan 

heç bir şey demirik. Siz narahat olmayın, yolunuza 
davam edin...  

Sürücü narazı-narazı başını bulayıb aya-ğını hirslə 
qaza basdı:  

- Atonnan!!! 

 

353. Ailə folkloru  

Bir arvad – yelbeyindir. 
İki arvad – yel vurub yengələr oynayır. 
Üç arvad – fırtına, 
Dörd arvad – hərəmxana.   
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354. Əzizləmə mənası  

Onun əsil adı Qarınqulu idi. Amma qısa və 

məhrəm olsun deyə hamı ona sadəcə Qulu deyirdi.   

355. Müvəqqəti borc 

- Kaş mənə müvəqqəti, məsələn ölənə qədər, bir 
milyon borc pul verən olaydı.  

 
 356. Balalara hesab dərsi 

 Çalışma: “Alverçi Qaqaş 800 manatlıq 
dublyonkanın üstünə dədəsinin də qiymətini qoyub 
2400 manata satır. Əziz balalar, tapın görək Qaqaşın 
dədəsi neçəyədir?” 

357. Kisələr 

Pul kisəsi 
Un kisəsi 
Hamam kisəsi 
Öd kisəsi 
Sidik kisəsi 

358. Ey həyat...   

Valideynlərin məhv etdiyi məhəbbətlər:  
Leyli və Məcnun 
Əsli və Kərəm 
Romeo və Cülyetta   
... (Siyahını sevənlər davam etdirsin) 

359. Redaktə 

“S.Vurğun adına Rus Dram Teatrı”... Bəlkə -  

M.F.Axundov adına?  
“M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrı”... 

Bəlkə - Üz.Hacıbəyli adına? 
 “M.Əzizbəyov adına Azdrama”... Bəlkə - 

H.Ərəblinski adına? 
 “Ş.Qurbanov adına Musiqili Kome-

diyaTeatrı”... Bəlkə - M.Ə.Sabir adına? 

  “M.Maqomayev adına Filarmoni-ya”... Bəlkə 
- Xan Şuşinski adına?  

360. Ata və uşaq  

Ata evdə körpə uşağa baxırdı. Bu zaman arvadı 
işdən zəng etdi.  

Qadın: 
- Alo, nə var-nə yox? Bir azdan gəli-rəm... Uşaq 

neynir? Ağlayır? Bəlkə acdı? Süd vermisən? Necə?  
Südü özün içdin? A... Bəs uşaq? Ac idin? Heç 
qalmadı? Yax-şı atasan, vallah! Ayıb olsun! Yaxşı, 
gəli-rəm bir azdan... Heç olmasa əmziyi ver ağ-
lamasın... 

Ata dəstəyi yerinə qoyub beşiyə yaxın-laşdı, 
mehriban-mehriban körpəyə baxdı:   

- Ay bala, bu nə əmzikdi, tulla bunu getsin... 
Neynirsən e bunu? Ta böyümüsən. Bax belə!..  Bizim 
ağzımızda əmzik yox idi, biz yatmırdıq? At getsin... 

(Əmziyi uşağın ağzından götürür.) Aha! Bax belə... 
(Uşaq ağlamağa başlayır.) Aa... Noldu? Niyə ağ-
ladın? Eh... Bəsdi! Bəsdi dedim... Ağ elədin ha... Kiri 
deyirəm sənə. Kiri! Paho!! Yaxşı, al, sox... ağzına... 
Amma sus!.. (Əmziyi qaytarır.) Belə... Ay sağ ol! Nə 

yaxşı sakit uşaqdı bu?.. Əşi, arvad hara qaldı e...
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361. Karikatura  

Briqadir şkafın üstünə çıxıb yuxarıdan aşağı 
əyilərək həmin şkafı qaldırmağa cəhd edən fəhlələrə 
üstdən aşağı rəhbər gös-tərişləri verir: “Hə, güc verin, 
bir də, belə, sola çəkin, hə, güc verin, yenə qaldırın... 

Bir də... Qaldırın alə də! Gücünüz yoxdur? Gərək 
mən özüm düşüm gəlim?!” 

362. Uşaqların gözüylə      

(rəsmlər) 
“Qır-saqqız olub yaxasından yapışdı.” (Bir 

adam yapışqanla başqa bir adamın ya-xasına 

yapışdırılıb)  
“Silaha sarıldı.” (Bir adam burularaq kəndirlə 

tüfəngə sarınıb) 
“Söz ağlına batdı.” (Söz taxta parçası kimi bir 

adamın başına batıb) 
“Onun cibinə giriblər.” (Bir nəfər başını başqa 

bir nəfərin cibinə salıb) 
363. SSRİ, ya Rusiya? 

Orta məktəbdə “SSRİ tarixi” fənnində Qədim Rus 
(Kiyev) dövlətinin yaranmasın-dan başlayaraq 
Rusiyanın bütün qədim ta-rixi keçirilir. Halbuki 
SSRİ-nin yaranması tarixi 1922-ci ilin dekabrından 
başlanır. Qa-lan müttəfiq respublikaların, xalqların, 

mil-lətlərin tarixi isə heç yada düşmür. Bəs onda 
fənnin adı niyə “Rusiya tarixi” yox, “SSRİ tarixidir”?    

364. Təklif  

XX əsrin əvvəllərində Təbrizdə, Tiflisdə, Bakıda 
Azəri türklərinin dilində onadək sa-tirik məcmuə nəşr 
edilirmiş. EA, Mədəniy-yət Nazirliyi və ya Yazıçılar 

İttifaqı həmin qəzet-jurnallardakı satirik yazıları 
toplayıb müasir əlifba ilə bir kitab çap etsəydi...   

365. Dəqiq tərcümə 

“Hava haqqında məlumat” deyilir. Am-ma 
məlumat yox “güman”, “təxmin” düz olardı. Çünki 
qarşıdan gələn, hələ baş ver-məmiş, gözlənilən hal - 
“informasiya” yox, “poqnoz” ola bilər.  

366.  Haqlı sual  

Qarabağlı Məhəmməd Abbasov deyir: 
“Stepanakert” qatarı şəhərə 6 km qalmış da-yanır və 
həmin yer Xankəndi adlanır. Ste-panakertin 
erməniləri orda qatardan düşüb avtobusla evlərinə 
gedirlər. Amma Xan-kəndinə gələn qatarın yan 
lövhələrində, vağzal elanlarında, biletin üstündə, 

hərəkət cədvəlində, qəzetlərdə – bir sözlə, hər yerdə 
“Baku-Stepanakert” yazılır. Niyə?” 

Həqiqətən, niyə!  

367. Nekroloq nədir  

-  Nekroloq nədir? 

-  Bilmirsən? 

- Yox. 
-  Ola bilməz. 

-  Niyə olmur? Bilmirəm da... Öyrət.  
-  Ay mənim gənc həkimim! Bax, sən ki sabah 

institutu qurtaracaqsan e? 

-  Bəli, inşallah. 
- Sonra gedib bir xəstəxanada işlə-yəcəksən...   

-  Bəli. 
- Çoxlu xəstələrin olacaq... 

- Bəli, inşallah. 
- Əlinin altında gündə o xəstələrdən biri 

öləcək... 

- Bəli, bəli...  
- Səhər qəzetlərdə həmin mərhumun ailəsinə 

dostları, tanışları başsağlığı elanı verəcəklər e? 

- Bəli, bəli, təbii!  
- Bax qəzetlərdəki həmin qara çərçi-vəli 

elanlara, xəbərlərə “nekroloq” deyi-lir. Bildin?  

- Həə... belə de! İndi bildim. 

368.  İmtahanda   

Müəllim tələbədən imtahan götürür: 
- Mirzə Fətəli Axundovun pyeslərini say görüm? 
- Müsyö Jordan... Xortdanın cəhən-nəm 

məktubları... İtgin gəlin... Danabaş kəndi... bir də 

Kəmaləddinin məktub-ları... 

- Dur, bala, dur... 
- Niyə, Kəmaləddin onun deyil? 

- Onundu, bala, onundu... Amma bəsdi daha, bizi 
qarğışa salma. Dur çıx get. Pa-yızda gələrsən. 
(Gülablı) 

369. Aforizmlər   

* Onun yaxşı yumor hissi vardı: camaatı özünə 

güldürə bilirdi. 

* Ən çox istedad kimdədirsə, ən çox düşmən də 
ondadır.  

* Həyatı Nizamnamələrə yox, Nizam-namələri 

həyata uyğunlaşdırmaq lazımdır.  

* Onun başı o qədər boş idi ki, boğazını üzsən, 
başı şar kimi havaya uçar.  

370. Həyəcan    

“Fikirləşirəm birdən gözlərim tutulsa, kor olsam, 

səni görməsəm, neylərəm? Dəh-şət bürüyür məni...”  

371. İntibah və İrtica 

Qalileo Qaliley, Cordano Bruno və... İnkvizisiya. 
Nəsimi və... qaragüruh. 
M.Ə.Sabir, Mirzə Cəlil və... Çarizm irticası. 
H.Cavid, M.Müşfiq, Ə.Cavad və... Sovet 

repressiyası.   

İstibdad, irtica, qaragüruh, repressiya – bu 
dünyada daim olub. Q.Qaliley, C.Bruno, Nəsimi,  



 42 

M.Ə.Sabir, H.Cavid, Ə.Cavad ki-mi dahilər isə gəldi–
gedərdi. Bütün dövr-lərdə istedadlı adamlar böyük 
əzab-əziy-yətlə qəddar rejimlərin içindən keçib 
gediblər...  

372. Ziya - işıq 

Bir çox sovet “ziyalıları” planauyğun şə-kildə 
“mədəniyyətə qovuşdurulmaq” üçün əyalətdən 
mərkəzə gətirilmişlərdəndir. Gə-lənlər (ya 
gətirilənlər) plana və siyahıya uy-ğun olaraq müttəfiq 
respublikalarda ilk milli Akademiyalar yaradılanda 
“akade-mik”, Yazıçılar İttifaqı açılanda “xalq yazı-

çısı” təyin olunmuşlar. Beləliklə, “Sovet zi-yalıları” 
ordusu yaradılıb.  

Lakin ziyalılıq qoşunla yox, fərdidir. Mədəniyyət 
mərkəzdə daha çox olsa da, təkcə elm və təhsildən 
asılı deyil. Ziyalılıq əsasən kökə, mənşəyə, nəsil-
nəcabətə, zata, qana bağlı məsələdir.  

Ona görə də kimsə hətta gedib Moskva-da, 

Leninqradda beş il oxusa da, dissertasi-ya müdafiə 
edib elmi ad alsa da, heç də da-xilən ziyalı olub 
qayıtmır, elə provinsial olaraq  qalırlar. Qaşı, gözü, 
burnu, bığı, teli dəyişmədən işıqsız-yaraşıqsız qaldığı 
kimi...  

Sonradan əsil-nəcabətli, istedadlı ziya-lıları ya 
donosla, ya nadanlıqla çərlədib məhv edən elə məhz 
həmin təyinatlı sönük “ziyallar” olur.  

373. “Ay əssəlamün-əleyküm!” 

Bizim bəzi filmlərdə, ya tamaşalarda mənfi-
müsbət personajlar bir-birlərilə rast-laşanda elə böyük 
həvəslə, elə yüksək əh-val-ruhiyyə ilə, elə süni, saxta, 
inanılmaz bir coşqunluqla görüşüb salamlaşırlar ki, 
deyirsən indi bundan sonra nəsə fövqəladə bir hadisə 

olacaq. Amma heç bir hadisə baş vermir və 
personajlar belə dəhşətli xoş-beş-dən, salam-
kəlamdan sonra mütləq oturub yeyib-içirlər, ya da 
nərd-taxta atıb laqqırtı vururlar...  

 
374. Kamil forma  

Ən kamil forma – dairədir (halqa, çevrə, dövrə).  
Tale – halqavari (dolanbacı) gedir. 
İnkişaf – halqavaridir (spiralvari)  
Sürət – dairəvi çarxın fırlanmasından alınır. 
Efir dalğaları – halqa-halqa yayılır.  
Zaman – dövr edir.   
Yer – yumrudur, çevrədir, dairəvidir.  

Planetlər, ay, günəş, kainat yumrudur və hamısı 
halqavari hərəkətdədir, dairəvi şəkil-də fırlana-fırlana 
dövr edir.  

375. Elmsiz fantastika  

Ancaq başlardan ibarət personajlar. Bu ağıllı 
başlar o tərəf-bu tərəfə uçuşurlar. Baş-lar bir-biri ilə 

danışır, ağıllı müzakirələr aparır, ideyalar verir, elmi 

mübahisələr edirlər.  Ancaq verdikləri ideyaları 
reallaş-dıracaq üzvlər (qol, qıç, bədən) yoxdur.  

Tətbiq olunmayan elmi kəşflər əhəmiy-yətini itirir.     
 
 

376. Dərdə bax...   

Bəzən tamaşaçılar televiziya işçisinin ya-radıcı 
əməyinə hansısa səviyyəsiz bir  çıxış-çının 
qabiliyyətinə, məsələn, adicə “kom-pleks” sözünü 

necə tələffüz etməsinə, vur-ğunu haraya salmasına 
görə qiymət verirlər.  

Odur ki televiziyada min bir əziyyət çə-kən əsil 
yaradıcı şəxslər olan müəllifdən, redaktordan, 
rejissordan daha çox başqası-nın yazdığı mətni poz 
verə-verə rahatca üzündən oxuyan  əzbərçi bir diktor 
məşhur olur.     

(Qeyd: məsələn, müəllifi olduğum “Zəriflik” 

tele-verilişində olduğu kimi.) 

377. Unikal ad-familiya 

Şirəli Mirəliyev.  

378. Hərənin öz dili  

Hər peşə sahibinin öz dili, anladığı və iş-lətdiyi 
terminlər baqajı var (məsələn, satı-cılarda – qiymət, 

kilo, çəki və s., şoferlərdə - benzin, sürət, təkər, 
motor, bendeks və s.). Texnikanın, mexanikanın, 
cihazların, ma-şınların öz dili var. Dilini biləndə cihaz 
daha yaxşı işləyir. 

379. Təşəbbüs cəzalandırılır 

Təəssüf ki, kiminsə şəxsi fikri indi heç kəsi 

maraqlandırmır, çünki o heç nəyi həll etmir. Yeni 
fikir söyləsən də heç kimin xo-şuna gəlməyəcək. Yeni 
fikir söyləyən də, nəyisə həll edən də yalnız 
“yuxarılar” olmalıdır...  

Odur ki hamı çalışır sussun və yaşasın!  

380. Şəxsiyyət və kütlə  

1660-cı ildə şotlandiyalı bankir Con Look ilk dəfə 

fransızların metal pulunun əvəzinə kağız pul 
buraxmağa başlayıb. Ha-mı həvəslə öz qızıllarını 
banka təhvil verib kağız pul alıb. Ancaq bir qədər 
sonra kağız-la qızılın fərqini dərk edən adamlar 
qeyzlə Con Lookdan qızıllarını tələb ediblər və eyni  
ümumi axınla onu geri alıblar. Conu yalançı və 
fırıldaqçı adlandırıb qovublar...  

Bu gün isə dünyanı Con Lookun kəşfi olan kağız 
pullarsız təsəvvür etmək müm-kün deyil.  

381. Süni mehribanlıq 

“Qardaş” sözü müraciət forması kimi hətta 
boğazdan yuxarı deyiləndə belə,  adamların canına 

yağ kimi yayılır. Sub-yektin ağlını başından alır. 
Tərksilah edir. Qarşısındakı tanımadığı adamın 
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həqiqətən öz qardaşı olub-olmadığının fərqinə varma-
dan məmnuniyyətlə ona inanır...  

Olsun! Əgər xoşunuza gəlirsə, buyurun, götürün, 
“qardaşlar”... Təki mane olmayın.   

382. Gözəl Bakı... 

Şanlı Bakının küçə adlarına bax: “Paral-lelni”, 
“Perevalnı”, “Diaqonalnı”, “Popereç-nı”, “Uqlovaya”, 
“Kruqovaya”, “Naqorna-ya”, “Nijnaya”... Ay...  

383. “Kimdir dəli?”  

Birinin ayağına daş dəyəndə hamı ona 

canıyananlıqla “ah-uf” edir. Bir adamın bar-mağı 
kəsiləndə hamı inciyərək “can-can” deyir. Biri 
xəstələnəndə yanıqlı-yanıqlı “ah yazıq” deyirlər...  

Amma bir xəstə var ki, hamı ona gülür: “Dəliyə 
bax, dəliyə!” – deyib ələ salır. Halbuki ən ciddi xəstə 
elə odur.   

384. Yalançı ümid 

Bir adamı uzun illər boyu ümidlə yaşada bilərsən, 
xalqı isə ümidlə çox yaşada bil-məzsən.   

Bir adama “yaşamaq” ümidi verib so-nucda məhv 
edə bilərsən, xalqı isə məhv etmək olmaz.  

Bir qadını həyatı boyunca “gələcək xoş günlər” 
ilğımına dolandırıb ömrünü zay, özünü idarə edə 
bilərsən. Xalqı isə qadın sayağı sığallayıb “gələcək 

xoş günlər” ilğımına aldatmaq olmaz.  
Xalq heç vaxt əbədi yox olmur və əbədi aldanmır. 

(Gülablı)  

385. Yuxarıdan gələn  

Yuxarıdan nə gəlirsə – qorxuludur. Daş, bomba, 
raket, təyyarə, uçan boşqab... Yuxa-rıdan gələn 
qardan, yağışdan, küləkdən, fır-tınadan da ehtiyatlı 

olmaq lazımdır. Yuxa-rıdan gələndə əmr, qanun, 
qərar, göstəriş, tapşırıq da düşər-düşməzli olur, 
ehtiyatı əl-dən verməmək gərək.   

Hər halda yuxarılardan gələn bəlalardan camaatı 
ən yuxarıda qərar tutan Allah özü saxlasın! (Gülablı) 

386. Bəs biz kimik? 

Qədim Yunanıstanda kim mifləri, əsatir-ləri inkar 
edərdisə, ona dəli deyərdilər. Hə-min “dəlilər” isə 
özlərini “filosof” adlandı-rardılar... Bu gün biz həmin 
filosofların ki-tablarını oxuyub həyat qanunlarını 
öyrə-nirik...  

387. Məlum  məchullar 

Azərbaycan SSR-in Aqrar Sənaye Birli-yinin 

buraxdığı bəhməz bankalarının üstün-də məhsulun adı 
iri ağ şriftlərlə rusca və er-mənicə yazılıb. Aşağıda 
küncdə isə ən xırda şriftlərlə  azərbaycanca  yazılıb: 
“Tut bekməzi”... Niyə?  

Niyəsi məlum deyilmi?  
 

 

388. Qarışqa ağlı 

Qarışqalar ağıllı çıxmış, su qabına daraşmışdılar.  
Amma bir gün su qabına su doldurdular. 

Qarışqalar boğulmamaq üçün əl-ələ, bel-be-lə, qucaq-
qucağa yapışıb, bir topa halında birləşdi, suyun üstünə 
qalxdılar, boğul-madılar.  

Amma su qabdan daşanda, düymə boyda bu qara 
topa tappıltı ilə yerə düşdü. Torpağa dəyən qarışqa 

topası dərhal bir-birindən aralanıb dağılışdı, hərəsi bir 
yana üz tutdu, qaçha-qaç başlandı. Xilas olmuşdular.   

Fəqət həyəcandan özlərini başqa bir təh-lükəyə 
atdılar. Sudan sağ-salamat çıxmış  qarışqalar quru yer 
axtarışı ilə onları xilas edən adamın çəkməsinə 
dırmaşmağa başla-dılar. Təbii, “xilaskar” qarışqa 
sürüsündən ürpənib təpiyini bərk-bərk yerə çırpdı... 
Ayaq altına tökülüşən qarışqalar bir-bir tapdalanıb 

məhv oldular...   
Ə, qarışqada ağıl var? (Gülablı) 
 

389. Sovet robotu  

...Stalinizmin qurbanı olan proqramlaş-dırılmış 

“robot-adam”. Siyasi məhbus kimi on dörd il  
Vorkutada sürgündə olub. Təfək-kürü tam dəyişib. 
Söz soruşursan dinmir. Artıq danışmır. Dilində yalnız 
“şanlı parti-ya”, “qızıl bayraq”, “bol məhsul”, “işıqlı 
kommunizm”, “çiçəklənən diyarımız”  və  bu sayaq 
sözlər bitib. Şer yazır: “Əməkdir insanı ulduzlara 
ucaldan...”, “İşıqlı bol gün-lərə - Kommunizmə 

gedirik biz...”, “Ana torpaq nicatımız...” və s. 
Bəs o kimdir?  
...Ənvər kişi Şuşada doğulub. Yetim qa-lıb, uşaq 

evində böyüyüb. Gənclikdə şer ya-zarmış. Bir kitabı 
da   çıxıb. Sonra Bakıya oxumağa gedib. “Qızıl 
qələmlər” dərnəyinə üzv olub. Vaxtı çatanda əsgərliyə  
aparıblar. Şimal tərəflərdə qulluq edib. Orda ilk şerlər 

kitabından kimsə bir parçanı tərcümə edib yayıb. 
Təbiət təsviri, əməyin tərənnümü imiş. Şer təxminən 
belə bitirmiş: “...Gün qüruba enəcək yavaş-yavaş...  
Yetim-yesir yuxuya gedəcək yavaş-yavaş...”   

Kimsə deyib, aha,  “Gün qüruba enəcək” deyəndə 
sən Sovet hökumətinin süqut edə-cəyini nəzərdə 
tutursan?! Söz-söhbət yayı-lıb. Və özünün iştirakı 
olmadan qapalı məh-kəmə - tribunal keçiriblər. Sonra 

çıxıb hök-mü ona elan ediblər: “Əsgər və zabitlər ara-
sında sistematik olaraq antisovet propaqan-dası 
apardığına görə Cinayət Məcəlləsinin 18-ci maddəsi 
ilə ittiham olunaraq...”  

Rus dilini yaxşı bilməyən, yetimliklə bö-yümüş 
fağır, aciz Ənvər zəhmli hökmün qarşısında  özünü 
itirib, qorxusundan etiraz da edə bilməyib. 14 il iş 

veriblər! Qarlı-şax-talı uzaq bir diyara – Vorkutaya 
gön-dəriblər...  

...1953-cü ildə cəzasını çəkib çıxanda xə-bər tutub 
ki, sən demə 1941-45-ci illərdə dünya müharibəsi 
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olub da bitib... Tapşırıb-lar ki, harda itib-batdığını, nə 
etdiyini, nəyə görə sürgünə düşdüyünü heç vaxt heç 
kimə deməsin.  

Nəhayət, çox çətinliklə qayıdıb gəlib Şu-şaya. 
1966-da ona bəraət kağızı veriblər, yazıblar ki, bəs o 

vaxt sənin tutulmağın səhv olub... Ancaq artıq çox 
gec idi. Heç bir kağızla o illəri  qaytarmaq olmazdı. 
Ənvər kişi sürgündə ağır xəstəliklərə tutulmuş, 
səhhətini demək olar ki, büsbütün itir-mişdi...    

İndi 71 yaşı var. Ayaqlarını sürgündə don vurub, 
çox çətinliklə, az qala sürünə-sürünə gəzir. Hökumət 
əlilliyinə görə ona 45 rubl pensiya verir.  

O artıq insan kimi yaşamır, cansız bir robot kimi 
mövcuddur... (Gülablı)         

390. Qarovulçu  

Meşəlikdə yerləşən yeməkxananı qoru-maq üçün 
qarovulçu tuturlar. Deyirlər göz-qulaq ol, gecə oğru-
filan gəlib anbarı da-ğıtmasın, mətbəxi talayıb 

aparmasın. Tap-şırırlar ki, əsasən gecə saat 1-ə, 2-yə 
kimi oyaq ol, yatma, oğru gəlsə o vaxtlar gələr.  

Qarovulçu “baş üstə” deyib işə başlayır.  Hər gecə 
saat 1-ə, 2-yə kimi gözləyir, görür sakitlikdir, heç kim 
gəlmir. Bir gün belə, beş gün belə, nəhayət, bir axşam 
yenə ye-məkxanadan əl-ayaq  çəkiləndən sonra du-rur 
ayağa. Mətbəxdən, soyuducudan, anbar-dan ət, yağ, 
düyü, qənd və s. nə əlinə keçsə yığıb-yığışdırır, bir 

yaxşı bağlama düzəldib belinə alır və düşür yola, 
xısın-xısın gedir  evinə...  

O gündən sonra qarovulçu hər gecə əl-ayaq 
çəkiləndən sonra durub əmin-arxayın, anbardan əlinə 
keçəni yığıb-yığışdırıb evinə aparmağa başlayır. 
Çünki bilir ki, gecə saat 1-dən, 2-dən sonra daha 
anbara oğru gəlməyəcək... (Gülablı)     

391. “Ay bülbüllər” 

Yayın qızmar çağında ata, ana və uşaq iri gövdəli, 
qollu-budaqlı, şaxəli qoz ağacının altında əyləşib 
dincəlirdilər. Sərin dağ mehi əsirdi. Süfrədə pendir, 
çörək, qarpız, ayran vardı. Yaxınlıqdakı kolluqda 
cırcıramalar səs-səsə verib həvəslə cırıldaşırdılar. 
Otla-rın, güllərin xoş ətri yayılırdı... İdillik bir 

mənzərə idi! 
Uşaq radioda hansısa müğənninin ifa-sında “Ay 

bülbüllər” mahnısına qulaq asırdı.   
Ata bir qədər naşı müğənninin zəngulə-lərinə 

qulaq verib dedi: 
- Bala, söndür o radionu! Zövqümüzü korlama. O 

gədənin cırıltısına qulaq asmaq-dansa, qoy kolluqdakı 

təbii cırcıramaların səsini dinləyək... (Gülablı)  

392. Qudurğanlıq  

Restorana uca boylu, səliqə ilə geyinmiş yaşlı bir 
cənab daxil oldu. Yemək sifariş verdi.  

Qonşu stolda dostları ilə yeyib-içən bir eybəcər 
adam onu tanıdı. Yerindən qalxıb səliqəli  cənaba 

yaxınlaşdı və ofisiantın tə-zəcə gətirdiyi yemək 
boşqabını arxadan gö-türüb, gülə-gülə içinə tüpürdü. 
Sonra qabı cənabın qarşısına qoyub özündən razı 
halda yerinə qayıtdı.  

Ucaboylu səliqəli cənab sakitcə ofisiantı çağırdı, 

təkrar yemək sifariş verdi. Gətir-dilər.  
Həmin eybəcər adam yenə qalxıb ona yaxınlaşdı, 

boşqabı götürüb içinə tüpürdü. Və yenə hırıldaya-
hırıldaya yerinə  qayıtdı.  

Ucaboylu səliqəli cənab bir müddət din-məz-
söyləməz başıaşağı dayandı. Stola, süf-rəyə, çəngələ,  
bıçağa baxdı. Sonra boğazı-na taxdığı salfeti sakitcə 

çıxarıb stolun üstü-nə atdı, asta-asta ayağa qalxdı. 
Arxadan ey-bəcər adama yaxınlaşdı. Əlini uzadıb 
onun saçından yapışdı və başını sərt hərəkətlə ge-ri 
çəkdi. Eybəcərin ağzı açıldı, üz-gözünü qırışdırıb 
inildədi, nəsə demək istədi, ancaq gec idi. Ucaboylu 
səliqəli cənab cəld hərə-kətlə belindəki tapançanı 
çıxarıb lüləsini eybəcərin açılı ağzına basmışdı. 

Eybəcərin gözləri bərəldi. Sifəti qıpqırmızı qızardı. 
Ucaboylu cənab üstdən aşağı sakitcə ona baxdı, 
stolun ətrafında əyləşənlərə baxdı. Hamısının gözü 
bərələ qalmışdı. İşarə etdi ki, heç kəs tərpənməsin.  

Eybəcər ağzında tapança donub qalmış-dı. 
Böyüyüb hədəqəsindən çıxan gözləri qorxu içində 
cənabın üzünə dikilmişdi. Səli-qəli cənab ikrahla 
onun yağlı, eybəcər si-fətinə baxdı-baxdı və birdən bu 

eybəcər si-fətə tüpürdü. Və... eyni soyuqqanlıqla 
tətiyi çəkdi. Qan və beyin parçaları süfrəyə  da-ğıldı, 
əyləşənlərin üz-gözünə sıçradı, üstünə yayıldı. 
Eybəcər adamın parçalanmış qanlı başını qarşısındakı 
boşqaba qoyan ucaboy səliqəli cənab əlinin qanını ağ 
salfetlə silə-silə dönüb getdi.  

Hamı heyrət içində susaraq bu uca boy-lu, səliqə 

ilə geyinmiş cənabın aramla, arxa-yın addımlarla 
restorandan çıxıb getməsinə baxırdı...    

393. Ailə tərbiyəsi 

İki qardaş uzun müddət dərsə gəlmirdi. Müəllimə 
narahat olub qardaşların evinə getdi. Ataları ilə 
danışdı.  

Səhərisi gün uşaqlar məktəbə gəldilər.  

Müəllimə nədən dərsə gəlməmələrinin səbəbini 
soruşdu. Uşaqlar dəhşətlər danışdı-lar, dedilər atamız 
bizə sənət öyrədir, deyir dolana bilmirik, məktəbdə 
oxumaqdansa  çörək pulu qazanmaq lazımdır. 
Bizimlə məşq edir, saatlarla onun şalvarının arxa ci-
binə girib ora qoyduğu 5 manatlığı çıxar-maq üçün 
üsullar öyrədir. Pulu ehmallı gö-türə bilsək, çörək  

verir. Yox, hiss eləsə - bizi döyür, təpikləyir, ac 
saxlayır...  

Müəllimə heyrət içində bu zavallı uşaqlara baxıb 
nə deyəcəyini bilmədi... 

  ...Həmin qardaşların biri məktəbdə id-man 
müəlliminin cibinə girdiyi üçün tutu-lub türməyə 
göndərilir, o birisi isə peşəkar oğru kimi məşhurlaşıb 
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uzun müddət “işlə-yəndən”  sonra  “iş başında” 
öldürülür...    

394. Çoban 

...Şəhərə oxumağa gələn gənc oğlan heç cür şəhər 

həyatına alışa bilmirdi.  
İlk öncə institutda “Elmi kommunizm” 

müəlliminin haqsızlığını görüb sarsılmış, xəyalında 
qurduğu dünya dağılmağa baş-lamışdı.  

Bir müddət sonra institutda rəqs dərnə-yinin üzvü 
olan bir tələbə qıza aşiq oldu. Kəndli oğlanın kövrək 
hissləri, ümidləri, ideal həyatı bu qızla, - səhnədə qu 

quşu ki-mi süzən zərif rəqqasə xanımla bağlanır. 
Amma evdəkilər bunu biləndə “ay bala, qız nədi, 
səhnə nədi” - deyə ata-anası, qohum-əqrabaları, dost-
tanışları onu danladılar. Həyatda növbəti zərbəsini bu 
zaman alan oğlanın gələcəklə bağlı arzu-istəkləri bir 
az da dağıldı. Onun dünyaya baxışları tədricən 
dəyişməyə başladı.  

Xəyal dünyası qırılır, tapa bilmirdi...   
Bir gün institutdakı süni maneələrə, bəzi fənn 

müəllimlərinin, dekanın haqsız iradla-rına  dözməyib 
təhsilini yarımçıq kəsdi, birbaş kəndə qayıtdı.  

Bir müddət fermada çoban işlədi, mal-qaraya baxdı. 
Dağda-daşda dolaşaraq gününü keçirtdi. Gah müdirə 
etiraz etdi, gah sədrə...  

Rəqqasə qız isə yadından çıxmırdı, qızın məsum 

çöhrəsi gözü önündən getmirdi.  
Çoban öz taleyindən, baxtından narazı halda ağır 

həyat keçirirdi. Bu fani dünyanın gərdişinə alışa 
bilmirdi. Ədalətsizliklərə dözə bilmirdi... Əzab 
çəkirdi...   

Nəhayət, bir gün qəflətən o yoxa çıxdı. Hər yanı 
axtardılar, tapmadılar. Dedilər yə-qin şəhərə, qızın 

yanına qaçıb...  
Axşam çobanın yoldaşı mal-qaranı töv-ləyə 

salanda gördüyü dəhşətdən bağırdı. Qışqırıb haraya 
çağırdı. Camaat tökülüşüb gəldi.  

...Və gəlib gördülər ki, çoban tövlədə özünü asıb.  
 
395. Fabula  

Namusu, qeyrəti, evinin, ailəsinin əmin-amanlığı 
naminə namussuz bir yad kişi ilə əlbə-yaxa döyüşə 
qalxan qəzəbli Qadının intiqamı yaman oldu. O fürsət 
tapıb qəfil sıçrayışla kişinin boğazından yapışdı və 
dişləri ilə onun hulqumunu çəkib qopartdı, ətini 

qəzəblə çeynədi...    

396. Güllədən ölən adamın  təəssüratları 

Hissiyyatlı gənc əsgər ağır döyüş meyda-nında 
ətrafındakı ucuz ölümləri görüb çox üzülürdü. Bir 
yaralı döyüşçünün: “Ana, öl-düm, ana, qoyma, mən 
ölmək istəmirəm axı... Mən yaşamaq istəyirəm...” - 
deyə inil-dəməsindən lap sarsıldı, yaralıya qoşulub o 
da zarıdı, zarıdı... və daxilən yaşadığı o şid-dətli 
əzaba dözməyib özünü güllə ilə vurdu:  

“Güllə qəflətən qabırğalarımın arasına girdi. 
Qızmış nər kimi bir anda içimi didiş-dirdi, parça-
parça elədi. Sonra kürəyimdə od hiss elədim. İsti bir 
şey qarnıma tökü-lürdü, qarnım dolub şişdikcə 
heydən düşürdüm. Halsızlaşırdım. Bir azdan daha 

nələr baş verdiyini bilmədim... 
Gözümü açanda başımın üstündə qır-mızı-qırmızı 

ulduzlar sayrışırdı. Qulağımda, burnumda, yanağımda 
gərək ki qarışqalar gəzişirdi. Ancaq heyim yox idi 
əlimi qaldırıb onları qovam. Elə bil üstümdən ağır 
qırbasan maşın keçmişdi və məni torpağa 
pərçimləmişdi.  

Bərk zərbə hiss elədim və birdən birə bü-tün 
ağrılar sürətlə məndən kənar oldu. Ha-rasa 
uzaqlaşdım. Bədənim aşağıda qalmışdı və mən onu 
görürdüm. Qan içində döyüş meydanında düşüb 
qalmışdı. Əsil qəhrəman kimi uzanmışdım. Baxdım, 
baxdım... Özü-mə yazığım gəldi. İndi anam məni 
görsə neyləyərdi? - düşündüm. - Nə yaxşı bizim-

kilərin xəbəri yoxdur,- dedim.  
Və sürətlə göyə doğru çəkildim. Bədə-nim orda, 

qara qayanın dibində qaldı, özüm uzaqlaşdım, 
uzaqlaşdım, uzaqlaşdım... uzaqdan Yeri gördüm... 
Yupyumru idi, nə-həng idi... Üstündə buludlar 
üzürdü. Sonra hər yan qaranlıqlaşdı. Dünya zülmətə 
qərq oldu. Saysız-hesabsız ulduzlar içində qaldı.  Mən 
qapqara boşluqda uçurdum. Hara gedirdim görəsən?..  

Hara... Bilmədim... Getdim.”   

397. Səsli naxışlar 

“Cücələrim”. Birinci sinif. Birinci parta. İri-iri 
mavi bantlar. Ağ bənizli, göy gözlü  qızcığaz. 
Qəhvəyi məktəbli forması, üstün-dən qar kimi ağ 
önlük. İlk cazibə qüvvəsi... 

“Bəlkə, bəlkə, bəlkə də...” Ağ bənizli, qəhvəyi 
ipək telli, püstə dodaqlı, fındıq burunlu xanım-xatın... 
İlk məhəbbət. Gələr, gedər... qalmaz... unudulmaz. 

  “Tələbəlik illəri”. Karnavallar, əylən-cələr... 
parad, iclas, iməcilik... Şən, maraqlı günlər, aylar, 
xatirələrlə dolu illər...  Ötən qayğılar... 

  “Leyli və Məcnun”. Dəniz kənarı. Sübh tezdən 
bulvarda yalnız itlər, pişiklər və sevgililər gəzər. 

Yağış gölməçələrində sərçələr çimişər. Mavi dəniz 
gün işığında bərq vurar. Ah, romantika! Səhradakı 
ilğım kimi. Parlaq və uzaq: əl uzatsan çatarsan, ha 
gedərsən çatmazsan...  

“Günəş kimi yanaram”. Sirli-sehrli bağlar. Ürək 
titrədən və ürəyə ömürlük şı-rım çəkən baxışlar. Alına 
yazılan ilk qırışlar... 

“Səni gözləyəcəyəm, gəlsən də, gəlmə-sən də”. 
Təbii, gələ bilməz... Və gəlməz! 

“Düşürsən yadıma yağanda yağışlar”. Ömür 
xalısının zərif ilmələri. Butalar, naxışlar, güllər. 
Kövrək, kamil duyğular. Yeni düyünlər, buğumlar...  

“Nigah masası”. Qu quşunun son nəğməsi. Və... 
Final səhnəsi.   
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“Qarabağ şikəstəsi”. Məskən, məkan, ocaq, 
bulaq, duracaq... Yurd, yuva, el, oba, nəsil, kötük. 
Dayan zaman, dayan, desən dayanar, durar. Don ey 
əsrarəngiz an, don desən, donar...   

398. Məktublarla roman 

              (Plan) 

a) Kişinin Qadına məktubları. (“Səni sevirəm, 

sənsiz yaşaya bilmirəm.”) 
b) Kişinin həmin Qadına məktubları. (Bu dəfə 

artıq öz arvadı kimi.  Münasibət-lərin 

aydınlaşdırılması, hisslərin səngi-məsi, baxışların 

dəyişməsi.) 

c) Kişinin yenə həmin Qadına məktub-ları. 
(İttiham dolu sözlər, boşandıqları üçün qınaqlar, 

günahlı-günahsız irad-lar...) 

Qadın isə bütün bu müddət ərzində Kişiyə heç 
vaxt heç bir cavab yazmır. Ömrü boyu birtərəfli, 
cavabsız məktublar yazan Kişinin faciəsi!  

Kədərli tale...      

399. Gəlinə bax...  

 Ata evində olanda bu mahnını çox se-vərdi, tez-
tez zümzümə edərdi. Gəlin  ge-dəndən sonra isə ər 
evində ona bu “ev yı-xan” mahnını oxumağı qadağan 
etdilər. “Pah, buna bir bax!” – dedilər. Və oxumadı.  
Uzun illər boyu susub öz ailəsi, əri, uşaqları üçün, 

qohum-əqrabaları üçün yaşadı. Na-musla, vicdanla 
yad evində dos-doğma bir gəlin oldu...  

 Və beləcə illər ötdü. Ömür getdi. Hər şey 
unuduldu. Cavan gəlin qocalıb qarı ol-du. 
Doğmalaşan yadlar bir-bir köçüb get-dilər. Qarı tək 
qaldı. Və   cavanlıqdan ürə-yində saxlayıb, içində 
gizləyib unuda bil-mədiyi sevimli mahnısını yenə 

ucadan oxudu: 
  
 Gəlinə bax, gəlinə, 

 Örpək alıb əlinə. 

 Gəlinə söz deməyin –  

 Küsüb gedər evinə...  

 400. Vicdanlı cəllad 

Zabit Şairin incə biləyini ilgəyə keçirib bərk 
dartdı. Sonra onun  nazik, uzun bar-maqlarını ağır 
dəmir qapının arasına saldı. İpi daha da bərk çəkdi və 
qəflətən var gü-cüylə qapını  çırpdı. Üstündən də dizi 
ilə basdı, sıxdı, sıxdı...  

“Deyəcəksən?!”  
Dəmir qapının arasında Şairin barmaq-ları 

xırçıldadı, qançır-qançır oldu, əzilib tö-küldü, 
sümükləri ətə qarışdı. Zabit isə var gücü ilə qapını 
yenə sıxırdı. Çərçivənin qı-raqları ilə üzüaşağı 
qapqara qatı qan süzü-lüb axdı. Şair divara söykənib 
sustaldı, inil-dədi.  

 Zabit qapını açanda Şair divara söykən-mişdi, 
sürüşüb yerə oturdu. Ürəyi getdi. Za-bit nifrətlə ona 

baxıb növbətçini çağırdı. İki əsgər qaça-qaça gəlib 
Şairi ayaqlarından sü-rüyə-sürüyə kamerasına 
apardılar.   

 Şairi aparandan sonra onun barmaqları-nı qapı 
arasına salıb sındıran Zabit yorğun-yorğun dindirmə 

otağının tən ortasında yerə bərkidilmiş qırmızı kətilə 
çökdü. Nəsə onun da ürəyi bulandı. Bayaq burda Şair 
oturub onun suallarına cavab verirdi. Zabit fikir-ləşdi 
ki, Şairi çox incitdim deyəsən.  Amma  nə etməli, 
əlindən başqa iş gəlmir, onun da bildiyi budur. Kimi 
şer yazır, kimi qəbir qa-zır. O həzzə görə maaş alır, 
bu - işgəncəyə görə. Fikirləşdi ki, adamlara işgəncə 

ver-mək də asan iş deyil. Bu vəzifə də xüsusi is-tedad, 
bacarıq, iradə, yüksək peşəkarlıq qa-biliyyəti tələb 
edir. Ürəyi yanır dustaqlara, yazığı gəlir, amma elə 
ürəyi yana-yana da barmaqlarını sındırır, dırnaqlarını 
qoparır, sinəsinə, kürəyinə dağ basır, dişini kəlbə-tinlə 
çəkir, gözünü deşir...  Əlbəttə asan de-yil... Amma 
neyləsin? Belə tapşırırlar. Bu da onun vəzifə 

borcudur, işidir, maaş alır, balalarına çörək pulu 
qazanmalıdır, ya yox...O da adamdır axı? Onun da 
ailəsi var! O da dolanmaq istəyir. Yaşamaq istəyir. 
Özü də hamı kimi yaxşı yaşamaq istəyir...  

 Nədənsə bu dəfə Şairin əhvalı ona pis təsir elədi. 
Heç vaxt belə olmurdu. Məhv et-diyi adamlara yazığı 
gəlmirdi. İncitdiyi dus-taqlar əlinin altında 
miskinləşdikcə Zabit ruhlanırdı, onlar yalvardıqca bu 

alovlanırdı. Amma indi Şairin dözümü, iradəsi, 
əzəmətli duruşu onun cılız adam olmadığını və bir də 
günahsızlığını göstərirdi. Onsuz da bu yarı-qaranlıq, 
havasız, rütubətli zirzəmiyə enən kimi dərhal kimin 
insan, kimin əclaf   oldu-ğu bilinirdi. Bu zirzəmidə 
kimin günahkar, kimin günahsız olduğunu da hamı 
bilirdi, adamlara   işgəncə verən də, verdirən də... 

Amma sirri heç vaxt heç kim bu zirzəmidən bayıra 
çıxartmırdı və burda heç kim vicdan əzabı çəkmirdi.  

 İndi qəflətən peşimançılıq hissi Zabiti 
bürümüşdü. Hətta əzabdan əsəb sarsıntısı keçirtdi. 
Bütün bədəni titrədi. Özünə nifrət elədi. Yumruğunu 
stola, stula, divara, daşa çırpdı. Ürəyi soyumadı. 
Ucadan bağırmaq istədi. Amma burda zabitlər vicdan 

əzabı çəkməməli idi. Çəksə də büruzə verməməli idi. 
Bura “məclisi-üns” deyildi, bura ciddi dövlət idarəsi 
idi və burda çox ciddi dövlət əhəmiyyətli işlər 
görülürdü. Şer vaxtı deyildi...   

 Zabit qəflətən yerindən sıçrayıb qapıya tərəf 
atıldı, əlini ağır dəmir qapının arasına soxub var gücü 
ilə çırpdı. Qapını aralayıb bir də çırpdı və... ucadan 
bağırdı. 

 Qəfil səsə postdakı gözətçilər tökülüş-dü. “Nolub, 
cənab zabit?” 

 “Heç nə!” – Zabit inildədi.  
 Gözətçilər gördükləri mənzərədən dəh-şətə 

gəldilər. Hamıya işgəncə verən bu qəd-dar adam  öz 
kobud barmaqlarını qapının arasına qoyub qəzəblə 
çırpmış, əzmiş, sın-dırmışdı, əti sümüyünə qarışmışdı. 
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Yara-larından qan axırdı... Ağır-ağır nəfəs alan Zabit 
gənc əsgərlərə baxıb təkrar elədi:  

 - Dedim heç nə olmayıb. Gedin öz yeri-nizə... 
Qapı təsadüfən əlimdən çıxdı... Təsa-düfən... Tez 
olun həkim çağırın, nə durmu-sunuz, tez, indi ürəyim 

gedəcək... Yıxı-lacam... Tez!  
401. Satirik personajlar 

Cəsarət Cılız 
Tazı Tərlan 

İsa Musalı 
Ata Babalı  
Qara Haray oğlu 
Hır Zıroviç  
Tovariş Şimaldanski  
Hünər Zəfərli  
Yoldaş Dərəbəyli 
Cənab Cındırlı 

Xosrov Şirinov 

 402. Üstüaçıq kəndin sakinləri 

Topal Temir 
Agent Şəmil 
Şərab Şirxan 
Nəhəngciyəz 

Keçəl Telli  

403. Ər və arvad 

Brilliantla Daşdəmir 
Yaqutla Polad 
Cəvahirlə Misgər 
Gümüşlə Qaley 
Firuzə ilə Qənbər 

Almazla Dəmirçi 
Mirvari ilə Qaya 
Zümrüdlə Kömürçü  
Aybənnizlə Qarakişi    

404. İroniya 

Andreybaycan SSR 

 
                      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1988 

405. Baş-Burun 

- Deyəsən onun başı hər şeydən çıxır? 
- Yox əşi, sadəcə o, burnunu hər yerə soxur...  

406. Sensasiyasayağı 

- Həkim, təzyiqim qalxıb... 
- Nə yemisən? 

- Təzə qoyun əti. 
- Bay, adə, sən təzə qoyun ətini hardan 

almısan? Yerini bizə də de. “Zamaro-jonnu” ət 

yeməkdən mədəmiz dondu... 

407. Söz-söhbət 

– Eh, a bala, sizin toyunuz mənim çox yaxşı 
yadımdadır. 

- Ola bilməz. 

- Vallah-billah, dədəmin goru haqqı, özüm ölüm 
yadımdadır. 

 - Axı mənim toyum olmayıb, mən qoşulub 

qaçmışam. 

 - Buy, elə niyə az? Dəlisən?    

408. İnkoqnito 

-Kişi, hardaydın? 
- Papağımın altında. 

- Hardan gəlirsən? 
- Ordan.  

- Hardan axı? 
- Elə ordan dana! 

- Bəs hara gedirsən? 
- Ayağım hara, başım ora. 

- Əh, kül elə başa ki, ayağın dalınca gedir... Get 
görək hara gedirsən.   

409. Senzorun müəllifə iradı  

- Anuş, sənin əsərinin I hissəsi düz yazıl-mayıb. 
Tarix təhrif olunub. Ona görə də biz onu cırıb atdıq,  
yandırdıq. Get II hissəni yaz gətir, baxaq...  

 - A... Sizin nə ixtiyarınız var?! Mənim əsərim... 

Əlyazmam...  

 - Bəs sənin nə ixtiyarın var?.. Mənim millətim... 
tarixim... hə, Anuş? 

410. Deyimlər, ifadələr 

* Əslini danan – nadandır.  

* Ləyaqətsiz düşmənin də üzərində gərək ləyaqətlə 
qələbə çalasan. 

* Şair satqın olmaz. Şair böhtan atmaz. Şair donos 
yazmaz. Ev yıxmaz. Kiminsə çörəyinə bais olmaz... 
Olsa, ol şair olmaz!  
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* Bəzən yazıçıların ən böyük kəşfi – öz ləqəblərini 
tapmaları olur. 

* Adam boş-bekar vaxtlarında yox, işi başından 
aşanda daha səmərəli, məhsuldar  işləyər. 

* Allah əlbəttə var! O – ali həqiqətdir. Mütləq 
ədalətdir. Haqqdır!  

* O özünü xeyirxah adam kimi göstərməsinə 
baxmayaraq, hamı bilirdi ki, ondan adama xeyir 
gəlməz. 

* Çoxlu pis yazı yazmaqdansa, az – yaxşı yazmaq 
yaxşıdır!  

* Katib olmaq eşqi ilə yaşayan gənc, nə-hayət 
katibənin eşqi ilə kifayətlənməli oldu. 

* Qızqardaş bəyin evlənmək istedadı yox idi.   

411. Fraqment 

 “...O indi yatırdı və bu nəhəng bədən yatıb 
yuxusunu alandan, dərin dincələndən sonra  qalxıb 
millət uğrunda, azadlıq uğrun-da amansız döyüşə 
atılacaqdı. Onun yuxulu, süst bədəni  tədricən daxili 
güclə, qüvvətlə dolacaq, qanı coşacaq və ilahi bir ruh 
bu bə-dəni əzəmətlə doldurub mərdlik meydanına 

atacaqdı. Onun qəhrəmanlığı hələ sonra ola-caqdı. 
Hələliksə o yatırdı, yuxusunu alıb dincəlirdi...”  

412. Taylı-taylar 

Lenin – N.Nərimanov,  
Stalin – M.C.Bağırov, 
M.Qorbaçov – Ə.Vəzirov 

 

413. Antikvariat   

Antik dövr mədəniyyətinə dair mühazirə olacaqdı. 
Dinləyicilər auditoriyada əyləşib  professorun 
gəlməsini gözləyirdilər. Bir az-dan xəbər çıxdı ki, 
müəllim gəlir. Assistent-lər mumiyalanmış kimi 
qupquru bir qoca kişinin qollarından tutub az qala 
sürüyə-sü-rüyə auditoriyaya gətirdilər. Qoca profes-

soru güc bəla astanadan keçirib içəri saldı-lar, 
kürsüyə söykəyib getdilər. Dinləyicilər heyrət içində 
bu dekora baxırdılar. Başı əsən qoca professor isə 
xəyallar içində xeyli müddət dodaqlarını tərpədə-
tərpədə öz-özü-nə nəsə danışandan sonra, qəflətən o 
dünya-dan gələn bir səslə ciyildədi: “Açın dəftər-
lərinizi yazın...”   

Beləliklə, antik dövr mədəniyyətinə dair mühazirə 
başladı...    

414. Başlanğıc   

(Xatirələr) 
...19 fevral 1988-ci il. Gecə qəribə yuxu gördüm. 

Gördüm ki, döşəməsində illümi-nator olan nəhəng 

sərnişin təyyarəsində uçuram. Həm qabağı, buludları, 
həm  aşa-ğını, yeri, torpağı seyr edir, həm də təyya-
rəçiləri görürəm. Qəribə yuxu idi. 

Sübh tezdən Ali Partiya Məktəbində “an-tropoloji 
cəhətdən iyrənc” saydığım tələbə qadın məni kənara 

çəkib srağagün, yəni ayın 17-də auditoriyada Qarabağ 
ermənilə-rinin özbaşınalığı barədə dediyim kəskin 
ifadələrin hansı mənbədən alınmış faktlara 
əsaslandığını bilmək istədi. Çünki rəsmi mətbuatda 
Stepanakertdə ermənilərin tor-paq iddiası ilə 
mitinqlərə başladığı haqda xəbərlər hələ yox idi! 
Dedim: “Bunun mən-bəyi xalqdır. Bunu mənə xalqın 

nümayən-dələri çatdırıb və bu mənbə mənim üçün 
mətbuatdan daha mötəbərdir!” Qadın iddialı tərzdə 
mənim Ali Partiya Məktəbində ehti-yatsız 
davrandığımı, dost və qardaş ermə-nilər barəsində 
belə sərt danışmağın səhv  olduğunu “nəzərimə 
çatdırdı”. Mən onunla çox danışmaq istəməyib 
“Bunun sənə dəxli yoxdur!”  (rusca təxminən: “Не 

твое со-бачье дело!”) dedim və uzaqlaşdım.  
Zavoda təcrübə mübadiləsinə getməli idik.  
...Saat 11-12 radələrində biz “Soyudu-cular” 

zavodundan qayıdanda Mərkəzi Komitənin qarşısında 
yolların kəsildiyini və minlərlə adamın  toplaşdığını 
gördük. Dayanıb toplaşanlara baxmağa başladıq. Mən 
artıq işin nə yerdə olduğunu bilirdim: Qarabağ 
məsələsi! Ancaq aramızdakı əksər “ayıq-sayıq” 

dinləyicilər Qarabağda nələrin baş verdiyini ilk dəfə 
burada eşidirdilər...  

MK-nın qarşısına toplaşan gənclər “Er-məni 
şovinistlərinə ar olsun!”, “Qarabağ Azərbaycanın 
ayrılmaz tərkib hissəsidir!” və bu kimi transporantları 
başları üzərinə qaldırıb Ağanbekyanın Parisdə həyasız 
tək-lifi əleyhinə çıxışlar edir, şüarlar deyir, vəcdlə 

nitqlər söyləyirdilər. Onların saqqallı gənc liderləri 
(şəhərdə ilk dəfəydi görünən bu saqqallı, Kerenski 
sayağı kitel geyinmiş  qəribə gənclər lap əski 
inqilabçı-demo-kratları xatırladırdılar) MK-nın 
qarşısındakı pilləkənlərin üstünə yığışıb 
Azərbaycanın bölünməzliyi, ermənilərin həyasızlığı, 
Or-dubad, Qazax, indi isə Qarabağ torpaqlarına göz 

dikmələrinin artıq dözülməz olduğunu bildirirdilər. 
Minlərlə toplantı iştirakçısı on-ların sözlərini  təkrar 
edərək etiraz ifadələri ilə qışqırırdılar.  

 Hökumət və partiya işçiləri, ziyalılar onları 
sakitləşdirmək üçün məsələnin artıq həll edilmək üzrə 
olduğuna inandırmağa çalışırdılar. MK-nın inzibati 
orqanlarla iş şöbəsinin müdiri meqafonu aldı: “Mən 
dörd gün yoldaş Konovalovla Qarabağda olmu-şam, 

partiyanın rəyini onlara bildirmişik, demişik ki, 
partiya torpaq bölgüsü məsə-ləsinə baxmır. Dünən 
Konovalov yoldaş  Qorbaçov yoldaşla da bu məsələni 
danışıb həll ediblər. Sov.İKP MK-nın qərarı qətidir – 
heç bir torpaq bölgüsü aparılmayacaq. Bu məsələni 
Lenin 1921-ci ildə (o səhv edirdi, DQMV məsələsi 
1923-cü ildə həll olunub) necə həll edibsə, əraziləri 
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necə bölübsə, eləcə də qalacaq.” Sonra məşhur 
yazıçılar çıxış edib camaatı sakitləşdirməyə çalışır-
dılar ki, arxayın olun, torpağımız ayrılma-yacaq. 
Gənclərsə deyirdilər: “Belə olsa on-da biz Cənubi 
Azərbaycanla birləşmək ide-yasını reallaşdırmağı 

tələb edəcəyik... Qoy Ermənistandakı azərbaycanlıları 
dinc bu-raxsınlar...Yoxsa...” və s. Nəhayət, onlar 
mətbuatda bu məsələ barədə rəsmi mövqe 
bildirilməsə sakitləşməyəcəklərini deyib da-ğılışmağa 
başladılar. Camaat da dağılışdı...   

 Qəlbim fərəhlə dolmuşdu! Millətimiz varmış! 
Səbri daralanda ayağa qalxır! Sö-zünü deyə bilir! 

Özünü müdafiə edir! Mən hələ ömrümdə belə 
sevinməmişdim. Öm-rümdə azərbaycanlıları belə 
mübariz gör-məmişdim. Mən uçurdum, yerə, 
torpağımı-za və irəliyə, gələcəyə baxaraq uçurdum... 
Eynən gecə yuxuda gördüyüm kimi...   

 Bu zaman “antropoloji cəhətdən iyrənc” qadın öz 
“kurnosunu” bir az da dik tutaraq iti addımlarla 

yanımızdan keçib getdi. Mən ona tərs-tərs baxıb heç 
nə demədim. Onun cavabını xalq özü vermişdi... 

 
Axşam 21.50-də və 22.50-də televizi-yada 

Azərbaycan, rus və erməni dillərində Azərinformun 
məlumatı verildi. Məlumatda əhalini sakitləşməyə 
çağıraraq deyilirdi: “Qarabağın Azərbaycandan 
ayrılması məsə-ləsi heç bir rəsmi instansiyada 

baxılmayıb və baxılmır. Partiya ərazi bölgüsü 
aparmır. Leninin 1923-cü ildə razılaşdığı bölgü qalır 
və qalacaq. Şovinistlərin çıxışlarına aldanmaq lazım 
deyil.”  

...Bəli, Qarabağ ətrafında hadisələr başlanırdı. Hiss 
olunurdu ki, bu xəmir hələ çox su aparacaq...       

415. Tarix 

Moskva, Kreml. SSRİ Ali Sovetində Qa-rabağ 
məsələsinin müzakirəsi başlanır. Öm-rümün  ən 
həyəcanlı gecələrindən biridir!  

416. “Aktuallıq” 

Deyirlər: “Leninin sosialist təsərrüfatı, əmək 
intizamı, kooperasiya və s. barədə de-diyi fikirlər bu 

gün də öz aktuallığını sax-layır, elə bil o dahi insan 
bütün bunları bu gün üçün deyib...”  

Amma məncə, belə “aktuallıq” – cəmiy-yətin 70 il 
ərzində əhəmiyyətli inkişaf etmə-diyini, iqtisadiyyatın 
dondurularaq geri qal-dığını göstərir.   

 
417.  Telefon danışığı 

-Alo! Nə var - nə yoxdu? 
- Əşi, bu cavan oğlana batmaq olmur da... Gül 

kimi vəzifəni “zanit” eləyib, otu-rub üstündə. Düz 

beş  ildir bir qəpik “le-vi” qazancımız yox... Kəsib 

arxın qaba-ğını... Bilmirəm onu necə ələ alaq.    

- Hamını necə, bunu da elə... Şirnikləndir. 

- Yox, bu çox təmiz adamdı. Tamahı yoxdur. 

Almır. Yemir. Ancaq şirin çayla dolanır. İkrasız, 

yağsız-balsız, qaymaq-sız, toyuq-cücəsiz yaşaya 

bilir, bədbaxt. Qalmışam məəttəl. Belə də adam 

olar, nə təhər ələ alaq bunu?!   

- Niyə özünü yorursan e? Vur başını yar, qandır...  
- Adamı tutdurar e?! Cinni şeydi... 

- Onda sən qabağa düş. Üstünə yalandan şər at 
tutdur rədd elə getsin...    

418. Aman, televiziya!  

Televiziya işçisi xüsusi peşə xəstəliyinə tutulan 

adamdır. Ona elə gəlir ki, vaxt  kosmik sürətlə uçur, 
dünya çox sürətlə fır-lanır, hazırladığı  verilişə dair 
işləri bu də-qiqə, bu an görməsə dünya  dağılacaq, hə-
yat dayanacaq, aləm qopacaq... Hər an, hər dəqiqə, 
hər saat, hər gün nə isə həll edir və o an, o dəqiqə, o 
saat, o gün görülən iş  o qədər vacibdir ki, 
respublikanın taleyi məhz o işdən asılıdır, dövlətin 

siyasəti, hökumətin qərarı bircə o işə bağlıdır, 
televiziya işçi-sinin görəcəyi fəaliyyətə möhtacdır və 
əgər bu işi ləngitsə siyasət laxlayacaq, hökumət 
yıxılacaq, ölkədə “proval” olacaq və s.  Bu qaçha-
qaçın zərbi-zəhmi adamı sıxır, hə-mişə gərginlikdə 
saxlayır, sanki daim nəza-rət altındasan. Bundan 
yorulursan, əldən düşürsən, tez əsəbiləşirsən, tez 
qıcıqlanıb özündən çıxırsan, həmişə narazı və narahat 

yaşayırsan, ürəyin daim sıxılır, darıxır, üzülür... Və 
beləcə peşəkar televiziya işçisi əzmkar addımlarla 
şəstlə infarkta doğru ge-dir. Hətta özü bunu bilsə də 
dayanmır, min bir xırda işin axarına düşüb gedir, 
gedir, ge-dir... Axı o peşəkar televizionçudur! Tele-
konveyerin axını onu götürüb aparır, hey aparır...  

Televiziya işindən çıxandan sonra isə adam baxıb 

görür ki, nəinki saniyələr, də-qiqələr və saatlar, heç 
günlər və həftələr də, bəlkə aylar, illər də bir şey həll 
etmir. Dün-yanın gedişi elə yavaş, elə aram və 
rəvandır ki, elə bil qış gecəsində qaranlıq göydən 
səssiz-səssiz narın-narın qar yağır, heç nə hiss 
etmirsən. Görürsən ki, sənin gündəlik, həftəlik 
“provalların” nə dövlətin, nə höku-mətin, nə ölkənin 
gedişini nəinki sarsıtmaq, heç tərpətmək gücündə 

deyil, sənin işin bu ümumi nəhəng konveyerdə heç 
gözə belə çarpmır və əgər həftədə-ayda bir dəfə 
televizora baxsan da, nə həyatda, nə TV-də heç bir 
dəyişiklik baş vermədiyini görürsən.   

Televiziya işindən uzaqlaşan adam bol vaxt 
axınına düşür, istədiyi qədər oxuya, yaza bilir, 
düşüncələrə dalır, yaradıcılıqla məşğul olur, musiqiyə 

qulaq asır, yatır, din-cəlir... Amma vaxt yenə 
qurtarmır. Ətrafda heç nə dəyişmir, dünya, evlər, 
ağaclar, yol-lar, adamlar elə olduğu kimi qalır. Tama 
sa-kitlik, rahatlıq, dinclik hökm sürür... Hətta demək 
olar ki, həyat gözəldir! Yazmaq, oxumaq, musiqiyə 
dalmaq, düşünmək çox gözəldir... Azad,  asudə, 
sərbəst yaşamaq  lap gözəldir...  
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...Və məmnun qaldığın bu xoşbəxt həya-tını tam 
dolğunluğu ilə yaşaya bilmək üçün yeganə 
çatışmayan şey – daim həsrətini çəkdiyin, nostalji 
içində xatırladığın və təəssüf ki daha heç vaxt  duya 
bilməyəcəyin peşəkar televizionçu narahatlığıdır...  

Ah, TV-də keçən günlər!          

419. Çap səhvləri: 

Getmişdir Oxunmalıdır 

Komandanın yalı 
çatmadı   

Komandanın xalı 
çatmadı   

Yüngül bəstəkarların 
musiqisi 

Bəstəkarların yüngül 
musiqisi 

Alçaq adam Alçaq dam 
Cücülər Güclülər 
O xaltasız 

yaşayammaz   

O xalçasız yaşayammaz 

Yalı sevən oğlan    Yallı sevən oğlan 
Vərəmli adam  Qələmli adam 
Onu öz xahişilə işdən 
qovdular 

Onu öz xahişilə işdən 
çıxartdılar 

İdarəyə təzə kostyum 
gəlib 

İdarəyə təzə kostyumlu 
işçi gəlib 

Getmişdir Oxunmalıdır 

O öz namizədliyini 
irəli sürüdü   

O öz namizədliyini irəli 
sürdü 

Bananas Banan və ananas 

Alış-verişli iş   Əlverişli iş 

Yanacağı çatmadı    Qanacağı çatmadı 

Aferistik üslub   Aforistik üslub 

Babalardan bizə qalan 
miraj 

Babalardan bizə qalan 
miras 

Məzəmmətli şəxs    Əzəmətli şəxs 
İşdə xoşdayanma    İşdə boşdayanma    
Bic məqsədlər    Dinc məqsədlər 
Astaranomiya Astronomiya 
Evyıxma kombinatı   Evtikmə kombinatı          

Dünya pulun ətrafında 
fırlanır 

Dünya oxu ətrafında 
fırlanır 

Dünyaya pul işıq saçır    Dünyaya günəş işıq saçır 
Pulsuz həyat yoxdur     Susuz həyat yoxdur  
Puluna bax qızını al    Anasına bax qızını al 
Pul insanın yaraşığıdır   Ağıl insanın yaraşığıdır  
Palan Plan 

 

420. İnkir-Minkirin sorğu-sualı    

- Ay Adam... 
- Bəli! 

- Sənə 80 il vaxt ayrılmışdı o dünyada, neylədin? 

- Başladım və başa vurdum.   

- Doyunca gəzdinmi, gördünmü dünya-nı?  
- Belə də...  

- Məsələn, Parisi, Madridi, Londonu-fi-lanı 
gördünmü? 

- Hardan? Məndə o imkan...   

- Bəs Yaponiyanı, İtaliyanı, Amerikanı necə?  
- Sən kefdən danışırsan, İnkir... 

- Əşi, heç olmasa o Moskvadı, Kiyevdi, 
Kişinyovdu-nədi, oraları gördünmü?  

- Ələ salırsan? Y-o-x!   

- Bəs yaxşı, dünyanın ləziz nemətlə-rindən, həzz 
mənbələrindən nəyi dadmısan? 

- Eh...Kasıbçılığın üzü qara olsun, üzümüzü 

qara elədi... 

- Bəs özün nəsə bir yenilik, kəşf-filan etdinmi? 
Nəsə yazdınmı, yaratdınmı, qur-dunmu?  Faydalı iş 
gördünmü? Bir iz qoy-dunmu Yer üzündə?   

- Nə iz? Ayaqqabı izi?  

- Paho! Bura bax, sən neyləyirdin axı oralarda, o 
dünyada 80 il?!   

- Bilirsən, İnkir Minkir, sən deyəsən bizim 

yerləri tanımırsan, bizim camaat ata-baba 

adətincə yaşayır: “Səhər naxı-ra, axşam axura.” 

Sən deyənlər başqa adamlara aiddir. Sən bizə aid 

olan sual ver... Məsələn, sən soruş, mən də deyim 

ki, çox vicdanla sübh tezdən durub işə getmişəm, 

axşam vaxtında çıxıb düz evə gəlmişəm...  

- Ə, sən İnsansan axı! İnsan! Adəm oğlu İnsan! O 
nə həyatdır yaşamısan? Sənin də-dən çox kefkom 

adam olub, həmişə yeyib-içib, gəzib, görüb... Yeri 
düşəndə alma ba-ğına girib, yeri düşəndə həvvalarla 
kefə ge-dib... Amma sən görməmiş qalmısan, ta-mam 
hədərə vermisən o boyda ömürü... Heyf! (Əlini-əlinə 
vurub köməkçiləri çağırır) Atın bunu cəhənnəmə!!! 
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421. Yaşamaq prinsipi   

Çalış sənə deməsinlər: “Niyə gəlibsən?” Desinlər: 
“Niyə gəlmirsən?”  

Çalış sənə deməsinlər: “Niyə getmir-sən?” 
Desinlər: “Niyə gedirsən?”   

422. Bir dəfə Zaqatalada  

(Xatirələr) 
...1960. Şəhərin mərkəzindən keçən enli yola bir 

tısbağa sürünüb çıxdı. Asta-asta  küçəni bu üzdən o 
üzə keçir. Bu zaman yuxarıdan sürətlə bir yük maşını 
gəldi. Arvadlar və uşaqlar həyəcanla sürücüyə əl edib 

yolu göstərdilər. Amma sürücü yoldakı balaca 
tısbağaya məhəl qoymadı. Gülə-gülə maşını düz onun 
üstündən sürdü.  

Güclü partlayış səsi bütün küçəni bürüdü. Bağanın 
çanağı təkərin altında qalıb bomba kimi partlamışdı... 
Ancaq ağır yük maşını dayanmadan sürətlə keçib 
getdi.  

Həyatlarında ilk partlayış səsi eşidən ba-laca 

uşaqlar qorxu  içində donub qalmış-dılar. Onlar 
heyrətlə  küçənin ortasında yerə yapışmış qanlı ət 
parçalarına baxırdılar. Ar-vadların əlləri üzlərində: 
“Vay, bu qan-qar-ğışdı!-dedilər. - Gərək belə 
eləməyəydi şofer...”    

Bir az keçmiş uzaqdan yenə partlayış sə-si gəldi. 
Hamı dedi, vəssalam,  yəqin maşın aşağı küçədə də 

bir tısbağanın üstündən keçdi.  
...Bu vaxt aşağı tərəfdən gələn velo-sipedli uşaqlar 

bir-birlərinin sözünü kəsə-kəsə dedilər: indicə sürətlə 
aşağı gedən böyük yük maşını  körpüdən çaya aşdı... 

423. Fərdlərin fərqi 

Mənim baxdığım yerə hamı baxa bilər. Amma 
mənim gördüklərimi hamı görə bilməz.  

Mənim danışdığım kimi hamı danışa bi-lər. Amma 
mən dediklərimi hamı deyə bil-məz.  

424. “Aclar və qullar dünyası” 

1920-ci illərdə Sovet hökumətinin ilk partiya 
məktəblərində “Kommunistin mə-nəvi siması” 

mövzusunda dərslər aparılırdı. Bu dərslərdə belə 
məsələlər müzakirə edilirdi:  

 
“Kommunistin qızıl dişi ola bilərmi”,  
“Yeni dünya qurucusuna qalstuk lazımdır, ya 

yox?”,  
“Bolşevik qadın ipək paltar geyinə bilər, ya yox?” 

və s.   

425. Məntiqi nəticə 

O, mağazadan nərdivan alıb gətirirdi. Görünür 
ucalmaq arzusunda idi.   

426. Dəryada qaldı... 

Ən istedadlı elm, sənət adamlarını 37-ci ildə Qum 

adasına (Narginə) aparıb orada güllələyir, ordan 
dənizə atırdılar. Bu da rəmzidir: sanki o adamlar 
özləri elm, sənət aləmində bir dərya olduqları üçün 
məzarları da dəryada olurdu.  

 

427. Tərs mütənasib  

Vəzifəsi get-gedə böyüdükcə əlində gəzdirdiyi 
portfeli kiçilirdi. Nəhayət bir gün onun vəzifəsi o 
qədər böyüdü ki, artıq portfelini o özü yox, arxasınca 
gələn başqa bir adam daşımağa başladı... 

428.  Müşahidə  

Kassirləri, saatsazları, susatanları, qəzet-satanları, 

gülsatanları, dondurmasatanları,  lotereyasatanları, 
avtobus dispetçerlərini... sanki içində oturduqları 
budka ilə bir yerdə gətirib ora qoyublar.  

429. Ölən adam  

...Ölən adam ağır fiziki üzüntülər içə-risində 
uzanmışdı. Eyni zamanda həkimin onun öldüyünü  

təyin etməsi barədə mü-lahizələrini də eşidirdi. Ancaq 
reaksiya verə bilmirdi. Həkimin səsi ölən adama 
zəhlə-tökən bir uğultunun, iniltinin, yaxud qulaq-
deşən cingiltinin içindən keçib çatırdı. O, həkimin 
ölüm aktını təsdiqləməsini dinləyə-dinləyə eyni 
zamanda böyük sürətlə uzun qaranlıq tunel boyunca 
harayasa çəkilirdi. O hətta öz bədənindən ayrıldığını  

dərk etdi və yerdə uzanıqlı qalmış bədənini kənardan 
seyr edərək, həkimi də, ağlaşan adamları da “gördü”. 
Amma bu mənzərə onu heç də qorxutmadı. Əksinə, 
bəlkə də zövq aldı. Ölməyin ləzzətini duydu... 

Dərin ruhi sarsıntı keçirən adamı səsli 
hallüsinasiyalar təqib edirdi. Müxtəlif gö-rüntülü 
obrazlar ona şiddətli əzab verirdi. Bir müddət sonra o 
özünün bu yeni vəziy-yətinə alışmağa başladı. Artıq 

heç bir şey hiss etməsə də, dərk edirdi ki, indiki bu 
yeni mövcudluğu bir qədər əvvəl tərk etdiyi 
bədənindən tamam fərqli olan başqa xassə-lərə, daha 
imkanlı qabiliyyətlərə malikdir. Xüsusən, daha 
həssasdır.  

Bir qədər sonra hadisələr yeni çalar kəsb etməyə 
başladı. Sovrulduğu yol boyunca onu daima  

mərhəmətli varlıqlar qarşıla-yırdı. Bu varlıqların 
arasında çoxdan ölüb getmiş qohumlarını, dost-
tanışlarını görüb tanıyırdı. Amma dayanmadan hey 
gedirdi... 

Nəhayət, onun qarşısında tamamilə par-laq nurdan 
ibarət bir varlıq, daha dəqiqi şüalar toplusuna bənzər 
bir ideya işığı pey-da oldu. Xeyirxahlıq və məhəbbət 
anlayışı olan bu ilahi varlığı ölən adam ilk dəfəydi 

görməsinə baxmayaraq, nə qorxmadı, nə də  narahat 
olmadı. Çünki o indiki yeni möv-cudluğunun keçmiş 
bədənindən tamam fərqli olan xassələrinə, başqa 
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keyfiyyətlə-rinə artıq alışmışdı. Qarşısındakı nurlu 
ide-ya sözlərin köməyi olmadan, yalnız fikir 
ötürməklə ölən adama təklif edirdi ki, keçib gəldiyi 
həyat yolunu özü tam obyektiv qiymətləndirsin.  

Bu andan onun yaddaşının sanki pers-pektivi 

açıldı və o bütün həyatı boyu təmas-da olduğu  
adamları, qohumları, dostları, düşmənləri, doğmaları, 
yadları, irili-xırdalı canlıları, hadisələri, situasiyaları 
dəqiqliklə xatırlamaqda heç bir çətinlik çəkmədi. Ək-
sinə həyatı boyu onun təhtəlşüuruna hopan bu 
adamlar, canlılar, hadisələr haqqında bütün 
təfərrüatlar sürətlə alt qatlardan çıxıb növbə ilə önə 

keçməyə, olanları xatırlat-mağa başlayırdı. Bu qəribə 
hesabat prose-sində ölən adam etdiyi yaxşılıqları da, 
pis-likləri də, xeyir işləri də, şər işləri də tam obyektiv 
şəkildə dərk edib qiymətləndirir, nələrdənsə fərəh 
duyur, həzzin bolluğundan eyforikcəsinə sonsuzluq 
içində süzür,  nələ-rə görəsə darılır, ruhi sıxıntı 
keçirir,  inciyir, istilənirdi. Beləliklə, o haradasa 

yuxarılarda bütün yaxşı və pis əməllərinin hesabatını 
verməyə başlamışdı... 

 
Həkimlər sürətlə çalışır, ölən adamı ölümdən xilas 

etmək üçün təcili yardım göstərirdilər. O özü də 
yuxarıdan baxıb bunları görürdü. 

 
...Ölən adam bir azdan hansısa divaramı, ya 

maneəyəmi rast gəldi. Başa düşdü ki, bu maneə 
yerdəki həyatla göydəki həyatın sərhəddidir. O həmin 
sərhəddə çatanda dayandı. Çoxdan ölüb getmiş 
qohumları, dostları onu yanlarına çağırsa da və ölən 
adam nə qədər cəhd etsə də, xətti keçə bilmədi. Cəhd 
edirdi, amma bacarmırdı...  

Beləliklə, o qayıtdı. Yuxarıdan aşağıya, öz 

bədəninə, hərəkətsiz uzanmış bu quru  cismin 
üzərində əlləşən həkim briqadasına, ağlaşan 
qohumlarına yaxınlaşdı. Bir az on-ların yanında 
dayanıb baxandan sonra hələ əcəli bitməmiş, vaxtı 
çatmamış ölən adamın ruhu öz əvvəlki bədəninə daxil 
oldu və...  

 

...Adam gözünü açıb ətrafa baxanda həkimləri 
gördü, qohumların ağladığını gördü, içinin ağrıdan 
qovrulduğunu hiss etdi və nə baş verdiyini anlamağa 
çalışdı. Amma o heç nə anlaya bilmirdi. Heç nə 
xatırlamırdı. “Nə baş verib?”  

Kiminsə dediyi bir sözü eşitdi: “Şükr, ölümdən 
qayıtdı... Çox yaşayacaq...” 

 

430. Monoloq  

Nida (!) işarəsinin monoloqu:  
-Mən!.. Yalnız mən! Mən və mən! Əl-bəttə mən!.. 

Mən özüm və bir də mən!! Bə-li, bəli!  Məhz mən! 
Mən olmasam... Eh mən!!! (və s.) 

431. Karikaturalar  

* Çimərlikdə böyük bir plakat qurulub. Plakatda 

nərmənazik bədənli, miniatür qa-dın şəkli çəkilib. 
Qadın  çimərlik paltarın-dadır. Plakatın arxasında 
növbə düzülüb. Çimərlikdəki qadınlar növbə ilə bir-
bir pla-kata yaxınlaşıb başlarını şəkilin sifət yerin-
dəki boşluqdan çıxarır,  “miniatür görkəm-də” 
şəkillərini çəkdirirdilər. Və beləcə bir andaca 
“gözəlləşən” qadınlar plakatın arxa-sından çıxıb 

sevinə-sevinə, nazlana-nazlana çıxıb gedirdilər... 
 
* Çimərlikdə başqa bir plakat da var. Bu-radakı 

şəkildə isə bir oğlan gözəl bədənli iki  qızla qol-boyun 
dayanıblar. Bu plakatın ar-xasında eybəcər-eybəcər 
kişilər növbəyə düzülüblər. Onlar da eynən qadınlar 
kimi növbə ilə bir-bir başlarını plakatdakı oğla-nın 
sifətində olan boşluqdan çıxarıb “cigit” pozasında 

şəkillərini çəkdirir və fit çala-çala öz tаlelərindən razı 
halda ordan uzaqla-şırlar...     

432. İnsanlar, insanlar...  

...Böyük zalda “Siyasi iqtisadiyyat”dan mühazirə 
gedirdi. Arxa cərgədə tək əyləşib dəftər-kitabını 
stolun üstünə tökmüş dinlə-yici Alim bərk məşğul idi. 

O dünən nə ev-də, nə işdə, nə ikinci təhsil aldığı bu 
ali məktəbdə heç kimə heç nə demədən təkba-şına 
Elmlər Akademiyasına gedib Elmi Şurada namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdi, indi   
“Politekonomiya”dan müha-zirəyə qulaq asa-asa eyni 
zamanda disser-tasiya işinin dünənki  müzakirəsinin 
proto-kolundan çıxarışı oxuyur, sənədlərini AAK-a 
göndərmək üçün sahmana salırdı. 

   
Birdən mühazirə müəllimi nitqini yarım-çıq kəsib 

dərindən nəfəs ala-ala, həyəcanla auditoriyaya 
müraciət etdi: 

- Uşaqlar, mühazirəni davam etdirə bilmirəm, 
bağışlayın... 

Dinləyicilər maraqla və təlaşla müəllimə baxdılar. 

Kimsə cəld ayağa qalxıb həkim çağırmaq istədi.  
Kimsə su gətirmək üçün qapıya qaçdı. Ancaq 
mühazirə oxuyan dosent xanım onları saxladı: 

- Yox-yox... Lazım deyil... Bilirsinizmi, sabah 
oğlum Elmlər Akademiyasında nami-zədlik 
dissertasiyası müdafiə edəcək. Yazıq bütün gecəni 
yatmayıb, müdafiəyə hazırla-şıb. Neçə vaxtdır gecəsi-

gündüzü yoxdur. İndi bu saat da evdə oturub 
Akademiyadakı müzakirəyə hazırlaşır, mən onu 
düşünüb öz işimi görə bilmirəm. Ana ürəyidir də... 
başa düşün... Neynim... Siz hələ oxuyursunuz, ali 
məktəbi bitirib hansı biriniz elmi iş yazmaq istəsəniz, 
bax onda... Məni başa düşəcək-siniz... Özüm də 
vaxtilə Akademiyada dis-sertasiya müdafiə etmişəm 
və bunun necə ağır, məsuliyyətli iş olduğunu bilirəm. 

Odur ki, indi çox  həyəcanlıyam... Görəsən necə 
olacaq? Uşağımın müdafiəsi necə keçə-cək?.. 
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Müzakirədən çıxa biləcəkmi... Həyati məsələdir bu 
bizim ailəmiz üçün... Başa düşün...  

  
Bir qədər müəllimin bu saxta sentimental nitqini 

dinləyən Alim gülümsəyərək başını buladı və yenə 

dünən səhər kimsəyə xəbər vermədən Elmlər 
Akademiyasına gedib təkbaşına müdafiə etdiyi elmi 
işinin sənədlərini AAK-a göndərmək üçün 
hazırlamaqda davam etdi.     

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 

 

433.  Diaqnoz  

Çürüyən cəmiyyətdə: 
...Bambılılar üzə çıxır, 
Diringilər dəbə minir,   
Haqqa-ədalətə inam, etibar itir, batır, ölür,  
Kişilər ağayanalıqdan çıxır, özünü vüqarlı apara 

bilmir,  

Qadınlar xanımlığını itirir, yüngül hərəkətlər 
edirlər,    

Adamlar qürurlu olmaqdan qorxurlar,  
Və bambılılar üzə çıxır...   
Çürüyən cəmiyyətdə! 

434. Səhv tərcümələr  

 “Uçitsya, uçitsya, uçitsya...” – “Oxu-maq, 
oxumaq” yox, “Kommunizmi öyrən-mək, öyrənmək, 
yenə də öyrənmək!” (Le-nin məhz belə deyib: 
“Uçitsya, uçitsya, i yeşşo raz uçitsya kommunizmu.” 
Amma bi-zimkilər onu “oxumaq, oxumaq” kimi ya-
yıblar.)  

“Krasnaya ploşad” – “Qızıl meydan” yox, 
“Qırmızı” meydan (çünki qızıl – “zolotoy”dur.) 

“Krasnaya Armiya” – yenə də “Qızıl ordu” yox, 
“Qırmızı” ordu (hansısa yaltaq bu  “qırmızı”nı da 
“qızıl” edib.)    

435. Fəal qadın 

Oğlan: - Qız, sən niyə kimsəni sevmir-sən? 
Qız:  - Mən eqoistəm. Onçu heç kimi sevə 

bilmirəm. 

Oğlan: - Aha, demək sən ictimai xadim 
olacaqsan... 

Qız:  - Bəli, olacam, özü də böyü-yündən! 

 

436. Barat kişi   

– Barat kişi, papağının tozunu çırp. 

- Həə, bajıoğlu... Bilirsən bu niyə toz oluf? Demək 
meşədə palıd ağaclarının əyrim-üyrüm budaxlarını 
aralıyıf dizimi yenijə qoymuşdum yerə ki bu üzə 
keçəm orda qırmızı palıdın altında iki qoyunum 
otdayırdı dedim onları haylıyaram bəri ki anqrı gedif 
qayadan-zaddan aşmasınlar dayna sonra di gəl yəsinə 

cavab ver görüm bir şivən salarlar gəl görəsən... 
Sahibi də bilirsən kimdi o qoyunnarın? Rəhmətdik qız 
Yetərin kiçik gədəsi Pastravenikin dayısı 
uşaxlarınnandı dayna... Hə elə təzəjə dizimi yerə 
qoyuf palıdın budağını əymişdim ki bir də gördüm 
bax bu papax odu ha dığırrandı üzüaşağı... 

- A kişi, papağının tozunu çırp! Nəyimə lazım 

harda olub?  



 54 

- Ə, çırpajam, bə çırpmayajammı, ağrın alım, 
ağzımda bir qurannıq söz danışıram dayna...  

- Paho, dayna nədi a kişi, papağını təmizlə... Nə 

zoğallayırsan?  

- Dayna da daynadır dayna... Buy, yavaş görüm, 

bajı oğlu, hara gedirsən, ayə... bə söz soruşmadınmı 
məndən?  

*** 
Qarı:  

- Ay adam, kimdir orda? 
Qoca:  
- Mənəm, Baratdı. 

- Bəs o yanındakı kimdir? 
- O da mənəm... 

*** 

 Qoca: (can verir)  
- Az, anan niyə ağlayır orda? Elə bilir ölürəm, 

onçu? 
Qız:  
- Yox, ay dədə, Allah eləməsin, niyə ölürsən? 

Gəlinin dişi ağrıyır, ona görə anam bikefdir... 

Qoca:  
- Az, o anana de ağlamasın. Mən Barat kişi onu 

öldürməmiş hara ölürəm?.. Mən öl-mərəm... Əvvəlcə 
o öləjək... Sonra... son... (Qoca sözünü deyib qurtara 
bilmədi, öldü.) 

 

437. Hörmətli qonaqlar  

- Bu gün bizə hörmətli Qara müəl-lim...ee... Qara 
bəy...ee... Qara yoldaş...ee... Qara qardaş...ee.. bir 
sözlə, Çoban Qara qonaq gəlib, ay camaat. Sözü ona 
veririk. Buyur, Qara qağa, gəl görək.  

 
*** 
 – (Təntənəli şəkildə) İndi söz verilir gözəl insan, 

gözəl dost, əmək və müharibə veteranı, tanınmış 
hörmətli ziyalımız, fəxrimiz, qürurumuz, hamımızın 
sevimlisi... e... e...(Aşağı əyilib astadan) Bağışlayın, 
adınız nə oldu? 

- Əbdülhəsən... 

-...Ah, sağ olun, əhsən... (Dikəlir və ucadan yenə 
təntənə ilə) Bəli, söz verilir se-vimli ziyalımız Əbdül 
Əhsən qardaşımıza. Buyursun... Əbil Həsən kişi 
gəlsin! 

438. Biri də bəsdir  

Arvad: -(həyəcanla) A kişi, qapımıza üç milisioner 

gəlmişdi, səni axtarırdılar. 
Ər: -Üçü niyə gəlmişdi ki, məni aparmağa elə 

biri də bəs edərdi! 

439. Rəsmdəki və evdəki  

Bir qadın rəfiqəsinə ərindən giley edirdi: 

- Az, nə məsələdirsə, ərim tez-tez baxır divardakı 
köhnə “Obnajennaya maxa” rəs-minə, sonra baxır 
mənə və ah çəkir külbaş... Anlamıram nolub ona?  

440. Qızlar 

- Bacılı-bacılı, gəl “klas-klas” oynayaq. 
- Yox, can bacılı, gəl bu gün “de-mokratiya-

demokratiya” oynayaq, indi bu oyun dəbdədir.  

- Axı biz bilmirik onu necə oynamaq lazımdır? 
- Nolsun, kim bilir ki?... Hamı oynaya-oynaya 

öyrənir də... Əsas başlamaqdı. 

- Yaxşı, gəl yoxlayaq.  

441. Qələm əhli  

Alıcı hövlnak özünü mağazaya yetirir. Dərhal 
satıcı qıza tənə etməyə başlayır: 

- Heç gözləməzdim... Ayıb olsun, bu nə-dir, məni 
niyə aldatmısınız? Belə də iş olar?  

- Nolub axı, ay dayı? Bir sakitləşin...  

- Ta nolacaxdır? Əlimdə novella yazır-dım, 

yarımçıq qaldı... Bu nə qələmdir sat-mısınız mənə? 
İşlənmiş pastanı içinə qoyub vermisiniz. Müdirinə de 
ki, İsmi bəy deyir ona ayıb olsun... Mən axı qələm 
əhliyəm! Ayıb deyilmi? Bax belə də de ha! Al indi 
bunu dəyişdir, gedim yazımı davam et-dirim... İşim 
tökülür... Gül kimi əsər yazırdım, yarımçıq qaldı...  

442. Şən və hazırcavab 

Müəllim:  
- De görüm axırıncı cümləm nə oldu? 

Şagird:    
- Müəllim, dediniz: “Axırıncı cümləm nə 

oldu...” 

443. Bərk yoruldu 

Uşaq məktəbə getmək istəmirdi. Evdə dedilər bir 
az get, sonra tətil olacaq, otu-racaqsan evdə. 

Nəhayət, ilk dərs günü gəldi çatdı. Sentyabrın 1-də 
uşaq 1-ci sinifə getdi. Və dərslər başa çatandan sonra 
günorta üstü evə qayıdıb yorğun görkəmlə anasına 

dedi: 
- Ana, tətilə neçə gün qaldı? 
444. “Dilşünaslıq” qayğıları  

– Nəsə son vaxtlar dilimiz inkişaf etmir... 
- Necə yəni? 

- Əşi, fikir verirəm, neçə illərdir hamı elə eyni 
sözləri işlədir, danışanda heç kim təzə söz demir.  

445. “Musurmanca” 

Avtobusun arxasınca qaçan kişi: “Podoj-di, 
podojdi!..” –qışqırır. 

Avtobus dayanır. Kişi qaça-qaça gəlib avtobusa 
minir. Və çatan kimi sürücüyə: 

- Əşi, nətəhər adamsan, bayaqdan ağ-zımda 
musurmanca deyirəm padajdi, pa-dajdi da!... Hara 
sürürsən e,  zonnu?!.. 
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446. Giley 

– Bu niyə boş-boş şeylər danışır? 

- Mən nə bilim, o da adamdı da!  

447. Taksistin taktikası 

Müştəri taksi sürücüsünə yaxınlaşıb:  
– Apar məni mikrorayona, –deyir. 
Taksi sürücüsü bir anlıq müştərini süzüb 

saymazyana:  
- Pah, 1 manatdan ötrü indi durub burdan 

mikrorayona maşın sürəceym?  
Müştəri:  
- Əşi 1 olmasın, 5 olsun, mən pul söhbəti elədim? 

Tez elə, gecikirəm, aparırsan, ya yox? 
- Alə nöş aparmıram? Mən bir söz dedim 

begəm, atam-qərdeşim? 5 deyir-sən, 5 olsun...  

Əyleşginən.   

448. Psixologiya  

İki tələbə dost dərsdən çıxıb avtobusla 
yataqxanaya gedirdilər. Dostlardan biri axı-rıncı  
mühazirənin təsiri altında:  

- Bilirsən, dostum, psixologiya həqiqətən gözəl 
elmdir, – dedi. -  İnsanın sifət cizgi-ləri, onun 
xasiyyəti haqda düşünməyə əsas-dır. Sifət cizgiləri 

sərt olan adamın xasiy-yəti də tünd olur. Əksinə 
mülayim cizgilər yumşaq xasiyyətdən xəbər verir. 
Məsələn, bax qabaq cərgədə əyləşən o adamı görür-
sən? Əlində bir torba apelsin tutan o kişinin sifətinə 
fikir ver... Diqqətlə bax... səncə o necə adamdır?  

- Mən də bayaqdan elə ona baxıram, dostum, - 

ikinci tələbə dedi. – Onun necə adam olduğunu 

deyə bilmərəm, amma onu deyə bilərəm ki, əlində 

tutduğu o bir torba apelsini versə, bu saat hamısını 

birnəfəsə yeyib qurtararam!..   

449. Səmərəli məsləhət  

Nənəsi rəssam nəvəsinə deyirdi: 
- Bala, hər itin-qurdun şəklini çəkib kraskalarını 

korlama... 

450. Təzad 

Avtobus sürücüsü narazılıq edən sərni-şinlərə 
acıqlandı:  

– Alə, kim tələsir, düşsün piyada getsin alə də... 
Heç dəxli var?  

451. Konfet həsrəti  

Uşaq: - Ay nənə, o konfetləri neyləyə-cəksən? 
Nənə (zarafatla): -İt hürüyəndə ağzına atacam... 

Uşaq dərhal: -Doğrudan? Ham, ham, ham... Di at 
da!..       

452. Vərdiş  

– Qardaş, sən danışanda nə çox “doğurdan” sözü 
işlədirsən? 

-  Doğrudan?! 

453. Balaca kişi  

Uşaq atasının gətirdiyi konfet qutusunun yanında 

oturub əli çənəsində həsrətlə qutuya baxırdı. Xeyli 
baxandan sonra dərindən köksünü ötürüb öz-özünə 
dedi: 

- İndi mən ata olsaydım, bu qutunu açardım, 

paylayardım uşaqlara... 

454. Sarımsağın əlacı  

– Bura bax, mən indi neyləyim ki, ağzımdan 

sarımsaq iyi gəlməsin? 
-  Ağzını açma. 

455. Eybəcər kişi   

Nənə: – A bala, o eybəcər kişi kimdi şəklini 
çəkmisən? 

Rəssam nəvə: -Mefistofel! 

Nənə: - Ə, hansı Mustafa əmi? 
 

456. Uşaq məntiqi   

Nənə dəcəllik edən nəvəsinə ərklə:  
- Vallah, bu dünyada iki pis adam varsa, biri 

sənsən. 
Gəlin dözməyib eyhamla uşağına:  
- Balaşka, bəs o biri kimdir? – dedi və göz-qaşını 

süzdürə-süzdürə qaynanaya tərəf baxdı. 
Uşaq cəld dilləndi:  
- Biri də atam!   

457. Saxtakar  

Qadın sifətinə “qınayıcı” maskası taxıb kişiyə tərəf 
döndü və dərindən süni bir ah çəkərək: “Heyf 

məndən, sənin kimi saxta-karı buvaxtacan tanıya 

bilməmişəm!.. Heyf, yazıq canım!”- dedi və 
yalandan ağlamağa başladı. 

Kişi dinmədi, başını aşağı saldı. Taleyini düşündü. 
Baxtından küsdü.    

458. Məzəli adamlar  

– Adə, qırışmal, kəsdiyin o xoruz erkək idi, ya 
dişi? 

- Vallah fikir vermədim... 

 

*** 
– Əşi, bu qarda-çovğunda metro işləyər? 

 
*** 

– Qardaşımsan, tələsirəm, pulum da azdır, ala bu 
xırdanı, mikrorayona tərəf 50 qəpiklik sür... Ordan o 
yana düşüb özüm piyada gedərəm...    

 
*** 

– Ana, axır ki “Rus dili” dərsindən “4” aldım! 
-  Niyə? “5” vermirlər? 
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*** 
– Dayı, bu kolxozun sədri kimdir? 
- Vallah, adı Nikitindir, amma familiyasını 

bilmirəm. 

 

*** 
– Mən fikir verirəm, qocalanda arvadlar kişiyə 

oxşayır... 
- Bəs kişilər? 

- Kişilər də mala. 
 

*** 

– Ana, hara gedirik? 
- Az danış, gedərik, görərsən... 

- Harda görərəm?     
 

*** 
– Sənə nə qədər başa salmaq olar, öyrən də, 

goruma aparmayacam ki? 

- Əşi, sən elə gordasan da... 

 
*** 

– Bilirsən, böyük filosof Diogen çəlləkdə 
yaşayırdı. 

- Yəni boyu o qədər balaca idi? 

- Yox, çəllək böyük idi. 
 

*** 
Qız:  
– Adə, utanmırsan, sən niyə mənim arxamca 

düşmüsən?  
Oğlan:  
- Xeyr xanım, mən sizin arxanızca 

düşməmişəm. Siz özünüz mənim qaba-ğımca 

gedirsiniz. 

 
*** 

Teatrda:  
– Ay-ay, gecikmişik, tamaşa başlayıb... Tez ol gəl, 

gedək oturaq... odur e, burdan görürəm - yerimiz 
yerindədir, gəl...   

 
*** 

– A kişi, sən heç kənddə malhazırı yemisən? 
- Paa! O qə-də-ər! Uşaq vaxtı dağda-dərədə 

işimizin adı nəydi?   

- Bu səhər bazardan alıb qovurmuşam, gətirim? 
Elə dadlıdır ki?! 

- Ay arvad, malhazırı nədi e? Zəhərləyib-

eləyərsən bizi... 

 
*** 

Kişi əlində iş görürdü. Bu zaman telefon uzun-
uzadı zəng çaldı. Kişi arxayın-arxayın:    

- Gəldim, gəldim... Bu saat... Eeh... Gəlirəm 
yaxşı... dayan bir dəqiqə... Əşi, hövsələn olsun, dedim 

gəlirəm da... Hə, gəldim, kimsən?... Alo, alo... Alo! 
Pahoo... Bu nə kəmhövsələ adammış?! 
 

*** 
Həpəndlər: 

– Deyirlər göyə adam uçub, eşitmisən?. 
- Yəqin yuxarıda adamı var da...  

 

*** 

İki qoca dərdləşir:  
- Eh... Ta xəstəyəm, sən öləsən... Dözə bilmirəm. 

Bu gün-sabah öləcəm... 

- Hamı öləcək də. Özünü darıxdırma... 

- Yox e, bilirsən, ölmək var, ölmək var... Pis 
ölməkdənsə... 

- Heç ölməmək yaxşıdır, eləmi? 

- Ay allah ağzından eşitsin! Çox düz deyirsən. 
 

*** 

Qonşular nərd oynayırdı. Biri “yek –do” atıb daşı 
əlinə götürərək xanalarda yer axtarmağa başladı: 

- Do...do...do...do...do... 
Rəqibi dözməyib: 
- Əh! Quq-qulu-qu-uu!... Di tez elə, qurtar da! 

 

*** 

Tələbə qız imtahan qabağı rəfiqəsinin otağına 

gəldi. O, çarpayıda uzanıb dərs oxuyurdu. 
- Az nəylə məşğulsan? 
- Görmürsən, dərs oxuyuram. Sabah fəlsəfədən 

imtahanımızdır.  

- Az, o filosof əntiqə müəllimdir, e... Qorxma. Get 
otur qarşısında, bir az ağla, gözünün yaşını sıx, 
qiymətini yazacaq... Vallah, ürəyi yumşaq adamdı. 

Neynirsən e, dərs-zad oxumağı, dur gedək 
“torqovıya” veyillənməyə... Sabah bircə dəfə 
yalandan ağlayacaqsan, canın qurtaracaq...   

 
*** 

Uşaq:  
– Ana, mən həyətdən pul tapdım. 

Ana:  

- Hanı bəs? 

- Atdım getdi. 
- Niyə, bala, sən dəlisən? Gətirəydin evə.  

- Aa... özün deməmisən pul əl çirkidir?... Hər zir-
zibili evə gətirmə...   

- Əşi, o baxır harda, necə, niyə, nə üçün... Bir 

də məndən xəbərsiz özbaşına iş görmə!   
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459. Günün xasiyyəti  

...Sübh yuxudan oyanandan axşamadək (bəlkə də 
gün çıxandan gün batanadək) bü-tün işlər eyni  tərzdə 

gedir: ya asan, ya çətin, ya ilişə-ilişə, ya yağ kimi; ya 
problemli, ya problemsiz... Gün var  istəyin dərhal 
yerinə yetir. Gün də var diləyin maneələrə rast gələ-gələ 
düzəlir. Amma elə gün olur  ha çalışsan da heç nə 
alınmır, hara üz tutursan boşa çıxır, hər addımın 
maneəyə dirənir. Nəyi axtarırsan  tapılmır, kimə zəng 
vurursan yerində olmur və belə vəziyyət bütün gün 

ərzində davam edir. Sehrli dairədən qurtulub çıxa 
bilmirsən. İşləri ha “itələyirsən” getmir. Əlac qalır 
sabahkı günü gözləməyə...   

Beləcə, hər günün öz xarakteri, öz xa-siyyəti, 
xüsusiyyəti var, hər günün öz ge-dişat tərzi var. Və 
günlərin bu stabil sə-ciyyəsi sanki hansısa 
gözəgörünməz sirli-sehrli, ilahi fövqəl-qüvvə 
tərəfindən hər gün üçün xüsusi müəyyənləşdirilir... 

Bu qəribə izaholunmazlıq bir az hətta qorxulu gəlir 
adama.  

460. “Tamaşa”  

...Xalq tamaşaya yığılmışdı.  
“Sovetski” küçəsindəki AXC binasının qarşısında 

böyük izdiham var idi. Ətraf adamla dolu idi. Burada 

ciddi hadisələr baş verirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 
lider-lərindən olan İskəndər bəy Həmidov hamını 
narahat edən həqiqətləri birbaşa ünvanla Azərbaycan 
xalqının dərdlərinə biganə qalan Kremlin zırpı canişini 
Viktor Polyaniçkonun “eşşək cəmdəyinə” döşəyirdi. 
“Azadlıq”, “Müstəqillik” deyə ucadan “Boz qurd” 
harayı çəkirdi. Toplaşanlar onu alqışlayır, “əhsən”, 

“afərin”, “kişisən” - deyirdilər.  
Polyaniçkonun “cavabı” tez gəldi: har-dansa 

cüssəli başıqırxıqlardan ibarət qoçu dəstəsi peyda 
olub mitinqçilərin üstünə cumdu. Təlim görmüş 
qoluzorlular Cəbhə-çiləri amansızcasına vurmağa, 
yumruqla, təpiklə döyməyə, baş-gözlərini yarıb qov-
mağa başladılar.  

Xalq cınqırını çəkmədən diqqətlə hadi-sələri 

izləyirdi. “Çapayev” kinosu kimi...   
Bir az sonra xalqın azadlığını tələb edən fədakarlar 

geriyə, AXC binasına doğru çə-kildilər. Sovet 
qoçuları sakitləşməyib on-ların arxasınca binaya 
cumdular. Qərargahı adarmadağın etdilər. Qoçuların 
ardınca içə-riyə milislər doluşdu və AXC liderlərini 
tu-tub döyə-döyə apardılar. Baş-gözü qan için-də, 

yaxaları cırıq-cırıq olan xalq fədailərini sürüyə-sürüyə 
xalqın arasından keçirib milis maşınlarına 
doldurdular. Nəhayət, qo-çular işlərini bitirib binadan 
çıxdılar, qalib əda ilə camaatın arasından keçdilər, 

yastı-yastı, arxayın-arxayın hadisə yerindən 
uzaqlaşdılar.  

Hamı onların arxasınca baxırdı. Hamı donub 
qalmış, özünə qapanmışdı. Kimsə söz demirdi. 
Vəziyyət çox ciddi idi...    

Qoçulardan və milislərdən sonra xalq da dağılışdı.  
Tamaşa qurtarmışdı...  
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461. Köhnə lövhə 

İdarənin dəhlizi. Bir küncdə qalaq-qalaq taxta 
qırıqları, mebel, stol, stul, şkaf, divan, kreslo hissələri 
yığılıb. Tozlu-torpaqlı, pinti görkəmli uçuq idarə 

dəhlizinə atılmış bu köhnə, sınıq inventarların, 
idarəyə məxsus tullantı əşyalarının, mebel hissələrinin 
ya-nında isə divara vurulmuş köhnə bir lövhə gözə 
dəyirdi: “Ne sorite!” (yəni “Buraları zibilləməyin!”)    

462. Proses  

Onun beynində yeni inqilabi ideya doğulurdu. Bir 

azdan o öz ideyasını həyata atacaq, cəmiyyəti 
çaxnaşdıracaq, adamları bir-birinə vuracaqdı.  

Hələliksə dörd divar arasında oturub əzablar içində 
qovrulurdu...       
       

463. Dövlət dili   

Fransada dövlət dilinin Fransız dili olması və 
bütün sənədləşmənin fransızca aparılmasının zəruri 

olduğu barədə qərar...1565-ci ildə (!) qəbul edilib, a 
kişilər!  
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464. “...izm”-lər  

...Macarlar, Çexlər, Polyaklar Sovetizmi və 
Rusizmi qəbul etmədilər. Üsyana qalxdılar və nəhayət 
qovdular. 

Əfqan xalqı da Sovetizmi və Rusizmi rədd edib, 

neçə illik mübarizədən sonra çətinliklə də olsa, öz 
milli hökumətini qurdu. Hətta Rus-Sovet rejiminin 
Moskva-da oxudub, yetişdirib, öyrədib silah gücünə 
Əfqanıstanda hakimiyyətə gətirdiyi nanəcib 
Nəcibullanı da boğazından asdı.   

Çeçenlər, Pribaltlar, Ukrayinlər, Gürcü-lər də 
Sovetizmi və Rusizmi qəbul etmə-dilər.  

Azərbaycan da Sovetizmlə qurtardı. Soveti yıxdıq, 
dağıtdıq, qovduq, amma...  

Amma Rusizm qaldı. Kökü çox möhkəm imiş. 
Dost-aşnaları və heyranları əl çəkə bilmir Moskvadan.  

...Bunlar dar ağacında yellənən nanə-ciblərin 
cəsədlərini görməyiblərmi?  

465. Tale  

Xəstə dustaq daim ailəsini, uşaqlarını dü-şünürdü, 
evinin həsrətini çəkirdi. Nəhayət, bir gün o,  rəisə 
ərizə yazdı. Yazdı ki, ca-vanlıqda bir səhv edib 
tutulmuşam, 13 ildir cəza çəkirəm, indi ağır 
xəstələnmişəm, daha ölürəm. Buraxın gedim 
ömrümün qalan vaxtını evimdə keçirim. Qohum-
əqraba  ya-nında  ölmək istəyirəm... 

Ərizəsini oxudular, baxdılar, ora-bura göndərdilər. 
Yazıqları gəldi, işini araşdırıb razlaşdılar, əfvə salıb 
buraxdılar.  

Dustaq sevinə-sevinə yır-yığış edib türmədən 
çıxdı. Məhlələrinə gəldi. Həsrətlə o tərəf-bu tərəfə 
baxdı, uşaqlığını yadına saldı, xəyala dalıb kövrəldi... 

 O çıxandan sonra türmədən kimsə məh-ləyə xəbər 

göndərmişdi ki, “gözünüz aydın, oğraş qayıdır”. Odur 
ki, keçmiş düşmənləri yığışıb məhlədə onu 
gözləyirdilər. 

  
...Dustaq sevinə-sevinə gəlib məhləyə çatanda onu 

tində yaxaladılar. Sorğu-sualsız vurmağa başladılar. 
Xeyli döydülər, söydü-lər, təpiklədilər, sürüdülər. 
Sonra da hərəsi bir qəssab bıçağı çıxarıb “al-al”deyə 

doğra-dılar, qarnını yortdular, bədənini deşik-deşik 
elədilər.  

Xəstə dustaq zərbələrdən qışqırıb bağırır, başı 
gicəllənir, gözü qaralırdı. “Vurmayın, cəzamı 
çəkmişəm, evimə gedirəm, hökümət buraxıb məni, siz 
də buraxın, vurmayın...” - deyib torpağı cırmaqlayır, 
evə tərəf sürü-nürdü. Yıxılanı görüb qızan dəstə əl 

çək-mək bilmirdi. Xəstə dustağı o ki var döy-dülər, 
təpiklədilər, şil-küt edib, cırıqlayıb al qan içində atıb 
qaçdılar... 
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Dustaq evinə tərəf süründü. Amma daha taqəti 
qalmamışdı. O həyət qapısına çatma-mış elə  
küçədəcə başını torpağa qoyub dincini aldı. 
Sakitləşdi. 

Kimsə dedi: “Bədbəxt türmədə qalsaydı, indi 

yaşayırdı...”  
Dustağın gözündən bir damla yaş süzü-lüb torpağa 

düşdü. Üz-gözü qan içində xırıltılı səslə: “Mən 
cəzamı çəkmişdim... evə getmək istəyirdim...məni 
niyə öldür-dünüz...” - deyib susdu.  

Həqiqətən, o çoxdan ölmüşdü.     

466. Araqarışdıranlar 

Mənbələrin bildirdiyinə görə 1974-də Yunanıstan 
Şimali Kiprə hücum edəndə Tula və İjevsk 
zavodlarının silahlarından istifadə edib.  

Amma biz “Sovet vətəndaşları” o illərdə ac-susuz 
qalıb dözürdük, çünki bizə deyir-dilər SSRİ  dünyada 
sülhün dayağıdır, mən-fur kapitalistlərin hər an 

gözlənilən  hücu-mundan müdafiə olunmaq üçün 
hökuməti-miz Sovet Ordusunun gücünü, ölkənin mü-
dafiə qabiliyyətini artırmağa çalışır, dözün, dözün... 
Beləcə bizi 60-90 rubl maaşla bir təhər dolanmağa 
məcbur  edirdilər.  

İndi isə məlum olur ki, sən demə Kreml bizim 
pulumuzla, sərvətimizlə istehsal olunan silahı Yunana 
verib Kiprə, türklərin üstünə göndərirmiş. Necə ki 

PKK-ya silah verib Türkiyənin üstünə saldırır, İrana, 
Hindistana silah verir, Vyetnamı, Kubanı, 
Nikaraquanı, Afrika ölkələrini silahla, pulla təmin 
edib aləmi qarışdırırmış.  

Biz dözdük, axırda da erməniyə silah verib bizim 
üstümüzə saldırdı... 

467. Status  

Zaman kişi Qafandan Zəngilana gəldi – qaçqın 
dedilər.  

Zəngilandan Beyləqana getdi – köçkün dedilər.   
Beyləqandan Bakıya köçdü – vətəndaş oldu... 

468. İclasmı, verilişmi?  

İclasın vaxtı idi. Ancaq rəhbərlik hələ başlamırdı. 

Kimisə gözləyirdilər.  
Bir azdan televiziyadan çəkiliş qrupu gəldi və 

rəhbərlik dərhal iclası başladı. Teleoperator sağdan-
soldan, yuxarıdan-aşa-ğıdan çəkdi, müxbir səylə 
məlumat yazdı. Onlar təqribən 15-20 dəqiqə intensiv 
işlədilər. Və bu müddət ərzində iclas çox qızğın 
davam etdi. Alovlu çıxışlar, canlı müzakirələr, 

tənqidlər bir-birini əvəz edirdi... Hamının bir gözü 
kamerada idi və hamı kamera qarşısında çox ciddi və 
müdrikanə görkəmdə oturur, çıxışa can atır, ekrana 
ağıllı və prinsipial rəhbər, fəal işçi görkəmində 
düşməyə çalışırdı.   

Nəhayət, öz işini görüb qurtaran teleope-rator 
çəkilişi dayandırdı, kameranı söndü-rüb çiynindən 

endirdi. Lazımi informasi-yanı götürmüş müxbir də 
bloknotunu örtdü, qələmi bağlayıb cibinə qoydu. 
Televiziya işçiləri iclasın gedişinə mane olmamaq 
üçün barmaqlarının ucunda sakitcə zaldan çıxdılar.    

Televiziya işçiləri zaldan çıxan kimi dər-hal 

hamıda iclasa maraq söndü. Kamerasız, müxbirsiz 
zalda qur-qur başladı. Adamlar əsnəməyə, bir-biri ilə 
söhbət etməyə, mü-zakirə olunan məsələlərin 
mahiyyətinə var-madan avtomatik şəkildə “hə-hə” 
deyə əl-lərini qaldırıb-endirməyə, yerlərində vur-
nuxmağa başladılar. Əvvəlki işgüzar ab-havadan və 
ciddi görkəmli işçilərdən əsər-əlamət qalmamışdı...  

Aman Allah! Bu yəni həmin iclasdırmı?  
 

469. “Patriotlar” 

Hərdən mətbuatda iradlar səslənir: “Amerika... 
Avropa kimdi... Beynəlxalq qu-rumlar  niyə gəlir... 

Bunlar bizə təhqirdi!” və s.  
Amma bizi palçığa salıb tapdalayan Rus 

imperiyasının üstümüzdə ağalığı daha qaba və 
təhqiramiz formada 200 il getdi. Ona etiraz 
bildirənləri qəddarcasına qırdılar, dağıtdılar, qovdular, 
qorxutdular. Nəinki etiraz edən, səsini çıxaran olmadı, 
əksinə, ətəyindən dördəlli yapışdılar.  

İndi Azərbaycan müstəqildir və dünyaya 
inteqrasiya olunur, öz sərvətlərindən, malın-dan-
pulundan özü səmərəli istifadə yollarını öyrənir, sivil 
dünya ilə demokratik əsaslar-da əlaqələr yaradır, 
bazar iqtisadiyyatı prin-sipləri çərçivəsində qarşılıqlı 
faydalı əmək-daşlıq qurmağa çalışır və bunun üçün 
dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin mütəxəs-sisləri, 
ekspertləri ilə təcrübə mübadiləsi aparır...  

Məhz belə mühüm keçid mərhələsində əski 
təfəkkürlü Rusbabı və Rusbaşlı manqurtların 
“patriotik” duyğuları oyanmış, həpəndlərin ehtirası 
coşmuş, kommunaçı-bolşeviklərin milli heysiyyatı-
filanı yada  düşmüşdür...  

Əcəb gülməlidir!  
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