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Tarixi bilinməyən “Bir gün”üm... 

 Muradla universitetin həyətindəki oturacaqda oturub söhbət edirik. O 
həmişəki kimi öz danışdıqları ilə məni düzgün həyat yaşamağa çağırırdı. Bəzən 
onun belə inadcıllığına paxıllığım da tuturdu. O nəticə görməsə də əlinə düşən hər 
fürsətdə məni “adam” olmağa dəvət edirdi. O nəticə almağa tələsmirdi... Bu gün 
üçün yenə bir hekayəsi var idi və onu mənə danışmağa başladı: 

 “Bir varlı tacirin gözəl bir qızı var imiş. Onu görən hər kəs gözəlliyinə aşiq 
olarmış. Əlbəttə elələri də olurdu ki, qızdan əlavə həm də tacirin var-dövlətini 
düşünürdü. Tacir dünya görmüş adam idi. Qızını çox sevirdi və razılığı olmadan 
onu kimsəyə ərə verməyəcəyinə söz vermişdi. Tacirlə qonşuluqda cavan bir oğlan 
yaşayırmış. Nə anası, nə də atası varmış... Kasıbçılıqdan və tək olduğundan 
təhsilini davam etdirə bilməsə də kitabları əlindən yerə qoymazdı. Gündüzlər işdə 
yorulsa da gecələr kitab oxumağa həmişə həvəsli idi. Belə gecələrin birində 
qonşuluqdan imdad səsləri eşitdi. Kimsə bərk qışqırırdı. Pəncərədən baxdıqda 
tacirin evini alovlar içində gördü. Düşünmədən ora qaçdı. Həyətin darvazası bağlı 
idi. Bir təhər hasarın üstündən tullanıb həyətə, ordan da yanan  evə tərəf qaçdı. 
Kömək üçün çağıran tacirin qızı idi... Ev böyük olduğundan qızı tapmaq asan 
olmadı... Amma tapdı və tez onu evdən çıxardı. Evdə başqa heç kəsin olmağını da 
qızdan öyrəndi. Başqa qonşular da yığışıb alovu söndürməyə çalışırdılar. Amma 
artıq çox gec idi. Oğlan tacirin qızını öz evinə apardı. Atasının harda olduğunu 
soruşdu. Qız isə atasının harda olduğunu bilmədiyini və onun heç vaxt evə belə gec 
gəlmədiyini dedi. Oğlan başqa heç nə soruşmadı və əvvəlki kimi kitab oxumağına 
davam etdi. Bir müddət sonra masanın üstünə bir şam qoyub yandırdı. Kitab 
oxuduqca arada-bir əlini bu şamın üstünə tutur, əli yananda geri çəkirdi. Qız bunu 
görürdü və nəhayət marağını gizlədə bilməyib niyə belə etdiyini soruşdu. Oğlan 
əvvəlcə demək istəmədi. Qız çox təkid etdikdə isə: “Sən çox gözəlsən. Hər dəfə 
sənə baxanda ağlımdan min fikir keçir. Qorxuram ki, şeytana uyaram. Ona görə 
əlimi şamda yandırıram ki, Cəhənnəmin alovunu hiss edim və Şeytanın 
vəsvəsələrinə qalib gəlim” – dedi. Qız çox heyrətlənmişdi. O deyəsən xəyalındakı 
ideal oğlanı tapmışdı... Bir az sonra tacir qayıtdı. Hadisədən xəbərdar olandan 
sonra qızını götürüb qohumugilə getdi” 

– Tacir harda idi ki, bu vaxta qədər? – mən dözə bilməyib soruşdum.  

Murad mənə tərs-tərs baxıb dedi: 

– Danışdıqlarımdan səni təkcə bu maraqlandırır?! Tacir hara isə gedib. Gecikib 
evinə. Onun harda olduğunun, evə niyə gec gəldiyin səbəbi danışdığım hekayənin 
mahiyyətindən önəmlidir?! Sonra davam etdi: “Tacirin yaxın dostu bərk xəstə 
olub. Evə qayıdanda onu yoluxmağa gedib. Dostunun vəziyyəti pis olduğundan 
yubanmalı olub” 
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Sonra susdu... Bilirdim ki, hekayə belə qurtarmaz. Amma Muradı bir az əvvəl 
əsəbləşdirdiyimdən soruşmağa ehtiyat edirdim. Nəhayət “Bəs sonra nə oldu?” deyə 
soruşdum: 

– Qız hər şeyi atasına danışdı və oğlan tacirin qızı ilə evləndi – deyə cavab verdi. 
Sonra əlavə etdi: 

– Bilirsən, Leon? Bu hekayəni eşitdiyim gündən sonra hər gün otağımda bir şam 
yandırıram... 

Əvvəlcə təəccübləndim. Sonra bunun normal olduğunu düşündüm. Axı o 
Murad idi... 

 Nəhayət gözlədiyim gün, gözlədiyim dərs saatı... Mənim və  “O”nun qrupu 
birlikdə tarixdən mühazirə dinləməyə girəcəkdik. Mühazirə... “O”nun – Nigarın 
olduğu yerdə mühazirə dinləmək?... Nigar universitetdə istənilən oğlanı cuşa 
gətirəcək qədər gözəl və cazibədar bir qız idi. Onu ayaqlarına xüsusi gözəllik verən 
əyninə biçilmiş qısa qara yubkada və bədənindən sanki düşəcəkmiş kimi sallanan 
yaxası açıq köynəkdə görən heç bir oğlan heyranlığını gizlədə bilməzdi... Nəyəsə 
görə həmişə onun boğazından öpməyi arzu edirdim... Sanki boğazında anlaya 
bilmədiyim xüsusi bir gözəllik vardı. Hər dəfə yanımdan keçəndə içimdə hər şey 
bir – birinə qarışırdı. Təkcə bunu bilirdim ki, hisslərim sevgidən deyildi... Məni 
ehtirasım idarə edirdi... Nigar indi tam bizim yanımızdan keçirdi... Mənim və 
Muradın... Murada tərəf əyildim və gözümü bizdən keçib gedən Nigarın arxasınca 
baxmaqdan çəkməyərək dedim: 

– Bununla bir gecə keçirmək üçün nələri qurban veməzdim... 

O isə sadəcə üzümə baxıb durdu. Yəqin danışdığı hekayənin öz təsirini bu qədər 
tez itirəcəyinə inanmırdı... 

 Həmin gün evə gəlib uzun-uzun düşündüm... “O çox gözəldir. Həmişə 
diqqət mərkəzindədir. Ətrafında həmişə oğlanlar var. Hamı onunla tanış olmağa 
can atır. Ona tanışlıq təklif edənlərin bəziləri məndən yaraşıqlı, bəziləri məndən 
ağıllıdır. Amma heç biri müsbət cavab ala bilməyib. Deməli mənim heç bir şansım 
yoxdur... İlahi, kaş bir günlük onun rəfiqəsi olaydım. Heç olmasa beləcə onunla 
danışardım... Ona toxuna bilərdim. Necə bir oğlandan xoşlandığını öyrənərdim”. 
Bu düşüncələrlə yuxu məni apardı. Səhər saatın zənginə oyandım. Hələ yuxulu 
idim. Özümə gələndə görünüşümdən ŞOKA düşdüm. Bu ola bilməz... Mümkün 
deyil... Mən özgə bir evdə, özgə bir bədəndə idim... Qız bədənində... Axı niyə? 
Gecə etdiyim “dua”nı xatırladım... Güzgünün qarşısına keçdim. Özümə, daha 
doğrusu içində yerləşdiyim bədənə baxırdım. Bu bədən, bu sima... Hardansa tanış 
gəlir... Təbii... Bu onun rəfiqəsinin bədəni idi... Həmişə Nigara baxdığımdan 
rəfiqəsinə heç fikir verməmişdim... Adı nə idi? Hə... Hə, Gülşən... Yaxşı, bəs əgər 
mən indi onun bədənindəyəmsə, bəs o kimin bədənindədir? Mənim? Elə olsa o da 
indi biləcək ki, özgənin bədənindədir. Bəs mən Gülşənəmmiş kimi özümü aparsam 
və sonra o məni görsə, ya da rəfiqələrinə desə ki, o özgə bədəndədir onda necə? 
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Yox-yox. Bütün bunlar həqiqət ola bilməz. Həqiqət olsa belə bu ssenarini yazan 
əgər Allahdırsa, deməli hər şey yolunda gedəcək. Nə edim bəs? Gedim... Gedim 
universitetə... Yox yox. Beləcə getmək olmaz. Makiaj lazımdır... 

 Artıq liftdə idim. Məndən başqa iki cavan oğlanda var idi liftdə. Gözlərini 
bərəldib mənə, yəni mənim bədənimə baxırdılar. Birisi asdadan pıçıldadı “Nə vaxt 
keçirməli şeydir. Soyundurub atasan yatağa. Başlayasan işə. Ehhh... ... ... ...” Bu 
gün mənim bədənimə deyilən ilk “kompliment”... Gör komplimentlər nə qədər 
iyrəncləşib. Liftdən çıxıb marşrut dayanacağına tərəf yollandım. Ətrafımda hər kəs 
mənə şəhvət dolu baxışlarla baxırdı. Sanki mən bir parça yağlı ət idim, bunlar isə 
ac canavar... 200 metr yol gedincə o qədər kompliment eşitdim ki... “Ceyran, 
bunların hamısı sənindir?”, “Ufff... Yandım ay ana”, “Bu görəsən hansı bəxtəvərin 
yatağına girir?”, “Görəsən bunun evdə atası, qardaşı yoxdur? Bunun geyimini 
görmürlər?”, “Xanımmm, bircə saatlıq sizinlə olmaq üçün nə etməliyəm”, 
“Neçəyədir?” və s... 

 Qulaqlarıma inana bilmirdim... İlk dəfə mən qızlara can yandırdım: “Yazıq 
qızlar...” 

 Həyəcanla universitetin həyətinə girdim. Hər şeyin üstü açılacaq deyə çox 
qorxurdum. Amma... Qapıdan içəri keçəndə kimsə çiynimdən bərk vurdu və “Ay 
qız, harda idin bu vaxta qədər?” deyə soruşdu. Bu o idi... Nigar... Demək o heç nə 
bilmir. O zaman mən Gülşənəm və onunla istədiyim kimi söhbət edə bilərəm... 
Gözlərim isə hələ özümü axtarırdı... Öz cismimi... 

 Artıq hər şeyin qaydasında olduğundan əmin idim... Həyəcan yox olmuşdu. 
Mən onunla deyib-gülürdüm... Yanımızda iki qız da var idi. Özümü elə aparırdım 
ki, guya onları tanıyıram. Ancaq adlarını da bilmirdim. Mənə təkcə Nigar maraqlı 
idi... Qəribədir... Ona olan marağım dünənkinə nisbətən daha az idi... Çox şeydən 
danışdıq... Necə oldusa söhbət xoşladığımız oğlan tipindən düşdü. Bu gün nəsə 
bəxtim gətirirdi. Hər şey sanki mənim istəklərimə uyğun reallaşırdı. Əvvəlcə o iki 
qız danışdı. Sonra mən danışmalı idim. Bunu heç düşünməmişdim. Bir şeylər 
uydurub dedim... Sonra Nigar danışdı... “Bilirsiz, qızlar? Mən artıq bezmişəm. Çox 
ümidim var idi ki, gec-tez bizim oğlanlar da görməmişlikdən, qızlara söz 
atmaqdan, arxalarıyca sürünməkdən əl çəkəcəklər və vaxtlarını daha dəyərli 
şeylərə sərf edəcəklər. Axı arxalarınca baxıb söz atdıqları qızlar da kiminsə 
bacısıdır, kiminsə sevgilisidir. Bəlkə də cavan anadır. Axı o oğlanların da 
sevdikləri qız var. Xoşlarına gələrmi kimsə onların sevdiyi qıza söz atsın ya da ona 
qarşı nalayiq hərəkət etsin? Həmişə tək-tərəfli düşünürlər. Bir ara istədim 
köynəyimin üstünə bu sözləri yazdırım “Özgəsinin namusuna toxunanın namusuna 
toxunurlar... Məhəmməd Peyğəmbər” Ancaq düzgün saymadım bunu. Çünki özüm 
də açıq-saçıq geyinirəm. Amma insana geyimlə qiymət verməzlər axı. Məgər 
bütün qalstuklular ağıllıdır? Hardansa eşitmişdim “Qalstuk axmaqların vizit 
kartıdır”. Məgər çoxlarının “avara geyimi” deyə adlandırdığı geyim tərzində 
olanlar avaradır? Niyə oğlanlar qızları anlamır? Bizdə belə bir deyim var: 
“Bizlərdə namus yalnız ana-bacını söyüləndə yada düşür”... Təəssüf... Biz 



Tarixi bilinməyən “Bir gün”üm...    _by Leon_ 
6 

cəmiyyətin ağıllanmağını görməyib öləcəyik...” Bu vaxt qızlardan biri onun 
sözünü kəsdi. “Ay qız, sən yenə başladın? Bu cəmiyyət düzəlməyəcək artıq. Əl çək 
bu niyyətindən. Bu arada söhbəti fırlatma. De görüm xoşladığın oğlan tipi 
necədir?” Bu sual mənə artıq yersiz görünürdü... “Bilmirəm, qızlar. Belə biri varsa 
əgər... Var əslində... O heç də çox yaraşıqlı deyil. Heç dəblə də geyinmir. 
Başqalarını deyə bilmərəm, amma məni ona xüsusi bir qüvvə çəkir. Bunun sevgi 
olub-olmadığını da bilmirəm. Təkcə onu bilirəm ki, o başqalarından fərqlidir... 
Onu siz də görmüsüz. Ancaq inanmıram yadınızda qalsın. Çünki, onda yalnız 
mənim axtardığım xüsusiyyətlər var... Bizimlə tarix mühazirəsidə birlikdə olurlar.” 

 “Nə??? Tarix mühazirəsi??? Bu ki, bizim qrupdur... Amma bu yüz faiz mən 
deyiləm...” Bu dəfə mən sual verdim: “Sirr deyilsə bilmək olar kimdir?” 

– Tanımayacaqsız... Adı Muraddır... 

Bu vaxt nə hisslər keçirdiyimi sözlərlə ifadə etmək çox çətindir... Çox 
üzülmüşdüm... Ona görə yox ki, o mənim deyil Muradın adını çəkdi. Ona görə ki, 
Murad mənim dostum idi və Nigar da düşüncə tərzinə görə tam onun düşündüyü 
qız idi. Və bir də mənim dünən dediyim söz: “Bununla bir gecə keçirmək üçün 
nələri qurban veməzdim...” Murad... Qardaşım... Bağışla... İlahi, mən nə etdim?! 
Hansı oğlan bu sözdən sonra o qızla tanışlıq edər?.. Hələ Murad... İlahi... Kaş 
bütün bunlar yuxu olaydı... 

Artıq qızlardan ayrılmışdım... Çox fikirli idim. Bütün dünya gözümdə 
qaralmışdı. Hara getdiyimi bilmirdim. Birdən yaşadığım binanın yanında 
olduğumun fərqinə vardım. Evə gedib yatmaq istəyirdim. Başa düşdüm ki, mən bu 
gün bu binadan çıxmamışam. Bura mənim ruhumun mənzilidir. Mən Gülşəngildə 
qalıram. Deməli ora getməliyəm. Çox da uzaq deyildi. Yeriyərək gedəcəkdim. Səki 
ilə ünvansız addım ata-ata yeriyirdim. Birdən “Anam, bacım sənə qurban. Gəl 
məni rahatla” deyə bir “kompliment” eşitdim. Bu səs mənə tanış idi. Səs gələn 
tərəfə baxdım... Yanılmamışdım... Qardaşım idi... “Anam, bacım sənə qurban.... “ 
Artıq heç nə düşünə bilmirdim. Var gücümlə qışqırmaq istəyirdim. Gözlərimdən 
yaş axırdı. Özümü zorla Gülşənin yaşadığı mənzilə çatdırdım. “Otağıma” keçib 
hönkür-hönkür ağlayırdım... Artıq dua etməyə də qorxurdum. Mən daha özümə 
etibar etmirdim. Yanlış dua edəcəyimdən qorxurdum... Nə qədər vaxt keçdiyini 
bilmədim. Deyəsən yuxulamışdım. Gözlərimi açanda yastığımı göz yaşlarımdan 
tamam islanmış gördüm. Ətrafa göz gəzdirdim. Bu mənim otağım idi. Bu mənim 
bədənim idi. Bu mən idim... Leon... Həyatımda ilk dəfə əllərimi göyə tutub Allaha 
ürəkdən dua etdim. Ancaq hələ aydınlaşdıra bilmirdim ki, bütün gördüklərim yuxu 
idimi yoxsa reallıq? Öyrənə bilərdim... Sadəcə ayın tarixini bilmək kifayət idi. 
Telefonu əlimə götürdüm. Söndürdüm. Sonra telefonu divara çırpıb sındırdım. 
Mənə ayın tarixini göstərə biləcək hər şeyi məhv etdim. Yatmaq istəyirdim... 
Sadəcə yatıb hər şeyi unutmaq... Ancaq nəsə mane olurdu... Stol arxasına keçdim... 
Başıma gələnlərin yuxu yoxsa gerçək olduğunu bilmədən hər şeyi olduğu kimi 
kağızlara yazmağa qərar verdim. İlk öncə isə masamın üzərində bir şam 
yandırdım... Amma hələ də bu günümün tarixini bilmirəm... 
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“Sevdiyin qızın keçmişi əhəmiyyətlidirsə, gələcəyini düşünmədiyin qıza 
toxunmayacaqsan...” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadıqov  Elşən  Damad oğlu. 

_by Leon_ 


