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ÖN SÖZ

A/orbaycan odobiyyatının ınkişaf tarixindo xüsusı morholo kimi scçilon 
XIX yü/ılin fordi özelliyini. onun modcm sociyyosini vo poctikasmı şonlon- 
diron mfıhüm amillordon bıri ycni bodii nosrin yaranmasıdır. Əlbotto, hoyatı 
oksctdırmo iisulu kimi monsur tohkiyo Azorbaycan odobiy>atında XIX osro 
qodor do var ıdi vo XIX yü/ildo yazılaıı hckayo, nosihot, nadiro. povcst. roman 
umoklonnin çoxu ö/.ündon ovvolki dövrün nosr onənolori üzorindo mcydana 
golmişdir. Hotta XIX yüzildo yaranan Azorbaycan bodii nosrinin ilkin nümu- 
nolorinin hom mozmun, hom do struktur qatında. dil üslub modclindo vo bodii 
sint3ksısindo orta osrloro moxsus tohkiyo üsulunun, Füzuli ,,Hodiqotüs- 
süoda”sımn tipoloji oxşarlığı aydın görünür. luıkin osrin ikinci yansında milli 
bodıı-cstctik fikrin Qərbo intcqrasiyası bütövlükdo odobiyyatı, o  cümlodon, 
onun ayn-ayrı növlorini vo janrlannı zongınloşdirir; bu dövrdon başlayaraq 
A/orbaycan nosn özündo. bir torofdon ononovi Şorq. digor torofden iso ycni 
Qorb kontckstini bırloşdirir.

Xalis Şorq Füzuli ononolori osasında yaranan klassik nosrin zirvəsindo 
moşhur şair. alim vo ictimaı xadim Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Riyazül- 
qüds” (1820) oson dayanır. Dahi Füzulinin “Hodiqotüs-süoda" osorinin odobi 
tosın vo Mohommod Bağır Moclısının "Cilaül-üyun" ('Xiözlorin işığı") kitabın- 
dan sorbost faydalanma yolu ilo yazılan' bu n>man-dastanda Korbela hadisolori, 
Imam Hüscynin başına gotinlon müsibotlor tosvir olunur. Yazıçı böyükmohob- 
botlo canlandırdığı surotlonn, xüsusilo. osorın baş qohromanının simasında 
oqıdo uğrunda mübarizodo yolundan dönmoyib şohid olan idcal bir şoxsiyyot 
suroti yaratmış. onu donn mohobbotlo müqoddesloşdirmişdir.

Gonc Bakıxaııovun dünyagörüşünün. sosial-oxlaqi baxışlannın bodii tocos- 
sümü kımi yaranan "Rıyazül-qüds" osonndo Mohommod pcyğombor. onun 
qızı Fatımo vo kürokoni Hozrot Əli chtırasla toriflondikdon sonra onlann 
övladlarının qanlı talcyi tosvir cdilir. Monovi saflıq. haqqa sodaqot. odalotsizliyo. 
zülmo nıfrot. moslok uğrunda fodakarlıq vo hoqıqi aşiqlik idcyalan aşılayan 
roınan-dastanda nızıgann. foloyın vofasızlığındım doğan qom-kədor motivlori 
do güclüdür. Lakın bu kodor bodbınliyo. ümidsizliyo soslomir. oksüıo. dünya- 
dakı ıctımaı haqsızlıga möhkom. cıddi ctırazm forması kimi çıxış cdir

Son lodqıqatlanJa "Riyazül-qüd»"ün torcümo olılugu vo Mohomınod Bnğır Moc- 
li\ının •‘C'ilaül-üyun" kıtabından sorbost faydalanma yolu ilo yazıldığı qcyd cdilir (Bax: 
Miihsün Nağısoylu. A.Bakıxanovun "Rıyazül-qüds" osori haqqında bozı qcydlor. 
AMFA*nın Xoborlon (Humanıtar clmlor scrıvası) 2004. ft/2, soh.136-142).

Əser ginş (Dibaço) vo sonluqdan haşqa on dörd bölmodon babdan ıbarot- 
dir Hor bölmodo bir ohvalat danışılır. Aynlıqda horosi müstəqil, bitkin, tamam- 
lanmış dastan-hckayot olan bu bölmolor arasında daxili bir vohdot vardır 
A.Bakıxanov müxtəlif bölmolordo tosvir ctdiyı ohvalatlan vahid kompozisiya 
daxilindo möhkom əlaqolondirir. Ohvalatlar ardıcıllıqla, bir-birinin davamı 
kimi vcrilorok biri-digorini tamamlayır.

Mövzusu islami-Şorq tarixindon alınmış "Rivazül-qüds"don forqli olaraq 
odibin "Kitabi-Əsgəriyyo” hckayosindo mövcud comiyyotdo baş vcron hadi- 
səlor tosvir olunur. Osor Qubada Osgor Ahongorzado adlı bir gonclo onun 
ruhani müollimının qızı arasındakı scvgi macərasından bohs cdir Ədib iki 
goncin saf. tomız mohobboti fonunda fcodal-dini qaydalara. köhnolmiş adot- 
onənoloro. bütövlükdo monovi osaroto qarşı çıxır. Osonn konflikti maarifçilik 
dünyagörüşünə uyğun olub, ümumi halda işıqla qaranlıq. qabaqcıl, ycni oxlaqi 
ftkırlorlo zülmot və cohalotin mübanzosi üzorindodir. Onun bir qütbündə hcka- 
yənin baş qohromanı Əsgor. o  biri qütbündo isə qohromanın ohato olunduğu 
cansıxıcı mühıt. bu mühitdo yaşayan köhno düşüncoli adamlar "ftrqcyi-cybcu 
və taifcyi-tonəcular” (cyib axtaranlar dostosi vo teno cdonlor utyfası) dayanır.

Osgor holo hoyatın isti-soyuğunu görmoyon, onun acısını. şirinini dadma- 
yan ycniyctmə bir goncdir. O. hom daxilon. hem do zahiri görkomco gözəldir. 
oxlaqlı vo morifotlıdir. Qara gözlon, hündür qamoti. gıülnar çöhrosi. boynuna 
tökülon uzun siyah saçlan. nohayot. şırin danışığı. bülbül sosi kiıni xoş avazı var. 
Əmokçı xalqın içənsindon çıxmış bu goncı müollıf nocib mcyıllorin. yüksok 
oxlaqi kcyfıyyotlorin tımsalı kımi göstorir.

Dəmirçi oğlu Əsgor dini clınloro yıyolonmok üçün cvıno gcdib-goldıyı 
morsıyoxandan tokco tobıot clmlonni (A.Bakıxanovda: "clmı-obdan") yox. 
hom də hoyat dorslonnı öyronmoyo çaltşır. Gctdikco müollimıno vo onun 
somımı ailesıno isnışon gonclo müollımın gözol qızı bır-bınnı scvTnoyo baş- 
layır. Lakin bu /aman morsıyoxan ölür vo gonclorin saf. lemiz mohobbotıno 
pıs gözlo baxan mohollo adamlan Əsgonn scvgilısı ile görüşmosıno ımkan 
vcmnrlor. Mancolon aradan qaldırmaq üçün Əsgor bozı todbirlor görüb. səylor 
göstorsə do bunlar somorosiz qalır. Meşuqo. pis adamların tənosındon uzaq- 
la>maq ve teskinlık tapmaq üçün scvgihsi ilo vidalaşıb soforo çıxır. Bu aynlıq 
Osgori daha da üzür. O. iztirabdan zəifioyir. saralıb-solaraq xostolonir vo 
tamam üzülorok yorğan-döşoyo düşur.

Scvgilisi sofordon qayıtdıqdan sonra bir qedor dirçolso do bedxahlara qarşı 
açıq mübanzo apara bilmoyib ycnıdon ümidsızleşir. Buna baxmayaruq, eser 
nikbin bır sonluqla qurtarır: uzun moşoMqotlordon sonra Əsger yuxuda scvgilı- 
sinin atası ılo, ölmüş müollimi ilo görüşür. O, qızını Əsgoro vcrdiyini bıldirib. 
"bundan sonra monim malım vo oyalım sono moxsusdur" -  dcytr. Əsgor yuxu- 
dan ayılan kimi yoldaşlannın yanına qaçıb. ohvalatı onlara danışır. Yoldaşlan



onun vuxusunu ınohobholinin ugurtu qurtaracagını hildiron bır olaməl kimi 
yozurlar Əsgor buna ınanıh lczliklo öz scvgilisino qovuşağactna ümid bi>sloyir.

Ilckuyodo Əsgorin scvgilisi do zomanənin odalotsi/.liyindoıı, hodxalı 
adaınlann höhtanlarından ozah çokon insanlann nümayondəsi kimi göstorilir. 
Atasıııın votatmdan soıua kömoksı/, arxast/ qalan bu q ı/ Əsgorin sımasmda 
o/üno gö/ol scvgili. dost. sımsar vo arxa tapır. Lakin mohollo adamlnn onun 
da xoşboxtlıyıno manco törodir. ı/tırab. ü/üntü çokmostno sobob olurlar. O da 
Əsgorlo arxayın görüşmok. aılo qurmaq üçün todbir görmok, mancolori aradan 
qaldtrmaq istoyir. Ək.s torofin güclü olduğunu gördükdo isə gah talcdon, boxt- 
don şikayotlonir. gah da bodxalı adamları lonoıloyorok. nicatı yaşadtgı ycri 
doyişmoklo onlardan u/aqlaşmaqda görür. O, bir müddot qürboi cllordo go/ib. 
ycnidon doğma şohoro qayıdtr. Yol konannda durub onu gö/loyon Əsgorlo böyük 
scvinclo. mchribanlıqln görüşür, hal-ohval tutur Əsgorin saralıb-soldugumı 
görondo hoyocanlantr. onun xostoliyinin sobobini soruşur. Pis adamların ycno 
onlara iAim, böhtan ata bilocoyim cşidondo ııaralıat olur, todbırlor düşünılr.

Hckayo maarifçi ya/tçılarm osorlorindo tez-tc/ tosadüf olunan "xoşboxt 
sonluq"la bitir vo bu sonluq odibin ireli sürdüyü idcyamn qabanq ifadosino 
çcvrılorok. sağlam ağlın, monovi-oxloqi tomi/liyin, sodaqot vo üoğnıçuluğun 
avamlıq. cohalot, böhtan, oqli naqislik vo cybocorlik üzorindo tontonosi kimi 
monalanır Müollif qohromanlanntn scvgi macoralannı nağil cdib qurtardıqdan 
sonra onlann yaxın /amanlarda bir-birino qovuşacağına ümid boslodiyini bildi- 
rir vo hckayonı Allaha dua sociyyoli misralaıia tamamlayır.

"Kiıabi-Əsgonyyo" kımt Ismayıl boy Qutqaşmlmın "Roşid boy vo Soadot 
xanım" osorı do məhobbot mövzusunda vazıltntş vo maarifçilik idcallannı oks 
ctdınr. Ilk dofo 1835-ci ildo Varşavada fransız dilindo noşr olunan bu scntimcn- 
tal ruhlu hckayodo moışot vo monovıyyatdakı gcriliyo. köhnolik qalıqlanna 
qarşt chtır.ıslı maanfçı ctirazlan aydın ifado olunur. ö zü  do bu xüsusiyyot 
"Roşid boy vo Soadət xamm"ın tokco mövzusunda. ıdcya-mozmun plamnda 
yox. bodii toxıımasında da aşkar görünür.

Hckayonin monovi-oxlaqı mo/mun daşıyan kontliktı yazıçının maarifçilik 
ıdcalı ılo comiyyotdoki köhnolmiş adotlor amsında davam cdir. I.Qutqaşınlı 
ö/ünün ycnı insan, ycnı ıctımai mıınasibotlər haqqında ar/ulanm böyük bır 
somimiyyotlo yaratdığı baş obrazlann Roşid boylo Soadot xanımın simasında 
ümumiloşdihr. A/orbaycan /adoganlannın qabaqcıl tıümayondolon ıçonsindon 
çıxıb, osrin mütoroqqı fıkirlori ilo lorbıyolonon Roşid boy ycnıyctmo yaşla- 
nııdan vuruş mcydanlartnda olmuş. qoçaqlıq vo ıgıdliklorı ilo həmvotonlon 
amsında dorın hörmot qazanmışdır O. gücsü/loro. darda qalanlara yardım oli 
u/adır. tc /-tc / silaha sanlaraq votonini çapıb-talayan. əkinçilori incidon quldur- 
larla vumşur, onlarııı yuvalanm tar-mar cdir. Roşid boy cyni /amanda Şorq 
odobiyyatına yaxından boləd olan bir ziyalıdır. O. Firdovsınin "Şahnamo" 
osorini. başqa qəhr.jmanlıq dasianlannı, xüsusılo fars qozollənni oxumagı çox

scvir. Onun on böyük ar/usu "bütün moşhur ıgıdloro qalib golmok vo bütün 
zoıfloro. yoxsullara kömok ctmokdir"1

Yazıçının maarifçı idealı Roşıd boyin ailo qurmaq mosolosıno 
münasibotindo daha qabarıq to/ahür cdır Üzcyir boy Hacıboyovun "Arşın 
mal alan" komcdiyasında da göstərildiyi kimi ta XX osnn ovvollorino qodor 
Roşid boyın votənindo gonclorin cvlonorkon. golocok nişanlıxını görüb 
scçmosi müşkül bir iş idi. Buna baxmayaraq. Qutqaşınlının qohromanı ailo 
qurmaq ıstodiyi q ı/ı mütloq görmok. yaxından tanımaq istoyir. (,'ünkı Roşıd 
boyo göro arvad ori "ürokdon scvon bir hoyat yoldaşı" olmalıdır.

Bcloliklo. Roşid boy ö/. dövrü üçün çox mühüm. ciddi. aktual bir mesolo 
ıroh sürür. O. "islam Şorqındo yüz illordon bori hökm süron qadın alvcn. kor- 
koranə vo mocbun ızdivac mosolosı olcyhıno çıxaraq. kişı ilə qadın lıüququ- 
nun boraborlıyım tobliğ cdır. a/ad scvgı, a/ad ıntıxab. qarşılıqlı məhobbət 
ınosəlosını ıncydana atır" vo bunu "qadın hüquqsu/luğunun ortadaıı qaldınl- 
ması, aılo hoyatmın sağlnmlaşdınlması. aılo folakotlənmn yox cdilmosı vo 
golocok nosltn düzgün ınkışafı" ilo olaqolondınr:

Roşid boy omollonndo somımı, niyyotınin gö/ollıyıno ürokdon tnanan bır 
goncdir. O, scvgi münasıbotlonndo tomiz, aliconab, no/akətlı. cym zamanda. 
qotiyyotli vo o/mkardır. Qarşısına çıxan mancolor onu qorxudub oqıdosındən 
döndormir. Əksıno, scvgilisimn başqa bır adama vcrildiytnı cşidondo qoçaqlıq 
göstərib onu azad cdir.

Yazıçı öz qohromanının maanfçi ohval-ruhiyyosini, xalqa yaxtnlığını və 
dcmoknıti/mıııi onun nökori Əzizlo münasibotlərindo do oks ctdirir. Bclo kı, 
onlann arasında noınkı ağa-nökor münasibotlori, ictimaı mənşo forqı hiss 
olunmur. oksino, Roşıd boy on çotin anlarda Əzizlo moslohotloşıb, sözlərinə 
qulaq asır, kömoyıno arxalanır. Bu cohot onun nitqtndo, xüsusilo Əzizo müra- 
ciotlorindo daha aydın görunür. Roşid boy hütün situasıyalarda Əzizo müraciot 
cdorkon on mehnban. oıı somımi sözlor işlodir "Monım vofalı yoldaşım". 
"Monım scvımli Əzizım" "Monim sadiq sırdaşım" vo s. Bütün bunlar göstonr 
ki, onlar bir-birını ürokdon sevon, bır-bırilo homdord. sırdaş olan iki somimi 
dostdur.

Ümumiyyotlə, hckayodo kondli-mülkodar, ağa-nökor, varlı-yoxjtul müna- 
stbotlorinın tosvirino rast gəlinmir. Burada yalnız haqlı vo haqsız, güclü vo 
zoif. odalotlı vo zahm adamlar var. Bunun sobobi, görünür, odur kı, Qorb vo nıs 
maarifçilonndon tosirlonon. onlardan yaradıcılıqla bəhrəlonon I.Qutqaşınlı 
toxunduğu mosololon sınfı mövqcdon dcyil, libcral zadogan nıaarifçiliyi baxt- 
mından qtymotlondinr. lctimai zıddıyyotlonn xcyirlo şor, yaxşı ılo pts arasındakı

* Ismayil boy Qutqaşmlı. Roşıd boy vo Soadot xanım. “AKƏK”. VIII cıld. Bakı. 
1988, soh.542

: H.Əfondiycv. Azorbaycan nosnnin ınkişafunxindon. Bakı, l%3. *oh.129-130.



konflıkt kımı vcrılmosı do buradan ırolı golir. Roşıd boyin ikı on mühüm 
.ır/usunduıı birı budur: “Bütün /oifloro. yoxsullara kömok ctmok"'. O. quldur- 
lurın yuvtumı hom do ona göro dağıdır ki. oıtlar okinçilori, /ohmot adamlarmı 
incidir, onlaru o/iyyot vcrirlor.

Nohayot. hckayodo ö /  roqibino aglın gücü ilo, "qan tökmomiş", lodhırlo 
qalıb gohnok istoyon Rojııd boyin son doroco insanporvor bir gonc kimi tosvir 
olunması da müollifın maarifçi mövqcdo day.uıdığını gösloron yaxşı bir sübul- 
dur. Soadot qaçınldıqdan sonra qo/oblonmış Korim xana qarşı gördüyü todbirlor 
onun humani/minı oks cidiron sociyyovi hadisotərdir

XIX osr A/orbaycan nosrindo, o cümlodon. “Roşıd boy vo Soadot xanıtn" 
hckayosındo quldınlan mühüm vo ohomiyyotli mosololordon biri do qadın 
u/udlıgı mosolosıdir. Bu. hom Bakıxanovun, hom do Quiqaşınlının osorindo 
comiyyotin osas problcmlorındon bın kımi qoyulur. azad scvgi, qarşılıqlı 
mohobboı, q;ulın hüquqsu/luğunun arudan quldmlması, ailonin ycni pnnsiplorlo 
qurulması, gonc noslın dü/gün torbıyosı vo inkışafı problcmlon ilo olaqolon- 
dırilır. Hor ıkı ya/ıçının qadm qohremanı daxilon lomi/. saf. yüksok oxlaqlıdır 
Onlann ıkısı do a/ud yaşamaq, qarşılıqh mohobboı osasında ailo qurmaq istoyir, 
bundan ötrü yaşadıqlurı qaranlıq mühilin bodxah qüvvolonno qarşı çıxmalı 
olurlar. Lakın Soadot xanım morsiyoxan q»/ı ılo müqayısodo daha dolgun 
surotdir I.Qutqaşınlı oııun sımasında ycm yaranmaqda olan açıqfıkirii gonc- 
liyin nocib. ınsani xüsusıyyotlonnı canlandırır

Soudot xanım köhno moışot qaydalanna. vaxtı kcçmış adotloro ctıraz cdon 
ycni mcyillı bir qı/dır. Validcynlon onu tanımadığı bir adama oro vcrorkon 
Soadot xanım ctiruz cdib dcyir. “Bu yaxın zamanda mon öz nocabotı vo soıvoiı 
ilo moğrur olan Əsgor aganın arvadı olmalıyam. Mon onun xasiyyolino bolod 
dcyilom, boiko o. hcç moni scvmir. Ah! Blo bır uşağa oro gctınokdonso. mon 
daim anamın vo siinin yanında yaşamağı no qodot xoş bır soadot hcsab cdordım. 
f:lo bir adam mondon no mohobbot. no do hossas bır könül uma bılmoz": . 
Soadot xanım ondan çox-çox kıçık olan vo üroyino yatmayan Əsgor ağaya oro 
vcrilməsi b,ırodo anasımn vo yaxın qohumlannın qorannı doyişorok Roşid boylo 
uilo qurur ilcç şübhosi/. bu /amanına göro mütoroqqi, cosarotlı horokot idı 
vo hir daha I.Qutqaşınlının dcmokratik mcyilli yazıçı olduğunu göstorirdi.

Hckayonin ıdcya-binlii doyon, müolliftn maarifçi mövqeyi bir do bundadır 
ki. orada sohv cdonlor, yanılanlar öz qobııhotlorini başa düşorok, baştjalanndan 
ıbrol götüriir. giinahlanm ctiraf cimoli olurlar Mosolon, oğlu Əsgor ağanı cvlon- 
dırorkon hcç kosin royini soruşmayan Korim xan sohvini başa düşondon sonra 
Roşid boyın aliconublığı qarşısında baş oyorok onun clçisino dcyir: “Mon 
Roşid boyin. Soadot xanımın vo hotta oğltımun yanında günahkaram. Çünki

' Ismayıl boy Qutquşmlı. Güstonlon osori. soh.S42 
; Ycno oruda. soh.547

mon oğlumu özündon ikiqat yaşlı bir qızla cvlondirmok niyyottno düşdüm. 
Bunu fıkırloşmodim kı. homin q ı/ bır başqosını scvir vo onun lorofındon scvil- 
mışdir. Bu saat gcdib ağana söylorson ki, mən onunlu banşıram. çünki monim 
göz dikdiyım bir oğiuından moıu daim mohrum ctınok ıxtıyarında ikoıı. onu 
mono qnytarmağı toklif cdir**'.

Bcləliklo, osərdə nmsboı qohromanların gözəl, nümunovi horokoiı ilo pıs 
udamlum tosir gösiorilməsı, onlara monovı satlıq aşılanması, çırkin, qorxulu 
nıyyətlordon çokındırilmosı do maanfçı müollıfın dünyagorüşü ılo bağlıdır 
Hom Roşıd boy, hom Soadot xanım, hom do onlurın yaxınlıq vo doslluq cfdiyi 
Əziz, Mordan vo Şamah kimi udamlar özlorinin insanporvor foaliyyotlon ilo 
mühitlorindoki qaruntıqlan yanr, comiyyotin /iyalanmasına nail olurlar.

Həm "Riyazül-qüds" vo "Kitabı-c)sgon>'yo". hom də "Roşıd boy vo Soa- 
doi xanım" osorlori bi»dii kcyfıyyollorino göro do muruqh nosr nümunəloridir 
Doğnıdur. A Bukıxanovun osorlərinin dili çoiindir. Hom **Riya/ül-qüds"ün. 
hom do ‘'Kitabi-Əsgəri>yo"nin lcksikasında çoxlu orob-furs sözlorinin. mürok- 
kob torkiblorin işlonmosı onlunn dilini xcyli qolizloşdirmişdir "Roşid bəy vo 
Soudot xanım" iso fransr/ dilindo ya/ılmışdır Buna baxmayaraq, hor üç osordo 
hadisolor tobii inkişaf ctdirilir vo bir-birini tamamlayır. Süjct ardıcıllığı, 
kompo/isiya bütövlüyü. surotlorin psixotoji anlannın sənotkarlıqlu toqdimi bu 
osorlorin osas bodii mo/ivyotloridir

XIX osrin ortalanna doğnı Azorbaycan nəsri dil-üslub vo janr baxımından 
daha da çcşidlonir llk dastan-ronuın vo hckayolordon sonnı A.Bakıxanoxıın 
•'Nosihəılor". M Ş.Vazchin “Hikmotlor vo nosihotlor" adlı osorlorı mcydana 
gəlir Əsrin onalarında iso görkomli pcdaqoq vo şair Mir/o Şofı Vazchin 
mozhoko vo hckayot janrlannda yazdığı monsur osərlori “Kitabi-türki" dors- 
liyində çap olunur.* Bu osorlor ycni d ö \T Ü n  ləloblorindon mcydana golmişdi: 
tozo açılun məktoblordo istifado olunmaq üçün hazırlanan dorslikloro pcdaqoji- 
didaktik prinsiploro uyğun sado, yığcam nəsr osorlori lazım idi. Bclo chtiyaclan 
maarifpərvor sonotkarlann özlori ödoyirdilor. A.Bakıxanov vazırdı: “Mon no 
qodor axtardımsa. uşaqlarm tolimi üçün ctə bir kitab tapa bilmodim ki. o. asan 
anlaşılan bir dil ilo onlann oxlaq gözelliyino dolalot ctsin. Bozi işlomokdo 
olan kiuıblar o qodor qarışıq-dolaşıq ibarolorlo yazılmışdtr ki. müollimlorin 
çoxu özlori onları dork cdo bilmirlor. Bozi kitablar iso o qədor uzun vo ponıkon- 
dodir ki. onlan anlamaq çox çotindir... Buna göro hicrotdon 1252-ci il kcçon 
zamanda "Nosaych" adlı aydın vo sadə anlaşılan müxtosor bır kıiab yazdım. 
Qüdrotli Allahın kömoyino ümid cdirom ki. bu əsor uşuqluru faydalı olub. 
onların torbiyosino gctdikco daha artıq tosir cbin"'

1 Ismuyıl bo> Qulqaşınlı. Göslonlon oson. soh.560.
: Bax: Kitubi-türki. Tıflis. 1272 (h.).
1 Abbasqulu ağa Bakıxanov. Bodii osorlon. Bakı, 1973. soh.351.



Üclo xcyirxah nıoqsodlə yu/ılmış "Nosıhotlor" donn humanist mozmun 
daşıyır. Qısa, yıgcam formada söylonon homın nosihotlordo Şonq müdrikliyinin 
ümumbəşəri ruhu aydın duyulur. Yaxın və Orta Şorq bodii-folsəfi fikrinin 
ihr.ıtamız ononolotinı davaın ctdıron odih müasırlonni şorofio yaşamağa, monalı 
ömür sürmoyo. alıconab, xcyırxah olmaga çagınr. Onun nəsihotlorindo hom- 
çinin clmin. biliyitı faydası. böyükloro hörmot. zohmoto mohobbot, qanunlura 
riayot, dostluq vo yoldaşlıq qaydalan haqqında ibrotnmiz fikirlor vardır ki, bu 
gün do gözol vo monalı soslənir

- Hor kəs vozifodo. clmdo vo yaşda sondon böyüksə. ona hönnot clo, ta ki, 
sondon kiçıklor do sono hörmət ctsinlor.

Yalan danışmaqdan çokin. Çünki hor kos sonin bu xasiyyotini bilorso. 
doğru sözünə də manınaz

Ifor kos başqasının cybini açıb sənə dcsə, ondan u/aq ol. Çünki o, sonin 
də cybinı haşqasına söyloyor.

Tənbollikdon qorx, çünki o. bütün eyiblordon daha pisdir.
Bil ki, təvazökor vo şirindilli adamın dostlan çox olar.
Agtldan vo clmdon daha yaxşı bir dövlot yoxdur. Çünki onlar homişo 

soninlo olar vo hcç kos onlan sonin olindon ala bilmoz vo s.
A.Bakıxanovun osori kimı M.Ş.Vazchin "Hıkmotlor və nosihotlor'*i do 

Yaxm Şorq odobiyyatımn əxlaqi-didaktik ononolonno osaslanır. Onun osas 
mozmunu müoüifin öz çağdaşlarına ünvanladığı torbiyovi tövsıyolordon ıba- 
rotdır. Böyük hoyatı hoqıqotlori. oxlaqi-torbiyovi düşüncolon, hoyatda dofolorlo 
yoxlunılmış. sınaqdan kcçinlmiş dolğun. monalı fıkırlon ıfado cdon bu tövsı- 
yolor ınsanlara humanızm idcyalan. azadlığa. xalqa. omoyo donn mohobbot. 
dostluq, odalot, mordlık kımı gözol ınonovı kcyfıyyətlor aşılayır, onlan qurub- 
yaratmağa, həyatda uyıq olmağa vo monalı yaşamağa çağırır. Bu nosihotlərdo 
dostluq, mchribanlıq, somımilık. qayğıkcşlık. doğruçuluq. odalot. ınsanpər- 
vorlik kımı yüksok monovı kcyfıyyotlor torif-toqdir olunur, oksino. yalan. kin. 
odavot. şəhvot. paxıllıq. haram. zalıınlıq, taınahkarlıq. qəsbkarlıq vo s. insana 
yaraşmayan monfi xüsusıyyətlor pıslənir.

Hoyatın monasını. vaşamağın gözolliyini hünordə, xalqa, votono xidmotdo 
goron şaır adamlan pis xüsusiyyotlordon, bod horokotlordon çokinmoyə, insanı 
ucaldan. nocibloşdiron omollor görmoyo çağırır. O, gchlik. fanatizm, avamlıq 
vo nadanlığııı hökm sürtlüyü fcodalizm cəmiyyotindo insanlann monoviyyatında 
omolo golon çirkin chtıraslara - zinətçilik, şöhrotpərostlik, zülmkarlıq, qeybət. 
tamahkarlıq vo oğurluğa qarşı çıxır. çağdaşlanııa halal. gözütox, sobirli. tədbirli 
vo gözüaçıq olmağı moslohot bilir: "l.al dil yaxşıdır yalançı dildon; Yatanın 
oyaqdan xoborı Oİınaz; Kırn çox danışır, çox sürüşür, Foqirlik yaxşıdır haram 
düvlollilikdon vo kasıblıq xoşdur zülmdon; Evdon irolı qonşunu axtar vo yoldan

iroli yoldaşım; Sobirsiz foqir yağsı/. çıraq kimidir; Dünyanın vo malın dost- 
luğu hamı xotalann başıdır; Diri it ölü aslandan yaxşıdır; Yaxşılıq cyloyon kışi 
diridir, ogorçi ölmüş ola" vo s.'

Mo/munca müxtolif saholori ohato cdon "Hikmotlor vo nosihotlor" əso- 
nndə clmin s^unorosi, ağlın rolu. alimin böyüklüyüno dair fıkirlor, habclo nadan- 
lığın vo savadsı/lığın tonqidı xtisusı ycr tutur. "Flm vo kamal tohsilino hor 
şcydon çox çalış, çünki hor şey onlann kömoyi ilo oldo cdilir" dcyon A.Bakı- 
xanov kimi Vazch do alimin bir gününü cahilın bütün ömründon qiymotli, ağıllı 
düşmonı cahil dostdan üstün sayır. Maarifporvor şair insan monəviyyatını alçal- 
dan xobislik, kın. küdurot. acıq kimı antıhumanıst sifoilonn comiyyoto fayda. 
xcyir dcyil, pcşmançılıq. zoror, moyusluq gotırdiyim döno-döno qcyd cdir. O, 
xüsuson bildinr ki. acıqlı olanda insan otrafmdakı hadisolon yaxşı sorf-nozor 
do bılmodıyındoıı düzgün, haqlı qonaotə golə bilmir, sohv notico çıxardır. Vazch 
dcyır "Acığın ovvoli doiilikdir, axın pcşmunçılıq; Hor kostn havası oqlinə qalib- 
dir, holak oiur, Holımlık bilinmoz acıq vaxtı; özünü xalqdan sayma, no qodor 
ki. acığın özüno qalibdir: qüw ətli o kişıdir ki. öz acığına qalıbdır"1.

"Kitabı-türki" dorsliymdə XIX osr Azorbaycan bodiı nosnnın başqa nümu- 
nolorı do çap olunmuşdur. Bır qismı klassık Şərq odobiyyatından sərbəst tor- 
cümo vo tobdil, bir qismi do Azorbaycan folklonından ıstıfadə yolu ılə yazılmış 
vo tədqiqatçılann "fars və orobcədon torcümo olunmuş moqalolor". “monsur 
miniatür", “miniatür hckayo" adlandırdıqlan'' homin nümunolorin bir hıssosını 
ınüollifin özü •‘Mozhokolor"4. digor hissosini “Hckayotlor". üçüncü hissəsini iso 
“Tomsillor" başlığı altında toqdim ctmışdır

Xalq nağıllanna moxsuscpik tohkiyə-söylom torzı, folklor-rovayot üslubu. 
sado anlaşıqlı dil, aydın nitq. doğma qrammatik quruluş, canlı bədii intonasıya. 
yığcamlıq. konkrctlik "Kitabi-türki’’doki nosr nümunolorini onlardan ovvolki 
vo sonrakı povcst vo romanlardan forqlondiron on sociyyovi bodii-cstctik 
moziyyotlordir. Sonralar bu moziyyotlor S.Ə.Şirvani vo M.M.Şükühinin nadi- 
rolərindo davaın ctdirilmişdir

' Mirzo Şofi Vazch. Hikmotlor vo nosilwtlor. "AKƏK'’, VIII cild. Bakı. 1988. 
s»h.414-420

: Zaman Əsgorli. M.Ş.Vazchin hikmot vy nosihotlori. “Arorbaycan müollımı" 
qozcti, 17 oktyabr 1986. >fe84

* A.Mommodov. Azorbaycan ədobiyyatında hckayo. H.Zordabi ad. DPİ-nin noşn, 
1970. soh.22; ycno onun: Azorbaycaıı hckayosi. Bakı. 1984, soh.14-20; A.BayTamov. 
Mırzo Şofı Vazchin odobi ırsi Bakt, 1980, soh.79-80.

4 Mozhoko Yaxın vo Oıta Şorq odobiyyatında kıçik hocmli mornur osordir. Maya- 
smda gülQş-yumor dayanır; hom forma, hom do mormun baxımından şifahi xalq odo- 
biyyalındakı lotifolori xatırladır Onlann başlıca gülüş hodofı nvamlıq, modoni gcnlik. 
monovi yoxsulluq, tobliğ ctdiyl fikir-ıdcya iso oxlaqi totnizlik vo gözollikdir.



XIX osr Ararbaycaıı nosrinin inkişafında ycnı morholo M.F.Axundzadonın 
foaliyyoti ilo haşlanır. Millı hodii vo ıcrimai-folsofı fikır tarıxino maanfçilik 
horokatının idcya ilhamçısı. böyiik fılosof, müiofokkır yazıçı. bırincı dramaturq 
kiını şöhrotlonon Mirzo Fotolı odobiyyat tarıxındo bır do ycni nosrın banisi 
kımi moşhurlaşıı Moh/ “Aldaıımış kovakıb" özündon ovvolki nosr nümuno- 
lorindon tamamilo forqli tozo bodii doyor, cstctik mozıyyot kəsb cdir vo bütün- 
lükdo Azorbaycan nosrı ozündo Qorb kontckstım do chtiva cdon orıjinal bodiı 
tofokkür hadısosino çc\TİIir. Bu oson yazmaqla Mirzo Fotoli tokcə Azorbaycan 
odobiyyattnda dcyil. bütun Yaxın Şorqdo bodıı nosnn inkışafına ycm “ardıcıl 
rcalıst istıqamot vcnr" vo bu ıstıqamot uzun müddot mılli nosnn "bilavasıto 
zomini, on yaxşı ıdcya-bodiı başlanğıcı olaraq qalır"'.

Insanın sosial, monovı, milli, şoxsı azadlıq hüquqlan vo bu huquqlanıı oldo 
cdılmosindo xalqın rolu barədo maanfçi fikir vo ıdcya bu osordo daha gcniş 
miqyasda vo rcalist boyalarla ıfado olunur. Xalqın sıyasi-monovi azadlığı, xoş- 
boxtliyı şahın. hokmdann yox, onun öz olındodir. Oxlaqi-millı vo sosıal-siyasi 
yctkınlikdon uzaq "bosırot vo d m  sahibı" olmayan avam xalqı idcal şah da 
azadlığa vo xoşboxtlıyo qovuşdura bılmır. Idcal comıyyot yaratmaq iiçün adil 
hokmdardan ovvol “bosırot vo clın sahibı" olmuş xalq lazımdır!

Bu ıdcya osordo qunı nosıhot, yorucu moızo Ibrmasında dcyil, yüksok bodii 
lövholorlo caıılandınlır Yazıçı bır torofdoıı Şorq ıstıbdad üsuli-idarosinin 
dcspotizmo osastanan sıyası cybocorliklonnı, kcçmiş vozirlorin vo dövlot 
başçılannm ağılsızlığını, ikincı lorofdon ıso homin dcspotizmi vo agılsı/.lığı 
ııonnallıq kımı qobul cdon xalqın vo kütlonin cahilliyiııi vo uvamltğım gülüş- 
ıfşa hodofıno çcvimıoklo golocok nosilloro ibrot vcrir. O, tonqid yolu ilo inkar 
ctdiyi sıyası quruluşuıı cybocorlıklorini bodii surotlorin tıınsalında oyaniloşdi- 
rorok tanxı ohvalatı müasir hoyatla. mifik tofokkürü rcal hadisolorlo, pcrsonajlan 
qavnaqlardakı molumatla clo üzvi olaqolondirir ki, oxucu tarixdo bu günü, bu 
gündo iso tarixi görmoyo çotinlik çokmir.

Povcstdo osas tonqid lıodofi Şah Abbasdır. O. nadan, qabiliyyotsiz bir 
padşahdır. ölkotıin müqoıldonıtı. ohaliııin qayğılan ilo maraqlanmavıb. günlonni 
cyş-işrotlo kcçirir. Şalıın bacarıqsi/lıgı vo toqsirı ü/undon Iran dövloti ağır bir 
vozivyoto düşmiişdür ticarot |X )/uhm ış. körpülor. karvansarahır uçuhıb dagıl- 
mış, kondlor, şohorlor viran olmuşdur. Ölkomıı hor ycrindo tıadan, odalotsız. 
rüşvotxor dövlot momurları olıaliyo zülın cdir, onu soyub-talayırlar.

Şalı Abbas rohmsiz, qoddar bir dövlot başçısıdır. O. hakimiyyoti olindo 
saxlamaq üçün lıor cür zülmo vo odalotsizliyo yol vcrir: insanlan dar agacına

' Yaşar Qaraycv farix: yaxından vo u/aqdan. Bakı, 1996, soh.221.
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çokir. onlan şaqqalatdınb qala qapısından asdınr. Qoddar şah. hotta öz övlad- 
lannı bclo cozalandırmaqdan çokinmir. oğlanlarından bınnı öldürür. ikısımn 
gö/ünü çıxandınr.

Şah Abbas. cynı zamanda. nadan bır hökmdardır O. öz otrafma valtaq, 
riyakar adamlan toplamış. ölkonın ıdaro ışlorini baeanqsız şoxsloro tapşır- 
ınışdır. Ikiüzlü saray xadimlori - vozirlor. mollabaşılar. münoccımlor ohalimn 
sosial-iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaqdan ötrü çalışmaq ovozıno. öz riitbo- 
lorini ollorindo saxlamaq üçün şaha yaltaqlamr. onun qoddar horokotlorino 
boraot q;ızandınrlar. Bunun noticosiwlo ölko ohalisimn maddi yaşayış tor/i gct- 
dikco pisloşir, insanlar dilonçi vo/iyyotıno düşürlor. Şah xozmosi tükonorok 
bomboş qalır

Yazıçı Şah Abbasın nadanlığını vo cybocorliyini donndon açmaq üçün 
onun saray xadimlorini toqdim cdir. ölkonin maliyyo işlorino rohborlik cdon 
vozir Mir/o Möhsün rüşvolxorluğu vo qohumba/hğı. xozinodar Mirzo Yohya 
yahınçılığı vo ikiüzlü olması, mollabaşı Axund Somod paxıllığı vo intiqamçıhğı. 
mönoccimbaşı Mirzo Sodroddin vo onun ustadı Mövlana Comaloddın mon- 
>obporost!iyi vo qorxaqlıgı ilo sociyyolonirlor Onlann siyasi savadsızltğı. baca- 
rıqsızhğı vo gülünclüyü Sordar Zaman xanın müdafıo todbirlorino münasibot- 
lorindo daha aydın görünür

Ölkoni xarici işğalçılardan qorumaq üçün hcç bir horbi-döyüş taktikası 
olmayan Sordar Zaman xan Osmanlı tayfası Irana hücum cdorkon onlann 
yolunu kosmok. hücumumı dayandırmaq üçün sorhəddon Azorbaycana qodor 
yollan. körpülon dağıtdmr. Düşmonin olino hcç no kcçmosin dcyo kondlilorin 
oklnlorini vo mal-qaram lolof ctdirir Sorkordo bununla foxr cdir ki. yollar. 
körpülor xaraba qaldığından osmanlılar özlori clo topxana gotiro bilmoyib. Tob- 
rızo yalnız atlı vo pıyadalarla daxıl oldular. Əkin sahosi dağıdıldığı. mal-qara 
tolof cdildiyi üçün onların olino hcç no kcçmodi. buna göro do çarosiz qalıb 
üç gündon sonr.ı ac vo zo ıf halda Tobrizden çıxıb gctdilor.

Zaınan xanın sordarlıq ışmi, müdafio todbirlorini ürokdon boyonib toqdir 
edon Iran hakimlori bclo qorara golırlor ki. ölkoni golocokdo mııxtolif xarici 
basqınlardan qorumaq üçün orada abadlıq ışlon apannaq, dağıdılmış vollan. 
körpülori borpa ctmok lazım dcyil. Yollar. körpülor. kcçidlor borbad voziyyotdo 
saxlanılmahdır ki. düşmcmlor hücum ctdikdo qarot üçün ollonno hcç no kcçmosin

Rcloliklo. M.F Axundzado sara\ xadimlorinin ışi. foalı>70ti. düşüncosi 
haqqıııda ki'nkrct söhbol açmaqla Şah Abbasın dövlot aparatının gülıınclüyünü, 
oııun hakimiyyotınin başında duran adamlann nadanlığım oks ctdirir. Vozir 
Mirzo Möhsün, Sordar Zaman xan. mollabaşı Axund Somod, münoccimbaşı 
Mirzo Sodnnldin kimi ali monsob sahiblori ümumi halda Şah Abbasın sociy- 
yolonmosino xidmot edirlor.



I’ovcmüo Şnh Abhas hakimıyyoıino. onun siytsi iduro sistcnııno qurçı Yu«if 
Sorrnc >urori qoyulur. Odıhın iciimai-maarifçilik idcalluntıı oks cıdimn bu 
Minum hoyai vo l'oalıyyoıı osiirdo duhu gcnı> vo olıuioli losvir olunmuş. lıoliu 
ya/ıvı povcsiın udını da onun udı ılo bıığlumışdır: "Hckuyolı-Yusıf $ah’\  

Ağıllı. u/aqgoroıı vo odaloıli jalı olaıı Yusil Sorrac diııdar vo nuiınin bir 
kotullı aılosındo boyümıışdıir. Uşuqlığındu uiusı oııu ruhuni ctmok islomiş, 
buna goro Qo/vın $ohorındo mektobo qoyub oxııidurmu>dur. Yusif Sorrac 
Qo/vindo moklobı qunurdıqdun sonru Isfahundu vo Korbolada lohsil nlıb dini 
clmtori dyronmıji. lakıu nıhumlorııı oksoriyyotlnin kolokbu/ olduğunu görüb 
"özünü onlanrı /üııırosıno daxil cimok'' fıknndon u/uqtuşmı*dır. (). Homodann 
golıb Xolil adlı bır uslanın yunında sorraclıq (ai yohorı dü/olımok) sonotini 
dyronmı>, buııdan soııra tşlomok üçün Qo/vıııo qayılmışdır.

Qo/vmd«» olarkon o. sado, /ohmotkcş adamlann doriıı hdmıolini qa/anır. 
IXısilan onu scvır. ınanır voondun moslolvoi alırlur. Yusıfqorxub-vokinmodon 
hor ycvdo oz fıknnı uçıq söyloyır. (). Şah Abbasın /ulmkarlığııu. dövloi momtır- 
lunııın özba$nıulığmı. mhanılonn fınldaqvılıgını zolmıotkc> kütlolom ba>a salır. 
İ3ıma goıo lıakım loboqolor. saray xadımlorı Yusif Sorracı qoliyyon xoşlamır, 
oıta nıtrol cdırlor. Mollaba>ı Axuııd Somod onun lıaqqmda dcyir "öu şohri- 
Qo/vuıdo bır nofor ııabokar |K*yda olubtluı ki. comı-myi-/om iudo oııduıı 
mücnıntor vo qotlo mıısioiıoq bir kimsono lupılınu/; udıııu Yıısıl'Sorrac dcyirlor 
Molum dcyil kı. Iıarudu lorbıyot tupıbdır. Ancaq bu ovqut >olıri-Qo/vındo 
sakm olduğu üçıin ocamir vo övba$dan özüno mürid conı cdib lıomi>o ülomayi- 
gırnmın vo \uddamı->onoiı-qorranm /orbino vo /omnuno /obangü>adır... Hu 
molun homı>o öz müridlonııo sorahoton /ıkr cdiı ki. guya ülomayi-girum 
ovamo linb vcnrkır. Vo buııdan *ıluvo dcyır ki. kondxudadaıı ttıtmu> pad>alıadok 
küll orbabı-monasib ohli-zolomo vo qünaüıtoriqdirlor"'

Bu xüsusıyyotlormo göro sanıy xadimlorı YusıfSomıcu mfmt cdir vo onu 
Şah Abbasm ovozıııo luxl-iac sahiht scçırlor ki. uldu/larduıı golocok xotu onu 
doysın. (). laxia çıxan kimi mıilıiim islaluıl i>lori uparır Əvvolco rüşvolxor, 
vallaq. Siiiqııı vozirlori sarayd.ııı qovub /indaııa saldırır. Oıılann vozıfosini xalq 
içorisindon çıxmı> ağıllı, namuslu adamlaıa lap>ınr Münoccimbaşı monsobini 
dovloio vo ınilloto hcç bir luydası olınudığı uçün luınam loğv cdir

Yusif >ah vüayoi hakiınlorino iap>ınr ki. xalqla yuxşı mllar elsinlor, öz 
>oxsi monafclorindon öınl hcç kosi corimolomosinlor. nahaq co/a vcrmosinlor.
O. Iıor vilayolo xüsusi baxıcılar göndorir ki, onlar xalqın ya>ayı> soviyyosmı. 
ıııaddi voziyyoliııi. chtiyııclnrmı öyronib şaha molumai vcrsinlor Yusif şah 
ınohkomo i>ini ycııidon qumr. Büıtüıı vilayollorin hakimlonno bıldinr kı. onlar 
ınühakimoııi odalotlo ııparsınlar vo ohalini var-yoxdan çıxannasmlar

Mir/o Foıolı Axundov. Osorlnri 3 cılddo. I cıld. Üakı, 19X7. soh.2in.

Xalqı ağır vcrgılordoıı oznd etmok vo ddvlot golirım nizama salıııaq üçün 
Yusıf şah ycni vcrgi qanunlnn clnıı cdir O. kondlilorio vo şohor tdıalısi ilo bora- 
bor, hakim mboqolordon >ahzadolord»m, tacirlordon. ruhanilordon do vcrgi 
alınması baroıkı qorar çıxardır. Vcrgilorın ıniqdarını aaıldir: >ohor ohalisi 
üçün golırlormiıı ondun biri, koııdlılor üçün iso lyırmidon bıri miqdannda vagı 
qoyur. Dini vcrgUori iso Uunum uradan göıürür.

Olkoni abadlaşdırmuq. milloti maariflondirmok üçün Yusif şah dağılmı> 
yollurı. kdrpülori düzoltmok. karvansaralar tıkdinn*»k. htır vilayotdo moktoblor. 
xostoxaıudar açdımıaq bannJo soroncaın vcrir, kdhııo omb olifbastıun loknül- 
loşdtrilmosi fıkrıni ıroli sürür, susuz ycrloro su çokdinr. qocalara. yciunloro. 
>ikost vo korlara iaııo vcrdırir. Qozvın şohonnın küçolonm çırkli saxladığı üçün 
yaramaz kondxudalan vozıfodon qovub. ycnno namuslu adaııılar toym cdır 
Xıyabunlarııı gcnışlondinlmosı vo solıqoyo salınması haqda göstorış vcrir.

Şahın somııcaım ilo sanıy xorclori azuldılır. mohkomo ışlon ülomanm 
olındon almıb x ü s il s İ dövlot hakımlorino lapşırılır Əhalıdon yığılan xüms 
loğ\- cdilir. momurlann kımdoııso htnliyyo vo pc$koş almnsı qadağan olunur. 
Qoşuna vo momurlara movacibin vaxiında çatdınlnuısı ban>do soroncam vcnlir 
Bununla da Yusif Sorracın ıkı hoftolik şahlıq dtivri) Inm üçün "s4»adoi oyyaım" 
olur. Ilor toroldo abadlıq ışlori başlanır, soliqn-sahman. kxtılol. azadlıq gdrünür.
l.ukın homişo /ülm alımda yaşayan ohali "yaxşı güno dözmür Rohmlı pad- 
şahın himayosindo yaşamaq kütlo üçüıı çotin, kodorlı olur. Əhalinin bu ohval- 
mhiyvosindon isiıludo cdon fitnokarlor xalqı üsyana qaldınb Yusif Sonracı 
laxtdan salırlar

Müollif maanfsiz iranlılarm bu omolino gülür. qohqoho çokorok aci-acı 
gıılür vo bu giilüş öz mozmıınunu. muluyyoiıno gdro Azorbaycon odobiyyatımla 
tumam ycni bir cstctik lıudiso kimi soslomr Onu noinki onu osrlorin Şorq 
odobiyyaiındakı vo milli folklordakı gülüşlo (mosolon, Molla Nosroddın gülüşü 
ılo), hcç M l Axuıulzadonin dzünün komcdiyalanndokı gülüşlo do cynıloşıhr- 
mok sohvdir Yazıçmın odobi irsinın ılk araşdıncılanndan olan A.Şaiq huqlı 
dcyir ki. “Mirzo Fotolinin osorlorindoki gülüş bir-binııdon forqlidir. "Hacı 
Qara' dakı gülüş "Aldanımş kovakıb"do olan gülüşo bonzomoz. Binncı laübali 
gonclıyiıı şux vo istchzalı, ikincisi iso torzi aııdııaıı acı vo yaxıcı qohqoho- 
lordir"'. Bu gülüş comiyyotin cybocorlıklorino nifmt vo qozob doğurur.

"Aldanmış kovaktb" povcsiinin cstctik gözolliyini socıyyolondiron vo 
lumumlayan bır kcyfıyyot do onun orijinııl bodii stnıkturudur. Upik tohkıyo. 
hadisit vo obrazianı ınünasibotdo obycktivlik. hoqıqoto ıstınad pnnsıpı. surotlori 
sociyyolondirorkon açıq. birbaşa ınonoloq üsulundan ıstifado. mifık düşünco 
ilo turixı fakiın möhkom sintczı zamaıı vo mokan konkrctliyı bu osorin yad- 
daqalan ınoziyyotlondir. Müollıfin ırolı sürdüyü maarifçi-rasıonalısı idcyanm
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açılışı süjetin bütün montiqı ınkişafında baş vcrir. Insan suroılori yüksok sonot- 
karlıqla ümumiloşdirilir, xarakterlor. obrazların soeiyyosi onlann badisoloro 
münasiboilorindo vo danışıqlannda açılır.

Povestin fabulasını toşkil edon hadisolor silsilosı ardıeıl vo bır-biri ilo 
möhkom olaqodo toqdim cdilır Əhvalatlann bir qismı Şah Abbas. ikinci qismi 
Yusıf Sorracla bağlı coroyan cdir. Buna osason povestin fabulası iki hissoyo 
bölünür: bınncı hısso Mirzo Sodroddınin novru/dan on bcş gün kcçmiş tıldu/- 
İ3rın toqquşacağı vo bu (oqquşmadan ölkə padşahına xotor toxunacagı barodo 
Şah Abbasa xobər vcrmosi ilo başlayıb. hakimiyyot boşına Yusif Sorracın gotı- 
rilmosı ılo tamantlanır. Ikınci hısso iso mollabaşı Axund Somodin Yusif Sorrac 
haqqında molumatı ılə başlanıb. litnokarlann qiyamı noticəsindo onun laxtdan 
salınması. ıtkın düşmosı vo köhnə şahın öz ycrino qayıtması ılə sona çatır

"Aldanmış kəvakıb" povestının dili qəliz vo çotindir. Onun leksik torki- 
bındo orəb-fars sözlon. ıfado vo bırloşmələri çoxdur. Əsordo hckayoçinin va 
pcrsonajların ək«»riyyotının savadlı olması. saray mühitindo vaşayıb foaliyyot 
gostonnosı onların danışığını nıtqını mürokkobloşdırmışdir. Yazıçı povcstin 
dilındo homın mürokkəb dantşıq tərzını göstormoklə saray hoyatının kolontım 
cunlandımıış vo surotlon (ipikloşdirmişdır.1 Bununla borabər. orta osrlərin 
nosr dilı ilo müqayısodə M F Axundzadonın osonnin dılində onun leksikasında 
vo qrammatık quruluşunda ınüoyyon sadoloşmo do müşahıdo ctmok müm- 
kündür: xüsusılo Yusıf Sorracla bağlı cpizodlarda cıimlolor nisbətən qısa və 
yığcamdır.

Povest epık uslubda yazılmışdır. msan xaraktcrlonnın genış ohvalatlar. hadi- 
solər mustovismdo toqdimi onun üslubunun olamotdar coho(idır. Lakin osonn 
bozı epizodlunnda. xususılo Şah Abbasm saray xadimlon ilo müşavirosini 
tosvır edon sohifolonndo müoyyon qodər dramatızm çalarlan da nozoro çarpır; 
həmin müşavırodo çıxış edon pcrsonajlann nıtqı monoloq sociyyolidir. Ancaq 
bu xüsusiyyət povcstdo cpik vüsoti zəifloımır. əksıno. tohkiyonın qunılıışunu 
zəngınloşdınr

Azorbaycan iKİobıyyan tanxındə irihocmli rcalisı bodii nosrın povest 
jannnın ılk. lakın dünya odəbıyyatının kamıl nümuııolon sırasında dura bilən. 
ömoyi olan “Aldanmış kovakib" milli nəsro möhkom, uçulub-dağılmaz bir 
tomol olmaqla borabor. onun golocək yüksoliş istıqamotinı do müoyyonləşdir* 
mişdir Povcst özünün ıdcya-mozntun vo bodii-sonəı kcyfiyyotlon ilo XIX-XX  
osrlordo millı odobiyyatın ınkışafına güclii tosır göstormiş. Z.Marağayi. 
M.Ə Talıbov. S.Oonızadə. C.Mommodquluzado. N'.Norimanov kimı ya/ıçılar 
bu osərdon bohrolonorək ycnı bodii nosr nümunolən yaratmışlar.

1 H.Əfondıyev. A/orbaycnn bodii nosrinin larixindon. Bakı. I%3. soh.231-233; 
Nadtr Mommodov M.P Axıındo\ıın rcalizmi Bukı, 1978. soh.210-226. Arif Mom- 
ınodov Nosnıı poclikaxt (XIX owin II yansı), Bakı. 1990. soh.55-56

XIX osrin ewollorindo və ortalannda oldugu kimi. sonlannda da bodii 
nosrin baş idcya xonini maarifçilik toşkil cdirdi 80-ci illorin owollonndon 
başlayaraq. Seyid Əzım Şirvani, Mohommod Tuğı Sidqi. Rəşid boy Əfondiycv, 
Eynoli bəy Sultanov kimi maarifporvoryazıçılar xalq odobiyyatında. yaxud Şorq 
klassik şaırlorinin osorlonndo mövcud olan hazır süjctlor osasında bir sıra 
kiçık hckayələr yazıb öz dərsliklonno daxil ctmişdilor. "Kitabi-(ürki"dəki 
nosr nümunelori kimi bu hckayo vo nadirolorin do çoxu hazır süjct osasmda 
qolomo alınmış vo ciddi oxlaqi-didaktik funksiya daşıyırdı. Mö%'zu.su müxtolif 
rovayətlordon, şahlunn, vəzirlorin. müdrik adamlann hoyalından alınmış bu 
osərlərdo müolliflor ınsanı ucaldan. şəroflondiron kcyfiyyollordon söhbot 
açır. uşaqlan vo gonclon homin kcyfiyyotlorə yiyelənmoyo çağınrdılar1

90-cı ıllordo ıso bodii nosr tamam ycnı məzmunda vo formada doğuldu. 
Bu dövrün nəsnndə iki üslubi istiqamət apancı mövqc quzandı: birinci bodii, 
ikincı ıso folsofı-publisist üslub idi. Bu üslublann hor ikisi öz mayasını 
M.F.Axundzadonin yaradtcıltğından alırdı: binncisı, "Aldanmış kovakib"don, 
ikıncisi ısə "Komalüddövlə məktublan"ndan. Binncı istiqaməti Colil Mommed- 
qulu/ado. Nonman Nonmanov. Sultanmocıd Qənızadə, ıkınci istıqamoti Mirzə 
Əbdürrohım Talıbov vo Zcynalabdin Marağayn tomsil cdırdilor. Onlann foaliyyoti 
ilo Azorbaycan odobiyyatında "Kitab yüklü cşşək", "Soyahotnamcyi-lbrahim 
boy". "Danabaş kondının ohvalatlan". ''Bahadır vo Sona", "Moktubati-Şcyda 
bey Şirvani" kimi müasir tıpli roman, povcst nümunolon yarandı.

Bu osorlordo hoyat gcniş planda, real bodii lövholordo vo canlı xaraktcrlo 
toqdim olunurdu. Obrazlar yüksok soviyyodo tipikleşdırilir, onlann zahin foaliy- 
yotlori ilo borabor, daxili-psixolojı elamotlon do öz bodiı ifadosmı tapırdı. 
Bclo maraqlı osorlordon biri Mirzə Əbdürrohim Talıbovun “Kitab yüklü cşşək" 
romanıdır.

Əsorin mııollifi M.Ə.Talıbov 1834-cü ildə Tobriz şohərində dülgor aile- 
sindo doğulmuşdur. Ilk təhsilini mollaxanada almış, sonra şoxsı mütalıo yolu ilə 
biliyini arttrmışdır. Gonc yaşlannda xalq azadlıq horekatına qoşulmuş, dın 
xadimlərini və hakiın dairolori tenqid ctmişdir. Buna göro ruhanilor onu kafir 
adlandırmış vo Talıbov doğma votondo yaşava bilmoyib. Tcymurxanşuraya 
köçmoyo mocbur olmuşdur O. Rusiyanın şohorlorini gozmiş, sonra Istanbula. 
Mokkəyə. Almanıyanm paytaxtı Berlin şehorino soyahət ctmiş. nohayot. 
191 l-c i ildo Teymurxanşurada dünyasını doyişmiş. orada dofh olunmuşdur.-

1 Xcynılia Mommodov. •'ƏkinçTdon ‘Moll* Nosroddın"o qodor. Bakt. 1987, 
soh.189-191 ,

; Mıroli Monafı. Mir/o Əbdürrohim Talıbov. Hoyaı vo yaradıcılıftı. Bakı. 1977



Yazıçının lars dılindo zongin bodii vo publisistik irei qalmışdır. Onun allc- 
qorik üslubda yazılmış "Kitab yüklü cşşok" romanı oxlaqi-torbiyovi osordir 
ürada tosvır olunan ohvalatlann morko/indo Çoşşa dayanır. O. adanılann d;ını- 
şığını başa düşür. onlar kimi ftkirloşir. Ö / sabiblortnin horokotlorini tuhlil cdir. 
qıymotlondirır.

Ədıb comıyyotdoki kosırlon allcqorik üsullarla lonqıd cdir. Çoşşa comiy- 
yot haqqında vo comıyyotdo gördüklorını damşır. Ö/ü do comiyyot ü2\üno 

mchriban ağası Mırze Coforo danışır. O. adamlann hcyvanlara münasibo- 
tindon. xüsusılo sahiblonnin cşşoklorlo rofıarından olduqca nara/ıdır. Çünki 
sahiblori onlara “tohqirami/ gö /lo  baxır", “şüursu/ hcyvan" lıcsab cdırlor. 
Halbııki Çoşşaya göro uzunqulaqlar da xcyırxah. sodaqotli. ‘*/övq vo ıdrakda 
rütbəlori olan" inco vücudlu hcy\anlardır.

Əsorin idcyası nudanlığın. ağılsızlığm tonqidıdir. Ə.Talıbov /alımlıq, qod- 
darlıq. svulaqotsi/lik, unutqanlıq kimi oxlaqi kosirlori qotiyyotlo pısloyorok 
müasirlorinı daxili tomizliyo, monovi ucalığa. odobli, morifoıli olmağa çagınr: 
“Itısanlara vacibdir ki. bır-birino hörmot boslosinlor. Yoni birindon mohobbəl 
gördükdo ona hörmot vo minnotdarlıq ctsinlor. Ədobli o adamdır ki. heç vaxl 
boşboğazlıq və şişirdilmiş loriflor işlotmok fikrindo olmasın; hiylogorlik ovo/ino 
ö/üno gö/ol xasiyyəl vo xoşagolon oxlaq aşılamaqla başqalannın mohəbbotini 
vo roğboıini qa/ansın; qolbini kin-küdurot vo pisliklordən tomi/losin; lovğalıq 
və tokobbiir ü/ündon ö /  homcinsini incitmosin"1.

Əsoıxlən çıxan o.xlaqi notico bııdur ki. ınsanlan pis əmollordon yalnı/ 
xcyirxahlıq yolu ilo çokindirmok olar. Zülmkarlıq. odalotsi/.lik başqalannda 
homişo intiqam. odavəı. qisas duyğuları oyadır C’oşşa da başqalarmdan zülm, 
odaiətsizlik görondo qcyzlonir. inliqam duygulan coşur. Əksinə. mchribanlıq, 
odalol görəndo yumşalır. xcyirxahlıq eimok istəyir. O. yaxşıltğa yaxşılıq. 
yamanlığa yamanlıq göstorir Çoşşa Ifrito adlandırdığı sahibini /ülmkaroldu- 
ğuna görə o/işdirir. Momişi odaloLsi/liyino göro cozalandırtr. onlurdan ınliqam 
alır. Xosto qızdan ıso mchribanlıq gördüyü üçün onu böyük hovoslo bclüıo min- 
dırıb tomiz havada go/dirir, yanğından xilas cdir, Qaragö/ üçün pul toplayır, 
quldurlartıı olə  kcçirihnosino kömok cdir vo s.

Çoşşa ö /  hoyat sorgüzoştlorini danışıb qurturdıqdan sonnı onu "böyük 
mütofokkırin ıcmalı vo ruzigarın bir nümunosi" adlandınr. Uzunqulağın həya- 
tıııdan vo uzunqulağın öz dili ilo söylonon bu lıckayot ınsanı Mirzo Cofori 
tosırlondirır. O, Çoşşamn dcdiklorini “hoyat tlorsi*’ adlandınr vo bu dərslordon 
o/u üçün ıbrotli notico çıxaruraq. mclıribanlıq, xcyirxahlıq, miilayimlik. qay- 
ğıkcşlik kımı sifotlon şüar cdır.

M.Ə.Talıbov müasırlorino lövsiyo cdorok osorin sonuıula yazır: “Yaxşı işlor 
görmoyo. pıslikdon uzaqlaşmağa çalış. Əgor cavanlıqda soadot toxumu okib

' Mırzo Əbdürmhınt Talıb«>v. Kıtab yüklü e>}o*ı Bakt, 1979, üoh.38.

xcyirxahlıq yolu ilo gctmiş olsan. ömrünün axırlarında onun mcyvosındon 
bohrolonocokson... Soadot vo solamotlik torunu o  adam olo kcçıror ki, hor bır 
voziyyotdo haqq vo odaloti öz moqsodinin sorlövhəsı ctmış olsun: pak niyyollo 
xcyirli omollorə nail olub fiirsoti oldon vermosin... Hor kim xeyirxahlıq cdir, 
mehribanlıq göstorirsə. hamının qolbı ona lərot' yönolır vo cozb olunur. 
Dünyantn böyük adamlart mchrıbanlığa vo xcyırxahlığa arxalanmış vo bu yol 
ilo nicat tapmışlar"'.

“Kiiab yüklü c$şok" osorindo M.Ə.Talıbov özünün maarifçilik idcyaUnnı 
lobliğ edir. O. dünya odobiyyatında dofolorlo sııtaqdan çıxanlmış bir bodii 
üsuldan (insan cəmiyyotim heyvanlann gözü ilo qıymotlondirmok üsulundan) 
istifado cdorok. u/unqulağın dili ilo mövcud oxlaqın yararsız cohotlərino qar>ı 
çtxır. Eym /amanda. burada cıddi ıctımaı-sıyasi problcmlor qaldmlır. yazıçt 
böyük mütofokkir M.F.Axundzadonın mövqcyində dayanaraq tstibdad qunı- 
luşuna və müstomlokoçıliyo qarçı maddi vo monovi a/adlıq konsepsiyasını 
müdafıo c<lir. Bütün bunlar romanda açıq publisıstika. şüar kimı deyil. zongin 
bodii vasitolorlo - bozon E/op üslubu. gi/li kınayo. toşxis. bozon do öyüd, 
nəsihot. hikmot vo kolam formasında ıfado olunur.

XIX əsrin 90-cı illorindo bodii nosrin hom say-komıyyot, həm do poctika- 
sonotkarlıq müstovisindo yeni bir inkişaf boy artımı görünür. Mövzusu vo 
süjcti çox zaınan şifahi xalq odobiyyalından. yaxud klassik Şorq şairlorimn 
osorlorindon alınan 80-ci illor nəsrindon (S.Ə.Şirvani. S.Voliboyov. M.Sıdqı. 
R.Əfəndiycv kiıni odıblorin osorlorindon) forqli olaraq, 90-cı illər nəsnndo 
rcal milli varlığın özü. canlı xarakterlor tosvir cdilir. X-Mommodov haqlı 
dcyir ki. “M.Ə.Talıbov, Z.Marağayi. C.Mommodqulu/ado. N.Nortmanov vo 
S.Qom/adənin bodıı yaradıcıhq alominə gəlişi ilo milli Azorbaycan nosn 
ktıablardan vo xalq odobi>yatından gəlon süjctlorin inhisanndan qurtanb. müasir 
rcal hoyata daha da yaxınlaşır. iclimai ziddiyyotlor. kapitalizmm yaratdığı tozad- 
lar. kond ve şohər hoyatı nosrin başlıca mövzusuna çcvrilir. kiçik adamlar, 
aşağı toboqomn nümayondəlon ycni nosr osorlormın qohromanı olur

Bclə klassik osorlordon birincisi Colil Mommedquluadonin “Danabaş 
kondinın ohvalatlan" povestidir. Mövzusu kond hoyatmdan alınan bu osərdo 
cəmiyyətdəkı sosial-ictimaı bəraborsızlıyın. qanunsuzluğun vo özbaşınalığtn 
törətdiyi f a c ı o l o r  losvır olunur. Müollif böyük sənoıkarlıqla yaratdığı Xudayar 
boy, Mi>hommodlıoson omi, Zcynob. Şorof, Əhmod, Zıba kimı surətlorin üınsa- 
lında həm odalotsuu istismarçı tobəqənın -  kondxuda, qlava. naçalnik. qa« vo 
mollalann qoddarlığmı, hom do onlann zülmü altmda ozilon, mohv olan zoh- 
motkcş koııdlilorin. kölo qadmlann. günahsız gonclorin vo tnosum uşaqlann

• MirzoƏbdürrohim Tahbov. Gösiorilon osori.soh. 106. III
? Xc>TUİIa Mommodov. ••Okinçi**don “Molla Nosroddın'o qodor. Bakı. 1987. wh. 191.



lacıosıni canlandınr. Surotlonn tipik şoraıtüo vo tıpık xaraktcrlor kımı toqdım 
olundugu bu osordo bütün laciolorin torudıcısı sobobkarı Xudayar boydir. 
Povcstin süjcti başdan-başa onun adı vo foalıyyoti ilo baglıdır.

Xudayar boy Danabaş kondinın katdası - kondxudasıdır. Ancaq o, osilsiz- 
nocabotsiz adamdır. Əw ollor kasıb kondli olan Xudayar bir müddot qlava 
yanında çavuşluq cdib. Iki il ow ol qlava onun anasını ö/üno siğo clomiş. bundan 
sonra Xudayar “çox asan vochlo", yoni qanunsuz-scçkısı/ katda toyın olunmuşdur

O. vozifoyo kcçon kımı ow etco  libasım doyişir: oynino tozo palLir gcyinib, 
olıno ycko bir zogal agacı alır. Bildirir ki. bu gündon hamı ona "Xudayar boy" 
dcmolidır. Kondxuda ona boy dcmoyonlori hobs cdir. incidir Kondlilor do şoro 
düşmomok üçün onu ’*boy“ -  dcyo çagırırlar

Xudayar boy yalançı. ikiüzlü, xudbin. zalım vo namord adatııdır Dostu 
Korbolavı Ffcydor ölondon sonra öz ailosi. arvad-uşağı ola-ola dostunun dul 
qadınını almaq fikhno düşür. Üzdo özünü clo göstorir ki, guya morhuın dos- 
tunun Korbolayı Hcydorin ailosinin qcyrotini çokir. onun yctim qalmış uşaq- 
lannın talcyi üçün narahatlıq kcçirir. Əslindo iso Xudayar boy Zcynoblo ona 
göro cvloıunok istoyir kı. onun orindonqalma var-dövlotini olindon alsın, yctim- 
lorin çöroyino sahib çıxsın. Bundan ötrü o. çox todbirloro ol atır Axırda şohəro 
gcdib qazıya rüşvot vcrmoklo Zcynobin kobınini özüno kosdirir vo mocburi 
surotdo Zcynobı cvino gotirdir. Altı ay miiddotindo Zcynobin bütiin var-yoxunu 
zorla olindon alıb. onu vo uşaqlannı ac-yalavac voziyyotdo qoyur.

Yazıçi Xudayar boyin amansızlığım, vohşiliyını vo zülmkarlığını onun 
kimsosizlorlo. özündon gücsüzlorlo roftan zamanı açıb göstorır. Kömoksız, 
arxasız adamların qonimi olan Xudayar boy arvodı Şorofın saçlarını olino 
dolayıb. cvin içındo otorofo-butorofo sürüyür. Mohommodhoson eminin oğlu- 
nun balaca Əhmodın küroyino a|acla vunır. Kjşinin cşşoyini öz malı kimi 
satır. Zcynobı ”bır qaranlıq dama qatıb ac vo susuz saxlayır", onun 7 yaşlı qızı 
Zibanın üstüno hücum çokib. uşağın başını. gözünü vıımruqlayır. agız-bumunu 
qanadır. qoca sövdogor kişinl insafsı/casma ozişdirir.

Kimsosiz adamlan vohşicosine incidon Xudayar boy qazı, naçalnik, qlava 
qarşısında qorxaq vo kölədir. O, Danabaş kondinin sakinlori yanında no qodor 
hökmlü vo sözükcçondirso, şohordə özündon güclülor vanında bir o qodor 
cılız vo üzfıyoladır. Xudayar boy adi karvunsaraçtdan, tacirdən tutmuş hökumot 
adamlanna qədor hamıya yaltaqlanır Şohordo çubugunu (qolyanını) yandırmaq 
iiçün tacir Karapctdon kıbrit ıstorkon tacir ona qeyzlo: “Itil cohonnomo burdan. 
supa oglu supa' Itilf" dcyondo Xudayar bəy qorxub konara çəkilir Nisyo 
qond alınaq istoyondo iso Karapct onu qovur “Çıx gct! Tcz ol gct burdan! Ele 
bu saat çıx gct!" Bu sözlərın qubagında kondxuda hcç no dcyo bilmır. dinmoz- 
söylomoz dükandan çıxıb gcdir.

Daxilon çox cybocor olan Xudayar boy zahiron do çirkın vo lyroncdır 
Yazıçı onun zahın görkomini portretıni bclo toqdim cdir “Xudayar boyin 
ancaq otuz yeddi-otuz sokkiz sinnı olar, artıq olmıız, bolko oskik ola Boyu 
ucadı, çox ucadı... saqqalı, qaşlan tünd qaradı. Üzü do qaradi, çox qaradı. Ciöz- 
lori lap qaradı, bir tiko ağ yoxdu gözlorındo. Bclo ki, bozi vaxt Xudayar bey 
papağını basır gözünüıı önüno. papaq qara. gözlor qanı, üz. qara. Papağın 
altından gözlor bclo işanr ki. adamın canına vahimo ötüriir. Bos dcyoson ki, 
çim altından qurbağa baxır.

Bunhu- hamısı ötor. Xudayar bəyin bir böyük qüsuru var. Bumu oyridi.. 
Mon çox gözollor görmüşom ki, bunınlan oyridi. Amma Xudayar boyın burnu 
pis oyridi. Bumunun yuxan torofmdon bir sümük dikolib. Sümük düzdü. Amma 
aşağısının oti xoruz pipiyi kimi düşüb sol yana Bilmirom anaıian olınadı. ya 
sonra olubdıı. Amma çox pis burundu, vossəlam. Xudayar boyo göyçek kişı 
dcmok olmaz"'.

C.Mommodquluzado Xudayar boyin zahiri çirkinliyi ilo monovi cybocər- 
liyiııi vohdotdo tosvir cdir. Ədib onun simasında özü-özünü "boy" adlandıran, 
lakin əslindo-kökündo. daınannda boylikdon hcç bır osor-olamət olmayan vo 
buna görə homişo cvlor yıxan. insanlara göz yaşlan. bədboxtlik gotiron cina- 
yotkar bir goda tipını canlandınr. Xudayar boyin oməllori, horokotlori kimi 
zahiri görünüşü do hoyatın. insanlığın lozzotmi qcyrotlo. namusla yaşamaqda, 
coınərdlikdo. kişilikdo. xcyirxahlıqda göron azorbaycanlı-türk boylonno kəskin 
parodiyadır vo buna göro oxucuda ona qarşı dorin nifrot hissi doğunır

Xudavar boyın oksıno olaraq Mohommodhosən omi monəvi-əxlaqi saflıq. 
ınsanlıq mücossomosidır. C.Mommodquluzadonin böyük roğbotlo tosvir ctdiyi 
bu surot sado. üroyitomiz, dindar vo yoxsul bir kişidir. "Kondin sayılan şəxs- 
lorindon biri" olan Mohommodhoson ominin hoyatı moşoqqotlor içorisindo 
kcçmişdir. 10-12 yaşı olanda ata-anası ölmüş, əmileri onun var-dövlotini dağı- 
dıb. özünü quru ycrdo qoymuşlar Cavanlığmda pul-para qazanmaq üçün bir 
müddət Irovan toroflordo çalışmış. sonra əliboş konde qayıdıb, çarvadarlıq 
ctmiş. xırda alvcrlo moşğul olmuşdur Axırda “tövlosini ortadan yan bölüb. 
küçoyo somt bir qapı açmış vo bura bir-iki pud undan. buğdadan. tut qurusun- 
dan. ıvdodon düzüb" sövdogorliyo başlamış. bu torzdə yaşayaraq ömrünün 
54-55 yaşlanna golib çatmışdtr.

Kasıb olmasına baxmayaraq, Mohommodheson əmi "çox yaxşı adamdı. 
Şor ilo, şıltaq ilo arası yoxdu". Xcyirxah, mchriban, hamtya ol lutmaq istoyen. 
gözütox, oliaçıq bir kişidir Əgər "birisi gcdo dcyo: Mohommı»dhoson omi, 
mono üç-dörd manat pul lazımdı. -  özündə olsa olüstü çıxardıb vcrocok. olmasa 
çalışacaq hor tövmon olmuş-olsa, özgosindən tapsın, sonin işini düzoltsin

1 Colil Memmodquluzado. Osorlon. 6 cılddo, l cıld. Bakı, 1983, soh.12-13.
: Ycno onıda, »oh.9



Mömin. Jiınya ıııalına ctınası/ olan MohəmmoJhoson omınin bırco ar/usu 
var öç-JörJ ilJir ki. Korbola ziyaratino gctmok istoyir. Amına kasıblıq onun 
arzusunu gö/unJo qoyur. HorJot'o ziyaroto gcJonlonn yola çıxmaq, soforJon 
qayıtınaq xoborinı cşiJonJo MohommoJhoson ominin qolbı çırpınır, onların 
arxasıyca baxanJa gö/lərınJon yaş çcşmo kimı axır.

Nohayot. milaJi tarixin 1894-cü ilinJo o, Korbola ziyarotino gctmoy'i qorar- 
hışJınr. Sohnr ycrinJon qalxan kımi arvaJına bilJirir kı, yuxu görmüşom. neco 
olsa, gorok bıı il gcJom Korboloya. BunJan ötrö aılosi öçön bozi loJarök görör. 
ö/önJon, ö/giHİon pul toplayıb, bir ulaq alır ki, soforo çıxanja minsin. Ancaq 
XuJayar boy onun cşşoyini şohoro apanb satır vo MohommoJhoson omi ycno 
arzusuna çata bilmir

ö z  ömör yolunu xatırlayanJa MohommoJhoson omı “görür ki. onun alnına 
mohz bir qaragünçülük yazılıb" UşaqlıqJan ycıim qaimasım, kasıbçılıqla Jolan- 
muğım. cşşoyinin ıtmosını, nohayot, Korbola zıyarotınJon qalmağım Ja o, ahn 
yazısı kımi başa Jüşür. Bütün varlığı ilo qozavü-qoJoro. olacağa ınanan bu 
kışinin Jüşöncosıno göro JönyaJakı “işlonn hamısı Allah-taalanm öz işiJi". 
I3ir insan kımı sarsılmasına, Jorın iztirablar çokmosıno sobob Jo homin inam 
vo JuşöncosıJır: "Pos görükon buJur ki. Ailah-taalanm ona, yoni Mohom- 
ınoJhoson omıyo ilttfatı yoxJu... Aliah-taala onun /ıvaroto gctmokliyino osion 
razı Jcyil kt, onun başma bu ışlor golir” '.

DünyaJa görJüklonnın hamısına şükür cJen, şor vo şikayotlo ara.sı olmayan 
MohommoJhoson oıni ömrünJo bir Jofo Danabaş konJinin zowarı KorbiJa 
zıyarotinə yola JüşJüyü gün ö /  tobiotinin oksino çıxır. O, çavuşla Korbəlaya 

Hozrot Abbasa şikayot ori/osi gönJorir. Bu horokəti onun ctiqaJının tomiz- 
liyını, monovi saflığmı. cyni zatnanJa. yazıqlığını, avamlığım, mo/lumiuğunu 
vo kımsosizliyıni oks ctJiron on güclü JctalJır MəhommoJhoson omi qohərJon 
boğula-boğula Jcyir. "Apar. qarJaş. apar.. o orizoni Hozrot Abbasa. Mon geJo 
bılmoJim... Mənim cşşoyiıni oğurlaJılar... SatJılar... Mon gcJo bilmiKlim".

Bcləiiklo. MohəmmoJhosen omi arzusuna çata bilmır. Onun simasınJa oJib 
zorakı comiyyotJo arxası/. insanlann faciosini oks ctJirir Əsorin sonunJa, 
ohvalatJaıı üç il kcçonJən sonra MohommoJhəson onıınin cşşoyı tosaJüfon 
tapılır. Ancaq bu lıaJiso onun müsibotıni yüngulloşJiro bilmır. oksınə, Jaha Ja 
çoxalJır. (, uııkı MohommoJhoson ominin ailosinJə cşşoyın tapılmağına scvı- 
necək hcç ko^ qalmayıb Bir il bunJan ovvol oğlu ƏhmoJ boğaz ağnsınJan 
ölöb. arvaJı izzot ikı ay ƏhmoJın qüssosını cloyib, axırJa JünyaJan köçüb. 
"Amma MohommoJhəsən omı ınJiyoJok anJ ıçır ki. ƏhınoJi Jo, övrotıni Jo 
cşşoyin JorJı ölJürJü":.

' C'olil Moınmmlqulu/ado Göstorilon osori. soh.62
2 Ycno omJu. soh.74

C.MommoJqulu/jJənın tosvir ctJıyi Mohommotlhoson omi Azorbaycan 
əJobiyyatı tarixinJə ycnı. orijinal bir surotJir. Bu surotın tımsahnJa oJıb 
XIX esrin ictimai münasibotlori şoraitinJo Azoıbaycan konJlisıntn ağır, dözül- 
moz voziyyotini canlanJtnr vo insana mohobbot iJcyasının ycni formasını toq- 
Jım cJir.

Povcstdo Azorbaycan qaJmlanmn ıctimai-monovı hüquqsu/luğu, onlann 
comıyyotJoki ycri, acmacaqh. facioii yaşayış tor/i Zcynob vo Şərof kimi surot- 
lonn sımasmJa oks olunur. ƏJibin Jənn rəğbot vo mohobbotlə tosvir ctjiyı 
Zcynob “qırx-qırx ıki yaşınJa kök. Jolu vo qarabuğJayı bir Ö\TotJir"' Ən 
Korbəlayı HcyJorin sağiığmJa Zeynob firavan yaşamış. bir oğul. iki q ı/ anası 
olmuşJur. i.akın orimn ölümünJon sonra onun müsibotli günlori başlanır 
Korbolayı HcyJorin canı ağzınJan çıxan kımı XuJayar bəy Zcynobin yanına 
ciçi gönJonr. Zcynob onun toklifını roJJ cJır. clçıloro Jcyir ki. “qoy XuJayar 
boy anqtrsm tayını tapsın, Zcynob onun tayı Jcyıl. onu qapısınJa hcç nökor Jo 
saxlamaz"* Buna baxmayaraq. XuJayar boy öz çirkin niyyətmJon ol çokmir. 
ZcyrnobJən xoborsiz onun kobinını XuJayar bəyo kosirlor. Bu kobıno osason 
konJin qlavasına omr vcrilir ki. Zcynobı sürüye-sürüyo XuJayar boyin cs ıno 
apanb salsınlar. Qlava kömoksız qaJına Jcyır: "Əgor son öz xahışınnon gcJib 
orinin cvinJo oturmasan. sont ıt ölusü kimi sürüJüb apartdırTam"\ Üstolik oğlu 
Voliquiu Ja XuJayar boyin yalan voJlonno ınanıb anasını Jöyür. hoJoleyir; 
ona Jcyir ki, ogər Xudayar boyə gctmeso. aynlıb c\Jon çıxacaq, bir Jo Zcynobo 
ana Jcmoyocek.

Zcynob göstərilon tozyiqlero Javam gotiro biimır. Hor tərofdon onun 
üstüno Jüşüb. iyronJiyi bir aJamm ar\'aJı olmağa mocbur cJirlor. Əlacsız 
qalan qaJın axır ki, XuJayar bovin ar\aJı olmağa ra/ılıq vcnr. XuJayar boy 
Zeynobin bütün var-yoxunu olinJən alanJan sonra onun qayıJıb öz cvinə 
gcnnoyino razı olur. Artiq Zcynobin ycmoyo çöroyi Jo qalmayıb Onun kıçik 
qızı acınJan ölür Oğlu Voliqulu XuJayar bəyin qapısmJa nökorçilik, qızı iso 
qulluqçuluq cJir. Zcynəb iso öz  ömrünü monovi osarət. istismar altınJa yaşa- 

maiı olur.
ƏsorJo Azorbaycan qaJınınm on ağnh JərJləri. acınacaqlı həyat - vaşaytş 

torzi. təkco makrocomiyyotJo Jeyil, öz ailəsınJoki hüquqsu/luğu. sosial-ictimai 
arxastzhğı vo kimsosizliyi bır Jo XuJayar boyin birinci arvaJt Şorof surotinin 
timsahnJa oyaniloşJırilir. O Ja Zcynob kımi ata-anasız. kimsosi/ vo kasıb bir 
insanJır. Vaxtıio Şerofın atası XuJayar boytn atasmJan hcç Jo oskık kişi olma- 
yıb. Amma sonraJan ata-anası. qarJaşlan ölJüyünJon Şoref XuJayar beyin

' Colil Mommodqulu/ado. Göstorilon osorı. soh.28
3 Ycno orada. soh.31 
' Ycno orada. soh.70.



ümidino qulıb. Ən kondxuda olandan .sonrn Şorot'ın vo/iyyotı daha da pısloşıb. 
lndi o. Xudayar boyin qapısııub qarava> ınon/.ilosındodır.

Ikı ogul, bir qız anası olmasına baxmayaraq, Xudayar boy onu ınsan ycnno 
qoymur. söyür. doyür. kötokloyır, onu boşayacağı ilo hodoloyır. üsfüno lozo 
ar\ad alır. Bu vo/iyyot Şorofo ' ölümdon bctor" golso do o. dordinı hcç koso 
dcyo bilmir. Çüııkı conıiyyotdo qadını ınsan saymır. onun sözünü cşıtmırlor 
Əsorin sonıında Şorəf hoyatın qom-qüssosino dözo bılmoyıb ölür.

"Danabaş kondınin ohvalatlan" povcstındo kömoksız ınsanlann facıosıno 
sobob olan güclü bir iclımaı qüw o var. Bu qüvvo musolman şonotı vo onun 
Iwkmlorini hoyauı kcçıron ruhanılordır. Hakımlor zor göstororkon şonoto arxa- 
lanırlar. Kimsosı/lor ıso ona hcç bir müqavımot göstoro bılmirlor. Xudayar bov 
Zcynobo şoriot yolu ilo sahıb çıxır; qlava, ınolla. Zcynobı onun cvıno gctmoyo 
mocbur cdorkon şonotıo hökmünü yerino yciınrlor. Zcynob iso şoriot qarşısında 
moğluh olur.

Povcstdo şonotın avam ınsanlar üçiin monovı ıstismar vasitosi. ruhanilonn 
ıso yalançı, ikıüzlü fınldaqçıtar olması qazının sımasında sonotkorlıqla göstorilir. 
Ədib /ahirdo ozünü odalotli ruhanı kimı göstoron qazıııın oslindo çox çirkin, 
acgoz vo taıııahkar bir ıblıs oldugunu inco dctallarla oks ctdirir. Qazı Xudayar 
beyin ona qond gotırdıyını bilondo "özü ayağa durub salam vcrir", ona “yuxan 
başda ycr göstorır". qabağına çay gotırdır. Xudayar boyin moqsodinı hilondo 
lıcç bır monovi ozab çokmodon onun istodiyini ycnno yctirir; Xudayar boydon 
"bır kollo rus qondi. bir girvoııko çay" alıb, Zcynobin royini soruşmadan. sığo- 
sını oxumağa r.ızılıq vcrir. ( ‘.Mommodqulu/adə qa/.ı surotini Mohommodhoson 
ominin. Zcynobin. onlann ailo vo uşaqlannın bodboxtliyino sobobkar şoxslor- 
di»n bırı kınıi t.yqdım cdir. O. dıldo xcyirxah ışlordon danışsa da. omollonndo 
şor törodır Hlo buna göro lıomişo ıkrah vo mfrotlo xaiırlanır

Yüksok ınsani tıkirior, humanıst ıdcyalar toblığ cdon "Danabaş kondinın 
ohvalatları" povcsti öz bodiı keyfıyyotlon baxımındaıı da scçilon sonot osoridir. 
Surotlonn bitkinliyi, tohkıyo aydınlığı, obrazlann fordiloşdinlmosı. süjct ardı- 
cıllığı, kompo/ısıya büiövlüyü bu osorın başlıca mozıyyotlondir. Povcstin osas 
lcytmolivmı Xudayar boy Zcynob xoıtı toşkil cdir. Başqa xotlor iso homin 
ana xotlo ınohkom olaqolondınlir.

Povcst "Bir yüngulvan müqoddımo" udlanan girişlo başlanır Sonra osas 
ohvalat "P.şşoyin itmoklıyi” vcrilir. nohayot. •'Xitamo** ilo sona çatır. "Bir 
yüngülvan müqoddimo' do ohvalatlan nağıl cdon Lağlağı Sadıq vo onlan 
va/ıya alan qozctçi Xolil barodo molum;ıt vcrilir. "Eşşoyin itmokliyi" hissosındo 
Xudayar boy torolindon Mohommodhoson omi, Zcynob vo Şorofin başına 
goiıriloıı mtısibotlor nuğıl olunur "Xitamo"do iso hadisolorin sonu Mohom- 
modhoson omiııin cşşoyinin tapılması, Zcynobin Xudayar boydon aynlıb öz

cvıno golmosı, Şorofın olmosı, Xudayar boyın ycnıdon cvlonmosı, Zcynobın 
usaqlarını öz qapısında nökor vo qulluqçu saxlaması haqda molumat vcnlır.

Əsorin başlığından sonra dcyilon “Nağıl cdibdi Laglagı Sadıq. Yazıya 
gotürübdü qozctçi Xolil" sözlon ohvalatların hoyatiliyını vo rcalızmını güc- 
londirir. Tohkiyonın başlangıcından ow ol qodim yunan fılosofu Sokratdan 
vcnlon cpiqraf ıso yazıçının öz xalqına, onun chiıyac vo mohrumıyyotlorıno 
ürokdon yandığını göstorır. P'pıqrafda dcyılir. "Oolbımdon golon sos mono 
çox zadlar öyrodir Haman sos pak vo tomız insafımın sosidır kı, hamıda o 
ınsaf var. Hor kos güş-huş ilo onun buyurduguna omol closo, çox sirlordon 
agah olub. çox şcylor bilor"1.

“Danabaş kondınin ohvalailan" povcstmin dilı aydın vo solisdir. Yazıçının 
tohkiyosındo vo surotlorın danışığında xolqilik vo tobiilik asanlıqla duyulur 
Zcynobi zorla Xudayar boyin cvıno aparmaq barodo qazının kond qlavasına 
vazdığı moktub vo Danabaş mollasınm söylodıyi bozı sözlor nozoro alınmazsa, 
dcmok olar, osor owoldon axıra q;>dor avamlann. kond camaatınm başa düşdüyü 
sado bir dildo yazılmışdır. Ədıb hadisolon vo surotlon tosirlı. yaddaqalan gös- 
tormok üçün Azorbaycan türkcosinin incoliklonndon. xüsusilo onun mocazlar 
sistcmındon ustalıqla bohrolonmışdır.

Povcstin dilindo çoxlu toşbch. mübaliğo. kinayo vo s. bodiı tosvir. ifado 
vasıtolon vaxdır. Onlann hor bın öz ycnndo olduqca monalı vo orijinal soslonir. 
Mosolon. Zcynobin Xudayar boyo nifrotinı göstororkoıı odıb yazır: "Zcynob 
Xudayar boydon clo ırgonirdi, ncco kı, insan qurbagadan irgonir"’ Yaxud 
Mohommodhoson ominin qozoblonmış arvadı qarşısındakı voziyyotini bclo 
tosvir cdir; "Bu sözlori dcyondo Mohommodhoson omi ollorini yanına salıb dur- 
muşdu övrotinin qabağında, guya divanboyıyo cavab vcrir"4

Tohkiyo proscsindo hadiso vo oh\'alatlan olaqolondirmok üçün yazıçı Azor- 
baycan xalq nağıl vo dastanlannda tez-tcz losadüf cdilon sintaktik vahidlordon
- cümlo vo ıfadolordon ıstifado cdir. Misal üçün; "Mohommodhoson omi cşşoyi 
gotirmokdo olsun. görok pos bu şoxs kimdi vo noçıdi" Yaxud; “Holo Xudayar 
boy şohordo qalmalı olsun, kcçok Danabaş kondino vo Zcynobin matomindon 
başlayıb. dcyo-dcyo golok çıxaq başa" vo s.

Surotlorin psixoloji voziyyotini. onlann kcçirdiyi gorginlıyi vo ıztırablan 
rcal. görümlü oks ctdirmok baxımından da "Danabaş kondinin ohvalatlan" 
povcsti gözol sonot nümunosidir. Eşşoyı oğurlandığı üçün Korbola zıyarotino

1 Colil Motnmodquluzado Göstorilon osori. soh.3.
: Mommod Mommodov. Colil Mommodquluzadonin bodiı ırsi. Bakı. 1963: Fıridun 

Hüsc>-nov. Adi ohvalatlarda böyük hoqıq<»llor Bakı, 1977; Arif Mommodov Nwsnn poc- 
tikası (XIX osrin ikinci yarnt) Bakı. 1990

* Colil Mommodquluzado. Göstorılon oson. soh.7l
* Ycno orada, soh.46.



gcdo bilmoyon Mohommodhosnn omiııin uğluya-ağluya çavuşun aiınııı ayaq- 
lanna yıxılıb, onun dımaqlarından öpmosinı, Izzotin ağlaya-ağlaya Hozroı 
Abba^a şikayoi gondormosını. balaca Zibanın vohşicosinə döyülorok anosının 
qoltuğıına sığınmasmı oks etdiron cpizodlar çox tesirli, ürok dağlayan sohno- 
lordır. Bütun bu kcyfıyyotlor “Danabaş kondinin ohvalatlan" povcstını Azor- 
baycan bodiı nosnnın on yaxşı nünıunolori sırasına daxil ctmişdır.

Əsnn 90-cı illonndo “saf nosr osori" (Y.Qaraycv) kımı yazılan vo noşr 
olunan cpik nümunolordən bırı do Nonman Norimanovun “Bahadır vo Sona" 
roınanıdır (1896-1899). Zongın ıctımaı-əxlaqi vo ctık-folsofı mozmun baxı- 
mından ağır bodii çokisı olan bu oson mohdud "xalqlar dostlugu. proltiar bcy- 
nalmılolçiliyı idcallanm" (M.lbrahımov) təbliğ cdon ronun kimi sociyyələndır- 
mok sohvdır. Önun müəllifını vo gonc qohrəınanlannı narahat cdən problcın 
ulduqca böyuk, qlobaldır. mıllot, dil, mədoniyyət. sosial toroqqi vo s.

Həın Balıadır. həm də Sona öz mıllətlonni dərin məhobbotlo scvən gonc* 
lordir. Bahadın narahat cdon osas mosəlo millotlorın bir-birindon uzaq 
düşmosidir. Onuıı düşüncosino göro bu aynlığı, uzaqlığı insanlar özlori yara- 
Jıblar On qodinı dövrlordo hcç kos müsolman. xristian. yaxud bütporost kimi 
doğulınayıb. Hamı tobii qanunlar əsasında yaşayıb. Sunradan ınsanlar dinlon 
yaradıb və bu dinlər "uçunım dərolor"o çcvrilib, insanları bır-bırindon ayınb. 
Bahadıra göro iıısanlar tobii qanunlar əsasında yaşamalıdır vo "tobii qanuıı 
hamı ınsanlar üçün bir gərokdir ola. Hamı ınsanlar bır nöqtodə gərokdir ycriş 
ctsinlər Bu nüqtə iso hürriyyət. mohobbot aləmıdir"1.

Romanda qaldınlan mühüm problcmlordon bıri do sosıal-əxlaqı toroqqido 
dinın roludur. XIX osr odobiyyatında yaradılmış başqa maanfçı gonc surotlori 
kımi Bahadır da ictimai toroqqidə dinin rolunu qiymotlondinr. Onun fıkrinco. 
ıslam ınkışafa manc olmur Oksino, o. insanlara toroqqı yolunu göstorir. "oxlaqı 
pozğun qövmün oxlaqını düzoldir" Elmin, mədoniyyotın ınkışafına islam dini- 
nın xcyirli təsirini osaslandırmağa çalışan Bahadır onun tarıxi kcçmişini xatır- 
layaraq dcyir ki, ogor islam “toroqqiyə. yoni clmo düşmon olsaydı. Bonı- 
Abbasilor Ispaniyada olan vaxt toroqqi yolunda bulunmazdılar”2.

Millotini və dinini dorin məhobbotlo scvon Bahadıı başqa dınlonn də hcç 
bınnı pısləmır, əksıno. "mon hamı dinlori və din gətironlori scvirom" -  dcyo 
pcyğomborlonn rəaliyyotindo bir fodakarlıq, insanlan "qaranlıqdan ışığa çıxar- 
maq" məqsodi görür Onun qənaətino göro, boşoriyyotı dini tonqotloro pcyğom- 
borlor yox. ınsanların özlori ayınblar. Ağıllannın naqisliyi ucundan onlar 
vahıd Allahı, tobii hüquqları unudub, süni qanunlar düzoldib vo bclohklo. 
ayn-ayn dinlorə. toriqotləro bölüniiblor Bahadınn Sonaya göndordiyı ınok- 
lubda oxuyuruq: "Hamı dinlor vuxtında insanlan zomanəyo müvafiq yaxşı

' Noriman Norimanov. Scçilmış osorlori. Bakı. 1973. soh.198.
1 Ycno orada, wh. 174

yola dovot cdiblor Yonı ümumi bir nöqtoyo ycnş cımək üçün hazıriayıblar. 
Pcyğombtırlor gəliblor, foqot dcmoyıblor: "Bız ıslam vo xnstıanlıq düzoltmok 
üçün golmişik". liamı Biz insanlan düz yola dovot cdirık. -  dcyıblor. “No 
üçün insanlar bir-birindon tofnqə düşüblor? Sobəb? Sobob ağhmızın naqisiıyı. 
Biz əsıl mətlobi oldon buraxıb, cüzi qanunlara siutyiş ctnıışık. Bir Allahı bura- 
xıb mın allaha socdo cdırik"'.

Ictimai baxıştarının mozmununa göro. maarifçi olan Bahadır homvətonlo- 
rimn cohalot vo nadanhq girdabından qunuluş yolunu onlann tohsıllonmosindo 
müasır modənıyyəto yiyolonmosindo görür O. motbuatın inkişafına rovac 
vcrmoyı, ycni tipli moktoblorin açılmasmı, gonclorin. xüsusilo qızlann düzgün 
torbıyolondirilmosıni ictimai toroqqinin osas yolu hcsabcdir Gənc maanfçı kımi 
Bahadın naralıat cdon budur ki. onun millotı "dünyu clmlorindon qaçaq düşüb* 
dür". Müsolman ınilləti vo ya müsəlman dövlotləri hər ycrdo tonozzüldodır.‘ 
Ruhamlərdo noınki millot qcyroti. heç din qeyrəti də yoxdur' Başqa millotdən 
olan qızlar öz tarixlori. mədəniyyotlori ilo bərabor, başqa xalqlann da dilini. 
mədonıyyotmı. adot-ənonolərini öyrondiklori hatda. türic qızlan "millət qey- 
roti"ndon uzaqdırlar Onlar "ycddi-sokkiz il zohmot çokib clm oxuyurlar. 
ondan ötrü kı. tans öyronsinlor. öz dillorini unutsunlar vo oro də gcdondo 
ancaq ofsəro"'...

Homişo öz mıllotının toroqqisı barədo düşünon Bahadır Sonada "millot 
qeyroti" gördüyü üçün onu öz ruhuna yaxın hcsab cdir. Görüşlorindo moqsod 
vo oqidə uyğunluğu olduğu üçün oıılann qolbind** bir-birinə qarşı səmimi 
mohobbot hisslon yaranır Hor ikisi bir-hirini ürokdon scvir. Lakin dinı ayn- 
scçkilik vo adotlor onların birloşməsino manc »ılur Bahadır homin adotiori 
"uçurum dorolor" adlandınr vo onlan aradan qaldırmaq fıkrino düşür. Ancaq 
özü "uçurum dorolor"in əlindo ınohv olur

Bahadır müztorib gəncdir Onun foaliyyəti yulnız iztirab çokmokdon vo 
narahat olmaqdan ibarotdir Bu cəhətdən Bahadınn xaraklcri Gctcnin gonc 
Vcncrini xatırladır O. öz fikirlorini omolı olaraq hovata kcçirmok uğrundu 
ciddi fəallıq göstorə bilmir. Osorin owəlindo qadm osarotini anıdun qaldırmaq. 
odəbi dili on*b. fars sözlorindon təmizloyib. xalq danışıq dilino yaxınlaşdırmaq. 
ohalinı savadlandınnaq. qadın azadlığım tobii yollu hoyata kcçirmok barodo 
muarifçi fikirlor iroli süron Bahadır axırda tamamilo bodbinloşorok. mübari- 
zoni davam ctdirmok yolunu tapa bilmir. Onun iztirablan adi sızıln. xosto adam 
ah-ufian soviy>osində qahr. ö z  məhəbbotini moktubla Sonaya bildirdikdən sonra 
o. nıhi böhranlar kcçirir; çoxlu düşünür. ağlayır. sızlayır, nohayot. intihar cdir.

1 Nonman Nonmanuv Scçilmış owrlori. soh. 198
: Ycno oraıla. soh.191



Romamn süjcii bositdir; surotlor çox vaxl birxotli tosvir cdilir. Elo buna 
göro V.Nobıoğlu osonn bodii tosvirlorindo. pcreonajlann xaraktcrlorinin açtlma- 
stnda "cıddi sonotkarlıq qüsurlan" görür' Bunlarla borabor. romanda tolıkiyo 
onjınailığı. canlı tobıot lovholori. bodıi vo publisistik sıntaksisin uğurlu volıdoti 
do dıqqoti colb cdır. Bu osorlo milli odobi-bodii tocrüboyo ilk dofo olaraq ycni 
bır janr, bııtüıı kosırlorıtıo baxnıayaraq. romanın özü daxil olur.

XIX osr Azorbaycan odobiyyatında bodii nosnn ıdcya-üslub polıtönı/mıni 
oks etdıron on gözol nümunolor ıçonsındo Zcynalabdın Marağayinın "lbrahim 
boyın soyahotnamosı. yaxud toossübkcşlıyın bolası" romanımn mühüm ycn 
vaıdır. Üç cılddon ıbarot olan bu osonn bınncı cildi 1897-ci ildə, ıkincı vo 
üçüncü cıldlon ıso XX osnn ovvollonndo (1906; 1909) çap cdilmişdir.

Romaııın mövzusu Iran hoyatmdan alınmışdır. Idcyast votunpərvorlikdır. 
Əsorın qohromant ibrahim boy A/orbaycantn böyük tacırlonndoıı binnın 
oğludtır. O. Mısırdo doğulmuş. orada boya-basa çatmışdır. Uşaqlıqdan yaxşı 
təlım-tərbiyə almış. btr ncço dıl öyronmişdir.

ibrahım boy təcrüboli. agıllı. fərasotlı, kamil bır goncdir. Onun sociyyovi 
xüsusiyyətı vəton aşiqi olmasıdır. O, Iranı dorın bır mohobbotlo scvir. Başqa 
ölkodo yaşamasına baxmayaraq, homışə oz votoni haqqında düşünür. onun 
abadlığmı. gözolloşmosini arzulayır. Lakin votoni Ibrahim boyin arzuladıgı 
kimt dcyildır O, tcz-lcz Iranda qanunsu/luğun, özbaştnalığtn hökm surmosı, 
ohalinin yoxsul yaşaytşı haqda xoborlər c>idir Bu xoborlər onu daxilon incidir, 
narahat cdir Ibrahim boy Moşhodi ziyarot, Iranı soyahot ctmok. cşitdiklorim 
ö /  gözü ilo görüb. omin olmaq moqsədi ilə müəllimi Yusif omı ilo sofəro 
çıxır. Onlar gotnı ılo Qahirodon Istanbula, oradan Batuma, Batumdan qatarla 
Tirtiso, Tiflisdon iso Baktya golirlor. Ycnidən gomi ilo Aşqabada, oradan da 
faytonla Irana Moşhədə gcdirlor.

Bu şəhoriərdo Ibrahim boy çoxlu iranlı ilo rastlaşır. Onlann oksəriyyoti 
ölkəlorindokt dolanışığın çətmlıyindon colayi-vəton olub yad şəhorlordo 
nökorçilik, mu/durluq. hamballtq. fohlolik cdir. on çotin, on çirkli işlori görmoyə 
mocbur olur. Aııcaq min bir ozabla qazandıqlan qoptk-quruşlan əllorindo 
saxlaya. özlorinə sorf clo bilmirlor. Onlann qazandıqlannı ya ağalar, yu da 
momurlar ollorındon altrlar.

Ibrahim boy Iraıı (orpağtna çatanda laytondan düşüb ycrdən bir ovuc torpaq 
götürür. öpüb. iyləyib gözünə sünür O. votən torpağım ınüqəddos sayır. ona 
lozim cdir. Lakin votəndo gördükləri Ibrahim boyin qolbini qana döndərir. O. 
millotin Italıni porişan, ölkəni viran görür. şəhorlori gəzdikcə hor gün biı 
xoşagəlmoyon lutdiso iio qarşılaşıb qüssolonir. Iranda hökuməl səhlonkar, 
momurlar iso nişvolxordur Tacirlor milli vo ümuınt monfəotı heç vaxt ınülahizə

' Voli Nobıoglu. Azorbaycan bodıi nosnnın tanr-üslub lokamülu (XIX-XX osrlor). 
Ilakı. 2004, soh 113

clomtrlor. Olkonın omtoosını özlənnin bcşgünlük müvoqqoti xcyiriəri üçüıı 
saxtalaşdınriar. Onlar ‘'özlonnm bır tümon monfoətı üçün millotin. həmvə- 
lonlorinin vo din qardaşlanntn yuz lümon zoronno cani-dildon ra/ı olurlar".

ö lko  sakmlon möhkom maddi sıxıntı vo chtıyac içonsindo yaşayır. Onlar 
kağtzdan tuimu> ötülorin kofonino qodor hor bır oşyanı Firongistandan alırlar. 
Əyanlar lovga vo cqoıst adamlardtr. Onlann hor biri özünü başqalanndan 
yüksok tulmaq istoyır Danışarkon səslənno xüsusı ahong vcrir. qoliz sözlor 
işlədirior. Hor bin yüksək rüibəli xanlarla, yaxud axundlarla yaxınltq, doslluq 
ctmosı barodo söz açıb öyünür. Lakın danıştqlanndan başa düşülür ki. onlar 
dardıışüncoli, biliksiz və qcyn-səmımi adamlardtr.

Bütün bunlart böyük narahatltqla, hoyocanla seyr cdon Ibrahim bəy ürok 
ağnsı ilo dcyır: "Votomıı toroqqist vo ıslahı haqqında hcç kos düşüıımür. 
Kıçtkdən böyüyo, varltdan kasıba. alimdon cahilodok hamı öz fıknndodir. Hor 
kos öz cşşoyini otanr. Hcç kos başqasıntn hayına qalmır Bir nofor bclo vəton 
vo övladı-votonın müştorok monafcyindən dantşmır. Sanki bu onlann hcç 
votonı dcyil. ya da ki. onlar bir-bin ılə homvotən dcyildir"1

Sokkiz ayiıq soyahoı zamant Iranda gördüyü kodorli hadtsolor, xüsusilo 
modoni gcnlik vo nadanltq Ibrahım boyin iztırablannı daha da artınr, üroyını 
ağrıdır. O. doğmu votonının müasır ıctiınuı toroqqidon gcri qalınasına dözo 
bilmır. Misırə dönorkon Istanbulda iztirab. həyocan kcçirmokdon xostəlonir.

Romanın ıkıncı cildındo Ibrahim bəyin xəsto boyatı tosvir cdilir. O. yataq- 
dan qalxa bilmoyib gündon-güno solur Hcç bir hokim onun dordino çaro cdə 
bilmir vo İbrahim boy hoyata göz yuınur. Bu hissodə. homçinin Ibrahim boyin 
şoxsi mohobbotınin gcniş tosviri vcrilir. Uşaqlıqdan Ibrahim bəylo bir cvdo 
böyümüş Mohbubo xantmlu onun urusında somimi və nıöhkom scvgi hissi 
yaranmışdır. Mohbubə Ibrahim boyi dorin bır mohobbətlo scvır. Buna göro 
Ibrahim boy xəstə olarkon onun bütün qayğılannı çəkir. nəvazişlori ilo onu 
sağaltmaq istoyır. Scvgilisinin dordinə olac tapılmayanda o da hicrana, aynltğa 
dözo bilmoyib dünyasını doyişir.

Əsorın üçüncü cildindo Ibrahim boylo Mohbubonin ölümlorindon sonrakı 
voziyyotlori göstorilir. Dalıa doğmsu ‘*bu ciiddə əsas moqsod Yusif ominin 
yuxusunun şorhi vo onun yozulmasından ibarotdir”2. Yusif əmi yuxuda o biri 
dünyum - cənnoti vo cəhonnomi gozir. Görür kı, votono xoyanot cdənlorin 
hamısı cəhənnom odunda yanır. Ibrahim boylo Mohbubo xanım iso behiştdo 
obodı soadəto qov'uşublar. Yusif əmi yuxusunu danışdıqdan sonra Mirro Abbasm 
cvindo Rza xan Mazandaranlı onu tobir cdorok dcyin "Min iimidsizlik vo 
məyusluqdan sonra artıq ındi ümid doğulur.

1 Zcynalabdın Maragayi. Ibrahim boyin soyohoinamosi. Bakı. 1982. soh.8l.
1 Ycno onuia. soh.449.



Kcçdi hıcran möhnotı. goldi sofayı-voslı-yur.
Üz qoyur abadlığa vırano qalnu$ bu diyar"'.

Roınanın bclo nikbın sonluqlu quriarnıası yazıçınııı dıinyagörüşü vo tobliğ 
ctdiyi ınaarifçilik ıdcyaları ilo sıx baglıdır. Əbodi xoşboxtlik qazanmaq ısto- 
yırsonso. müvoqqoii ncmotloro. ötori hovoso uyma, xalqı, votoni, torpağı sev! 
Onlardan konarda hcç bir scvinc-$adlıq yoxdur. Voton uğrunda çokılon hor 
bır A J h m o t ı n  bohrosı gözol olacaq. Voton yoluııda ölmok obodi səadotdir! Du 
cür ıdcya sıqloiıno görodır kı. “Ibrahim boyin soyahotnamosı" özündon sonrakı 
mütofokkir şoxsiy>oılonn dıqqoiını colb ctmiş, Colil Mommodquluzado. Mir 
Colal, Mir/o Ibrahımov kımı görkomlı sonotkarlar bu osori yüksok doyorion- 
dirmişlor.

XIX osr Azorbaycan nosrinin son nümunosi Suiianmocıd Qomzadonin 
"Moktubati-Şcyda boy Şirvani” dilogiyasıdır. Əsorin birinci hissosi "Müol- 
limlor iftixan" (1898). ikinci hissosi "Golinlor homaili" (1990) adlanır. Vahid 
başlıq aliında birloşmosıno vo baş qohroman Şcyda boyin hor ıki osordokı 
hadısolorin ınorkozindo dayanmasına baxmayaraq. hom "Müollımlor iftixan", 
hom do "Gəlinlor homaili" müstoqil osordir: hor binnin öz mövzusu, fabulası, 
süjcı xotti. koınpo/isıyası. fordi janr xüsusiyyotlori vardır. Əhvalatlar ayn- 
ayn b̂ >dıı mokanlarda coroyan cdir. Buna baxmayaraq. "Müoliimlor iftixan" 
vo "Golınlor homaılı" ıdcyaca bır-birinin davamıdır" "Golinlor homaili"ndo 
qoyulan mosoloior “Müollimlor iftixarı”ndakı problcmi tamamlayır"2.

Hor ıki osonn baş qohromanı Şcyda boydir. S.Qonizado onun simasında 
XIX osnn sonlanııda foalıyyoi göstoron Azorbaycan maarifçi zıyalılannın bozi 
sociyyovı xüsusıyyotlorıni ümuıniloşdırmışdır. Prototıpi yazıçının özü olan 
Şcyda boy A/orbaycan. nıs vo fars dillorindo tohsil almış gözol bir müollimdir 
O, musiqinin vo pocziyanın vurğunudur. Şorq şaırlorinın şcırlonnı ozbor söylo- 
mokdon iozzot alır

Maanfçı bir müollım olaraq Şcyda boy yalnız dors dcmoklo kifayotlonmo- 
yib, pcdaqoji müşahido vo locrübolorini ümuıniloşdirir, torbiyo ışinin akiual 
mosololori haqda osor yazır, xalqı cohalot vo nadanlığın poncosindon qurtarmaq 
üçün em oli foaliyyot göstorir. O. clnıi bilıklori. qabaqcıl dcmokratik fıkiriori 
xaiq arasında yaymaq, onun kcçmişindoki parlaq cohotlonni göstomıoklo. mono- 
viyyatutı oyandırmaq işino üstünlük vcrir Şcyda boy bu fıkirdodir ki. boşo- 
nyyoto "mexsus hor qısim hovos vo oxlaq var iso hamısı bizim millotdo parlaq 
mövcuddur" Buna göro do o. xalqın qüsurlanndan şikayotlonmoyi xoşlamır, 
oksino, onun qabıliyyotino ümıd bosloyorok savadlandırmaq istoyir: "Köhno 
qorınolordon qalma cyibtorı ox cdib xalqın üziino çırpmaqdan iso osrimizdoki 
qaideyı-ınəmduhonı (boyonılmış qaydaiarı Z Ə .) qalxan cdib xolqi cohalot-

/cyn.ılaUlm Marağayı (ibsinrılon osori. soh.4X9.
' Xcynjlla Mommodov Sııltannii>cıd Qnnı/ado. Bakı. 1983. «»h. 115-116.

don mühafızot ctmok ofzoiqardır"'. - Gonc Şcyda boyın cohalot vo nadaniığa 
qarşı mübanzo ıdcyasının başlıca üsulu bclodir.

Şcyda boyin ictimai-maanfçı görüşlonnı oıraflı tohiil vo şorh cdon odo* 
biyyatşünas Xcyrulla Mommodov bclo doğnı notıcoyo golir kı. comıyyotın 
ınkişafını vo toroqqisini üç amildo moktobdo. müollimdo vo qabaqcıi idcya- 
lann tobliğindo göron Şcyda boy bunlann ayn-aynlıqda mövqcyinı müoyyon- 
loşdirerkon moktobi birinci ycn» çokir Doğrudan da Şcyda boyin fıkrinco. 
bütün toroqqi yollan moktobdon başlanır O. moktobdo millotin nicatını görür. 
moktobsiz toroqqi ctmok istoyon miliotin niyyotini "Qırata minib hava scyn 
dilomok" kimi güiünc hcsab cdir. Şcyda boyo göro. moktob müqoddos mokan* 
dtr - zülmot soltonotindo işıq şüası. cohalot dünyasında çilçıraqiı komadır. 
Onun qapısında xidmot ctmok sultanlığa borabordir. "Əgor sultanlıq istor ison 
don-moktobdo xadim ol***.

Göründüyü kimi. Şcyda boy comiyyotin inkişafında moktobin rolunu çox 
yüksok qiymoılondinr. onu ıdcalizo cdib bütıın boşonyyoti maddı vo monovı 
azadlığa qovuşduracaq bir vasito sayır. Lakin Şcyda boyin maanfçi düşüncosıno 
göro, moktob ycgano toroqqi vasitosi dcyil; o, bu fıkirdodir ki, bağ bağbansız 
bccorilmodiyi kimi, comiyyot do müollimsiz yaşaya bilmoz. Buna göro Şcyda 
boy çox ışloyib. az maaş almasına baxmayaraq. müollimlik sonotino yiyolondıyı. 
öz foaliyyoti ilo başqalannı maurillondirdiyi üçün talcyindon razılıq cdir. ifti- 
xar hissi kcçirir.

Şcyda boyin düşüncosino göro müollim "mal vo osnas yoxiuğunda çox 
dövlotlidir". O. monovi-oxlaqi kcyfıyyotlori osil zonginlik sayaraq tacir vo 
kapitalistlorin maddi sorvotindon üstün tutur. “Boli. dünyada dövlot tokco mal 
vo qızıl variığı ilo dcyil. bolko hor bir övsafı-Hosono dövlot hcsab olunur soxa- 
vot. şücaot. doyanot vo hokoza. qcyri sifoti-momduho vo oxlaqi-Hosono hamısı 
Allah-taalanın ncmot vo ouüan olduqda insan üçün zaton böyük dövlot vo bolko 
dövloti-osildirlor"4.

Daxili zonginliyi. oxlaqi saflığı on böyük sorvot hcsab cdon Şcyda boyo 
göro. müolliın bütün varlığı ilo moktobo bağlanmalı, bütün bacanğım vo qüv- 
vosini xalqın maariflonməsino sorf ctmolidir: “Müollimin cvi ınoktobxanadır. 
müollimin nökori moktob mülazimidir. Müollimin tovabc vo otvan çocuq 
şagirdlordir. müollimın müxollofatı qara-qura moktob mizloridir. müollimin 
saz vo noğmosi moktob şagirdlonnm sodasıdır. müollımın istirahoti doftorlor 
toshihidir. Müollimın mal vo motaı dors vo tolimidir. Müollimin kosb vo 
icaroli öz millotinin mohobbot vo iradosidir"51.

' Sultanmocııi Qonizado. Golinlor homaill. Bakı. 1986. soh.17.
} Xcynılla Mommodov. Sultanmocıd Qonizado. Bakı. 19X3. soh 121.
} Sullanmocıd Qonizado. Göswrilon osori. »oh.30.
4 Ycno orada. soh.20.



S.Qomzado •Müollimlor iftixan"nda qaldırdığj sosial-oxlaqi problcmlon 
“Gəlinlor homaili"ndo daha da inkişaf ctdirir. Bu osordo Şcyda boyın dünya- 
gönişıinün ycni kcyfiyyoilori mcydana çıxır. Artıq onu Şorq-Qorb iqtisadı vo 
monovi münasıbotlon. comiyyotdoki sosial odalotsulik. qadm h ü q u q u ,  ırqçilik. 
din qarşıdu rm u .M  manıqlandınr. I’roblcmlorın çoxluğu osorin süjct xottini do 
/onginloşdirir. Şcyda boy Sofya Mixaylovna, Şcyda boy Pavcl Pctroviç. 
Şcyda boy Filippovlar ailosi, Şcyda boy - Qat'qaz müsolmanlan. Şcyda boy 

usta Paqos xotlonnin hor birindo müollif müoyyon ıctımai-əxlaqı məsolodon 
söhbot açmaqla Şcyda boyin vətənpor\ərlik. mordlik, əxlaqı saflıq vo b. ycni 
kcyfiyyotlənni toqdim cdir

"Moktubati-Şcyda boy Şirvani" dilogıyasının poctikası ənəno ilo müasır- 
lıyin vohdotinə osaslanır. Mövzunun aktuallığı. ıdcyanın ycniliyi, bədii tohlil 
vo şərhiənn mərkozinə gotirilon mətloblorin dövr üçün ohəmiyyotli olması. 
bir çəx likırlərin ümumboşori səciyyo daşıması, surollərin orijinallıgı onun 
müasirlık nıhunu qövvotlondiron moziyyotlordir. Lakın romanın lcksikası bir 
çox cohotdon M.F.Axundzadonın nosrdilini xatırladır: "Müollif çotin orəb- 
fars sözlonnə tcz-tcz müracıət ctməklo osorin dilini qolizləşdinniş. onu kütlovi 
oxucu üçün müoyyon qədor anlaşılmaz ctmişdir"1.

XIX əsrdo Azərbaycan nəsri dil-üslub vo janr baxımından da ycnilıyə. 
kamilliyə doğnı müəyyən tokamül yolu kcçir. Bu nosnn ılk nümunosi ("Riyazül- 
qüds") forma baxımından da Füzuli "Hodıqətüs-süoda"sına oxşayır. ınətni 
nosrlo nəzmın əvəzlənm əsi prinsipınə osaslanır. Onu “morsiyə-pocma". 
yaxud "ağı-morsiyə" adlandırmaq: əsassız görünmoklo bərabər əsonn məzmun 
qalını da kiçildir. On dörd bölmədən ıbarət olan "Riyazül-qüds" ow oldən  
axıra qədər vahid mosoloyə Kərbola hadisolənnin gcniş. ohatə təsvirino hosr 
olunmuşdur. Oslindo bu əsəri Füzuii "Hədiqətüs-süoda"sından fərqləndirən 
əlamotlərdən biri clə bu nöqtodədir. "Dibaçə" və "Xatimo" hissəlorindən 
başqa on babdan ibarot olan "Hədiqənis-süoda"da Füzuli həzrəti Adomdən 
başlamış Mohommod əlcyhıssəlama qodərki birsıra pcyğəmbərlərdən (Nuh, 
Xəlilullah. Yəqub. Musa, İsa, Əyyub. Zəkorıyya, Yəhya) söhbəi açır. Hozroli 
Rəsulun Qurcyşdən çəkdiyı bolalar, Falimcyi-Zohraııın, hozroi Əlinin vofatı 
haqqında molumaı vcrir Kərbola hadisolori vo imaın Hüscyn torofdarlanmn 
qəhrəmanlığı və şəhadotı ıso əsənn onuncu babında tosvir cdilir. Bundan forqli 
olaraq A.Bakıxanovun əsərı bırbaşa Məhemmod pcyğəmberiə başlanır. Onun 
ilk babı "Hozrolı-xalomül-nəbiyyun Mohommod pcyğombər haqqında" adlanır. 
Ikinci babda Fatımcyı-Zəhradan söhbot açılır. Digor bablann horəsi ımamlardan 
birino hosr olunmuşdıır. Bölmolənn hamısı vahid süjct otrafında birioşir vo 
bülöv bir tam kimi görünür. lilo bu xususıyyət "Riyazül-qüds"ü ona osrlərin

1 Xcyrullo Məmmodov Suluııınıocıd Qənizadn Bakı. 1983. &oh.!4l. Abbas 
Zamanov Oınol dostlnn Bakı. 1980, soh. 145

• Yaşar Qaraycr. A/orbaycan odobiyyaiı: XIX vo XX yüzillor. Bakı, 2002. soh.195.

yazılı edobıyyuıındakı dastan jannna aıd ctmoyo osas vcnr osor yazılı dastan 
jannnın XIX osrdə yaranmış klassık nümunosıdır və M.Füjrulının "Hodiqotüs- 
süəda'sı kimi "Riyazül-qüds"də özündən sonrakı dövrün şifahi ədebiyya- 
tında dastan janrınm formalaşınasına xcyirli təsir göstormişdir

Mətndə nitqin mənzum və monsur formalarının sintczi A.Bakıxanovun 
"Kilabi-Əsgoriyyo"sində qalır və bu cohotdon unun da bədii struktunı özün- 
dən əvvolki ııosrin (Füzuli nəsrinin) quruluşuna uyğun gelir. Bodıi forma. 
struktur baxımından "Riyazül-qüds" vn "Kitabi-Əsgəriyyə"don fərqlənon 
saf lıckayə kimı yazılan ilk orijinal osər ıse I.Qutqaşınlının "Roşıd bəy vo 
Soadət xanım"ı olur. Bu hckayonin "adı orta osrlorin lirik scvgi süjctləri üçün 
son doroco ənonəvı olsa da, jann, məzmunu. üslubu və süjctı ycni və  
müasırdir I.Qutqaşıniı cşq süjctinı pocmada yox, povcstdo. klassik romantik 
süjctdə yox. müasir meişotin matcrıallannda. tragık-folsofı yox, xoşboxt nıkahla 
qurtaran mkbın-həyatı açarda tosvırcdir"1

tlk dastan-roman və hckayələrdən sonra osnn onalannda hikmot, nosihət, 
kəlnm, nadiro, hckayot kımı janrların bir sıra nümunoləri mcydana golir. 
Bədiı nəsrin ınkişafı s«»nədli janrın da yaranmasına səbob olur. Ismayıl bəy 
Qutqaşınlının Məkko səfərındən bəhs cdən "Səfəmamo" i*sən yazılır. Müollifin 
volda gördüyü ycrlorin. hadisə vo adamlann təsvirindon ibarot olan bu əsərdə 
müxtəlif xalqiarın yaşayış lərzı, dolanışığı. adət-ənən(»si. maddi vo monəvi 
modeniyyətı, sənətkarlan haqqında yığcam, konkrct məlumat vcrilir. Onlann 
təsvirindoki tobiilik, dil sadoliyi, üslub aydmlığı. təhkiyo üsuiu vo s. XIX əsrin 
onalannda Azərt>aycan nəsr dilinin sadoliyo doğru inkişafinı gösterir

M.F.Axundzadənin "Aldanmış kovakib” povcsti XIX əsrin onalannda 
milli nəsrın ycni bir inkişaf morhəlosinə yüksoldiyıni xəbor vcrir. Əserin 
bədii xüsusiyyətlorindon kıfayət qodərotrallı söhbot açılmasına* baxmayaraq. 
janr haqqında mübahisolər ycnə də davam cdir. "Aldannıış kovakib i hckayə. 
povcst vo roman hcsab cd»>n müoiliflorin fikirlorino lənqidi yanaşan morhum 
lədqiqatçı V.Nəbioğlu bclə qonaoto gəlir ki. bu osor povcst. yaxud roman 
dcyil. hckayotdir.’ Jannn adım vo məzmuııunu Yaxın vo Orta Şorq odəbı- 
dm i kontckstindo deqiqləşdirmok baxımından bu fikir əhnmıyyotlidir. AiKaq 
məsole bundadır ki. "povcst" və "hckayot" cyni anlayışı müxtolif dillordo bil- 
dirən sinonım sözlərdir. "Tomsilut"ın ilk noşrindon başlayaraq, Mirzo Fntoli 
"Aldanmış kəvakib" başlığından sonra "Hckayoti-Yusif şah" sözlorinı do 
yazmış vo buna tam uyğun oiaraq F Köçorli də homın “hckayet" sözünü rus

1 YaşarQaravc\ Azərbaycan odobiyyatı: XIX vo XX yüzillor. Bakı. 2002. soh. 197
: Nadir Mommodov. M.F.Axundovun rcalizmi. Bakı. 1978. soh.205-220: Yaşar 

Oarayev. Rcalizm: sonot vo hoqiqot. Bakı. 1980. soh.106-108; ArifƏmıahoğlu Epık 
sözün bodii gücü Bakı. 2000. soh.21-32; 33-42; 43-51.

1 Voli Nobioğlu Azoıbaycan bodii nosrinin janr-üslub tokamülii (XIX-XX osrlor). 
Bakı. 2004, soh.72.



•iılıno "povcsf dcyo lorcuıno cımışdır. Bu so/lonn tcrmın kımı monalun da 
(oxmınon cyıııdır hor ıkısı ■‘ıknışmaq". "söylomok" anlamındadır.

"Aldanmış kovakıb"lo toxminon cyni dövrdo folsofı-publisistik romanın 
d<ı ılk nünıunosı mcydana golir '‘Komolüddövlo mokiublan". Onun üslubuna 
bodıilıkdon çox clmıliklo publısislıklıyin vohdoli xasdır. Burada hoyat, 
ictimai mühii av«q publisisi formada. konkrcl faktlar, misallar gotirmok yolu 
ilo göstorılir. Onların tohlil vo şorhi iso bodii yox. folsofı mühakimolor, 
ınoniıqi düşüncolor. clmı-publısistık müquyisolor vasilosi ilo vcrilir. Əsonn 
baş qohromanı Komalüddövlo do üınumiloşdirilmiş bodıi qohroman dcyil, 
comiyyotdoki naqıslıklon "bosıroı gö/ü" ilo göron vo onlan siyosi mövqcdon 
koskın lonqıd cdon lilosofdur.

Mamqlıdır kı. osnn sonlanndakı nosrdo moh/ "Komalüddövlo üsulu" 
usıün mövqc q.ı/anır. M.Ə.Talibov. X.Maragayı kımı ya/ıvılar comıyyoıdokı 
ıclimaı nöqsanları oks cıdiron osorlorindo bodıı-publisistik üsluba dahu gcnış 
ycr vcnrlor Hoilu S.Qonı/ado moşlıur romanınm adını da "Komalüddövlo"- 
nın adına oxşadır. “Moklubatı-Şcyda boy Şirvam" Z.Maragayi ıso ö/ünün 
lobliğ ctdiyi votonporvorlik ıdcyalannı oyaniloşdirmok iiçün soyahot üsulunu 
scçir ki. onun do lonqıd vu clıra/lannda "Komalüddövlo moktublan"ndan bir 
du/ vardır

C.Momınodqulu/adonın "Danabaş kondimn ohvalallan" vo N Norımano- 
vun"Bahadır vo Sona" osorion varlıgı inıkas rormalarına bədii tohlil prcdmc- 
ıının hoyaıılıyıno. obrazlann canlı loqdimino, habclo dilinin sadoliyino, üslu- 
bunun aydınlığına. büıövlükdo lohkiyonin bodıı loşkilindoki tobiiliyo, 
a.xıcıhğa göro XIX osr A/orbaycan odobiyyatında "saf nosr"in /irvosidir. 
Onlardan ikincisi hom do mıllı odobıyyai lanxıııdo "roman" adı ilo loqdim 
olunan ılk nüınunodir; N.Norimanov bodiı tocrübedo osonnı "balaca roman" 
adlandıran bırıncı ya/ıçıdır. "Bahadır vo Sona’ dan sonra yazılan "Moktubati- 
Şcyda K>y Şirvani" iso bi/ım millı nosrın ınkışaf lanxıno sılsılovı osorın 
dilogiyamıı ilk mımıınosi kııni daxil olur

Bcloliklo. XIX osrdo A/orbaycan nosri bır torofdon orta yüzillonn ononosı 
ü/orindo davaın cdir, ikincı torofdon ıso bu dövrdo nosnn ycm lıpı loşokkül 
laparaq. ınkişafa başlayır vo ö/ündoıı sonra yaranacaq XX osr nosrı üçiın 
möhkom bodli-cstctik /omin vo özül rolunu homin ycni tipli nosr oynayır; 
Ə.Haqvcrdıycv. V.V.Çomonzominli, I Musaboyov. A Şaiq, A.Divanboyuğlu. 
M.S.Ordubadi. B Talıblı, S.S.Axundov, C.C abbarlı \o  başqa sonotkurlnrın 
nosr yaradıcıhğı homın bodii-cslctik zomin ü/orındo yüksolir

Zam un Əsg?rli

AZƏRBAYCAN 
NƏSRİ



A B B A S Q U L U  A Ğ A  B A K I X A N O V

(1794-1847)

Az,*rhti)ran m.MlaniyyMinin inkiyıf tanxuub alim. fuir, miiı.ı/Akır k ım l tam 
nan Abbasqulu tijiıi Hakıxanm■. eyııi zamuıula b.Hİiı njsrın k<İ:jI ııümun.yLvinl 
yttrtümtf ıstctlmllı yazıçtılır Ontın /arx v*» Az.ırlnıwaıı üilbrindo vazdtğı 
"Riyazül-qiuls", "Kiiahl’ ƏsgMİyygF v j  " \js ıh .u b r’ asjrhri XIX ,\*r Azjrhay- 
raıt nxtrinin Ijşjkkül tarixıni v.» tıtki$af yolunu izi.wuk haxımından çox 
,*lı,Mİyyjllidiı

Ddihin >n pafitılyar js.tri ''Kitaht - Ə s£jrny.\'' hckayJsidlr. 1833-cü thb  
vuzılnuf hu lırkay» tlk d.ıf.) !V46 ct Hdä Ntzami adınu ƏdM xyat Inslıtutıınun 
"üs.ul.ırı"tııb n.ijir olıınmıif. sonralar \'azııt ının "R.xtit Js.wl.ırı" iRakı. 1964) 
v.) "Əs.ırbn"  (Rakt. I9H4) kitahlartna d a ıil cdilnıifdlr. Hıırada uqdim olunan 
m.un Mİİhin "Əx.ırljri"ndjn götüruhnüfdür

K İT A B İ-Ə S G Ə R İY Y Ə

ö .. .  m m a bod pabostcyi-solasilı-m öhnot vo g iriftari-zindani- 
ınohobbot.

FƏRD

Bostcyl-dami-olom. pantHİi-onduhi-nıolal.
Hülbülı-gülzarı-möhnot Qudsiyi-şuridohn!

bu rosmi d ilav i/ ilo firqcyi-ü lü l-o lbabo boyani-m afilbal ctm iş vo 
o lvah i-zom airi-o rbabü l-bosaıro  bu şivcyi-zövqongiz ilo qolom i- 
olam yürütm iiş ki, çün m ozm uni-hikm ot m oşhunil-orvahi-cünudi 
moconnodo toarifi-nıinha etm odon vo "M a tokorrüm iha" ixtilafı- 
dolaloti ilo xoloti-xilqoti-işbah gcymodon roqabeyi-zonciri-m ohob- 
bot çokm işlor vo nyazi-v icudi-boşoriyyodo vo “hom dohül-insanü



fokano zülrnon cohulon "1 rnısdaqınco nihali-möhnot okmişlor. Labüdd 
alom i-surotdo iqtı/.ayı-iobiotı-bo§orı odur ki, hor kim so gorok bir 
növ monzur ilo cilaboxşi-didcyi-dil olub, ovqati-şonfı zayc vo bihudo 
kcçirmosin vo bozın-hovadisdo cami-qollotdon tobi-talibin hüşiyaro 
bodeyi-cohl içimıosin.

Ilor ılıldo kı, yox nişancyi-cşq,
An»yışi-qom, fosancyi-cşq,
Olbulto, dcyil konıalo qubil.
Ovqati keçor, vuli no hasıl’.’
R iIk Wu o  q a l u r  b u  m ü d d o a d o n .

Tohsili-lozuyı/i-sofadan,
Ey dil. duta gör xoyal /övqin.
Tu dork cdoson vüsal /ovqııı 
Hşqılo cithundu bınıya/ ol,
Amma rovi$ınlo pakbaz ol!
01 vochilo ki. qalıbdır Osgor.
Meyli-hovoM-liqai-dilbor.
Dolır Ctso ogor cofa irudo.
S ıtıd a n  k ım ı si>xtd ir v o fa d o  

V o r buvın;ı ç u ls a  d o s t ı -m u to m ,

(,'ukuc kiıııi çorx, çokmoz ol qoın 
Ah ilo olıır dohon, yolu bond,
Lobri/i-şonuo kuro manond.

M ozkur olan aşiqi-sadiqi-suxtocan vo m oztur olan dordm ondi- 
miisiomondi-hali porişanın tolxisi-boyani-hali vo izhari-sü luk t- 
nıöhnotü molalt oldur ki, Quba şohorindo Ahongorzado Ə sgər adlı 
bir cavani-növrosü şirin şom aili-dilfirib olub ki, hüsnü boyani- 
moqoldo vp sobahoti-surotdo camalda odim ül-m isal idi.

Bır çcşmı sıyahü ufotı-dil,
U ır q ııın o ti s o r \ ‘, ç ö h ro  g ü ln u r .

Bır koc külohi kı. zülfu ksıkil.
Boynunu salıb mısalı-zünnar.
Ilor lohzo qıyu baxanda çcşmı.
Asarı-qiyamot eylor ızhaı.
Bülbül kımi sovtfl lolım dilkoş,

Insiinın orw  >ükr cm uKi cuhillikdir". von j A llah n o  ctdiyini üzü  yaxşı bılir. c j>)

Xo> Inhco. fonoınlor ıçro sordar,
O, qönço dohondo com olubdur.
Tosiri-sodovü hüsni-rüxsar.
Zülmo xoti clırafnamo.
CiüHarı (ununi-mehro inkıır

Əlqisso, ol cavani-suxtocan homişo rüosi-monabirdo vo mocmoi- 
okabirdovü osağirdo m orsiyoxan. bolko kondisinin ovaqtbi-üm urin 
yad cdib hom qorini-nalovü ofqan olurdu. Vo bu fonndo ustad olan 
b ir ycgancyi-ruzigardan ki. növhoxanlar sorxcyli idi, kosbi-toollüm  
cdordi vo gah-gah horomsonıyi-iclalına mohmmiyyot yolu ilo gcdordi. 
Ittifaqen ol şoxsin sodofı-ism otdo bir gövhori-şahvari və gülşoni- 
ıfTotdo bir la lcyi-novxız gülüzari var idi ki. zülfı-girchgiri sorgoşto 
aşıqlor mi'ırği-ruhin seyd ctm ok üçün türrcyi-dam  tok xomdorxom. 
xali-cansitanı ol dam  ıçro dano idi. Vo çcşm i-kafor-n igahı-siyahi 
xoncor-m üjgan oldo durub şivcyi-xunrizlıkdo mütorossidi-bohano idi.

Bir dılarami-cahun seyroti-hur.
Afıtahi-foloki-hüsnü sürur. 
l)ilbori-mohvo§i->irinhorokat.
Bütı-siminbodon hıır süfat,
Qoddi bir sorvi-rovan. maycyı-naz 
Ki. bülond ondan olur puycyı-naz.
Voh no qamot. no qıyamot. no ftzun!
Istıqaınotdo o lif tok mövzun.
Bolko sornştcyı-orbabı-nıcat 
Voh no /ültü, no sovadi-giysu!
Sünbüli-pürşikonü onborbu 
Morhobu obrüyi-xom şoklı-hilal. 
Zibiboxşi-şoftK|i-arizi-al.
Voh no qaş! sorxoti- mohbubeyi- tıaz,
Lacorom guşcyi-mchrubi-niya/.
Voh no göz! Bolko qozali-vohşi.
Nigahi-şuxi. misali-vohşi 
Müjolor hor biri bir xoncori-tiz,
Qotli-üşşaq üçün olmuş xunriz.
Dutub ol qodr comali zivor 
Ki. dcvil hövsoloyi-hüsni-boşor.

Əlqisso. ol ikı atoşparə b ir-biro yctmok ilo atoşi m ohobbot nairo- 
ofruz o lub  xorm oni-d ilü  dıni yandırdı.



Ol ikı osırı-zarü muhcur.
Bir camdon oldu mosiU moxınur.
H§q ilo luiub koınul pcyvond.
Zoncırı-boludo oldulur bond.
Sonişicyi-oqlo lub düşdü,
Cam'ı dilo ı/lirub dü>dü.

Gün-gündnn asari-ülfəti cozabati-m ohobbət ziyadə olub rəsmi 
iştiyaq bir məqamo yctdi ki, zövqü o ləm də guya iki cism do bir ruh 
oldu. Bu əsnadə m üəllim ı-m övsufalom i-havadisdon qo ti-rəvabəti- 
olayiq cdib. həm ağuşi-orayisi-hura və noşəyabi-sayori-şərabən  
lohura oldu (rohmotullahi-olcyh) vo ohli-bcyti-naşünasın, xüsuson 
Hüseynü Abbastn və müxollofatdan əm m am o. pustin vo əbasin, 
cubbo. şano. misvak vo ridasin, küloco, şali-kom ənrbond vo qabasın 
ol cəvano vagüzar cdib ycrindo canişin ctdi. Ol doxi kom ali-ıftixarü 
nişatü nohayol sürurü inbisat ilo m ohrom cyi-horim i-visal olub 
zövqilo-ru/.igann kcçirirdi.

Xoşu ol aşiqi-dilxuno kim zövqü sürur ilo,
Nigari-gülüzun lülf ü/ündon mchribun ulmu^.
Dcyib moşuqi kiııı lork cyloyim c ö n t ü  cofu rosmin, 
litlıb bır doın lomlılıiim kim. yazıqdır bağn qan olmuş.

Ta kı. m ururi-zam an ilo firqcyi-cybcu və taifeyi-tənocu, yoni 
oğyari-dilazarü sitom şüar bu halo vaqif olub zobani-toorrüz açdılar. 
Çün növgüli-çom oni-ahongor aşiqi-dilxun Ə sgori-m üztor gördü 
kı. suroti-haldan xolayiq müttolc olub m ocali-visal imkanı mohal 
oldu vo ıninbod bohanosiz ol ycro gctm ək m üttozzirdir, dom bodəm  
ahü nalolər çokib dcyirdi:

•Mı. kim dövn-lblokdon ixiıyarım qalnıadı.
Alomi-dunporvor içro ciıbarıın qalmudı.
Ru/it?arım xoş kcçirdi dövlolı-dildurilo,
Ayrıliq hongaumıdır, ol nı/igunm qalmudı.

Bir gün əğyardan moxfi özünü ol şuxı-gülgun üzarə yetirib dcdi: 
liy  yan-m chnban! Hy aram i-dilü can! Vey nazikbədon gülpiro- 

hoıı! Ey şokorlob. şirinsüxon! Ruzigari şobodəbaz vo zom aneyi- 
hiylosız litnolor ağaz cdib. dövloti-vüsalo m öhnoti-fəraq  yetirm ok 
istor. No çaro edıın?

Dövrani-lolok nodir kı, bilmon.
Bivoch bizimlu oldu düşmon.
Tofriq üçün uh kim dnmadeıtı.
Tomhıd qılır vo&aili-qom.

Ol şokorləb. şirinzoban bu sözlori cşidib, çaki-giriban cdib, üzünü 
atasının qobrino tutub, şivon ilon soslondi:

-  Ya okollülholovat! Ey atacan! Bir baş qobirdon götür! Bız pon- 
şannızgar, tiroboxtloro nozor qıl! Bivofa ərdobillilor olindo ncco zarü 
sorgərdan qalmışıq!

Dılxun qoribı/. b ı/o  bır yar tapılmaz,
Qomxar lapılmaz.

Bır homdomü homruzü hovadar tapılmaz.
Ənsor tapılmuz.

Düşmonlor cdor tono. düiar rosmı-cofasın,
Bu dordı-nihanın.

Yoxdur bızo bir rohm qılan *ahibı-namu*.
Sod ah. sod ofsus!

Bu ^ohrido bir möınıni-dındur tapılma/.
Gor var, lapılmaz.

Dil qano dönüb loncyi-oğyar qomindon,
Xolqin siıomindon 

Şorhi-qom üçün fursoii-i/har lapılnıaz.
Didar tapılmaz.

Alı. bunlan  bu hal ilo görüb \ o  dosti-m üsibot başa vunıb  kim 
goldi?

BEYT

Höscynl Hansı Hüscyn Dudmanın şorofi.
Dcsom dürüstünö ohli-zomano naxelofi.

Dedi:
-  Bacıcan! N o om ri-hadis bu ənduho bais olubdur?
Dedi:
-  Ah! Q ardaş, kaş sonin kim i naxo lo f ölo idi, bu günlori gör- 

m əyo idi:



No lab cdim bclo bidado, yu oxul-idbar.
Alub qorunmı dövri-sipchri-gocroftar.
Novayi-cşqiio ncy tok dolub qum cismim.
Zaman-zaman çokorom bos ki. ahı-atoşbar

Q oro/. onlar ağlayıb nalo edirdilor. Ə sgori-biçaro golib qollann 
m oşuqəsinin boynuna salıb üzöndon Öpüb dcdı:

-  Ey aram i-canıml Fikirclo ki. aiandan qalan omm aməni başıma 
qoyub, əbasın çiynimo salub vo qobbasın qucağıma alıb bir nifrin clə- 
yorom ki, düşmonlorimizdon biri do ycr üzündo qalmaz.

Cün cşq odu ogor duiuşa cam vandırar.
Bır ^ölodır ki. cömlcyi-dünyam yandırur
Mo/lum .ışıqın ogər nhı biilond olu.
Yeddincı göydo xormonı-Kcyvam yandırar

Xülaso, ol mozlumo dcdi:
Ey aşıqı-mchribanım! Bu sözlər fayda vcrm əz. B ir fıkir clo ki. 

son bu ycro golmok üçün olindo bohano olsun vo xalq bədgüm an
cımosin.

Dcdi:
Ey yari-mehribnnım! On şahi pul səno vcrim. am m a moni rodd 

ctmo. hor vaxt golib ol mobloği mütalibo cylosom, bir bohano ilo toxir 
ct Bolko bu vosilo ilo bir-birim izi görmok m üyossor ola.

C umləsi bu royi dürüsti qobul cdib, bir müddot dəxi ovqat kcçir- 
dilor.

A>iqdo gorok fünuni-hiylo.
Tay cyloyo vosl üçün vosilo

Nagah bir ğommaz süxoııçin bu suroti-m acaranı ola macara varıb 
ol molıəllo roisino ınolum ctdi. 01 rois doxı m üvəkkillor təyin ct kit 
hor ycrdo ol a*ıqi-dilxuni görsəlor tutub ışgənccy i-sıyasətə  yctir- 
sinlor. Ə sgori-m üztordon noqldir ki:

(,-ün rahı-çaro hor torofdon mosdud oldu və rois ilo saziş ctm ok- 
don başqa çarə görmodim vo dcdim:

Zülınii gör kim. ayrılıqdan cano yctdim aqibot, 
Çarosiz qaldım vanb ogyar könlüm bağladım.

A xirül-əm r b ir gün əlim o bir parə nan alıb üstündo rovğoni-karo 
tışro çıxdım. Roisi-m ozkur mono düçar olduqda toarif ilə ona vcrib 
dcdim:

- Ə gor hoqqi-ncm oti foram uş cdib, m ono toorrüz qılsan, bu nan 
gözlorini tutsun vo səm um i-küfrani-ncm ot gülşoni öm rünü xozan 
ctsin:

Mom-hozino gol Allah rizası c ö v t  clomo 
Kı. aşiq ahi tutar zalimin giribanın.

Dcdi:
- Ey aşiqi-m iskin! Bundan sonra fariqülbal olub bəzm i-vüsalo 

m əhrom  ol, kim sodo cüro ti-toom iz sono yoxdur:

Çokmo qom cy-aşiqi-dilxoslo, mon yarom sono.
ö z g o lo r  cövt cy lod ikdo  m on h«*vaılarom sano .

Ə lqisso, bu tcdadan doxi fariğ olub m oşğuli-işrotü nodim i- 
m əhfıli-m osərro t ikon:

Ol xostocigor bolayo düşdü,
Bir qüssoli macorayo düşdü.
Çərx cylodi dövri-namüvafıq,
Hicran silomi araya düşdü.
Alomdo homişo qurcyi-qom.
Uşşaq günü qorayo düşdü

C ıo rd işi-döv ran i-gocro fta r vo iy z a i-ftrq c y i-o şra r. to n e y i-  
d ilşikon i-oğyar və sodam ati-hovadisi-ruzigardan aşiqi-suxtocan 
ilo m əşuqcyi-m chriban  arasında müfariqat vaqc olub. biri avareyi- 
diyar, biri vətonindo qorib. biqom küsar oldu.

Ncco lab ctsın dilı-şurido canandan cüda?
Bisorü-saman qalır hor ınülk sultandan cüda.
Aşiqi-biçaronm cismindo can canan idi,
Ncco şivon qılmasın kmı cism olur candan cüda?!

X ülaso. onvai-naləvü  şivən  ilo bir-birindon vida cdib. m oşuqə 
səfo r qıldı. V o aşiq i-m ohcur dediy i-xunbarilo  bikos qaldı. Guya 
m ükorror bu şcri oxuyub ağlardı:



Sonsiz dili-xosto zur olubdur,
Dimunisü qomküsor olubdur.
Xııuubo iııiubdu mııgi-7.ordım.
Bu gülşoıı iiçün b:ılıar olubdur.
Xunin cigorim bo sani-lalo.
Əfsürdovi dngidar olubdıır 
llicran sitıimi alıb qoranm,
Gün mıri gö/ümo tar olubdur. 
ilicrindo düşüb bolayo Əsgor,
Sorgoştoyi-m/igar oluİHİur

01 mozlum cyi-qom nak doxi gfindtizlor scylabi-oşkibiqorann 
dolilt-rah, gccolor şom i-şobistanın şölcyi-ah cdordi. Q afılcyi-oşkü 
ahilu homsofor, dil püratoşü dido tor, hor m onzilo kim virud cdor 
btı novilo ağazi-sürud cdordi

Ey maycyi-cyşü kaın, sonsiz.
Xıınin cigorim. ınüdam sonsiz 
Hoın dom muno qasidi-foraqin,
Qomdon gotirir payom sonsiz.
Cyl> ctmo sö/üm mfışovvoş olsa.
Yox tobido bir ni/am sonsi/.
Scyri-vomoııü komııli-işrot.
Ənduluın olur tamam sonsiz.
Dünyada hüsuli-şadimani.
Olma/mı mono haranı sonsiz?!
Mon bikoso künci-möhnot olmıı.ş.
Hlcran gccosi ınoqam sonsiz.

Zam an-zam an yadi-oyyam i-vüsal ctmok ilo gülü scyrabını g ın - 
bançak cdordi vo lohzo-lohzo tom onnayi-zövqi-mülaqat cylomokdon 
lalosüfot daği-hosrot sıncyi-suzano çokordi vo bu şcri oxurdu:

Hülbfıl ncco gülzar oioyındon olın fiı/moz,
Şıvoıı dili-bimnr otoyindon olin özmoz?!
Qnnıln boyar soflıcyı-rüxsannn gül-gül.
I)il. didcyi-xunbar oioyındon olin üzmoz.

Dıl. dordü-bola çokmok ilo qomdorı usanmaz,
01 >uxi-cofakar otoyindon olin üzmo/.
Göz pordosi xunabilo rongındir, omtna,
Nozzarcyi-dildar otoyindon olin ü/.moz.
Əqsaıni-bolavü qomi-onvai-müsibot,
Oşşaqi-cigorxar otoyindon olin üzmoz

Bilmorro dam oni-şokib dosti-iqtidanndan gcdib uıbiforaq ctmodi 
vo arizuyi-dövlo tı-d idar qılıb bır müddot sonra ycno müraciot cdib, 
müğaviri kuyı canan olmaq istodi. Qürbi-şohro yctdikdo aşiqi-mohcur 
kim  ahi-cansuz çokm okdon gülborgi-uzari onraqi-xozan tok saral- 
mışdı vo ban -m üsbo t homlindon qam əti-m ovzunu xom olmuşdu:

Toravoti-güli-rüxsarosi xozano dönüb.
Qodı xomidolonib, qamotı komano dönüb.
Sirisgı-dıdo rovan scyli-guhsanın tok.
Cigor şonıro tutub qomdo. batgı qano dönüb

M oşuqcyi-dilaranm  xobori vürudin istima ctdikdo bostori- 
m orizdon durub. olino bir əsa alıb, haloti-zofdo kom ali-qüvvot ilo 
şohordon tışro çıxdı, guya bu sözlori dcyirdi:

Söylo cy homdom, korom qıl hali-yarımdun mono.
Hoq rizası, bir xobor vcr gülüzanından mono!
Rövşon cylo rohgüzarim gol cy ahi-atoşin,
Tar olubdur ruzi-rövşon intizarımdan mono.

Nagah gördü kim karivani-Lcyli, m ohbublar sorxcyli yctışdi. 
N ohayət, şövqilo yügürdüb öziin onun ayağına salıb bu növ ədai-şükr 
ctdi:

Lillohül-homd ki, çorx ctdi müyossor kamım,
Cövri-bidadilo hicr almış idi aramım.

Pos, ol kim m üstəm əndi-cigorxun biri-birini qucaqlayıb sodayi- 
tohmyotü avazi-mübarokbad zəminü zamandan bülond oldu, məşuqo- 
nəzəri h əsrə tilə  baxub dcdi:



Ey aşiqı-dilxunı-nıüztor, cy novgülı-çom əni-alıəngör! Bu nə 
balotı-m ükodderdir kim. müşahido qılıram ? Aya, gordişı-dövram  
ı/aı-əbnaı-zam an sonə no zülmlor ctmiş kı, suroti-halın bu moqamə
yctmiş?

Əsgori-biçaro bu sözləri istima cdib, scylabi-oşki-çcşm sari çcş- 
mindon cari cdib dcdi: Ey yari-dilnəvaz, cy şuxi-işvobaz!

Ey rövşonoyi-dö çcşmi xmıbar.
Arami-dilı hozini-bimar!
Kamı-dilü arizuyi-dido.
Asayişi-cani-möhnoiasar.

Kım m əno izayi-hal ciməyo qadirolur? Suroti-əhvalim ə toəm iz 
qılır kim, bu növ dilxəstəvü rəncur ctsin? Və ya gərdişi-dövrandan, 
alom ı-hovadisati-zəm andan nə bakım var kı, oncam i-karim  bu 
moqamə yctsin?

Monom novgüli-baği-abongori.
Monom valıdcyııın ozi/. ösgori 
Munom, kım. atam çakucundan snda.
Alır yıınbiKİı çurxı-ncyluförı.
Onun kurosindon bülond oisa. gor, 
lolokdo şoror yandırar Oxton.
Vcrir xolqi suri Srafiltok 
Fonayo onun domınin domlorı.
Ogor Govo lok royoti-ro/m aça.
Iıaoı qılar alomin oksori.
Onun sumıoraşı zibos tızdir.
Edib-mönfoil iıği vo xəncon.
Əgor görso Rösiom onun zorbını,
Şücaoıdo cylor viicudtın borı.

Amma sonin daği-foraqindon bir növ porişan oim uşam. Vo 
hovayi-küli-rüxsarındon qönçcyi-novxizlok bağrı qan olmuşam.

Sonın foraqın alıbdır qoranı taqotimı,
Somumi-qohrilo bərgi-gülüın xozan olmuş.
1‘dondo yad o göıı ari/.in onadiliok.
Homışə vjrdi-dəbım naləvü foğaıı olmus.

M əşuqəsi dcdi:
-  Ey can i-şinn! M ən doxi səndon ayn çokdiyim bəlalori şorh 

ctsəm , baisi-itaJcyi məqal olur ki, odəm i-izhar münasibdir. Hala bir 
todbir ct ki, səbəbi-m üvasilo t olsun.

Bir yan fəlok cəfası ınonimçün qəm artınr,
Bir yan zomano gordişi min matom artınr.
Bir yan hosud tonosi bağrımı qan cdor,
Bır yan qorib cövri bola hor dom artınr.
Eşqin bolası sincyi-pürxuno ah kim.
Hor lohzo bir conıhəli-bimorhom artınr.
Bunlar qamusu sohlidir. asan tədariki, 
ilicran dili-hozino qomi-alom urtinr.
Bir çarə fıknn cylo möcali-vüsal üçön,
Hicrani-dövr daiycvi-əzəm anınr.

Vo atan ovsafıni boyan ctdiyindən, m adəri-m chribam m  doxi ona 
tooşşüq yctirmiş. No olar ogər varub təcəssüsi-ohkam i-şəriot cdoson, 
əgor caizü miibah olsa, moni son aldıqdan sonra validcyni-namidarimi 
do kı. validi büzürgü-vann  tozvici ilo şad qılasan ki, ohli-bcyt ara- 
sında tofriqə düşm osin. V ə Abbas. Hüscyn bir-bırindon aynlm astn 
və m ocm u m üxollofati-m otrukatə malik olub validi-ali-m ıqdarım  
m əqam ində nam ülbodəl olasan.

Bir daha qısmot bizo enduhi-hicran olmasın, 
Xatıri-cəmiyyotim qomdən pərişan olmasın.
Ta ki, təxti-gölbön özn> göl qoyar basino tac.
Könlömön şohrino səndon özgə sultan olmasın!

Pos, Əsgori -  biçaro doxi bu m əslohotdən m ülahizcyi-üm idi- 
xcyr cdib. b ir fazili-forzano vo ycgancyi-dövn-zom ano hüzurino 
vanb  koşfı-m oal təriqilo  istism ar qıldt ki:

-  Bir kim so ogor bir səbiyyəni hobalcyi-nigaho golirso, nagah 
valid i-m ənguhə validosindon tom ottöi-tozvic alm aq caizm idir?

Çün m əzhobi-cşqdo bu surot m oqam i-əşkal idi, ol fazil məsoləni 
fitvayi-piri cşqo mühonvol qıldt, honuz kaşancyi-uqdeyi motlob 
təv iqdo qalm ışdı. Bir gccə kim , onısi cahanaray m chri-ənvari- 
zü lm oti-şam dan zülfı-m işkin  rüxsarinə töküb h ic lcy i-rübdo aram



btıldu vo mahi-şobofruz m oclisi-sur miirottob edib ki, şobi-qan  
qcyroti-nız vo suroti-Lcyli tok zınotondu/ qılıb dırhomii dinar sava- 
bıtü soyyan-oflakdan tobqlor doldurub nisar üçün amado qıldı:

Mcltr oldu hüsatı-çorxduıt dtır.
Malı uldı oltm> şumt-kafur.
Uır turfo $obu xücosto forcaıu 
Onun kımi görınomtşdi oyyam.
Novru/ günüııdon ol tu/un qodr. 
l//o tio  mısalı-tcyloiul'ijiKİr

Cümlo xolayiq xabi-raholdo olub O sgori-m ü/tor son-tohoyyür 
balini-onduho qoyub. gah oğyari-d ila/ar cövrin yad cdib nalovü 
ofqan çokordi, gah m öhnoli-fonıqi-gülü/nrdan. scylabi-oşg solhcyi- 
rüxsaro tökordi vo dcyordi:

Qom canimo tjosd cylor olim yaro yclişmo/.
Mothıho nodondir dilt-hıcaro yctişmo/

llicran çokoram huli-porışan günüqaro.
Unıınıd olım ol tiirrcyi-iorraro yctişmo/.

IJa>lar dılı->ıırido foğun yardan ayrı.
Hır hıılhülo mıınond kı. giiİAiro ycti>mo/.

Anınumı bir dılbOn-$ınndohoıı alınij..
Kım. tutı dtlı oııdakı gövtaro yctişmo/.

Horçoml ki. var qöııçıulo yıi/ nö\ no/akot.
Hiliudodir. ol loli-gıihorKıro ycli$ıno/.

Guyu tııtalmı lıüsndo tnojhtıri-caltundır.
Rü.xsarı-gul. amma güli-nixsato yclişıno/.

Yansm hu ncco talc vanındu ki. Əsgor.
Oııırun nikodır hıcnlo, dildaro yctişmo/.

Vo gııh fəlokı-kncrofliirdan şikayollor cdih bu sünıd ilo mütoron- 
nüm olurdur

Goyroyim dövri-folok mon kitnı naşad otsun. 
Qoyınadı ohlı-vofa qüssodon a/ud olsun.

Dugılıh hir-bıro doysın hu rovaqi-niyli.
Könlümüıı şohri-kimi qübbosi borbad olsuıı.

Vo gah m ohbubcyi-dilaram i-cansitam m n şahidi-xoyalini m üxa- 
tob qılıb söylordi:

Yox sondo qoını-cşqdon, cy dust ıu>ano,
Mon qom/odonın suroli-halın no bılırson?
Son boston-rahotdo tuıub lokyog»hi-xab,
Aşiqlorııt oıuluhi-molalm no bilirson?

Xiilaso, ol qodor nalovü şivon qıldı ki. bihuş olub. dideyi-zahiıbini 
bağlanıb çcşm i-bosiro t açdı. A lom i-röyada gördü ki. ınoxfuri-m or- 
hum. m üollim i-m olum  qobrindon qıyam cdib moscido goldi. Minbor 
üzro çıxıb m övizolor qılırkon dcdı:

I iandadtr monim canişinim ?
Pos, Ə sgori-xun ic igor lobbcykguyan chram i-ix las bağlayıb 

tohsili-sofaro  soy cdib, kondisin kobcyi-m oqsudo qurban vcrmok 
üçün m oqam ından durub hüzuriııo getdikdo dcdi.

By nuri-dido! D üxtori-nikoxtorim i sono tocvizctd im . Buııdan 
sonra m onim  m alım  vo əyalım  sono moxsusdur. Amnıa gorokdir ki, 
m onim  A bbasım ı oziz tutasan. novazişlor cdoson:

Yciiın olan koso. olbollo. qomgü/ur olma/.
Zolilı-alom oltır. i/jrü ctibar olnıa/
Bolalor içru qılır dorbodor, domi kcçıno/
Kı. bağrı qano dönüb dido oşkbar olma/

Ə lassobah kim, tolicyi-sübhı sadiq bu m ozm unı-zöfq ofzayo 
m üvafıq kom ancyi-üfiqdon zahir olub giriftari-zolm oti-alom  olan- 
lara ruzi-rövşondon boşarotlor vcrdi. Ə sgori-m üztor bu röyayi- 
sadiqdon ohbabo hckayot qıldı vo m üsailoti-oltafı zülcolalo talib 
o lub, m ütorossidi-tovil oldu vo bu rübaini v trdi-zoban ctdi:

Gorçi ahü nalcyı-bıixtıyar cylor köntil,
Zikri övsafılo dofi-intizar cylor könül.
Hicr oyyamindo bos. kıtn, qı'ısso qul oncam olur,
Saottıı - ay. hor günün bir il şümar cylor könül.



Ümidvaram kı. inşallah taala onqərıb peyvəndi-m üsavilot arala- 
rında vaqc olub. üdaı-tohniyyot qılıb. mübarokbad edim və ol moz- 
muno nüsxeyi-codıd inşa qılım:

llahı, bu duamı müsiucab ci. 
llusıılı-m oılobı-tcy/ ııııısub cı!

* * •

ülhom dü lıv.-thibül-oiıyyo. 
Voşşüfcr lixa liq il-boriyyo..
Kim. xamcyı-ınışkı barım ctmış, 
l/har moraııbı-olıyyo,
Bır lurfo kıiab cdıb müroiiob. 
Əhbab üçüıı cimışom hodıyyo 
Töhtiqı->oadotılo olmuş.
Ilmanı "Kitabı-Ə skonyyo"  
Şayod k i. vosıloyı nıcaiım  
Olsun bu üm uri-m onoviyyo.

İ S M A Y I L  B Ə Y  Q U T Q A Ş I N L I

(1809-1861)

Pe& kar b jrb çl, %enerat-ma\vr Ismayıl bay Qurqtışınlt tıam d<r y t w ı  kımi 
fflııllyi'jl ğAstimniydlr. Onun franstz diltntl.t ytızıltğt "Rjsttl b.ty v.t S.ıtttl.tt 
xtıtıtm" hekav.Ki 1835-cl Ud» l ‘arştrvtttla ça/ı İtlııtınııi) v* mintllifinA boxıtk sohr.il 
qazandtrmtfdır. Os.ır X X  .*srd.t Azarhaxvan dtlin.ı t.vrcumj nltıınıraq hir tıeç.t 
ıh p  hııktdtt çapdtın çtxmısdır (11)16. 196' I9HS. 20QJ) llu kıluhda Ozız Wır.ı/ı- 
m.nlov tt.ts'i l.tkror olunur llekay.min nı.ıını A K O K  seriyasıntıı l ' l l l  clldindtm 
( Bttkt. 19MK) goıiinilmüsdiiı

RƏŞİD BƏY VƏ SƏADƏT XANIM

May ayının gözol bır günü ıdi Bütün lobıotın canlandığı vo 
bozondiyı bir zamanda Azorbaycan boylorindon birinin Soadot adında 
ycgano b ir qızı, sübh vaxtl günoif şorq torofdon başlarkon, kiçik, 
lakin gözol bir cvdon çıxıb x o j bır hava ilo oxşanmaq, çıçoklonn noşo 
vcron otirlorini iyləm ok vo quşlann novazişli noğmolorım  dinlomok 
üçün sofalt b ir  bağa girdi.

Q ız bağa giror-g irm oz bütün tobiot sanki başqalaşdı. G öyün üzü 
daha da gözəlieşdi. Şad və forohli quşlar ağaclardan onun ayağına 
töküldiilor. hava lo tif otirlorlo  doldu. Bütün tobiot sanki son doroco 
şoıı halda özünü ona boyondirm ok istoyirdi. Bclo bir gözol viicuda 
özünü boyondtrm oyi kim  istomoz!

Gözol Soadot bir qodor bağda gozdikdon sonra böyük şabalıd ağa- 
ctntn dibindo. çom onlikdə oyloşdi.

O . indi fıkir doryastna qorq olaraq, özü do sobobini bilmodon tcz- 
tcz "ah" çokirdi. O nun hoyatında sanki hcç bir çaıışm ayan cəhət yox 
idi. Gözol Səadət bir scvgili arzusunda idi. Scvgisiz həyat -  bodboxt- 
lik vo qom -qüssodir.

Qız.ın ponah gotirdiyi bu rom antik bucaq ona o qodor xoş golırdi 
ki. sohorlor hom ın bağa golib otirli qıztlgüllərdon hörülm üş köşkün 
yanm da, ortastnda fovvaro vuran bir hovuzun konannda oturardı.



Bır gün dorın xovailara dalan qızın quiağına ho/.ın bır sos goldı: 
"A h' Mon sevgimi gızlı saxtamaq üçün nolor cimozdim. O caq 
üstiindo qavnayan bir qab su monim könlüm qodor qaynar ola 
bilmoz” .

ötı sözlori cşitdikdo nazonin Soadot oyloşdiyi ycrdon çokilib 
gctmok istodi. Lakin bu tosirli sözlori oxuyan şoxsi görm ok üçün 
utana-utana otrafa baxdı; hcç bir kosi göro bilmodikdo. bu sosin 
schrkar bir sos olduğunu zonn ctdi. Lakin scvgi kolmosi onun kön- 
lünü hoyocana gotirdi vo bütün hissiyyatını alovlandırdı.

Bu vaxt Soadotin mchriban dayosi Şamah bağa girdi. Şamah 
Soadoti uzaqdan rongi qaçm ış vo iztirab içindo görüb cold onun 
yanına goldi vo onu qucaqlayıb öporok. hoyocanının sobobini 
soruşdu.

Soadot oli ilo güllorin solm uş yarpaqlartna vo ağacdan tökülüb 
ycrdo çürüm üş mcyvoloro işaro cdorok. dcdi:

- Monim do taleyim belodir!
Bu sözlor tocrübolı qadına gonc qıztn hoyocamnın sobobıni bıl- 

dirdi. Vofalı Şamah qızı gccikmodon cvo aparmaq ıstodi. lakin bağın 
qapısına yaxınlaşdıqda ycno homin sos eşidildi: "Son monirn nozo- 
rimdon uzaqlaşmaq istoyirson, lakin monim qolbimdon uzaqlaşa bil-
m ozson!”

Ilor ikisi hcyran bir halda yerlorindo dayanıb otrafa baxırdılar, 
lakin kimsoni görmodilor. Bağdan çıxtb qapıııı bağladılar. Nohayot. 
cvo yctişdilor. Evdo Soadotin anası Tutu xanım  onlan  gözloyirdi.

Soadotin vo Şamahtn sükutu vo qomgtnliyi qohum ianm  toşvişo 
saldı. Gonc qızdan hcç bir cavab almayaraq Şamaha müraciot etdilor. 
Şamah cşitdiklonnt onlara mülbssol dam şdıqdan sonra onu qız ilo 
valqız buraxm alan uçun işaro ctdi. Lakin Şamah bir az o w o l qızda 
olan şadlığı tokrar oyandım ıaq istodiso do, müvofToq olm adı.

Bağda cşidiion schrkar sosin sahibini aydınlaşdtrm aq üçün bütün 
ailo toplanmışdı. Xeyli fıkirdon sonra bclo qorara goldilor ki, bağ 
schrlonm işdir vo o gündon sonnı qıza bağa girm ok qadağan cdildi.

Zavallı Soadotin xoyailan, qomlori vo porişaıılığı günbogün, saat- 
basaat arttrdı.

No dayosinin qayğısı, no anasının m chribanlığı, no oyun. no 
musiqi onu sakit cdo bilmirdi O, caziboli sözlori b ir do cşitm ok üçün 
obos ycro bağa getmok fıkrıno düşdü. əbos ycrə üzüyünü bağda itir-

diyini anasına söylodi. Anası onun bütün yalvanşlarınt rodd cdorok. 
cavab vcrdi:

-  Əziz qizım , bağın qapısı bağlıdır, tam bir möhtorom vo m üqod- 
dos dorviş o  bağt paka çıxarmayınca, kimsoyo ora daxil olmağa icazo 
yoxdur.

Boym ailosini dorvişin yolunu gözlomokdo qoyaq. Q afqaz ölko- 
lortndo hor evin yam nda qadtnlann ycgano scyrongahı olan bir parça 
olar. Bclo bır scyrongahdan mohrum olan Soadoti do öz otağında qüsso 
çokm okdo qoyaq. Bir az da öz sosilo Soadottn qolbini alovlandtran 
Roşid boydon danışaq.

O  zanıan iyirmi iki vaştna girm iş Roşid boy Ismayıl adlı bır boyın 
oğlu idi. Bu boyin aliconablığı vo nozakoti sorvotindon çox idi.

Boy. oğluna do öz soliqosilo torbiyo vcrm işdi. lakin gonc öz 
nocıbliyi. qolbm in hossaslığı, cosarot vo m ordliyi ilo atasını da kcç- 
mişdi. O , “Ş ahnam ə"ni vo başqa qohrom anlıq dastanlannı. xüsusilo 
fars qəzollorini oxumağı çox scvirdi. Bundan başqa onun at sürmokdo, 
tüfong, tapança atm aqda, silah oynatm aqda böyük moharəti var idi. 
Onun ikicə arzusu vardı: bütün moşhur igidləro qalib golmok vo bütün 
zəifloro, yoxsullara kömok ctmok.

O n sokkiz yaşından başlayaraq. Rəşid boy vaxtını gah at oynat- 
maqda, gah par-par panldayan silahlara sanlaraq . votonini çapıb- 
talayan vo okinçilori ıncidən quldurlar ılo çarpışm aqda kcçirirdi. 
Bozən m əhsuldar dağ  otoklorindo ov cdorok. atını sürüb daım a qar 
vo buludlarla örtülm üş dağların başına, qaltn  m eşoloro vo çıxılm az 
qayalara dırm aşırdı; oralarda quldurlann on gizli yuvalannt axtarıb 
tapır vo on lann  əziyyotindon okinçilori xilas ctm ok üçün vuruşub 
yuvatann ı ta r-m ar cdordi.

Bir sohor Roşid boy yüksək bir dağın başında oturub. onun atını 
ycdoyindo saxlayan vo ondan heç bir zaman aynlm ayan Ə ziz adlı 
nökorilə söhbət cdirdi. O vdan danışaraq hor ikisı təbiotin gözollik 
vo ozom ətini scyr edirdilər. Sübhün duınanı düzonlordon qaLxaraq 
göyloro yüksolir, coşqun çaylar, doro və düzlori suvarmağa tolosorok. 
güllonn, yasom onlortn vo başqa çiçoklorin arasilo axırdı. Ağaclar 
yaşıl yarpaqlarla bozonm oyo başlam ışdı.

Bıı vaxt onlann qulağıııa zo if bir qışqınq. hozin bır nalo sosi gəldi 
H or ikisi quş kimi uçaraq bu sos golən torəfo yüyürdü. B ir cavan 
oğlanı b ir neço quldurun olindo osir gördülor. Q uldurlar o  cavanı



bajqa c|uldurlanı saimaq niyyoıiylo apanrdılar. Q ofaq  R ojid boy 
aıırıt Ə zi/o  tapşıraraq, xoncorini styınb quldurlann üzorino alıldı. 
O nlann ikisini xoncorlo vtırub öldürdü, başqaları ıso osır oğlanı bura- 
xıb m eşəya qaçdtlar. Qaçan quldtırlartn da bir ncçosi Roşid boyin 
zorbostndon xllas olmadl. Vunışma qurtardıqdan sonra rohmdil 
Roştd bov tolosik cavan oğlanın kömovino yüyürdü; cavan yunılan- 
mısdı Yarasını qurşağı ılo sanyıb. yaxın bir cvo gotirmok üçün onu 
Ə/.izin atına mindirdi.

Bır kondo yclişor-yctişm oz, onlan  bir dosıo qadın ağlaçma ilo 
qar>ıladı. Oziz btınun sobobini dorhal anlayıb ağasının göstordiyi ıgıd- 
liyı onlara soylodt Rəjid boy do öz yükü ilo yctışdi. Aman. no böyük 
səadol! Bir ncço saal ovvol quldıırlar oltndo osir olm uş oziz Mordant 
ycnıdon görm ok bu bıçaro qadınlar üçün no böyük xoşboxtlik idi.

tionc Mordanın anası, arvadı vo bacılan qollannı açıb Roşid boyin 
ayağına yıxıldılar vo onun dizlorini öpm oyo başladılar Sonra Roşid 
boyi cvo apardılar M ordanın gonc arvadı Roşid boyin pallannın 
qanını yudu, plov üçün düyü hazırladt vo Roşid boyo bir tafla qurşaq 
bagışlayıb ona "qardaş dcdi. Yalnız orinin üzüno güiüh m chriban- 
çılıq cımok üçün o, bozon Roşıd boyt lork edirdi.

Bu m onzərə, cvin daxilı hoyaıı. bu gonc ər-arvad  arastıtda olan 
nozakot vo zon l ıtıchribançılıq, bunların lıamısı Roşid boy üçün ycni 
bır alom ıdi. Bu caziboli m onzoro otıu hcyran cdirdi. Q afqazm  bir 
çox ycrlorindo bacı vo qardaşı olm ayan cavanlar ailo  soadotindon 
bıxobor olurlar. Bizim qohrom an da bclo idi.

Son doroco qonaqcıllıq göslordiklorı üçün Roşıd boy cv sahib- 
lonno leşokkür cıdikdon sonra aiına minib Əztz ilə borabor cvlorino 
to ro f yola düşdfı

O nlar donn bır sükuı içindo yol gcdirdilor. N əhayəl, Roşid bəy 
iizünü Ə zızə tutub dcdi:

M onim vofalı yoldaşım Əziz, M ordanın arvadındakı nozakotı 
vo orino olan mchribanlığı gördükdo, özüm ün yalqız olm ağım ı hiss 
cdirom vo bu qorara golirom ki. mono motıı ürekdon scvan bir hoyat 
yoldaşı lazımdır Elo yoldaş ki, M ordanın a n a d ı kimi, yorğun vo 
lohlükoli zaınaıılarda m ono təsolli vcrsin.

B olı.bu  fikir çoxdaıı monim başımda dolaşır. -  dcyo Ə ziz cavab 
vcrdı Sizin gözol bir omı qızınız var ki, uşaqlıqdan ata-anası 
lorofindon sızin dcyikliıtiz olduğunu söyloyirlor vo dcyirlor ki. a ta-

anasınm arzusunu ycrino yctınnok üçün o qız bır ncço nucobalann 
clçilorini gcri qaytarm ışdır. Bundan başqa. sizin qonşu boylorindon 
biritıin böyük sərvoti vo ycgano b irq ız ı var Deyirlor ki. homin qız 
sizo oro gctmoyi ar/.u cdtrm iş, lakin bu şərl ilo siz ata-ananı/.t və 
roiyyotinizi atıb onlann cvindo yaşamağı qobul cdosiniz. Bir do mon, 
Soadot xantm adlı qoşong vo gözol bir qız sorağt cşitmişom. O  xantm 
bir o  qodor sorvotilo deyil, ancaq gözolliyi vo rohm dilliyilo şöhrot 
tapmışdır. Bu xanım Q obelo xanlannın noslindondir. öz anasilo bora- 
bor sizdon səkkiz. ağac m osafodo yaşayır.

Roşid boy Ə zizo çox diqqotlo qulaq asdtqdan sonra ona cavab 
verdi:

Ah! Ə ziz, m on o gözol om iqtzım ı loxıi-soltonotdon mohrum 
etm ok istom irom, bir do kim bilir, bolko golocokdo o. hcç moni scv- 
moyocək. hom də tammadığım. bilmodiyim bir qızdan ötrii mon can- 
dan oziz tutduğum  vo porəstiş ctdiyim  mchriban atamı, gözol vo tə- 
nim i vo vəfalt roiyyoılonm i atıb, qonşu boyo xıdm oı ctm əlıyom m i.’ 
Yox, ozizim , bu iki qtzdan mon vaz kcçirom. G cdok Soadoti istoyok

Bu sözlori dcyib Roşid boy üzünü Qobolo torof çevirib atın başını 
boşladı. Bir az keçmədon Əziz ilo borabər Seadotin ata-anastm n m ül- 
küno yctışdı. Bu mülk yaştl mcşolor. mcyvoli bağlar vo abad kondlar 
ilo örtiilm üşdü. Bir tıırofdo yüksok dağlar vo on lann  üzorindo uçan 
qartallar görünürdü. O  bıri torofda köçon xalqın ilxılan vo sürülon 
otlayırdt. Bağbanlar meyvo ağaclan vo ya otirli güllor okmokto. okın- 
çilor buğda. düyü, arpa, pam bıq, tonboki va sair m əhsullar bccər- 
m akdo tdilor. Bu m on/.ora bizim  qəhrom ana çox xoş golsa do, bir 
doqiqo belo dayanm adan atını sürotlo çaparaq, nohayot, şəhəro girdi

Roşıd boyin btrinci fikri Tutu xanım ın evina galib-gcdon qarılan 
vo qoca kişılori axlarıb  tapm aq idi. Roşıd boy bclo qocalardan bir 
ncçosini tapıb o ıılan  b ir-b ir Soadotın cvino göndərdi. O nlar qıztn 
gözolliyindon, haya vo ism ətindən, xasiyyotındon müfossal molumat 
toplayıb, Roşid boyin yanına qayıtdtlar. O nlann gotirdiklori molumat 
Roşid bəyın sevgisınt daha da alovlandtrdt. Xüsusoıt Səadotin cvindo 
Rəşid boyın haqqında olan roy onun öz moqsodino çatntasına böyük 
üm idlər verdi.

Vcrilon m aluınatı voxlam aq üçün Raşid bey  Soadoti öz gözü ila 
görm ok niyyotino düşdü. Büıün m üsolm anlar cvlanono qədor, gelo- 
cokde onlann hoyai yoldaşlan vo rofiqolon olacaq qadınlan gönnək



soadotındon məhmmdurlar. Buna göro do Reşid boy onun könül cvini 
borbad cdən scvginı həlolik gizli saxlamaq istədi. O. bir bağban pal- 
tan gcyib Soadotın hor gün golib gəzdiyi qonşu baga bağban oldu. 
Yiiksək bir hasar o  ikı bağı bir-birindon aym rdısa da, Roşid bəyə 
Soadoiin noğmolorini dinləm oyo manc olmurdu.

Bir dofə. gccənin qara pordəsi bağın üzərino çokilondo Roşıd 
boy hasann üstündon kcçib Soadotin bağına atıldı və sohorə qədər 
böyük bir kolun arasında gi/londi. Sohor açılacaq. Roşid bəyin göz- 
lori qarşısında bır torofdon günoş, o biri tərəfdən  Soadot göründü. 
Roşıd boy Səadəto baxdı. güc ilo nofos alaraq bihuş bir halda ağacın 
dibinə yıxıldı.

Soadot bır ncço dofo bağı dolandıqdan sonra cvo qayıtdı. Bizim 
zavallı aşiq do huşa golib öz bağına qayıdanda orada bağ sahibini 
gördü. Rəşid bəy bağda işləmək ıstodiso do qıçlan tıtrədı. o llon horo- 
kotdon düşdü və gözləri Səadotin xəyalından başqa b ir şcy görmodi. 
G ünəşin üluqdə gizlonməsini sobirsizliklo gözlodi.

U lduzlar göy üzündə görünər-görünm əz, öz yannı görmok vo 
onun Şamah ilo Sodınin və başqa şairlərin qozollərindən damşmasmı 
dınlomok üçün Roşıd bəy tokrar cşq yolunu tutdu. H ər gün Səadətin 
cözolliyi. nəzakotı. fərasoti və  xoşdilliyı Roşıd boyin nəzorindo artırdı.

Bır gün Rəşıd boy özünü ona təqdim  ctmok. onun qarşısında diz 
çöküb adını söyləm ok, ona golmoyini n ca  ctm ək n iyyətinə düşdü 
Lakin tokliflormın rədd cdilm osindon. hom d ə  S əadətin  anasında 
vo qohum lannda şübho oyandırmaqdan qorxaraq, yalnız b ir ncço 
qəzol oxumaqla kifayotlondi. Soadətə o qodər dorin tosir bağışlayan 
və nəhayot. bağm qapılannı bağlatdıran qəzəllo r bu qozə llər idi.

Rəşıd boy hor gün bağa gəlır. ancaq bır daha Soadotı göro bilmir. 
darıxır. canı sıxılır. qom doryasına qorq olur, gözlon yaş ilə dolurdu. 
O. bağda sorgordan dolamr, scvgilisinin on çox xoşladığı ç içəklon  
bosloyirdi. Birdon qapının yanma düşmüş bir qızıl üzük onun gözünə 
sataşdı, üzüyü götüriib baxdı və Səadətin admı onun üstündo oxudu. 
Üzüyü döno-dönə öpdü və  bağnna basıb bağdan çıxdt.

Roşid bəy Səadotın bağa golmomosının səbəbını öyrənm ok üçün 
bağban paltannı çıxanb şəhərə  gctdı. O rada ohvalatı öyrəndikdon 
sonra nökən  Ə zizlo ata minib öz yurduna qayıtdi.

Roşid bəy dərin iztirab içorisindo susurdu O nun uzun qara kirpik- 
ləri o dorəcodə gözünü qapamışdı ki, yolu güclo görürdü. Ə llorindo

cilovu tutm ağa taqot qalm am ışdı. A t da sahibinin qomgınliyini hiss 
cdırm iş kim i, onu atasm m  cvinə tcz yctirm əyo tolosirdi.

Nohayot, Roşid boy cvlorino yctişdi. Atası onu bağrına basıb öpdü 
vo qom ginliyinin sobobini soruşdu. O  zaman vofalı Ə ziz ta cvdən 
çıxandan bu günə qədor oğlunun başına gələn  ohvalatı bəyə danışdı. 
Əziz Roşid boyin ınohobbot dərdinə düçar olmasını və Səadot xanımı 
alm aq istədiyini ona xəbər vcrdi.

Mchriban ata onlara təsəüi vcrib. tcz Q əbələ şəhorinə clçilər gön- 
dərdi. Elçilor rədd cavab xəbori gotirdilər. Səadotin anası öz qızım 
o ycrin varlı bir xanına vcrm ok niyyotində imiş.

Bu xoborin Roşid boylə vo onun atasında doğurduğu kodəri tos- 
vır ctm ək m üm kün dcyildir. Tutu xanım ın son 'o ti vo rütbəni Roşid 
bəym  aliconablığına torcih ctməsini Roşid bəyin atası özü üçün böyük 
bir tohqır saydı və oğluna bır daha o qızın adını çəkm əsini qəti qada- 
ğan ctdi. Lakin R əşiddo cşqin hücum una m üqavim ət göstərm ək 
imkanı qalm adığından gızlinco Q oboloyo qayıtdı.

S əadət xanım  yoxsul vo dilonçilorin ponahı idi. O, yoxsullara 
çoxlu chsan vcrərdi. Səadot xanımın yanına dilonçilərdon başqa kım- 
sonin yolu yox idi. O na göro Rəşid boy Soadət xam mın yanına bir yol 
tapıb cşqini ona bildirm ok üçün dilonçi paltan  gcyinmoyi qot ctdi 
Vofalı Ə ziz d ə  paltanm  doyişib dilənçi paltan  gcyindi. H ər ikisi ağ. 
uzun saqqal qo>aıb Soadotin cvino goldilor. Sədoqo almaq üçün onlan 
Soadotin yam na gotirdilor.

Roşid cvo daxil olub scvgilisini görcok, bütün \ü cu d u  titrədi və 
ondan səd əq ə  dilom ok əvəzinə  cam aatın içindo onunla scvgisindon 
danışmaq istodi. lakin bır soz bclo. söylomoyə qüdrəti olmadı. əl-ayağı 
qurudu. dizlon titrədi. bihuş bır halda Soadotin qabağında ycrə yıxıldı.

Soadətin qışqırığına Şamah vo başqa qadm lar goldi. Ə ziz yolda- 
şının xosto və z ə if  olm asım  bohanə cdib tcz. onu vcrdən qaldırdı vo 
otaqdan çıxartdı.

B ir ncçə gün sonra şohordə bir bayram  büsatı quruldu. Bu bay- 
ram da cavanlar tüfong, tapança, ox atm aq vo qılınc oynatm aq moha- 
rətlərini göstorm oli idilor. M oşq üçün hazırlanm ış m cydan, bayram 
paharı gcyınib gözol atlar m inm iş cavanlar ilo dolm uşdu. M cydanm  
bır tərofındə qoca kışilər, o  bıri torofındə isə üzləri ağ rühəndli qadın- 
lar oturm uşduhır. Səadot do on lann  ıçorısində idi. Bu zam an Rəşid 
boy do bir atın belm də mcydana daxil oldu. Onun qızıl yohər və üzon- 
gisinin, əlvan paltannm  panltısı günoşin ışığına üstün golirdi.



Roşid boyi camaat böyük bir chtiranıla salam layır vo bclo oyun- 
larda moharotli olduğu üçün oyunu başlamağı ondan rica cdirdilor.

Roşid boy bir neço ıgidlik göstordikdon sonra kcçib qadınlar 
torofdo atını saxladı. Onun ıgidliyinin vo gözolliyinin torifıni cşit- 
miş Soadot bu dofo onun boyunu vo gözolliyini scyr ctm oyo imkan 
tapdı. Bu gürüşdon Soadot öz qolbindo golocoyini holl edocok bir 
sevgı doğduğunu duydu.

Gün batdıqdan sonra caınaat dağılıb gctdi. Soadot cvo qayıdandan 
sonra üroyi Roşid boyin fikri vo xoyalilo çırpınmağa başladı. G cco 
yatağa girdikdo. Soadot tcz-tcz dorin “ah” çokib Şamalı ilo Roşid 
boydon danışırdı.

*  *  *

Şofoqin parlaq ziyası qarşısında gcconin pordosi m ohv olm aqda 
idi. Günoşdon bütün tobioto hoyat yayılırdı. Günoşin şüalan Soadotin 
otağına düşor. divarlara parlaq işıq saçardı. Pnncorodoki otirli çiçok- 
lor gonc qıza torof oyilmişdi, güllor sanki yaz yarpaqlarilo onun 
lotif ollorini öpmok vo şobnomlorilo onun üzünü sorinlotm ok istə- 
yirdi. Lakin poncəronin qabağında otunıb donn sükuta dalmış Soadət 
yalnız Rəşıd bəyın xoyalilo yaşayırdı.

Şamah Soadotın kodorınin sobobını bilso do. ycnə ondan: “N ə 
üçün bu qodər mohzun vo qəm ginson?” - dcyo soruşdu.

Səadot iztirab içindo ona cavab vcrdi:
Ah, ozizim  Şamah! Bütün dünya Roşid bəyin toritlni söyləyir. 

mon o gözəllikdə vo qoçaqlıqda bir qardaşıın, ya bır scvgilim  olm a- 
sını nə qədor arzu cdordirn. Mon onu da düşünürom  ki, bu yaxın 
zamanda mon öz nocaboti vo sər\'o tilo  m oğrur olan Ə sgor ağanın 
arvadı olm alıyam. Mon onun xasiyyətinə bəlod dcyiləm , bəlkə  o 
hcç moni sevmir. Ah! Elo bir uşağa əro  gctm əkdənso, mon daim 
anamın və sonin yanında yaşamağı nə qodor xoş bir soadət hcsab 
cdordim! Elə bir adam mondon nə m ohobbət, no do hossas bir könül 
uma bilmoz. G ənc xanın ata-anası öz oğullannı cvlondirmok istəyır- 
lor, lakin fikir clom irlor ki, bu ışdo ıki şəxsin bodboxtliyinə səbob 
olurlar: bin öz oğullan. o bıri də gəlocok gəlinləri. Bəli, ozizim, qom - 
lorim in və  iztirablannıın  osil sobobi budur.

Bu sözlor Soadotin ağzından çıxar-çıxm az bir dəsto dilonçi 
ollorini açaraq. yalvara-yalvara qapıdan daxil oldu. M ərhəm ətli S əa- 
dot onlann halına yanır, ohvallannı soruşur vo morhəm otli bir tövr 
ilə tosolli verirdi. D ılənçilər Soadot xanıma toşokkür cdə-cdo cvi tork 
ctdikdə, Rəşid bəy dilənçi obasına bürünmüş bir halda özünü cam a- 
atın içıno qatıb yan  ilo bir ncço söz danışmağa soy ctdisə də. üroyinin 
şiddotlə döyünmosi ona manc oldu. O, Soadotin üzünə baxm aq isto- 
yirdi, lakin Soadotin gözlorindo parlayan nur onun qüvvotini olindon 
alırdı. Roşid boy dam şm aq istəyirdi, lakin ağzı yanya qədor açılırdı 
vo dili kokoləyorok anlaşılm az sözlər söyloyirdi.

Nohayət, gonc qız yalançı dilonçiyo müraciot ctdi, lakin ona yana- 
şarkən qızda anlaşıimaz bir həyəcan oyandı. Qız dilənçiyo müraciotlo:

-  M öhtorəm  qoca, m əndon nə xahiş cdirsiniz?! -  dedi.
Rəşıd cavabında:
-  Ey zavallılann ümıdi, ponahı, monim bir dordim var ki, heç bir 

dil onu izhar ctm oyə qad ir dcyil.
-  Sizin dordinizin davası m onim  qüdrotim  xaricindo olm azsa, 

m on onu sizdən osirgəm orəm , -  deyo Səadət cavab verdi vo yeno do 
sözüno davam  ctdi. -  Ə gər sizin cəsur bir d ilavərə chtıyacınız varsa, 
o zam an bütün zavallılar yavori Roşid boyə m üraciət etm ənızı sizə 
tövsiyə cdirom , onun loyaqot vo cəsarotino hcç bır şcy çatm az, mon 
onu dünon özüm  gördüm ...

Sözünün bu ycrindo Soadotin sosi qırıldı, o, Rəşid boyin modhinə 
davam  cdə bilm ədi.

Bu sözlordon sonra Roşıd bəy Soadotin ona qarjı boslodiyi 
m əhəbbətı duymazdım ı? Onun alovlar saçan gözlorındo zorif. Hitfkar 
vo atoşli bir hissin m acorasını oxum azdım ı? Artıq o, dilonçi obası 
altında qoca saqqalı ilo üzünü g iz lədə bilordimi?

Yox, bu olan şcy dcyil! O. özünün qondarma paltanm  ve saqqalını 
bir torofo ataraq, qıztn ayaqlanna döşonib scvgilisino m üraciətlə:

-  Sizın bəhs ctdiyiniz xoşboxt Rəşid m ənom . Sizi görm ok vo 
dinlom ək moqsodilo paltanm ı doyışıb bağınızın qonşuluğunda aylarla 
bağbanltq edon m onom . Ah vo naioni bir cadugor toranosi sayaraq 
sizi o  sofalı bağçam zın scyrlorindən ve özüm ü sizi görm ok soadə- 
tindon m əhrum  cdon do m ənəm . N ohayət, sizi candan artıq sevon 
və  size pərəstiş  edon monom . M onim xoşboxtliyim  vo taleyim  sizin 
olinizdodir. M on yaln ız sizin bağda itirdiyiniz üzüyo sahib olduğum



üçün yaşayıram. Ah, Soadət! M onım cşqımi rodd clm oyin, mono 
nilrol ctməyin, mondon ctinanızı osirgəməyın. moni sevın! Bu üzüyü 
do məndon ayırmayın Siz onu monim olim dən alsanız, o  zaman 
monim ollorim roqibim Əsgor ağanın qanına boyanacaqdır. O halda 
Kazım xan. oğlunun intiqamım almaq üçün bütün qoşununu atamın 
kiçik momlokotino yeridocok. Atam isə monim sizo bəslodiyim eşqin 
yolunda öz mülkünü, moni vo bütün yavorlorini itirəcəkdir. lndi, 
Soadot. mono bir cavab vcrin, taleyimin müqoddəratını həll cdin.

Səadotın hoyocanı bir dərəcəyo yctişdi ki. yalnız:
-  Rəşid boy, mon sizı çoxdan sevirom , -  dcyo onun qucağına 

atıldı.
Bu qodər kifayot idi.
Roşid ona yalvarmağa başladı, b lr uzaq vo sakit m om lokoto 

çəkilib, ata-anadan icazəsiz cvlənmoyi ona tok lif etdi.
Soadot clo bil birgünlük ay kimi cavan idi, çovğuna düşmüş gül 

yarpağı kııni əsirdi. Nohayət, titrək səslə Rəşido:
- Mon sonı scvirom, səninlo hər ycro gctmoyə hazıram. Üzüyüm 

do qalsın sondə, lakın namusumu ləkəlondirm əm ok üçün Allaha and 
vcrirom, tcz buradan çıx gct, şohordo qal vo m ondən xobər gözlo.

Roşid nişanlısının olini öz sinosi üzorində ovuşduraraq onun gözəl 
saçlanndan bir holqə kəsib barmağına sandı və Şamahın bolodçiliyilə 
otaqdan çıxdı.

Şamah gcri döndükdə Səadəto dcdi:
İndi siz ata-ananızın razılığı olm adan. on lann  xcyir-duasını 

gözlom ədən -  namolum bır şoxsə könül verdiniz İndi söyloyin 
görüm. ananızın söz verdiyi o  oğlana biz nə kim i üzr gotirocəyik?

Soadot cavabında:
- Ozizim Şamah, mənim bu qodor şiddotlə çırpınan könlümü son 

do b irtorofdon hoyocana gotirmo! Mon Rəşidi ayaqlanm a döşonm iş 
gördükdə, ondan mohobbotımi əsirgəyə bilordimmi? Onun həssaslığı. 
gözəllıyi və cosarotinın şöhrətı alom o o qodər yayılm ışdır ki, onu 
ikı dəfo görm oklə könlümdo ona boslədiyim  mohobboti gizlodə 
biltnodim . M chriban Şamahım! M əno yazığın golsin. Mon onu scv- 
diyimi söylodiyim üçün moni dərdo salm a. əksino, m onim  atoşlı 
cşqim ə nisboton ona kafı dərəcədo m ohobbəı izhar cim odiyım  üçün 
məni günahkar tut. AIı! Monim hoqıqi hissiyyatımı ona izhar cdocok 
bir qüdrəto malik sözlor varmı?! Onun xurm a ağacına bonzəyon

zorif boyu, tağ şoklindo olan qara qaşlan  yalmz monim dcyil, bütün 
qadınlarm könlünü olo ala bilor. Onun parlaq gözləri hor baxdığı 
şcyi oritm əyə və molahotli səsi bütün hissiyyatı heyıan etm əyo qadir- 
dir. Ah. mən onun vücudunda gördüyüm biiıün molahət vo lətafətlori 
nə üçün onun qarşısm da b ir-b ir söylomodim. Mon Iran şaınnin bu 
kəlam ının həqiqi m onasım indı anlayıram : “Bülbül güldon uzaq 
olduqda, onun cşqilo bütün təbiotə zövq verir. lakin gülün yanına gol- 
dikdo lal o lur” İki sevgili do b ir-birini gördükdo həm in haia düşür.

Soadoli öz sirdaşilə Tutu xam m a sirlorini söyləm ok vo Kazım 
xanın oğlunun diləyini rodd etm ək üçün b ir bohanə axtarmaqda 
qoyaq, keçək Tutu xanımın otağına.

Tutu xanım  sübh nam azını qıldıqdan sonra evdə lazımi əm rlori 
vcrib. adoti üzro. Q urandan bır suro oxum aqla moşğul idi. Bu halda 
horom xanaya girm oyo icazosi olan horəm  nökori qapıdan daxil 
oldu. Bu m om ləkətin  bütün oyani horom xanaya on vəfalı, on ağzı 
m öhkom  vo xüsuson sinni kcçm iş nökorlordon qulluqçu scçordilor. 
N ökər içoriyo girdikdo əllorini döşünə qoyub dərin bir tozim vo chti- 
ram la xam m a baş cndirorok dcdi:

- Xanım , sizo bu gün bir m üjdə gotirmoyo cosarot etdim. Çoxdan 
bəri gözlodiyim ız, gözəl xam m tm ızm  nışanlısının göndərdiyi clçı 
bu saat şəhərim izdodir. G əlon elçi Ə sgər ağanm omisidir. Onun qıy- 
motli paltarlar gcyinm iş iki yüz atlısı var. Q ız üçün çox böyük cchiz 
vo qıza ycngə olm aq üçün özü ilo borabor bir ncçə xanım  da 
gətirmişdir. Bu xoş xoborlo sizı təbrik cdorok. bacınızı çağımıaq üçün 
om rınızi gözloyırom . O  da buradan gəlinə qoşulub ta oğlan cvinə 
qəd ə r borabər gctsın.

H ərəm xana nökon  bu sözləri dcyib çıxdı. Bır ncçə dəqıqodon 
sonra Tutu xanıının bacısı şad bir haida qapıdan gırdi vo bacısını 
öpm ək üçün qollarını açdı H ər ikisi Soadəto verilocok cehizdon 
danışm ağa başladılar. Cchız iso b ir yataq otağının avadanlığından. 
qızıl və güınüş ilo tıkilmış bır ncço şeydon vo toya golonloro hodiyyo 
ctm ək  üçün b ir ncço silah zınotlorindon ıbarot idi.

Lakin bu qəd ə r tolaş arlıq ıdi. Soadətin cchizo chiıyacı yox ıdi. 
çünki o , ərino ycni bir həyat. tükonm oz bir soadot. torifogəlınəz b ır 
zövq aparacaqdı. O  gözolliyo malik olm ayan q ızlar da bundan artıq 
cchiz aparm ırdılar. Q afqazın conub to rəflənndo  k işilər cchiz gətir- 
m oyo. qadın iso itaət clm oyo borcludur.



Tutu xaıum  bacısı ilo golocok toydan bohs cdorok otirli çay vo 
şirin qoğal hazırlayıb Soaüoti gözloyirdilor. Birdon Şanıah özünü 
ıtirmiş halda qapını açıb Tum xanıma Soadotdon bir moktub uzatdı. 
Tutu xaııım bu moktubu açıb bu sözlori oxudu: "M chriban anacan! 
Əgor mon sizin yanını/da günahkar olm asaydım . ö /üm ü on xoşboxt 
adam sayardım. Lakin ofsus, mon ö /üm ü on bodboxt bir q ı /  hcsab 
ctmoyo mocburam. D i/lorinizi qucaqlayaraq, moni bağışlamağınızı 
xahiş cdirom. Monim başuna golon qozanı sizo hckayo etmoyo 
Şamaha icazo vcmıonizi rica edirom ” .

Vufalı sirdaş Şamah iki goncin bir-birino olan mohobbotini, onla- 
nn görüşmosinı vo daim borabor yaşayacaqlanna and içdiklorini 
müfossol hckayo ctdikdon sonra Tutu xanım son doroco moyus 
oldu. Bacısı iso öz bacısı qızının moşhur xana oro gctmosini ıstodiyin- 
don. Tutu xanımı danlayıb daha da acıqlandırdı.

Hor ikısı Seadotin otağına gctdilor. Soadot anasını görcok özünü 
onun ayaqlanna döşodi. Gonc qızın i/tirab ı. rongınm solğunluğu vo 
qorxuya düşmosi Tutu xanımı yola gotirm eyo sobəb oldu. Mohobbot, 
Tutu xanımın bu tok qı/m a olan hiddotino qelebe çaldı. Qızını bağnna 
basıb var qüvvosilo toyun pozulmasına çalışacağına söz vcrdi. Bu 
qısa sözler Soadoto kifayot idi. çünki anası ona bu sö /ü  verdikdon 
sonra ona hcç b irşcy  çotin vo qcyri-m üm kün görünmürdü. Anasımn 
ollorini öpmoyo başladı.

O nlar yenico sakit olub çotin mosolonin holli üçün m ünasib bir 
yol axtanrdılar ki, birdon horomxana nökori daxil olub Ə sgor ağanın 
omisinin xanıma özünü toqdim etmok arzusunda olduğunu xobor 
verdi. Bu adı eşidon Soadot onun no m oqsedlo goldiyini bilorek. 
ycnidon ı/tıraba düşdü. Anası da ı/tırab  ıçindo necabotli qonaqdan 
bugünlük ü /r  istonilmosım ve crtosi gün toşrif gotirm olorinin rica 
edilmosıni horomxana nökorino om r ctdi. Tutu xanım vo bacısı bir 
ncço saat Soadotin yanında qalıb ona tosolli vcrm əyo vo Kazım xanın 
oğlu üçün onun rəyini əlo  gotirm oyə çalışdılarsa da, bir şcy çıxmadı. 
Nolıayot, axşam onlar oradan çıxıb Ə sgor ağanın elçisino no cavab 
vcrocəklərini düşünmoyo başladılar.

Hy ınənim  oziz vo mchriban dostum . siz ki. m ənim  başım a bu 
balaca Asiya hckayosini yazmaq fıkrini saldınız, siz kı. bu qodər lütf 
ilo monim sorf-nohv xotalanm ı düzoldırsiniz. s i /  şübhosiz m əndon 
soruşursunuz ki. no üçün bu qodər müddotdo mon hcç Rəşid bəydon 
b ir xəbor vcrm əyıb yalm z Soadotdon danışıram .

Ah! Əziz dostum . bilsənız bu ad no qodər gözol xatirolor oyadır! 
B ilsənız bu adı gündo mın dofə  tokrar etm okdən m ən no dərəcədo 
hozz alıram! H otta “S ” hərfıni on adı kolm olərin başında yazarkon. 
ya dildo söylorkon, bilsom z bu horf no qodər m ənim  gö/üm do vo 
quiağım da lotafot vo molahoto malik olur! Bu sirioıi b ilsən i/. mən 
əm inom  ki. bu adı daha artıq tokrar ctm oyə siz ö zünü / moni vadar 
cdərsiniz vo xəyalət somasında qanad açdığım Səadətin cvindən cşiyo 
çıxm ağı m onə qadağan edərsiniz.

Biz yuxanda dcdik kı. Roşid boy ö /  sevgilisinin yanından. od 
düşm üş b ır cvin buxarısından alov çıxan kimi çıxdı vo alov kımı 
havada qeyd oldu. N əhayət, şəhonn  kənannda bir komaya yctişdı. 
O rada vofalı Ə ziz, atlar ılo bərabər onu gözləyirdi. N ökən ağasınm 
golm oyindən xcyli xoşhal olub. bır bohanə ilo cv sahıblərinı cvdən 
çıxartdı ki. ta Rəşid bəy ilə asudə dordləşsın. Rəşıd bəy üzündo scvinc 
olsa da, cyni /am anda. fikri dağınıq görünürdü. HIə ki, hor ikisi yalqız 
qaldılar, Ə ziz sükutu po /u b  soruşdu.

S i/in  harada olduğunuzu və başınıza nccə m acəralar gəldiyini 
soruşm ağa mono icazə varmı?

Roşid cavabında:
- Ah, m onım  sevim lı Ə zizim! -  dcdi. Bu sohor mon bir bodboxt 

aşiq  idiın. bır az sonra dilonçi oldum . nohayot. m isilsız m olovimin 
voslinə nail o lm aqla xoşbəxt oldum . (Jörünür, bu Azorbaycan qozolı 
m onim  moloyim  üçün imiş.

Güldür bu? Dcyıl, gül bclo xondan olmaz,
Gündümü? Dcyil. gun gcco n>\şan olmaz 
Dordim ki. molok. molok mohobbot bilmoz 
Kimdir bu kı. toşbihino imkan olmaz?

Ə ziz dcdi:
-  Ağa, m on sizin on sadiq nökorinizom. ona görə cəsarot cdib s i/ə  

dcyirəm  ki, s i/in  söyləm əyinizo  görə Soadət xanım a aşiq olm am aq 
m üm kün deyilsə də . sizin ondan uzaqlaşm ağınız m osləhətdir, yoxsa 
özünüzə v ə  m oşuqoni/o  tükonm əz ozablar. kiçicik m əm lokətin ize 
böyük bır bola vo a tan ı/a  dərın  bir qəm gınlik  rova görm üş olarsınız. 
A tanız bu om ro razılıq vo sızə xeyir-dua verm omişdir.

-  Y ox, scvim li Əziz! -  deyo Rəşid cavab vcrdi. -  M on onu clo 
bir chtirasla scvirom  ki, ondan uzaqlaşm ağı fıkrim ə bclə gətıro



bilmirom. Onun xəyalı daim monim gözüınün Önündədir. o dorocoyo 
çatıb ki, ondan başqa hcç bir şcy görmürom. Bizim cvlonm əyim izo 
hcç bir maneə yoxdur, çünki hər bir çətinlik b i/im  cşqimizi artıracaq, 
cəsarotim i/i ikiqat çoxaldacaq və susuzluqdan yanan çiçoklor sulan- 
dıqda canlandığı kimi. o  da canlanacaq. Çiçoklori suvararkən qabaqca 
onlarda düşkünlük olsa da, bir az sonra ycni bir q ü w ə , ycni bir həyat 
qa/anm ış olurlar. M ənım atam və  m əmlokətim  üçün hcç bir tohlüko 
yoxdur. Bu xüsusda toşvişo düşmok monasızdır. Ə gər Kazım xan qar- 
ş ım ı/a bir düşmən kimi çıxsa, o  zaman mon öz atlılanm dan başqa 
moni candan scvon qonşulanm ızdan da böyük b ir q ü w o  toplaram. 
Bütün Dağıstan cllorini dolaşıb hökmran xanlardan kömok istorəm. 
Ondan sonra oldo qılmc. ürokdo eşq aloNoı və intiqam atoşi, mon öz 
qoşunum ilə rəqibimin atasınm  öz sərhədindo onun qarşısına çıxa- 
ram. Bir neço çarpışmadan sonra sən məni igid atlılanm la bərabor 
onun Əroş sarayında görorson. Bir do dcyirsən ki, mon atam dan 
xcyır-dua almam ışam. A tam  bir ncço ay bundan ə w ə l  Soadəto 
monim üçün clçilər göndorib ondan rədd cavabı aldığını son nə tcz 
unutdun' Bu onun razılıgını göstomıirmi?! Ah, scvimli Əziz! Səadot 
ilə mon bir-birim iz üçün dünyaya golm işik. bizim  talcyim iz b ir- 
birinə o qodər möhkom bağlanmış ki, hcç bir m ancə onu ayıra bilməz. 
İndi son m əno söylə görüm, biz ayrılandan bəri nə  göriib, no cş i- 
dibson?

Əziz bu ışın onu və ağasını no qədor tohlükolorə düçar cdocəyini 
bır qodor düşündükdon sonra bclo cavab vcrdi:

Bu gün bir az xırda-xuruş şcy almaq üçün bazara gctdim , ik i- 
üç dükan kcçmomişdim ki, birdoıı bir sos-küy qopdu. Bütün dükan- 
çılar vo m üştərilor dükanlardan çıxdılar. Hamı sos golon küçəyo 
to rə f yüyürdü, mən do onlann dalm ca gctdim. B ir cvin cyvanına 
çıxıb tamaşa ctdim, gördüm ki, toy atlısına bənzor bır dəsto  atlı gəlir. 
G olin aparm ağa goldiklorı görünürdü.

Dəstonin başında ıkı nofor gözol gcym m ış atlı, ycdəklorində qar 
kımi düm ağ, cilovu bəzəkli bir at golin üçün apanlırdı. Hor iki 
tərəfdon piyada hoboşi golirdi. Dalda zurna-balaban çalmır, b irdosto  
pəhlovan mil oynada-oynada gcdirdi. Bunlardan sonru at boyda iki 
qatıra qoşulm uş. qızıl-güm üş ilo bəzənm ış bir toxt-rovan gəlirdi.

Bu dəstonin içonsində iki nofor do ycngə qadın vardı. O nlann 
ü /lorı riibond ilo örtülü olsa da, ça lğ ıçılan , xanəndolori, roqs cdon

mülrüblori vo cəng ilon  görə bilirdilər. Bu ikı ycngodon sonra bır 
ncço qadm  taxt-rovanm  dalınca at üstə golirdı... Nəhayot, qıym ətli 
paltarlar gcymış iki yüz atlının başında bir qırmızı libaslı şoxs gəlirdi. 
M on bu adamın kim olduğunu soruşdum. Dcdilor ki, bu Əsgor ağanın 
omisidir. M onim ağam , şəhərdon sizo gotirdiyim qomgin əhvalat 
budur.

Bu hekayə R əşıd bəyi çox həyocana gotirdi. Onun bütün bədənı 
hiddotindon titrodi, qara qaşlan çatıldı, gözlorindon od parladı. 
əsobı bir horokotlo bığmı bura-bura sükut edib xəyala daldı. Gecənin 
qaranlığı şohori bürümoyo başlarkon. Roşid bəy atının belınə sıçrayıb, 
Ə zizə dalınca gəlməsini omr ctdi və Soadotin cvinə torof çapdı. Onun 
səbirsizliyi o  dərəcodo idi ki, gctdikcə yolun uzandığını /onn  cdirdi.

G ccə m öm inlərin qəlbi kimi sakit. xainlərin vo canilərin könlü 
kim i qaranlıq və  xəyanətkar idi. Ə gor bu iki yolçunun nofos alması 
və atlanm n tappıltısı hordonbir cşidilmosəydi, onlann varlığına belo, 
şübhəlonm ok olardı. R əşid bəy  bir kəlm ə do olsa danışm ırdı. O. 
Soadotın evino gırm oyo bir yol axtardısa da. heç bir çarə tapmadı. 
S əadətin  cvinm  hər tərəfı hasar və qapı darvazalann, xüsusən geco- 
lor qıfıllı olm asını o, indi xatırladı. K im səyo görünm ək istoınədiyi 
üçün cam aat giron küçə qapısından girm oyi hcç fıkrinə bclo gotir- 
m irdi, əksino, g ə l-get olm ayan bir ycrdon yol axtanrdı.

N əhayət, gccə yansından bir saat kcçmiş o cvin dal tərofino kcçdi. 
Burada Roşid bəy atmdan cnib, atı Ə zızo tapşırdı vo onu gözləmosını 
om r ctdi, özü iso bir yol tapm aq üçün o ra-bura bovlanm ağa başladı. 
Yol tapm ayıb təkrar Ə zizin yanm a qayıtdı.

- Əzizim , gol mono köm ək et, -  dcdi. Ümidsizlikdən başımı itir- 
m işəm , yolda çokdiyim  planı yaddan çıxarmışam . Bu m olun hasar 
m ollalann bizə hor gün söylədiyi sirat körpüsündon də betor m anco 
oldu. M ən iso ındi bu hasann qabağında çarəsız  vo avara dayanm ı- 
şam! M ən öz cənnətim ə girə bilmirom! Ah... No olaydı kı, bu hasann 
qabağında m ənim  axır nəfəsim  çataydı, bu ağaclann dibindo monim 
həyatım  bitoydi! Kim bilir ncço dəfo  Səadətin  mchriban nəzəri bu 
ağaclara düşm üşdür. O nun sərm ostcdici sosini cşitm ok üçün ncçə 
dofo bütün tobiot m üğonnilori buraya toplanm ışdır?

Ə ziz, ağasının halından çox m ütoəssir olub atlan  hasann yanına 
sürdü vo ağasm a atın birinin üzərinə qalxmasına işaro ctdi. Bu surətdo 
Rəşid boy atın üstündə ayaq üstə dun ıb  olini d ivann  başına yctirdi.



llasann üstünoçıxıbasanlıqlasünişiib  lıoyotedüşdü vo tcz Soadotin 
poncorosino to ro f yüyürdü.

Poncorodon zo ıf bır ışıq golirdi. Soadot poncoronin yanında 
Şamah ilo söhboto meşğııl idi. “Monım golocok Uılcyım bu söhbotdo- 
dır. Bu söhbot monı ya çıxılm az bir bolaya vo ya böyük bir soadoto 
sövq cdocokdır" dcyo Roşid boy diqqotlo söhboto qulaq asmağa 
başladt.

Soadot dayosino dcyirdi:
- Ah! Ə/.ı/. dostuın, no yam an günloro qaldım. M onim başım da 

no bolalar vam ıış? No çıxılınaz bir çotinliyo düşdüm. M on sabah 
Əsgor ağanın clçilori gotirdıyı cchızi vo nişanlan qobul cdib, onun 
omisıno qoşulub gctm oyo mocburam! Xcyr! Roşıd boyo vefasızlıq 
göstonnokdonso. ona vcrdiyim sözdon dönm okdonso. mon ölm oyo 
hazınım!

Bilmironı, ifadomin nöqsanlı olm asındanm ı, yoxsa bu yazdığım 
dilo k.ıfi dorocodo aşina olm adığım danm ı, nohayot, öz qehrom an- 
larımla şiddotlo maraqlandığıındanmı. Soadetin bu sözlerinin Roşid 
boyo olan tosirini torif ctmokdo acizom. Roşid boyin ağzından çıxan 
scvinc qışqınğı Soadotin dıqqotını ona colb ctdi. Soadot gcconın bu 
vaxtında onun golm oyinden diksmib hoyocantndan bir söz söyloyo 
bilmoyorok mat qaldı. Reşid boy bır müddot danışa bılm eyib, neha- 
yot, özünü topladı vo Soadoto m üracietle:

Hy monim ruhum! Ey monim Soadotim . dcdi, - artıq vaxt 
yctişdi, bu saat ya vcrdiyin vodo omol ctm olison, ya monim lo ob e- 
dilik aynlığı qobul ctmolison. Aman, yalvanram  sone, gün doğmamış 
gcdok! Əgor monım bu toklifımı rodd ctson, hoyatın monım gözümdo 
bir qiym otı qalmaz. m en senın gözünün qabağında bu xonceri ü re - 
yimo sancaram vo sonin ayaqlannı öz qanım la boyayaram.

Soadot bu sözlori cşitdikdo vo scvgilisinin sinesine direnm iş olan 
xoncori gördükdo “Gcdok!” dcyo bağıraraq huşsuz düşdü. B irdoqiqo  
ilirmodon Roşid onu qucağına götürüb yola düşdu. Vofalı dayo ona 
bolodçilık edıb, kiçık bir qapını açıb onu küçoye çıxartdı. Reşid boy 
qapıdan çıxan kımı atının üstüno sıçrayaraq scvgılisinı do qucağına 
basıb. Şamah ilo vıdalaşdı vo onunla göriişmoyi ved etdi. Sonra ata 
bır mahmız vurdu, yorulm az, vofalı Ə ziz de  dalınca, şohordon uzaq- 
laşm ağa üz qoydu.

M öhtorom  ağalar! Siz bu hckayoni oxuduqda Seadetin torifıni 
uzaqdan cşitm eklo Roşid boyin bütün dünyanı terk etmoyo hazır 
olm astnı. özünü bağban vo dilençi surotino salm asını vo nohayot. 
ikinci dofo görüşdükdo onu qaçırm asını gördünüz. Mon ominom ki. 
siz bu hckayoni uydurma vo imkandan xaric bir şcy zonn cdocoksiniz 
Yox, ağalar! Siz ki, bütün hoyattnızı qadtnlar moclisindo kcçirirsiniz, 
onlann zo rif soslorini, lo tif söhbetlerinı dinloyirsiniz. Şorq ölkolo- 
rindo bir qadının ancaq bir baxışımn, hotta ancaq qadm adının cavan 
oğlanlara no dorocodo tesır ctdiyini bilmirsiniz. Bu cavanlar üçün 
qadınlann sosindo no qodor lotafot olduğunu vo onlann dodaqlanndan 
qopan ilk scvgi kolm esinin cavanlann biitün hıssıyyatım no dorecedo 
qaplamasım tosovvürünüzo gotıro bilmozsiniz! Bu hallan anlamaq vo 
hiss ctm ok üçün bu ölkolordo doğulm aq ve ya bır ncço il bu ölko- 
le rde heyat sürmok lazımdır.

Bu hckayoni oxum ağa ctina cden lütfkar xammlar! Əgor siz, gonc 
Soadotin ata-anasının om rindon boyun qaçınb  bir zongin vo nocib 
xana ore getmoyi rodd etdiyino vo Roşid boyin uzaqdan torifıni cşidib 
özüııü do yalnız bir dofe görm oklo ona qoşulub qaçmasına tooccüb- 
lonirsin i/so , o  zam an, xanım lar, mon cürotlo söyloye bilorom ki, siz 
Şorq alomindon bixoborsiniz. Sizo xoş görünmoyo var qüw osilo  çah - 
şan doste-doste  gonclor daitn sizin otrafımzı bürümokdodirlor Onlar 
sizin külok vurm uş rübendloriniz kimi ətrafınızda qalxıb-düşürlor, 
m oclislordo sizo porostiş edonlordon başqa kımso görmürsünüz. 
M üsam irolordo şoninizo minlorlo m odhlor söyloyirior. Şorq qadını 
iso öz  ata vo qardaşlanndan başqa hcç kosi görmiir. Ə lbotto. bclo bir 
şoraitdo yaşayan qadının bu qodor asanlıqla atoşli bir scvgiyo düşməsi 
sizin tosevvürünüzo sığmaz. Ah! Əgor siz bu qadınlann yerino olsay- 
dınız. onlar kimi daim dörd divar arasında. perdo altında yaşasaydınız, 
o  zam an S əadətin  bizinı qohrom ana qoşulub qaçm asını, üm idvaram  
ki, bağışlar vo bu hckayonin dalınt lü tf  ilo oxuyardımz.

Şohorden çıxdıqda Roşid boy üçüncü bir atı haradan tapacağtnı 
düşünürkon birdon qulağına bır at tappıltısı gəldi. Roşid bəy atdan 
sıçrayıb düşdü. tüfengini e linə  alıb tappıltı ge lən  terofo yönoldi. Bir 
atlı goldiyini gördülor R eşid  boy tüfongin lülosını onun sinosıno 
dayayıb qışqırdı:



Sal silahını. btırax atını. yoxsa bu doqiqo seni ayağımın altına
döşorom.

Aclt onun omrlorini tcz ycrino yctirdi. Roşid boy onun atını alıb 
ıçıno otuz qı/ılı olan ö /  kisosini ona bağışladı. Atlı yalvardı ki, onun 
bütün sılahlarını alsın, lakin atına doymosin. çünki Kazım xan onu 
mühüm bır ışdon ötrü şohoro göndormişdir. Roşid Kazım xan adını 
cşitcok, qasıdi tutub bır ağaca sandı vo ondan şohoro no üçün göndo- 
rilmosmı soruşdu Qasıd dcdi ki. Kazım xan Roşid boyin Soadot 
xanımı istodivinı vo ha/ırda Qobolo şohorindo olduğunu öz qarda- 
şına xobor vcrmok üçün moni göndormişdir.

Roşid boy öziinü tanıdıb, sıçrayaraq atına mindi vo öz yoldaşı ilo 
borabor qalın mcşoli bir dağa torof'gctmoyo üz qoydu. O nlar mcşoyo 
ycni gım ıişdilor ki. birdon-biro hava doyişildi, göydo gurultu-noriltı 
qopdu. yağış şırhaşır tökQlmoyo başladı. Şim şoklor çaxır, ildınm lar 
şaqqıldayırdı. Guya bütün tobiot Soadotin huşsuzluqdan ayılması üçün 
vo Roşid boyın yol çotınliklorını anırm aq üçün toplanmışdı. Roşid 
boy ycrli ohaliyo özünü göstormomok üçün mcşonin qalın ycrino 
çokilmoyo tolosirdi Bir a /  gctdikdon sonra yolu itirdi vo mcşonin 
içorisində azdı. Soadot artıq ayılmışdı Roşid boy ondan üzr istoyorok:

- Ey ruhum, dcdi nıonim yolumda çokdiyin bütün zəhmotlori, 
böyük ürok sıxıntılannı. ctdiyin bütün fodakarlıqlan gö/o lco  düşüniı- 
rom vo dorindon hiss edirom. Mon soni ailo qucağından, ana nova- 
/işındon ayıraraq gcconin bu vaxtında bclo bir pis havada, bu vohşi 
ycrloro gotırdıın. Bu uzun yollarda soni yordum. Bu qodor xocalot 
içorisindo, yalm / bir şcylo tosolli tapıram ki, o  da soninlo b ir ycrdo 
olm ağım dır. sonin moni scvdiyino omin olm ağım dır vo sonin moni 
bağışlayacağına ümid ctmoyım dir, çünki bütün bu işlori sondon 
ayrılmaınaq m əqsodilo ctdim. Mon bu vohşi ycrlorin ohli olm aq, bu 
yağış kımı çöllon göz yaşımla suvarmaq, küloyin şiddətindon ağaclar- 
dan qopub dağa, daşa, qayaya toxunan bu yarpaqlar kim i dağlarda. 
mcşolordo sorgordan gəzm ok ıstomodim.

Ah. oziz.im Roşid! dcyo Soadot onun sözünü kosdi. - A ta- 
anam ın adını çokm o, çünki onlann adı çokilondo o qodor m oyus 
oluram ki, huşum başımdan çıxır. Sıxıntı vo zehm ot m osolosino gol- 
dikdo, son hcç fıkirloşmo! Bilson bu zohm otlor mono no qodor xoş- 
dur! Sonin vücudun bütün bu çotınlikJori unutdurur. hotta bu qorxulu 
ycrlordə mono cosarot vcrır.

Hor ikisi bir-b irino  olan dorin mohobbetlorindon danışaraq yolu 
büsbütün azdılar. Nohayot, sohor açılanda onlar ö/lorin i bir qayanın 
altında dorin bir doronin dibindo gördüior. O radan çıxılacaq yol 
görünmürdü. Hor iki scvgili ağaclar, kollar arasında dolaşaraq yorğun 
düşm üşdü, paltarlan yağışdan tamam ilo islanmışdı. O na göro atdan 
cnib qayanın böyük daşlannın  altına ponah gotirmoyi qot ctdilor ki, 
ta od qalayıb paltarlannı quruLsunlar vo günoşin çıxmasını gö/losin- 
lor, çünki günoş çıxanda dağlarda bozon hava deyişir. O nlar yenico 
daldalanm ışdılar kı, şiddotli b ir külok qopub bütün dumanlan, bulud- 
lan qovdu. Bunu göron Reşid boy, qarşısındakı bütün çotinliklorin 
aradan qaldınlacağım  düşündü. G öy tom izlondi, hava açıldı, güneş 
sanki paltarlan vo Soadotin göz yaşlarını qurutm aq üçün parladı.

Roşid havanın doyişm osindon çox şad olub harada olduqlannı 
düşünm okle vo bir yol izi axtarm aqla moşğul oldu. Bu m oqsedlo bir 
toponin üstüno çıxdı. Orada gözüno bir ccyran sataşdı, vurmaq istedi, 
bir ovçu ağacm dalından çıxıb ccyrana toref yüyürdü. Roşid yol sorağı 
üçün ona yaxınlaşdı. Böyük b ir scvincle Reşid Tikanlı kendinin 
kondxudası M ordanı tanıdı! M ordan da, b ir vaxt onu quldurlanr. 
olindon xilas cdon Roşid beyi tanıdı Y üyürüb onun ollerini duz 
kimi yaladı vo onun hor bir xidm otino can-başla hazır olduğunu 
söylodi. Roşid onun bu qodor qodirşünaslığından mütoossir olub, 
ona bu ycro golm osinin sobobini vo başma golon sergüzeşti nağıl 
ctdi. Sonra Soadoto bir ncço gün dincolib istirahot vcrmok üçün konar 
ycrdo xolvot cv tapmaq istodiyini söylodi. Bu sözlori cşitcek Mordan 
tcz öz cvini ona te k lif  ctdi. Roşid ona min toşokkür cdib. Soadoto 
vo Ə zize xobor vcrdi. O nlar atlanna mınib M ordanın kendino yola 
düşdülor. M ordan da qabaqda gcdib bolodçilik cdirdi.

Günoş batdıqdan sonra onlar kondo daxil olub. M ordanın cvine 
yctişdilor. Vofalı M ordan clo bir chtiyat göstordi ki, kondde hcç kos 
bu oziz qonaqlann golm osini bilmodi. Arv'adı canla-başla qonaqlara 
x idm et cdirdi. Ə ziz atlan  yaxşıca rahatladı vo on lan , geldiklerinden 
do uzun bü- sefo re hazırladı.

Roşid bir neço saat istirahot ctdikdon sonra Soadotin yanm a golib 
iki günlüyo cvo gctmok niyyotindo olduğunu ona xobor vcrdı. Evo 
gctmokdon m oqsedi atasından icazo alıb Seadoti onun cvino gotırmek 
olduğunu söylodi. Bu sözlordon sonra Roşid Soadoti qucaqlayıb, 
üzünü atoşli busolorlo öpdü ve vidalaşıb öz evine to ro f yola düşdü.



indı nuuı sizin diqqotinizi bir az da Qobolo şohonno coib elm oli- 
yom. Şamah Soadotın qoşulub qaçmasına kömok cldikdon sonra ağa- 
lann gözüno görünmokdon qorxub, xolvol şohordon çıxdı vo ailosi 
yaşayan Tikanlı kondıno getdi. Sübh tczdon Tutu xanım  Soadotin 
vo dayosinın cvdo olm adıqlanndan toşvişo düşüb, şohordo yaşayan 
bütün qohum lanna adam göndordi ki, bolko Soadot onlann cvino 
gctmış ola. Soadotı hcç bır ycrdo tapa bilmodilor. Tutu xanımm bütün 
toşobbüslon notıcosiz qaldıqda qorxusu daha da artdı.

Günorta vaxtı Roşid boyin gcco agaca bağladığı şoxs Tutu xanıma 
qızının igid Roşid boy ilo qaçdığını xobor verdi. Tutu xanım  bu 
ohvalatdan moyus olsa da. bir az toskinlik tapdı, çünki Roşid boyin 
torifıni o, hor ycrdo cşitmişdi və bilirdi ki, qızı onunla xoşbəxt yaşaya 
bilər. Ə sgər ağanın omismo goldikdo. o, işin müvəfToqiyyotsizliyini 
göriib, hıddotındon partlamaq dorocosino goldi və Roşid bəyin onun 
saqqalına gülmosino yol vcm ıoyocoyino and ıçdi. A tlılarını bir ncço 
hissəvo bölüb Roşid boyın dalınca göndordı vo harada tapsalar, onu 
tutub gətirm əlonni om r ctdi. A tlılan  çox axtanşdan sonra gcco hcç 
bir müvoffəqiyyol oldo ctm oyorək gcri döndülor.

lirtosi günü onlann ağası üroyi kin vo kədər dolu ikən öz dəsto- 
silə şohordon çıxıb, axşam a qədor yol gedib Ə rəşo yctişdi vo bütün 
ohvaiatı qardaşı Kazım xana xobər vcrdi. Kazım xan iso hom in saat 
bütün qoşununun toplanmasına om r ctdi.

Ertosi günü sübh tezdon Kazım xan öz qoşunu ilo borabər İsmayıl 
boyin mülk vo mahalınm sorhodinə yeridi.

Homin sərhoddo Roşid çoxdan bori öz m üttofıqlonndon yardım 
qüvvosi gözloyirdi. Atası onu bağışlamışdı və düşınənə qarşı gön- 
dordiyi əsgori qüvvonin sorkordoliyini do ona tapşırmışdı. H or ıkı 
düşm ənın mom lokotındo m üharıbo hazıriığı gcdirdi.

Roşıd boy qoşunun bır hıssosiio Kazım xana yaxın yerdo gözoi 
bır songor tutmuşdu. Bır neço gülio monzili qabaqda atlılanndan bir 
neçosıni uca ağaclara çıxanb  gözotçi qoyduqdan sonra qoşununa 
m eşənin bir qalın ycrində kölgəlonm oyi om r etdi. Roşid boy özü 
oturdu, osgorlari do onun otrafında diz üstə oturub istırahotlo moşğul 
oldularsa da, tüfənglonni o llonndo hazır tutdular. Ə sgorlor m üha- 
ribolərdon və qəlobolərdon bohs cdirdilor. Söhbot çox ş ın n  ıdiso 
do. Roşid boy fıkırli görünürdü. O, öz xoyalında Kazım xana qan tök- 
mom iş qoiobə çaimaq üçün bir yol axtarırdı.

Birdon onun başına bir fıkir goldi vo tcz bu fıkn hoyata kcçırmoyo 
qorar vcrdi. Roşid boy ycrindən qalxıb on igıd nökorionndon dörd 
noforini seçdi v ə  özü ilo borabər gctm olərino om r vcrdi. Gün batar- 
batm az onlar kim səsız bir c ığ ır ilo Ə roş şohori torəfo yola düşdülor.

Sübh açılan zaman şəhorin konanna yctişdiiər. Rəşid bəy atiannı 
vo adam ianndan ikisıni şəhorin darvazası yanında qoydu vo özü 
adaınlann ikısi iiə şəhərə  daxii oldu. O nun nıyyoti öz rəqibi Əsgor 
ağanı qaçırtm aq idi vo bilirdi ki. sübh vaxtı Ə sgər ağa bir mürobbi 
ilo borabor şohorin darvazasına vo Kazım xanm cvinə yaxın bir bağı 
gozm oyo çıxır.

Q əhrom anım ız öz adam lan ilo borabor homin bağa yaxınlaşıb, 
çopor arasından Əsgor ağanı bağda gozon gördü. Ə sgər ağa bir kolun 
dalına kcçıb. m ürəbbisindon ayn  düşmüşdü. Rəşid boy cold uşağa 
yaxm laşdı vo ona Kazım xanın gcri döndüyünü və m ürobbinin onu 
qarçılam ağa gctdiyini xobər vcrdi. Uşağı da aldatdı ki. mürəbbi moni 
sonin dalınca göndərdi və soni yapıncınm altına alıb b irdon-birə  
Kazım xana göstorməyi m ənə tapşırdı. Uşaq sevinorək özünü Rəşıdin 
qucağına atdı.

Roşid boy Ə sgor ağanı yapıncının altına aiıb atlan  saxlanan yero 
gətirdı, o  öz adamlarilə atlara sıçrayıb, dağlardan əson ycl kimi gəldiyi 
ycro üz qoydu.

Roşid bəyin qoşunu hom in qoyub getdiyi ycrdo idi. ancaq ycni 
gələn kömok onlann sayını artırmışdı. O nlar sobirsizliklo çarpışmağa 
rnüntozir idilor. Lakin sevimli başçılannın gccikmosındon çox toşvişo 
düşm üşdüiər. O nun haraya gctdiyinı hcç kəs bılmirdi. Y ainız Roşid 
boyin öz ycrındə naib qoyduğu Hacı İbrahim adlı hörm ətli bır nökor 
öz ağasım n gctdiyi yeri və niyyotini bilirdi. O  da bütün günü Roşid 
boy gedon yollara gözlorini dikib ağasına rast gəiəcək  iəhlüko ehti- 
m allannı düşünürdü.

A rtıq günoş batm ışdı. Sorkordosiz qalm ış qoşun qəm gın oldu. 
liacı İbrahim in gözlori bir nöqtəyə baxm aqdaıı yaş ilo doim uşdu. 
B irdon-biro  qoşundan qopan bir scvinc q ışq ınğı Hacının gözlərini 
işıqlandırdı. O, ycnidən gözünü yol torofo dolandınb bcş nəfor atlının 
sürətlo golm əsini gördü. O nlann ayaqlannm  altından qopan toz, sütun 
kimi göyo qalxırdı. Ağ köpüyün içindo qan-to rə batm ış atlann  ağız- 
lanndan çıxan buğ, topdan da qalın idı.



Nəhayət, I lacı Ibrahim Rəşid boyi tanıdı. Onun qabağma yüyürdü, 
bülün osgərlər də onuıı dalınca yüyürdülor Roşid boy atdan cnib 
nökərlorindon ncçosini öpdü, sonra Hacı İbrahimo Ə sgər ağanı təqdim 
cdərək dcdi:

Bu Kazım x.ınm oğludur, indi arada bir damcı qan tökülmədon,
o, artıq moğlub olub və monım bütün şərtim i qəbul ctm oyə m oc- 
burdur.

Bu xoş şadlıq xobən tez bütün osgorlorin arasm a yayıldı. Əsgor 
ağaya layiqinco böyük hörmot göstorm əyi adam lanna tapşırdıqdan 
sonra Roşid bəy crtəsı günə qodor istirahot və keflə m əşğul oldu. 
Sübh tezdon Rəşid boy Kazım xana bir sülh toklifi yazıb moktubu Hacı 
İbrahimlə göndordı. Zavallı ata bircə oğlunun qaçınlm ası xoborini 
ycnicə almışdı ki, Roşid bəy torəGJon clçi golm əsini ona orz ctdilor. 
Xan clçinin hü/.ura daxil olmasmı om r ctdi. M əktubu tolaş ilə oxuyub 
oğlıınun halından xəbordar oldu. Sonra üzünü H acıya çcvirib  dcdı:

-  Mən Roşıd bəyın, Soadət xanımın vo hətta öz oğlumun yanında 
günahkaram. Çünki mon oğlum u özündən ikı qat artıq yaşlı bir qız 
ilə cvlondirmok niyyətinə düşdüm. Bunu fikirloşm odim  ki, homin 
qı/. bir başqasmı sevir vo onun tərəfindən scvilmişdir. Bu saat gcdib 
ağana söyləyirson ki, mon onunla banşıram , çünki göz dikdiyim  bu 
oğlumdan məni mohrum ctm ək ixtiyannda ikən, onu mono qaytar- 
mağı tək lif cdir.

Həmin gün hər ikı hökm dar sülh ctdı. Kazım xan da oğlunu alıb 
Ə rəşə, öz sarayına gctdı.

Roşıd boy öz qoşunlannı azad cdib Mağal torofo yola düşdü. 
Evo yctişdikdo atasından xcyir-dua vo toya icazə alıb bir böyük 
scçmo atlı topladı və qohumlanndan biri neço xanımı götürüb Soadəti 
gotirm əyo getdi.

Səadətin halı çox pərişan olmuşdu. O, bir torofdon ata-anasından 
və o biri torəfdon golocok ənndon  ayn  düşmüşdü. O nun gccikm osi 
Soadotin iztirablanm  artırırdı vo onu get-gcdo qəm  doryasına qorq 
cdirdi.

B ir gün qofloton qapı açıldı, scvdiyi Roşid içori daxil oldu və tcz 
özünü Soadotın qucağına atdı. İki scvgili yann bclə görüşündon doğan 
toəssüratı yazmaq üçün mon acizom , çünki bir şoxsin sözlərini cşit- 
modon onun üziində görunon hissiyyatı yazm aq üçün tocrüboli bir 
qolom vo ınsanın ruh alom ino dorin bir aşm alığı lazımdır. Scvgi

mütoqabil olarsa, o zaman dilsiz vo lə tif bir hıss mcydana çıxar. 
Bclo bir halda sevgililor b ir-b irilo  çox az danışarlar. M on do bu ikj 
aşiqi dinm əz-söyləm oz bir sevinco qorq olm uş buraxıram. Nohayot, 
mon dcmoliyom ki. Roşid Səadoto bütün başma gəlon macəranı nağıl 
ctdi. Soadot do onu böyük şadlıqla dinlədi.

Sonra Soadət anasına bir m əktub yazıb Ə ziz ilo göndərdi vo öz 
sırdaşı Şamahı gotirmosini ona om r ctdi. Şamah iso kimsonin xəbori 
olm adan homin kənddə ö/. qohum lannın evində yaşayırmış. O , Rəşid 
boyin gəldiyini eşidib onu görmok üçün M ordanm evıno goldi! Ah! 
Şamah burada Soadətlo görüşm okdo nə qodor şad oldu! Roşid boy 
vo Səadot xanım hom in günü çox şad kcçindilor.

Ertəsi günü cv sahib lonnə çox-çox toşokkür cdib on lan  toya 
çağırdılar. ö z lən  ıso İsmavıl bəyin yanm a gəlm oyo toləsdilər.

Bır neço gün sonra İsmayıl boy toy ehtiyatım  hazırladı və bütün 
dost-aşnalanna, qohum lanna m əktub göndorib oğlunun toyıma 
çağırdı. B ir çox Q afqaz boylorinin adoti üzro bu toy bir ay sürdü.

İki scvgilinin xoşboxt olm asına ümid ctmoliyik. O nlar, öz moq- 
sodlərinə çatıb borabor yaşadıqlarını gördükdo. kcçırdikləri əzablan 
xatırlaytr vo bu xatırodon böyük bır hozz alırdılar. Tutu xanım ycz- 
nosmin cvm də qızının no dərəcədə  şad vo xoşbəxt yaşamasım görüb 
özü də  xoşbext olurdu. Əzizin rütbəsi artmışdı. o, Şamaha cvlonmişdi. 
Hor gün ağalanna dua cdirdi.

Rəşid bəyin atası öz oğlunun xoşboxtliyino çox şad olaraq. mahalı 
idaro ctm əyi ona tapşırdı.
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g ö tü r u lm ü ş d ü r

ALDANMIŞ KƏVAKİB

(Hckayati- Yusif şah)

Sofəviyyonin ovaili-soltonotindo Q əzvin paytaxt idi. H adisati- 
mütonovvionın vuquundan sonra M əhəm m od şah Səfəvi soltonoti 
öz oğlu Şah Abbası - o w o lo  toslim ctdi. Şah Abbasın cülusundan altı 
tl kcçib, ycddinci il başlanmışdı ki. aşağıda zikr olunan qoziyyə vaqc 
oldu.

Bahann ovvoli idi, novruzdan üç gün kcçmişdi: Şah Abbas günor- 
tadan üç saat kcçmiş qosrdo öz mohbubosi Səlm a xatun ilo oturub 
söhbəto moşğul ıdi ki, xacobaşı xaco M übarək içəri girib, küm uş 
cdib ərz clədi kı:

-  M ünoccımbaşı M irzo Sodrəddin qiblcyı-alom ın ziyarotinə 
m üşorrof olmaq istoyır, b ir vacibı işdon ötrü.

Şah Səlm a xatuna işaro etdi ki. hərom xanaya gctsin vo xacoyo 
buyurdu ki.

- M irzo Sodroddini çağır golsin!
M ünoccimbaşı şahın hüzuruna daxil olub küm uşdan sonra ə l-o l 

üsto qabaqda durub. dua vo sona ctdi. Şah soruşdu ki:

-  M irzə, no var?
M ünoccim başı ərz  elodi ki:
-  Q ibleyi-alom  sağ olsun, bu övqat kəvakibin seyrindən clo 

molum olur kı. novruzdan on bcş gün kcçm ış M om xın əqrob ilo 
ıqtiranı vaqc olacaq və bu qırani-nohscynın tosıri odur ki. m oşnq- 
zom ində və bittorcih m ülki-İranda sahib ı-səltənotın  vücuduna 
sədom cyi-üzm a yctişocokdir. Buna binaən mən ki, asitancyi- 
sonniyyonin müxlis vo cansipar bondosiyom. özüm o vacib bildim 
ki. bu keyfıyyoti pis əz-had iso  qiblcyi-alom o moruz cdim.

Şah bu vaxt çox cavan idi. Ö m ründən ancaq iyirmi iki il kcçmişdi. 
M olum dur ki. bu sində həvat ncco şirin vo əzizdir. Xüsuson ki. 
doroccyi-ülyada və təx tı-sə ltənətin  üstündo! Bu səbobo m ünoc- 
cim başının xobərı şah i-cavanı qayotdo dəhşəti-üzm aya saldı. 
Haman saat rongı qaçıb, guya ki. bihuş oldu Bir doqiqodon sonra 
başın qald ınb  M irzo Sodroddino buyurdu ki:

-  Xub. m üroxxosson, gct!
M ünoccim başı küm uş cdib qayıtdı. Şah yalqız qosrdə yanm  

saat fıkro p ıç idə olub, sonra xacə M übarəki avaz ctdi. Xaco hüzura 
daxil olduqda buyurdu ki:

F onaş göndər, bu saatda vozir Mirzo Möhsünü vo sordar Zaman 
xanı vo müstövfı M irzə Yohyanı vo mollabaşı Axund Somodi monım 
hüzunım a çağırsın!

X acə çıxıb b ir az vaxtdan sonra chzar olunan oşxas goldilər və 
lazim eyi-təzim  əm olo  gotirib m üntozıri-form ayiş oldular. Şah 
buyurdu ki:

-  Sizi bir om rdon ötrü m osləhəto  çağırm ışam , gorok ham an 
xüsusda bir tədbir göstərosinız. Çünki bu m oclısi-xasdır, ona bınaon 
m ənim  torəfım dən icazət olunur ki, oturasınız.

Ə şxas fərm ayişi omolo gotırdilor. Şah münəccim başının xoborini 
ilqa e td ikdən sonra buyurdu kı:

-  Aya, sizin royinizə göro mon no qismi todbir ilə  bu hadisəni öz 
vücudum dan d ə f  cdə  bilorəm ?

H ozorat cüm ləsi heyran qaidılar. Bir dəqıqo sükutdan sonra vozir 
M irzo M öhsün başladı danışm ağa:

-  Bu bondeyi-kəm inonin  ixlası dövlo ti-əliyyoyo nisbot bodi- 
hiyyatdandır. Ə lb ə ttə , q ib lcy i-a ləm in  xatirindodir ki, p edə ri- 
büzu rk ü v arlan n m  əy y am i-so lto n o tin d o  b ır  p a ra  n aq isü l-əq l



kımsonolorin nozaroto mübaşirəii olm aq sobobilo xozincyi-am irə 
no mortob do nüquddan xali olmuşdu. Bu kcyfıyyoto hali olduqda 
mon todbınno ıqdam ctdim vo qorar qoydum ki. çakorani-dorgahdan 
hor kımso ki, bir şüğlo və ya bir vilayotin hökum ətino m ənsub olsa, 
fəraxuri-halm a göro bır mobloğ bcrosm ı-peşkəş xəzinoyə təslim  
cLsin vo olavo hor zaman k i, q iblcyi-alom  bır om inn kaşanəsini 
loşrifı-qüdum u ilə mübarok ctsə, sahibı-kaşanə oqm işeyi-nəfısə 
payəndaz vo bir miqdar pul pcşkoş closin. Bu növ todbirin vasitəsilə 
ındi kı. qibleyi-aləm in cülusunun ycddinci ilidir, xəzincyi-am ü'ə 
olhom dü-lillahi-volm ınno, n iqudi-vafırədən m alam alıdır. Ü m uri- 
vo/arotın pişrəftindo bəndcyi-kəm ino tərəfm dən bitocrübolik qcyri- 
m ütossəw ırdır. amma kəvakibin m üqabilində tədbir göstorm oyo 
əlhoq acızom.

Bundan sonra sordar Zam an xan şüru clodi:
- Bu çakən-xalis. saqqalımın tükünü dövləti-əlıyyənin xədam a- 

tında ixlas vo hünor ilə ağartmışam . Mosolon. on il bundan əqdəm  
ki. taifcyi-Osmaniyyo Bokir paşa Dəmirçioğlunun sərakoskərliyi ilə 
yctmiş tnin noforo qorib xaki-lrano hücüm gətirm əyo m üsəm m əm  
olmuşdular: qiblcyi-alom in pcdori-büzurgüvarı Iran qoşununun 
sərdarlığmı m ənə vagüzar ctdi. Ə gərçi bizim  qoşunum uz da hcsab 
vo ədoddə taıfeyı-O sm aniyyodən kəm  dcyıldı. nəhayot, m ənim  
hcyfım goldi ki. firqcyi-naciyyonın qoşunun güruhı-zallonin m üqa- 
bilindo təlofo verdirim. Ona binaon əm rctd im  ki. O sm aniyyo sərho- 
dindon ta nəhayoti-m ülkı-A zərbaycan tamam dohaqinin ziraotmi 
xarab ctsinlər və çarpalanm  qovub gətirsinlor, körpülori dağıtsınlar 
vo yolları pozsunlar. Vəqqa ki, Bokir paşa sərhodim izo daxil oldu, 
əgorçı müqabilindo bizım qoşundan bir nofər görmədim, am ma yollar 
bir m ərtobodə xərab olunm uşdu ki, əsla  özü ilo topxana gotirm əyo 
qadir olm uyub. ancaq atlı vo pıyadəsilə onvai-zəhm ətdə  Təbrizo 
varid oldu vo hor torofo dosto göndərib zəxiro tohsilino iqdam  ctdi. 
Əlino bır hobbə və bir öküz vo qoyun düşmodi. N açar üç gündən sonra 
üftan vo xizan. ac və əfsürdə T əbrizdən kusi-rehlət döyüb qaçdı.

Bu tədbir ilə m ülki-İran ta ifcyi-biganənin hücum undan m ohnız 
qaldı. Yolları pozmaq vo körpülori yığm aq bir m onobodo todbiri- 
m üfıd göründü kı. dövlo ti-əiiyyo B əkir paşa qaçandan sonra doxı 
bclo səlah gördü ki, onları həm işə bu qorarda baqi qoysun, dübaro 
ta ifeyi-biganənin hücum  gotirm ok ehtiyatı ilə. Bu toriq ilə döv lə ti-

o liyyən in  qoşunundan  b ir noforinın d o  doxi b um u qanam ayıb , əsakin- 
m onsuF ənın cüm lo-kom sayə düşmonlərin vohşoti üçün salim qaldı.

Belo işlər xüsusunda asitaneyi-əliyyənin qoca iti todbır göstor- 
m əkdon aciz dcyil! Amma kovakib ilo mııxalifət ctm okdə əqlim  
hər bir olacdan qasir görünür....

Şahtn vəhşotı qayətdo ziyadolonm oyo başladı. Sonra müstövfi 
M ırzə V ohya tokollüm ə goldı:

-  Bu bondcy i-həq ır vozirin oqrobı vo dost-porvordosi olduğum 
səbobə və onun vücudu vasitosilo bu m onsebo yetışdiyinə görə. ixlas 
ve soadot göstormokdo bılkülliyyo onun niyyoti-əsənəsino vo qayda- 
sına pcyrəvülik ctmişom. M üşəxxosdir ki. qoşunun vo vasiqi-sahibi- 
m ənsebanm  m əvacibi qiblcyi-alom in formam m ucibince vo mənım 
imzam ilə vilayotlərin mədaxilindən həvalət olunur. Çünki xozineyi- 
am irdə nüquddan nöqsan görsənm işdi. neco ki, vozir zikT clodi. ona 
binaən m on bu cəhətdən  qayətdo dilefsürdo ıdim. Əgərçı mon 
foram ini-m onacibi im za cdib vilayətlore hevalo etm işəm  kı, m ova- 
ciblorin qeti ilə dövlotı-oliyyo xalqın nozərindo bictibar görün- 
m əsin; am m a m əxfi hor bir vilayot hakim inə p iş-oz-voqq  m əktub 
gönderm işem  ki. m ənim torəfimdon cüdaganə nəviştə olmamış məhz 
forman mucibilə movacib icra etməkdon ctiraz etsinlor. Homin tədbir 
səbəb ilə  xəzincyi-am irənin  modaxili çox təzayüd bchom edibdir və 
qoşun xalqı vo sahibmonsoblər ogərçi bıvüsulı-movacıb qalıblar, amma 
sülh vo asayiş zamam olm aq sobəbil ve  Iranın kom ali-ucuzluğuna 
göro m əvacibo zifado m öhtac olm ayıblar.

Bcle iş lə r xüsusunda m onim  zchni-dəqiq im  yodibcyza göstərir; 
lakin kəvakibin tosirini rodd ctm ək üçün doğrusu. hcç bir çarəyo 
oqlim  çatm ır...

N övbot yetişdi m ollabaşıya, toqn r cledı:
-  C onab  əq d o s ı-ilah i q ib lcy i-a lom ın  vücud i-m übarokm i 

o im m eyi-e thar hörm otine com ii-afa ti-som avidən  v e  erzidon m oh- 
fuz ctsin! Bu daiyi dəvam i-döv ləti-qah irən in  ixlas vo sedaqəti, 
sils iley i-co lilcy i-S əfov iyyəyo  nisbot tövsifdən xaricdir!

Q ib lcy i-a ləm in  pcdori-büzürgüvarlan  zam am nda m ənsobi- 
mollabaşılığa sorofraz olduğum da n isfı-lran , hotta payi-təxtin  yanst 
dəxi sünni m ozhəb idi. Ə vvolən, m əvaızi-H osene vo saniyon. 
toxv ifa ti-kosiro  sobobilo  tam am  sünnı m ozheblori rah i-ra s ti-  
m ozhəbbisna əşoriyyeyə hidayot ctmişom.



Indi ailahın korumindon sofhcyı-lrdnda bcş-altı nolordon ziyado 
sünnı tapılmaz. Bu xüsusda İran xalqından doxi kom ali-rizam ondli- 
yım var ki. bəm ücoırodi-ıəklıf qodimı ata vo babalanm n m ozhoblə- 
rindon ol çokib hidayoto rağib oldular.

Hotta mon istodim ki, cühudlara vo cmıomloro doxi ol qatıb onlan 
da şio məzhobino döndonm , amma bir para xcyrəndiş kim sənolor 
moslolıot görmədilor ki. lüzumu yoxdur. Çünki hor torpaqda cühud- 
dan vo crmonidon bır az var, bizim torpağımızda doxi bir az olmaqları 
moslohotdir.

Əlavo. müşoxxosdir ki. o ım cyi-o thann əhadısi-sorihosi m uc i- 
bınco ıslam mülkındo toxto və taca malik olan kim sono za ti-şo rıf 
vo vacibbüttaot m əhsub olunm az. Zıra kı. bu doroccyı-aliyo imama 
vo ya onun naibı m üctohıdı-olom o m ütəolləqdır. O na bınaon mon 
cəmi xütəbaya hökm yazdım  kı. tamam vilayotlənn m onabinndo 
xalqa elam ctsinlor ki, haman ohadisin silsilcyi-Sofoviyyoyo şümulu 
yoxdur Zıra ki, xanəndani-nübüvvətden vo dudım ani-im am ətdon 
zühur ediblor vo vazchdir ki, oim m o ham an ohalisi qcyrilərinin haq- 
qında buyurmuşlar, no öz övladlarımn.

Bu övqat kı. q ıblcyı-alom in vücudu tosıri-kovakibdon m ohəlli- 
xotərdodır, monim uroyım qüssodən. tabadakı balıq kimi büryan olur 
vo qasır əqlım ə bclo yctışir ki. o  məlun m ünəccim başının özü bu işın 
çarosini bizdən artıq bilir. O  qibleyi-alom ə xəyanot cdibdir ki. kova- 
kibin tosirini bildirib, dofınin olacını izhar ctm oyibdir. olbotto, bir 
xobis fıkro göro: ncco ola bilor ki. zohri göstoro. padzohri göstor- 
m okdən özünü konar çokə?

Pcyğəm bor solavatüllahı-om yah buyurubdur ki: "K üllü m ünoc- 
cimin kozzab!". Bu hədısı mon onlann öz ohvalına ısnad cdirom . no 
clm lonno. Çünkı o m əlunlann oxban oksor övqat nətıco  bağışlayır, 
am ma özlori yalançı və bodzatdırlar!

Q iblcyi-alom  onun özünü çağırsın, bu hadisonin dofı üçün onun 
özündon olac istəsin. Əgor üz gotırso, boynunu vurdursun.

M ollabaşının münoccimbaşı ilə ədavotı-sabiqosı var idi. Bu key- 
tiyyot onun üçün çox yaxşı vosilə göründü ki, onun vo sair m ünoc- 
cim lənn  gun-podorın i yandırsın.

Ə lhot, m ünəccim başı doxi görünür ki, çox ohm əq imiş. N o lazım 
olm uşdu ki, belo vohşətli xəbori şaha vcrib bu qalm aqala sobəb ola 
vo özün doxi holakotə sala?

M ünoccim başıya ovaxirdo bu bohsı varid cdirdilor, cavab 
verirdi ki:

-  Mon qorxdum ki, əgor bu xobori şaha oqdom yctirmosəm, özgo 
ınünoccim lər onu yctirorlor, mon şahın nozərindo xorinadan qo lə - 
mino gedorom , m onsobdon mozul ollam.

Bchor surot, şahm m ünoccim başından haman nam übarok xoborə 
görə zəhlosı gctmışdi. M ollabaşınm tohrikı olm am ış da bu halda 
kom ali-qcyz ona üz vcnb, xaco M übarokı qaim  sövi ilə soda ctdi. 
X aco hazır olduqda, buyurdu ki:

-  Bu saat forraş göndor, m ünoccim başım  monım hüzuruma 
gotirsin!

X acə qayıdıb. bir saatdan sonra m ünəccim başı hazır oldu. Şah 
qozoblonm iş aslan kimı dizi üstə  çöküb xitab ctdi:

Podorsüxto, kovakibi afətindon m əni qorxudarsan vo olacını 
gızlorsən?! Collad!

Türfətü l-cyndo colladı-m ühib bclindo xoncor, olındə tonab ıçəri 
girdi Biçaro münoccımbaşınm orvahı uçub başladı yarpaq kimı titro- 
moyə. Şah cəllada buyurdu ki:

A par bu səgin bu saatda boynunu vur!
S ərdar Zam an xan ogorçi ohli-şəm şir idi, am ma çox roqiqülqolb 

adam  ıdı, m ünoccım başınm  halına torohhüm edib, ayağa durdu, orz 
clodı ki:

-  Tosəddüqün olum , bu səgın boynu vurulandan sonra hadisənin 
dofı üçün kim don olac soruşacağıq? Bu bəndcyi-zolil, ıstıda edirom 
kı, m ənim  saqqalım ın ağ tüklori hörm ətinə onun qotlindon güzoşt 
edib. hadisənin olacı xüsusunda ondan tədbir soruşasım z. Əgor 
müvafıqı-xahiş cavab vermosə, o vaxt müqossir vo müstövcibülqətldir.

Şah collada buyurdu ki:
-  O nu qoy gct!
Sonra m ünoccim başıya rücu edib dcdi kı:
-  M olun, bu saatda hadısonin dofıno olac göstər!
Biçarə m ünoccim başı yam an halda idi H adisənin dofıno hcç bir 

olac bilm əyırdi. A m m a ölüm  qorxusundan izhanna iddam cdo b il- 
m odi; ə rz  cylodi ki:

-  Tosəddüqün olum. H adisomn olacı mümkündür. M ono b ir saat 
m öhlot vcrin, gedim  “Z ici-U luğ  boy” ə  m ülahizo cdim . qayıdım  orz 
eləyim .



“Zıcı-U luğ boy”do horgiz bu növ hadisolorin dofı üçün bir şey 
morqum dcyil. amma münoccımbaşı ıstodı ki, bu bohano ilo özünü 
ustadı mövlana Comaləddinin yanına salsın vo ondan moşvorət 
soruşsun: çünki onu nücum clm ındo özündon artıq təcrüboli bilirdi.

Şah rüsxot vcrdi. M ünəccimbaşı çıxm am ış xacə M übarək ıçori 
gırib ərz clədi ki:

M övlana Com aləddin hüzuru-m übarəkə m üşərro f olm aq 
istəyir.

Şah buyurdu:
-  Çağır gəlsin!
Münoccimbaşına dcdı ki:

Bır az hüzurda qal!
Mövlana otağa daxil olub şaha lazim cyi-sitayış om olo gotırdi. 

Şahın işarosilo oturub orz clodı ki:
Qiblcyi-alom  sağ olsun, ogorçı bu bondə pirlik səbəb ilo  dor- 

xanodon kənar olub guşəgiriik ixtiyar ctm işəm . lakin bu övqat, yoni 
novnı/dan on bcş gün kcçmiş Mərrixin Ə qrəb ilə iqtiran ctmolorindon 
qiblcyi-alomın zatımübarəkmə ehtimali sədom cyi-üzm a olduğu üçün 
vacibatdan bildim kı. hüzurı-püm ura şorofyab oiub, pış əz noqq 
hadısəni ciam cdıb. dəfınə todbir göstərim . Bu xatirə ki. m obada bu 
kcyfıyyət cavan münəccım lorm bosirotındən m oxfi qaia!

Şah nohayotdo xoşhal olub buyurdu ki:
M övlana. biz clo o xüsusda göftgu cdirdik. Hadisə m əium dur. 

Tədbirini izharcdin
M övlana ərz clodi ki:
-Q ib ic y ı-a lə m  bu əyyam ı-nühusotdo, yənı novruzdan on bcş 

gün keçonodok özünü soltonotdon xolq cdo və toxtü tacı təslim cyliyo 
bır m ücnm  və vacıbülqotl kim sonoyo vo özü xolqin nəzorindon 
napodid oia O  surətdo kəvakibin təsiri ham an mücrimin başında ça t- 
iayacaq; çünki o  vaxt Iran padşahı odur.

Elə ki. hadıso vaqc olur və o mücrim ki, sahibı-təxtü tacdır, hola- 
kəto yctişir, o  zaman qibicyı-alom  ıxtifadan çıxıb gcno təxtü taca 
malik o lur və kom alı-ıqbal və afıyotdo sə ltən ə t cdor.

A m m a gorok xolqdon bir kım səno bu todbiri b ilm iyə vo zonn 
ctm iyo ki, q ib lcyi-a iəm  ariyotən təxtü tacdan əl çokir; ta ki. ham an 
mıicrimi ki, təxto çıxacaqdır. müstoqillon padişah b iləlo r və gorok 
horəm xana xatuniannın da tolaqı vcrilib kobin kağızlan  yırttla.

Sonra tək lif oluna ki. Abbas M ohomməd oğluna kı. dəxı padşah dcyil 
vo bir forddir. əfradtnasdon büdarə m ənguho olub fəqr vo qonaəto 
razı olurlarmı? Hor bırisi ki, razı olsa. ona dübaro Abbas M əhəm m əd 
oğluna nikah oxuna vo kobin kağızı yazıla vo hor biri ki. razı olmasa. 
ham an saat buraxıla...

M ünoccimbaşı mohlokondon qurtardı. Şahın bəşorəsindon bilkül- 
liyyo qorxu osori rofoldu. Rəngi ağarmış ikon qırmızılığa tobdil tapdı

Ə fradi-m əclisdon mövlanm oql vo komalına afonn sodası soqdə 
bülond oldu. Şah boşaşət ilo mollabaşıya mütovocceh olub sual ctdi kı: 

Ə hkam i-şərə mütabiq bir qayətdo m ücnm  və vacib-ülqətl kım- 
səno nəzordo varm ı kı. soltonəti vo toxtü tacı ona vagüzar cdok.

M oliabaşı cavab vcrdi ki:
-  Porvordıgan-alom  qib lcyi-alom o əm ri-tobii koram ot ctsin. 

Bu şohri-Q ozvindo bir nofor nabokar pcyda olubdur ki. comi ruyi- 
zəm indo ondan m ücrim tor vo qotlo m üstəhət bir kim sənə tapılmaz; 
adına Y usif sərrac deyirlor. M oium dcyil ki, harada tərbiyot tapıbdır. 
Ancaq bu övqat şohri-Q ozvm do sakın olduğu üçün ocamir və  övbaş- 
dan özüno mürıd com cdib. həm işo ütom ayi-gıram m  və xüddam i- 
şorio ti-qərranm  zərbino vo zəm m inə zobangüşadır.

Bu m əlun həm işo öz m üridlorino sonıhoton zikr cdir ki, guya 
ü iom ayi-giram  əvam ə fırib vcrirlor. M əsələn . onun əqidəsilo  guya 
ictihad lazım dcyil vo xüm s vo iınam malı vcrm ək xiiafdır vo guya 
üləm a fovt olan m üctəhidin rəyindo qaim ağı o cəhotdon avam a caiz 
görm üriər kı, özlorinin bazan rovac olsun Vo bundan əlavə. dövləti- 
oiiyyoyo dəxi bəhslor vand cdir, deyır ki. kotxudadan tutmuş padşa- 
hadok küll ərbab ı-m ənasib  əh li-zə ləm ə və qüttaüttoriqdirlor, mülk 
vo m iliəto  hərg iz buniardan bir m onfoət aid dcyil, hom işo öz hovai- 
nəfslori iio b içarə xalqı corim o vo m üaxizo vo m üaqəb edırlər. öz 
rəfk rlannda hcç bir qanun və qaydaya mütəmmosik deyillor. bu güno 
rəftar ancaq əhli-zülm ün vo qüttaüt-tonqiorin  omolidir. Vo doxi zikr 
edirlor ki, mozhobi tonasüxo qaildir.

Bu daiy i-dəvam i-döv lə ti-qah ırə bclo səlah görürom ki. qib lcy i- 
alom  soltonoti vo toxtü tacı bu m əluna toslim  ctsin ki. kəvakibm  
tosirindon öz cozasına yctişib dorək i-əfso lo  vasil olsun.

Ə fradi-m oclis küllon bu rəyi təsdiq cdib qaim  sovt ilə dcdilor ki:
-  Y usif sorrac pədorsüxto bilkülliyo qotlo sozavar vo bolayi- 

asım aniyo m üstəhoqdir.



Şah xoşhal olub buyunJu kı:
- Razıyam onun holakına! Sabah bu todbır tamam vo kamal mücra 

olunacaqdır.
Ə fradi-m oclisi müroxxos ctdi. M oclis dağıldı.
Ülur ki, xanondolor bu giizarişin vüquunda şübhe cdib onu kizbe 

lıoml cdolor; bu surotdo mon onlardan tovoqqc cdirom ki, “Tarixi- 
Alom-Arada Şalı Abbasın cülusunun ycddinci ilindo sadir olan 
voqaiyo mülahizo cLsinlor.

Indi bizo lazımdır ki, Y usif sorracı tamdaq ki, kimdir?
Şoxsi-m ozkur Qozvımıı qoryolorindon Korbolayı Solim  adlı bir 

dchqanın oğlu ıdi. Çünki Korbolayı Solim bir mömin vo müttoqi adam 
idir istodı kı, oğlu molla olub üloma silkino daxil olsun. O na binaon 
onu uşaq ikon gotirib şohri-Qozvindo məktobo qoydu. Bir ncço ildon 
sonra Y usif sorrac ki, hoddi-büluğa yctişib, asari-rüşd özündo ınüla- 
hizo clodi, tohsili-clm  üçün Isfohana gctdı. O radan doxi bır ncço 
ildon sonra Korbolaya rovano olub, böyük alim lorin m oclisınde 
lokm ili-ülum o-şüru ctdi. M üddotı-m odid. orada moks cdib tamam 
ülumi-islamiyyoyo vaqif oldu. Çünkı ülomanm oksori-üm urda toqol- 
lübünü müşahido cdirdi ki, ona binaon bu sinfo nifrot bohom cdib, 
istom edi ki. özünü olann züm rosino daxil ctsin.

Korboladan qayıdıb varid oldu H omodana; orda usta Xolilin 
yanında qırx yaşında ikon sorıaclıq sonotini bir il miiddotindo öynınib 
Qozvino müraciot ctdi. Zira ki, bu şohor paytaxt olduğu iiçün onun 
senotinin rovacı burada artıq görünürdü.

Qozvino varid olandan sonra toohhüd ixtiyar cdib dükan açdı, öz 
kosbi ilo özünü vo oyalını saxlamağa m eşğul oldu.

Çünki bir m ordi-solim iinnefs vo nikukar idi, hom işo ülom anm 
vo orbabi-m onasibin horokatı-naşayistosi onun xatirino toxunub, 
o lann  zom mindon vo zorbındon dilinı saxlam ağa qadir ola bilmirdi. 
Əgorçi bu növ cangüdazlıq ona sadiq vo xczrondiş dostlar bohom  
ctdi, nohayot, axırda bodboxtliyino bais oldu.

Sabahı gün şahın buyruğu ilo günortaya iki saat qalm ış tamam 
oyan ve oşro f vo orkani-dövlot vo ülom a vo sadat vo cüm lo orbab i- 
monasib, kotxudadan tuünuş vüzorayadok dorbari-şahido hazır olub, 
hor kos Öz ycrindo durub kom ali-sükut vo biistchzarlıq ilo şahın 
hüzuruna müntozir idilor. Bu halda şah başında tac vo olindo cevahir 
nişan toppuz. qolunda covahir bazubondlor, bclındo komor ve şem şiri- 
m ürosso zahir olub dorbar otağında ki. bir arşın ycrden rüfetli ve

xalqa baxan torofı bilm orre açıq vo bihaildi, texto çıxıb oturdu ve 
iizün hüzari-dorbada tutub xitab clodi:

Camaot, imdi ycddinci sonodir kı, mon conadi-oqdosi-ılahinin 
m oşiyyoti ilo sizo padişaham vo bıqodrı-im kan sizin hor birinizo 
novazış ve  morhom ot göstorm ışem  vo sizdon dexi çox razı vo xoş- 
nudam ; çünki Sofovıyyo ocağına olan ıradot sobobilo hom işo mono 
ixias vo sodaqot gösteribsiniz.

Indi bir para sobobloro göro ki, koşfıni mon size lazım görmünım, 
mon m ocburam  ki, seltonotdon el çokib toxtü tacı bir kimsonoyo 
vagüzarcdım  ki, bu rütboyo mondon olhoq vo şayistodir. Haman şoxsi 
tnollabaşı vo sordar Zam an xan vo vozir vo müstövfı vo mövlana 
Comaloddin vo münoccimbaşı sizo göstorocoklor. Gorok küllon gcdib 
kom ali-şükuh vo tontono ilo onu gotirib, bu toxtin üstündo oturdub, 
müstoqildon özünüzo padişah bilosiniz. Vay o kim sonin halına ki, 
monim formayişimdon toxollüfcdib, o şexsin itaotindo qüsur göstoro!

Şah bu sözlori tam am  cdib, tacı başından götürüb toxtin üstüno 
qoydu vo tamam libasi-faxirinı soyunub, şomşir vo komorini açıb, bir 
m ünderis libas oynine gcydi vo xalqa m ütovvoccch olub dcdi ki:

-  tndi mon ofradi-nasdan bir mordi-foqirom: Abbas M ohommod 
oğlu. Doxi moni axtarmayın ki. göro bilmozsiniz! Xudahafız! -  dcyib, 
toxtdon düşüb horom xanaya rovano oldu.

Hüzzari-moclis hcyran qaldılar. Bilmodilor ki, bu kcyfıyyoti noyo 
homl ctsinlor...

H orom xanedo cüm lo horoınlor şalıın formayişi ilo bir oUiğa hazır 
olub qüdum una m üntozir idilor. Şah m ündons libasda ham an otağa 
daxil oldu. X ubani-horem  onu bu hcyotdo göronde az qaldılar qoh- 
qoho ctsinlor, am ma şahın m ühib baxışı vo qaş-qabağı olara bu hore- 
kotdon nıanc oldu. Şah ham an saat xace M übareko buyurdu ki:

-  M olla Rosulu özünün iki yoldaşı ile hüzura gotir!
M ollalar d ışanda pişozveqt hazır olm uşdular. Hüzura daxil

olduqda şah oturm ağa işare ctdi. Sonra üzün herom lore tutub xıtab 
ciedi:

-  M onım  ez iz  hom fıraşlanm ! M en kom alı-ofsus ilo mocburam 
ki, b ir yam an xobor size elam  cdom. S izo molum olsun la, indi mon 
doxi Iranın padişahı dcyilom , doxi m enim  im aretim  vo dövletim  
yoxdur ki, sizi zinot vo zivorde vo alişan otaqlarda saxlayam . Mon 
ofradi-nasdan bir foqir vo biçiz-kim soneyem . Ona binaon labüddom



ki, sızın tolaqınızı verib cümlonizı azad cdim ki, hor koso mcyliniz 
olsa, onu ixtiyar cdosiniz.

Sonra üzün M olla Rosula tutub buyurdu ki:
Bunlann siğeyi-tolaqlannı cari eylo!

M olla Rosul hamısının tolaqım yamndakı odlcyin hüzurunda 
oxudu.

Xubani-horom gördülor ki, bir qoribo iş üz vcrdı, çox xövfo vo 
iztiraba düşdülor. Hcç keyfıyyotdon hali olm adıqlan üçün bilmodilər 
kı, bu necə qəziyyədir, cüm ləsi heyran qaldı...

Tolaq tamam olduqda şahın buyruğu ilo o lann kəbin kağtzlanm  
xacə M übarək yırtdı. Şah dübarə xubani-həroko müqovoccch olub 
dcdi ki:

- Əgor sizdən hor biriniz foqro vo qonaətə razı olub, moni. yoni 
Abbas M ohommod oğlunu orliyo qobul cdirso, tozodən bu ibarət ilo 
ona siğeyi-nikah oxutdurram.

Hərəm lonn küllısi tozədon razı oldular ki, şaha monkuho olsun- 
lar. çünkı şah çox cavan vo göyçək oğlan idi və  bu- do h ərəm lər bu 
omri zarafat kimı bir şcy qıyas cdirdilor vo horgiz oğillərinə çatmırdı 
ki, Şah Abbas qofloton bır Abbas M ohomməd oğlu ola. Amma onla- 
nn  cüm ləsindon iki nofər d ilbəri-xubru ki, x ilafi-rizalan  ilə şahın 
horomxanosino düşm üşdülər. qayot şorm ilə vo ahəsto səslə  orz 
ctdilor ki:

- Biz padişaha monkuho olm uşduq vo öz bəxtim izdən və d ə rə - 
comizdon çox xoşnud idik; indi ki. bu bəxtovərlikdon m əhm rn olduq, 
Abbas M ohəm m əd oğluna oro gctm əyi qəbul ctmirik.

Haman saat bu iki nofər m ürəxxəs olundu. O nlann birisi giircü 
qızı idi ki. Gürcüstan valisi şaha peşkoş göndorm işdi; ham an günün 
sabahısı öz əm isi oğlu ilə tamam cəvahiratın vo molbusatm götürüb. 
ziyadə pul ılo vətəninə müracıot ctdi.

G ürcüstanda onun nəqlino bavər etm oyib, bclo forz cdirdilor ki, 
guya o qaçıbdır və ıstəyırdilor ki. onu gcri qaytarsmlar. A m m a bilm i- 
rom kı, nə om r vaqe oldu ki, onu unutdular vo bu q ız b ir cavan gür- 
cüyə orə gcdib axır ömrünodok G ürcüstanda qaldı.

O  birisi d ilbər Q əzvin əhlindən bir tacirin qızı və b ir cavan və 
xoşru oğlana namzəd idi. Xubru oimaq üçün qəflətən  şahın dəllalla- 
nnın çuğulçuluğu ilə atasından m ütalibə olunub şahm  horom xanə- 
sinə daxil olm uşdu; zikr olunan kcyfıyyoti öz arzusuna yctişm əyo 
vəsilo bilib atası cvino qayıtdı və nam zədinə vasil oldu.

Sair hərəm lorin nıkaiıı m ücoddodon A bbas M əhom m əd oğluna 
oxunub xaco M übarəko om r olundu kı, cüm ləsini haman saat Q oz- 
vinin altıncı küçəsinin başında müoyyən olunan bir cvo piyado götü- 
rüb yctirsin, özü dorbari-şahiyyo qayıtsın. Sonra Abbas M ohommod 
oğlu hərəm xanadan çıxıb uzaqlaşdt, napədid oldu.

Y usif Sorracın dükanı şah moscidinin mcydanmın moşriq səm - 
tində vaqc idi. G ünortadan iki saat keçmişdi. Y usif Sorrac forizeyi- 
zöhrü əda  cdib. oturub, olindo bir cilovu tikib tamam cdırdi, çünki 
müştori tapşırm ışdı ki, gorək o gün hazır ola. Y anında dostlanndan 
iki nofor doxi var idi ki. onun söhbətinə qulaq astrdılar. Y usif Sərrac 
bahalıqdan şikayət cdirdi ki, b ıçarə fəqir kəslər haman il çox iztirara 
düşm üşdülor; çünki keçən il nohayotdo quraqlıq olm aq sobəbilo vo 
Q ozvinin ətrafm da suyun qilləti cohətilo əksori-m əhsulat yanıb 
omolo gəlməm işdi. Bu kcyfıyyot bahalığa bais olmuşdu. Y usif Sənrac 
deyirdi:

-  T əəccüb  edirom , bu dövlotdon ki, Q əzvino su çıxarm aq üçün 
hozar günə istitaət və qüdroti var. am m a bclo qoflətdodir ki, osla bu 
om rə m ültofıt olm ayıb öz röyasım n halına və paytaxtm ın rövnoqino 
tovoccöh ctmir.

Bu halda m cydanın moğrib səm tindən bulut kimi toz qalxdı. 
Y usif Sərrac iynosi ə lində  başın yuxan qovzadı, gördü ki, b ir osas 
pcyda oldu vo osla xoyalından kcçirmodi ki, bu osas vo tədarük onun 
üçündür.

Q abaqda on ikı şatır q ıvnq  gcyinm iş cəharguşo börk başlannda, 
on lann  dalısınca on ikı ə ləm dar əlvan, oləm lor ollorindo, sonra 
dostəyi-pişxidmoUuı ki, birisinin başında bir mocməyi var idi. Dəstcyi- 
fərraş, ə llə rində  ağac, on lann  oqobində miraxur, yedəyindo bir 
türkm ən atı: covahir nişan yəhər və osbab üstündə, m ürəsso roxt 
başında, m irvand sinobond döşündo, züm rüd qotaz boynunda.

Bunlardan sonra m ollabaşı və sordar Zam an xan, vəz ir və m üs- 
tövfı vo m övlana Com aləddin və münoccim başı. ülom ayi-gıram  vo 
sad iq i-üzam  və sa ir əyan  v ə  o ş rə f  v ə  orbabi-m ənasib  vo bir dosto 
piyada vo bir dəsto  atlı kom ali-şükuh vo aram  ilo gəiirdilər.

EIə ki, Y usif Sorracın dükanm a bərabor oldular, hamısı dayandı, 
m ollabaşı v ə  sərdar iroli dunıb, Y usif Sərraca kum uş etdilor. Y usif 
Sorrac ayağa dum b təvazö cləd i, am m a qayot təəccübdo. Sonra 
m ollabaşı təkəilüm ə golib dcdi:



Qozanın toqdınnüon. usta Yusif. bu gün son bizim padişahımız- 
san. İranın soltonot toxti bu halda Şah Abbasm vücudundan xalidir. 
Bizlorı sorofraz vo xoşbext cloyın, dorborişahiyyo toşrif-form a 
olun ki. cülusi-hüm ayun vaqc olsun.

Y usıf Sorrac kom alı-tohoyyüro düşüb heç bilm odi ki, bu no 
vaqıodir. Onun qabağında tamam orkanı-dövlot durmuşdular. Bu 
sözlori ona mollabaşı dcyirdi kı, İranda bır motiıı kim sono hesab 
olunurdu. Amma kcyfıyyot bır mortobodo qorib idi ki, Y usıf Sorrac 
onun doğru olmağına, bavücudi kı, gözü ılo görürdü. horgiz ctibar 
cdo bilmirdı. Aqibot m oqam ı-covaba golib dcdi:

Monim moxdumum mollabaşı, mon conabınızı İranda motin 
adamlardan hesab cdirom, bilmirom ki, aya doli olubsunuz, ya bong 
a tıbsm ı/ ki. bu qobil sözlori monim üzümo dcyirsiniz. M on bir foqir 
sorrac babayam. Mon hara, toxtü tac hara?

VallaJı, mon anlaya bilmirom ki, sizin bu horokotinizi noyo homl 
cdom.. Mat vo hcyran qalmışam. Tovoqqci-çakorano edirom ki, mono 
sataşmayastmz!

Sordar Zaman xan sözə şüru clodi:
- Usta Yusıf, son bu suatda qib lcyi-aləm son vo biz cüm ləm iz 

sənin qulun və soki-asitanon vanq! Səno çakərano bizdon təvoqqc 
etm ək ınünasib dcyil, sən xüsrovano form ayiş ctm oyo şayistəson! 
Biz no dəlı olmuşuq vo no bəng atm ışıq, cüm lom iz oq li-sə lim  və 
şüuri-kam ildə varıq. am ma hozrəti-barinin toqdınno todbil yoxdur. 
Bu gün külli-lran mülkündo sənin səltonotin müsollomdir.

M ollabaşımn qovluna görə, dərbari-şahiyo toşrif-form a olun ki, 
cülusi-hüm ayun vaqc olsun.

Sonra üzün dörd nefor hazırda olan pişxidm otloro tutub dcdi ki:
X oloti-şahanonı gotinn. qib lcy i-aləm i geyindirin!
Pişxidmotlorollorindo mocməyi ilə ki, içindo xələti-şahano qoyul- 

muşdu, dükana ayaq basdılar, m ocm oyini ycrə qoyub şüru etdilor, 
Y usif Sorracın köhno paltannı soyundurm ağa və xoloti-şahanoni 
ona gcydirmoyo.

M üxalifət bir yana çatmazdı. Y usıf Sorrac m əqam i-təslim də 
durdu kı, üqəla öz xahışlonnı əm olo  gotırsınlor. E lə ki, libas gcyin- 
mok tamam oldu. m ıraxur m ürəssə rəxtli atı qabağa çəkdi. Y usif 
Sərracı mındirdilor ata. əsas qəran-sabiq  üzrə dorbari-şahiyyə rəvanə 
oldu. Forraşlann küçolordo “bcrəvid! bcrəvid!’’ sosi hor dəq iqədə 
orşə dayandı. Tam am  ohli-Q ozvin zükuron vo ünason, sağiron vo

kəbirən poncorolorə vo dam lar üstünə çıxıb nəzzarəyo moşğul oldu- 
lar vo kcyfıyyətdon müxbir olm adıqlan üçün cümlosi hcyrotdo qaldı.

D orbari-şahinin qapısında forraşlar Y usif Sorracı atdan düşür- 
dülər. Mollabaşı və sordar Zaman xan qolundan yapışıb komali-tozim 
ilo imarotin otağına daxil ctdilər və səltonot təxtinin üstündə oturdular. 
Ərkani-dövlot, üloma və sadat, əyan vo əşrof və orbabi-m ənasib ota- 
ğm qabağında sə f çəkib ol-əl üsto durdular. Mollabaşı dua oxuyub taci- 
səltonəti qoydu Y usif Sorracın başına, şom şir vo kom əri-m ürəssəni 
bağladı belinə, cəvahir bazubəndlori asdı qollanndan. mükəllol top- 
puzu vcrdi olino, gcno bir dua oxuvub, üzün xəlqə tutub dcdi:

-  M übarokbad cdin!
M übarəkbad sədası xalqdan asim anə bülond oldu v ə  bargahın 

im arotlərindon oksi tokrar tapdı. Korronayı-şadiyano başlandı ça lın - 
mağa- Bu halda sorayi-şahidon göyo bir fışong buraxdılar. Bu olamoto 
görə şəhordon xaric qolo toplanndan yüz on tir şonlik topu atdılar.

Əgərçi Sədi və Hafızdon sonra İranda şcr qayotdo tənozzülə düşüb 
şüəranm  əşan  küllon bim əzm un vo m əhz puç loffazlıq olmuşdu. 
am m a gcno olhəm dülillah o halda b ir ncço nofor sahib i-cövhər şair 
pcyda oldu ki. bədahoton cülusi-hüm ayun üçün qosaidi-qorra inşa 
cdib, Y usif şahm  toxto çıxm ağını to rif vo özünü hikm otdo -  Süley- 
mana. səxavotdo -  H atom ə, şücaotdo -  Rüstomo, qüdrətdə -  qəza 
vo qodəro təşbih cloyib nəzərdon keçirdilor və tarixi-cülusunu nük- 
toson-cam -Q əzv ın i bclə ta pd ıla r

‘’Şahı-xuhan nobud Yusıfı-nıa.
Lcyk u şahi-mülkı-lran şod".

Elə ki, bu omal tam am  oldu, mollabjışı xalqa elan ctdi ki:
-  M üroxossiniz!
Hamı dorbari-şahidən çıxdı. ancaq Y usif şah qaldı toxtin üstündo, 

qabağm da xaco M übarək, başqa bir ncçə xacə ilə və  Ə zim  bəy 
pişxidm otbaşı vo b ir neçə pişxidm ot vo otaqdan d işrə  forraşlar

Y usif şah tohoyyür alom indo fıkro piçido oldu. B ir ncçə doqi- 
qədon sonra xaco M übaroko üzün tutub st>ruşdu:

-  S iz k im sm iz?
X aco M übarok cavab vcrdi ki:
- Biz sizin çakorani-m üxlisiniz: xacogani-harom ik, m ən bulann 

böyüyü və bular da m onim  zirdostlərim dirlor.



Sonra pişxıdmotloro üzün çcvirib soruşdu ki:
- Siz kimsiniz?
Ə zim  boy pışxidmotbaşı cavab vcrdi ki:
-  Biz sizin komıno nökorlorınız: pişxidm otlorik. mon bularm 

roisiyom, bular da mono tabcdirlor.
Y usif şah soruşdu ki:
- Bos 0  dışanda görükonlor kimdir?
Ə zim boy cavab vcrdi ki:
- O lar da fırqcyi-forraşdır ki, hom ışo xıdm ot üçün kom orbosto- 

dirlor.
Y usif şah buyurdu ki:
- Siz doxi çölo çıxın. Xaco Mübarok. sonin zırdostlorın do çölo 

çıxsınlar, son qal!
Elo ki. hamısı qayib oldu, Y usif şah xaco M übaroki yanına çağ ı- 

nb  dcdi ki:
Sonin boşorondon mon görürom ki. son gorok yaxşı adaııı 

olasan. Son allah. ınono söylo göriim ki. bu qoziyyoyo sobob nodir. 
Çiinkı son homişo Şah Abbasın ondorununda olubsan. m üm kün dcyil 
kı. bu qoziyyo sono molum olmasın.

Xaco Mübarok vaqion çox s a f  vo sadiq adam idi. Fikir ctdi ki. 
qıblcyı-alomın sualında hoqiqoti gizlotmok cayiz dcyil. Çünki homişo 
Şah Abbas oturan otağın qapısımn dalında dururdu ki. çağ ın lan  saat 
xidmot üçün hazır olsun. ona bınaon, kcçon gündo vaqc olan güza- 
rişi vo orkani-m oşvorotin gövtgusunu lam am  cşitm işdi, ohvalatdan 
xobordar idi. Q oziyyoni ibtidadan ıntihayodok Y usıf şaha noql ctdi.

Y usif şah sonışdu ki:
Bos Şah Abbas haradadır?

Xaco M übarok cavab vcrdi ki:
Bir goda libası ilo mülobbos olub napodid oldu. M olum  dcyil 

ki, haradadır
Y usifşah aqil adam idi. Kovakibdon onun horgiz qorxusu yox idi. 

Ancaq bu növ qcyri-m ütoarof toriq ilo toroqqi ctm ok onun üroyino 
bır vohşot vo qorxu salırdı. N ohayot, bır bclo com aotin vücudu ilo 
soltonotdon özünü konar tutm ağa osla çaro görm odi. N açar iim u n - 
soltonotin icrasına ıqdam ctdi. Ibtida forraşbaşı Ə sod boy chzar clodı: 
buyurdu ki:

- Bu saatda on iki forraş öziinlo götürorson, gcdorson m ollabaşı 
A xund Som odi vo sordar Zam an xanı vo voz.ir M irzo M öhsünü vo

m üstövtı M irzo Yohyanı vo münoccim başı Sodroddini vo mövlana 
Comaloddini tutarsan, apararsan salarsan Ərkdo olan zindana. qayı- 
darsan golorson, oncam i-form ayişi mono orz clorson!

Ə sod boy baş vunıb rovano oldu. Sonra Y usif şah pişxidm otbaşı 
Əzim boyi chzar cdib buyurdu ki:

I apşır, mono şam hazır ctsinlor ki, bu gün bir zad ycmomışom.
Pişxidmotbaşı orz clodi ki:
-  rapşırm ışam , aşpazlar şam üçün toam hazır ctm oyo m oşğul- 

durlar.
Şah buyurdu kı:

Bos son vo xaco M übarok golin otaqlan vo horomxanom mono 
bir-b ir göstorin vo m olum  cdin kı, moniın ıstırahot otağım  hansıdır.

Pişxidmotbaşı vo xaco Mübarok düşdülor qabağa, bir-bir ondonın 
o taqlannı göstorm oyo şüru ctdilor.

Ə w olincı otaqda olvan forşlor döşonıb, qoribo gül vo giyah ilo vo 
quş şokillon  ilo d ivan  vo soqfı m ünoqqoş olmuşdu.

İkinci otaqda habclo torşlor döşonmişdı vo divarlannda Sofoviyyo 
noslindon vofat cdon padşahlann vo nam dar şahzadolorin tosvin 
çokilmişdi. Üçüncü otağın divarlannda Iranın sair silsilodon olan pad- 
şahlannın  timsalı noqş olunm uşdu. Dördüncü otağın divarlannda 
*'Şahnamo”do yazılan İranın qodim pohlovanlanm n vo M azondoran 
d ivlorinin surotı yazılm ışdı ki, b ir-b irilocongcd ird ilo r. D ıvlor buy- 
nuzlu vo quyruqlu çokilmışdi. Bcşinci otağın divarlannda Şah İsmayıl 
Sofovi ilo sairlorin mabcyindo vaqc olan conglonn surotı roqom olun- 
muşdu.

H orom xano otaqlannm  cüm losım n divarlarında qız, oğlan şokli 
yazılm ışdı ki, oğlanlar qızlara gül dəstosi toarüf cdırdilor vo qızlar 
oğlanlara p iyalə vcrirdilor vo hor otaqda roxti-xab hazır idi.

Y usif şah horom xano o taqlannın  birisini özünün istırahoti üçün 
m üqorror cdib xaco M übarokdon soruşdu ki:

-  Horom lorin ziynot otağı hansıdır?
X aco M übarok orz clodi ki:
-  O  başdakı otaqdır. A m m a ağzı qıfıllıdır. A çarı sandıqdar Ağa 

Hosondodir.
Şahın buyruğu ilo pişxıdm otbaşı haman saat sandıqlan hazır ctdi. 

Z iynot otağının qapısım  açdılar, şaha göstordilor: bir böyük otaq idi; 
içindo hor torofdon sandıqlar düzülmüş. Sandıqlann qapağını götür- 
dülor, qoribə-qoribo ziynot vo zivorlori şaha göstordilər, o cüm lədən.



gıranbaha kişmir şalları. lo tif ünas libaslan. pakizo ıpək parçalan. 
covahiratdan qaynlm ış güllor və guşvarəlor və üzüklor və m üm taz 
mirvariddon boyunbağıiar idi.

Y usif şahın üç qızı var idi. Böyüyü on dörd yaşmda, ortancısı on 
ıkı yaşında, kiçiyi sokkiz yaşında: va ikı oğlu var idi: altı yaşında vo 
dörd yaşında. Q ızlannın hor biriııo bir gül vo bir cüt guşvaro vo bır 
üzük vo bır boyunbağı vo bir dost libas vo bir rizayi şal vo övrotino 
bir dost libas vo bir rizayi şal ayırdı; xaco M übaroko təslim  ctdi. 
buyurdu ki:

- Bunları apararsan Qozvinin ikinci küçəsindo m əm m  qodını 
cvimdo övrotımo yctıroreon. Dcyorson ki: mənim  cohotimdon ondişo 
ctmosin, sabah oğlanlarımı hüzura göndorsin.

X acə M übarok şcylori ıkı nofər fonraşa götürdüb gctdi.
Bu vaxt gün qürub ctdi. Pişxidmotbaşının toklifi ilə şah qayıtdı 

ovvolinci otağa Qızıl şam danlar yanm ışdı. Süfrə döşonm işdi. Şah 
əw o l vüzu cdib şam və xüflon nanıazını oda ctdı. Sonra süfiro üstündo 
oturdu. Pişxidmətlor rongarong toamlar hazır ctdilər. Şah ycdi, doydu. 
süfra yığıldı. A ftafa-ləgon goldi, şah əlını yudu. Q əhvo gətirdilor. 
içdı Q olyan vcrdilor. çokdi

Bu halda forraşbaşı Ə səd boy daxil olub formayışi bıtırdiyıni 
ərz etdi. Şah buyurdu ki:

-  Çox ynxşı. müroxxəsson!
Sonra xaco M übarok qayıdıb şcylori yctirm əyini orz clodi ve 

dcdi ki:
- Şahın övroti vo q ızlan  göndorilon töhfolordon qayotdə vocd 

ctdilor. Noınkı onun cohətindan ondişə ctmirlor, bolko bu qoziycyi- 
m ütoroqqibadən çox scvinırlor və şadlıqdan tullanıb-düşürlor.

Şah övrot-uşağı torəfindən xatircəm  oldu.
X acə M übarakdən və pişxidmətbaşıdan bir para əhvalat soruşdu. 

Gccodon dörd saat kcçdi. Ayağa durub xabgahına goldi; roxti-xabını 
saldılar.

Pişxidm otbaşıya buyurdu ki:
-  Qaravul m üvokkillərinə tapşır: qorari-sabiq  üzra  lıor ycrdo 

qaravul qoysunlar.
Sonra rəxti-xabına girib yatdı. Pişxidm otbaşı v ə  xaco M übarək 

çıxdılar, hor birisi öz moqam m a gctdi.
Sabahı gün Y usifşah salam otağına təşrif gətirib M olla Rəm ozanı 

vo Qurban boyi vo  Mirz.ə Colili vo M irzo Zokini ki. onun dostla -

nndan idilər vo şahm olara hər xüsusda vüsuqu var idi, chzar elədi, 
m onsobi-m olla başlığı vcrdi Molla Rəm ozana, sordarlığı hovalo 
clmli Qurban bəyə , xanlıq loqobilo vozarəti tapşırdı M irzo Cəlilə, 
m üstövfıliyi M irzo Zokıyo, münoccıınbaşılıq m ənsobini bilmorra 
m ətnık ctdi ki, dövloto vo milloıo zərordon başqa bir faydası yox idi. 
Buyurdu tamam vilayot hakim lənno elamnam o vo hökmi-müokkod 
göndorilsin ki, bu gündon sonra horgiz cürot etm əsinlor ki, biduni- 
to c v ız i-şən -şo rif  bir m üsoim aw  m övridi-m üaxizoyo gotirsinlər vo 
bacarm asınlar ki. mohz həvayı-nofsləri ilə bir kəsi cərim ə cdəlor və 
ya qotlo  go tırələr vo ya burun-qulağın kəsəlor, gözün çıxardalar vo 
hökm don olavo hər vilayoto mötomid baxıcılar loyin oldu ki, gcdib 
vilayotlorin ohvalatından vo xalqın hovaicindən xobordar olub, gəlib 
ə tz  etsinlər.

Y ıısif şah bu baxıcıları hüzura istəyib dcdi ki:
-  H akim i-vilayətlərə monim torafımdən elam edərsımz ki. A llah- 

dan qorxsunlar. nahaq iş tutm asınlar, xalqı talayıb dağıtm asınlar. 
rüşvot alm asınlar; yoqin bilsin lər ki. bu növ horakət axırda onlann 
özlorinin bədbəxtliyino vo holakətine bais olur.

O lar mükorror m üşahıdo cdiblor ki. bu növ rəftar ilo dövlol com 
cdon koslor axırda baş vcriblor vo ya kom ali-bodboxtliyo və zilloto 
vo moskonəto düşüblor. İranda bu növ ilo com olunan dövlatiıı horgiz 
heç bır xanədanda davamı olm ayıbdır. Hanı dam qanlı Cofor xanın 
küm rlan? Hanı Solim xan Qaragözlünün dövloti? Hanı şirazlı M irzə 
Nağının om lakı? Padişahani-iran homişo voqta ki, bir sahibi-monsebi 
m ülahizə cd irlər ki, pul cəm  edib, sorvotə çattbdır, ham an saat bır 
bohano ilo onu m oqam i-m üaxizoyə gətirirlor, hər no vardır elındən 
alırlar, özün holak cd irlər vo ya zillə tə  ve m əskonəto saltrlar.

Bu om rdə hakim i-vilayətler şobıhdirlər zeliloro ki. qan sonış şiş- 
d ikdo, sahibi o lan  sıxar. tam am  sorduqlan qanı qusarlar. Kimisi bu 
cohətdən  ö lür və  kımısi zo if  ve lağor olur. Foəm m a ogor hakim ler 
niknofos olub vo öz holal rizqlorinə qane olalar. həm işə öz dorocelə- 
rində baqi vo xalq nozonndo m üezzez və solatin niyyotinde m ükor- 
rəm  olacaqlar ve günbegün rütbəlori izdiyad behom edəcək.

Bu sözlori təlqin cdendon sonra şah baxıctları buraxdı. Sonra 
buyurdu ixrac m ebləği m ötodil tniqdaradək təx fıf tapsın vo em r ctdı 
ki, h ə r ycrdo yollar tom ir olunsun vo lazım m əqam larda vo m enzil- 
le rdə körpiilor vo karxansaralar tikilsin ve  hor vilayətde şofaxanolor 
qaynlsın  vo m odrəsə lor açılsın vo susuz yerloro su  çıxanlsın , dullara



vo yctimloro, şilloro vo korlara nanət vo hım ayot göstərilsin vo vila- 
yotlərdə hor bisorüpa özbaşına özünü üloma silkino daxıl ctmosın, 
bu xüsusda mollabaşıdan icazot istosinlor vo sm fı-ülom a hor ycrdə 
xalqııı chtiyacına kifayot cdon miqdardan ziyado olm asın vo külli- 
üləmayə güzoran kifafınca xozincyi-amirədən vəzifo qərardad ctdi kı. 
səltənotə möhtac olub orbabi-m ənasibi xidm oti-şahido ohli-zo ləm ə 
xitab ctm əsinlər və om n-m ürafıəni ki. soltənotin üm də lovazim a- 
tındadır. üləmanın əlindən alıb orbabi-mənasibin sülohasına nagüzar 
clədı ki, m illot mürafio cohətindon özlorini üləm aya möhtac görüb 
ancaq onlan m orco bilm osinlər və səltonodon uzaq düşm osinlor vo 
buyurdu ki, vücuhi-borr hə r ycrdo sülohadan dörd nəforə müntəqil 
olub vilayatın ftiqorasına dofqor üzü ilo sorfolunsun vo hcsabı divana 
göstonlsin; ta ki. fıiqoranın bozi vücuhi-bərdon bohrəyab olub, bəzisi 
məhruın qalmasın vo om r ctdi ki, xüms vo imam malı vcrilm əsin ta 
övladi-rosul-əlcyhıssolam  zıllotı-sualdan azad olub sair xalq kimi 
öz kəsblən  ılə vəchi-m əişə t tohsil ctsinlor.

Bu xüsusda mötəbor ülom a Y usıf şaha kütubı fiqhdən fıtvalar 
çıxardıb göstordilər. Vo vilayotləro clamnamolor göndordi ki, bundan 
sonra bir kim sənə cürət ctm əsin ki, şaha və üm onayı-dövlotə və 
çakərani-dorgaha pcşkəş vcrsin və payondaz salsın vo hcç kəs peşkəş 
vasitosilo hökumot tapmağı tom ənna ctmosin, ancaq öz ixlasm ı vo 
hüsnı-xidm otini bu m otləbin tohsilino vosilə bilsin vo m aliyyoti- 
divanı hor vilayətdə əm in şoxslorə təslim  olunub xozinə ism ilə hər 
ycrdə dursun vo məsarifi-soltonət doftəri üzilo toyin tapıb lazım olan 
övqatda hor ycrin xozinəsino hovalo olunsun və roaya bilkülliyyə 
hovalocati-m əsarifədən asudohal qalsınlar. Və dəxi m ədax ili- 
səltonətın ızdiyadı üçün qərar qoydu ki, tacirlər vo boyzadələr və 
xanzadolor vo şahzadolər. hətta ülom a vo sadat vo sair sinfi xalq 
modaxıli omlakdan şəhərlərdo  ondan bir, dchatda lyirm ıdon bır 
xəzinəyo vcrsinlər vo qoşun xalqının vo əhli-xıdm otin m əvacibı əsla 
lavüsul qalmasın ki, soltonotin noqsıdir; bəlkə hom işə vilayət xozi- 
nolorindon bilatoxir mücra olunsun. Və bey və şora oiunan om lakın 
qiym ətindon dəxi xəzinonin nofi üçün tüm ənə bcş şahı vəz  olunsun 
vo qaideyi-beyü-şəra torq olsun ki, tonxah sahiblori bu qaydanm  
vücudu ilə rohn alıb borc vcrm oyo mail olm adıq lan  üçün orbabi- 
həvaici m üztor cdirlər ki, mülk vo mallannı ədna q iym əto bcyi-şora 
etsinlər, bu iimid ilo ki, vodo başında orbabı-hovaic mülk vo m alla - 
nnın  istirdadından aciz olacaqlar.

Çün Y usif şah bılirdi ki, miraxur yay fosli padşahlıq atlan yaylağa 
apanb  boslom ək bəhanosi ilo o traf xalqına çox oziyyot və cəfalar 
yctirirdi və olan çapırdı. talayırdı vo om iri-topxano topçulann cüm - 
losino xozinədon m ovacib götürüb hcç birisino bir həbbə vermirdi 
vo xozinodar padşahhq pulun içinə çox qolp pul qatıb xalqa dağjdırdı 
vo Q əzvin bəylərboyisi xalqdan hədsiz rüşvəı alırdı və danığə 
dövlotliləro fuqoranın müqabilində üz görürdü. kotxudalar Qozvinin 
küçələrini natom iz saxlayırdılar cüm losini mozul cdib, ycrlərino 
özüno m oruf olan şayisto adam lar təyin buyurdu.

M ollabaşı Axund Som əd Ərkin zindanında zindanbandan cşitdi 
ki. onun ınənsəbini həm çcşmi Molla Rənıozana vcriblor, qüssəsindən 
ficotən holak oldu.

Y usif şah dəxi om r etdi ki. Qozvinın küçolori gcnolsın vo içındə 
hər ycrdə zahir olan quyular ödülsün kı. golib-gcdənlor olara düş- 
m əkdon m ohfuz olsunlar vo xalqın orzino qulaq asm ağa vo dadına 
yctişm oyə qayda vo qorar qoydu vo buyurdu ki: Q ozvinin fuqora- 
sına bahalıq cohotılə padşahlıq anbanndan buğda vcrilsin vo sahibi- 
vüquf adamlardan və mahir konkanlardan bir moclisi-məşvorot borpa 
olub Q əzv inə su çıxarm aq üçün göAgu olunsun və  todbir vo dəstu- 
rülom ol tohrir olunub nəzorə yctişsin.

Bu vaxta Q olland taifəsindən bir parası fars xəlıcinin qürbündə 
bir m oholdo sükna ctm ışdilər. Bu günlordə oradan bir clçi əm olosi 
ilo Q əzvınə varıd oldu ki. İran dövloti ilo m abcynlərdə ticarət üçün 
şürut bağlasınlar Elçini əm əlosi ilə Y usifşah ın  hüzuruna yctirdilər.

O nun nəvazişatından və əql vo fərasətindən və  qaıdeyi- 
cahandarlığıııdan clçi vo əm oləsi vocd etdilər. Bilkülliyyo m oram - 
lanna nail olub tü h ə f vo hodaya ilə m üroxxos oldular vo kom ali- 
rizam ondiikdə m üavidot clədilor.

Y u sif şahm  cülusundan bir hofto kcçdı. H or gün onun hosonatın- 
dan vo odalotindən növ-növ olam otlor xalqa zahir olurdu. İran üçün 
oyyam ı-fıruzluq , oyyam i-soadot vo iqbal üz vcrdi. Lakin çifayda, 
boni-növi-boşor hcç vaxt yaxşı güno dönmoz. Bizim babamız Adomo 
vo anam ız H əvvaya cənno tdə no əskik idı ki, gcno A llahın omrini 
sm dırdılar vo connotdon qovuldular*? Insan bclodir)

Ə hli-Q ozv in  hor gün q ə lə  qapılanndan adam  şaqqalanm  asılmış 
görm ədilər vo şah m cydanında cə llad lann  adam şaqqalam aqlannı 
vo dardan asm aqlanm  vo göz çıxarm aqlannı m üşahidə ctmədilor.



Bu keyfiyyol olara xcylı qorib göründü. Ə w o l dcdilor ki: •‘Gonınur 
bıı t02a  padşalı çox rohmli vo lıelmli adamdır!

Sonra onun rohminn vo hclmıno bohslor varid cıdilor. Bunu sust- 
rovliyo vo zoilulmiziCİlğa homl qıldılar Bundan olavo doxı Y usıf 
şaiıda hc/ar guno özgo cyhlor lapmadılar M üxıoson-kolam  bır bclo 
zıvado rohnılı padşahın tohli-om rindo zindonganlıq ctmok nohayot 
dorocodo nıolal-ofza göründü.

Ümmonayı-mozul xalqın bu növ niyyatini istinbad ctdılor vo onu 
qonimot bilmoyo fursoti tövq ctm odilor. ^

Hor birisini başına şuriş vo tüğyan xoyalı düşdü vo tczlıklo 
Qozvinde şurişi ozim borpa oldu. Şurişin o w o lim ci sobobı mozul 
ıniraxur idi ki. küçodo köhno xozinodara rast golib. ona yoldaş olub 
sonışdu:

- Son allah. Mit7.o Hobib, dc göriim xalq bizım tozo padşahımızm 
haqqında no danışır?

M irzo Hobib cavab vcrdi ki:
Xalqın tozo padşahdan zohlosi gcdir. O nu süst-royi ve bikaro 

bilirlor.
Miraxur:
- Vallah. Mır/O Hobib. xalq bizdən eqillidir. D oğnı dcyırlər! 

Son allah, bu necə əhm oqlik idı ki. biz clədik? Bır sorracı-bırütbonı 
gotinb özümüzo padşah qayırdıq, başımıza bola açdıq. Qulluğumuzun 
vo ixlasımızın ovəzində monsobiınizi do olimızdon aldı. Indi vilayot 
ıçindo bır ıtco abrum uz yoxdur. Vallah, bclo rüsvaylıq olm az ki, biz 
tutduq...

Xozinodar:
Mogor hız onu padşah clodik? Şah A bbas bclo buyurdu; ça ro - 

miz no idi?
Miraxur:

Xub, Şah A bbas o vaxt padşah idi, hökm ü bizo rovan idi. Indı 
ki, Şah A bbas yoxdur. aya bizo no tnanedir ki. bu m olun v ə  bidini 
ki, dcyirlor tenasüxi mozhobdir, təxtdon aşağı salaq, to lof cdok. sonra 
Sofoviyyo nosliııdon bir şahzadoni toxto oturdaq ki, barı nocabotino 
göro toxtii taca sozavar olsun?!

X ezinodar:
-  Çox yaxşı danışırsan! Bu xüsusda bilkülliyyo m on soninlo 

m ovafiqom . Anıma biz ikı adam ın olindon no golor? G cdok om iri-

topxanonın yanına. onun royini doxi hasil cdok. Axı o  da bızım kimı 
mozullardandır.

H ər ikisi gctdilor em in-topxanonin otağma. Ə m ın-topxano olann 
golm əyindən çox xoşhal oldu. Q ayot şövq ılo sözlonno qulaq asdı. 
B ılküllıyyo olar ilo şunş xüsusunda müttofıq olub dcdi ki:

-  Bu iş süvarilorin sorkordosi Bağır xanın rızası olm am ış surat 
tapmaz.

Ə m iri-iopxano:
-  Bağır xan monım ilo çox ycgano dostdur. M on boynuma çek i- 

rom kı, onu bu omrdo özüm üzo yoldaş edəm . O na dcyocoyom ki. 
bu bıdın Y usif şahın oyyam i-soltonotindo ləm ahalo bizim başınuza 
golon qozıyyo onun da başına golocok. Vaxt ikon olacını elomok 
gorok. Y əqinim dır ki. bu soz Bağır xana osor cdocek, çünki dünon 
so lam ı-am adə şah ona qozəbnak olub sotzəniş cdibdir ki, çaxır içib, 
most olub, nam az qılm ağa moscido daxil olubdur.

Ə gor Bağır xan bu om rə razı olsa, piyadolorin sorkerdesı Foroc 
xan doxi razı olacaq. I'oroc xan Bağır xanın əm isi oğlu vo damadıdır, 
hcç bır omrdo onun royino müxalifet etm əz. Amma siz durun. gcdın 
Q ozvınin köhno beylorboysinin yanına onu doxı raz.ı cdin, boynuna 
qoyun ki, m ezul daruğo ve kotxudalara bu xüsusda göflgu etmoyi 
vo on lann  rayini e lo  alm ağı toohhüd ctsın.

M ütottinler bir-birlorindon aynldılar. Hor birisi gctdi iş gömıeyo.
M otləb çox tcz hasil oldu.
Ü ç-dörd  günün m üddotində hamı m üntexob oluııan koslor 

göründü vo ham ısı şurişo mcyil ve am adəlik göstordilər. M üfot- 
tinlor qorar qoydular ki:

-  Şonbo günü sübhdon padşahlıq sarayını ehato etsinlor və  içeri 
daxıl olub Y usif şahı təxtdon ycro salıb holak clesinlor. Sonra özlorino 
Sofoviyyo nəslindon b ir tozo padşalı tiksinlor.

M üqonor olunan günün sübh çağında ki, holo padşahlıq sarayımn 
qapıları açılm am ışdı, külli süvari vo piyade tamam m üsəlleh onun 
otrafını bürüdülor...

Y u sif şah keyfiyyotdən xoberdar olub buyurdu ki:
-  Sarayın qap ılann ı açm asınlar. -  Bu güno nam ünasib horokatı 

Y usif şah m ollabaşıy i-sabiq  Axund Som ədin, sordar Zam an xanın 
vo vozir M irzo M öhsünün ve müstövfi M itzo Y ohyanın vo m ünoc- 
cim başının vo m övlana Cəm alodditıin torofindon ki, oşxasi-sahib 
qüdrot aşkara onun bodxahlan idilor, m ənzur edirdi. O na binaon
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görürlor?
M övlana C om aloddın  dcdı kı. „a c;,iir9
-  Siz. allah. deyin gürüm bu gun ayın ncçosıd r.

M iraxur cavab vcrdi ki:
Bu gün novruzdan on altı gün kcçıbdir

M övlana boşaşot zahır cdib dcdi ki:
-  Doxi qom  çokm oyin. şuriş dünon vaqc olubdur. M olumdur ki. 

afol kcçibdir vo Sofoviyyo şahzadolorinin hcç bırisi soltonoto şayisto 
dcyil: tam am  komondiş vo kordurlar Bir parasını Şah İsmayıl sani 
kor cdibdir. bir parasın Şah A bbas özü; olar mosrofdon çıxıbdtr, bir 
zada yaram azlar. Bizim padşahım ız gcno Şah Abbasdır!

M iraxur dcdi ki:
Bız onun padşahlıgına çox şadıq. Onun dövriindo bizim ham ı- 

m ıza çox xoş kcçirdi. Ç ifayda, no clıyok ki. o toxtü tacdan ol çokib 
gözdon ıtibdir. İndi bilm irik kı, haradadır

M öviana güldü, dcdi ki:
O nun toxtü tacdan ol çokm oyımn sobobı var idi. Indı o  sobob 

ro f olubdur Biz bılirik ki. o  harada gizloııibdir. Gcdok gotirok. om a- 
rotino yctirək!

Hamısı ayağa durub goldilor Şah Abbas gizlonon cvo. Onu oradan 
çıxardıb yctirdılor sorayı-şahiyo. toxtü tacına ovvolkı kimi malik 
oldu. I lor iş qoran-sabıq  üzro surot tapdı, guya ki, hcç bir hadiso vaqc 
olm aınışdı.

Bu kovakıbiıı hom aqotino mon tooccüb cdırom kı, ncco bilm o- 
dilor ıranilor on lan  aldadırlar? Y usif Sorrac horgız İranın şahı dcyil 
ıdi. İram lor onu hivlo üzündon padşahı-m osnu clomışdılor. Bclo 
sadolık olurm u kı, kovakib özlorıni ıraniloro aldadıb biçaro vo 
bıtoqsır Y usif Sorracı bt>dboxt ctdilor? Şah Abbası konar qoyoıb qırx 
il sorasor onun solTaklığma vo cobbarlığına bictina nazir oldular?

Şah A bbas cobbarlığınm  odna olam oti bu idı ki, b ir oğlunu 
öldürdü. ikisinin doxı gözünü çıxartdı. Doxi öğlu yox ıdı. ııovosi ona 
varis oldu. Anıma kovakıbi do qınam aq yoxdur Şah Abbasın xudi- 
şoxsino nısboton kovakibin b ir odavoti yox idi. O lara lazım idi ki, 
novruzdan on bcş gün kcçm iş İran soltonotının toxtindoıı bir şoxsi 
aşağı salıb bodboxt ctsinlor. Bu vaxtda İran soltonotinin toxtindo otur- 
m uşdu Y usıf Sorrac. O na binaon kovakib onu aşağı salıb bodboxt 
ctsinlor. K əvakibin horgiz xoyalından xütur ctmozdi ki, iranilər olan 
aldadacaqlar, padşahi-hoqiqinin ovəzino padşahi-m osnuu o lann  
sədəm əsim n altına salacaqlar.

Vallah, qoribo ohmoqdirlor bu ingilis tayfası ki, bclo xotorli mıllət 
ilo az qalm ışdı cəng  başlayalar
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DANABAŞ KƏNDİNİiN ƏHVALATLAR!

Nağıl edirdi Lağlağı Sadtq Yazıya ğötiirühdü qazelçi Xslil

Qrfhtmd.m gäİM sos motıə çox zadlar öyry- 
dır llamun s.xs pak v* ttm ız ınsa/ınun səsıdır kı, 
hnmıda o ııısaf var. Iter kəs guf-huş ıh  onun 
buyurduğuna qulaq asıh. .ımnnj om.ıl cl.w.ı, çav 
sirlərdən agah nlub, çox feylar b ih r

Sokrat

Bir yüngülvari müqaddimə

M onım adım Xolil vo yoldaşnnın adı Sadıqdı. H or ikim iz D ana- 
baş kondində anadan ulm uşuq. M ən özüm  anadan olm uşam  düz 
o tuz il bundan irəli; yonı m ənim  otuz yaşım  var. Y oldaşım  Sadıq da, 
m on dcyırəm , ancaq mon sinnidə olar. A m m a m ən ondan b ir az 
cavan görükürəm . O nun boyu ucadı, m oniın boyum  alçaqdı; am ma 
mon ondan doluyam. O, çox qaradı vo kosadı, am m a m on ağım tıl

vo topsaqqalam . Bır tofavütüm üz ordadır ki, mon gözlük qoyuram, 
gözlənm  çox zəifdir, am ma yoldaşımın gözlori çox salamatdı. Bunun 
da sobəbi odur ki, mon ohli-savadam , yazı-pozu monim gözüm ə 
ziyan eloyibdi.

M üxtəsor, biz hər ikimiz Danabaş kondimn sakıniyik. M ənim 
sonətim  qoltuqçuluqdu, yoni dörd-beş top çit qoltuğuma vurub. dolu- 
nıram öz kəndim izi, ya qcyn kondlon, çit-m it satıb, bir tövr güzo- 
ranımı kcçirirəm . Y oldaşım ın sonəti baqqaldı, yəni bir daxmaya 
üç-dörd  pud duz, bır quıu kışmiş vo dörd-beş paçka maxorka tütünü 
qoyub satır vo o da bu cür ruzigannı kcçirir.

V ossolam , hor ikimiz A llah-taalanın kasıb bondolonndonik.
Q orəz, başağrısı da olur, am ma gcnə gorək dcyım; çünki mon 

bilırəm  ki, bu əhvaiatı oxuyan rəfıqlorim  artıq tooccüb cdəcoklər, 
ncco yoni qəzctçi Xolil vo lağlağı Sadıq? Pis rofıqlorimi intizarçı- 
lıqdan çıxarm aqdan ötrü gcnə gərək  bir ncço söz orz cdəm ; hərçənd 
başağnsı oiur.

M ən deyirom bütün Qafqazıyyə viiayətindo bizim Danabaş kondi 
kimı mozoli kond yoxdu. Dcmırəm ki, pisdi, Allah clomosin. M ən hcç 
vaxt haqqı itırmorəm. Doğrudur, mon b ira z  incimişəm kəndimizdon; 
am m a bu, kondim izın pisiiyino dəlalot elom oz ki! İkı yüz monim 
kımi dılğır adam incisin bizim kənddo, bunnaıı belo bizım kondo gcno 
pıs dcm ok haqdan kənar olar.

Yox, vallahi. biltahi, bizim  kond yaxşı kənddi. İnşallah. ogər 
m ənim  ərz im ə axıra kımi sobr ilə  quiaq vcrson, özün görərsən  ki, 
b izim  kənd pis kənd dcyil.

Holo pisliyı, yaxşılığı qaisın konarda. Sözüm  orda deyii; sözüm 
orasındadır ki, bizim  kənddə şoxs yoxdu ki, onun bir ayaması 
olm asın.

B iz ior ayam a dcyirik. Biim irəın başa düşdünüz, ya yox? Ayama, 
yəni ləqəb.

H əiə burdan bir haşiyə çıxaq.
M on loqəb sözünü bildiro kimi biimozdim; çünki dərsim  o qədər 

yoxdu, ‘*C am ci-A bbas"dan' savayı bir kitab oxumamışam . Bildir 
bızim  konddo o taydan bir molla morsiyo oxuyurdu. Amma hcy if adı 
yadım dan çıxıbdı. Bir gün bu m ollanın güzori düşdü: bızim  Sadığın

1 “Camci-AbbM” Şcyx Bohunın fonnt kitabı
1 Yolu duşdö.



dükanına. Görükürdü molla ırolıdon bilirmis ki, Sadığa lağlağı Sadtq 
dcyırlor. Dükanda mondon savayı bir ncço kotdi do var idi. Molla. 
Sadıqdan iki paçka maxorka tonbokisi alıb, paçkanın birini açdı vo 
fubuğunu doldurub od istodi. Sadıq bır spıçka çokdi, molla çubuğu 
alışdırtb Sadtğa dcdi:

-  Allalı atana rohmot closin.
Sonra çubtığu hir ncço dofo sümürüb, üzünıı tuıdu Sadığa:
-  Ə xovızado'. no illot, conabınızın ism i-şorifıno’ lağlağı loqobi 

izafə artınrlar'/
Axundun sozlorını noinki kotdilor. Iıcç nıon özüm do ba$a düşmo- 

dim. Vohalon ki, mon oturanlann yanında holo alinı idim Amma 
■İÖ7. yox. hamımız başa düşdiik: axund soruşurdu n iya Sadıga lağlağı 
dcyirlor. Sadıq bir az duruxub cavah vcrdi ki. lağlağt onun ayamasıdı. 
Axund tooccüblo dübara soruşdu:

-  O lan’. ayama nodi. qoribo avam adamsıntz!..
Sadıq sobobinı soruşandan sonra axund bizi başa saldı ki, lağlağı 

Sadığıtı ayaması dcyıl. loqobıdi. Ayama avam sözüdür. loqob orob 
sözüdür. ,\x ırda axund borkdon-borko bizo tapşırdı ki. ayam a lofzini 
dilimizo gotirmoyok, loqob dcyok

Biz hamımız ra/ı olduq vo “bo li'' cavabdan savayı bir söz dcm o- 
dik. sonra Sadıq üzünü axunda tutub soruşdu:

Axund, conabınız gorok orob dorsindo çox güclü olastntz
Motla cavab vcrdi:
-  G ado, no söylaytrson? Molla olm aq, m orsiyo dcm ok m ogor 

asan omrdi? Ərob dorsını tamam cylom om iş adanıı m ogor minboro 
qoyarlar?

Naqaftl Sadıq axunddan bu cür sontşdu:
-  Axund, çöroyo orabco no dcyir?
Axuııd çubtığu sümiirüb. bir baxdı ycro vo öskürüb cavab vcrdi. 

Boradorım4. O rjbıstanda çörok olm az ki, çöroyo bir ad qoyalar. 
Orda düyüdon savay özgo bır şcy ycm ozlar.

Sadıq dübaro axunda sual vcrdi:
-  Pos düyüya orobca no dcyir?

' Qardnjo^lu
: Şurofli udınıı
' Oglan
1 QanİJşim

Axund çubuğu sum ünib öskürdü vo az kcçdi cavab verdi:
-  Q ardaşoğlu. son clo doğrudan da lağlağı imişson. Kotdilor 

ycrindo sono lağlağı dcyiblor.
Bu sözlori dcyib axund obasını düzoldib. dükandan çıxdı, getdi. 

Biz ham ım ız o günü axşam a kimi gülm okdon sakit olm adıq.
M osolon, monim adım Xolildi, monim adımı qoyublar qozctçi 

Xolil. M on, vallah. bilmirom qozct nodi. Q ozetçi bir şoxsdi ağlı, 
kamalı cohoto yaxşı ohvalatlar, yaxşı xoborlor yığıb çap cloyib dağı- 
dar o  yana-bu  yana. Amma mon bilmirom ki. mon haradan qozctçi 
oldum . Inşallah, orz clorom no sobob mono qozctçi dcyirlor, monim 
yoldaşım a dcyırlor lağlağı Sadıq, yoni çox danışan.

Holo bizo hörmot qoyublar: bizim loqobimiz çox gülm oli dcyil. 
Elo loqoblor var bizim Danabaş kondindo ki, dcsom uğunub gcdorson. 
Mosolon. girdik I loson, dovo Heydor, yalançı Sobzoli, cşşok Muxtar, 
dovşan Qasırn. M üxtosor, bu cür ayamalar bizim  Danabaş kondindo 
lıodsızdi. Ogor duram hamısını orz ctmokliyo, bütün Rusiyyotin kar- 
xaıuılarında kağız qalmaz.

M onım  yoldaşım  Sadığın adını qoyublar lağlağı. And olsun bizi 
yaradana, bu loqob o kişiyo hcç yaraşmır. Doğrudu, Sadıq çox danışar. 
F.Io bir yanda oturub. durub dcyocok. Deyir, deyir vo yorulmaq bilmir. 
Amma neyliyim, bır bclo şirinkolam, mon dcyorom, ycr üzündo yoxdu.

Bir do ki. bizim Danabaş kondindo clo bilirlor ki, hor bir çox danı- 
şan adam a lağlağı dcm ok olar. A xır çox danışan da var, çox danışan 
da. Mon clo şoxslor görmüşom ki, sohordon-axşamadok danışıb, mon 
lıeç doym am ışam . Ə gor lıamı çox danışana lağlağı dem ok olsaydı, 
gorok biz com i vaizloro lağlağı deyoydik; çünki onlar m inboroçtxıb, 
ycnm ok bilm ozlor.

Xcyr, ham ı çox danışana lağlağı dcm ok olmaz. Birisi başlayır 
A llah-taalan ın  barosindo söhbot cdir. ya qcyrisi öz Korbolaya vo 
M okkoyo gctm oyindon nağıl cdir. mogor bu cür şoxsloro dcm ok 
olar lağlağı? X c> t, olm az: günahdı vo haqdan uzaqdı bu cür sözlori 
danışm aq.

Q oy hor kos hor no dcyir-dcsin. Qoy Sadığa dcsinlor lağlağıdı: 
am m a kişi ölon güno kimi monim rofıqim, müsahibim vo hom dor- 
dim di! Bozı q ızını söyür, bozi anasım.

Bolko do clo  Sadıq doğrudan lağlağıdı. Amma o danışanda doğ- 
n ıdan m on honıişo gorok duram  onun dodaqlanndan öpom.



Pəs mono myo deyırlor qozetçi? Bunun sobobini orz cdim. Mono 
o vaxt qozetçı dedilor kı. mon Sadıq ilo müsahiblik başladım. H oqi- 
qotdo mənim adımın qozetçi qoyulmağına bais yoldaşım Sadıq olubdu.

Burda motlob bir az uzandı.
Mon deyorom ıki il o lar ki. biz tapışmışıq. Əhvalat bu eür oldu: 

bır günlori bir neço top çit qoltuğuma vurub gctdim Sadığın dükamna.
O  vodo bızım aramızda bir clo rofıqlik yox idi. Bir qodər oturdum. 
Sadıq bir çubuq doldurdu vcrdi, m ən başladım çokm əyo. Dükanda 
qeyri bır şoxs yox idi. Mon çubuğu çəkm oyo məşğul oldum , Sadıq 
da! söz yox. başladı söhboti. M ono onun söhboti hom işo xoş gəlirdi, 
neco ki. qabaqca ərz etdiın qulluğunuza; amma bu dofə mon bu kişiyə 
lap aşiq oldum. Bu dəfo monim rəfıqim  bir elo  şirin ohvalat başladı 
ki. mon deyorom bolko, iyirmi. otuz müştori dükar.a girdi vo boş çıxdı. 
H ər gələno deyirdik ki, sən istoyon şcy dükanda yoxdu. Dcdi. dcdi, 
dcdi. axın bir ycrdo dayandı. Bir diqqomon baxdı monim üzüm o, bir 
ah çokdi vo dcdi:

Xolil əm ioğlu, monim bir arzum  var.
Dcdim:
- Qardaşım . nodi arzun?
Dcdı:
-  Ə mioğlu, mən artıq əfsus cloyirəm  ki, b iz ölüb gcdocoyik, 

amma bu gözol əhvalatlar yaddan çıxacaqlar.
Dcdim:

Əmioğlu. hcç ürəyini sıxma, mon ohvalatlan götürürəm  yazıya 
vo bir kitab bağlayıb adını qoyaram  “ Danabaş ...” Biz ölüb gcdorik, 
mon vəsiyyot clorom ki, mon ölondo monı no K ərbolaya aparsınlar. 
no də  mono chsan vcrsinlor, çünki ogor mon A llah-taalanın xoşboxt 
bondolorindonom, chsansız da clo axirotdo üzüm  ağ olacaq, yoxsa 
günahkar bondoyom. no chsan köm ək cdər, nə qcyri b ir şcy. M ən 
vosiyyol cdərom  ki. var-yoxum u satıb pul closinlor vo yazdığım  
ohvaiatlan vcrsinlor çapa vo kitablan m üfto paylasınlar ona-buna.

Bu sözlori mon dcdim  qurtardım  və Sadıq cold ycrindon durub 
goldi vo monı bork qucaqladı, o  üzüm don, bu üzüm dən öpdü vo 
ağlaya-ağlaya dedi:

Ə mioğlu, monim arzum məlız bu ıdi. Bunu sən om ələ  gotirdin, 
A llah səni hər iki dünyada həsrət qoym asın.
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Pəs, monım ozizlonm . bu cür oldu bizim rofiq olmağımız. Sonra 
hor no Sadığın fikrino golordi, hər bir yaxşı xəbərlor. ohvalatlar 
eşidordi, ya qeyri motlob yadına düşordi olüstü gəlib  moni tapardı. 
Mon çıxardardıın dofton, götürərdim  qolomi vo yazardım. Çünki 
bu doftor hom işo m ənim  qoltuq cibim do olardı vo çünki mənim  
pcşəm  həm ovoqt kondlori dolanmaqdı, mən hor bir xoş vaxtda dəf- 
təri çıxardıb başlardım oxumağı.

Bir ovqat çox şirin tutdu. Hor yanda moni görcok çağırıb qonaq 
aparardı. Məhz. ondan ötrü ki, təzo bir əhvalat oxuyum. Ə w o l mənim 
adımı qoydular nağılçı; amma sonra gördülor ki, bu ad m onə yaraşmır. 
X ülascyı-kəlam , monim adım qaldı qəzetçi.

Söz yox, monim adımın qəzctçi olm ağına baıs yoldaşım olubdu, 
ncco özünüz do görürsünüz vo söz yox ki, mono xoş gəlm ır kı. 
a tam -anam  qoyduqlan adımm yanına bir özgo ad qondaralar; amma 
mon gcno üroyımi sıxmıram. Qoy avam hor no dcyir dcsin. Ə ksor 
ovqat avam yaxşıya dcyır pis, piso dcyu yaxşı. I lolo bolko bır az gərək 
fəxr edok ki, avam bizim  üstüm üzə gülür.

Dünyada hodsiz şoxslor avamdan gilaylı qalıblar. Biz do dağarcı- 
ğımız.ı çokirik çuvalların corgəsinə.

Yazıbdır Danabaş kondində, Irəvan qubcmiyasında, 1894-cü sonə.

l.ağlağı Sadtq  v? q tze tç i X *lil

EŞŞƏYİN İTMƏKLIY!

I

Miladiyyo tarixinin min səkkiz yüz doxsan dördüncü ilindo avqust 
ayının ovvollorindo Danabaş kondində bir qo n b ə  ohvalat olubdu. 
Ə hvalat budu ki. M əhom m odhosən əm inin cşşoyi oğurlanıb.

Söz yox. o  kəsin ki, bu ohvalatdan xəbəri yoxdu, m ənim  sözümo 
ınanm ayacaq; çünki doğrudan da, cşşəyin ıtmokliyi bir clo tooc- 
cüblü şcy dcyil ki, bundan bır qoribə ohvalat çıxsm. H or kənddo vo 
hor şohərdo  gün olm az ki. cşşok itməsin. Amma xcyr, M əhom m od- 
lıoson əm in in  cşşəyinin itmokliyinin özgo cşşoklorin ıtm okliyıno bir 
tük qəd ə r d ə  oxşan  yoxdu.
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Vallahı, billahi. Mohommotlhoson ominın eşşeyinin ıtmokliyi bir 
qoribo ohvalatdı ki, nağıl edim siz do qulaq vcrib lozzot aparasız.

Ə w o l görok kimdi M ohommodhoson omi?
Hor kos Danabaş kondini urnıyır, o  yoqin Mohommodhoson omıni 

do tanıyır; çünkı M ohommodhoson omi kondin sayılan şoxslorindon 
bindi M ohommodhoson ominin olar olli dörd, olli beş yaşı. Artıq 
olmaz. Horçond kı, saqqalı ağanbdı, özü ki, and içir ki, ogor ınoni 
kasıblıq sıxmasaydı, hcç kos dcm ozdi ki, monim sinnim qırxdan 
artıq ola. Hlo yalan dcmir Mohommodhoson omi; çünki kişinin bu sin- 
nindo gcno yanaqlan qıpqırmızı qızanr.

M ohommodhoson om inin başına çox işlor golib. Ə gor duraq 
hamısını nağıl clomokliyo, çox uzun çokor. Nolor golib M ohom - 
modhoson ominin başına, no işloro düçar olubdur!

Vossalam ki, ruzigar bu kişinin üzüno gülm üyübdü. M ohom- 
modhoson omı olardı on-on iki yaşında ki, atası Hacı Rza vofat ctdi. 
İki il kcçmomişdı anası öldü. Yaxşı dövlot qalmışdı morhum atasın- 
dan: neço zomilor, neço tlxılar. no qodor forş, çoxluca pul. Amma 
çox hcyif! Elə ki. Hact Rza vo övrotı öldülor. M ohom m odhoson 
omi qaİdı başsız-papaxsız. Əmilori dövlotı bir ilin içindo dağıtdılar. 
axırda bir barmaq hcsabı göstordilor.

Elo kı. M ohommodhoson omi özünü tanıdı, gözünü açdı, baxdı 
gördü qalıbdı lap lüt madorzad. Sonra bir qıznan scvişdi, hom in qızı 
aldı v'o bır ncço il gcdib Irovan torollorindo qürbotlik çokdi, bolko 
puldan-zaddan qazanıb gotırib olindo maya closin. Q oroz. tutmadı 
işi, oliboş kondo qayıdıb üç-dörd  cşşok alıb, başladı çar\'adarlığa. 
Amma goldıkco işi tonozzül clodi. A xirülom r goldi tövlosüıı ortadan 
yan  böldü vo küçoyo somt bir qapı açdı vo bura bir-iki pud undan. 
buğdadan. tut qurusundan, iydodon düziib. başladı sövdoni, ta ki, goldi 
çatdı bu yaşa kı, ındi biz görürük; külfoti do, söz yox, goldikco törodi.

Pos bir tövm on indi M ohom m odhoson omi başını girlondirir. 
A mma käsıb olanda no olar, çox yaxşı adam dı M ohom m odhoson 
omi. Doğrudan kişinin başı özünün deyil; kişi bu kasıblıq vaxttnda 
hcç zaddan müzayiqo clom oz. Birisi gcdo dcyo “M ohom m odhoson 
omı, mono üç-dörd manat pul lazım dı". ogor özündo olsa, olüstü 
çıxardıb verocok. olm asa çalışacaq hor tövm on olm uş olsa, özgosin- 
don tapsın. sonın ışıni düzoİLsin. V aqıən çox yaxşı kışidi M ohom - 
rnodhoson omi

M ohommodhoson omi dünya malına osla vo qota talib dcyil vo 
lakin tok bırco arzusu var. Ü ç-dörd ildı M ohommodhoson omi Kor- 
bola ziyarotinı qosd cdibdi. Bu kışı artıq dindar adamdı. Doğrudan 
ogor ruzıgan bir voch ilo kcçsoydi, yoqın indi M ohommodhoson 
omi cohardoh m osum u1 tamam ctmişdi. Amma no clom ok, kasıblıq 
şoxsi savab işlordon do qoyur. Müxtosor, çoxdandı Mohoınmodhoson 
omi Korbola qosdi cdibdir. il olm az ki, yazıq M ohommodhoson omi 
bu pakizo fikro düşm osin Z o w a n n - homişo gctm ok, ya golmok 
sodasını eşidon kimi M ohommodhoson ominın gözündən yaş çeşm o 
kimi başlar axm ağa.

A mma no clomok, kasıblığın cvı yıxılsın. indiyo kimı yazıq kişi- 
nin qolunu-qıçını bağlayıb. qoym ur bır yana torpoşsın.

Ü ç-dörd ayın sözüdü. M ohommodhoson omı yatıb bır vaqiə 
gördü, yuxudan durub övrotinı çağınb, ona xobor vcrdi ki, övrot. 
ncco olm uş olsa, gorok bu il inşallah gcdom Korbolaya Vaqiosini 
ındiyodok hcç koso nağıl eləm əyibdi. Ancaq bunu dcyir ki, vaqio 
görm üşom , gorok no tövr olm uş olsa Korbəlaya gcdib. altı guşoli 
qobri ziyarot cdəm.

Pos üç-dörd aydı M ohəm m odhəson omi gctmək tədarükündodi... 
Ziyarot şövqü M ohom m ədhosən əm ini dünya işlənndən lap kənar 
cloyibdi. Bu fikrə düşəndon dükanı boşluyub, bir qodor arpa, ya dan  
unundan tədarük cdib qoyub cvino vo bir para iazım olan şcylordon 
cv üçün haztr cdib, gözloyir z o w a n n  çıxmaqlığını

Ə w o l M ohommodhoson omi istodi piyada gctsin, çünki m olum - 
dur ki, piyada ziyaroto gctm okliyin feyzi malnan gctmoklikdon 
artıqdt. A m m a sonra baxdı gördü ki, sinninin o vaxtı deyil ki, piyada 
ıki aylıq yolu gedib qayıtsın. Pos no elomok? A xın naolac qalıb. 
Özündon, özgodən on-on  bcş manat todarük cdib, M ohommodhoson 
əm i b ir ulağ aldı. Söz yox, ulağ atdan yaxşıdt. Ə w o lon . ondan ötrü, 
ulağ atdan ucuzdıı. Bolko hcç M ohəmmodhoson əm i otuz-qırx manat 
tapa b ilm əyəcok idi ki, ata vcrsin. B irdo  birisi ziyarətə ulağnan gcdo 
və qcyrisi atnan gedo, ə lbəttə , ulağnan gcdənin ziyaroti AJlah-taala 
yam nda tcz doroceyi-qobulə yctişor.

Boli, M ohom m odhəson əm i bir ulağ aidı. Amma bu ulağ başıbo- 
lalı ulağ imiş.

1 D tndar m ü so ln u n ln n n  /ıy.m»ı.> gc td ik lo n
;  Z iyo ro to  gcdon
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Günlorin bir günü M ohommjxihoson omi sübh tczdon yuxudan 
durub. geyinib, nam az qalıb. çıxdı bir hoyoti dolandı. Toyuq-cüconi 
çağınb, bır az don sopdi, tövloyo girib eşşoyin qabağına bir-iki ovuc 
arpa töküb çıxdı küçoyo vo öz küço qapısının ağzında çöm boldi, 
çıxandı çubııgunu vo kısosini vo çubuğu doldurub başladı çokmoyo. 
Bırqodor kcçdi. bir ncço kondli Mohommodlıoson omi sındo Mohom- 
modhoson ominin yanına golib, salam vcrib, corgo ilo çöm boldilor 
vo çubuqlannı çıxardıb başladılar çokmoyo. Bu kondlilor hamısı 
Mohommodlıoson ominin qonşusuydular.

Kondlilor bir az çubuq çokib. bir qodor öskürub başladılar söhboti. 
Söhbot korbolayılann çıxmağından düşmüşdü. Çünki oturanların 
hamısı M ohommodhoson ominın zıyarot qosdindon xobordardılar, 
söz yox, bu söhbotdo M ohommodhoson om inin do adı çokilirdi.

Söhbot çox uzun çokdi. Əvvol başladılar ziyaroto gctm okliyin 
savabından, sonra kcçdilor ziyaroto gctm okliyin şortlorino. M ohom- 
modhoson ominin sol torofındon oturan kişi bir mos»)lo saldı ortalığa:

-  Ayo. görok birisı gcdir ziyaroto. zıyarotıni cdir, sonra qayıdır 
golir öz votonino, bız yığışıb dosto-dosto gedirik bu kişinin görüşüno 
vo o l-o lo  vcrib dcyirik: "Ziyarotin qobul o lsun", aya, görok bizim 
dcm okliyimiznon bu kişinin ziyaroti qobul olacaq, ya xcyr? Aya, 
görok bu sözü ki, biz buna dcyirik, bu sözlorin bu şoxso m onfooti 
var, ya yox? Mosolon. M ohom m odhoson omı. indi sonın ziyarot 
qosdin var. Allah salamatlıq versin. sağ vo salam ot qayıdasan cvino. 
İndi, söz yox, Allah qoysa qayıdandan sonra biz ham ılıqnan son ilo 
görüşocoyik Indi görok bızlor sono deyocoyik “ziyarotin  qobul 
o lsun’*, bu sözün, bu görüşm okliym  sono xcyn var, ya yox? M on kı. 
dcyırom yoxdu. O ndan ötru kı. son zıyaroti clom ıson bir ay, bolke, 
ay yanm  bundan qabaq. Ə gor sonın ziyarotin qobul olunub Allah 
yanında, doxi bizim sono dua clom okliyim izin no faydası? Ə gor ki, 
qobul olunmuyub, geno faydası yoxdu. Bız dcm okliknon qobul olun- 
m ayacaq ki!

Bu kişı sözünü dcyib d ik -d ik  baxdı M ohom m odhoson ominin 
üzüno. Q eynlorı do gözlorini dikib ycro. likro cum m uşdular; çünki 
vaqion bu mosolo dorin mosolodi. M ohom m odhoson omi təzodon 
kisoni cibindon çıxanb, moşğul oldu çubuğu doldurm ağa, sonra baş- 
ladı sol torofindon oturan qonşusunun cavabım:

- Yaxşı dcyirson, Moşodi O nıc omoğlu. Son dcyon olm uş olsa, 
onda da iş düz gotirmoz. ortalıqdan mchribançılıq götürülor. Bırisi 
gctdi ziyaroto. geldi cvino, hcç kos getmodi onun görüşüno, doxi bu 
müsolm ançılıq olmadı ki! Indi mon gcdib. tutaq, ziyarot cdib golm i- 
şom cvimo, son no dcyırson. golmozson monim görüşümo? Sonra 
dexi m on senın üzüno baxm aram ki...

Moşodi Oruc cold olını M ohommodhoson ominin torofıno uzadıb 
vo bir qodor dikolib başladı:

Yox. vallah, Mohommodhoson omi. son monim orzımi başa düş- 
ınodin. M onim m osolom in cavabı dcyıl son dcdiyın. Mon. söz yox, 
golocoyom sonin görüşüno. Sözüm orasındadır kı, görok aya, monim 
bu golm okliyım m  sono bir m enfooti var, ya yox? Mon orasını soru- 
şuram.

M ohom m odhoson omi diibaro cavab vcrdi ki, görüşmoyin hor 
halda monfooti var: çünki görüşmok olm asa. ortalıqdan m chriban- 
çılıq götürülor. O turan kondlilor bu xüsusda hamısı M ohommodhoson 
ominin torefındo ıdilon çünki horçond Moşodi Orucun mosolosı dorin 
mosolodı, am ma hamıya boid' görsondi. Ncco ola bilor ki. birisi ziya- 
rotdon golo, gcdib onnan görüşm oyoson?

Bu mübahiso azından bir saat çokdi. Çubuqlar da dolurdular, boşa- 
lırdılar. Horonin qabağında bir zorba koma kül qalandı.

Söhbotin lap şirin vaxtı idi, sol somtdon. döngodon bir şexs çıxıb, 
ycyin ycriyib kondlilerin yam na golib, salam vcnb üzünü tutdu 
M ohom m edhoson omiyo:

- M ohommodhoson omi, tcz oğlanı göndor peyoden cşşoyi çıxar- 
sın, m ineceyom  şehoro, neçem ik istiyibdir.

K ondliler cold ayağa durub, salamı rodd clodilor.
- Baş üsto, baş üsto. qurbandır sone cşşok. Bu saat gcdim  özüm 

çıxardım  gotirim.
Bu cavabı vcrib, M ohom m odhoson omi olüstü girdi hoyeto.
M ohom m odhosen omi cşşeyi gotirmokdo olsun, görok pos bu 

şoxs kim di vo noçidi.
Bunu bilm ok asandı ki. bu şoxs xırda adam dcyil. Əvvolon, 

ondan ötrü, kondlilor söhbetin şirin moqamında bunu görcok dur- 
dular ayağa, holo belke, baş da ycndirdilor. Ikincisi do, m olum dur

' L'/aq. hunıda: aglw bxlmayaıı



ki. ındi M ohommodhosən omınin gdzünün işığı tok bırco cşşoyıdir; 
çünki bu cşşoyı ondan ölrii alıbdı ki, mınib gctsin Korbolaya. G cco 
vo gündüz bu hcyvana mütovoccch olur ki. onu yan yolda qoymasın. 
Pəs bclo güman clomok lazımdt ki. M əhonım odhəson əmi cşşoyi hcç 
kəso vcrmozdi ki. btr yana apanb hcyvanı yorsunlar. Amma bu şəxs 
istəynn kimi M əhom m ədhoson dosti' gctdi cşşoyi çıxardıb gotirsın.

Pos görək bu şəxs kimdi vo nəçidi?
Bəli, xırda adam dcyil bu cşşoyi istoyən şəxs. Bu Danabaş kəndt- 

mn katdası Xudayar bəydi Mon istom iroın Xudayar bəyin kcçəcə- 
vındən danışam: çünkı özü də  hcç bu omro razı olm az. İndi dünyada 
qayda bclədi ki. b ınsı ucadan alçağa ycnə, dövlətlilikdon kasıblığa 
düşo. söhboti lıomişə apanb çıxardacaq kcçon günlərino: ay m ənım  
atam bclə. anam bclo. dövlotimiz bu qodor idi. im aratim ız bu cür idi. 
hönmotımiz bu hodd idi. A m m a birisi alçaqdan ucaya qalxa. kasıb- 
çılıqdan dövloto çata, oskiklıkdon hönnəto  miııə. hcç vaxt atadan- 
babadan danışm ağı dost tutmaz. M əsolon: M əhəm m ədhoson əmı 
ycddi gün ycddi gcco atasımn dövlotindon. hörm otindən dam şa doy- 
maz. Amma Xudayar katda hcç kəso atasım n adım da dcm əz. Hor 
vaxt bu cür söhbot düşəndo X udayar katdantn sözü budur: "O ardaş. 
no işin var ataynan-anaynan. O nlar ölüb gcdiblor. /Mlah onlara rohmot 
closın. Gol özünnon-özümnon danışaq". Pəs çünki kcçəcokdon danış- 
mağı Xudayar boy dost tutmur. hcç mon do istom irom  onun qolbino 
doyim. Onun kcçocoyınnon ınonim do işim  yoxdu.

Xudayar boyin ancaq otuz ycddi. o tuz səkkiz sinni olar, an ıq  
olm az, bolko oskik ola. Boyu ucadı, çox ucadı. Bunun ucalığından 
ötrii kcçon vaxtda X udayar boyo bir ayam a dcyərdilor. A m m a mon 
söz vcrdım ki. onun kcçocoyindon dam şm ayım . Q orxurant yalançı 
olam. Bəli. boyu ucadı. saqqalı. qaşlan tünd qaradı. Üzü do qaradı, çox 
qaradı. Gözlori lap qaradı, bir tıko ağ yoxdu gözlonndo. Bclə ki, bozi 
vaxt X udayar boy papağım basır gözünün önüno: papaq qara. gözlər 
qara, üz qara. Papağın altdan gözlər bclo işan r ki. adam ın canına 
valıimo ötürür. Pos dcyosən ki, çim  altından qurbağa baxır.

Bunlar hamısı ötər. X udayar boyin bir böyük qüsuru var. Bumu 
oyridi: oyridi, am ma pis əyridi. Əyri do var, əyri do var. M on çox 
gözollor göm ıüşom  ki. burunlan oyridi. am m a X udayar boyin bum u

T c / .  co ld . 0İÜ5IÜ

pis oyridi. Bum unun yuxan torofındon bir sümük dikolib. Sümük 
düzdü, amma aşağısınm oti xoruz pipiyi kimi düşüb sol yana. Bilmirom 
anadan olm adı. ya sonra olubdu. Amma çox pis burundu. vossalam.

X udayar boyo göyçok kişi dcmok olmaz.
Indi iki il o lar ki. Xudayar bəy Danabaşda katdalıq cloyir. Bunun 

katda olm ağının da çox əhvalatları var. Xudayar boy özgo katdalar 
kimi katda olm ayıbdı. Axır, adot bu cürdü ki. katdanı camaat seçər. 
A mma Xudayar boyin katdalığı özgo tövr olubdu: yoni çox asan 
vochlo olub.

Əvvol, yoni iki ıl bundan oqdom, Xudayar boy qlava vanında 
çavuş idi. İş clo gotirdi ki. qlava X udayar boyin anasını siğo clodi. 
Aşkardı ki. qlava öz somtini qoyub. özgoni katdalıqda saxlamayacaq. 
Bir hoftonin içindo katdanı qısnayıb. quliuqdan konar clodi. Bir ncço 
vaxt kond qaldı katdasız. X ülascyi-kolam . camaat bir vaxt gözünü 
açdı gördü ki. Xudayar boy katdadı ki. katdadı.

Xudayar bəy katda olan kimi lap dovişildi. Əvvol başladı libasın- 
dan. Paltarmı tozoloyib vo əlino bir zoğal ağact alıb. xobor vcrdi kı, 
onuıı adı Xudavar dcvil, Xudayar boydi. Kimin ixtiyan var idi soruş- 
sun haradan ona bəylik yctişib?! Amma xəlq bilirdi ki. bəylik ona 
oradan yctişib ki. qlava anasını siğo cdib. İyirm i-otuz adamı Xudayar 
katda dam a qatıb m əhz o sobobə ki. səhvon ona dcviblər Xudayar 
katda. dcm əyib lər X udayar bəy.

•Çöço-çöço -  dcyo-deyo M ohommodhosən omi cşşəyi çıxardı 
küçoyo. Eşşok cşiyo çıxan kimi bır oğian uşağı, ycddi-sokkiz yaştnda. 
tum ançaq. başıaçıq və keçol. özünü çırpdı küçoyo vo ağlaya-ağlaya. 
ç tğ ıra-çığ ıra  qaçıb yapışdt cşşoyin quyruğundan. Bu oğlan M ohom - 
m odhoson əm inin xırda oğludur.

-  H ara qoyuram  cşşoyim i gctsın? V allah, qoym ayacağam
U...U...U...

Bu cür ağlamaqhqnan vo sızıldamaqlıqnan oğlan bork-bork ulağın 
quyruğundan yapışıb qoym urdu hcyvan hərokət closin.

M əhom m odhoson omi vaqiən çox mehriban atadı; o, hcç vaxt 
ıstom ozdi övladının üroyini bir dom sıxsın. Odur ki, yavığa ycriyib, 
başladı yum şaqlıqnan oğlunu sakit cləm əyo.

-  Sakit ol. oğlum . Eşşəyin axşam  genə qayıdıb go ləcək  cvə  do. 
Eşşoyə no olur? M ən cşşəyi satm ıram  ki! X udayar bəy  omin apa- 
racaq şohorə. orada ona çoxluca arpa vcrocok.



-  Yox, vallah, hcç qoymaram... hara qoyuram gcusın c... hcç 
qoyaram ... hcç dono do!

Bu sözlon dcyo-dcyo oğlan ulağın başmı çubuqnan qaytanrdı qat- 
sın gcno həyoto. Bu hcyndo Xudayar katda oğlanın dal torofındon 
ycriyib, oğlaııın kürəyindon bır ağac..

-  Köpok oğlu köpok! Hara apanrsan cşşoyi? G özlonn kordur. 
görmiirson monı burada? Vallahi, gönünü soyaram!

Oğlan “ vay-vay” dcyib. qaçdı soxuldu hoyoto. Xudayar katda 
cşşoyi minib, düzoldi şohor yoluna. K otdilor homçinin dağıldılar. 
M ohommodhoson omi katdanı yola salıb, oğlunun dalınca dilxor 
qoydu getdi evino.

II

Gfinortadan yarım saat kcçirdi ki, Xudayar boy yctişdi şohoro.
Xudayar boy cşşoyi M ohommodhoson omidon ıstoyondo dcdi 

ki. monı noçomik istoyib. Amma yalan dcyırdi, noçonıik istomomişdı. 
özgo motlobi var idi. ö g o r  noçom ikdon ötrü X udayar katda şohoro 
golirdı. lazımdı kı, bır az tcz goloydi. O, özü bilirdi noçom ik ancaq 
günonaya kimı divanxanada olar, günorta olcaq divanxana bağlanır. 
Xcyr. özgo motlobi var X udayar boyın.

Hşşoyi qatıb karvansaraya X udayar boy üz qoydıı bazara. Ycddi 
girvonkolik qondlordon bir kollo alıb  vurdu gcym osinin altına vo 
bazardan çıxıb Buzxana mohollosini tutub başladı gctmoyo. Bır qodor 
gcdib. çöndü sol küçoyo. Bu küçoni başa kimi gedib, gcno çöndü sol 
somto. Bır dar küçoynon gcdib vo arxı tullam b. bir atçaq qapının 
vanında durub qondi qoydu ycro vo başhıdı ust-başının toz-torpağını 
tom izlomoyo. Sol qıçınt qalxızıb sağ oli ilo vo sağ qıçım  qalxızıb 
sol oli ilo şalvanm n balağım silib vo papağıııı çıxarıb gcydi sol olino 
vo sağ oli ilo o torofini, bu torofıni çırpıb qoydu başına. Qondi vurdu 
qoltuğuna, bir ösküriih doqqülbab clodı. Hoyotdon bir övrot sosi goldi:

- O kim di?
X udayar boy bır do qapını döydü. Bır az kcçdi, dörd-bcş yaşında 

b ir qız uşağı qapını açıb vo X udayar boyi göron kim i qapını örtüb 
qaçdı hoyoto. Hoyotdon qızın bu cür sosi goldi:

Buy ana, qapıda bir ycko kişi dunıb!

X udayar boy qızın sözlorino bir qodor gülüb çağırdı qızı:
Ay qız, qazı ağa evdodi?

Q ız o qodor Xudayar boydon qorxdu ki. cürot clomodı cavab 
vcrsin. Bu hcyndo qapı açıldı, bir cavan oğlan qapını daraxlıyıb 
tooccüb ilo gözlorim dirodı Xudayar boyin gözüno.

- Qazı ağa cvdodi?
- Evdodı, sözünü dc.

Qazı ağanı görmok istoyirom
Oğlan bır söz dcm oyıb qapını ortdü vo nıdd oldu; sonra goldi. 

qapını açdı vo dcdı:
-G o l .
Xudayar boy başını oyib. qapıdan içəri girıb. iki pillo ycndi 

hoyoto. G örükon budur ki. qazının övroti hoyotdo paltar yuyurdu; 
çünki oğlan qapını açm am ış xobordarlıq verdi:

-  Xanım . konar ol. adam golir
I loyotin bır somtm do var ıdi ongonok’ yanında çoxluca yuyulmuş 

paltar qalanmışdı; orov, yoni paltann  çırkli suyu axıb golib qapının 
yanında göl durmuşdu. X udayarboyın gırdivı vcro sla  hoyoto oxşa- 
mırdı; çünkı burda dörd dıvardan savayı bır şcy yox idi. Hovotın cni 
on addım vo uzunu on bcş addım ancaq olardı. Soİ torofdo divara somt 
qalanm ışdı çıy  korpic Vossalam. Bolko bura qazının dal hoyotidir; 
çünki bu şohordo cv yoxdur ki. onun bağçast olm asın Qoroz, ogor 
qazının bağı-bağçası olm uş olsa, Xudayar boy bu girdiyi cüıl hoyotdon 
savayı qcyri b ir şcy göm ıodi.

O ğlan hoyotin sağ somttndon girdi bir dar yola, yox oldu. Bir az 
kcçdi, bir qoca kişi, bcli biikülmüş. haman dar yoldan çıxıb, sol oli 
cibındo vo sağ oli gözlonnin üsto. bır qodor golib üzünü tutdu Xuda- 
yar boyo.

- Sözün nodir, dadaş?
Ə m i, qazı ağanı görocoyom , işim var
Son haralısan, ozizim ?
M on Danabaş katdası Xudayar boyom, qazı ağanı gömıok isto- 

yirom.
-  G eym onın altındakı nodir. qadan alım?

Qonddir, gotırmişom qazı ağaya. Bır xeyir işımiz var onda. bu da 
ağız şirinliyidir.

1 Suxsı loyon, pall.ır yumaq ııçun loknu
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Q oca kişi goldiyi yol ilo qayıtdı gctdi. Bır ncço doqiqodən sonra 
cavan oğlan dar yoldan çıxıb. əli ilo Xudayara işarə clədı golsin. 
Xudayar boy oğlanın dalınca dar yol i!o gcdib, girdı qohvəxanaya 
və başm aqlannı çıxardıb, oğlanın dalısınca girdi qazının oıağına.

Xudayar bəy içon gırən kinıi bclə döyükdü ki, salamı da yadından 
çıxardı. O  çox tooccüb clodi ki, homin gördüyü qoca kişi oyləşıb 
vuxan başda döşoyın üsto. Söz yox, əlüstü başa düşdü ki, qoca kişı 
d o  qazının özüdür. Qazı çoxdan duymuşdu ki, bu kişi xam düşübdür. 
Bu sobobə noınki X udayar bəyin salam vcrm əm osindon rəncido 
olmadı, holo bolko. özü ayağa durub salam vcrib. boyə yuxarı başda 
ycr görsotdı.

Xudayar bəy dübarə salam vcnb. kcçdı yuxan başa vo oturub 
qondi qoydu ycrə.

Qazının otağı ycko, uca vo ağ otaqdı. Bu otağın otuz ycddi taxça 
vo tağı var vo hcç birisi boş dcyil. Tağlara düzülübdür çox bəm ı vo 
hodsiz çinı qab. Taxçalara düzülübdür bir ncço samovar. sandıqça. 
qolyan, dörd-bcş kollo rus qondi vo xırdavat şcylordon. Bcş-on taxça 
doludur boğça vo paltam an. Iki taxça dolu idi kitab ilo. Fərşə salınıb 
pürbaha qalı və qalçalar1.

Otağın yuxarı başında qoyulub üç in  dəm ir sandıq. Sandıqlarm 
üstə adam boyunca qalanıbdı çox qalça, kcçə, kilim  vo palaz. Bir 
tərəfdon çadirşəbo bükülü qoyulub corgo ilə dörd-bcş dost yorğan- 
döşok.

Qazı m oxm ər döşok üsto oturub dayanm ışdı cüt yastığa.
Elə ki X udayar boy qondi çıxardıb qoydu ycro, qazı gülo-gülo  

üzün tutub Xudayar bəyo dcdi:
-  Bəy, bu qond nədi, bu no işdi?
Xudayar boy gü lo -gü lə cavab vcrdi:

Qazı ağa, bir xcyir işim iz var. Bu qondi gotirdim  ağız şirinliyi 
olsun.

-  Ay şirin kam olasan, mtonım qardaşım . Y oqin ki. kobin kəsd i- 
rocoksən

-  Xcyr, qazı ağa, kobin dcyil, siğodir
N ə cybi var, siğə dəxi yaxşı... Çox gözəl, çox gözəl. Allah 

m übarək closın. Siğoni son özün cloyirson, ya özgosi cləyir?
Xcyr, qazı ağa. özüm  cləyirom  əgor iş düzəlso.

1 X alı v» xalvalar

Qazı üzünü qapıya somt tutub, nökərini çağınb  ona buyurdu ki, 
qondi ortalıqdan götürsün, qolyan doldursun vo çay gotirsin. Sonra 
gcno üzünü tutdu Xudayar boyo:

-  N ccə buyurdun, iş düzolsə?
-  Bəlı, qazı ağa, əgor işi bir tövm on yoluna qoysanız, biz sizo 

duaçı olanq.
-  Doxi nə  tövrü var ki! Siğodi, oxuyaram q unanb  gcdor da.
- Yaxşı buyurursan, qazı ağa, am ma lazımdı kı. övrot toroflndən 

bır vokil olsun.
- O lbətto, mon dem ırom kı. vəkıl olmasın. Vokil do gorək olsun, 

şahıd da gərok olsun. Vokılsız, şahıdsız siğo oxunmaz ki.
X udayar başını saldı aşağı, bır qədor tıkir cloyib cavab vcrdı 

Boli, bclodi
Qazı dübaro üzünü tutdu Xudayar boyə:
- Pəs hanı sənin vəkilin və şahıd lann’*

Holo ki, no vəkıl var, no şahıd Görok ncco olacaq
Qazı çox toəccüb clodi:

Bo sonin no vəkilın var, nə şahıdın var. haradan mon siğo oxu- 
yacağam ?

- Bəlı, bclodi, qazı ağa. bclədi.
- V ailah, mon sənm sözlorindon baş açammıram. Ogor sığo oxut- 

ınaq istoyırson, gorok övrət torəfındon vəkil golo. mon də siğoni 
oxuyam . Ə gor vokillor vo şahıdlar burda deyil, qalsın sonraya. Onlar 
da golsın, o  vaxt sığənı oxuyum. Ya xcyr burda özgə b ır m ancçilik 
var, ta orasıııı da özün bilərsən.

X udayar boy qazınm  sözlərindon sonra bır qədor do xamuş olub 
və sonra d ikəlib  vo qapıya som t baxıb alçaq sos ilo dcdi.

D oğrudan-doğrusu, qazı ağa, mənim bir m əüobim var. Allahdan 
gizlin dcyil, doxi sondən niyə gizlin olsun.

- De, de görok. O lbətto , m əndən doxi niyo gizlədəsən?!
Q apı açıldı, cavan oğlan padnos ıçindo ikı stokan çay gotirib

bınni qoydu qazının vo birini də X udayarbəyin qabağına. Qazı oğlana 
işaro clodi dum ıasın otaqda. Oğlan çıxıb gcdondon sonra Xudayar 
bəy  alçaq səs  ilo başladı:

- Qazı ağa, sözün əsli budur ki, bızim  D anabaş kondində bir dul 
övrot var. M ənim  çoxdandı fıkrimdədi onu siğo cloyim; am ma övrot 
gəlm ir. B ilm irəm  ürküdürlor, ya nodi. D cyir gctmorom ki, gctm o- 
rom. Indı qalm ışam  belo. Sizin qulluğunuza golm okdo qosdim  bu
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idi ki. bu orzimi sızo yclirim , görüm siz no buyurursunuz. Bu omro 
bolko bir çaro tapasımz.

Bu heyndo haman qız uşağı başını qapıdan soxdu içon vo dcdı:
-  Dodo, ananı burdadı?
Qazı qızın üstüno çığıran kimi qız rodd oldu. Sonra cavan oğlan 

qolyanı gotirib qoydu qazmın qabağına. Oğlan istodi dursun, qazı get- 
moyi işaro elodi. Qazı qolyanı dam ağına salıb, üzünü tutdu qonağa.

- İndi pos no tövr dcyirson eloyok?
-  Başma dönüm, qazı ağa. hor nccə olmuş olsa. gorok düzoldoson 

bu işi.
Qazı qolyana bir bork qüllab vurub, başını bulaya-bulaya dcyir:
-  Boli. gotdiyın ıkı gırvonko qonddir, zom an övroti gotirib qaıa- 

rıq sonın qoynuna. Gct.ay hopond!
Xudayar boy qazının sözünün cavabm da b ir qədor dikolib vo 

sağ olinin şohadot barm ağmı yuxan qalxızıb dedi:
Bax, cy qazı, and olsun o bizi yaradan A llaha, son ogor monım 

bu ışimi aşırsan, mon molun adam am  ogor başım ı da sonin yolunda 
osirgomoyom.

- Boradorim, mono sonin başın lazım dcyil, Allah sonin başını 
solamot closin. Mono bu lazımdır, bax bu.

Qazı bu sözlon dcyondo sağ olini do yerdon böyük kollo qondin 
boyuca qaldırmışdı yuxan. Sözünü deyib qunardı, am m a olıni çə k - 
modı. Bu halotdo saxiayıb diqqot ilo baxırdı. X udayar beyin üzünə. 
Ə lini o vaxt ycndirdi ki. X udavar bəy razılıq cavabı vcrdi. X udayar 
boyin cavabı bu oldu:

-  Qazı ağa, fıkrim hara dağıdırsan? M ən bir para adam lardan 
dcyiləm  ki, deyim, vədo verim , dalısında durmuyum . Kişi börkü 
başına nodən ötrii qoyur? O ndan ötrü qoyur ki, ona kişi dcsinlər. 
Pəs şəxsi kı, üzdə bir söz dcdi, çıxdı eşikdə özgo söz danışdı, doxi 
onda kışilik sifotı qalmadı ki! Son bir kollo rus qondi dcyirson, mon 
on bir kollo gotinm . Üroyıni n iyə sıxırsan. Pulum yoxdu monim? 
Xeyr, dövlətindon o qodər vanm dır, hcç sonin toki ağaların yanm da 
xəcalot qalm aram . Heç fıkrini özgo yana dağıtma.

X udayar bəy sakit oldu. Qazı başladı:
A llah səni xəcalot cləm osin öz birliyi xatirino. Rofıqim , mon 

şoxsin sim asından bilirom ki. bu nə tövr adam dır. M on indi m üssin1

^Yaşİİ
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adamam. M ənim olar hoştad vo bəlko doxi də artıq yaşım. özüm o  
göro də  tocrübo hasil clom işəm . Mon şəxsin üzünə baxan kimi bili- 
rom ki, no tövr adamdır. Vo bir do zahir batinin aynasıdır. M ən sonin 
üzüno baxan kimi yəqin clodim  ki, son nccə adamsan. Əgor sondon 
bədgüman və naümid olsa idim, heç bu qədər danışmağa durmaz idim 
sonnon... Amma xcyr, m aşallah artıq loyaqətli adamsan. M on do 
soninlə e lə  rəftar c ləm ərəm  ki, axırda sənin yanında xəcalot olum. 
M ənə no lazım dır on bir kollo qond. Sən mono iki kollə qənd gətir- 
sən, birini doğrayıb paylaram fiiqorayo, ancaq ağız şirinliyindən ötrü.
- nccə ki, özün do buyurdun, — bir kəllo rus qondi səndən alacağam. 
V əssalam . M ənim  yoxsa artıq tom əim  yoxdur. Söz yox, əg ə r qondin 
yanına bir girvonkə çay gətirson, no sözüm var?

Bax. bu gözüm  üsto, bax bu gözüm. bax bu gözüm üsto, bax 
bu gözüm üsto...

Bu sözlon  deyirdı v ə  sol əlini qoyurdu gah sağ gözünün, gah sol 
gözünün üsto. A xır sözünü bu cür tamam clodi:

- Dəxi sözün nodi. qazı ağa? Bunlar hamısı baş üsto. Indi bəs son 
m əniın işim ı nə  tövr sazlayacaqsan?

Qazı başm ı saldı aşağı, bir qodor təsbch çcvirib **ya A llah” dcdi 
vo durdu ayağa. gctdi kitablan cşib, b ir qara cildli kitab gotirib açdı. 
G özlüyü taxdı gözünə vo başladı alçaqdan oxumağa. Q azının sosi 
çıxm ırdı, ancaq dodaqları tərpoşirdi. On dəqiqo çəkdi qazım n oxu - 
ınağı. Sol olinin şi)hadot bannağını kitabın bir ycrində saxlayıb, üzünü 
tutdu X udayar boyo:

- B ilirsən, bəy. bu m osələ çotin m əsətədir. Belo ışlər az -az itti- 
faq düşər. K itaba ondan ötrü baxıram  kı. görok şonot bu xüsusda no 
buyurur.

Qazı bu sözü dcyib genə cum du kitaba, bir qədər oxuyub scvin- 
cək kitabı bükdü qoydu qabağına.

- Inşallah koşfcd əcəy əm  bu m əsoləni, koşf cdocoyəm , lap asan 
vəch lə k oşf cdocoyom . Boy, buyur görək qond vo çay  nə vaxl 
gəlocok?

-  Qazı ağa. elo bu saat, c lə  dcyirson durum bu saat gcdim alım 
gətirim . M onim  olim do çotindir?

-  Ə zızım . qəndi vo çayı gətirəreon qoyarsan buraya, sonra gedib 
üç-dörd  nofər kondınizin əhlindon gotırərsən monim yanıma. Amma 
gorok o şəxslo r ham ısı sənin  rəfiqlərindon ola. O nlann bırisı gəlib 
m onə dcy ə r ki, hom in övıo t m ənim  anamdır. Bu şoxso, yoni sono



golmok istoyir və mənı bu xüsusda vokıl cloyibdı. Q cyrılon do 
<ohadot vcrorlor. Vossalam. Mon do siğoni oxuyaram. qurtanb gcdor.

Qazı uga. ogor iş bu ciir qurtaracaq. bu lap asan işdi. Ü ç-dörd 
nc>di. yüz adam kondimizdon tökorom bura. Hor no soruşursan soruş, 
mon dcdiyimi onlar da desinlor. Kimın agzıdı monim sözümdon 
çıxsın?

Bu sözJon dcyib Xudayar boy durdu ayağa.
Gcdim gönim kondimizin adamlarından şohordo kimi tapa bilo-

coyəm.
Xudayar bov qapıdan çıxm aq istəyirdi. qazı çağ ınb  dcdi:
-  Boy. içon zohm ot çək. sənə  ıkı vəsiyyotim  var. Ə vvola budur 

kı. qənd-çaya. söz yox, pul vcrocokson. ( )  pu llan  son çöldon tupm a- 
mısan ki... Ə lbottə. alnının to n lə  qazanm ısan. Pos çünkı bclodı. ban 
soy clo. yaxşı mal al. Zomano ındı çox xarab olub. adamı olustü tov- 
luyurlar. Karapct agaya tozəlikdə yaxşı qond golıb, adına Prodski 
dcvırlor. Soy clo haman qonddon al. Çayı da ındi özün bilorson. no 
tövr olar olsun.

Xudayar bəy:
Baş üsto dcvib ıstodı çıxıb gcLsın. Qazı gcno çağırıb qaytardı 

otağa.
- Əzizim. mon orz clodim iki vosiyvotim var; binni dcdim. birini 

do deytm. ondan sonra azadsan.
-  Buyur, qazı ağa.
-  Ikinci vosiyyotim budur ki. bizim  bu işim iz gorok ölon güno 

kimi öz yanımızda qalsın.
- Ay qazı ağa, uşaqsan? M ənı clo nadan bılmo.
- Qulaq as. sözümü qurtarım  Boli. bu ış gorok m oxfı qala.
- Ncco gərək  qala?

Gorok gızlın qala. hcç kəs gorok bu ışdən xobordar olm ava.
O adamlar ki, son bura gətırəcokson. gorək sonin clo rofiqlorin olsun 
ki. bu s ım  özgəsm o vcrm osinlər. O ndan ötrü ki, söz yox, burada bir 
xilafişər om əl yoxdu, am m a çünkı bu cür işlor az ittifaq düşür, hər 
eşidon güman edocok ki, burda bir x ilaf omol var. Pos bu sobəbə bu 
iş olbotto. o lif  olbəttə , gərok sənin, m ənim  vo şahıd lannın  arasında 
qala. V əssalam . İndi gedə bılorson.

-  Baş üsto, qazı ağa, baş üsto. Ə lbottə. bclodi.
Bu sözləri dcyib, Xudayar bəy  qazım n evindon çıxıb, üz qoydu 

gctm əkliyə.
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Xudayar boy sevıncək tez bazar məscidının yanma yetişib. yendı 
bazar çayına, dəstəm az alıb girdi moscidə və namaz qılıb, üz qoydu 
bazara. (, arşı ilo gcdib vo qazı nişan verdiyı ermonım soruşub, gctdı 
gırdı bir böyük dükana. Q əfosonin dalında bir qam ı yoğun crm ənı 
oturub yazıya məşğul ıdi. Xudayar boy dükanın o som tınə baxıb, bu 
somtino baxıb. çıxardı çubuğunu və başladı doldurmağa. Karapet 
ağa qolom i qoydu yerə vo tooccüb ilo baxdı Xudayar boym üzüno. 
X udayar bəy çubuğu doldunıb yeridi Karapct ağanın yanına və əlinı 
qoltuq cib inə uzadıb və bır çim dik qov çıxardıb. tutdu Karapct 
ağanın qabağına.

Zohm ot olm asa bir ispıçko çok, bu qovu yandınm .
Kanıpct ağa qcyzııən cavab vcrdi:

Son mogor görmıırson ki. bura qəlıvo dükanı dcyil! Itil cəhon- 
nom o burdan. supa oğlu supa. İtil!

Bu sözlori dcyo-dcyo Karapct ağa ayaq üstə duruh deyəson ki. 
ıstoyirdi qofosonin dalısından sıçrayıb. X udayarboyi alıb yatsın.

Xudayar bəy  bır az sinib çokildi kənara Çox toəccüb clodi Xuda- 
yar boy cm ıoninin bu tövr roftanna. O  haradan gıiman cloyordi ki, 
K arapct ağa od vcrm oyəcək. o, çubuğunu yandırsın. Danabaş kon- 
dində o bir adam dan bu cür lork-odəblik  görmomişdi Kımın ixtiyan 
var X udayar bov çııbuğu cibindon çıxardan kımi qov yandm b onun 
qabağına nılm astn? Amma no clom ək? Danabaş kondi qalıb D ana- 
baş kondindo. Btırada ki. şəhordi. Ş ohorgo lib  Danabaş kondi ovozi 
olmaz.

X udayar boy üzünü bır az turşudub vo qaş-qabağını töküb. bu 
cür Karapct ağanın cavabını vcrdi:

Xozevin. son nalıaq ycro çığmrsan. Mon golmomişom ki. sonin 
dükanım  çapıb talıyam. M ən golm işəm  soninlo sövdo cloyım . Dəxi 
sonin m oniın üstüm o çığım ıağın lap anıqdı. Mon golm işom sondon 
qond alam.

Boli. sən məndon yanm  girvonkə qond alacaqsan, mon duraram 
sənin ollorindon öporom.

X udayar boy çubuğun tonbəkisinı doldurdu kısosino və çubu- 
ğunu taxdı bclino və cavab vcrdi:

X ozeyin, o w ə l  sən  tanı gör m ən kım om . sonra m ənım  üstümo 
çığır M ən son dcyon adam lardan deyiləm  ki, golib yanm  gir\rənko



qənddon ötrü sono baş ağnsı vcrim. Mon Danabaş kondinın katdası 
Xudayar boyəm . Mon golm işom noinki yarım girvonko qond alam. 
mon sondon bir kollo qond alacağam. ycko kollolordon.

Karapct ağa bir az yavaşıdı:
-M ə n im  gözüm üsto. M on no dcyirom ki! M on dcm irom ki. 

son niyo moııdon bır kollə qənd almırsan. Mon onu deyirom  kı. son 
yaxşı clomodin mon yazı yazan vaxtda qovu uzatdın mənim  qaba- 
ğıma. Mon ındı yazıda qolət düşdüm. Monim indi zohm otim  lap çox 
oldu. Gorok son gcdondon sonra bu yazdığımı bir də yazam.

- Qoroz, ta indi kcçib. H ər no olub, olubdu. Qondi indı ncçoyo 
vcrocəkson m əno°

Karapct ağa qofosonin taxtasmı qovzayıb çıxdı konara vo goldi 
qalanmış qondin yanına və olini kollolorin birinin üstüno qoyub 
başladı:

Bax. qardaşım boy. bu qond lap clo yaxşı qənddi Bu qondi sono 
vcrəcoyom ycddi manat ikı şahıya Bu lap yaxşı qonddi.

A kişi. zarafat cloyirson'> Qondi indi ycddiyo hor yanda vcrirlor 
də. Gözün məni gördü?

Harda ycddiyə vcrirlər9 Hcç bclo şcy olm az, mozhob haqqı. 
Ycddi iki şahıdan bir qopik oskiyə vcrmozlor.

Xudayar boy bır az dinm oyib. gcno homin çubuğu çıxardıb baş- 
ladı doldum ıağa. Karapct ağa cibindən bır spıçka çıxardıb yandırdı. 
X udayar boy çubuğu alışdırdı vo dedı:

Y axşı-yaxşı! M ən çoxdan bilirdim  ki, son bahacılsan. Hcç 
s«onnon bacarmaq olmaz Yaxşı-yaxşt! G ötür bir kollo çək , görok no 
qodər golor.

Karapct ağa ycko kollolorin bırini qucaqlayıb qoydu təroziyə.
-  Bu on, bu da on-iyirm i Bu beş, bu üç. bu ıki, bu da yarım. 

Bolı, düz otuz gırvonkə. O tuz girvonkosı otuz abbası. bu altı manat, 
çıxaq doqquz şahısını, qalar bcş manat on bir şahısı.

Karapet ağa qondi lorəzidən götürüb qoydu ycrə.
- Karapct ağa, indi A llaha şükür, monı tanıdın ki?

Ncco yoni tanıdım ?
-  Indi b ild im  m ən  k im əm  d a?
-  Son kim son?

M ən D anabaş kondinin katdası X udayar boyom.
M ən do ikinci kild kupets Karapct ağayam
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- Ay atana Atlah rəhm ot cləsin. Bu sözləri mon ondan ötrü orz 
cdirom , indi dünyada qəlp adam  çoxalıbdır. Birisi gəlib nisyə sövdo 
elər, and içor, Allaha. pcyğom boro ki, üç gündən sonra pulunu gəti- 
rorom. Üç gün olur ay, bolko üç il. Amma Allah m onə bir ölüm gön- 
dorsin, bu cür qolp işlor tutmuyum. Sözün doğnısu, bu gün iş bclo 
gotirdi. yanımca şohoro pul gotirmomişom. İndi mon qondi apanram , 
inşallah sübh tczdon sənin bcş manat on bır şahını burda hazır clorom.

Karapct ağa bu sözlori eşitcok cold qondı apanb qoydu ycrino 
vo qayıdıb sağ olini qoydu Xudayar boyin çıynıno, sol oli ilo qapını 
göstordi.

-  Dı gct, çıx gct! Tcz ol gct burdan! E lə bu saat çıx gct.
X udayar boy dınm oz-söyləm oz dükandan çıxıb üz qoydu get-

moyo. Axşam azanına ancaq yanm  saat qalırdı ki. Xudayar boy goldi 
çıxdı ham an karvansaraya ki, cşşoyi qatmışdı

X udayar boy karvansaranın qapısına yctişcək içəndən  bir alçaq 
qodok arxalıqlı. boz papaq, ağ tuman kışı çıxıb qaş-qabaq ıto üz tutdu 
X udayar bəyə;

A kışi. Allah atana rohmot closin, gol bu xatanı bizim  başı- 
mızdan sovud! A kişi. bu bolanı gotirib qatmısan tövləyo, b iz  tongo 
doyduq ki! Son allah, gedim ulağı çıxardım . götür apar

Bu sözlori dcyib güdok kişi. - kı karvansaranın odabaşısı olsun. 
ısUxli qayıda karvansaranın hoyotino. Xudayar boy onu çağınb saxladı:

Y avaş görüm , hara gedirson? N eco bolanı gotirib qatmışam 
tövloyo? Yi>qin ki. ulağ m allam an yola gctmır Axı monim ulağım 
sakit ulağdı Son nıyo bu sözü dcyirsən?

O dabaşı olini ö lçə -ö lço  qavım  soslo başladı
A kışi, son allah. zarafat clom o M onim kcfımin o  vaxtı dcyil 

Eşşoyinı çıxardım , götür apar
X udayar boy qayım  səslə  cavab vcrdi:
-  Rohmotliyin oğlu, bir sözünü mono dc görüm ki. axı no olubdu?

No olacaq. yckə kışi! Xalqın cşşəyinı oğurlayıb gətirmison qat-
mısan m onim  karvansarama N iyə? Gorok monnon qosd-qorəzin var?

Ə , doli olm am ısan ki! Ya kcflison? M on niyo xalqın cşşəyini 
oğurluyuram ? Vallah, hcç artıq-oskik danışm a ki, pcşman olarsan.

Yaxşı, rohm otliyin oğlu, özgo cşşok tapa bilm irdın. gcdin 
M ohom m odhoson ominın cşşoyıni gotdin, bizi qoydun qalm aqala?

N cco qalm aqala qoym uşam  mon soni?



-  Ncco qalmaqal olacaq? Son clo cşşoyi tövloyo qatıb oyza' cum - 
muşdun, M ohommodhoson ominin xırda oğlu ox kimi özünü soxdu 
karvansaraya ki, cşşoyi aparacağam. Mon do no tövr vcraydim? Doxi 
no dcyim, başına dönüm! Bu oglan özünü çırpır ycrdon ycro ki, ya 
özümü gorok öldürüm, ya da bu saaı gorok cşşoyi aparam. A xın  lap 
naolac qalıb, gctdim bir qaradovoy çağırdım . oğlam  döyo-döyo 
çıxartdı cşıyo.

- Hcyif. hcyif, hcyif ki, mon burda olm amışam. Vallahi ki, ö lü- 
sünü qoyardım oğlanın burda! Onu m ən sağ ötürordim  kondo? Sən 
pos niyo moni golib çağırmadın?.. Q orəz, kcçib. Indi hava qaranlıq- 
layır. mon doxi kondo qayıda bilmorəm . M on özüm  də gorok qalam, 
cşşok do gorok qala. Bu gccə sənə  qonağam . Korbolayı C ofor omi.

-  Qonaqsan, gözüm üstə ycrin var. Əlbotto, indı do gctmok oimaz. 
Hava lap qaranlıqlayır. Di burda niyə durubsan9 Buyur, gedək 
monzilo.

Kərbolayı C ofor omı qabaqca və X udayar onıın dalınca gcdib 
girdilor bir xırda qaranliq hücrəyo. K orbolayı C ofor omi g irən kimi 
bır spıçka çəkib, sol torəfdo divara vurulm uş xırda lampanı yandırdı 
və qonağa ycr göstərdi. Hücronin forşi ibarətdi bir palazdan. Y uxan 
başda qovulm uşdu bır bükülü yorğan-döşok, bucaqda var ıdi bır 
sonək, bır lülcyin vo süpürgo. Çirkli d ivarlann no tağ lan  var idı, no 
taxçası. Xudayar bəy palaz üsto oturub dalm ı dayadı yüko və çubu- 
ğunu çıxardıb başladı doldurmağa. Sonra üzünü K ərbəlayı C əfor 
əm iyə tutub dcdi:

G əl otur görok, Korbəlayı C ofər omi. G əl mono bir od da zoh- 
mot çok ver. G əl, gol otur söhbot cdok bir az.

Korbəlayı C ofər əm i də həm çinin başm aqlannı çıxardıb, keçdi 
oturdu bir tərəfdən və bır spıçka çəkib tutlu Xudayar boyın çubuğuna. 
Xudayar boy çubuğu alışdırdı.

Korbəlayı C əfor əm i, son gorok bu ohvalaü m ono dcmoyoydin. 
Sən m ənim  üroyim o bir ox vurdun. Allah görüm  M əhom ınədhəson 
ominin atasına lənət cləsin! O moni xalq içində rüsvay clədi. M ən 
bu yaşa golm işdim , indiyə kimi bu cür bədnam  olm am ışdım .

X udayar boy sözünü dcyib vo dinloyib çubuğu uzatdı vcrdi K or- 
bolayı C əfə r əm iyə. O da ‘*ya A llah” -  dcyib çubuğu aldı vo süm ü- 
rüb dedi:

1 O lizo. o torvfo
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-  Yaxşı buyurursan, Xudayar bəy. A xır M ohommodhoson omi 
neylosın? Onun no günalıı var? Son eşşoyi gətirəndo ona xəbər ver- 
soydin, heç bclo olmazdı. Onda bilordilər ki, eşşəyi son gotırmison, 
da oğlunu göndormozdi.

- A kişi. adına and olsun. cşşəyi mono M ohəm m ədhəson omi 
özü vcrib. Eşşəyi m onə o dəyyus özü vcribdi. o  qurumsaq Özü vcribdi, 
o Ö m ər özü vcribdı. A kışi, n iyə ınanm ırsan''

-N iy o  do inanmıram? Xcyr, ınanıram.
-  Q urani-m ünzəl haqqı özü veribdi. Niyə, m ən üç yüzcv in  kat- 

dası o la -o la  bir ulaq da tapa bilm irəm , gedirəm  oğurluqca özgolo- 
rının eşşəyini gə tin rəm ?

-  X cyr, inanıram  da, niyə inanmıram?
Korbolayı C əfor dikəlib  çubuğu vcrdi X udayar bəyo, Xudayar 

bəy b ir-ik i süm ürüb gcnə başladı:
- Indi sən görərson, Kərbolayı C əfər omi, mən qisasımı M ohom- 

m odhəson om idon almasam . mon bu saqqalı qırxdıraram!
K ərbəlayı C ofor əm ı b ır az gülüm sünüb vo bir qədor dikolib 

sual ctdi:
Y axşı. sən  no c iəyə bilərsən ona?

-  M on onun gözüno ağ sallam! No cliyocəyəm  onu? Mon onun 
böyüyü dcyiləm ? Gün olm az ki, onun m əno ışı düşməsın. Basaram 
palçığa, çıxararam  üstə, ayaqlaram . No clıyocoyəm ?

- O n-on iki yaşında bır oğlan sol olındə bır çöhnək sallaya-sallaya 
gırdi içərı, çölm əyı qoydu ycro vo üzünü tutdu Korbolayı Coforə:

- Dadaş, bu gün anam  oti bır az yandırıb. ycyə bılsəniz yaxşıdır. 
B ır bax gör.

K ərbəlayı C əfor qeyznən cavab vcrdi:
-  Ay ananın dədəsm in  gorunıı... AUahü okbər! Lonət şcytana. 

Bclo do bodboxtük o lar kı, mon düşm üşəm ? G ün oim az ki, o  ıtın 
qızı oti yandırm asın, ya pışivo vcrm osin

Oğİan başını aşağı oyib dcdi:
-  Yox, dadaş, vallah, anam m  hcç bir günahı yoxdu. Bu gün gct- 

mişdi ham am a Q onçaya da tapştrmışdı hordon-birdən əto  baxstn. 
Q onçanın da başı no bilim  nəyo moşğul olubdu. əti yandm b.

-  N iyə, ham am  ananın başına uçsun! Elo gorək bu gün anan 
gcdəydi ham am a?

O ğlan toəccübiü  cavab verdi:



Pos havaxt gorok gedoydi?
Xudayar katdaya aclıq çox kar clomişdi; çünki sohordon, konddon 

çıxandan bır tiko çörok ycmomişdi. savay qazının bir stokan çaymdan. 
Oğlan çölmoyı ıçən gətiron kımı bozbaşın qoxusu X udayar bəyo 
bclo xoş goldi ki. könlündo Korbəlayı Coforin övrotino iki min yaman 
dcdi. Xudayar boy gördü kı. ata ılo oğlun mükalimosi çox uzun çoko- 
cok. am ma onun ürovi do gedir acından; bu səbobo ortalığa söz atdı 
ki. bolko söhbot qurtara. Çölm əyi dığırladaraq:

-  Korbolayı C ofor omi. vallah. hər no dcyirsən dc. am ma dcyi- 
rəm ki. oğlanın xəbəri yoxdu. Ət bir tikə do yanm ayıb. qovrulubdu. 
Ətin çox yaxşı qoxusu golir.

Korbəlayı Cofor durub bucaqdan b ir san  qaşıq tapıb. golib çöm - 
bəldi çölmoyın başında. Çölm əyin qapağını gctüriib. bir qaşıq ətin 
suyundan götürüb tçdi vo ağzmı marçıldadıb. qaşqabağını turşudub. 
üzün tutdu Xudayar boyo:

-  Xcyr, bu oli ycmok olmaz.
Q əroz. Kərbolayı Cofor bir qədor də övrətm dən gılcy elodi, bır 

q o d ə rd ə  söyüşdon. lənətdən dcdi. A xın naolac qalıb. gotdi süfroni 
açdı ortalığa, bir az quru çörok doğradı siniyo vo sağ qolunu çorm ə- 
yıb çölm əyi üzüqoylu elodi sinninin üsto. sonra ətlori b ir-b ir seçdi 
qoydu çölm əyə, hor iki əlı ilo çöroyi q anşd ınb  X udayar bəyə tok lif 
clodi:

- Bısmillah. Xudayar boy, ırəlı çokil görək. Horçond ot do 
yanıbdı. am ma baxtından küs, xa-xa-xa ..

Xudayar boy iroli çokilib olini uzatdı. Bir ncço tiko götürüb dcdi: 
Korbolayı C ofər əm i. and olsun A llaha. son lap nainsa f adam - 

san. Kişi. kim dey irk ı. bu ot yantb? Vallah, o g o rb ir  tikə do yanıbdı. 
T a bundan yaxşı ot bışınoz.

Xudayar bəy, lap yalan dcyırdi. Ə w o la , ondan ötrü ki, çox 
acmışdı. Ac adama yanm ış ot do xoş gəlor. Vo bır do ki. bura şəhordi. 
genə neco olsa. şəhər bozbaşı ilo kond bozbaşı bir olm az. G cnə şohər 
bozbaşının yanm ışı kənd bozbaşının lap yaxşısm dan lozzotli olar.

Boli, K ərbolayı C ofor və X udayar boy hor ikisi m əşğul oldular, 
ycmoyo. Oğlan bir az durdu, sonra çıxıb getdi. X udayar boy sol qıçını 
qabağına uzadıb. sağ qıçını dikoltmişdi. Belo ki, sağ qıçı süfronin 
içındo idi. A m m a K ərbəlayı C ofor diz üsto oturub, üzüqoylu düş- 
m üşdü çöroyin üsto. Belo ki. az qalırdı bum u doyo siniyo.

Çöroyi ycyıb qurtardılar. Korbolayı Cofor süfrəni. qablan yığış- 
d ın b  qoydu konara. Hor ikısi ollorini silib çokildilər. Xudayar boy 
bir kohildeyib. götürdü çubuğunu vo doldum b alışdırdı vo bir qədor 
çəkib, uzatdı Kərbolayı Coforo səmt.

-  K ərbəlayı Cofor omi, mono bir yeddi manat lazımdı. Gorok 
hor ncco olm uş olsa, tapıb m ənim işimi diizoldoson

K ərbolayı Cofor olüstü cavab vcrdı:
-X u d a y a r  boy. pcyğom bor haqqı mondo yoxdu O lseydi hansı 

qurum saq müzayiqo clərdi?
Ö zündo voxdu. özgodon tap. Qoroz. onu bunu bilmirəm. gorək 

no yolnan olsa, tapıb vcrəson.
K orbolayı C ofor bir az fikirdon sonra dcdi:

Vallah, yaxşı deyirsən. Amma indi o srço x  xarabdı Hamı ındi 
elo bir A llah bəndosı kı. adamın olini tuisun? Indi hor koso gcdim 
dcyim mono bir ycddı manat laztmdı, dcyocok gotir yanımda on ycddi 
manatlıq bir şcy zaloq ' qoy.

- Hcç zəro r yoxdu, nə  eybi var. Son bir clo adam tap ki, mono 
yeddi manat versin, mon onun yanında on ycddi nıanatlıq şey girov 
qoyum . G cno sözün var?

K orbolayı Cofor gcno bır qodor fikir cloyib cavab verdi:
-  İndı sonin yanında nəyın var ki, zaloq qoyasan?
- O  sono borc dcyil. Son pulu tap, gör qoyaram , ya yox.
-  A xır ncco ola bilor ki. mon bilmiyim, sən neco şcy girov 

qoyacaqsan?! Bəlko pul sahıbi sən qoyduğun şcyı qobula götürmodi.
X udayar boy bır qodər duruxdu. Çubuğu götürüb başladı doldur- 

mağa. Ü zünü K orbəlayı C əforə tutub alçaqdan dcdı:
-  K orbolayı C ofor əm i, son hor kəsdən olm uş olsa, mono ycddi 

m anat tap, gotirdiyim  cşşək olsun zaloq. No vaxt m on sonin pulunu 
gətirib  verdim , son do m onım  cşşoyimi qavtarıb verərsən özümo.

-  Xa. xa, xa! X a-xa-xa!.. X udayar bəy sonm dostgahın varmış... 
xa-xa, xa! A kışi. sən zarafat cloyirmişson... xa. xa, xa...

-  Q ardaş, dəxi niyo gülürson? Hansı m əlum  zarafat cloyir?!
-  Xa, xa, xa... A kişi. eşşok sonin deyil ki, onu girov qoyasan! 

Söz yox, qoyarsan. Amma sabah olcaq eşşoyin sahibi gəlib  eşşəyi 
aparacaq da! xa-xa-xa ...

1 Girov
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-  Yavaş. qoy görak, a kişı, b ır az yavaş gül, qoy sozümü dcyım. 
And olsun Allaha. mon zarafaı clomirom Yaxşı, cşşoyin sahibi no 
dcyib sondon eşşoyi istoyocok? F.şşoyin sahibi sono kimın yamnda 
cşşok tapşınb? Boİi, goldi dedi: *‘M onim cşşoyim burdadı, cşşoyımı 
ver” . Dcyoson: "Kimin yanında son monim karvansarama cşşok qat- 
m ısan?" Ya xcyir, sono dcdı: “Pos cşşok ncco oldu?" Son do dc ki. 
“cşşoyi hor kos gotirib bura qatmışdı, lıaman adam da cşşoyı çıxardıb 
apardı” ünnan  sonra mon bilorom, cşşoyin sahibi bilor. Doxi sono 
no doxli var?

Bu sözlon deyondon sonra Xudayar boy çubuğu uzatdı Korbolayı 
Coforo. O da çubuğu alıb, moşğul oldu çokm oyo. Bunlann söhboti 
çox uzun çokdi. O, bclo dcdi, bu bclo dcdi. A xın bu cür şort bağladı- 
lar. Korbolayı Cofor Xuda>“a r  boyo ycddi manat vcnıin vo cşşok qalsın 
onun ixtıyannda. Hor no cloyir closin: ya satsın, ya gizlotsin, ya no 
clovir closin. Xudayar boy do kondo qayıdıb xobor vcrsin ki, cşşok 
kar\ ansaradan oğurlamb. Horgah M ohom m odhoson omi çox atılıb 
düşso vo şıltaq closo, Xudayar aııd-am an ıçsın kı, mıravoy suda orizo 
vcrib, karvansaraçıdan cşşoyi ıstoyir. Ə gor M ohom m odhoson omı 
şohoro golib, Korbolayt Cofordon ohvalatı soruşsa, Korbolayı Cofor 
and içsin, am an closin ki, hoqiqotdo cşşok oğurlam b; voni Xudayar 
boyin bu işdo hcç günahı yoxdu

Bu cür todbiri tökon kımi Korbolayı Cofor çıxdı eşiyo vo bir qodor 
yubanıb goldi oturdu vo cibindon bir beşlik vo iki toklik çıxardıb, 
qoydu Xudayar boyin qabağına. Xudayar pulu götürüb qoydu cibino. 
bir qodor dikoldi Sağ olini Korbolayı Coforin qabağına uzadıb dedi:

- V cr olini mono.
Korbolayı Cofor homçının sağ olini vcrdı X udayar boyin olino.

Korbolayı Cofor omı. AHah sonm oğlunu saxlasın vo sonı sola- 
mat ctosin. A llah öz bırlıyı xatırıno sono bu sövdodo xcyır vcrsin.

IV

X udayar boy ycyib qam ı tox vo ycddi manatı cibino qoyub, 
arxayın vo nılıat uzanıb yatdı Yoqin ki, çoxdandı onun yuxusu bu -  
gccoki kim i şirin olmanıışdı.

A m m a dünyada bozı vaxt. bolko do çox vaxt çox tooccüblü işlor 
ıttifaq düşür. M osola. ındı bu saat burada X udayar katda lozzotnon
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yıxılıb yatdu A mma clo bu saat Danabaş kondindo üç ycrdo matom 
qurulubdu. Üçüno do X udayar boy özü baıs olubdur. Doğrudan, çox 
gülmoli ohvalatdı vo çox qoşong ohvalatdır. Ondan ötrü qoşong ohva- 
latdı ki, adam gülür, üroyi açılır. Yoxsa noyo lazım dır qom vo qüsso 
gotiron hekayot?!

Boli, bu saat, clo  bu doqıqo. bu gcco sohoro kımi Danabaş kon- 
dindo üç cvdo m atom  qurulubdur. B in M ohommodhoson omınin 
cvindo. -  ncco ki. molumdu, — biri Xudayar boyin öz cvindo vo biri 
do Xudayar boy istoyon övrotın, yonı Zcynobın cvındo. Holo X uda- 
yar boy şohordo qalm alı olsun, kcçok Danabaş kondino vo Zeynobin 
m atom indon başlayıb. dcyo-dcyo golok çıxaq başa.

Zcynob qırx-qırx ıki yaşında. kök, dolu vo qarabuğdayı bir 
övrotdir. İki ıl bundan iroli ori Korbolayı Hcydor ölüb. Qalıbdı bır 
oğlu V oliqulu, on ycddi yaşında, iki do qızı: Fizzo yeddı yaştnda vo 
Ziba dörd yaşında

Zeynob no Zcynob!
Hanı ıroliki Zcynob? Onu iki il bundan oqdom 1 göron ındi hcç 

tammaz. Zcynobi göroydinız ori Korbolayı Heydorin sağlığında. 
Danabaş kondindo Zeynobin adı tok idi gözollikdo

Zcynob uşaqlıqda bır yctım  qız ıdı. Amma çox gözolliyi sobobo 
bibısı apanb öz cvindo saxladı. bu qosd ilo ki. alstn öz oğluna. Qoroz, 
bıbısınin oğlu öldü vo Zcynobin adı bir elo şöhrot tapdı ki, elçi-clçi 
üstdon tökülüb golordi. And içirlor ki. bir ilin içindo Zcynobin on 
dörd müştorisi var idi. Hamısı da ağıllı-başlı ycrlordon. A xm , qismot 
bclo gotirdi ki, Zcynobi vcrdilor Heydoro; yoni çox yaxşı clodilor ki, 
verdilor Hcydoro. Ondan ötrü ki, Hcydonn atası Korbolayı lsmayıl kon- 
din mötobor şoxslorindon b ın  ıdı vo Zevnobin qcyri müştərilərindon 
no dövlotdo oskık idi. no do hörmotdo.

Zcynob H cydorə gəlondon üç il sonra Korbolayı Ismayıl vəfat 
cdib. doqquz ulağ, dörd -beş qaram al, iyirmı üç qoyun vo yeddi keçi 
vo iki xalvar zomi qoyub getdi. Soz yox, dövlotin yansı çatdı Heydəro 
vo yansı da qardaşı Rzaya.

Bir ildon sonra Rza öldü vo Heydor atasm ın dövlotino tok oldu 
m alik vo işi goldikco başladı təroqqi clom oyə. Amma bununla bclo, 
söz yox, xorcı d ə  az dcyiidi. Ə vvəia, atasım n vo qardaşının chsan 
və K ərbolaya göndorm ək xərci. sonra özü do Kərbolaya gedib

1 Q s b a q ,  o w o l
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qayıdıb, gcııo dalı düşdü. Ncco do dalı düşmosin? Hcsab cloyirdi ki, 
aıasının vıı qardaşınm noşlorini Korbolaya göndomıokliyə vo öz Kor- 
bolaya gclmoklıyino düz ıki yüz manat xorci çıxıb Amma Allah-taala 
rəhim Allahdır. Çünki bu pullan Korbolayt Heydor m übarok yolda 
xorclomışdir. gcno axırda A llah-taala öz qüdrot oli ılö Korbolayı 
Ilcydonn ışını düzoltdı. Bclo düzoltdi ki. Korbolayı llcydor ölondo 
ozüno yctmış manat xorc çıxdı vo bundan olavo övroti Zcynobə iki 
yüz əlli manat, oğluııa yüz qırx və hər qızına yüz manat pul çıxmışdı 
Qalan zomilorini vosiyyot clodi övrotino vo qızlarına. Amma həyoti 
do vcrdi oglu Voliquluya

Korboluyı Hcydorin ölmoyi ovroti Zcynob üçün ycko müsibot 
oldu. Artıq qom vo qüssə clodi, yazıq övrot onnin ölm əyino. İndi bu 
\aat hər cümo axşamı orinin qobrinin üslə gcdib. bir ycko m oroko 
qurar. Vaqion az-az lapılar bu cür istokli övrot. Arnnıa hununla bclə, 
Zeynob bır tıko naşiikürlük elomir Qom vo qüsso içindo gcno homişo 
Aliaha şükür vo sona cloyir ki. A llah-taala ona hir parça çörok verib, 
özgoloro möhtac elomoyib. Vo bir do ki, cvlənm oli oğlu vo iki qızı... 
Gcno Allah borokot vcrsın, bunların hamısının şükrünü yerino yctir- 
mok lazımdır.

Zevnəb oğlundan ycrdon-göyo kimi razıdır. Ondan ötrii ki. V oli- 
qulu ı> itaoti ki. anasına cloyir. bəlko alasına clom ozdi. V oliqulu 
noinki anasına nisbot. bolko özgələro göro do artıq üzüyola oğlandt. 
Yoqin ki. anası dcso ö l-ölocok, qal-qalacaq. Atast ölon gündən 
bugünkü güno kımi bir elo vaxt olm ayıh ki. Voliqulu işini-gücünü 
boşluyub. müsahiblorino qoşultıb gozm oyo vo kefo moşğul olsun, 

Insafon Voliqulu çox mozlum oğlandı. indiyodok Zcynob V əli- 
quludan bır lük qodon do ıncımoınişdı. Amma axır vaxtda iş bclo 
gotdi ki, Vəliquluyııan anasının arası bork doydi 

İş bu cür oldu.
Gorok ohvalatı başdan başlayaq M orhum Korbolayı llcydor ilə 

Xudavar katba bork rofiqdilor. Əvvol cavanlıqdan la Korbolayı Hcy- 
dor öloıı giino kimi Xudayar bov ilo onun arasıııdan qıl kcçmozdi 
Can dcyib can cşıdordılor G cco vo gündüz gozm okləri bir. ycm oklən 
bır, o turm aqlan bir. durm aqlan bir. Bunlann dostluğu ta o  yero çatdı 
ki. xalq bunlardan lap bodgüman oldu Bclo ki. bunlann dostluğunu 
horo bır töv rbaşa düşürdü Bıri dcyirdi ki. bunlar xe lbətcə  o tavdan '

1 A rj/ ın  o  tayı no/nrdo luinlıır

kandrobat malı kcçırib satırlar. Amma xeyr. bclo dcyildi. Bu xoyal 
xam xoyaldı. O  sobəbə ki, Xudayar boyi bilmirom , am ma Heydər 
oslən ata mınmoyi bacarm azdı. Xeyr, bu deyildi.

Bozisi də dcyirdi ki, bunlar qolp pul qayırırlar. Vaqion. çox təəc- 
cüblü şcydir. Danabaş kondi qolp, pul?! Aya, görok Danabaş kon- 
dindo heç sa f pulnan qəlp  pula təfavüt qoyarlar '  Hcç tanırlar qolp 
pul nədir. ə . s a f  pul nədir? Xcyr, bclə deyil.

V ossalam  ki, hərə  bir cür güman cdirdi,
Q orəz, xalq no güman cloyir-cləsin . am ma zahirən Korbolayı 

H cydom on X udayar boyin dostluğtı möhkom doslluğa oxşayırdı.
Kcçmiş günlonn bir günü. qış fosli ıdi Gccodon üç-dörd  saat 

kcçmişdi. Ilə r  ıki roliq. yonı morhum Korbolayı llcydor vo Xudayar 
boy vo bunlardan savayı Kərbolayı Hcydərin qonşulanndan bır ncço 
kondlı K orbolayı Hcydorgilin tövlə otağında oturuh moşğul idilor 
söhboto. M olumdur. qışın uzun gccolorini yatmaqnan qunarm aq 
olm az. O dur ki, Danabaş kondindo aıadan-babadan qalm a bu bır 
adotdi, hər m əhollonin adam lan, - çünki indi doxi bir iş-güc yox. - 
bir tövlo otağına yığışıb, ta gccodon altı saat gcdono kim i, danış- 
m aqnan, dcm oknon, gülm oknon kcçirirlor. Cox vaxt bclə olur kt. bu 
o turanlann birisi yaxşı ohvalatdan, hekayotdon nağıl cdir, xalq da 
qutaq asır

Bolı, X udayar boy bir torofdə vo Korbolayı lleydər bir lorofdo 
oturub. hekayətə qulaq asırdılar.

D anabaş kondinin mollası M olla Pirqulu “ B oxtiyam am o"1 kita- 
bından bir əhvalat oxuyurdu. O turanlanıı ham tsının fikri mollada idi. 
Iıtifaq da belo düşdü ki, haman iki rofıqlərin ikisinin övratləri hamilo 
idi I lom in geco ikisinin do ağnsı tutmuşdu. Hckayonin şinn  yeri idı 
Tövlonin qapısı cınltı ilo açıldı. Tövloyo ikı oğlan uşağı. bir qız uşağı 
soxulub, goldilor kondlilorin vanına. Çünki tövlo o qodor işıq dcyildi. 
uşaqlar ax tard ıq lan  adamı giron kim i göm todilor. A xın adam lann 
içindon Kortjolayı Hcydorin başına doluşub. başladılar bundan m uş- 
tuluq istəm əyə.

-  Ə m i. m uştuluğum u ver, b ir oğlun oldu. Ver, ver m uştuluğum u
vcr.

K orbəlayt H eydər olini uzatdt cibino vo uşaqlann horosinin 
ovcuna b ir az iydo qoyub yola saldı. M olla Pirqulu vo kondlilor

1 Pohlıtvi d ilin d n  y j/ılın ı>  q<Kİım tU&tAndır.
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Korbulayı Hcydorə göz aydınlığı vcrdilor və mulla gcno başladı 
nağılını. X udayar boy homçinııı nofıqıno mübarokbadlıq vcrib, bir 
qodor cumdu fıkro, sonra olini luıub Korbəlayı Heydoro som t və 
olinı ona lo ra f uzadıb çağırdı. M olla sosini kosdi ki, görsün nə dcyir 
X udayar boy.

Qardaş. Korbəlayı I leydər əlin i vcr məııə.
Kərbolayı Heydor olinı uzaldı Xudayar bəyo. Çünki hor iki refiq 

b ır-b inndon bır az uzaq oturm uşdular, ə l-o lo  verondən hor ikisi bir 
qədor dikəlmışdı. Ə l-ə lo  vcron kinti X udayar bəy başladı:

-  Qardaş. Korbolayı Hcydər. monım ozizim vo iki gözümün işığı! 
Sonin oğlun oldu. allah onu sənə  çox görmosin öz birliyi xatırosıno. 
Qardaş, indi bu saat clo monim do övrətim  ayaq üslodi G ərok ki. 
özün do bilirson. Qardaş. gol e lə  oturanlann yanında ohd bağlayaq. 
Ə gər indi xobər gotırdilər ki, mənim də  oğlum clubdu. onda bunların 
hər ikisınin qardaşhq siğəsini oxuruq. O nlar da bızim  kımı qardaş 
olsunlar Ya xcyr. m ənim  qızım  oldu, siğosinı oxudub verok sonın 
oğluna.

Molla hamıdan qabaq öz razıçılığım izhar cdib və X udayar bəyın 
bu toklifıni artıq boyənib dedi;

... Zi lıor loraf ki. şovəd küşto sudi-islaməsl. Çox gözəl, çox yaxşı, 
hor tərof, yəni hor necə olm uş olsa, islamın m əsləhotidir. Çox 
gözoU çox gözəl.

Molla Pirqulu bildi ki, dediyi fərdi heç kəs başa düşm əyocək; 
əgar düşsələr do yaxşı monada başa düşəcəklor. Y əni bu sövdənin hər 
bir lərəfi islamın m əslohətıdir.

M olla. islanıdan m urad özünü nozordo tuturdu; çünkı o  görürdü 
ki, elo də olsa siğə oxudub ona ağız şırinliyi vcrocoklər, belə do olsa 
vcracəklər. Söz yox, hə r nccə olm uş olsa. axunda xcyirdi.

Boli. əhd bağlandı vo xobər goldi ki, X udayar bəyin qızı oldu. 
Kotholayı H eydər oğlunutı adını qoydu Vəliqulu, Xudayar boy qtzunn 
adını qoydu Gülsüm. I laman geco M olla Pirqulu G ülsüm ün siğosini 
oxudu V əliquluya.

Bu ohvalaldan sonra K orbolayı lleydəm ən  X udayar boyin ara- 
sında olan ntchribançılıq doxi do artdı. Belə ki, bunlar oldular lap 
sodaqəlli dost vo lap yavıq qohunı. Bu onun cvindo, o bunun cvində. 
Y əqin ki. doğm a qardaş da bu tövr roftar elom ozdi, ncco kı, bunlar 
cdirdilər Ta Korbəlayı Hcydor ölon günə kimi bu rofiqlorin m əhob- 
boti vo raftarı bir tük qodəri də  pozulmadı.

Bunlann bu cür doslluqlannın müqabilindo camaal yoquı clomişdi 
ki. K orbəlayı Heydərin ölm okliyi gorok X udayar boyo an tq  tosır 
closin. Amma X udayar boy gözüno döndüyüm bclə roftar clədi ki. 
xalq lap heyran qaldı. Bclo ki, K ərbəlayı Heydorin canı ağzından 
çıxan kimi Xudayar bəy Zcynobin yanına adam göndordı kı, mobadə- 
n ıəbado özgəsino dil vcrə və özgəsinə oro gcdo. N iyə? Ondan ötrü 
ki, guya Korbəlayı Hcydor ona, yənı Xudayar boyə vosiyyət edib Iti, 
Zeynəbi o  özü alsın, qoym asm  özgo nanıərdə oro geısin’

Elə ki bu səda kond arasında şöhrot lapdı, xalq hamı başa düşdü 
ki, m ərhum  K orbəlayı H eydəm on X udayar boy no qolp pul qayınr- 
mışlar, no də kandrobal malt o  laydan-bu laya kcçirirmişlər. Hamı 
başa düşdü ki, bu rofiqlorin mohobboti noinki bir-birino imiş, bəlkə 
b ir-birinin övrotinə imiş. Kim no bılsin, bolko Xudayar boy ölsəydı. 
Korbolayı H eydər də onun övrotini istəyocəkdi.

Zeynob X udayar bəyin clçisıno cavab vcrdi ki. qoy Xudayar bəy 
anqtrsın tayını tapsın; Zcynob onun tayı dcyil. onu qapısında lıcç nökər 
do saxlam az. Zcynob X udayar bəyo ondan ötrü bu cavabt verdi ki, 
ovvola, orinin bodəni qəbrin içindo bolkə heç soyumamışdt. Ona no 
lazım olm uşdu yasdan çıxm am ış, or dalınca düşsün? İkincisı, ondan 
ötrü bu cavahı vcrdi ki. K ərbolayı Ilcydor ölən kimi Zcvnəbo iki 
loyaqotli ycrdəıı m üşləri çtxdı. Biri Danabaş kondinın m ötəbəri vo 
sayılanı Hacı H əm zo vo biri də Ç ərçiboğaz kəndinin qlavası X alıq- 
vcrdi bəy Bunlartn hor ikısino Zcynob cavab vcrdi ki. onun oro gct- 
m ok xahişi yoxdur. Ö çüncü do Zcynob ondan ötrü Xudayar boyə bu 
cavabı vcrdi ki, ncco övrot ola -  ya kasıb, ya dövləlli, ya cavan, ya 
qoca, ya göyçok, ya çirkin razı olar yüz il ərsiz qalsın, am ma üzünü 
X udayar bəyin adam a oxşam az üzünə vo iri bum una sürtmosin. Bu 
sözlor Zcynəbin öz sözlori idi kt, X udayar katdanın elçisino dcmişdi 

X udayar boy Zcynobdon holo ümidini lap kəsm ədi; gcno güman 
eloytrdi ki. bəlko b ir tövm on yum şala vo ipə-sapa golo. Vo bir do 
artıq üm id V əliquluya bağlamtşdı. 0  bilirdi ki, V oliqulu çoxdandır 
G ülsüm ün oduna alıştb; həlo axır vaxtı toy fıkrinə düşübdür. Pos bclo 
olan suroldo gcnə ümid var ki, yoni X udayar boyin ümidi var ki, 
Voliqulu anastnı b ir tövm ən. bir fondnən yola gəlirə. Zcynobin ərə  
gctm oklik fəqorasi Voliqulunun əvTollor hcç vecinə golm əzdi. Ona 
nə doxli var? Anast kim ə gcdocok getsin; ancaq onun yan  Gülsüm 
sağ olsun.



Vaqion Voliqulu nişanlısına lap aşiq olm uşdu. artıq mohebbotı 
var idi Amma işlor belo gotirdi ki, Zcvnobin Xudayar boya yox cavabı 
gcdon kimi Xudayar boy xobor vcrdi ki, ovvola, doxi qızını vcrmok 
Tstomır Voliquluya vo bir do Zcynobo və Voliquluya sifariş göndordi 
ki. morhum Kərbolayı llcydorin ona, yoni Xudayar boyo iki yiiz 
manat höccotli borcu var. tczliknon düzoldib vcrsinlor ki. doxı 
şikayot-m ikayot olmastn. Zcynob Xudayar boyo cavab göndordi ki. 
ogor o  qızını Voliquluya vcrmok istomir, hcç, da onun qızını alm ır 
oğluna. Vo bir do ki. ogor Korbolayı Hcydorin ona iki yüz manat 
borcu var. kağızını qoysun divana, divandan da pulunu alsın.

Voliqulunun bu ohvalatdan hcç xoberi yox idi; çünki o günü 
Voliqulu çöldo idi, zom iyo toxum sopırdi. Cöldon cvo qayıdıb vo 
m allan tövloyo qatıb girdi cvo vo anasını dilxor görüb, tooccüblo 
sobobini soruşdu.

Zcynob bucaqda diz üsto oturub, olindo corab toxuyurdu. Zahiron 
çox qomgın gön>onirdi. Zcynobin sol somtindo Fızzo qızı yanını vcrib 
ycro. diqqot ilo baxırdı anasının üzüno. Konarda quru ycrdo Ziba qızı 
ö/.-özuno bir zad oynayırdı. V aliqulu içori giron kım i Zcynob bir 
baxdı o f  lunun üzüno, gcno başını saldt aşağı vo sağ oli ilo çarqatını 
gözlorinin üsto aparan kimi Voliqulu başa düşdü ki, anası ağlayır. 
Veliqulu golib oturdu bir som tdan vo q ıç lannı uzadıb, yorğuıı adam 
kimi dayandı divara.

-  Ana, no qayırtrsan, ağlayırsan?
Zeynob başını qaldırdı oğluna somt. G özlorinin yaşı sübhün şchı 

kimi kirpiklorini islatmışdı.
Xcyr, bala. ağlatnıram . N iya ağlayıram ?
Görükon budur ki. Zcynob ciddi-cohd cloyirdi ağlamağını büruzo 

verm osin ki, oğlunun üroyi sıxılsın. A m m a sosindon olüstü duym aq 
olardı ki, Zeynəb çox ağlayıbdı.

Fizzə dikolib oturdu vo üzünü tutub qardaşına və doluxsunub dcdi:
-  Dadaş. vallah, anam yalan deyir. Anam bayaqdandı elo ağlıyır. 

Elo biz ham ım ız ağlayırıq... Bayaq...
Q ızın görükür ki, gcno sözü var idi desin, am m a anası qoym adı.
- Yaxşı, yaxşı, bildılor ta. Yalan danışm a. Yox, vallah, Volıqulu. 

bır zad yoxdu. Elo tok qaldım . b ir az ürəyim  sıxıldı, ağlam ağım  
tutdu; yoxsa bir şey yoxdu

-  Ana, mon dcyirom sonin yasın qiyamoto kimı qurtarmayacaq. 
Rohmotliyin qızı, bu qodor do ağlamaq o lar son ağlayırsan'' Bir bax 
gör dadaşım  neço ıldi ölübdü.

- Dadaş, bir arvad goldı dcdi omın Gülsüm ü vermır sono, onun- 
çün ağladı

Zcynəb bork acıqlandı Fizzonin üstüno:
Dur itil cəhonnəm o, A yişəl Dur, dur, gct!

I'izzə ayaq üsto durub. gcno oturdu ycro.
V oliqulu çox tooccüb ilə üzünü tutdu anasına:
- Ana, vallah, sonin sözün var, amma bılmırom no sobobo dem ir- 

son. Bu no sözdü ki, Fizzo dcyir? Bura golon arvad kim idi?
Bura golon a n a d  Sokıno xala idi: Xudayar boy göndormişdi. 

D eyir ki. X udayar boy dcyir. ovvola qızımı vcrm irom Voliquluya 
vo b ir do guya Korbolayı Hcydorin m əno iki yüz manat borcu vär. 
versinlor ki. ş ikayot-zad olmasın.

On doqiqo ana vo oğul hor ikisi sakıt oldular. Fızzo do ırolikı 
ycrindo yanını ycro vcrib, tooccüb ilo baxırdı galı anasının vo gah 
qardaşının üzüno Ziba bucaqda bir zad oynayıb öz-özünə oxuyurdu 
V oliquluya Zibaııın oxumağı çox naxoş goldi; çünki clo onsuz da 
nnun qaş-qabağı acıqlı görsonirdi Ancaq bohano axtarır da hirsini 
bünızo vcrsın. V oliqulu Zibam n üsto bir tövr acıqtandı:

-  itin qızı ıt. son do vaxt tapdın oxumağa! Bizım kcfimızo bax, 
bunun kcfıno bax. C ohənnom  ol, qoy get eşiya!

Z iba qardaşının sosıni cşitcok dik qalxdı ayaq üsto və anasına 
somt baxıb, hor iki olini üzüno aparıo. başladı ağlamağa. Bu ağla- 
maqlığı ilo guya Zıba anastndan kömok istoyırdi. Q ız yoqin bilim ıiş 
ki. anası köm oyə gələcək .

Bala. ağlam a. ağlama, gol yanıma. gol. Bizim çırağım ız o vodo 
kcçdi ki, atanız öldü. G əl. gol, gəl otu yanımda...

V oliqulu bir soz danışm ayıb. başını salm ışdı aşağı vo əlindo bır 
çöp oynadırdı. Fızzə bacısı Ziba kimi o llənni gözlərinin üsto qoyub. 
hem çinin ağlam ağa başladı. Voliqulu üzünü anasına çöndərib sual 
etdi:

-  A na. bo sən S ekinə xalaya no cavab verdin?
Anası bir cavab verm odi... U şaqlar seslorini kesib, yavıqlaşdılar 

analann ın  yanına. Ziba keçib otdu anasm ın qucağında. Fizzo do sağ 
torofden anasını qucaqlayıb. tooccüblo baxırdı qardaşım n üzüno.



Zcynob b ircavob vcrmodı; amma Volicjulu doxi bork sos ilo dübaro 
soruşdu:

Axı mon sondon söz xobor alıram. Qulaqlann kardı. cşıtmırson?
-  No deyocokdim?! Dcdim kı. Korbolayı Meydorin ogor ona 

borcu var. qoy kağızını qoysun divana.
Zcynob sakil oldu vo Voliqulu dübaro sual clodi:
- Hlo birco bu?

Bo doxı no olacaq ki?
lııdı son bilmirson mon sondon no soruşuram , ana?
Bala. son soruşdun, mon do cavab vcrdim. Ta doxi mondoıı no 

istoyirson?
Bo Gülsümdon yana ııo cavab verdin?
Mon no cavab vcrocokdim! Gülsumün mon vokili deyilom  ki! 

Ala vcrmoyondon soııra doxi mon no dcyocoyom ? Dcdim ki. ogor
o qızını monim oğlum a. vcnııok istomir. mon do hcç alm ıram . Daha 
no dcyocokdim?

Voliqulu zahiron artıq qcyzlondi vo bu cü r anasına dedi:
Yaxşı. bo son bilirson ki. G ülsümo vokillik cliyo bilm ozson, 

pos mono ncco vokıllik cdirson?
Zcynob tooccüb ılo cavab vcrdı:

Axı son monim oğlum san. G ülsüm  monım kı. q ızım  dcyil.
Yaxşı dcyirson. ;uıa. Amma oğul qodn bilon anaya, golin qızdan 

irolidir. Son bu sözlori nahaq ycm  dcyirson.
Voliqulu sözü bclo gotirdi ki. Zeynob cavab tapm adı dcsin. 

Dübaro Volıqulu başladı:
Indi ki. bclodir. mon gorok aynlam . M on görürom  ki. soninlo 

yola gcdo bilm oyocoyom  Allah atana rohm ot closın. Mom clo ayır. 
Qoyun gcdim öz.go yanda olum.

Zcynob ağlaya-ağlaya üzüni'ı tutdu Voliquluya:
Bala. Voliqulu, yadındadı ki, atan ölondo son m ono toskinlik 

venrdin ki. ana, ağlam a mon b ir doqiqo qoym aram  sonin üroyin 
sıxılsm ? Pos myo sözünün üsto durm ursan?

-  Axı bir son monirn üroyimi sıxm a ki, m on do sonin üroyini 
sıxmayım.

Bala, qadan alım, ınon niyo sonin üroyini sıxıram? Xudayar boy 
Gülsüm ü vcrm ir. mon bclo sono G ülsüm don yaxşı qız alaram . Doxi 
üroyinı niyo sıxırsan?

- Vallah, ana, mon onu-buııu bilmirom ; gorok kişinin pulunu 
vcroson. elo bu saat apanb vcnm. Kişinin sözu haqdır. Monim yadım- 
dadır atamın ondan borc clomokliyi.

Bala, çox da yadındadır. Indi monim hanı iki yüz ınanatım kı. 
vcrim  aparasan X udayar boyo?

Voliqulu qcyznon vo çığıra-çığıra vo sağ olini ö lço-ölço dcyır: 
Yox. olm az. gorok vcroson! Bu saat gorok vcroson!

Voliqulu sözünü dcyıb cavabını gözotdomodı vo ayağa durub. 
zoğal ağacını olino götürüb, qapıları çırpdı bır-bırıno vo çıxdı gctdi.

Fizzo vo Ziba sos-sost) vcrib. hor ikısi ağlamaqda idi; çünki hcç 
o lm az ki, ana ağlasın, balaca balalar ağlamasınlar. Zcynob do, söz 
yox, ağlayırdı; noinkı mohz oğluynan sozo golmok üsto; xeyr, ancaq 
kcçon günlori, gözol günlori, xoş günlori yadına düşmüşdü. Vaqion 
Korbolayı Hcydor bir dofo onun üstüno bu tövr qabarmamışdı. Əgor 
qabarm ışdı da. döyüb söymüşdü do, ycrindo döyiib söyınüşdü.

Zcynobın ışı çox çotin ycro goldi dayandı. Ev qaranlıq, uşaqlar 
ac. bır tiko aşdan-zaddan bişirib. qaldı ocaqdasoyudu. Mallar qaldı ac, 
susuz. Volıqıılu da ki. çıxdı qoydu gctdi. Kım ııo bilsin no vaxt golo- 
cok çöroyo?!

Insafon Zcynobin işi çox çotin ycro dayandı; çünki görürdü bu 
iş asanlıqnan qunarm ayacaq. X udayar katda ordan o cür sifariş cdib, 
Voliqulu da bu torofdon başlayıb şıltağı vo dava-m orokoni. Zcynob 
do hantdan iki yüz manatı düzoldib vcrocok? Yonı, söz yox, istoso 
vcror. I lorçond indi bu saat onun o qodor noqd pulu yoxdu; amma 
söz yox, istoso m ürum an düzx>ldor. Allah Korbolayı Mcydoro rohmot 
closin. azdan-çoxdan qoyubdur. Amnıa söz burasındadır ki, Zcynobin 
otini kosson. ikı yüz qopik do vcrmoz Xudayar boyo; çünki o  çox 
yaxşı tanıyır X udayar boyi. Xcyr, vcm ıoz. bir qopik do vcrm oz ki. 
gözünün oyuna qoysun.

Zcynob qaranlıqda otunıb. bu tö v T  Pıkro cummuşdıı. Q ızlan  da 
ağlam aqdan b ir az sakit olub. üzlorini qoym uşdular analannın 
dizinın üsto. Düz iki saat ana vo balalar bu halotdo oturmuşdular. 
A xın qapı açıldı. Zcynob elo bildi Volıquludu. Bir az üroyi açıldı.

Ax, ana, no gözol zadsan!
GÖrükür kı, qızhır da bu cür güman clodilor; çünki hor ikisi 

başlannı qalxızıb, baxdılar qapıya somt. A m m a cvo giron şoxsin 
papağı V oliqulunun papağından ycko görsənirdi. Zcynob başa düşdü 
ki, bu oğlu dcyil. O dur ki, bir az vahimo ilo xobor aldı:



-  G əion, kimson?
Evu giron şoxs qlavanın yasovulu Q asımoli idi. Qasım oli özünö 

nişan vcm ıom iş tooccüblü soruşdu:
-  Bu nodi, cv niyo belo qaranlıqdı? Yoqin ki, spiçkoniz yoxdu?
Zcynob dübaro soruşdu.
-  Dadaş. cvin qaranlıq olm ağm da sonin no işin var? Söz.ünü dc. 

çıx gctl
Qasımoli bclo cavab vcrdr 

Xala. qlava, Xudayar boyin şikayotino göro oğlun Voliqulunu 
tutub qatdı dama. Moni göndordi sono xobor vcnm  ki, son Xudayar 
boyı razı clomiyinco oğlunu dam dan çıxarmıyacaq. Vossalam.

Qasımoli hoio sözlorini dcyib qurtarm am ışdı, Fizzo ilo Ziba 
ağlamağa başladılar Yasovul sözünü tamam cloyib vo iki doqiqo do 
dayanıb çıxıb gctdi.

İndı pos Zcynob başına no kül olosin? İndi pos Zcynob başına 
haranın daşını salsın? Y azıq övrot gcconi sohoro kımi ağlam aqlıq 
ilo kcçiribdi.

Sohor Sokino xaia xobor vcrdi ki, Xudayar katda gctdi şohoro 
noçoiniko do alacağından yana şikayot closin. Bu ohvalat ham an gün 
olub ki, Xudayar boy sübh tczdon golib, M ohom m odhoson om inin 
cşşoyini alıb apardı şohoro.

V

İndi söz yox, konardan baxan X udayar boyi m ozom m ot eleyir. 
Amma xcyr. burada osio vo qota m ozom m ot ycri yoxdu. Ə gor duraq 
insafon danışaq, haqqı itırmoyok, gorok heç X udayar boyi günahkar 
tutmayaq.

Doğnıdur, bu qıy iü-qalın  ham ısm a bais X udayar boydı; am ma 
X udayar boyın qosdi o dcyil kı, xaiqın cvino m oroko saisın. Xudayar 
boyin tok birco qosdi var. Onun qosdi m ohz Zcynobi alm aqdı; yoxsa 
bu kişi no Z ibanın vo Fizzonin ağiam ağına razıdır, no do Zeynobin 
üroyının sıxılm ağını istoyir. X udayar boy M ohom m odhoson om inin 
cşşoyinı qosdon satmadı ki, M ohommodhoson omı Korbola ziyarətin- 
don qalsın. Xcyr, Allah ciom osın. X udayar boyın M ohom m odhoson 
om iynon düşm onçiiiyi yoxdur ki! Xcyr, l>clo deyil. X udayar boy

cşşoyı o sobobo satdı kı, ona beş-aitı manat pul lazım idi. Pui da ondan 
ötrü iazım ıdi kı, bir kollo qond vo bir girvonko çay alacaq idi. Qondi 
vo çayı da ondan ötori alırdı ki. qazıya vcrocok idi.

Pos buniann ham ısından bclo molum olurdu ki, Xudayar boyın 
m ohz birco qosdi var. Onun qosdi ancaq cvlonm okdır; yoni Zeynobı 
alınaqdır. Bclo oian surotdo Xudayar boyin bu tövr horokotino hcç 
vodo pis dcm ok olnıaz; çünki burada bir x ilaf omol yoxdu. Şoriot 
cvlonm okiiyo hcç vaxt manc oİmuyubdu.

X udayar boyo do cvlonmoklik çox vacibdir. Əvvola, ondan ötrü 
vacibdır ki, cvlonm om ok soabob işlorin birisidir. Ikinci, ondan ötrü 
vacıbdır kı. Xudayar boyin övroti bclə çirkindir ki. heç kos roğbot 
clom oz onun olindon su alıb içsin. Xudayar boyin övroti Zcynobin 
olino su tökm oyo yaramaz. Üçüncü. Xudayar boyo ondan ötrü cvion- 
mok vo mohz Zcynobi almaq vacibdir ki. Xudayar boy özü çox kasıb- 
dır. no qodor dcson kasıbdır. Amma Zcynobi alsa, daraşıb yctim - 
ycsirin malını ycyib çıxacaq başa. Pos bu cür m onfootli sövdodon 
hansı axm aq qaçar.

Boli. bclodı.
Holo siz X udayar hoyi yaxşı tanımırsınız. Xudayar boy çox ağıllı 

adamdı.
X udayar boy Zcynobi almaqdan ötrü çox tolaş cdir. Bu fikro 

düşondon. b ir doqiqo aramı yoxdur. Bir fond qaimayıb ki, bu baredo 
elomosin. Amma indiyo kiıni hor no cloyib, no qodor çalışıbsa, hcç bir 
notico bağışlamayıbdı. A xınncı fondi o oldu ki. Voliqulunu gizlodib. 
Zcynobo sifariş ciodi ki. qlava Voliqulunu qatıb dama; boiko yazıq 
övrotin baiasına üroyi yana vo razılıq xoborini göndoro.

I lanıan axşam ki. Voliqulu anası ilo sözo goidi. çıxıb üz qoydu düz 
qayınatası X udayar boygilo.

Voliqulu girdı içori vo salam vcrib durdu konarda vo dalmı dayadı 
cvin d ivanna. V oliquiu oturm adı ondan ötrü ki, o, homişo bu cvo 
golondo olüstü ona ya qaym atası, ya qaym anası ycr görsodib, xoş 
dil dcyordilor. am m a indi bunlann hcç birisi olmadı.

X udayar boy namaz üsto idi. Xudayar boyin iki oğlu -  Hcydorqulu 
altı yaştnda vo M uradqulu doqquz yaşında, -  hor ikisi quru ycrdo 
üzüüsto uzanıb vo iki ollorini bır-biri üsto qoyub, qıçlannı göyo 
qalxızıb, bir-bınm n qıçianndan vunırduiar. Gülsüm, yoni Voliqulunun 
nişanlısı, V oiiquiunu görcok çadirşobo bürünüb, pambıq boğçası kimi



çokilib oturdu qaranlıq bucaqda. Xudayar boyin övrotı uşaqlann sol 
somtino oturub, üzünü qoymuşdu sag dizinin üsto.

Voliqulu içori giron kimi övroı haman halotdo qalıb. üzünü dızinin 
iistiindon götürmodi. Söz yox, bu. komiltifatlığm ovvolinci nışanosı. 
Ancaq M uradqulu başuıı qald ınb  gülo-gülo dcdi: “Buy, omi oğlum 
goldi".

Horçond Xudayar boy namaz üsto idi, amma hor kos onun sifotino 
diqqotlo baxsaydı. olüstü duyardı ki, Xudayar boy bu doqiqo fıkir 
doryasına, bolko qom doryasına qorqdir. Namazı qurtanb. üzünü tutdu 
Voliquluya. amına surotino toğyır' vcrmodi:

-  Voliqulu, bala. ayaq üsto niyo durm usan? G olib otursana
Voliqulu konardan çöm bolıb, başladı çanq lan  çıxarmağa.
Xudayar boy canam azdan tosbchı götürüb. başladı çövürmoyi 

vo üzünü uşaqlanna çöndorib, onları mozomrnot clodi ki. biodob 
olm asınlar; yoni dunıb otursunlar. Amma uşaqlara X udayar boyin 
məzomm oti tük qodor do kar clomodi vo bir do X udayar boy bıkar 
dcyil idi, tosbch çövürürdü. Bu özü clo bir işdi; ololxüsus möm in 
müsolmanlardan ötrü. Xudayar boy do bişokkü şübho mömin m usol- 
mandtr.

Xudayar boy bu doqiqo bu lıalotdo oturm uşdu diz üsto, sağ  olinin 
dirsoyı sol olinin kofosindo, sağ olindo tosbch baştnı salm ışdı dala. 
guya kif ağzına su alıb. qarqara cloyir. gözünü cvin soqfıno diroyib, 
dcyoson pordi sayırdı. Amrna söz yox, pordi saym ırdı, “qülhüvol- 
lah”  dcyirdi.

X udayar boy tosbchın hor donosino bir dofo "qülhüvollah" zikr 
cloyirdi. Bcş doqiqoyodok tosbchi çövürüb vo alçaq sos ilo tcz-tcz 
hır-birinin dalmca “qülhüvollah, qülhüvollah. qülhüvollah’’ - d c y ib  
axın tosbchi qoydu ycro vo üzünü tutdu Voliquluya:

V oliqulu, bu gün b ir az bikcfo oxşayırsan?
Volıqulu cavab vcrmodi. X udayar boy gcno başladı:

Ncylok, üroyinı stxma. Dünya işidi, clo do olar, bclo do olar 
M on bilirom  niyo bikcfson. Amma ncylom ok. Allah ananın atasm a 
nohlot closin! O  bizim lıamımızı d ilxor cloyibdi. A x, ax , V oliqulul 
Allah Korbolayı Hcydoro rohmot closin! Voliqulu, atanın qodrini həlo 
bundan sonra bilorson. Dcyirson ana golib ata ovozi olacaq9 Xcyr. 
hcç vədo olm az. Anan arvaddı, am m a atan kişi idi. A r\ad tn  pirino

'  D oyişiklik
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nohlot! Arvadın dını. ımanı, m əzhəbı olmaz. Arvad no bilir mozhob 
nodir? Qardaş oğlu. monını çalışmağım hamısı bundan ötrüdür ki, sizi 
vo yctim  bactlannı ananızın olindon bir tövr qunaram . Bclo bilirsən, 
Voliqulu, mon doğrudan, yaxşılıq itıron adam dcyilem , namord dcyi- 
lom. Korbolayı H cydəm on mon qardaş idim. Onun monim boynumdu 
çox haqqı var... Çox, çox. Niyo, son öziin do gorok biloson ki, bu 
yalan dcyil. İndi pos ncco ola bilər ki, mon bu yaxşılıqlan iürim? Allah 
mono qozob clor. Yox-yox, Allah görsotməsin, Allah clomosin! Mon 
bir para nam ordlordon dcyilom, yaxamı çokim konara, dcyim no 
oiacaq olsun. Xcyr, belo olm az. İndi, ozizim, Volıqulu, qardaş oğlu, 
son özün do görürson ki, sizin mondon savayı bir özgo boyüyünüz, 
baş çokəniniz yoxdu. Pos belo olan surətdo mon neco durum konarda 
baxım ki, anan getsin Xalıqvcrdi boyo vo gözol atanın. rəhmotlik ata- 
nm. o iki gözüm ün ışığı atanın...

Bu sözlon  X udayar boy bir halda dcyirdi ki. dcyoson pəs ürəyi 
yanırdı. Sol əlilo  gevmosinin ətoyini qalxızıb guya ki. gözüııün yaşını 
silir. Amma bir xırdaca huşyar adam olsaydı. olüstü duyardı ki, X uda- 
yar boyin gözüno bir tiko yaş golmoyibdi

O  rəhm otliyin mal-dövlotini apanb lotular ilo ycsin, çıxsın başa, 
bo yctim lor ncco olsun? Bo son ncco olasan? Ax. Allah. Allah, son 
yct foryada! Aman günüdü, AllahJ

Volıqulu ollorini cibino qoyub. başı aşağı Xudayann sözlorino 
qıılaq vcrirdi. Xudayar boy sözlorini qurtanb. çubuğunu doldurm ağa 
m əşğul oldu. Voliqulu bir öskürüb başladı:

Vallah. omi. and olsun bizi yaradan moxluqa. mon gün oimaz ki, 
anam nan savaşm ayım  Hlo ındi bu saat bir ycko dava salıb buraya 
golm işənv

X udayar boy çubuğu alışd ınb  və tüstünü püfləyib dedi:
Y ox, Voliqıılu. mon doxi sonin sözüno ınanmıram! Mon holo 

güm an eloyirom  kı. anannan dilbirson. Son son olsan. hcç vodo ona 
ana dcm ozson. Sən son olsan. no onun yanına gcdorson. no do onnan 
bır cvdo qalarsan. N iyə. A llaha şükür. sonın ycrin yoxdu? Bax, bura 
clo sonin öz cvindir. No qodor qalacaqsan. qal yc, iç; ölon güno kimi 
qal m oniın cvim do. Yox. bunlar ham ısı sözdü. Voliqulu. m ən sözü 
olüstü scçərom . Son istəson. anan olüstü rəyo golor. No sözdü?

-  A xt, om i. başına dolanım , m on doxi ncyloyim ? Elə sən  no 
dcyirson. m on do cliyim . Doxi məm m  olinıdon no golor ki?
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-  Yəni indi son sözümo baxırsan da? Çox yaxşı. qaJ bunıda, gctmo
anamın yanına.

-  Baş üsto. Gctmo dcyirson, getm orom . Mon no dcyirom ki?
-  Əlbotto, getmo da! No sobobo gedoson? O  ki, soni oğul ycrindo 

qoymur, son ona ana dcyib. qabağm da durursan? G ctm o, qal burda 
vo xobor vcr ki. mon doxi o  cvo üz çöndormiyocoyom. Qurtardı getdi.

- Baş üstə, omi. Monim sözüm nodi ki? Mon clo bu saat acıq clo- 
yib, çıxıb golmişom. G cdocoyom  ogor doxi niyo golirdim?

Xudayar boy üzünü tutub M uradquluya dcdi:
-  M uradqulu, dur bu saat gct M oşodi Əhmod dayına deyilon 

dodom deyir bır az Qasımolinı göndorsin bura, vacib iş var
Muradqulu ayağa durub, gctdi qapım açdı çıxsın eşiyo, amma cold 

qapını örtüb qayıtdı goldi öz yerino vo üzünü tutdu dodosino:
- Dodo, valİah, mon gcdo bilmərom . Bşik clo qaranlıqdı ki, göz- 

gözü görmür.
Xudayar boy bu sözlorı cşitcok cold çubuğu atdı vo M uradqu- 

lunun yam na sıçraytb, yapışdı onun iki qulağından və öz  boyunca 
qaldırdı. Bu hcyndo bir qoribə iş oldu. X udayar boyin övroti onun 
üstə tullamb iki oli ilo başladı onun saqqalını yolm ağa. M uradqulu 
dodosinin olindon qurtulub, qaçdı bacısı oturan künco soxuldu. G ül- 
siımün dalına. Ər və övrot olboyaxa oldular. M uradqulu və Mcydor- 
qulunun norolon; analannın çığ ın ı səsi, X udayar boyın anqırtısı evo 
b ir clo volvolo saldılar ki, guya bu saat dünya vo alom dağılacaq.

Gülsüm öz ycrindo bclo möhkom olurm uşdu ki, dcyoson cansız 
b ır şeydir Voliqulu da ancaq bir ayağa durub, heç bilm odi no cləsin 
vo kımo köm ək çıxsın.

Xudayar boy övrotim n saçlannı sağ olino doluyub cvdo o yana 
sürüyürdü, bu yana sürüyürdü. H əm in dəqiqo  Allah öz qüdrotindon 
Qasımolini yctirdi. Q asım əli tcz qaçıb, övrəti X udayar boyin olindon 
alıb, başiadı onu, yəni övrəti m ozəm m ot clom oyi.

Somn ki, canın budur, axı düz torpəş do, bacı. Axı son niyə 
onnin  ışlonno qanşırsan kı, başına bu oyun golsin? Di gcl, aldın 
payını, çağır dayım!..

Ö vrot baştna çırpa-çırpa evdon qaçıb çıxdı eşiyo. X udayar boy 
ö\Tətinin dalınca yam an dcyo-dcyə çokildi oturdu öz ycrindo və 
üzünü tutdu Q asımoliyo:
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Q asımoli. balam, bu dava sonin üsto olub. Mon Muradquluya 
dedim  golib soni çağırsm , golmodi Mon do durub onu döyondo bu 
m om ko başladı

Qasımoli golib durdu Xudayar boyın lap qabağında. Bir olindo 
zoğal ağact. bir olindo çörok dürmoyı Xudayar boyin sözüno bu cür 
cavab vcrdi:

N iyo, rohm otliyin oğlu, ovvola budur ki, son axı özün bilirdin 
ki, mon golocoyom Gündüz sono dcm odim, geco golorəm söhbot 
cdorik ? Vo bir do ki, görok Muradqulunun vokili sonson, ya anasıdır? 
Uşağı ata döyor do, söyor do Ananın no borcudur ataynan övladın 
işino qanşsın? Xcyr, sonın arvadııı pıs dolanır. Mon axı biiirom onun 
dordı nədir (bu sözdo Q asımoli bır baxdı Voliquluııun üzünə). Mon 
biiirom  onun dordi nodir.

Xudayar boy ancaq ındi başa düşdü ki, üzü bir ncço ycrdən qana- 
yıb. A rvadının d ım aqlan  görükür kı, çox itı ımış. D əsmalnan üzünü 
s ilo -silo  dcdi:

-Q as ım o li, yaxşı yerindo golmıson. FJIo bu saat geı Voliqulugilə, 
anasına dc ki, Vəliqulunu qlava tutub qatdı dama. Dcsi> niyo, ya xeyr, 
bolkə, soruşmadı, clo bclo dcyinon ki, Xudayar bəyin şikayətino görə 
qlava Voliqulunu tutub qatdı dama və deyir ki, Xudavar bəyı razı clo- 
m oyinco ötürm oyocəyəm .

Q asım əli əlüstü üz qoydu qapıya som t və gcdə-gcdo dedi:
-  Baş üsto, olbətto, bciodi. Çox yaxşı. bu saat gcdim deyim.
Q asım əli çıxıb gctdi və Xudayar boy götürdü çubuğu oiino vo 

Voliquluya -  ki indiyo kimi ayaqüsto idi, - izn vcrdi otursun. V əli- 
qulu oturdu və X udayar bəy çubuğu alışd ınb  başladı çəkm oyi. Qapı 
yavaşca açıldı vo yazıq övrot dinm oz-söylom əz golib oturdu konar- 
dan qızının yanında. X udayar bəy üzünü tutdu övrətino:

Nccədi, əziz.im? Bir də məni tongə gətirərson? Bır do cızığından 
çıxarsan?

ö v rə t i  dinm odı. Xudayar sağ əlını yuxarı qaiduıb  başladı:
And olsun Allahın birliyino, son bir do monim işlorimo qanşa- 

san, m onim  sözüm ün qabağında söz danışasan, ta onda özünü ölm üş 
bil! And olsun Allaha. qabırğalanm  sındırram! A yişonin qızı, m ənim 
cvlonm oyim in sono do dəxli var?

ö v ro t bır cavab vermodi. X udayar boy gcno başladt:



-  Dedon cvindon mono çox dövlotlor gotımıison, bır az da şaxlan 
ınoniın üstümo. No dcyireon. sözün nodir? Mon ogor cvlonirom, 
özüm bilirom ki, no sobobo cvlonirom. Bunu hamı başa düşür ki. 
monım tlkrim özgodir Mon ondan ötrü cvlonmirom ki, monim göy- 
lüm arvad xahiş cdir. Yox, bclo dcyil. Vo niyo bu ncço ildo bu cür 
fıkirlorə düşmomişom ? Əgor cvlonmok istosoydim, indiyo kimi 
cvlonmişdim da! Sondon qorxurdum , alaşa, ya sonin qohum - 
qurdaşlanndan? Fh, öz dordım iz özüm üzo bos dcyil, son do golib 
dordimizi anm rsan, molun qızı molun.

ö v ro t ındiyo kiıııi bir söz dcm oyib, sakit vo samit qulaq asırdı. 
Bclo molum oldu ki, X udayar boyin “m oiun qızı'* dcm okiıyi arvada 
kar ciodi, sağ olıni uzadıb barm aqlanm n ucunu ycro qoyub cavab 
vcrdi:

Belo molun oğlu özünson! Bclo it oğlu özünson! Bclo köpok 
oğlu özünson! Bclo qurum saq oğlu özünson! N o sosini atmısan 
başına? Ağzına it başı alm ısan? Ağztnı tom iz saxla. V allahi ki, 
vaqioni pis görürson! Evionirson cvion. kim sono dcyir cvlonm o? 
A mma moni do boşa! Doxi mon goiib sinnim in bu vaxtm da günü 
davası çokmoyocoyom! Yox, moni boşa! M on doxi hcç vaxt sondo 
otura bilmorom!

Başım üsto, gözüm üsto, sözüm nodir. Ba bu yaxşı sözdü. Elo 
sabah soni boşaram. Heç üroyini sıxma. Qoy sohor açılsın, soni boşu- 
yum. Baş üsto. baş üsto.

Xudayar boy sözünü dcyib qurtardı. am m a övrotı bır cavab vcr- 
modi; no dcdi boşa, no dcdi boşama. ö v rə ti bu cür sakıt olm ağından 
clo başa düşmok olardı ki. özü dcdiyino pcşman oldu. I ioqiqotdo övrot 
artıq pcşman oldu. X udayar boyo boşa sözü dcm okdo; çünki indiyo 
kımi. yoni Xudayar boy cvionm o fıkrino düşondon bolko yüz dofo 
övroti ona dcyib moni boşa. A m m a indiyodok X udayar boy övrətino 
heç bclo cavab vcrmomişdi. Homişo boşanmaq sözü ortalığa golondo 
Xudayar boy övrotino hor no closoydi, ya döyoydi, ya söyoydi -  hcç 
vaxt dcm ozdi ki, boşaram. Ancaq bunu deyordi ki, “ölson do boşa- 
maram soni. Boşuyum, pos uşaqlann ncco olsun?”  Pos indi ki, 
X udayar boy bu cür cavab vcrdi, övrotin qolbino bclo goldi ki, "cy  
d ili-qafıl, bolko də elo doğrudan, sabah bu kişı m oni boşadı. Onda 
pos m on başırna no gün ağlıy ım ?”

X udayar boyin övrotı clo  xoşboxt övrotlərdon deyil ki, orlərino 
curot ilo desinlor "m oni boşa". Bu sözü c iə  övrot ağzına aiıb  danışar
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ki. ya atasına ümıdi golo, ya anasına arxaiana. ya qardaşlannı 
nozordo tuta, ya ki, öz dövloti vo puiuna qürrolono. Xudayar boyin 
övroti bu ncm otlorin ham ısından bınosibdi.

Xudayar boyin övrotınin udı Şərofdir. Ş orəf ortabab, qara vo anq 
övrətdi; yoni göyçək övrət dcyii. Yaşı oiar qırx, bolko do bir az artıq; 
bəikə ki. sindo Xudayar boydon böyükdü. Ş ərəf Xudayar bəyo golon 
vaxtiarda atası Xudayar boyin atasından hcç bir cohotdən oskik dcyil 
idi. A m m a ruzıgar bclo gotırdı ki. atası öldü. sonra anası öldü, iki 
qardaşı öidü, qaldı tək Xudayar bəyin ümidino. Xudayar boy do axır 
vaxtda oldu katda: yonı hörmotı artdı vo övrotino nisbot özü oidu 
ağa, övrotı oidu qarabaş. Amma bunilə bclo Şorəf o qədor aciz dcyii 
ki. X udayar boyın sözünün qabağında durub baxsın. Elo oiub ki, bır 
ağac Xudavar boy vuranda, birini do övroti vunıb. Amma bunılo bclə 
gcnə X udayar boydon qorxar, çünki ncco olm uş olsa, geno Xudayar 
boy kışidir. Kişı m əlum  zaddı ki, övrotdon güclü olar. Vo bır do kı. 
X udayar bəyin əlındo çotin dcyıl ki, ö\Tətinı boşasın!

Xudayar boy do ındiyə kimi ondan ötrü övrətinin çırkınlivinə. 
bəddavam lığına dözüb ki. kasıblığı cohoto mümkün elom ovib xorc 
çəkib  bir özgə övrət alsın. Ş ərof bunu çoxdan başa düşüb. O dur ki. 
o w o llo r evlənm ok söhboti düşondo Şərof bır tiko narahat olub şivon 
clom ozdi; çünkı bılirdi ki. orinin birqopıy ı yoxdu ki. versin saqqıza. 
çeynosın. Amma indı ış özgo curdü. İş indi bu cürdü ki, Xudayar bəy 
istəyir Zcynobi alsın. Əgor Zcynob Xudayar boyo golmək xahış closə. 
dəxi X udayar bəyo pul iazım deyii. Zcynobin bu saat dörd-bcş dost 
əcori paltarı boğçadadı: homçinin özünə göro pulu vo malı. Ş orəf 
do bundan qorxur ki. Zcynob istoso ona. yonı Şorəfo lap yaxşı horif 
oia biior. Söz yoxdur kı. Xudayar bəy Zcynobi do aiandan sonra 
Zcynob oiacaq xanım, Ş orof olacaq ona qarabaş. Bu da Şorofo 
ölüm don botdordi.

Bu sobəblərin hamısına göro, Xudayar boy kı. övrotınə dcdi sabah 
soni Ixjşaram. Ş əro f artıq pcşman oidu kı. ortalığa boş;mmaq söhboti 
saidı. Pos bu cohə tə  ərinin sözünün qabağında bir söz danışm adı. 
X udayar bəy durdu ayağa Bır gom oşdi. osnodı vo Gülsüm o dcdi ki. 
gotırib ycnn ı salsın vo Voliquiunun yanına yeriyib, ona alçaq sos iio 
bu cür nosihot ciodi. Voliqulu da durdu ayaq üsto. Xudayar bəy ağzını 
tutdu onun qulağına:

-  Q ulaq as, Voliquiu. Ağiını yığ başına vo mon no dcyirom , ona 
om ol cio . Ə gor istəyirson ki. m on səndon razı olam vo soni qohum -



luqdan konar clomiyim, mon sono hor no dcyirom, ham ısını b ır-bir 
yadında saxla vo hamısına omol ct. Indi bu saat durub gcdirson 
Qasımoligılo. G cco yat orda. Amma hcç kos sonin orada qalmağm ı 
bılmosm. Qasıınoliyo mon sabah özüm do tapşırram hor kos soruşsa, 
dcsin sonı qlava dama qalıbdı. Son qalarsan orda və  heç yana çıxm az- 
san. ta ki, mon özüm gcno hor vaxt lazım olsa, sonı çağırram , danı- 
şanq Bolko. bır tövm on o bodyolu yola gətırok. Di indi gct, yat.

Vəliqulu çömboldı çarıqlanm  gcysin. Gülsüm do bir tərofdon 
bır köhno döşok salıb bır-iki köhno yorğan açdı vo köhno yastıqlan 
gotinb düzüb çokıldı konara. V olıqulu çanq lann ı gcyib çıxdı gctdı. 
Xudayar boy soyunub, moşğul oldu bitlonmoyo çıraq işığına B ir-iki 
bıt dım aqları ilo öldüriib uzandı vo yorğanı çokdi üstüno. Qalanlar 
da horo bir yanda çəkilib yatdılar.

Nə Xudayar bəyın. no do Şorəfin yuxusu gəlir. X udayar boy bir 
saat qodori oyaq qalıb vo sabahkı güniin todbirini töküb ancaq yuxu- 
ladı Xudayar boy bu cür todbir tökdü.

Xudayar boy Zcynobin xasiyyotino bolod idi, yoqın clodi bclolık- 
non ipə-sapa golm oyocok. O yza çöndü, buyza çöndü vo axırı bir 
motlobdo goldi dayandı. X udayar boyin yadm a bir ohvalat düşdü. 
Bu ohvalat da bu yavuqlarda olm uşdu.

Əhvalat bu ıdi ki. b ir-ıki ay bundan əqdəm  bir şoxs golır qazınm  
yanına, deyir kı:

Qazı ağa. sono ıkı kollo qond vcrrom. ogor fılan ö\TƏtin kobinini 
kosson m ənə.

Qazı bır az fıkırləştb cavab vcnr ki:
Axı o  övrot xalqın kobinlı övrotidir. N o tövr xalqın övrətinin 

kobınıni özgoyo kəsm ok olar.
Maman şoxs cavab vcrir ki:

Qazı ağa. mon özüm  do bilirom  ki, belodir. Pəs sono m on niyo 
iki kollo qond vcrirəm ? O ndan ötrü iki kollə qəndi vcn rəm  ki, 
kobınlt övroti m ono alasaıı da! Yoxsa dul övrətin kəbinini cicim  də 
kosor. Və bir do, qazı ağa, indi o  övrotin on  gcdib K orbolaya. Kim 
no bilsin gəlo , golm iyo G ələndon  sonra, gcno olino b ir düdük 
vcrm ok çətın  dcyıl.

Bu m ətləb  X udayar boym yadına duşən kim i ö z-özünə  dcdi ki, 
“çox ocob, ho lə o  övrot kobinli övrət idi. Qazı iki kollo qond alıb 
ham an şoxsin işinı düzoltdi. Holo Zcynob, A llaha şükür, dul övrətdir. 
Hcç kobinli do deyil. Pəs belo olun suro tdə m on niyo gcdib ərzim i
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qazıya deyə bilmorom? Xcyr. yoqin ki, bu iş bundan savayı özgo cür 
baş tutmayacaq. G örükur ki, qazı iotudu vo yaxşı adamdı. Allah onun 
atasına rohmot closın. G örünür ki. dordmonddi. Pos elə sabah gcdım 
qazının yanına’*.

Bu tovr todbır töküb Xudayar katda gcno bir ycrdo duruxdu və 
fıkrə cumdu. Onun qabağını bir şey kosirdi. Xudayar boyin cibindo bu 
saat yeddi abbası pulu var idi Onu da töycü hcsabından verm işdilor 
ona. vcrsın qlavaya. Xudayar boy bu ycddi abbasını ındı şəhoro gcdib 
xorcloso do. o qodor ziyan yoxdu; qlavaya sonra düzoldib vcro bilər. 
Vo bir də  qlava nə  dcyocək? Q lava onun dodoliyi dcyıl?

Çox yaxşı, qoy bu belo olsun. Amma ycddi abbası ilə iş düzolmoz. 
Qoroz, bir qodor fıkirloşib, bunun çarosinı tapdı ki. qabaqca bizo 
tnolum olubdu. Səhor Xudayar boy ycrindon durub. boğçadakı gcy- 
mosinı gcyib tozo börkünü qoyub, istodı çıxsın cşiyo.

X udayar bəyin bu tövr gctmoyındon olüstü övrət-uşağı başa 
düşdü kı. Xudayar boy şohorə hazırlaşır. Gülsüm Xudayar bəyin yavı- 
ğına golib sonışdu:

-  Dodo. hara gcdirsən?
X udayar boy qaşqabaq ilo cavab vcrdı:
-  G cdirom  şəhorə. qazının yanına. G edirəm  ananı boşuyam.
X udayar boy cşıyə çıxan kimi, ana və balalar bir e lə  ağlaşma

qalx ızdılar ki, guya Xudayar boyo yas qurublar.
O  mohollodo binəva Zcynobin vo uşaqlannın matəm ı. bu m ohəl- 

lodo yazıq Şərofın vo balalannın matəm i. Xudayar boy üz qoydu 
M ohəm m odhosən əm inin cşşəyini alıb gctsin şohəro. O  mohollodo 
do fəqir M əhom m odhoson ominin vo bütün külfotinı matəm i.

V I

M ohommədheson əmi Xudayar bəyi yola salıb, gəldi girdi cvində.
M əhom m ədhəsonin  evi yekə qış evidir. Çünki qışda bu evdo 

təndir yanar, o  sobobo evin tirlori qapqara qaralıbdı. D ivariann doxi 
y u xan lan  qaralan kim i olub. Ev köhnə cvə  oxşayır. çünki tirlorin 
çoxusu oyiiibdir. Səqfın ortalığından bir “ham m al”  verilib ki, tipiorə 
tokyo olub, onlan möhkəm saxlasın. “Hamm alı" aitdan iki sütun sax- 
layır. H or siitunun altına bir yeko sai qoyuiub ki, sütunlan həm çınm  
m öhkəm  saxlasm . Evın bir torofındən tond irüsto  duvaq. bir torəfdə



kiırsu. üsıo bır qodor çörok qalunıb. Qaranlıq bucaqlarda taxça kimi 
dcşikloro düzüiüb saxsı qab-qaşıq. bır-ıki mıs qab. Kürsünün altında 
var üzüqoylu çcvrilm iş bir qa /an . bır çanaq, ıçindo qatıq, bır qara 
hısli çaydan. Bir torofdo salınıb bir palaz, üsto bır-iki dosto yorğan- 
döşok. Bir-ıkı taxçaya düzüiübdür bir ncço boğça. köhno papaq vo 
bır-ikı mücrü.

Vossolam kı, M ohommodhosən em ınin cv ınə gıron olüstü goror 
kı. bu kişi kasıb adamdır.

M ohommodhosən omi içəri giron kımı gördü ki, oğlu Əhmod 
üzüqoylu sonlib  quru ycrə və aglaya-aglaya gah bu yanı üsto çönür, 
gah o yanı üsto çönür. Yazıq oğiant guya ki. bır zohorlı ılan vurubdu 
A ğlaya-ağlaya gah başına vurur, gah başını döyür ycro.

Bır az konarda qırx bcş-olli sinnidə b ir övrət çöm bəlib. dalını 
dayayıb kürsüyə vo çənosini hor ikı olinin kofosino qoyub, qaşqa- 
bağnan Ə hm ədin ağlamağına tam aşa cdirdi. Köhno çarqat, köhno 
ağ çit arxalıq vo köhnə solmuş şiloyi dizlik övrotin libası ancaq 
budur. Əgor dcyək ki. bu övrotin ayaqlannda hcç başmaq da yoxdu, 
yəqin cləm ək lazımdır ki, bu övrot kasıb bəndonin övrotidir.

Bəli, bu övrət M ohəm m odhosən om inin övroti Izzotdi.
M ohommədhoson omi girdi içəri vo oğlunu dcdiyim iz halətdo 

görüb, goldı onun yanına. Bır qodor oyılib, yapışdı oğlunun qolundan 
ki. bolko durğuzub ovutsun. Oğlan doxi do şıddot clodı. M ohom m od- 
həson əm i şinn dillo nə qədər oğluna təskinlik  vcrdisə. oğlu bır tiko 
ovunmaq bilmədı.

-  Dur. bala. dur. Ağlam a. myo ağlayırsan. dəli oğlu dəli?  Axşam 
olcaq katda cşşəyi gcnə gətirəcək da! Eşşəyi öldürm oyocək ki! Dur. 
baJa, dur. Ağlama.

M ohommodhoson əm i oğluna yalvardıqca oğlan səsini ucaldırdı. 
Birdən Ə hm əd bir söz dcm əyib, durub qaçdı cşiyo. Ancaq M ohəm - 
modhəsən omi daldan çağırdı oğlanı kı, bilsin hara gcdir. Oğian cavab 
vcrm odi. Sonra üzünü tutdu övrətino səm t:

- A kişi, bu sofık oğlu səfık  hardan şcytan kimi çıxıb golıb cşşoyı 
apardı, bızi morəkoyo saldı?! Lap, vallah. bclo m orəkə olmaz. Əhmodı 
hcç təhom on ovum ıaq olm uvacaq. A llah -əkbər. bclo də  şcy olardt?!

Ö vroti cavab vcrdi:
Yaxşı-yaxşı. Biidilor. bildilor. Bu sözJori indi sən mono dcyirson. 

ta mən ncyləyim ? Eşşoyi vcrm əm iş bu sözləri mono dcyoydin da! 
İndi cşşoyi vcrm ison, m əno m əslohoto golm ison?

-  Axı. ay arvad. vailah, nccə cloyim? Ü z-üzdon utanır. G əiir 
ıstoyir, adamın üzündon golm ir ki, dcsin vcrm irəm. Və bir do bu bir 
clo şcy dcyil kı, itsin, batsın. Eşşəkdi da! Aparıb, gcno gətırəcok 
vcrocək özüm üzo. Fşşəyin ki, otini ycmoyocok!

Bu sözləri dcyondə M ohəmm odhoson omı ollorini yanına salıb 
durm uşdu övrotinin qabağında, guya kı, divanboyiyo cavab verir. 
Divanboyi əllorini ölço-ö lçn  sosini atdı başına:

Kişi vallah, billah, sondə bir tük qodəri ağıl yoxdu. Yaxşı, a 
kişi, axı sabah yox bıngün zovvarlar çıxırlar Axı o  yazıq heyvanı 
qoy bır gün rahat qalıb dincolsin, om ələ gəlsin ki, soni buradan altı 
aylıq yola aparsın, gətirsin. Yaxşı, ycko kişi, srağagünü cşşək gct- 
mişdi Uzun ağaca, dünon aparm ışdın doyırm ana, bu gün do ki, gctdi 
şəhorə. Pos lıavaxt o  hcyvan evdo qalıb kökolocok ki, son onu m inə- 
sən, ziyaroto gcdəson. Ay vay. qadam o pis sifotinə!

Arvad. A llah xatırino ol çək m ənim yaxamdan! M onim öz 
fıkrım özüm ə bəsdi indı ta neco cdok? Eşşəyi Xudayar bəy aparaiı 
yanm  saat olar. M ən indi ta gcdib, cşşoyi ondan alıb, kişini yan yolda 
qoya bilm ərom  ki! Kişi, necə olsa, ağsaqqaldı. Adamın gcnə işi 
düşər. N ccə oia bilər kı, bir cşşəkdən ötrü hakimi özündən ıncidəsən? 
A panb  cşşəyi, gcnə axşam qaytanb gotırocək da!

- İndı pəs m on ncyliyım ? Gol, ındi Əhmodi ovut, görok ncco 
ovudacaqsan M on balamın üroyini sıxım ? Axı görok nodon ötrü? 
G örok X udayar bəynon sonin no alıb vcrocəyın var? Katdadı, özünə 
katdadı! G örək onun katdalığımn sono bir nofı var?

Ə hm odin eşikdon ağlamaq səsını eşidib. izzət səsini kəsdi. 
O hm əd ağlaya-ağlaya içon soxulub. geno özünü çırpdı quru ycro və 
ağ laya-ağlava “v ay -vay” dcyə-deyo başladı:

V ay-vay! M ənim  cşşoyimi. monim eşşoyimi! Vallah, ana 
X udayar boy cşşəyi apanb şəhoro, ordan cşşəyin üstə sal' yüklüyüb. 
aparacaqlar körpii qayırmağa V ay-vay-vay!.. Ana, monim cşşoyimi!

G cnə bır qodor ağlayıb, oğlan iroliki kimi coid dunıb qaçdı cşiyo.
M əhəm m odhoson omi oğianın dalınca çıxdı həyoto görsün oğiu 

hara qaçır, am m a Ə hm əd çoxdan gözdon itmişdi M ohəm m odhosən 
gcnə cvo qayıdıb, övrotino dcdı ki, göro biinıodi oğiaııı. Bu axınncı 
foqorə tzzotin qcyzini dəxi artıq cuşo gətirdı:

1 S ıı Moyük. yiM tı dıış la v ı



A kişi. Allah göriim sonin cvini borbad closin! Bir ayaq gör axı 
uşaq hara qaçdı gcldi? Buy. Allah. rnon ncco cliyim ? A kişi. vallah. 
Əhmod dolidir. Özünü apanb quyuya-zada salar.

-  A y arvad, axı m an başım a no daş salım? M on na bilim  ındı o 
hara qaçdı. qoydu gcldi?

Izzot durdu ayağa va köhno göy çadirşobi başına salıb, çıxa- 
çıxa bu sözlori dcdi:

Atana nəhlot, Xudayar bey! Anana nohlat. Xudayar boy. Dodon 
tünbotün düşsün. Xudayar boy! Babanın hoşri Ömorin hoşnlo qopsun. 
Xudayar bəy!

lzzot uzaqlaşdı vo sosi golmodi M ohom m odhoson omı btr ah 
çokib, goldi oıurdu palaztn üsto. dahnı dayadı divara. Qcyzındon yazıq 
kişinin alnından tor axırdı. M ohommodhoson omi papağtııı çıxardı 
qoydu yero vo başl.ıdı bu cür öz-özüno şikayotlenm oyi:

Allah. dorgahtna çox şükür! Bondonin baştna bu qodor iş golor 
ki, monim başım a golir? Bıı Yczid oğlu Y czıd clo monim cşşoyimi 
gorak golib aparaydt ki. baştm a bu qedor qalm aqal galsin? Konddo 
iki min eşşok var Get birini min. apar da! Hlo monı gözün görür? 
Allahü okbər! Elo arvad yalan dcm ir ki! D oğru deyir də! Yaz.ıq 
heyvan bir gün rahat qalm ır ki. bir az om elə golsin. .. Eh vallah. 
mon bir qopik pula doymorom. Mon doğrudan kişi dcyiləm  ki! Arvad 
mondon yaxşıdır Əlbotto. arvad mondən yaxşıdır İndi X udayar boy 
cşşoyı Izzotdən istosoydi, Izzot eşşək  vcrordi? Holo Izzət arvaddı. 
Allahü əkbor! Lap ışlorim  çətin  ycro dayandt. Vallah. bilm irom  
kasıblıq dordi çokım, arvad-uşaq dordi çokim , eşşək  dərd i çəkiın. 
Yoni eşşəyi do vermomok olm a/d ı. Söz yox, no tövr vcrm ətnək olar? 
Eşşəyi vcrm esən onda dəxı konddə baş gozdirm ok o la r? G eno nccə 
olsa, hakimdi. katdadt. Günün günorta çağı gəldi. nahaq ycrdon yaxa- 
ladı ki, bu qodor iştrafındı ver, onda pos neco olsun? X eyr. olm azdı 
ki, vcrm iycydim . Holo m ən bilm irom  ki, vallah, bu arvad-uşaq  no 
deyir? Holo bu küçük niyo öziinü yerdən-ycre  çırpır?!. Deyın görok 
axı monnən bir ycrdo alnınıztn torini silib pul qazanmıstnız? Vcrdim, 
çox yaxşı elodim. ö z  eşşəyim dir, özüm  do verdim  da! Doxi sızo no 
doxli var? A kişi, yoni insafən onlartn da günahı yoxdur. O n la rd a  elo 
mənden ötrij qalmaqa! cloyirler da. Izzot yaxşı deyir da. Eşşek bir gün 
bikar qalm ır ki, ban  bir az kökolsin. Xeyr, onlann da günahı yoxdur...

M ohom m ədhəson əm i bu fikirdo idi, heyətdon Izzotin qayım  
səsi golib, M əhəm m odhəsən  em tnin fıkrini dağıtdı:

Apar da, apar. Bu ıspoyin cşşoyini do apar öldür do! Ay əlino 
donum. X udayar bəy. apar öldür do. Allaha qurban olum! Çox ocob 
oldu, çox yaxşı oldu...

Bu sözlori dcyo-deyo Izzot ox kimi soxuldu cvo vo üzünü 
M ohəm m odhəsən om iyə tutub gcno başladt: -  Nccedir? Dı get, rahat 
oldun? Dtncoldin, ya yox? Ay pis sıfotıno qusum! Xudayar bay 
cşşoyi bılirsən hara apardt? A panbdı şohora, üsto sal daşıyacaqlar 
Heydornan köıpüsünü qayınrlar. Hor konddon bir cşşək istoyiblər' 
Niyo, görok bütün Danabaş kondindo clo birco sənin cşşoyin moşhur 
ıdi? Da sonin cşşəyindon başqa cşşək yox idi? Di gct, dinceldin?

Bu sözləri dcyib, İzzot çarşabı başından kürsünün üsto attb, geno 
oturdu öz ycrindo. Mohomınodhoson omi cəld börkünü başına qoydu. 
durdu ayağa vo geldi arvadtnın yanına.

-  A n a d . neco eşşoyi apanblar daş daşısınlar? Buııu kim  dcyir?
-  Kim dcyocok? Xudayar boyin arvadı özü dcyir. Mon clo ora 

gctmişdim. Getdım ki, göriim bolke holo Xudavar şəhoro getməvibdi 
bolko cşşoyı alam gotırom. Xudayar boy çoxdan qoyub gcdib. Ä natİ 
özü mono dedi Mon holo heç soruşmadım eşşoyi nedon ötrü Xudayar 
boy apanb şohorə A kişi, holo arvad moni biraiom  nıozommot doy ib  
cy! M ono deyir ki, siz mogor malıntzdan kcçmisiniz? Siz bilmirsiniz 
ki, X udayar bəy cşşoyi nodon ötrü apardı şəhoro? Apardı Hcydorxan 
körpüsündon ötrü sal daşısmlar. Mono bork-bərk tapşırdt ki. Əhmodi 
yolluyaq eşşəyi alıb gotirsin.

M ohəm m odhoson omi bu söziən  cşitcok üz qoydu qapıya sem t 
ç ıx ıb  getsin

G cdim  elodo Əhmodi bu saat göndərim. G cdim görüm hardadı 
Ə hm od.

Bu hcyndo Ə hm ədin ağlamaq sosi goldi. Bir az keçdi. Əhmod də. 
M ohommodhoson omı do girdilər içon. Mohəmmodhoson omi oğluna 
gcno cşşokdon yana bir az arxayınlıq vcrib dedi ki, gcdib cşşoyı 
Xudayar boydon altb gotiısin. Oğlan o w o l cavab vcrdi ki, indi Xuda- 
yar boy az qalıb  şohoro yclişsin. M ehom m ədhoson omi dübare ona 
dedi: zoreri yoxdur. e le  şəho rodo  ycıişm işolsa, cşşeyi alıbgoıırsın .

Ə hm od ağlam aqdan sakit olub, bir qoder anastna baxdt. bir 
qədər sağa vo soia baxdt. sonra şəhoro gctməyo razı oiub evdon çıxdı.



Axşama az qalanlarda Mohəııınıodlıoson oını qonıgın kondin qıra- 
ğında, şohor yolunun üsto. yolun konannda oturub, gözünü dikmişdi 
şohor yoluna. Yolnan ycddi yaşında bir oğlan, ağ toskülah başında, 
göy qodok arxalıq oynindo vo ağ tum an. ayaqyalın, qabağına bir 
dosto quzu qatıb vo olindoki şöko' ilo bu quzulan vura-vura golir 
kondo. Bu quzu sürüsü otlamaqdan golirdi. Oğlan M ohommodhoson 
ominin müqabilmo yctib vo dik-dik M ohommodhoson ominin üzüno 
baxıb dayandı. Sonra bir-iki qodom  do M ohommodhoson ominin 
torofıno ycriyib soruşdu:

-  M ohommodhoson omi, bu vaxt burada niyo oturm usan?
M ohommodhoson omı oğlana çox yum şaqlıqla cavab vcrdi: 

Bala. adam var şohordo, gözotdiyirom .
Oğlan gördü ki. quzulan xcylok aralanıbdır, doxi bir zad dcmoyib. 

qaçdı sürüsünün dalınca. Oğlan gctcok M ohommodhoson orninin 
qabağında gcno bir on-on  iki yaşında bir oğlan cındır paltarda hazır 
olub. M ohəmm odhoson ominin bu vaxtda burada oturmağıııın sobo- 
bini soruşdu. M ohommodhoson omi ow o linc i oğlana vcrdiyi cavabı 
buna da verdi. Bu oğlan rodd olandan sonra M ohom m odhoson omı 
gördü ki. daldan geno bir dosto qaram al golir. M allar golib yctişdı 
vo m allann dalından bır kışı hazır oldu otuz bcş-o tuz altı sinnido, 
qara çu.xa. ağ tuman vo ayaqyalın.

M ohoınmodhoson omi. bu vaxt niyo burda oturm usan?
Dadaş. şohordo adam var, gözotdiyirom . İndilordo gorok golo. 
Yaxşı. golon golocok da. Boli, görükür ki. çox vacib adamdı 
Xeyr. Xudayar boy bu gün cşşoyi minib apanb şohoro. Eşşoyi 

do göndorocoyom doyirm ana. Odu ki, oğlanı göndormişom . IIolo ki. 
no cşşok golib, no oğlan.

M ohommodhoson omi, söz yox. cliyo bilordi ki. bu kişiyo qısaca 
cavab vcrib, heç ortalığa cşşok foqorosi gotirib bu söhboti uzatmasın. 
Amma M ohom m odhoson omi qosdon bu cür cavab verdi.

M ohom m odhoson omi cşşoyin söhbotini saldı ki. görsün bu kişi 
no dcyocok. Aya bu da bilirmi ki, Xudayar katda cşşoyi işlotmokdon 
ötrü apanb, ya yox? Bu kişinin cavabı M ohom m odhoson ominin 
halına lap müvafiq oldu. Kişi cavab vcrdi ki:

' Nazik cubuq
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-  Çox yaxşı, Xudayar katda cşşoyi ycmıyocokdi ki, dübarə eşşok- 
don ötrü şohoro adam gctsin.

M ohommodhoson omi lap ışin oslinı bilmokdon Ötrü söhboti lap 
açdı vo bclo başladı:

-  Doğrusu, bu gün Xudayar boy cşşoyi apardı şohoro, amma sonra 
mon belo eşıtdim. Yonı Övrot sözüdü, hcç ınanmaq da olmaz. - Mon, 
yoni bclo eşıtdım ki, guya, yoni Danabaş kondindon bir eşşok istiyıb- 
lor kı. aparıb şohoro. oradan Hcydorxan körpüsüno sal daşısınlar. 
Odur ki. bır az xofo düşdüın. Çünki cşşok doyirm ana gcdocokdi, o 
sobobx* m on do Əhmodi göndordim ki. olbotto. eşşoyı gotirsin. Bun- 
dan ötrü oturm uşam...

Kişi çox tooccüblo qulaq verirdi. M ohommodhoson omı sözünü 
qurtaran kimi bir az gülümsiinıib cavab vcrdi:

-  A kışi, bu no sözdü? Ncco Hcydorxan körpüsüno sal daşıyacaq- 
lar? X a-xa-xa... A kişi, doğrudu. Hcydorxan körpüsünü qayıtdınrlar, 
am m a doxı bır cşşok ıstom ırlor ki! Hcydorxan körpüsüno Danabaş 
kondındon yüz manat xorc istoyirlor. O  sözlori hor kos sono dcyib, 
lap yalan deyib. Başını divara döyüb! Dur gedok, a kişi, hcç nahaq 
ycro burda m oottol olm a. Indi bu saat clo Xudayar boy do golor. 
cşşoyini do gotiror Dur, dur gcdok.

M ohommodhoson omı gcno bır yola somt baxıb, "ya A llah" dcdi, 
durdu ayağa Vo lıaman şoxs ılo düşdülor yola vo üz qoydular kondin 
içino.

Küço dolu idi qaram al vo qoyun-quzu süriisü ilo, hava yavaş- 
yavaş istoyirdi qaranlıqlam ağı.

M ohommodhoson omi. son Allah, o sözü holo sono kim dcyib?
- Xcyr, yalan sozdü. Mon özüm bilirom yalan sözdü. N iyo, mon 

axm aq dcyilom ki! Bır cşşok ilo körpü tikilor? Bu sözü do yoni özgosi 
dem oyibdi, clo Xudayar boyin övroti dcyibdı. Xcyr, yalandı. Mon 
özüm  bilirom  ki, yalandı...

A kişi. bclodi da! X a-xa-xa.. Bunu bayaqdan deyeydin da, 
rohm otliyin oğlu! M on indi motlobi başa düşdünı. Belo bilirson no 
var. M ohom m odhoson om i? Mon axı özün do bilirson ki, Xudayar 
boygilin qonşusuyam . Xudayar boy mon bilirom niyo bu gün şohoro 
gcdib. O, iki m otlobdon ötrü gcdib. Axı bilm irom  bilirson, ya yox? 
Axı X udayar boy Zcynobi istoyir.

- N cco Zeynobi?



-  A kışi. nıyo tanımırsan? Korbolayı Hcydorin övrotinı da! Bo. 
istiyir! Son bilmirson, çoxdan istiyir! Elo Korbolayı Heydor ölon 
gündon. Boli, X udayar boy Zeynobi istiyir. A m m a no Zcynob golir, 
no do ki. Xudayar boyin arvadı razı olur. Bu gccə q ışq ınq lan  göyo 
qalxmışdı. Odu ki, sohor Xudayar boy durub arvadma dcyib ki, gcdi- 
rom soni boşuyum. İndi Xudayar boy ya Zcynobi almaqdan ötTÜ 
gedib, ya da ki. arvadını boşamaqdan ötrü. Yox, sözüm orda dcyil... 
Sözüm orasındadır ki. Xudayar boyin arvadı şcytanın birisidir. O qosd- 
non clo dcyib ki. Xudayar boy cşşoyi apardı Hcydorxan körpüsüno 
sal daşısınlar. Hclo dcyibdi ki, son cşşoyi vcrm iyoson. A cıqnan hclo 
dcyibdi ki, son cşşoyi vcmıiyoson. Acığnan hclo deyib. Yoqin belodir

M ohommodhoson omi vo haman şoxs yetişdilor küçonin başma 
Haman şoxs çöndü sağ torofo vo M ohom m ədhoson omi xudahafız 
dcyib vo haman şoxsin atasına qolbindo rohm ot oxuyub, üz qoydu öz 
evinə golmoyo...

M əhom m odhosən əm i qapını açdı ki. girsin cvə G ördü ki, cv 
qaranlıqdı. Ovrotini çağınb, bir səs cşitmodi. Gcno çağırdı, gcno cavab 
eşitm ədi Qapını örtüb, qayıtdı hoyoto vo e lə  bildi ki, övroti gcdib 
görəson hansı qonşulann evino, bir az söhbot cliyib ürəyi açılsm 
M əhəm m ədhosən ərni həyoti b ir qodor dolanıb , çıxdı küço 
qapısımn ağzına. Çünki tövləsının ağzı küço qapısına yavıq ıdi, gördü 
ki, tövlədən bir ağlamaq səsi golir. G əldi tövlonin qapısını açıb, gör- 
sün ağlam aq sosi haradan gəlir. Q apını açan kimi aşkar arvadınm  
səsini tanıdı. Başım içəri uzadıb çağırdı:

-  İzod!'
Ağlam aq sosi kosildi, am ma cavab golm odi. M ohom m odhoson 

bir do çağırdı. Gcno sos golm odi. M ohəm m odhəsən əm i bir do 
çağırdı. Ö vrəti İzzot acıqlanm ış cavab vcrdi:

-  N ə var, no dcyirson? G özün kordu, görm ürsən ki, monom ?!.
-  Izzət, ağlıyırsan? D cyəsən, monim qulağıma ağlamaq sosi goldi.
Izzət cavab verm ədi. Əvvol b ir fınxırdı, sonra tövlodən çıxdı

cşiyo. Ə r vo övrət üz qoydular cvo torof. G əld ilor cvo. İzzot çırağı 
yandırdı. gotirib qoydu bucaqdakı dcşiyə və özü gedib olurdu qaranlıq 
bucaqda. M ohom m ədhəsən b ir qədor ayaq üsto durub, goldi oturdu 
palaz üsto və dalını da dayadı yüko.

* " i a o r  w zünun to h rif  olunm u$ şok ildo  to loflüzüdür.
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-  izzot, doğrudan hoyotdo ağlıyan son idin?
ö v ro t cavab vermodi.
-  izzot, pəyodo axı mon bir ağlamaq sədası cşitdim, sən idin ağla- 

yan?
izzot cavab vcrmodi.
-  Elə son idin ağlıyan. Nahaq ycro ağlıytrsan vo üroyini sıxırsan; 

çünki m on elo bu saat yol üstə idim Şəhordon golon var ıdi And 
içırdı ki, X udayar boy cşşoyi bu saat gotırəcok. And içirdi dcyirdi 
ki, doğrudu Hcydorxan körpüsünü qayıtdınrlar, amma noinki Danabaş 
kəndindon bir cşşək istoyiblor, bolko Danabaş kəndindən yüz manat 
pul istoyırlər. O  kişi ki, mono bu sözlori dcyirdi, and içirdi ki, elo 
bu saat X udayar katda cşşoyi gətirocək. Deyirdi clo özüm  gördüm. 
Vallah, doğru deyirəm .

-  Cohonnom o golocok. gora gəlocok! M ənim oğlum un ayaqlan 
ındi qabar olubdu M onım no vccımo cşşək goldi, va golmədi. Cəhon- 
nom ə gəlsin , gora golsin! Əhmod tcz gəleydi. M ən elo Əhmodin 
fıkrinə qalnnşam . yoxsa cşşək cəhənnom ə gəlsin, gora golsin!

Arvad, vallah. o  kişi dcyirdi ki, c lə  bu saat gələcəklər. Axı o 
kişiyo no olubdu durub yalandan dcsin? Olmasa dcm oz da! And içırdi 
dcyirdi mon onlan özüm ikisini do bazarda gördüm; yəni Xudayar 
bəyi də, Əhmodi do. Deyirdi clə mən çıxdım gəlom , onlardan soruş- 
dum bə siz nə vaxt gcdirsiniz? M onə dedilər ki, clə  indi biz də gəlirik. 
M on gəldım , onlar da qaldılar ki. golsinlər.

Ö vrət bır söz dcm ədi. Durdu ayağa, bir ah çokdı, gcno bir fınxırdı 
və dizliyinin quağıynan bumunu silib, goldi kürsıinün yanuıa. bu  ncço 
quru lavaş götüriib, yığdı sol ə lin in  üsto vo apartb çöm bəldi qapının 
ağzında vo başladı çörəkləri sulamağa.

M ohom m ədhəsən omi:
İnşallah, indi golorlor. - dcyib durdu ayağa vo başm aqlannı 

gcyib, gəldi durdu arvadınm  yanında.
izzo t çörok sulam aqdan qunaran kimi MohəmmiKİhosən kürkünü 

götürüb çıxdı eşiyə və bir az kcçdi, gəldi vo qapınm ağzında çöm bə- 
lib, başladı dostəm az alm ağa. Ə vvəl ollorinı yudu, sonra üzünü və 
sonra qollanm , hor bir suyu tökondə dcyudi: “Bismillah” . Dostomazı 
qurtanb  və m os çokib, gəldi bir taxçadan möhür tapıb, qoydu palazın 
üsto v ə  başladı namazı.
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izzət də gene gcdib bucaqda oturub. çənosini qoymuşdu dizlori- 
nin üsto. M ohommodhoson azanı vo iqamonı oxuyub, kcçdi homdo 
vo qülhüvollahı zikr cləyib, istəyirdi oyilsin rükua, birdən qapı açıldı 
vo Əhmod zo if vo naxoş kımi gırdi içorı. M ohom m odhoson omi 
ovvol hər ikı ollonnı göyo qalxızıb, bork “A llah-əkbər" -  dcdı. İzzot 
scvmcok qalxdı ycrindon vo çağırdı:

-Ə h m əd !
Əhmod evə girən kimi naxoş adam lar kimi divara dayanıb alçaq 

səs ilə dedi:
- Vay, ana!
M ohəm m ədhəsən əm i sobr cloyo bilm əyib, ikinci socdədə 

namazı yanm çıq qoyub özünü tuliadı Ə hmodin yanına. Ə r vo övrot 
horosı Əhmədin bır qolundan yapışıb. biri deyir: “Bala, m yə clo clo - 
y ırsən?” . o binsı dcyir: “ Bala. haran ağrıyır?*’.

Izzot dcyir:
-  Qadan alım , Ə hm əd, niyə oturm ursan?
M əhom m ədhoson dcyir:

Bala, bos cşşək ncco oldu?
M ohommodhosən əm i Əhmoddon cşşək ncco olm ağm ı soruşan 

kimi, İzzət uca səs ilo onun üstə çığ ınb  başladı yam anı:
Ay cşşok vcrənın atası tünbotün düşsün! Ay cşşok satanın atasına 

lonot! Ay o eşşoyı görüm ilan vursun! M onim  balam burda az qalır 
ki, ölsün, holə durub cşşok əhvalatı salır ortalığa.

M ohom m ədhoson omi b ir söz dcm odi. Ə hm od do divara 
dayanıb. gah “vay“ dcyir, gah “ox” dcyir. A xın  güclə vo artıq yal- 
varmaqlıq ilo və o üzündon-bu üzündən öpm əklik ilə Izzot Ə hmodin 
qolundan yapışıb, gotirib oturtdu palaz üsto ki, oğlan rahatlansın.

Bir qodor dincolib Ə hm od. M əhəm m odhoson əm inin  vo tzzolin 
tovoqqcsınə göro başladı şohərə gcdib gəlm okliyinin əhvalatını nağıl 
clom əkliyi. Başladı ovvəl yorulub yol üstə neçə yerlordo o turm aq- 
lığmdan və sonra ncco goldi şohor vo karvansaraçı ilə dava elom ok- 
liyindon. Sonra geno şohərdo o yam -bu yanı gozib, X udayar boyı 
axtarmaqlığından vo axın gcno yorula-yorula, yolun üsto bolko on-on 
bcş ycrdo o tura-otura gəlib  Danabaş kondino çıxm aqlığından.

Ə hm od nağıl e liyə-cliyo  hər b ir söz arasında b ir and içirdi. Bir 
söz dcyirdi, bir dcyirdi “ vallah” ; bir söz deyirdi, b ir dcyirdi: “ İmam 
Hüscyn haqqı"; bir söz dcyirdi, bir dcyirdi: ‘‘İmam Rza haqqı” ,

“conab omirin Zülfuqan haqqı", ƏhmiKİin nağılı qurtardı və üzünü 
lutdu anasına:

-  Ana, nə  bışirmison?
Bala, bır zad yoxdu, clo yavan çörəkdi... Ə gər ıstoyırson, qatıq 

da var. gotinm .
-  Hi, hı, hı, mon qatıq yemirom. Niyo, bir az aş bişirəydin da!

Bala, nə bilim , c lə  bu qalmaqal lap başımızı qatdı. Qoydu ki.
görok no q ay ınnq? Ncylok, bu gün qatıq yc, sabah inşallah, olbətto, 
sonə aş bişirərəm .

Izzot bir qədər çörok vo qatıq gətınb , qoydu oğlunun qabağına. 
O ğlan başladı ycm əyi. Ə r vo övrot durdular namaza.

M əhom m odhosən omi namazı ovrotındon tcz qurtanb, gəldı 
oturdu oğlunun yanm da və  başladı onuıı kcfını və halını sonışmağı. 
Oğlan başım aşağı salıb, ancaq ycmoyo moşğul ıdı. M ohommodhəson 
əm i oğlandan cavab alm ayıb gcno soruşurdu.

-  Bala. şohordo no var, no yox?
Ə hm od dcyoson istədi b ir söz dcsın, am ma çünki ordlan dolu 

idi çöroknən. m üm kün elıyə bilmodi cavab vcrsin. İzzot namazdan 
qurtanb  üzünü tutdu ərino səm t vo torhnən ' ona başladı nosihot clə- 
moyi ki, uşağa əziyyot vcrmosin.

M ohom m ədhəsən əm i nosihəti qəbul cdib. çokildi konara vo 
tosbchi götürüb başladı çcvirm oyi Ç cvirə-çcviro  alçaqdan bir dua 
vird cloyirdi. tzzət durdu ayağa vo yavaş-yavaş çadirşəbini atıb 
kürsünün üsto. bir neço sulanm ış çörok do gotirib qoydu ortalığa vo 
orini çağırdı ki, yavıq çokilib çörok yesin. M ohommədhoson əmi gcno 
övTOtinin sözünə baxtb. çəkildi dəstorxanın başına. Əhmod qatığı 
yeyib, qabı lap tomizlomişdi. M əhəm mədhoson əmi qabı çokdi qaba- 
ğına vo istodi çöroyini batırsın qatığa. Əhmod başladı hınldam ağa 
M ohom m odhoson omi özü do oğluna baxıh başladı gülmoyi. Amma 
izzot üzünü turşudub yapışdı m ozəm m ətin ucundan:

A y yazıq, səndo ar-nam us harda idi? M on sonin yerinə olsam, 
ağlaram . cy. nəınkı hınldaram !

-  Axı m ənə niyə dcyırson. oğluna dc da. M on gülürom . ya o 
gülür?

-  N iyo, oğlum a niyo dcyirom? Son sabah yox bıri gün zıyaroto 
gedirson, ya oğlun gcdir? Oğlum un no vccino?! Son gorək fıkro

' Acıqla, kü.skün



qalasan lu, yoldaşlann çıxıb gcdib K orbolayı olacaqlar, aınm a son 
arvad kimi oturacaqsan cvdo.

İnşallah, mon do godorom. Mon onlardan kom dcyilom ki, mon 
qaiım, onlar getsinlor.

i / /o t  dinmodi, başını saldı aşağı vo başladı yemoyo. Əhmod yor- 
ğunluq cohoto ottırduğu ycrdo yıxıldı yanı üsto, atası ona diqqot tutdu 
ki. çörok ortalıqda olan vaxt adam yatm a/. Əhmod qulaq asmadı.

Mohommodhoson omı vo övroti çörok üsto idilor. Birdon Əhmod 
üzuqoylu yıxıiıb başladı ağlamağa.

- Baia, niyo ağlayırsan? - Atası bu cür soruşdu.
Əhmod bir cavab vcrm oyib ovunmadı Izzot Ə hmodin yamna 

sürüşüb, olini qoydu oğlunun çiynino vo başını oydi onun başının üsto.
-  Bala, Əhmod, niyo ağlayırsan?
Əhmod ağlaya-ağlaya bu cür cavab verdi:

M onım cşşoyımi... Vay, vay, vay! M onim cşşoyimi! M onim 
cşşoyimi! M onim eşşoyııni!.. £:... e... c... M onim eşşoyimi!..

İzzot geno başını oyib. oğlunu başladı dilo tutmağa
- Bala, ağlama, ağlam a, bala... Eşşok yiyosinin atası tünbotün 

düşsün! Niyo eşşoyi vcrirdi ki, indiyo kimi eşşok çöldo-bacada 
qaleydi.

- E... c... c... monim cşşoyimi, monım cşşoyüni, monim eşşoyımı!
tzzot lap lıirslonib, üzünü tutdu M ohom m odhoson om iyo somt

vo çığıra-çığıra başladı:
-  Dur axı get, dur get gör axı eşşok ncco oldu? Eşşok golm oso. 

monim balam yuxu yuxuluyacaq? Dur gct gör axı cşşok neco oldu? 
G ör o Ömor oğlu Ö m or cşşoyı ncylodi?

Mon ındi hara gcdim?
Son indı cohonnom o get, gora get! Hara gcdocokson? G ct gör 

bolko. o. köpok goiib, oturub evindo? Bolko, eşşoyi gətirib? Kiın 
bilsin gotirib ötürüb hoyətlərinə. Yoni onlar dcyirson clo millotdilor 
ki. xalqın m almı gotinb  gcno sahib inə tuşralar'?

M ohom m odhoson omi “ya A llah’* dcyib durdu ayağa vo Əhmod 
səsinı kosdi. M üxtəsor. M ahom m odhoson omi getdi X udayar boyin 
cvlonndon soruşdu. D cdilər ki, golm oyib. (icno  şohor yoluna somt 
Çixdı, bir şey görm ədi. K or-peşm an qayıtdı goldi cvino vo biimodi

* Tap$uabr
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kı. neco cvo gınb dcsin kı. Iıolo cşşok golmoyıb Bır qodor durdu küço 
qapısının ağzında, sonra girdi tövloyo. Tövlo qaranlıq idi. Bır şaqqılu 
goldi. M ohommodhosən sevincok “çöço” clodi; guya eşşoyi çağınr.

Bu heyndo Izzot hoyotdo imiş: M ohommodhoson omınin tövlodo 
•*çöço” sosini eşidib. c lə  bildi ki, cşşok golib; scvincək uca sos ilo 
oğiunu çağırdı ki. ona m üjdo xobon vcrsin

-  Ə hm od, muştuluğumu vcr, cşşək goldı.
Əhm od evdon ıldırım kımı hoyotə qaçıb. scvıno-scvıno və 

lohliyo-lohliyə goldı anasm ın yanına.
Ana. hanı cşşək'7 Buy, buy. monım eşşoyımı, monim cşşoyımı. 

monim cşşoyimi! Ana, hanı cşşok!
Bala. gol. gəl gcdok. Dodon cşşoyi qatdı poyoyo.

Ana vo oğul toləsik qaçdılar tövloyo somt. Izzot bolko otuz ildir 
ki, bclo /irok  qaçmamışdl. Poyonin qapısına yctişcok Ə hm əd özünü 
soxdu içori və o w o l dədosini çağırdı.

-  Dədo!
- Nədi. bala?

M onim cşşəyım i! E.. c.. c... M onim  eşşoyımı! Dodə. hanı 
m onim  eşşoyim?

- Bala. holo cşşok golm əyib. Bilmirom o köpok oğlu niyo indiyo 
kimi golib çıxm adı?

Əhmodo ta bu söz bos ıdi “Vay” deyib tövlonin qapısının ağzında 
özünü çırpdı yerə. Izzot qüssodon vo Mohommodhoson omi hirsindon 
başladılar Ə hm od kımt ağlamağı.

Ta sübhodək no Əhmod yuxuluyub, no İzzot. no do M ohommod- 
hosən omi.

V II

Ə l-hom dü lillahil-lozi ohollət-todvıco  vo nıkaho vo hərTomoz- 
zina vo sifaho vo səlatü vo səlam ü ə la  xcyri xolqihi M ohommodın 
və alih i-əcm oino  olləzi ozhobollahü onhüm um cso vo tohhəroüm  
təhiron. Ə m m a bədu o l-həm dü vo sona... foqot çalollahü tobarəko 
vo taalafı kitabihil-K orim  vo furibadikum vo osaikum ənyokunu 
fiiqarao yuğnihüm ü-lahü min qanihol-əzim . Ə zzo m on qailin oıizu 
b illah is-səm il-ə lim  mıibadikum  vo əsaikum  ənyəkunu fuqarao



yuğnihüm ü-lahü min fozlihı vollahü vosiün olim: onkohtül-m ərotol- 
m olum otə lirəcülil-m əlum i olossüdaqil-m olum ı qobültün-nikaho 
lir-rəcülil-moluıni oləs-südaqil-m olum i onkotül-morotol-moluınoto 
lir-rocülil-m olum i oləs-südaqil-m olum i qobiltün-nikaho lirrocülil- 
moluıni qoələs-südaqil-m əlum i onkohtül m orotol-m əlum əto lir- 
rocülil-m oəlum i-qobiltün-nikaho lir-rəcülil molumi əlos-südaq il- 
m əlum ı-qəbiltün-nikaho lir-rəcülil-m olum i olos-südaqil molum. 
zəvvoctü l-m əro to l-m əlum otı lir-rəcü lil-m ə lu m i ə lo s-sü d aq il-  
məlumı. Səbiltü t-tozw ico  lir-rəcülil-m olum i olos-südaqil-m əlum . 
vo zovvoctül-m orotol-m olum oto lir-rocülil-m olum ı oləs-südaqil 
molum. Q ohiltül-təzvico lır-rəcülil-m olum i o los-südaqıl-m əlum . 
Vo zəw octü l-m orə to l-m o lu ınə tə  lir-rəcülil-m əlum ı o ləs-südaqil- 
məlum. Q obiltü l-təzvicə lir-vəcülil-m olum i əlos-südaqil-m olum .

Ə nkoh tü -və-zow octü l-m erəto l-m əlum oto  lir-rəcülil-m olum i 
olos-südaqil-məlum. Qobiltün-nikaho vət-təzvicə lir-rocülil-molumi 
olos-südaqil-m olum .

Ənkohtü Zcynobə li-X udayar bəy olos-südaqil-m olum  qəbiltün- 
nikahə li-X udayar bəy  ələs-südaq il-m olum . Z o w əc tü  Zcynobə li- 
Xudayar əlos-südaqil-m əlum . Q əbiltü t-tozvico  li-X udayar ə los- 
südaqil-m olum . Ə nkəhtü və z ə w ac tü  Zeynəbo li X udayar olos 
südaqil-m əlum  Q əbiltün-nikaho vo t-təzv icə  li-X udayar o los- 
südaqil-m əlum i.

Bəzonı daımı dadom  Zcynobra boy Xudayar. B ər m chri-m olum  
bozoni dili qobul nom udom  bor X udayar bər m chn-m əlum .

Daimi övrotliyo vcrdim Zcynəbi Xudayara 50 manat m chr üzə - 
rino. Daimi övrətliyi qobul clədim  Xudayara 50 manat m öhr üzərino.

Allahhümmo! Ə llif bcynohüm a bihoqqi M ohom m ədin vo alihi 
vo bihürm oti su rə tü l-“ fatiho” !

Qazı "fa tihə” surosini oxuyub, “Allah mübarok closin! -  dcyib, 
olındəki kəbm  kağızını qoydu qabağına və üzünü tutdu oturanlara.

-  Di gəlin. qol çokin.
Oturanlann biri Xudayar boy idi. X udayar bəy oturm uşdu yuxan 

başda diz üsto Xudayar boydən aşağı oturm uşdu iyirmi iki-iyirm i 
üç sinnidə bir cavan oğlan. Bu. Danabaş kondinin qlavasımn yasovulu 
vo Xudayar bəyin rofıqi Q asım olidir ki, biz tan ıy ınq . Qasım olidon 
aşağı oturm uşdu gcno iki şoxs: birinin sinni olardı o tuz-o tuz iki, o  
birinin do sinnı qırxdan yuxan olm azdı. Bunlar həm çinin danabaş-

lıdırlar. Əvvolkinın adı Korbelayı Q afar vo ikincisinin adı Kort>o- 
layı Sobzolidir. Bunlar hor ıkisi Xudayar bəyin sodaqotli vo kfihno 
rəfıqloridir.

Söz yoxdur ki. bızo molumdu ki, bu ağalar no sobəbə ındi golib. 
burada əyləşiblor. Bunları Xudayar bəy gotirib: Qasımoli Zeynəb 
torəfındon vokildi vo qalanlan şahiddirlər.

Ə lbottə, biz bunu da bilink ki. bunlann vokillori vo şahidlori 
saxtadı. Bu sobobə Xudayar boyin tədbirinə görə bunlar üçü do qazıya 
özlorini özgə cür nişan vcrib, adlannı dəyışdılor. Qasımolı adını qoy- 
muşdu Vəliqulu ki, olsun Zcynobin oğlu. Qazıya dcdı ki, anam Zcynəb 
mənı bu xüsusda vokil edib; yəni Xudayar boyə gctmok rızasını 
veribdı. Kərbolayı Q afar adını qoydu Korbəlayı Baxşalı. Korbolayı 
Səbzəli do adını qoydu M əşədi Orucoli Bunlar hor ikisi Q asım o- 
linın vokilliyinə şohadot vcrdilor.

Boli, qazı “ fatıho” surosini oxuyub. “Allah mübarək eləsin!” -  
dcyib. əlindokı kəbm kağızını qoydu qabağına vo üzünü tutdu oturan- 
lara. hansılannı kı, sizo tanıtdım:

-  Di gəlin. qol çokin.
Q asıınoli cə ld  cavab vcrdi:

Qazı ağa. m ən qol çoko bilmirəm.
Q asım əli vcron cavabı Korbolayı Q afar da vo Kərbolayı S əb- 

zoli do dcdilər.
Qazı təoccüblo soruşdu ki, yoni ncco qol çokə bilm əzlor? Üçü 

do cavab vcrdilər ki, dost-xotlori yoxdu; yonı bisavad adamdılar. Qazı 
onlara diibarə dcdi ki, e lədə pəs gərok gcdib elə  adam gotırolor kı, 
onlann əvozindən qol çoksin Bunlar qazıdan tovəqqc clədilor kı. 
elo qazı özü onlann ovozindon qol çəksin. Qazı bir qodor dunıxdu vo 
bu omro razı olmadı. Qasımoli durdu ayağa kı. gcdib bır adam gətirsin. 
Qapının ağzında durub. b ır fıkir clodi vo üzünü tutdu qazıya səmt: 

Axı qazı ağa, m ən bu qürbot vilayətdo kim i tanıram ki, gcdib 
gotirim ? G əl clo  son özün qol çok bizim əvəzim izdən.

Qazı ogor o w o l razı olsaydı da bunlann ovəzindən qol çokmoyo. 
indi dəxi heç voch ilə olmaz. O ndan ötrü ki. bunlann danışmağından 
və Q asım olinin bu axınncı sözündən b ir az bədgüm an oldu ki, 
m əbada bunlar hiylo eliyolər. Qazı təcrüboli adamdı. Bu cəhəto  
Q asım oliyo təkıdnon dcdi:

-  Doxi çox danışm ağın monası yoxdur. Bayaq getsəydin. indi 
adam  gotirmişdin.
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Y anm  saaı kcçmödi ki, kabin mosoləsi lamam oldu. 0*i/ı dübaro 
xcyir-dua elodı vo Xudayar boy, Q asımoli vo hor iki korbolayılar 
durdular ay a ja  ki. getsııılor. Xudayar boy üzünü lutdu qazıya:

- Qazı ağa. bır mosolom var. Söz yox, indi o arvad oldu mənim  
kobinli arvadım. Amma söz burasındadır kj, qaz.ı ağa, o  arvad bir az 
bodxasiyyotdi. Yoni o qodor do bodxasıyyol dcyil, b ir az belo doli- 
sodu. Yoni doliso da dcyil. belo bır az huşu başında dcyil. doliyo 
oxşayır. Söz yox. indi siz öz.ünüz do görürsünüz ki. onun mono gol- 
mok xahişi var. Voliqulu. bclo deyilm i? Bolı. bu kışı özü hcç danm ır 
ki, anası bir az dolisodu: yoni b ir az huşu başında dcyil. Indi işdı. biz 
getdik kondo va gördük ki. arvadın. yeni Zeynəb arvadın dəlilıyı 
tutub, onda pos m ənim  teklifim  nodi'?

Qazı istəyirdi ki, ağzını açıb bir söz dcsin, am ma Qasımolı qabaq- 
ladı:

- Doğrudu. qaz.ı ağa. Başın üçürı monim anam ın bır az huşu 
başında dcyil. c le  rohm otlık atam  Kərbolayı Hcydor ölondən anam 
giin olmazdı ki, ağlamasın. Ele o qodor ağladı ki, qüssədon axırda doli 
oldu Doğradan, qazı monım anamın bir tutması var. Tutması tutanda 
da Allah görsotm əsin. öhdəsindon golm ok olmur.

Qay.ı təsbchi çevirə-çeviro  dedi:
-  N iye, olan, m egor sizin kendinizdo ağsaqqal yoxdu? Mogor 

sizın kondinizdo dolilor. d ıvanolər özbaşınadılar? G ərək  belo zad 
olm uya. Şohordo ki, bele zad yoxdu. Şohordo bırısi doli oldu, onu 
tutub qatırlar dam a. O  qodor kötek vururlar, o qədor ae-susuz saxla- 
yırlar ki. ağlı başına gəlir.

Qazı sözünü qurtardı vo X udayar boy dübaro sorvışdu:
İndi işdi, qazı ağa, no bilm ək olur, indi işdi biz getdik gördük 

kı, Zcynob arvadın tutması tutub. dcyir ki. mon filankoso gctmirom , 
onda pes monim toklifim  nodi? Çünki ı> arvatl o qodor dolidi ki, o 
qodor huşsuzdu ki, qorxuram  ki, lap dana. dcyo ki. m ən oğlum u hcç 
vaxt vokil cləınem ışom .

K ərbelayı Q afar X udayar boyın sözünü m öhkəm lendim ıəkdon 
ötrü dcdi:

A kişı, ağzı nədi desin ki, m on oğlum u vokil eləm om işəm ?! 
Pəs biz burda noçiyik? Bizim  Itər tkimizin yanm da vekil eləyibdi. 
0  dcm əye kim baxar?

Qazı sağ  olini X udayar boyin çiynino  uzadıb, m chriban- 
mclıriban dcdi:

- Gzizim . senin heç işin yoxdu. Sen gct kendə. Zcynob övretə 
xobor ver ki, yığışıb golib sono övrot olsun: ncco ki. özu razıçılıq 
vcribdi və oğlunu vekil cloyibdi. Əgor dursa çoın-xom  clomoyə. ogər 
dedi ki, xcyr, mon gelmorom, ya oğlumu vekil clomomişom . onda 
olüstü gol mono xobər goıır, ya xeyr, bir ərizə yazdır gətir mono. 
M on do yazım noçəm ıkə ki, filankəsin övroti orinin cvindən qaçıb, 
o nno  ıtaot clomır. Onda onu it ölüsü kimi sürüyüb, salarlar sonin 
evınə. Lap arxayın olun vo gcdin.

X udayar bəy, Q asım əli, Korbolayı Q afar vo Korbolayı Sebzoli 
danışa-danışa Buzxana mehəllə.sinın uzun küçosını gəlib  çıxdılar 
başa. Ham am ın yanına yetişcok Xudayar boy dayandı vo "ox yorul- 
dum ” -  dcyib çökdü hamamın sokısino vo çubuğunu çıxardıb başladı 
doldurm ağı. Hamamdan çıxan övrətlor təoccüblo bunlara baxıb. 
bəzilon  gulo-gülo. beziləri m ırtdana-m ırtdana kondlilorin yanından 
keçib gcdırdılor. Axırı kondliiər başa düşdülor ki. bura oturm alı vcr 
deyil. Ə vvel X udayar bəy durdu ayağa vo dedi:

Balam, burdan gedok A rvaddan xata gəlor, golın gedok.
A ğalar bir qodor do gcdib, oturdular çayın konannda bır uçuq 

d ivann üsto. X udayarboy olındə çubuq çöm bəlib, dirsoklorinı diz- 
lərinin üstüno dayayıb, başını oymişdı aşağı və dinmirdi. Q alanlan 
durm uşdıılar ayaq üste. Xudavar boy çubuğu bır-iki sümiikiüyüb 
nüflodi vo üzünü hcç yana çöndorm əyib başiadı:

-  N ə dcyirsiz, indi hara gcdok?
Q asım oii cavab vcrdi:
-  Hara gcdecoyik, gcdək kondo da.
X udayar bəy  bir qədər fıkirloşendən sonra başını qaldırmayıb 

dcdi:
-  Yaxşı, gedirsinız gcdok.
X udayar boy qalxdı ki, dureun ayağa. Q asım eii vo Kərbəlayı 

Sobzeli hom çinin durdu ayağa. Amma Korbolayı Q afar horəkot 
clom əyib, üzünü X udayar b əye  tutub başladı:

-  X udayar bəy, m ən istiyirom indi bir söz dcyim. Qardaş, mon 
tocriibəii adam am , horçond sinnim cavandı. Qardaş, mon and içiram 
kt, o  arvad hcç vech le öz xoşuna geiib  sono arvad oim uyacaq. Xeyr, 
olm uyacaq. M en ki. onu taıııyıram, hcç vaxl olnıaz. Ə gor doğrudan 
onu öz xoşuna qoysan, hcç vaxt geim oz. Dcmirom, bolke divan 
gücü ilo oia. Mon m osiehət göriiront clo iııdi ki, burdasan. doxi toxiro



salmıyasan. clə indi, bu saat, clə bu gün gcdib nəçəm ikə şikayot cdo- 
sən ki. monim arvadım m onə itaot clom ir. monim cvim do oturmur. 
Bunu lap m oslohətli iş görürom. Ta bilm irəm  indi siz nə məsiohot
görürsüz...

Xudayar boy dübaro oturub. iroliki kimı başını saldı aşağı Bu 
oturan kımi Q asımoli ilo K orbəlayı Sobzoli d ə  oturdular. Korbəlayı 
Səbzolı bu om rə razı oimadı ve bu cür dedi:

Xcyr. bu ış yaxşı iş dcyil, A llaha xoş getm oz. Bolko elo  arvad 
bır söz dcm ıyocək; bolko clə razı olacaq. N iyə dəxi nahaq ycro 
nəçəm iko dcyoson, nəçomik d ə  yazıb. arvadı gətirtsin. divanxanaya. 
Xcyr, arvad yazıqdı, yazıqdı arvad. A llaha xoş gctmoz!

Bir qodor m übahisədən sonra m oslohot bclə görüldü ki, c le  indi 
bu saat X udayar boy gedib noçəm iko şıkayot closin.

*  * *

Bu gün M ohəm m odhoson omi d ə  gəlm işdi şəhərə. Y azıq qoca 
kişi piyada vo ayaqyalın. başm aqlannı alıb olino vo cib inə bir-iki 
çörək qoyub, gəldi çıxdı şəhəro vo üz qoydu qabaqca dcyilən karvan- 
saraya.

Haman vaxt Korbəlayı C əfə r darvazam n sokisində oturub, 
pcndir-çörok yeyirdi. M ohəmm ədhoson əm i ycridi Korbəlayt Coforin 
vanına vo salam vcrib dcdi:

Atan rohmotdo Korbolayı. zəhm ot çok ulağı çıxan apanm . And 
olsun Allaha, sabah z ü w a r  çıxacaq. cşşokdon ötrii lap moottolom . 
Dur, dur, A llah atana rohm ot closin...

M ohom m odhoson omi sözlərini dcyondon sonra yoqin clodi ki, 
bu odabaşı kardı, qulaqlan cşitm ir. Y əni M ohom m odhoson om inin 
ycrinə özgosi do olsa idi, bclo güm an cdordi. O  sobobə ki. M əhəm - 
modhoson omi bu sözlori deyib qurtardı. am m a K ərbolayı Cofor 
noinki bir cavab vcnnodi, bolko üzünü do çöndorib baxm adı ki. 
göriim bu sözlon dcyon kim di, bolko horokət do clom odi. Ancaq 
ş irin-şirin  çörək ycm okdo idi. M ohom m odhoson om ı doğrudan onu 
kar hcsab cloyib ıroli ycridi və başım  aşağı oyib. uca soslə dcdi:

- A y Korbolayı. Allah atana rohm ot eləsin, zəhm ət çok o eşşoyi 
çıxar apanm  And olsun Allalıa, sabah z ü w a r  çıxacaq, cşşəkdən ötrü 
lap moəttolom .

Bu hcyndo Kərbəlayı Cəfor bərk çığınb, M ohəmmodhəson omıni 
lap qorxutdu:

-  C ohonnəm ə moottolsən! Gora moottolson! Da ncylim m oot- 
tolson? Pon, dong olduq. Axı mono sən cşşok tapşırmısan? D əli- 
dıvano dcyılsən ki! Yoxsa kcflənmisən!

M ohommodhoson omi hor iki ollorinin kofesinı Korbolayı C efər 
om inin qabağm a uzadıb yalvarır:

“  Ay K ərbolayı, gol son Allaha bax, monım ulağımı vcr qoyum 
gcdiın işimo. Allah xatınna moni avara clomə.

-Ə z iz im , son kimin yanında mono cşşok tapşırmısan? Əvvola, 
budur ki, sonin cşşəyin tövlodo do olsa. sono hcç vaxt vcre bılmərənv 
O  sobobo ki, cşşoyi m onə son tapşım ıam ısan ki! Ve bir do ki, eşşok 
burda dcyıl. Eşşəyi hor kos gotirmışdi. o da apardı. Yoxsa burda cşşok 
harda idi.

-  Yoni X udayar bəy apardı?
No bilım  hansı boy apardı. Sizin kondin katdası apardı.

- Pos bılmırson hara apardı?
-  N o bilım? C əhənnəm o apardı.
-  Bolko apardı Hcydorxan körpüsüno daş daşısınlar?
K orbolayı C əfor hcç cavab vermodi. M əhomm ədhoson ominın

suallanndan təngo golib durdu ayağa vo üz qoydu bazara somt get- 
nıoyo. Cicno M ohom m odhəsən onu çağınb  tovoqqc clodı ki, ban 
dcsin görək Xudayar boy cşşoyi hara apanbdı. Korbolayı C ofonn 
görükür ki, M ohəm m odhoson omiyo rohmı gəldi, qayıdıb goldi, 
onun yanına, bir az >rum şaqlıqnan dcdi vo and içdi ki, doğrudu. 
X udayar boy cşşoyi qatmışdı karvansaraya, am m a geno çıxanb 
apardı. M ohommədhoson dübaro soruşdu ki, pos hara apardı? Korbo- 
layı Cofor ‘‘cohonnomo apardı'' cavabmı vcrib, üz qoydu bazara somt 
getməkliyo.

M ohom m ədhosən omı çox yorulmuşdu. Danabaş kondindon 
şohəro ikı ağac yanm  yoldu. Bu qodor yolu piyada goloson, özün 
do qoca kışi olasan, əlbətto , yorulacaqsan. M ohom m ədhoson omı 
darvazaıım  sokisindo Korbəlayı C ofor oturan ycrdo oturub, dalını 
dayadı divara və dizlorini qucaqlayıb cum du fıkro Vaqion M ohom- 
m odhosən omi qəm  doryasına qorq olmuşdu.

Boli, xəyalot yazıq qoca kişini hor yandan bürüdü. Əvvol kcçon 
günlori yadına düşdü; yonı uşaqlığı. "H cyif, hcyif, sono, uşaqlıq! 
N o gözol şcy ımışson! No çörok fıkrino qalırsan. no paltar fıkrinə



qalırsan, no övlad dordi çokirson, no bilirson ki, kasıblıq nodir'*. 
Sonra uşaqlıqdan kcçdi cavan vaxtlannı saldt yada. Əvvol bir qodər 
om ilorindon giley clodi ki, onun m al-dövlotini yeyib, onu kasıblıq 
dordinə düçar elədilor. Sonra qürbətə gedib oliboş qayıtmağı yadına 
düşdü. Gcno bir ah çəkib şükür elədi.

M üxtesor, sinninin hər guşosinə əl uzatdı. baxdı gördü onun 
alnına məhz bir qaragünçülük yazılıbdt. Amma ham ıdan artıq 
M ohəm m ədhoson əm inin ürəyi bir zaddan san sıxılırdt. M əhəm - 
modhəsən ominin üroyi ona sıxtluxlı ki, söz yox. işlərin hamısı A llah- 
taalanm öz işidi. heç bir şcy yoxdu ki, xudavondi-alom ondan bixobor 
olmastn. Pəs bunun indi ulağınm  başına bir iş gəldi, axt aşkar şcydir 
bu cşşəyin başına bir şey golsə. axı o, KəTbəlayı ziyarətindon qalacaq. 
Pos indi bunu nə tövr başa düşm ok? Bu yol m übarok yoldu. Bu yol 
Korbola yoludur. Bu yol gözol yoldu. Birisı ki. bu m ətlobə düşdü. 
K ərbolaya getm ək niyyəti clədi, lazım dır ki, A llah-taala ona hər 
işdo kömok olsun. Pos bir surotdə ki, indi onun eşşoyıni gotınb burada 
istəyirlor batıralar. pəs nə səbəbə görosən xudavondi-alom  öz qüdrot 
oli ilə bu işləri düzəltm ir və günahkarlara. baislərə qozob eləm ir. 
Pos görükən budur ki, hcç A llah-taalanın vccino dcyil M ohom - 
m ədhəsən omi ziyaretə gctdi, ya yox; yoni A llah-taalanm  əna , yəni 
M ohəm m ədhosən om iyə iltifatı yoxdu.

Bu cur xəyalot M əhəm m odhosən ominin artıcaq ürəyini sıxırdı. 
Bir qodor do fikır eləyəndon sonra M ohəm m odhosən lap yoqin clədi 
ki. A llah-taala ola bilor ki, onun ziyarotinə gctm əkliyino əslən  razı 
deyil ki, ənun başına bu ışlər golir.

İki saata yavuq M əhəm mədhoson əmı bunıda oturub, bu cür xoya- 
Iəman kcçirdi. Sonra gcno ••şükür” dcyıb durdu ayağa. Vo bir saata 
yavuq şəhəri o üzə -bu  üzo dolandı ki, b əlkə X udayar bəyi tapa. 
Axırda üz qoydu noçəm ik divanxanasına somt. M ohom m odhəson 
əmi o səbobo nəçəm ik divanxanasına gəlm ir ki, şikayət elosin, X uda- 
yar bəydən, ya karvansaraçıdan. Xeyr, Allah clem əsin. M ohom m od- 
həson əm i dinc adam dı. Ş ər ilo, şıltaq ilo arası yoxdu. Vo b ir de ki, 
ındiki əsrdə şikayot eləm əkliy in  özü de bir çə tin  işdi. O ndan ö uü  
ki, şikayətçi gorək yəqin cloyə ki, şikayəti m öhkom  c ləyə  b iləcek  
Şikayət də şahidnon möhkom olar. A m m a M ohəm m odhəson ominin 
şahidi yoxdu. O ndan ötrü ki. pulu yoxdu. Söz yox, X udayar boyin do 
pulu yoxdu. Söz orasındadır ki, X udayar beyin əlində yckə deyənək 
var. N ə vaxt kcfı istəyir qald ınr, no vaxt kefı istoyir yendirir.
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Danabaş kondindu bu yckolikdo zoğal doyənoyinin hörmoti hcç 
pulun hörmətindon az deyil. O ixtiyar ki, doyonokdo var. bolkə. 
pulda yoxdu. Bu sobəblərin hamısına göro və  bir do o sobəbə göro 
ki, M ohemmodhosen omı oslindən fəqiradam dı. bu soboblorin hamı- 
sına göro, M əhom m ədhoson əm i hcç vaxt Xudayar boydon şikayət 
cləm əzdi.

M ohom m odhəsən omi divanxanaya girm okdə, nəçəm ik de 
divanxananın balkonuna çıxmaqda. N əçəm ik əli ile işarə clədi, 
M ohommodhoson əm i pilləkəni çıxıb, gəldi nəçəm ikin yanına. Bal- 
konda üç-dörd  atlı əllərini yanlartna salıb. cərgə ilə durmuşdular. 
N oçom ik bun lann  birisini çağınb, üzünü tutdu Mohəmm;Kİhəson 
əm iye və rusca bir zad dcdi. Yavuğa golon atlı tərcüm o clodi ki, ağa 
dcyir bura golm əkdo nə motləbi var desin. M ohom m ədhosən omi 
lap karıxdı vo ovvol bilm ədi ki. nə dcsin. sonra qızara-qızara. utana- 
utana, titrəyo-titrəyə üzünü tutdu atlıya:

-  Ağa, doğrusu, monim cşşəyımı bilmırom Hcydorxan korpüsünə 
daş daştm ağa apanblar, ya da kı, karvansaraçı mənı aldadır, dcyir 
ki, burda deyil.

A tlı M əhəm m odhəson əm ı dedıyındon bır zad başa düşmodi. 
N əçom ik onun üsto çığ ınb  qovdu konara vo rusca atlılara dedi ki, 
ıçoridən dilm ancı çağırsm lar. Bu hcyndə bir ucaboylu oğlan əllori 
yanında qaçıb goldi noçom ikin vanına. N eçom ik gcno dilm anca bir 
söz dedi ve dilm anc üzünü tutdu M ohom m ədhesən əmiyo:

- Kişi, no dcyirson?
-  Vallah, ağa bilm irəm  monim cşşoyimi ya Hcydorxan körpü- 

süno apanblar, ya da ki, karvansaraçı saxlayıb. Biim irəm  nə səbəbə 
vermir. Sabah züvvar çıxır. M ən lap m əettəl qaldım

Bu danışıq çox uzun çəkdi. M əhəm m ədhosən əm inin sözünü no 
dilm anc, no də  ki, neçem ik  başa düşə bilm ədilor. No qədər dilmanc 
təkid elodi ki, M ohəm m ədhəsən omi ohvalatı aşkar və açıq desin ki. 
bir zad başa düşm ək olsun, amma heç başa gelm ədı. Ancaq M əhəm - 
m ədhəsən  ominin sözü bu oldu: “Vallah, monim cşşoyim i. ağa, 
bilm irom . H eydorxan körpüsünə apanblar, ya da ki, karvansaraçı 
saxlayıb verm ir” .

N oçem ik yeqin clodi ki, bu kişinin huşu başında dcyil. A xın 
laəlac qalıb  M ehəm m ədhəsən  əm ini divanxanadan qovdu.

M ohom m odhəsən omi özünü bclo itirmişdi ki, hcç bilm irdi ki, 
ham an bu doqiqə ki, o, nəçom iko şikayot cdirdi. X udayar boy,
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Qasımoli, Korbolayı S ob/oli vo Korbolayı Q afar durm uşdular onun 
dalında. M ohommodhoson ortalıqdan çıxan kimi Xudayar boy yeridi 
ıroli vo noçomiko şikayot clodi ki, onun övroti - ki, adı olsun Zcynob 

ona ıtaot clomir. Dilmanc torcüm o clodi vo noçom ik cavab vcrdi: 
bu cür ıçlor onun ixtiyannda dcyil, gctsin şikayotini qa /ıya  elosin.

Xudayar boy, Qasımoli, hor ikı korboluyılar vo M ohommodhoson 
omı onlann dalınca çıxdılar cşıyo. M ohommodhoson omi ü/ünii 
Xudayar boyo tutub dcdi:

Ay Xudayar boy, başına dönüm, axı eşşoyi ncylodin? Axı sabah 
züvvar çıxtr. Mon quldını moottol.

Xudayar boy ancaq bu cavabı vcrdi:
Yaxşı, M ohommodhoson omi, sonnon mommki qalsın kondo. 

Mon sonnon konddo dam şaram. Yaxşı, qalsın. Indi mondon şikayot 
cdirdin da?

Ay Xudayar boy, Q uran i-m ün/o l haqqı sonin adm yoxdu. 
Monim hcç şikayot xoyalım  yox idi. Cioldim divanxanaya bolko 
soni göriim, noçom ik moni gördü çağırdı. Amma no qodor clodi, 
soııin adını çokmodinı.

Xudayar boy gcno horbo-qadağa kosib Qasımoli vo hor iki korbo- 
layı ilo üz qoydu golm okliyo qa/ıg ilo . M ohom m odhoson omı bır- 
ıkı qodom  onlann dalınca golib durdu vo m at-ınat gö /ünü  dıkdi bu 
gedon ağalara. Bunlar döngonı dönüb gözdon ıtdilor. Amma yazıq 
M ohommodhoson omı vaqion ağladı. Vallah, billah, ağladı. Yoni 
nceo ağladı? Uşaq kimi ağladı

İndi doxı M ohom m odhoson om ınin şohordo bır işi-gücü yoxdu; 
hor bir işini qurtardı vo lap arxayınladı. Doxi no qayıraeaq? Başm aq- 
lannı çıxardıb vurılu qoltuğuna vo "Allah. şükür sonin colalına" dcyib, 
üz qoydu Danabaş kondino.

Xudayar boy yoldaşlan ilo qazının yanına golib şikayot clodi: 
onun övrotı ki, Zcynob olsun, - onu itaot göstorm ir, onun cvindo 
oturm ur, çtxıb gcdib ori cvindo qalır. Y oldaşlannı da şahid göstordi. 
Qazı bir qodor gülüb dedi:

-  Xa...xa...xa... Boy, sonin işin lap dostgah imış. Xa... xa...xa.. 
Siz burdan gcdolı bır saat yoxdu, no tcz. kondo gcdib qayıtdım z? N o 
tcz gcdib bildinız ki, övrotin sono itaət clom ir. X a...xa...xa... Lap 
dostgah inıiş sonın işlonn! Doğrudan no çop övrot imiş sonin övrotin. 
Q oribo bodxasiyyot övrotdi. X a...xa...xa... Yaxşı, çox yaxşı. Mon 
onu indı belo yum şaldaram  ki, yum urta yükü aparar.

Bu sözlori dcyondon sonra qazı döşokçonin altından bır kağız 
parası çıxandı vo qolomi götürüb başladı yazmağa.

"V o xidmoti qluva comaoti-Danabaş.
Ə z qaziyi-uyczdi "N "
Bina be şikayot nümudon ohli-qorycyı-D anabaş Xudayar boy 

Nocofqulu boy oğlu bc qozavotxanyei "N " ki, zxwccyi-monkulıeyımon 
Zcynob binti-K orbolayı Zcynal oz. 16 m ahi-sofor oz xancyi-m on 
xaric şüdo vo mora tomkin nodado; bına bc şikayotı-şaki bc xidmoti- 
şüm a tovoqqc minümayom ki, zövccyi-m ozkurra bc ixtiyari- 
müşarilcyh dado ki, büd ozin dor xancyi-u mütomokkin şüdo, oz 
süxoni-u tocavüz nonümayod.

Qaz.iyi-uyczdi “N ’* llacı M olla Sofor Salib Sut!unzado,,,.
Kağtzı bükdü qoydu pakcto vo Xudayar boyo uzadtb dcdi:
- Bunu apanb vcrorson sizin qlavaya. Yazmışam ki, fılankosin 

övroti orino itaot ctmoyo vo golib cvindo otum ıuya, onu zom an, it 
ölüsü kım i gotindirin!

V II!

Bu gün sofor ayının on ycddinci günüdür. Danabaş kondindo bu 
gün guya ki, b ir aşuradı. Bu gün Danahaş kondinin z o w a n  Korbola 
ziyarotino çıxır

Sübh olacaq çavuşun münucatı kondi ohato cloyib, gah o mohol- 
lodon sosi golir, gah bu mohollodon Bütün kondi dolanıb vo hor 
züvvann qapısım n ağzındu münacatım tamam cdib vo xolotini alıb. 
Çavuş "Ç aylax’* moltollosino daxil olub. o v \o l goldi dayandı K or- 
bolayı Zcynalabdınm  qapısında vo başladı münacatı. hoyətdon on 
bcş-on  altı yaşında bir oğlan çıxıb bir olındo bır çanaq qondab. o 
bıri olindo bir cift corab. Çavuş qondabı ıçib corabt aldı vo qoydu 
atmm torkındoki xurcuna. Zcynalabdm ın qapısıııdan rodd olub, gəldi 
dayandı M ohommodhoson oım nin qapısında vo başludı münacatı.

' TurcQmo: ‘İ)annb;i> qlavasımn h ü /u n ı ıu ı  " N ‘‘ uyc/xli qa/ısmdaıı I)anaha> kon- 
Uinın ohli Xudayar b.»y Nacofqulu bı*y öglu MN” qo/iivatxonatına şıkayol ctmı$dır kı. 
n u m ım  kobinli .uv.ıdıın Zeynob Koıbidayı Zcynal qwı wfor ayınııı 16-da monım 
cvintdıın ç ıx m ı*  vo mono tabc olınur şıkayıMçımn >ikayolınu oaw n sı/don ınvoqqc 
cdırom kı, udı yuxanda /ikr olunon joxxın orxadım oııun ıxtiyanııa vcrosini/ kı, bundan 
sonra orinın cvındo otursun vo onun sö/öndon ç ıx ın a s ın .

“N" ııyc/dınm qamı Hnci Molln Sofoc Snlıb Sulian/adu.
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Çavuş münacatını qurtamıışdı, hoyotdon yazıq M ohommodhoson 
omı gözlormdon yaş töko-töko çıxdı küçoyo vo ağlaya-ağlaya çavu- 
şun yamna golib, düşdü çavuşun atmın ayaqlanna. At sakit at imiş; heç 
ycnndon horokot clomodi. M ohommodhoson omi bir qodor atm dır- 
naqlanndan öpüb durdu ayağa vo sağ olini qoltuq cibino u/adıb, bükül- 
müş bir kağız çıxartdı vo uzatdı çavuşa. Çavuş tooccüblo sual d e d i:

- Korbolayı, bu nodir?
Ağlamaq qoymadı M ohommodhoson omini cavab vcrsin. Bu 

hcyndo hoyotdon M ohommodhoson ominin övroti -  çadirşob başında 
vo oğlu Əhmod hor ikisi ağlaya-ağlaya çıxıb. ycridilor çavuşun 

yanına. M ohommodhoson omi kağızı çavuşa vcrib, dübaro düşdü 
atın döşüno vo başladı ayaqlannı öpm oyo. Çavuş artıq tooccüblo 
üzünü tutdu M ohommodhoson ominin övrotino vo soruşdu:

-  Bacı. bu nodi? Pos hanı Korbəlayının xoloti?
İzzot ağlaya-ağlaya cavab vcrdi:
-  Qardaş, M ohommodhoson ominin alnına yazılm amışdı korbo- 

layı olsun. Allah baisin balalannı molor qoysun!
M ohommodhoson durdu ayağa vo güclo dayana-dayana dcdi:
-A p a r . qardaş, apar... O  orizoni apar... A par hozrot-A bbasa. 

Apar... Mon gcdo biİm odim. Gcdo bilmodim . Q oym adılar. Moni 
qoymadılar... M onim cşşoyimi oğurladılar. Ycdilor. Satdılar. Apar 
orizonı, apar. Mon gedo bilmodim...

Izzot ağ laya-ağlaya başlayıb M ohom m odhosonin sözünü kosdi:
-  Çavuş, apararsan o ərizoni hozrot-Abbasa. G ərok monim orimi 

bu yoldan binosib eloyono hozrot-A bbas özü qonim  ola, im am özü 
qanim  ola...

Çavuş qoltuq cibindon bir dosto kağız çıxardjb, M ohommodhoson 
oıninin orizosını qoydu kağızlann içino, kağız dostosini qoydu qoltu- 
ğuna vo atın başını çöndorib m chribanlıqla dcdi:

-  Ə mi, bacı, heç üroyinizı sıxmayın.

Dor dnfı-i'xodongi-sttomi-gürdişi-gordun 
Behtor zikifayati-ilahi sipori nist.1

Heç qom  ycm əym. ncylok, bu il olmadı, inşallah, Allah salamatlıq 
vcrso, ocoldon am an verso, inşallah, golon il gedorik. Hcç qüsso 
clomoyin. Söz yox, hor kos ki, sizi bu m übarək yoldan, bu savab

yoldan qoyubdu, sizə manc olubdu, əlbotto, A llah-taala ona qəzob 
cliyocok. Elor, elor. O lm az ki, clomosin. Ncco ki, clom əz? Mogor 
bunlar hamısı zarafatdır'?! Buna Korbola yolu dcyərlor. Xeyr, xeyr, 
obodon üroyinizi sıxmayın. tnşallah, orizonizi də yctirərəm . İnşallah, 
dorocoyi-qobula da yetişor.

Çavuş atına bir qamçı vurub başladı münacatı. M ohommədhosən 
vo övrəti bir qədor do dunıb, ağlaya-ağlaya qayıtdılar cvo.

G ünorta vaxtı idi. K ərbolayılann comısi dosto-dosto kondin 
konanna. qobiristanın yanına yığışıb, düzülm üşdülor ycko meydana 
ki, ■‘im am zadanf ziyarot cloyib çıxsınlar. Burada anıq com iyyot var 
ıdi. ö v ro t qanşm ışdı kişıyə, kışi övroto. Kimı pıyada, kimi atlı. Bozı 
ağlayırdı, bozi gülürdü. Amma ağlayanlann çoxusu övrotlor idı; çünki 
övrətin  üroyı yuxa olar. Bozisınin qardaşı gcdirdi, bəzisinin oğlu vo 
bozisinin ori. A tlann kışnomoyı, cşşəkiorin anqırtı sosi və övrət vo 
uşaqlann ağlam ağı bir-birino qanşıb  ərşo qalxırdı.

korbolayılar imamzada zıyarotini tanıam cdib yığışdılar mcydana 
vo qohum -oqroba ilo qucaqlaşıb, öpüşüb vo ağlaşıb mindilor atlan vo 
hazır oldular. gctmoyo. Çavuş mcydana çıxıb, axınncı münacatını 
başladı ki, yoni çıxm aq vaxtıdır. Bu hcyndo çavuşun yanına iki övrot 
ycridi, ikisi də ayaqyalın vo qara çadralı. Bu övrətlərin birisi uca idi. 
birisi alçaq. H ər ikisi ağlayırdı. Bunlar çavuşun yam na yctişib, hər 
birisi çadrasım n altından bir bükülıl kağız çıxardıb uzatdılar çavuşa. 
ÇaMiş m ünacatım  kəsib, başını oydi aşağı və kağızları aldı. ÇaNiış 
soruşdu ki, bu kağız no kağızdır'> Övrotlorin hor ikisi cavab vcrdilor 
ki, bu orizədir həzrot-Abbasa. Çavuş qoltuq cibindon kağız dostəsini 
çıxardıb, övrotlərin  ərizolorini homçinin daxil clodi kağız dostosino 
vo dübaro qoltuq cibino qoyub başladı münacatı.

Bu övrotlərin ikisini do biz tanıyınq. Uca övrət Zeynobdi; birı 
d ə X udayar boyin övrətidi. Yəni şərioto baxsaq. ikisi do X udayar 
boyin övrətidi, biri köhnə övrotidi. biri do tozo övrotıdi.

K ərbolayılar üz qoydu Q ıraxdın1 yoluna vo camaat yavaş-yavaş. 
d əslə -dosto  vo tək -tok  üz qoydu kondo.

Zcynob ağlaya-ağlaya gəldi cvino vo q ızlannı çağm b. bunlann 
hor ikisini aldı qucağına. Çünki özü ağlamaqdan sakit olm am ışdı, 
uşaqlar da analarına baxıb ağlayırdılar Fizzə ağlaya-ağlaya gözJə- 
rinin yaşını silib, m at-m at anasımn üzüno baxıb axm  soruşdu:

1 T o rcüm o: Folokın  /d lm  oxunu  d o f  cttm ık uçiuı A llah ın  ınıdo*>ındon yoxşı qalxan 
(vasilo ) yoxdur.



-  Ana, son allah. nıyə ağlayırean?
Zcynob cavab vcrm ədi. Ancaq çarşabının ucu ilo gözlorinin 

yaşını silib. lonəı şcytana clodi. Fizzo dübaro soruşdu və Zcynəb 
axın laəlac qalıb cavab vcrdi:

- Bala, vallah. hcç zad yoxdu. Elo atan yadım a düşübdü, ağ la- 
yıram.

Fizzə Zcynobin sözüno inanmayıb, gcno soruşdu. Bu dəfo Zcynob 
doğru cavab vcrdi; am ma ağlaya-ağlaya cavab vcrdi:

Bala, axı nccə ağlamayım? M əni istəyırlər zom an ə rə  verəlor. 
Gördün qardaşın səhor məni nə qədər döydü? Deyir e lə  zom an gərək 
gcdəsən Xudayar bəyə. Bala, m ən neco ağlam ayım ?

Fizzə bır qədor fıkır cloyib gcnə soruşdu:
- Yaxşı. ana. no o lu rgcdəndo? Get da! N iyə getm irsən ki?! Əro 

getm ək pis zaddı?
Bala, mono no olub orə gcdim ? M ən yckolikdo arvadlar oro 

gctm ozlər ki! Q ızlar oro gedorlor. M əno no olub oro gcdim?
Yaxşı, ana, Zəhra bibim səndən yckə arvaddı, bo n iyə o, oro 

gctdi?
Zcynəb Fizzonin bu sualına hcç bır söz tapm adı desin.
Bu hcyndə cvə  altı şəxs daxil oldu. Dördü bizim  tanışlardandı: 

Qasıməli. Səbzoli. K ərbəlayı Q afar və Voliqulu. A m m a ikisini tanı- 
m ınq. Bunlardan bıri qırx bcş, bəlko do olli sində, qırm ızısaqqaJ, 
qara papaq bır kışıdir. Bu, Danabaş kondinin qlavası Korbəlayı İsma- 
yıldır. O biri do clə bu sində köhno qara papaq, qədok arxalıqlı, ağ 
tuman, qarasaqqal kişidir. Bu da Danabaş kəndinin prixod m o llas r  
Molla M əhəm m ədquludur.

Zcynob bunlan görcok qalxıb çokildi, durdu bucaqda. Q ızlar da 
gcdib soxuldular analannm  yanına və tooccüblo gözlərini dikdilor 
qonaqlara. Q onaqlar cə rgə  ilə oyləşdilər. M olla yuxan  başda, onun 
sağ torəflndo Kərbolayı İsmayıl, sol torəFındə K ərbəlayı Qafar; K or- 
bolayı Səbzoli, V oliqulu vo Q asım əli divara dayanıb, durm uşdular 
ayaq üstə. Molla M əhom m ədqulu, K ərbolayı fsmayıl vo K ərbəlayı 
Sabzəli çubuqlannı çıxardıb başladılar doldurm ağa. M olla çubuğunu 
a lışd ınb , üzünü tutdu Z cynəbə səmt:

Bacı. bilirsən nə var? B ilirsən biz nə motlobo golm işik?

* Culfa
' Molıollo mollası
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Zcynəb cavab vcrmodı. Molla M ommodqulu dübarə başladr.
-  Biz bura ondan ötrü gəlm işik ki, sonə nəsihət cləyok.
Zcynəb olüstü cavab verdi:
-  AUah atana rəhm ot closin. Siz əgər nəsihot cləyənsiniz, ow o l, 

bax o ayaq üsto durana nəsihət cloyin ki, moni incitmosin. Bu gün 
moni döym okdon öldürübdü. Indi bu saat qabırğalanm  ağnyır.

M olla gcno başladı:
-  Yaxşı, bacı, axı son işi o  ycrə nıyə gətinrson ki, oğlun sənə ağ 

olsun?
-  N iyo. m ən ncyləyirəm  ki?
-  S ən  şoriotdon çıxırsan.
-  Şəriə tdən  çıxana Allah lənət elosin!..
-  Lonət, lonot!
-  Mon niyə şəriətdon çıxıram  ki?
M olla cavab verdi:
-  Sən o səbəbo şəriə tdən  çıxırsan ki. şoriotin ümuruna' m üm a- 

niot: qatırsan. İstəm irsən ki, şəraiti m ənguhoni3 om əlo gətirəsən.
Zcynəb cavab vermodi; o sobobo ki, molla dcdiyini osla başa 

düşm ədi. M olla gcnə başladı:
-  M əgər son mofhum deyilsən4 ki, indi Xudayar bəym  zövceyi- 

həlalısan? M ogər bu soda sənin huş-guşuna tobliğ olunm uyub?
Zcynəb cavab verdi:
-  Y əni dcyirson ki, mon X udayar boyin anad ıyam ? Yaxşı, mən 

kim o X udayar bəyə getm ək razıçılığmı vcrdim ki. m on onun arvadı 
olum ?

Q asım əli cə ld  olini s inəsinə vunıb dcdi:
-  Bax, m ənə verm isən. Sən ogər monı vəkil cləm ədin  bu kişi- 

lərin öz yanında? Son moni vəkil clədin. Bu yckə şcyi danm aq olar?
Zcynəb b ir ah çəkib  dcdi:
-  Yaxşı, nə deyirəm  ki, sız dcyən olsun.
M olla başladı:
-  Çox əcəb . indi sən clo mənim  öz yanımda iqrar clədin ki, Q ası- 

m əlini son özün vokil clomison. Pos daxı sözün nədir. N ə sobəbo

1 Ə m rlo rino
: M anco
J Nıkah jo rtlo rin i
4 B i lm ir s o n
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gcdib öz xahişinlo orinin cvino daxil olmursan? Deyirson ki gorok soni 
/om an  aparalar? Bodnam hğnan aparalar? Rüsvayçılığnan aparalar?

Qlava çubuğun külünü yero boşaldıb, dübaro başladı doldurmağı 
vo ü /ünü  Zcynəbo san çöndorib, uca soslə vo qcyznak dcdi:

Bax. ay arvad, gözünü aç, gözümün içıno bax. Qazı dünon mono 
kağız yazıb. Xudayar bəy şikayət clıyib ki, m onim  övrətim  Zcynob 
monim cvimi qoyub. gcdib öz cvindo olur; mono itaət elomir. Qazı 
m onə kağız yazıb. Ə gər son öz xahişinnən gcdib ərinin evində otur- 
masan. səni it ölüsü kimi sü rüdüb  apartdıiTam ! Lap yoqin clə və ağlım 
yığ başına!

Zeynob bir söz dcm odı. Amma qızlann  hər ikısi başladılar ağla- 
mağa. N övbə yctişdi mollaya. Molla üzünü Zcynəbo san  tutub. baş- 
iadı gcno nəsihəti:

Yox, yox, bacı. A llaha xoş gctm əz. Son nahaq yero özünü də 
moşoqqoto m übtola cləyirsən, uşaqlannın da üroklorinin sıx ılm a- 
ğına bais olursan. Yox. yox, bclo clomə. Ağlını yığ başına vo dinm əz- 
söylom əz yığış, gct otur orinin cvindo. Yoxsa indi dəxi iş qurtanbdı. 
Son ındı X udayar boyin zövcəsison. Sonin hcç ıxtiyann yoxdu bu 
barodo komctinalıq cloyoson. Ə gər ıstoyirsən ki. şəriə tə  om əl cliyo- 
son, işin həqiqəti budur ki, mən dcyirom. Ə gər m onə etiqadın var. 
inan. Yoxsa etiqadın yoxdu, inanma. ö zü n  bil. Əgor istoyirsən ki, soni 
sürüyə-sürüyə aparalar, qoy aparsınlar, dəxi sözüm  yoxdu.

Bu sözlori dcyib, M olla M əhəm m ədqulu çubuğu uzatdı kisənin 
içıno vo doldurub çıxardı vo Korbəlayı İsmayıla səm t bir qov uzadıb 
alışdırdı, qoydu çubuğun üsto vo başladt nəsihoti:

Yox, bacı, ağlını yığ başına. Indi son görürsən ki, iş lap qur- 
tanbdı. Son indi X udayar bəyin övrotisən. Şoriot heç vədə övrəto  o 
ixtiyan vcrm ir ki. otursun öz cvindo vo orinin sözündən çıxsın. Söz 
yox, son gctm əzson. mon do yazaram  noçəm iko ki, fılankosin övrəti 
təcavüz cdib şərıə ti-zövc iyyon i' əm əlo  gotirm ir. Bilirson onda no 
olar? Onda o olar ki, nəçom ik pristavı göndorər, səni qolu-qıçı bağlı 
göndərorlor şəhoro ki. nəçəm ikə  cavab vcrəson. N iyə  sən işi o  ycrə 
yetiroson ki. səni biabırçılıqnan aparalar şohorə, dost görə, qəm gin 
ola, düşm on göro scvino?

Q lava başladı:

1 E vlonm ok >urllorını
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-  Indi nə deyirson, bizi moottol clomo. Ə gər gcdirson, ö z  xahi- 
şinlə get, yoxsa gctmirson, mən bildiyimi cləyim . Vallahi. billahi 
gözünü aç, gözüm ün içino bax. Sonra pcşman olarsan.

Zcynob bir söz dcm əyib. iroliki halətdə durmuşdu ayaq üsto. Bir 
bclo sözdür ki, sakitlik-razıçılıq əiamotidir. O turanlar da bır bclə 
şcyi başa düşüb durduiar ayağa ki, gctsinlor. Ə w ə l Korbəlayı Ismayıl 
durdu və qam çısını Z cynəbə somt silkələyib, bu tövr horbo-qadağa 
kəsdi:

-  Bax, ay arvad, ındi biz gedirik. Axşama kimi sonə möhlət vcri- 
rəm . A xşam Q asım əlini göndərəcəyəm  ki, sondən ya ho, ya yox 
cavabını alsın. And olsun o bizi yaradana, ogor naz-qom zə cliyəson. 
m ən səni qoymaram ki, bu kətdo baş dolandırasan. A xın heç olmasa 
götürüb noçəm ikə yazaram ki, filan arvad ərindon küsüb, gcdib pis 
yola düşübdü. And olsun o pərvodigara ki, yazaram!

Cəm isi çıxdı eşiyo Voliquludan savay. Voliqulu da şohadət bar- 
mağını anasının üsto qovzayıb dcdi:

-  Bax. ay ana, mon sonə dcyirom ki. Qasıməliyo yox cavabı vcr- 
son. mən elə bu gün aynlıb gedocoyom qaynatamgildə qalaeağam. Bir 
aydan da sonra özümo toy edib, dəxi səno ana demiyocoyəm. Vəsso- 
lam. İndi hələ  xudafiz.

V əliqulu da çıxdı.
Zcynobin işi çox pis ycro goldi dayandı. H ər zad bir yana. V oli- 

qulunun acıq cləyib  aynlm ağı vo cvə golm əmoyi bir yana. Yazıq 
övrot nə elosin? M ogor cv kişisiz ötüşər? Onda da bu cür vilayətdo. 
Q oroz, bu müsibot böyük müsbətdi.

Zcynob bucaqda ayaq üstə durmaqdan lap yonıldu. Q ıçlan ağnyıb 
sızıldayırdı. K işilər çıxan kimi goldi oturdu və uşaqlanm  aldı quca- 
ğına. B inəva balalar ağlam aqdan lap yonılmuşdular. Q ızların ikisi 
Zcynobin qucağında şirin yuxuladılar. Zcynəb bir qədor ağlayıb. 
başını dayadı divara vo cum du fıkro.

M ən istərdim Zcynəbin indiki halını sizə molum cdim, onun dor- 
dini söyloyim . onun fik ir-xəyahm . qomini. qüssəsini vo qəlbinin 
sıxılmağmı açıb bəyana gətirim; o  cəhətə istomirəm ki, qorxuram sizi 
d ə  ağlam aq tuta. A mma nə cləm ok, m ən geno gorək borcum u əda 
eloyim.

Zcynob indi bu saat qalmışdı iki divann arasında: biri o  torofdon 
sıxırdı. b iri do bu tərofdon. No qodor çalışırdı bu iki d ivann arasın-



dan bır tövr ilo, bir fonn ilo çıxtb qaçsın, osla müm kün olmurdu. Bu 
dıvarlann biri Xudayar bəyo getmokdi, biri do gctm əm əkdi.

X udayar bəyə gctmok fikn Zcynobi o  cəhəto  divar kimi sıxırdı 
ki. Zcynob Xudayar bəydon clo ırgənirdi. ncco ki, insan qurbağadan 
irgonor. Pəs nccə ki, insana qurbağanı clo alıb qoynuna qatmaq nagü- 
vara gəlor, c lə  do. bəlko bundan artıq. Zeynəbə X udayar bəyin iri 
bumuna vo kifır sifotino baxıb, ona ər demok nagüvara və naxoş görü- 
nürdü.

Xudayar bəyə getm om ok fıkri do Zcynəbi o  sobəbo divar kımi 
sıxırdı ki, Zcynəbo, sözün vazchi,1 artıcaq xo f üz vcrmişdi. H ünər 
gərək bu guppultunun, bu oziyyətin, bu rüsvayçılığın, bu horbo qada- 
ğamn qazının. noçomikin. mollanın, qlavanm, şahıdlann, camaatın vo 
Vəliqulunun qabağma çıxıb tab cləsin vo kəllə-ko lloyo  vcrsin! Bu 
hünor noinki Zcynobin, bolko onun babasınm  da qüvvosindən felə 
golməzdi.

Yənı ınsafon no elosin yazıq Zcynob? Bir yandan Voliqulu ay n - 
lıb qoyub gcdəcok. Pəs okin nccə olsun? Mallar necə olsun? Hv-cşik, 
zəm i, alvcr necə olsun? Bir yandan şohorə gctm ok vo noçom ik 
yanında biabırçılıqla cavab vcrm ok dordi.

Ya xcyr. ola bilor ki, qlava Zcynobi hcç şəhərə  do göndormosin. 
Hazır qazı ona rəsmi ızhamam o göndərib. Indı bu saat qlavanın külli 
ixtiyan var Zeynəbı vcn;in Qasımolinin dahna və apanb salsın X uda- 
yar boyin cvino. Q lava da, söz yox, eləyəcək . Ə w ə la , ondan ötrü 
cləyocok ki, bu işlor onun borcudur. İkinci də ki, bizo m olum dur ki, 
qlava Xudayar boyın anasını siğə cloyibdi. Pos Xudayar boy olur onun 
ögey oğlu. Pos clodo yoqin qlava bu işin üstüno düşüb. H ər yolnan 
olmuş olsa, bu işi aşıracaq. Zcynob özü ağlı koın övrət deyil, bunlann 
ham ısını çox yaxşı başa düşürdü.

İkı saat tamam Zeynob bu cür xəyalata moşğul idi ki, qapı açıldı. 
Qasımoli girdi ıçori.

No dcyirson indi bacı? Sözün nodi? M ən indi gedim  qlavaya 
no deyim ? Razısan, ya yox?

İndiki halında Zcynəb bonzoyirdi b ir clo şoxso, hansı ki, zəhor 
şüşosini qabağına qoyub baxır vo bilm ır no closin: içsin, ya yox?

' So/un açı£ı. vjzun düzü

İçm osə dərd, qüssə vo qom onu öldürəcək, içso zəhər öldürocok. 
“Pos moslohot budur ki, içim ” -  dcyib şüşoni çəkir başına.

Zcynob razıçılıq cavabı vcrmək zohor içmək monzilosındo idi. 
EIo ki Qasımoli sualını bir də  tokrar clodi, Zeynob hamı gücünü 
yığıb və üzünü qm şd ınb  cavab verdi:

-  Razıyam.

XİTAMƏ'

Ə hvalatdan üç il keçib. dördüncü ilo ayaq qoyurdu. Qış fəsli idi. 
Kiçik çillonin çıxm ağına on gün qalırdı. Günorta vaxtı idi. Hava xoş 
idi. Hərçond havada bir az sazaq var idi, amma günün tosiri bilinirdi 
Hava xoş olm aq cohəto kondlilər divarlann dibinə düzülüb vo yan- 
lannı ycro vcrib, məşğul idilər, söhbəto. M ohəmm odhoson əm inin 
dam ının dalında divann dibindo üç-dörd kişi oturub danışırdılar. Bu 
hcyndo küço ilo bir qəribo kəndli qabağında bcş-on yüklü cşşək 
yolnan kcçirdi. Eşşəklər yavıqlaşdılar və istoyirdilər kcçsinlər, otu- 
ran lann içindo bir qoca kişi qaçıb vo cşşoklorin içinə Özün soxub, 
bir çal cşşəyin başını qaytardı və durdu diqqotlə cşşəyin o üzüno- 
bu üzüno baxm ağa. Eşşəklorin sahibi olbot clo güman elədi ki, qoca 
kişi eşşok alm aq istoyir, qaçdı qabağa vo o bin cşşəklorin başını 
“çöçə” deyo-dcyo qaytanb. saxladı yolun ortasında vo gəldi çal cşşo- 
yin yam na. Q oca kişi gah cşşoyin qabağına keçir, gah dalına kcçir, 
başına baxır, q ıç lanna baxır, quyruğuna baxır. Sonra da ağzını açdı, 
dişlorino baxdı. Eşşok sahibi başladı cşşəyi torifləm oyə:

-  A nd olsun A llaha, bclə  cşşok olmaz. Bu cşşəkdən hünor oskik 
deyil. Görürson no qədor yük çatmışam? Düz ycddi pud yükdü. Əgor 
alm aq m cylin olsa, sono ucuz da vcrərəm.

Q oca kişi gcnə cşşoyin ağzını ay ınb . diqqətlo  ağzına baxandan 
sonra başını qovzadı vo üzünü tutdu cşşok sahibinə:

-  Q ardaş oğlu, bu cşşoyi sən kim don almısan?
-  Ə m i, nə vccino kim dən almışam! H oyo1 alacaqsan, al, alm ıya- 

caqsan qoy gcdim , məni avara cləm ə.

1 Son

173



Q oca kişinin yoldaşlan da bir zad başa düşüb dunıb  gəldiler
yavığa.

Q oca kişi üzünü onlann b insinə  turub dcdi:
-  M oşədi Oruc omioğlu, gəl bir sən də bu cşşəyə bax. Bu cşşək 

məni bir az şəkko salır.
G önikür ki, eşşək sahibi özü də bir zad duydu; çünki qoca kişi 

bu sözü deyon kımi eşşoyin dalına bir-iki doyonək ilişdırib. istodi 
cşşoyı sürüb gcdo. A m m a qoca kişi qoymadı. M əşədi O ruc da qoca 
kışi kimi eşşəyi d iqqetlə  voravürd cloyib,2 üzünü tutdu qoca kişiyo:

- M əhəm m odhəsən əm i, m ən bilirom  sənin şokko düşmoyini. 
Sən cşşeyi öz cşşəyinə oxşadırsan.

G enə eşşək sahibi eşşəyə b ir-ik i dəyənok yendirib istodi sürüb 
gcdə. M əhəm m odhoson omi və M eşodi Oruc qoym adılar. Qalan 
kəndlilor də yığışdılar və cşşəyi ohate edib, baxırdılar eşşeyin o 
üzünə-bu  üzünə. M ohəm m odhəsən omi üzünü eşşək sahibinə tunıb 
dcdi:

Q ardaş oğlu səni and vcrirəm on iki imama. doğrusun dc görüm 
bu cşşəyi kim don alm ısan?

Əmi. and olsun Allaha. mən bu cşşəyi indi düz bcş ildi qarabağ- 
lıdan almışam on bir manata

Bir az vaxtda eşşəyin başına bolkə əlli adam cəm  oldu. H er 
yctişon -  ki. M əhomm ədhosən ominin itən eşşəyini tanıyırdı, -  təsdiq 
clodi ki. bu cşşək M əhom m odhoson om ınin öz eşşoyidir. M ohom - 
m ədhəsən  əm i yapışdı cşşok sahibinin yaxasından vo çokə-çokə 
çıxardı adam lann içindən ki, aparsın qlavanın yanına. Q lava ham an 
Kərbolayı İsmayıl idi.

M ohommodhoson ohni eşşekçınin qurşağına salıb çe k ə -çək o  
apanrdı. Bu heynde X udayar boy başında şikarə papaq. əynindo 
mahud çuxa, ağ tuman vo olində zoğal ağact döngodon çıxıb vo 
cəm iyyəti görüb, yavıqlaşdı adam lann içine. M əhom m edhosən ohva- 
latı nağıl clədi vo şikayotini c ləyendən  sonra X udayar boy adam lan 
aralayıb. gəldi cşştjyin yanına və diqqətlə o  torəfınə-bu tərəfinə baxıb 
eşşoyi tanıdı.

' Ə gor
G ö /d o n  kcçırıb . yoxtuyıb

Beli, bu. M əhom m ədhəsən ominın eşşoyidir. Sonra üzünü 
cşşəkçiyə tutub soruşdu:

-  Ə do, bu eşşoyi son haradan almısan?
Bşşokçi M ohəm m odhosən əm iyə verdiyi cavabı Xudayar bəyo 

də vcrdi. A mma gözüno döndüyüm Xudayar boy dəyonoyi qaldırdı 
göyo. No ycmison, turşulu aş. Eşşəkçiyo bır ağac. ıki ağac, üç ağac... 
Ta o qədər vurdu ki, yazıq kişi düşdü Xudayar bəyın ayaqlanna, baş- 
ladı yalvarm ağa ki, eşşəyi alsm, dəxi onu döymosin.

Bu cür eşşək tapıldı.
X udayar boy Qasım əlinı qoşdu cşşəkçinin yanına ki, apanb onu 

kəndin konanndan ötürsün qırağa və borken-bork cşşəkçiyo tapşırdı 
ki, b ir do buralara üzü doym əsin.

M ohəm m ədhəsən əm i Xudayar bəyo dua cloyo-cloyo cşşəyi 
sürdü vo apanb qatdı tövlosıno. Amma təəccüblü şcy budur ki, indiyə 
kimi M ohom m ədhosən omınin oğlu Əhmod görükmür. İndiyə kimi 
bu qədər com iyyet yığışıb, nə  Əhmod adam lann içino gəldi. no də  
M ohommodhəson ominin övroti başını qapıdan cşiyə uzatdı kı, gör- 
sün bu nə m ərəkədi.

Ə hm əd do ölübdü. M əhəm m odhosən omimn övrəti do ölübdü. 
Ə hm edi bildir boğaz ağnsı tutub öldü. Anası onun iki ay qüssəsini 
cləyib, axırı bir dərdə  m übtola oldu vo öm rünü bağışladı M əhom - 
m ədhəsən  omiyo. Amma M əhəm m ədhəson əm i indiyədək and ıçir 
ki, Ə hm edi de, övrotini də cşşəyin dərdi öidürdü.

Qoroz, eşşok tapıldı.
Eşşoyi M əhəm m odhəsən əm iyə tapşuıb, Xudavar bəy adamlann 

ıçınden çıxdı və goldiyi dar küçə ilo gedib, bir yekə darvazadan girdi 
böyük həyətə. Hoyotin sol tə rəfındə Vəliqulu əyninde cındır qedək 
arxalıq vo başında köhno boz papaq, kürokle pcyin sorirdi. Xudayar 
bəy Vəliqulunun yanından düz keçdi vo sağ səm tdə sokının yanında 
dunıb  çağırdı:

-  A y qız, Ziba, o  lüleyini bir gotir m ənə.
Ev qapısı açıldı. Ycddi-sokkiz yaşuıda bir göyçok qız uşağı olində 

lülcyin eşiyo  çıxıb, gotirdi lülcyini X udayar boyin yantna qoyub. 
titroyə-titroyə  qayıtdı cvo. Xudayar bəy başladı dostomaza.

Bu qızı biz tanıyınq. Bu qız Zeynəbin qızı Zibadır. Zibanın üst- 
başm a baxan kim i görsənirdi ki, bu qız yctim qızdı. Ə vvəla budur
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ki, paltannın hamısı köhnoliyindon başqa, özgo oynindon çıxma 
pallara oxşayırdı. Solınuş qırmızı çitdon dızlik Zibanın ayaqlannm  
üsto düşmüşdü. Amma özününkü olsa ıdi, gorok gödok olaydı. Köhno 
qara laskirddon arxalıq gcn vo uzun olmaq cohoto homçinin özgo 
arxalığına oxşayırdı. Başında var idi köhno qara çarqat, ayaqlarında 
ycko kişi başmağı.

Xudayar boy dostomazı alıb girdi içori.
Xudayar boy gıron bir xırda ağ otaqdı. Y uxan başda kürsü qoyu- 

lubdu. Kürsünün üsto salınıb roğbotli ycko yorğan, yorğanın üstdon 
roğbotli cccim. O tağın ışıq golon ycri iki xırda d ivann horosindo iki 
taxça; taxçalarda düzülüb mücrü, mis vo çıni qab, boğça. Bır taxçada 
var bir qolyan. Sol somtdon divara iki-üç m is mocmoyi dayanıbdı. 
Forşo salınıb üç-dörd tiko palaz və kobud kond xolisi. Kürsünün üsto 
qoyulub samovar. Sam ovar tozo dom o qoyulubdu. X ülaseyi-kolam , 
bu cv kondo göro çox soliqoli cvdir.

Xudayar boy otağa girondo yuxan başda küniüyo bır cavan övrot 
oturmuşdu. Bu övrotin olan olar on dörd, on bcş sinni, an ıq  olmaz. 
Bu övrotın göyçokliyi vo çirkinliyi barosindo heç b ir söz dcm ok 
olm az. Sobobi odur ki, bu övrot indiki halotdo üzüno o qodor onnik, 
kirşan, rasıx vo gözlorino o qodor sürm o çokıb ki, osil suroti bozok- 
lorin içindo lap gizlonibdi. Q orəz, bu cavan övrət özüno kəndo layiq 
bozək veribdi.

Xudayar boy kcçdi oturdu kürsünün yuxan başından. Cavan övrot 
kürsünün üsto qabağına iki stəkan qoyub, m əşğul idi on lan  yuyub 
dostm allam ağa.

Qapıdan girən ycrdə, sağ torəfdo durmuşdu Ziba. Qucağında uşaq 
yorğançasma bükülmüş qız uşağı. Uşaq ağlayırdı. Ziba onu ovutm aq- 
dan ötrü atılıb düşürdü və öz-özünə m ıqqıldaya-m ıqqıldaya uşağın 
ağlam ağınm  dəm ini tuturdu.

Cavan övrət bir stokan çay töküb, qoydu Xudayar bəyin qabağına. 
bir stokan töküb qoydu öz qabağına; sonra Zibanı çağ ınb  uşağı aldı 
vo saldı döşünə. Uşaq ovundu. Ziba çəkildi durdu konarda vo divara 
dayantb. ollonni saldı yanına.

X udayar bəy  stokanı çəkdi qabağına və dalım  gcno yüko tokyo 
cloyib. üzünü tutdu Zibaya;

-  Q ız, anan gcno ağlayır?

A nam clo ha ağlayır. Ağlamaqdan gözlori lap tutulubdu.
X udayar bəy ucadan xa...xa...xa... çəkib gcno dcdi:
-  Xa...xa...xa... N iyə ağlayır? Ən Korbolayı Hcydor yadına düşüb?
Q ız cavab verdi:
-  Yox. dadaşım dan ötrü ağlamtr, səndon ötrü ağlayır.
-X a...xa ...x a ... Moni yoni o qədor istiyir
-  Yox, istom əkdon ötrü ağlamır. D eyir moni boşasın.
Qız bu sözü deyon kimi guya ki, Xudayar boyi bır ilan sancdı. 

Xudayar boy cəld ayağa durub. hücum çokdi Zibamn üstə. Qız cvdon 
çıxıb qaçan vaxtda ayağı ilişdi astanaya, üzü üsto doydi yere. Xudayar 
bəy yctişdi Zibanın başına-gözünə bir-iki yumruq vurub, baxdı gördü 
ki, qızın bumundan qan golir. Həyətdon Vəliqulunu çağırdı ki, bacı- 
sını götürüb aparsın cvlorino vo özü də tövşüyə-tövşüyə. rong-ruhu 
qaçm ış goldi oturdu ycrinə.

Cavan övrot oturduğu ycrdo oturub, d inm əz-söyləm əz vaqcəyo 
tamaşa cləyirdi. Voliqulu yapışdı Zibanm olindon vo hor ikisi üz qoy- 
dular ev lərinə səmt.

X udayar boy həm ın dəqiqo hal-tobdən çıxdı kı, Ziba dcdi:
-  A nam  deyir m oni boşasın.
Lazım dır ohvalau tofsilon nağıl clomok.

•  * •

Zcynəb X udayar boyin cvində altı ay yanm  qaldı. Vo bu altı ay 
yanm ın ərzindo Zcynobin anadan əmdiyı süd bumunun dəliklənndon 
golib töküldü. Zeynəbi incitm oklikdə onun tok birco məram ı var idi. 
X udayar bəyin qosdi Zcynəbin və səğirlərin ' var-yoxuna. puluna 
vo m ülkünə sahih olub, Zcynəbi çö lə  ötürm ok idi. Zeynob özü çox- 
dan bunu başa düşmüşdü. Amma nə  qodor Xudayar bəy onu bu 
xüsusda ıncidib dara qısnayırdı, döyürdü, söyürdü. amma Zcynəb hər 
bir əziyyoto tablaşıb, Xudayar boyin tokliflorino obədən razı olmurdu.

A x ın  iş o ycro çatdı ki, X udayar boy Zcynəbi soyundurdu vo bir 
qaranlıq dam a qatıb, onu ac və susuz saxiadı ki, bəlkə yumşala.

1 tJ>Aqlarıtı, bunıda: yctım lnnn



Amma daşı da bu tovr sıxsan yumşalar. Zeynob ax ın  yumşaldı. 
Xudayar boyin no qodor ki, arzusu var tdi, hamtsı bora\rürdo o ldu '.

Amma Zcynob do bu omro bir şort ilo razı oldu. Şort bu oldu ki, 
X udayar boy pullara sahib olan kimi Zeynobi boşasın. X udayar boy 
razı oldu. Zcynob doxi arxayın olm aqdan ötrü X udayar boyi Qurana 
and vcrdi. X udayar boy olini Q urana basıb and içdi.

O  pullan ki, Zcynobin ixtiyannda idi, bozısini Zcynob yero quyu- 
layıb gizlotm işdi, bozisi özgodo idi. Bunlar ham ısı yetişdi X udayar 
boyin tohvilino. Vo bundan olavo Xudayar boy geno çox zad yctişdi: 
qızıl, günıüş, paltar. forş, m is qab-qaşıq vo bu cür şeylor.

Xülascyi-kolam . Zeynob m ünım an ori Korbolayı Heydorin cvini 
daşıyıb tökdü X udayar boyin evino. V oliqulunun bu barodo hcç bir 
sözü yox idi. Vəliqulu dcyirdi ki, hor no olur olsun, ancaq onun yan 
solamot olsun. Voliqulu noinki bu işloro mane olm urdu, bolko holo 
X udayar boyo köm oklik verirdi.

Xudayar boy Zcynəbin, soğirlorin vo Voliqulunun dövlotino malik 
olan kimi, Zcynob axın arzusuna yctişdi; yoni Xudayar boyin cvindon 
yığışıb goldi öz cvino.

Horçond indi Zcynobin evindo iki hosirdon başqa bir şcyi yox idi; 
amma Zcynob clo bildı onu məlaikolor cohonnomdon çıxardıb bchişto 
daxil clodilor.

Zcynob X udayar boydon aynlan  kim i xalq elo bildi ki, Zeynobi 
Xudayar boy boşayıbdır. Noinki xalq, bolko Zcynob özu do, Voliqulu 
da, qoroz, hamı Zeynobi boşanm ış bilirdi. A m m a Zeynobi X udayar 
boy boşamamışdı vo obədon boşamazdı. Sobobini indi üç-dörd sotir- 
don sonra orz edorik.

Amma söz burasındadır ki. ındi, Zcynobın işi doxi pis ycro golib 
çatdı. Bahar açılan kimi X udayar boy zom ilori göndorib başladı sür- 
dürmoyi. Əkilmiş zomilori özü öz malı kimi biçirdi, döyürdü vo moda- 
xili öz babasından qalan malı kimi gotirib tökürdü cvino. Zeynob 
qaldı ac-çılpaq vo sahibsız. Bu övqat Fizzə qızı öldü. Zcynəbin 
dordi doxi do artdı. Kim bilsin, bolko yazıq qız acından öldü?!. A xın 
X udayar boyin yazıq övrotə b ir az rohmi goldi. V əliqulunu özüno 
cütçü, Zibanı qarabaş tutdu ki, Zeynəbin işi bir az yüngülloşsin.

' Y cm a yctdi

V oliquluya və Zibaya Xudayar boy o qodor icrot' təyin clodi ki, 
Zcynob acından ölmosın.

X udayar bəy iki səbəbdon Ötrü Zcynobi boşamadı vo boşamazdı. 
Xeyr, boşamazdı. Xudayar bəy çox ağıllıdı. Ə w o la , ondan ötrü boşa- 
mazdı ki, holo Zeynobin vaxtı lap kcçmomişdi ki, Xudayar boy ondan 
əl üzə idi. Ə gor Zcynobin Xudayar bəyo bir tikə mohobbəti olaydı. 
Xudayar boy onu evindon konar clomozdi. Gorok ınsafnan danışmaq, 
Zcynobin kənar olm aqlığına Zcynob özü bais oldu. Ondan ötrü ki, 
Xudayar bəyin cvino gəlondon, Zeynobin üzü əsla, gülmodi. tkincisi, 
o sobobo Xudayar boy Zcynəbi boşamazdı ki, qorxurdu şərir adam - 
lann birisi Zcynobi ala vo başlaya Xudayar boydon soğirlorin m al- 
mülkünü iddia eləyə. Bu ikinci səbəbo göro boşamaq ortalığa golondo 
Xudayar bəy az qalırdı doli-divana olsun. H ər kos onun yanında boşa- 
maq söhboti salsaydı, gorək doyunca kötok yeyoydi.

Pos Zibanı Xudayar bəy bu səbobə qovladı vo döyüb bumunu 
qanatdı.

Zcynob X udayar boyin cvindon gedondon iki ay sonra övroti 
öldü vo Xudayar bəyo evlonmok lap vacib oldu. Xudayar bəy çoxdan 
Qasım olinin bacısını gözaltı elomişdi. M üxtosər, Qasım oli bu şortlə 
razı oldu kı. X udayar boy do öz qızını vcrein Qasım oliyə. Xudayar 
bəy xoşhallıqnan razı oldu.

Ə w ə l Vəliqulu çox atılıb düşdü, ağladı, sızladı, bir az qüssə clədi. 
Am m a X udayar bəyin qorxusundan ohvahnı əsla büruzo vcrmodi. 
Bir az kcçdi hər b ir şcy yaddan çıxdı. Sonra Vəliqulu özü də başa 
düşdü ki. ona h ə lə  ham ısından vacib çörək  qazanmaqdır.

Pəs indi kürsünün başında oturan ənnikli-kirşanlı cavan övrət 
Q astm olinin bacısı və  Xudayar bəyin tozo övrotidir. Indi üç aydır bu 
övrətdon X udayar boyın bir qızı olubdu. Adını qoyublar Xoşqodəm. 
Haman qız Zibanın qucağında ağlayan uşaqdı.

Voliqulu və Ziba ağlaya-ağlaya goldilər cvlorinə. Zeynəb haman 
biz gördüyümüz cvdo ki, indi heç bir şcy qalmayıbdı, -  köhno palaz üsto 
oturub, dizlərini qucaqlayıb, gözlorini dikmişdi səqfb; guya ki, pordiləri 
sayır. Zcynobin libası lap halına müvafiq golirdi, yəni lap m ündə r idi. 
Sifəti do biz gördüyümüz sifot dcyil. Bu dörd ilin orzindo lap qocalıbdır.

1 llaq q2 C ır~cınd«r. köhno
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Zıba ağlaya-aglaya girdi içori. Voliqulıı onun dalmca. Zcynob 
cold vo hövlnak dunıb qaçdı qızının qabağına vo ohvalatı soruşdu. 
Voliqulu nağıl elodi. Ziba ağlaya-ağlaya girdi anasının qucağına. 
Ev qaranlıq olmaq cohoto Zibamıı bumunun qanı scçilmirdi. Voliqu- 
lunun ancaq ındi yadına düşdü kı. Ziba anasının üsl-başını qana batı- 
racaq; üzünü tuldu Zcynobo:

Ana Zibanın burnu qanıyıbdı qoym a sürtsün üstüno
Zcynob Zibanı qucaqlayanda gördü ki, qızının üst-başı yaşdı. 

Amma cle  xoyal elodi ki, göz yaşıdır. Voliqulu bir do xobordarhq 
clodi:

Ana, axı Ziba soni buladı qana.
Zcynob cavab vcrm odi. Voliqulu çıxdı eşiyo. Çünki axşam a az 

qahrdı, gorok gcdib m allan suvara idi; yubansa Xudayar boy moroko 
qalxızar.

Ziba anasının qucağında bir az ağlayıb yuxuladı
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B İR İN C İ H İSSƏ

Yayın isti günlorindon idi. Günün axınncı şot'oqi uca ağaclarm 
başmı qızıl rongindo ctmışdı vo nazik ycl yavaş-yavaş osib yarpaqlan 
torpodirdi. Bclo bir gözol vaxtda ağacuı altında. otun üstündo bir uni- 
versitct tolobəsi, “studcnt" oyloşmişdi vo hordonbir öz otrafına nozor 
yctinb  fıkro gedirdi. Bu növcavan gülorüzlü, xoşsifotli olub, ağıl vo 
kamalı üzündon nıolum cdirdi. Amma bununla bclo do üzü üroyindokı 
pünhan qom ini boyan edirdi. N cçin bu qom doryasına batm ışdı? Vo 
ncçin kababtok qovrulurdu? -  sobobini bır özü, bir do olındoki dof- 
torço bilirdi.

Axşam yavaş-yavaş araya goldi. Gün moğribo yuvuqlaşdı. Qalın 
mcşo, yaşıl ot adam boyunda, gözol quşlann noğmolori, iti bulaqlann 
qıjıltısı, havanın tom izliyi insana lozzot vcrir, gordişin com ordliyini 
anlayırsan. Belo bir gözol vaxtda hom in m cşodo, tok, yaşıl otun 
üsto sonlm iş gözol bir qız görorsinizso, monzoro daha artıcaq surotdo 
gözol göriinər...
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Bahadır doftorçosini, xcylaq yazandan sonra m cşodo gozirdi. 
Komalıqda gozorkon nozori bir agacın altına düşdü vo orada on ycddi 
yaşında aya bonzor bir qız göriib halı doyişildi. Q ız arxası üsto 
uzanıb kitab oxuyurdu. İsti olm ağa göro q»z ağ, m orm or döşünü 
açmışdı vo hordonbir otrafına baxıb guya ləzzot apanrdı. Bahadır 
bir ağacın dalına qısılıb mozkur qızı yaxşı manşırladı. Q ız Bahadırın 
orada olm ağından xobərsiz idi. Bır az müddət kcçəndon sonra qız 
şümşad olini yaxasına uzadıb saata baxdı vo ycrindon tcz durub gctdi. 
Çünki qızın yolu Bahadınn yam ndan idi. ona görə Bahadır istodi ki, 
gizlonsin ta qız onu görmoyo, qız isə Bahadın görüb yanından kcçor- 
kon xuınar gözlərini Bahadıra süzdürdü. Qızın bclo baxınağı Bahadırı 
özgə xəyallara saldı...

Iki növcavamn meşədo bir-bırı ilə rast golm əklori ikisini do izti- 
raba saldı: qanları cuşə golib az qaldı ki, özlorinı itirsinlor. Bahadır 
qızın dalınca xeyli baxdı: vaxt ki, qız gözdən itdi. Bahadır yavaş- 
yavaş qızın dalınca gcdirdi. Bu minvalla gəldi bazara, fəqot qızı gör- 
mədi Bahadır mahud almaq fıkri ilo bir mağazaya varid oldu. Bunun 
üzorino m ağazanm sahibi gəlib  Bahadıra:

Buyurunuz, nə xahiş cdirsiniz? - dcdi.
Bahadır:
-  Zəhm ot çokıb mono qara rəngdə mahud göstonniz.

Buyurunuz, dcyo göstorir, -  bu çox yaxşı mahuddur.
-  H oqıqət, yaxşıdır! N cçodir qiym oti?
-  A xır qiym əti: arşını dörd maııatdır.
-  Çox gözol! İki arşın kosiniz.
M ağaza sahibi ıki arşın ölçüb kosdi, sonra kağıza qoyub Bahadıra 

vcrdi və bir fıkırdon sonra Bahadırdan sual ctdi:
-  Conabınız studcntdirm i?
-  Bəli. - Bahadır cavab vcrdı.
-  Sizin yoldaşlardan burada çoxdurm u?

X cyr, ancaq üç noforik.
Bos, sizlordon hcç m üsolm an varmı?

-  Boli, ancaq bır m üsəlm an var.
- S iz  buyurdunuz şoxs farsca bilırmi?

B əli, bilir.
-  B əs nə vaxt zohm ot çokib m əni onunla aşna cdərsiniz?
Bahadır bir az fikirdon sonra cavab vcrdi:
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-  Molum ola ki, o studcnt monom, sızin qulluğunuzda durmuşam.
-  Çox gözol oldu kı. mon sizinlo aşna oluram. Yusif, -  dcyib 

Bahadıra ol vcrdi. Vo bir-birino öz adlannı bəyan cdondon sonra 
Bahadır b ir az fikro gcdib sual ctdi:

-  Təvoqqc edirəm  buyurasınız göriim, siz neçin farsca bilon 
axtanrsınız?

-  Səbob odur ki, -  Y usif cavab vcrdi, -  m ənım  bır qızım  var, 
“Q ız institutunu" qurtanb, türkco doxı yaxşı bilir vo hotta yazır da. 
A mma indi farsca oxumaq istoyır, ona göro mon do adam axtanrdım. 
S izə rast gəlib  nəhayətdə xoşhal oldum . Ü midvaram ki, bu barədo 
mono köm oklik cdorsiniz.

Bahadır b ir az fıkirdən sonra dcdi:
-  Çox ocob! Bu barədo mən sizə kömoklik edərəm ...
-  Çox momnunəm, -  Y usif Bahadınn əlindən tutdu və dcdi: -  Bəs 

nə vaxt bizo buyuracaqsınız?
-  No vaxt istosəniz.
-  Bclo olan surətdo tovoqqc cdirəm  sabah günorta bızə buyura- 

smız, am ma... çünkı cvimizı bilmirsiniz, ona görə zohmot qobul cdib 
m ənım  yam m a buyurasm ız. buradan bir ycrdo gcdorik.

-  Çox ocəb. -  B ahadır deyib çıxdı.
Bahadır üz qoydu evinə gəlm oyo. Ruzigar qaranlıqlaşmışdı. 

Bahadır şam yandınb öz adətino görə başladı qəzetə oxumağa. Həmın 
nöm rədə m üsəlm anlann modoniyyot barosindo dalda qalmağından 
yazmışdılar. O xuyub qurtarandan sonra dərın -donn  fıkro gcdib qəm  
dəryasm a batdı vo qəlom  götürüb öz ruznamosındo yazdı. Bir xcylaq 
yazandan sonra qələm i əlindən buraxıb soyundu yatmağa. Bahadır 
ycrinın içində cürbocür fıkirloro düşdü. N ədon fikir edirdi? Pcter- 
burqdanm ı vo orada tohsil ctdiyi clmdonmi? Xcyr, B ahadınn başın- 
dakı fık irlər bunlar dcyildi. Üç fıkir onu moşğul ctmişdi: əw ə lin c i 
öz millətinin halı ki, qozctdo yazılmışdı. İkıncisı, o, qız ki, ona mcşodə 
rast gəlm işdi vo üçüncii, o qız ki. onu oxudacaqdı... Bu tövr fıkirlərə 
gedorkon birdən səslə  dcdi: "Alı. no olardı ki, m ən oxutduğum  qız 
m cşədəkı o laydı!" Sonra: “Bclo iş o lm az” -  dcyib üm idini yozdu. 
Bu fıkirlordon sonra Bahadın erm əni qızının farsca oxum ağı məşğul 
etdi vo öz-özüno  dedi: “ Bu m illətə toəccüb etməlidir! Ermoni qızı 
ncçin farsca oxusun? N cçin türkco bilsin?!..” Bu fıkirdo olarkən 
Bahadır yuxuya gctdi.



Bahadınn atası qodim bəylərdon olub. dolanacağt ancaq mülklo- 
rino bağlıydı. Çünki m ülklərinı qcyrilori dolandınrdı. bir zamandan 
sonra borca düşüb var-yoxunu satıb borcunu vcrdi. Lakin iki min 
manatlıq ycr anasının adına qalmışdı. Bahadır horçond atasmın tək 
oğlu idiso, bununla bclo qcyrilori kimi atasının dövlotıno çox da ümid 
bağlamayıb oxumağa soy cdirdi. G imnaziyanın bcşinci klasına 
kcçondə Bahadınn atası vofat etdi və bir il ondan sonra anası öldü. 
Atasmtn və anasının bivaxt ölm oklori, atasından sonra kömoksiz 
qalmağı və oxumağa m ohəbboti Bahadın m in-m in fıkirlorə sahb 
bilmırdi ki. no etsın. Bahadınn gözol oxlaq vo otvanna göro yoldaş- 
lan  onu çox scvirdilər. Bahadıra bclo bodbəxtlik üz vcrondon sonra 
yoldaşlan sözlorini bir edib başladılar Bahadıra layiqınco kömok 
ctmoyo. bu minvalla Bahadır gimnaziyanı qurtardı. Gimnazıyanı qur- 
tarandan sonra ycno oxumaqdan əl çokm oyib istodi ki. anasının adına 
qalan ycri ucuz q iym ətə satıb universitcto gctsin, ta ki, elm ini başa 
çıxarda. Qeyrotli yoldaşlan: "Y er golocokdo sono lazım olar" dcyib. 
onu bclə fıkirdon daşındtrdılar və özlori doxi öza ra lan n d a  Bahadıra 
kömək cdirdilər. Univcrsitctdə Bahadınn işlori yaxşı kcçdi. Çünki özü 
üçün bir ncço dors tapıb ayda 40 və 50 manata qodor pul qazanırdı. 
O pulla yoldaşlanndan birınə də köm ək cdirdi. Üç il bu minvalla 
univcrsitetdə oxuvub dördüncü il yav fəsli rüsxət olunan vaxt bır 
ncço yoldaşlan ilə M əngiliso goldi.

Sabah açıldı. Bahadır hə lə  üzünü ytımam ış cv  yiyəsi qoca övtə i 
Bahadın çay içmoyo çağırdı. Bahadır üzünü yuyub çay içm oyə 
getdi. İkı stokan çay içib öz otağm a gəldi və  qozeto götürüb oxumağa 
məşğul oldu. Sonra Yusifgılo gctmok üçün hazırlaşıb yola rəvan oldu. 
Y tısif Bahadtn görüb nəhayotdo şad oldu.

Y usif tiflisli m əşhur dövlətli erm əninin oğlu ıdı. A tast m ədo- 
niyyotli olduğuna göro oğlunu da gim naziyada oxutdurdu. Y usif 
18 yaşında ikon atası öldü. Çünki Y usif atasının tək  oğlu idi, ona 
göro də atasından sonra buna m üm kün olm adı ki, elm lorini başa 
çıxansın. Bu sobəbo Y usif gim naziyadan çıxdı. B ir az müddotdon 
sonra Y usıf b ir gözol crm oni qızına aşiq olub onu aldı. Bunun övroti 
Avropa clm lərindon dadm ış bir ağıllı övrot idi. İkı ildon sonra bun - 
lardan bir qız dünyaya goldi adı Səlim o (Salom e), 17 yaşında ikon 
oro gctdi. Səlim ənin əri M ongilisdo olurdu. Yusifin Səlim odən başqa 
bir oğlu vo iki qızı var idi. Y usif uşaqlannın  içindo ham ıdan çox

kiçik qızı Sonanı istoyirdi Zira ki, Sona oxlaq vo otvarda hamıdan 
gözol bir q ız  idi. Sona oxumağı 8 yaşından başladı. Sonanm ibtidai 
m üəllim əsi nohayotdo ağıllı vo pcdaqogika clm ində qabilo bir övrət 
idi. M ozkurə qız bir ncçə vaxtdan sonra “Jcnski institut" adlanan 
m oktəbdo oxuyurdu. Az müddotdo bu qızı ağıl-kam alım n sobobinə 
m üollim ləri nəhayotdə scvirdilər. 15 yaşında fırong və rus dilindo 
azadə danışırdı. Bu dillərdon başqa doxi türkcə yaxşı yazıb-oxuyurdu. 
ö z  dilini dcmok ariıqdır! Çox çəkm ədi ki, bu qtz institutu nişanla 
qurtardı vo ağıl-kam alı ilo moşhur olub hor ycrdən istoyirdilor ki. onu 
alsınlar. Amma qız heç kəso gctmok istomoyırdi, çünki istoyirdi ki. 
öm rünü qəlom  işlotm əkdo m illotinın yolunda çürütsün... Y usif bir 
ncçə sobobləro göro Məngiliso golib orada mağaziyə açdı vo ycr ahb 
bır yaxşı ev saldırdı. Payız fosli Yusifm külfotı Tiflisdən M ongiliso 
köçdü. A m m a no fayda ki, M ongilisin pis vaxtı idi. Çünki yayda 
golənlor ham ısı köçm üşdülor. bundan əlavə, ağaclar yavaş-yavaş 
solub havanın nofəsi sovuqlam ışdı. Sona üçün günlər nohayotdə 
qomgin kcçirdi. bir dost mchribanı yox idi. İti çovğunlardan sonra 
yaz fəsli goldi. M ongilis yaşıl m oxm ərlə bozondi vo Sonanın ürəyi 
qofosdon çıxıb bülbülün üroyıno bənzordi. Yay aralığa golib xalq 
yavaş-yavaş Tiflisdon M ongihso köçdü. Bır az zamanda Sona özü 
üçün hom söhbot tapdı. Gününü gah bağlarda vo gah ıncşəlordə 
kcçinrdı. M ongilisin yay fəsli Sonanın nohayotdə xoşuna goldi...

Bahadır Yusiflo b ir böyük, gözol bozənm iş zalda bulundular. 
B unlar bir-b iri ilə şirin söhbotə moşğul idilər, Bahadır hordonbır 
ürəyindon bunu kcçirirdi: "Allah! G örəydim o qızı kı, mon oxudaca- 
ğam , neco qızdır?” .

Nozakotli Sona b ır saat güzgünün qabağında gah aya bonzər 
cam alı ilə. gah donu ilə moşğul idi. Sona clo ki. geyinib hazır oldu, 
qapının arastndan baxdı. Bahadın görüb öz-özünə dcdi: ‘Bu mono 
tanış su rətd ir!”

Bir az keçondon sonra Sona anası ilə borabor içori daxil oldular. 
Y usif tez ycrindon qalxıb bunlan adoto göro Bahadırla dost ctdi.

B ahadır bir özgə halətdo bulundu. Sona doxı onun halını hiss 
ctdi. Bahadır Sonanı mcşədo. mormər döşü açılmış, yaşıl otun üstündə 
sorilm iş halını nozoro gətirdi, gözlorindon od panldadı...

Sonam n anası M aşo gü lə-gülo  Bahadtra dcdi:
-  Sizinlo dost olm ağım ıza nohayotdo şadam.
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Bolı, bu saat ki, sizin le oturm uşam, ömrüm do gözol saatlardan 
biri hcsab cdirəm  Bahadır dcyib Sonaya nozor yctirdi. Sonanın 
doxi bu sözlordon xoşu golib Bahadır torofə baş oydi. Söhbot bir az 
ara vcrondon sonra Y usif uzünü Bahadıra tutub dcdi:

- AlUıh-taala bizim dostluğumuzu homişolik ctsin vo tovoqqc cdi- 
rom ki, bun günden bizo daşınıb bu üç yayı bizimlo olasınız.

Bahadır Vusifdon clo ki, bu sözlori cşitdi, nohayotdo şad oldu. 
Vo Yusifo kam al-odoblo baş oyib dcdi:

-  Çox toşokkür cdirom.
Saat ikido stol nahara hazır oldu. Y usif durub Bahadırı nahar 

olunan otağa dovot ctdi. Hamısı nahar otağına gctdilor. Y usif stolun 
başında. Bahadır sağ torofındo vo Maşo, Sona sol torofdon oyloşdilor. 
Xörok dörd rəng idi. Stolun üstündo no ki, lazım  idi, hamısı hazır 
olmuşdu. Nahar vaxtında m illotlor barosındo bır ncço söhbot oldu. 
Ernıenı m illotının barosindo söhbot cdondo Sona ağzını açıb bülbül 
kimı Ötürdü... N ahar xcylaq uzandı. Nahardan sonra Bahadıra bir 
otaq vcrdilor ki, orada bir az rahat olsun. Elo ki. saat altı oldu, Bahadıra 
qulluqçu su gotirib üzünü yudurtdu. Ondan sonra ham ı balkona yığılıb 
çay aralığa gotirdilor. Y usifçay  vaxtı vodo qoydu ki, Bahadır sabah- 
dan daşınsın. Saat 8 olardı ki, çaylarını qurtardılar B ahadır bunlarla 
görüşüb öz cvino gctdi.

O biri günii saat 9 -d a  Sonanın godosi Bahadm n qapısında hazır 
oldu. Bahadır cv yiyosi ilo hcsablaşıb şcylorini godoyo tapşırdı vo özü 
Sonagilo getdi Bahadır uzaqdan Sonanı balkonda bunu gözloyon 
görüb üroyi iti döyünürdü vo Sonanın doxi rongi toğyir tapdı; clo ki. 
Bahadır Sonaya yavuqlaşdı, Sona gülüm sünüb ağ ollori ilo Bahadınn 
olindon tutub çokdı Bahadır ham ısını hıss cdirdi. İkisıno do molum 
oldu ki, bunlarda mohobbot olam otlori vardır.

Sona vo Bahadır zala varid oldular. Bu vaxt Maşo içori daxil oldu 
vo onun dalınca çay gotirdilor. Çaylannı içondon sonra Maşo Bahadır 
ilo salam atlaşıb özgo ycro gctdi. Evdo ancaq Sona ilo Rahadır qaldı 
Ev qulluqçuları işo vo ıışaqlarla oynam ağa moşğul idilor. Söhbotlori 
bir az ara vcm ıişdı ki, Sona kaıııal-odoblo Bahadıra dcdi: “ Bu otağa 
buyunınuz” Balıadır Sonamn dalınca gcdib bir gözol bozonm iş otağa 
daxil oldular. Poncorolorin qabağında cürbocür güllor vo üstündo 
bülbüllor coh-coh cdib öz noğm olərini oxuyurdular. O tağın bır 
torofındon kravat. balışlan  qu tükündon, b ır torofındo do miz. bır 
ncço stul vo olüzyuyan. Sona otağı göstorib dcdı:

-  Buranın sizo toollüqü vardır.
Bahadır baş oyıb dcdi

I oşokkür cdirom. - Bu vaxt godo golib xobor vcrdi ki, şcylorı 
gotıriblor. Sona homin saat şcylori otağa daşıtdırdı.

Sona cv işino moşğul ıdi vo Bahadır öz şcylonni ycrboycrcdırdi. 
Xülaso, axşam aralığa goldi. Bahadır adoto göro ruznamosinı götürüb 
bir ncço şcy yazdı... Elo ki, sabah oldu, Sona fars dilını oxumağa baş- 
ladı. Bahadır bir ncço hofto danışıqda çox işlonon sözlon ona öyrotdi 
vo sonra kitabda az -az  dors vcrirdi. Sonanın soyı çox oinıağa göro 
bir az müddotdo farsca Bahadırın suallarına doxi cavab vcrirdi... Bir 
gün Bahadır millot sözünü boyan cdorkon fıkro gcdib ah çokdi vo 
yavaşca farsca bunu dcdı: "Biçaro millotim!” Bunu dcyib rongi toğyir 
tapdı. Sona bunun sözünü yaxşı cşitm oyıb sual ctdi:

No üçün siz ah çokdiniz vo no dcdiniz?
Bahadır bir az fikirdon sonra dcdi:
-  Sizo dair bır söz dcmodim, ona göro tovoqqc cdirom ki, üroyi- 

nizo bir şcy gotırmoyosıniz
-  Xcyr. sizin sözlorinizdon m on özgo bir şcy hiss ctdim. tovoqqc 

cdironı mondon hcç bir şcyi gizlotmoyosiniz.
- H oqiqot, sizo dair bir söz dcmodim.

Bahadır boy! Fiorgah indi buyurduğunuz motlobı mono aşkar 
ctm osoniz, onda doxi könlüm sizdon dönor. M olumdur kı, övrətin 
üroyi kişininki kimi olmaz. Horgah dcmosoniz, öz canıma and vcrirom.

Sona xanım! No üçün öz  canınıza and vcrirsiniz? Özünüz yaxşı 
bilirsiniz ki, horgah lazımlı söz olsa, sızdon gizlotm orom. O  motlob 
ki, dcdim  size osla liizumu yoxdur. Sizın üçün xcyirsizdir. Mon ancaq 
millot sözünü boyan cdırdim. horgah monım ah çokmoyim sizi şokko 
sahr, tovoqqc cdirom ki. bu barodo özgo ftkırloro düşməyosiniz, çünki 
ah çəkm ok m onim  hom ışo adotimdir.

-  Bahadır bəy! Tovoqqc cdirom motlobdon konar olmayasınız. 
No dcdınız vo no üçün ah çokdiniz, hamısını mono boyan cdiniz, 
çünki bu pünhallıq m ondo bir böyük dord olar.

Sona xanım! Sizdo dord olunca qoyun m ondo olsun!.. O  ah ki, 
mon çokdim , millotporostlik ahıdır ki. homişo m ən çokironı. Sizə 
molum olsun ki, mon millot sözünü boyan cdirdim. O  vaxt öz millotim 
yadım a düşdü...

Sona bu sözlori cşidib bir az fıkro gctdi vo dörd otrafına baxıb 
gördü ki. hcç kos yoxdur. yavaşdan B ahadınn olındən tutub dcdi:
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N ohayoldə şadam! Çox gözol ki, iki birfıkirli cavanlar bir ycro 
düşöblər!

-  Tovoqqc cdirom bundan sonra bu babda mondon bir şcy gizlel- 
moyosıniz, çünki mon do siz fıkirdoyom... ncçin bos, ah çokdiniz?

-  Ondan Öton ki, bizim millot qcyri millotlordon dalda qalıbdır...
-  Bos buyurun görok. aya, sizin millot yoni ncco dalda qalıbdır?

Kıtabı olindən ycro qoyub Sona Bahadırdan sual ctdi.
-Ə z iz im  Sona xanım! Doxi ncco dalda qalmasın b ir m illoı ki, 

dünya clmlonndon qaçaq düşübdür1? Vo clmsiz millot qabağa gcdormi? 
G ctdi zor dünyası!..

-  Haqq buyurursunuz, am ma bu barodo gorokdir sizin ruhanilor 
çalışalar, çünki xalq onlara inanır.

-  Bolı, doğnı buyurursunuz, xalq ancaq mollalara inanır, yoni 
molla no dcso xalq ona omol cdor. Islamın vo millotin cvini yıxan bu 
dcyilmi? Müsolman fııosoflarından bin dcyin “M ohommod pcyğom - 
bor hazırda öz millotıno nozor ctso. yoqin qoyduğu dini tanım az".

Bahadır bu sözlori dcyib papirosunu yandırdı.
Sona bu sözlordon sonra bir az fıkro gcdib dcdi.

Uoqiqot. çox çotin mosolodir M üsolman ınillotinin vo ya 
müsolm an dövlotlorinin hor ycrdo tonozzüldo yaşam aqlanna sobob 
no ola. ocoba? Mosolon. mən bir ncço tllosof inşalannda oxumuşam , 
guya islam özü clm ın intışar tapm ağına mancdir.

Bahadır bu sözlordon sonra Sonaya diqqotlo baxıb gülüm sündü.
-  Sona xanım! Zahirdo hoqiqot bclodir, görünür. Foqot bu moso- 

loyo bir az chtiyatlı girişm ok lazım golir: hamı m illətlordo rulıanilor 
bir ncço sobobloro goro dünya elmlorino homişo düşmon olublar, yoni 
toroqqı yolunu m üm kün olan qodor m illotin üzüno bağlı qoyublar. 
Lakin bu m osolodo xnstian alomı ilo musolman alom indo bir tofavüt 
görünür. X nstıan  alom indo ruhanilor clm loro düşm on olublarsa da, 
foqot padşahlar vo dövlot ruhanilorlo müdam müharibodo bulunublar. 
Ruhanilor oski qanunlara yapışarkon cam aatı qaranlıqda saxlamaq 
istoyiblor.

Padşahlar -  dövlot iso zom anonin toqazasına göro tozo qanunlar 
mcydana gotırm oklo m ıllotın toroqqısino çalışıblar. X nstian  alomi 
müdam bclo bır m ühanbodo oiarkon özünü ruhanilor zoncirindon 
yavaş-yavaş xilas cdibdir. M üsolman alom ino diqqot cdorsiniz iso 
bu m ühariboni görm ozsiniz. Padşah hom  xolifo olub, hom  dövlotin

y°l göstoroni. Padşah -  xolifo, ya zom anonin on böyük ruhanisi 
toroqqi yolunu camaatın üzüno qosdon, ya sohvon bağlayıbdır. Indi 
bu vaxtadok Osmanlı padşahının xolifo adlanınağı böyük birdolildir... 
Daha açıq söyloyolim: moxsus insanın moişotino. dünyasına dair 
qanunlar, ibadoto daır olan qanunlarla bir küncdo saxlanıbdır. Xristian 
alomi haman miiharibonin zoruna bu qanunları bilmorTƏ ayınbdır, 
voni xristian ağlı müdam toroqqi yolunda işlorkon, müsolman ağlı 
oski qanunlan  kifayot cdib paslanmışdır.

İslamın barosindo mozkur bodgüman olanlar dcmok olar ki, 
“ lojiq ’* alomindo öz sohvlorini düşünmoyırlor. İslam, hoqiqot toroq- 
qıyo. yonı clmo düşmon olsaydı, bonı-abbasilor İspaniyada olan vaxt 
toroqqi yolunda bulunm azdılar; haman oroblor vo haman islam! 
Ə coba. no sobobo o vaxt islam onlann clm yolunda toroqqilorino 
manc olmurdu!.. ()z  uşaqlarını holak cdon, m urdarolm uş hcyvanlann 
otini ycyon, oğurluq, quldurluq ilo dolanan, bır Allahın yerino min 
dörd yüz bütloro socdo cdon, oxlaqı büsbütün pozulmuş orobloro, 
ocoba. no üçün dini-islam  goldi Ə lbotto, oxlaqı pozğun millotin 
oxlaqını düzoltm ok üçün, yoni ona toroqqi yolunu gös;ormok üçün. 
Açıq söyloyolim: bir cam aat iiçün müoyyon bir din ortalığa golirso, 
ham an cam aat sobob olur, dcyilmi? Bclo olan surotdo dcmok olurmu 
fılan millotin tonozziilü iıçün golibdir? Buna boroks gorok deyilo: 
h o rd in  cam aatın toroqqisi üçün golir. Din gotiron. camaatın xcynni, 
olbotto. nozordo tutur... Dini qobul cdib onun intişanna çalışanlar 
nazik bir nöqtoni anlamaq istomirlor... Xristian dinini intişar cdonlor 
bir l.üterin çıxmağına sobob olan kimi müsolman alomi do öz Lüterini 
gözloyir. Bu Lüter golib do dcyocok: ınsan daim a toroqqi yolunda 
yaşayarkon onun moişoti vo ağlı müoyyon homişolik bir qanuna kifa- 
yot cdo bilmoz. Uaman bu motlobi M ohommod pcyğom bor aşkar 
dcyibdir. Yoni hor bir işi ağıla hovalo ct, ağıl no buyurarsa, ona omol 
ct... Foqot iki monsob bir vücudda olm aq, yəni zikr olunan mühari- 
bonın olm am ağı bu gözol vo tamam düyünlori açan sözlorin gızlin 
qalm asına sobob olubdur.

Sona Bahadınn bu sözlorindən sonra dcdi:
Boli, haqdır. G ünah din gotirondə dcyil, bolko din intişar cdən- 

lordodir...
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Bu mınvalla Bahadır vo Sona hor gün dorsdon sonra bu tövr söh- 
boılore ciddi surotdo gırişırdilor. Bu nazik m otleb ler hər birisınin 
üroyinin on nazik hissli guşosindo ycr cdirdi. G ündon-güno bunlann 
bir-birino mohobbotlori artırdı. Feqet cürot cdib aşkar cdo bilmirdilor. 
Bir ncçe saat bir-birini görmosoydilor. hor ikisi qom doryasma m üb- 
tola olurdu...

Saat olardı dörd. Bahardan sonra Bahadır poncorodo oturub qaba- 
ğındakı mcşoyo tamaşa cdirdi. Bir torofdon otaqdakı bülbüllorin noğ- 
mosi. o bın torofdon mcşodo axan bulaqlann sosı vo gordışin com erd- 
lıyı Bahadıra böyük bır lozzot vcnrdi. Nökor ıçon daxil olub Bahadıra 
bir şoxs onu görmok istoyır, dcdi. Balıadır dışan çıxıb gördü kı, 
yoldaşı student Alckscydir. Bahadır Alckscyi cvo dovot ctdi. H or ıkısi 
poncoronin qabağında oyloşib ru /igara tamaşa cdirdilor. Bir az fıkir- 
don sonra A lekscy Bahadırdan sual ctdi:

-  No ocob gozm oyo çıxm ırsan?
K efim  bır az  nasazdır. - dcyib cavab vcrdi.
Sobob?

- N cço gündür başım  ağrıyır.
"Torcüm an" qozetinin ax ınncı nöm rəsinı oxudunm u?

- Boli, oxudum.
O sm anlı dilinin barosindo yazdığı haqdırm ı?
Maqdır.

-  Tooccübdür!
-  No üçün tooccüb cdirson?

Çünki h o r millot bu zom anodo çalışır ki. dilim  asana çıxarsın, 
aınm a onlar gcdo-gedo dillorini doxi do çotin cdirlor.

Boli, bu bir naxoşluqdur ki, bi/.loro do keçibdir. Bizim oh li- 
qolom , fıkirlorini bir yero qoyublar ki, inşalannı hem işə  fosaho vo 
bolağotlo yazsm lar; çünki sado türk dili ilo yazanları nadan hcsab 
cdirlor.

Aya. görok bu ınşaları hamı anlayırmı vo camaata nof gotirirmi?
B ähadır tobossüm cdib cavab verdi:

Son elo fıkir cdirson bizim  ohli-qolom in oksori bir şcy inşa 
edendo fıkirlori o  yerdo olur ki, onlann osorlorindon cam aat m onfo- 
otberdar olsun? Xeyr! Y azanlanm ızın oksori orob vo fars sözlorini 
bılm okdo hünorlorm ı göstorm ok istoyırlor. Bundan savayı. bu cür

doxı olıli-qolom vardır ki, özlorini xalqın nozorindo artıq göstormok- 
don öton şcırlor düzoldirlor. Bu biçaroler gccodo bir qafıyo düzoldib 
gözol vaxtlannı puç cdirlor. Vo doxi bir parası vardır ki. bu xcyirsiz 
işloro bos ctm oyib müsolman m illotino dair modoniyyot vo moişot 
xüsusindo bir para lazım olan mosololori n ıs  qozctolonndo yazırlar, 
tainki qcyri millotdon do aforin cşitsınlor.

- Sonin sözünün qüw o tı, kcçon ıl homin bu söhbeti Tiflisdo cşit- 
dim.

-  Yoni ncco?
Kcçon il Tiflisdo “Badkubo" adlanan qostindo oturub nahar 

cdirdim. Mon oyloşdiyim otağa 9 nofor cavan müsolman golib nahar 
yemoyo moşğul olduhır vo modoniyyotdon söhbot edirdilor. Onlardan 
biri o  birisino dcdi: *‘Dc görüm, aya, no moqsudla müsolman çobanına 
rusca yazırsan ki, çobanhğı buraxıb elm  dalınca getsin?”

Y oldaşlan cavab vcrib dcdi kı: “No cybı var, qoy qcyri m illot do 
bilsın kı, bızdo do rusca yazanlar var..." Çünki bu tövr cavab onun 
ağlının naqisliyini göstorirdi, ona göro do mon istodim bilom bu kim 
ola vo horçond adını dedilor iso do am m a hcyfa ki, unutmuşam...

Bahadır doxi fıkir cdib tapa bilmodi vo bir az fıkirdon sonra dcdi:
Boli, neco ki, o w o l dedım , müsolm an arasında bu tövr ohli- 

qolom nohayotdo çoxdur... Xülaso, sa f iiroklo millot yolunda zehm ot- 
çokonlor çox azdır. Bahadır bu sözlon dcyib durub otaqda gozindi. 
B ır az fıkırdon sonra Alckscy sual etdı:

-  “K eşkül”  qozctosi alırsanmı?
Bura golondon "K eşkül"ün  üzünü görmomişom...
ü n u n  hom işo adotidin üç ayda bir, ya dörd ayda bir çıxar.
Cıünah yalnız onda deyil. G ünah bizim  müsolm anlardadır ki, 

biçaroyo kömok ctmirlor...
Bu dam şıqda Y usif içori daxil olub, “M enı bağışlayın" -  dcyib 

Bahadıra ol verdı. Sonra Alckscylo dost oldular vo Alckscyo üzünü 
tutub dcdı:

-  Xoş golibsiniz!
A lcksey ikramla baş oydi.
-  No barodo söhbot cdirsiniz? -  deyib Y usif sual ctdi.

Söhbotım ız bunlann “K oşkür' qozctosinin barosindodir. Bu
qezcto  ayda bır, ya iki defe çıxır, - Alcksey cavab vcrib Yusife diq- 
qetlo  baxdı.



-  Doğru buyurursunuz. - dcyo Y usif cavab vcrdi. -  Biz Tiflisdo 
olan vaxilar monım qızım türk dili oxuyan vaxt istordi ki. haman 
qozctoni alsın. Amma sonradan gördüm ki. hoqiqot, gcc-gcc çıxır. ona 
goro almadım.

Alckscy cavab vcrdi:
Bahadınn dcm oyino göro günah tok qozctosinin mühorrindo 

dcyil vo hotta millotdodir; çünki dcyir. guya müsolman camaatı qozcto 
yazanlara kömok ctmir.

Boli, haqdır, horgah qozcto işindo m illotin kömokliyi olm asa. 
i§ qabağa gctmoz. -  Y usif dcyib ayağa durdu. -  Foqot onu da dcm o- 
liyom, qozcto vcronlordo insaf gorokdır ola..

Millot ncco köm ok ctsin ki. qozcto onun nozorindo yalançı bır 
şey görünür vo bir para m ollalar qəzcto  oxuyanlan uşaq vo nadan 
hcsab cdırlor. -  Bahadır doxi bu sözlori deyib qalxdı.

-  Buyurunuz zala, dcyib Y usif oli ilo göstordi. Hamısı zala 
daxıl oldular. Bir az m üddotdon sonra M aşo vo Sona doxi goldilor. 
Alckscy ilo dost olub hor kos öz ycrindo oyloşdi. A ralığa çay gotir- 
dilor.

Hamı xamuş olandan sonra Y usif dcdi:
Bolı. Bahadır boy! O taqdakı söhbotim iz nə ycrdo qaldı?

Sona atasından bu sözlori cşidib Bahadınn üzüno baxdı vo söhbot 
no barodo olm ağını sual ctdi.

Bızım qəzctoloro diqqot tuturlar. -  B ahadır başını aşağı salıb 
cavab vcrdi.

- Bahadır boy! Hoqiqot, diqqot tutulasıdır. Amma bıçaro m ühor- 
rirlor no ctsinlor ki. müsolm an m illotindo hom ıyyot yoxdur. - Sona 
bu sözlori deyib Alekscyo baxdı:

Nece yoni hom iyyol yoxdur? Y usif təoccüble Sonaya baxdı. 
Sona atasmın cavabında dcdi:

-  M osolon. mıllotin nozon qozctoyo nohayotdo hoqirdir. Qozcto 
onlar uçun an ıq  vo lazım sız bir şcydir. Bir şcy kı. lazım sız ola, ona 
pul vcrorlorm i? Vo cam aat qozctəni alm ayanda biçaro m ühorrir no 
ilo dolansın vo kimin üçtin yazsın. Ilorgah m üsolm an milloti bunu 
anlaya ki. qəzctə  göz açar, insanı qanınlıqdan işıqlığa salar vo bilm o- 
diyını bıldırər. olbotto, onda qozctoni alan da vo köm ok cdən do çox 
olar. Və noinkı qozcto, özgo işlor do bunun kimı. M üsolman cavanla- 
nndan hazırda yazanlar az  dcyil. mon, hotta bır neçesini bilırom  kı.

biçarolor gözol-gözol kitabçalar yazıblar; Iakin pullan olmadığına 
sobob basdıra bilmirlor. Millotdo hümmot olsa. bclə olmaz... Siz clo 
bilirsinız kı, bu qodor crmoni millotinin arasında ki, kitab var, inşa 
cdonlər özlori basdınrlar?

- B izim  işimiz başqa. -  Y usif lobossüm edib dcdt. -  Biz cvlo- 
nondo horgah uşağımız, qızıınız da olmuş olsa ycno millətin işini 
unutmuruq: homişo bir qodor pul, ya kitab basdınnağa, ya moktobloro 
vo ya kolisalara bağışlayınq.

-  Bos bunu m üsolm anlar cdo bilm əzlorm i? -  Sona atasına baxıb 
dcdi: M ogor müsəlmandan azmı dövlotli var? Bu bıçarolorin. hotta 
cəm iyyəti-xcyriyyolori də  yoxdur. Xülasə, ışlon çox çotindir, sözlo 
bunlara qandırm aq müm kün deyil, gorokdir kı. bu millət arasında 
modəniyyet yayıla, onda özleri anlayarlar, mılloı nodir. hümmot nədir

Bu minval çay qurtaranadək aralıqda çox sölıbot oldu vo Sona 
doxi verilən suallara layıqinco cavab vcnrdi.

A lcksey Sonanın sözlonnə diqqotlo qulaq vcrib öz ürəyindo 
dcyirdi: “Xoş olsun. bızım mıllotin halma ki. bu qanacaqda Ö N TƏtlori 
də vardır!” .

Bir az söhbətdon sonra Alckscy m ürəxxos olub öz cvino gctdi 
vo Bahadır doxi öz otağma...

Bir azdan, Sona B ahadınn yanına gəlib adoto göro akoşkanın 
qabağm da oturdular. D ərsdon sonra Balıadır bu şcri avazla oxudu:

‘‘M o r ğ c - s o y y a d c - lo o m .  u f ta d c o n ı  b o r  U n m c -to ,

Y u  b c k o ş .  y a  ı la ııc  d c h .  y a  o /. q o fo ^  a2a d  k o n ‘‘, >

Sona bu sözləri anlayıb ürokdən bir ah çokib yanaqlan od kimi 
parıldadı. A koşkadan dışarı baxıb dcdi:

Bahadır, b ir bax o biçarə bülbülo, gül üçün neco yanıqlı coh- 
cəhlor vurur. Bir nozor ct gülo, ncco qönçosini açıb guya bülbülə 
dcyir: “ Bu can sonindir, ozizim !”

Bahadır Sonanın ışarosıni başa düşdü və cavab vcrm oyo imkan 
olm ayıb əyloşdi, iki oli ilo başmı tutub d ə rın -donn  fıkro getdı. Sona 
doxi Bahadm n olındən tutub dedi:

Bahadır, o  no sirdir ki. insan bir-birindon təfriqə düşübdür’?..
B ahadır Sonanın sualına cavab vennoyib ancaq dedi:

1 "S o n in  ov lad ıg ın  qaşam . to runa dü$m ö$om ,
Ya uldür. ya don ver, ya qofusdon xilas ct". (farsco)
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-  Sona! Vaxt olar mono vcrdiyin sualın barosindo söhbot cdorik.
Bu sözlordon sonra ikisi do ixtiyarsız bir-birinin olindon tutdular. 

Sona ycro baxırdı, Bahadırsa onun üzüno. Bu halda bir ncço doqiqo 
söxsüz qaldılar. Lakın ollonnın titromoyini hor birı hiss edirdi...

Bu vaxt qapıdan qulluqçu Sonanı atasının yanına çağırdı. Sona 
Balıadınn otağından çıxıb gctdi. Bahadır doxi Sonanın axınncı sualını 
tokrar cdib qom doryasına m übtola oldu. “H oqiqot. sobob nodir ki. 
ınsan bir-birindon tofriqo düşübdüp’*, sözlori Bahadırı tövrlü-tövrlü 
fikirlorə saldt...

Avqust ayı aralığa gətdi, hava soyuqlaşdı. M ongiliso golon qonaq- 
lar gündon-güno azaldı. Vo Bahadır doxi yavaş-yavaş hazırlaşırdı 
gözol Mongılis ilo aynlsm . Sona bunu hiss cdirdi vo öz-özüno dcyirdi: 
“ Kaş hor günümüz bir il olaydı!” H ərçənd Bahadır üçün Sona ilo 
aynlmaq nəhayətdo çotin golirdi. fəqot no ctmoli? Lazım idi ki. elmini 
tez tamam cdib azad olsun.

Avqust ayının 15-i idi Bahadır Tiflisdoki yoldaşı Sultandan kağız 
aldı Kağızı oxuyub gördü kı. yoldaşlan T iflısdo bunu gözləyırlor. 
tainkı Rusıyoto bir ycrdo getsinlər. O taqda hcç kəs yox idı. Kağızı 
oxuvandan sonra Bahadır bir saat fıkro gcdib bilmirdi ki, no ctsin 
Axırda fıkrini dağıdıb başladı yavaş-yavaş şeylonni yığışdınnağa. 
Sona qapının arasından bunu yığışan görüb tcz içori daxil oldu.

Bu nodir? N ə edirsiniz? -  dcyib Bahadınn olindon tutdu. Baha- 
dır kağı/ı göstərdi Sona bir az sakıt oldu və ürokdən bir ah çokib dcdi: 

G öroson bizim aynlığım ız həm işəlikdir, ya ruzigar bizi bir- 
b ınm ızlə görüşdürəcokdir?

-  Omidvaram ki. golon yay ycno bir-birim izin vüsalına yctişok!
Sona d ışan  çıxıb B ahadınn yığışm ağını atasına vo anasm a söy- 

lodi. Maşo vo Y usıfbu ohvalatdan nəhayotdo qəm gin oldular. Bahadır 
üçün yola lazım olan şeylori hazır etdilər.

Sabaht günü troyka' qapıda haz ıro ldu . Bahadırın şeylorini lazı- 
mtnca yığışdırıb hazır etdilor. Hamı balkona B ahadın  ötürm əyə 
çıxdı. Bəii. vaxt oldu ki, Bahadır hamısı ilə xudahafız edib sevgili 
Sonası ilo aynld ı.. Vo Sona "kağızım zı gözloyirik” dcyib atasmı 
balkonda qoyub Bahadırm otağına tcz goldi vo gözlənndon  qanlı 
yaşlar töküb uşaq kimi ağladı.

I 1 ’ç a llı  m ın ık  arab;iM

İK İN C I H İSSƏ

Bahadır Sonadan aynlandan sonra troyka çaparaq oyri-üyrü yol- 
larla qalın m eşoli dağın başında bulundu. Bahadır qeyri bir halotdo 
ıdi. Bahadır üç verst bihuş gcdib ancaq troykaçı dağın başından atın 
cilovunu düzoltm ok istorkon aynldı. Gördü ki, Sonadan xeyli iraq 
düşübdür. O nun fıkrindən quş olmaq kcçirdi ki. axınncı dofo uçub 
hom ofkarlı, ruhuna vo ağlına ləzzot vcron Sonaya baxsın, am ma no 
fayda!..

Troykaçı atlan sürmək istoyondo Bahadın “Yavaş bir az” , -  dcyib 
troykanı saxlatdı Bahadınn nozon Sona olan cvo sataşıb bir ncço rüb 
gözlorini bir nöqtodən çəkm ədi vo sonra çarosiz qalıb troykanı sür- 
dürdü.

Bahadınn başında m ın-m in fıkirlor. tövrbotövr xoyalat olarkon 
"Piryut** adlanan qalığa yetişdilor. Burada Novruz troykaçı atlara iki 
saat yorunuq vermok istodi; Novruz otuz yaşmda, gödəkboy, canlı 
oğlan idi. Üzündo gözo sataşan bireybi yox idi. Ancaq üzünün çopuru, 
gözlorinin pişik gözüno bonzəm oyi, bum unun nəhayətdo böyük 
dcşıkion, qulaqlannın qoz yarpağı tok sallanmağı ınsanın nozonni bir 
az m əşğui cdırdi. Bahadır üzünü M ongilis olaıı tərofə tutub ürokdən 
bir ah çəkdi. G ördü Sona ilo bunun arasında uca dağlar. qalın mcşolər 
vardır. Ə lləri qoynunda iki saat qoz ağacının altında dorin fıkirdə gah 
gozirdi, gah otururdu Q alıqda bunlardan vo qalıq yiyosindon başqa 
hcç kos yox ıdi. G ün yavaş-yavaş batmaqda idı vo nazik ycl osirdi. 
Q uşlar yuvalarında oturub dim diklorini tom iziəyirdilor, sos-səm ir 
yox idi, ancaq hərdonbir zorba hoyal iti hürürdü. Troykaçmın: “Ağa, 
əyloşin, vaxtdtr”  -  sosi B ahadınn fıkrini dağıtdı Bahadır troykaya 
oturdu  vo troykaçı atlara “ fişt” cdıb istoyirdi ki. sürsün, birdon 
qabaqlanna çapar çıxıb soruşdu:

-  Hara gedirsiniz?
-  T ifliso. -  Balıadır başmı qaldm b cavab vcrdi.
-  Bu vaxt m ən sizo mosləhot görmürom gedəsiniz.
-  No sobəbo? -  Uca seslo N ovnız xobor aldı.
-  O ndan öteri ki, dünon axşam “P iryut"dan üç vcrst o  yana 

qaçaqlar on n afə r adam  soyublar.
-  Bizo dəym ozlor. -  Istor-istom əz N ovnız cavab vcrdi.



-  Ö zünüz bilersıniz, ancaq bu axşam vaxtı sizo mosləhot gör- 
mürom.

N ovnız istoyirdi kı. atları sürsün. Baiıadır bır az fıkirdon sonra 
dcdi ki. sobir ctm oli. bəlko bir xobor çıxa.

Ağa, qorxma, horgah qaçaqlar dünən adam lan soyublar, bu gün 
bu yolda olmazlar. İndi görosən qorxulanndan hansı cohonnomo itib- 
lor. N ovnız dcyib Bahadırdan cavab gözlodi.

Yox, hor işdo sobir lazımdır. Dcyib Bahadır troykadan düşdü.
Bu gcco burada qalmağımız moslohotdir. Sohor gccodən yola düşo- 

rik. A tlan aç!
Bu vaxt qalıq yiyosi ivan bunlann darvazada dayanmaqlannı görüb 

sual dcdi: - Niyo gctmirsiniz?
İvan səbobini bilib Bahadıra dcdi:
-  Ağa, mon do moslohot görm ürom  ki, bu vaxt gcdosinız. Yaxşı 

olar bu gcco qalasınız, sabah gccodon gcdorsıniz Bolko. sohorodok 
bir xobər çıxa.

Novruz çarəsız qalıb atlan açdı. Bahadır yatmaq üçün ivandan 
ycr ıstodi. İvan göygöz. saqqalı ağarm ış, üzü çil, ucaboy, anq , pula 
göro çox qonaqvcson qoca rus idi

Ivan Bahadınn tovoqqcsıno göro bır balaca otaq açdı. O taqcığın 
bır tərofm do su qabı, bir torofındo balaca taxt. üstündo sam andan 
döşokço, illorlo üzü yuyulmamış balış. Taxtın qabağmda üçayaqlı miz, 
üstü bıçaq ilo cızm aqara çokilm iş mizin yanında bır ayağı sınm ış 
kürsü. taxtm üstündo yanm  arşın hiindürlüyü. bir qarış cni poncoro. 
İkişüşoli. qurum vo toz basmış poncorodo bir ncço hörümçok vo m il- 
çok ölüsü vo balaca çıraq. şişosini qara his basmış vo piltosı ncçə 
günlorlo kosilmomiş. ivan otağı göstorib gctdi. Bahadır taxtın üstüno 
yıxılıb fıkro gctdi Q açaqlann xobon. tozo otaqçanın tohor-tövrü 
Sonanın fıkrinı çokmoyo manc oldu. Bundan savayı Bahadın incidon 
o oldu kı. vaxtında gcdib T illiso çatm ayacaqdır Bahadır bu fıkirdo 
ikon İvan qapını açıb olindo samovar. üstündo mis çaynik, iki fıncan, 
b ır ncço qond qırığı içori daxil oldu vo dcdi.

Ağa, yoldan golibsiniz. yorulubsunuz, durun bir çay için. Bu 
sözlor Bahadınn fikirlərini dağıtdı

Çox razıyam, dcyib Balıadır başını balışdan qaldırdı. Horçond 
ycm ok vo içmok öahad ınn  fikrindon kcçmirdı. A mma sam ovara şad 
olub bir fincan çay içmoyo razılıq vcrdi. İvan ikı lincam da çayla dol- 
durdu: binsini Bahadınn qabağına. o binsini öz qabağına qoyub dcdi:

- Ağa, buyurun için. Görürom yorulubsunuz. çay yorğunıızu 
aparar.

Bu sözlordən sonra ivan başladı honuldatmağa Bahadır bir fmcan 
içonodok İvan bcş fıncan honuldatdı. Bahadırsa iki fıncan güclo içib 
İvana ra/ılıq  ctdi. Bu vaxt İvan on birinci fıncanı içirdı vo tor üzün- 
don yağış tok tökülürdü. ivan Bahadıra dillo cavab vcrə bilmoyib baş 
oydi vo başını oyon vaxt. çünkı gözlon Bahadırda idi, tincanın yansı 
dizino töküldü İvan tincanın sanını unutdu Samovardan su dam cı- 
dam cı golirdi ki, İvan çaydan ol çokdi. Sonra cibindon tnıbkasını 
ç ıxanb  tüstülotdi vo Bahadıra nozor yctirıb sual ctdi.

Siz no millotsiniz?
- Mon m üsolm anam , - dcyib Bahadır da papırosunu yandırdı. 

Bu vaxtadok ivan Bahadırla rusca danışırdı. Ivan Bahadınn m üsol- 
man olm ağını bilib başladı türkco söylomoyo. İvan türkcə çox yaxşı 
danışırdı. Bahadır bunun danışm ağına tooccüb cdib sordu:

Srz türkco harda öyronibsiniz?
-  Bu yavuqda çox müsolman kəndi var. Onlarla bizim işimiz çox 

olm ağına göro türkco öyronmişonv - İvan bunu dcyib trubkasım 
boşaltdı vo başını aşağı dikib dcdi:

Sizin m üsolm anlar yaxşı dolanmırlar
N ecə° Bahadır sonışub başını oli ilo tutdu.
Doxi ncco olacaqdır. pcşəlon oğurluq, quldurluq olub, no Allalı- 

dan qorxulan  var, no padşahdan.
Boli, gorokdir bunlara torbiyo vcrilo.

İvan. görükür, Bahadınn motlobinı anlamadı vo ikinci dofo tnıb- 
kasını doldurmaq ıstorkən çöldo qilü qal düşdü. İvan tcz dışan çıxıb 
gördü kı, b ır ncço çapar öz böyükİori ilo hoyətdo danışırlar. Bahadır 
səbir ctm oyıb otaqdan çıxdı. Bu vaxt çapann böyüyü gülo-gülo Ivana 
dcyirdi:

- Q açaqlan  qovduq Sarvan m ahalına torəf, sonra gözdən itdilor.
Bahadınn:

Yol qorxulu dcyil ki? sualına çaparbaşı cavab vcrdi:
Xcyr, horgah istoyirsiniz, bu aydm lıq gccədo gcdo bilorsiniz 

vo bır çapar sizo vcrə bilorom.
Bahadır ‘*çox sağ o l" dcyib, Novruzu soslodi. Novnız sos vcnnodi. 

Bahadır atlar bağlanan vcro gcdib gördü ki, Novmz. xoruldayır. Bahadır 
vo İvan N ovruzu çətinlik ilo yuxudan oyatdılar. Novruz gözlorini 
ovuşdura-ovuşdura açıb:
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- N ə var? No ıstoyirsiniz? -  dcyıb sual ctdı.
Bahadınn:
-  Dur troykanı qoş. - sözüno Novruz göye baxıb dcdi:
-  Ağa. holə tczdir. Sohoro çox qalıbdır.
Ivanın: ‘‘Novruz! Novruz!” səsi N ovnm ı yuxudan avıltdı vo əhva- 

latdan xəbərdar olub gctdi atlann  yanına.
Bahadır Ivanın qulluğuna layiq ona pul bağışlayıb çox razılıq ctdi. 

Y anm  saatdan sonra troyka hazır oldu. Novnız:
-  Ağa. buyurun. hazıram. - dcyib Bahadın soslədi.
Bahadır İvanla və çaparbaşı ilo salam atlaşıb tToykaya oyloşdi. 

Novruz çapan troykanın yanında görüb üroklondi və atlara borkdon. 
öz qaydası ilə **fişt’* cdib yola düşdülor. Yolun iki torəfındo mcşo. 
aydınlıq gcco! Tokorlorin sosi, atlann ayaqlanm n tappıltısı m cşəlorə 
sossalırdı. Bahadır dənn-dorin  fıkirdə ikon Novruz dodağının altmda 
oxuyurdu. Çünki yol başı yuxarıydı. ona göro N ovruz atları yavaş- 
yavaş sürüb özüııə xoş golon noğmolərdən oxuyurdu. Bunun bayatılan 
Bahadınn dordinı dəxi də artınrdı. Novnız Balıadırı qomgın görüb dcdi:

-A ğ a , nə iiçün fıkir cd irsən , yoxsa qaçaqlardan qorxursan? 
Qorxma, ındi bu yolda olm azlar vo bir do qalığa yaxınlaşmışıq.

Qaçaqlardan qorxmııram. A ncaq fıkir cdirəm  ki, bu cvi y ıx ıl- 
m ışlar nə pcşədir ki, özlonno qəbul cdiblər

Ay ağa. clo dcm o. Mon bunları hcç qm am ıram , bunlann qaçaq 
olm alanna çox sobob var...

-  Görünür. çoxusu aclığından qaçaqlıq cdir.
Xcyr. ağa, hamısmm cvindo bır parça çörəyi var. Aııcaq bunlan 

bu yola qoyan bizim  böyüklonm izdir...' Vo hamıdan baş sobəb arvad- 
dır. arvad!

-  N cco arvad?
Bclo ki. bu cvlori yıxılm ışlar b ir-b irin in  nişanlısım  qaçırdırlar. 

Bu bır adətd ir diişüb aram ıza, ycno qızın kobini kosilm om iş olsa bir 
şcydir. Amma bu cvlori yıxılmışlar kəbm li-kobinlı qızları qaçırdırlar... 
Ə lbotto. bu tövr işlordon sonra o w o lk i mşanlısı dəli olub dağa-daşa 
düşiir vo başlayır düşm ənindən ovoz almağa Bu yazığa ycmok lazım - 
dır. ona göro görürson sonin-m onin kimi adam ları soyub onunla 
dolanacaq cdir.

' Dın xudimlorini* i$aru<lir [ r a l )

A kişi, no dcyirson? Kobinli qızı da qaçırmaq olarmı? No üçün 
şikayot ctmirlor? Bəs qazı və qcyri mollalar nodən ötrü təyın olu- 
nublar?

— Ah, ağa, kim-kimodir! Mollalanmızın da xarabı çıxıbdır... Odur, 
bır ay bundan qabaq bızim konddon bıri kobınli qızı qaçırdıb apardı 
özgo kondo, burada mollaya pul basıb kəbini kosdirdi. Sonra molla 
cşidondo dcdi ki. mon bılmirdim qız özgəyo kobinliydi, ya yox... 
Dcyır qız özü razılıq vcrdi. Sonra iş gctdi Tifliso, oğlanın atası TiflLso 
gcdib-gəlm əkdon holak oldu.

-  N o üçün?
No bilim. dcyir gedirson qazının yanına, dcyir ‘'Sabah’’. Sabah 

gcdirson dcyir: "Y azm ışam  yuxan” . Yuxan gcdirson, dcyir: “N ə ki, 
lazım dır cdərik Axırda yazıq bizar olub goldi kuııdo. Sənin canın 
üçün. yazığı 1 iflisdə ncco incitmışdilorsə. hamı mollalara - böyük 
uxunddan başlam ış kiçiyinodok ağzından golonı dcyirdi...

Hcç şcy cdo bilməzlor. O nlann borcudur şoriotlə iş görolor
Axı onlar yazı-pozu cdənədok ış-işdən kcçir. Odur, kcçon yaz 

monim başım a da bu ış gəldi. Ancaq mon lok olduğum a görə və bir 
do dava scvm oyon olduğum a, düz gctdim Tifliso. böyük axundun 
yanına. Ağzımı açıb dordimi dcmok istoyirdim, qoymadı söyloməyo. 
dcdi ki: “O, qazınuı işidir. Əvvəl qoy oradan yazsınlar” . Getdim. 
ycrini do molum etdim indi bir ildon çoxdur arvadımı əlimdon alıblar. 
bu vaxtadok bir xəbor yoxdur. Mon do sonra gördüm ki. düşmonimlo 
bacarm ayacağam , arvadın kəbınini gcn cdib işdon ol çəkdim. Amma 
düşınonim  dörd ay Tiflıso gctdı-goldı. Özü do pullu adamın oğlu 
ıdı M ən do ışı duydum, bilmorro on çokdim.. Ah. ağa. azmı bclo 
iş olur? A zm ı bclo dordloro yanan var? llorgah monim do arxam 
olsaydı, indi mon do bir fostay' çıxarmışdım İndi o torofdon do. bu 
torofdon do b ir ncçosi qızıl gülKıyo qurban olmuşdu...

N ovruz bu sözlori deyib ürəkdon ah çokdi vo atları sürdü. Nov- 
ruzun “a h "  sözu biçarə Novnızun gücsüz, pulsuz olm ağına və qey- 
rılonnin  biınsaf. bim ürfot, biqcyrot vo bihoya olm aqlanna, vo m ən- 
soblorinə layiq olm ayan, dünya monfootindon ö tən  şonotı satanlara 
ışaro idi...

B ahadır bu fikirlori başından kcçirorkon •‘Biliduxan’* adlanan 
qalığa yctişdilər.

' Postah



Bahadınn tovoqqcsıno göro Novnız bu qalıqta atlan açmadı. Saat 
6-da “Qocur” adtanan qalığa çatdılar. Qocurda bir saaı yorunuq almaq 
üçun düşdülər. Çapar bunlan Qocurda qoyub gcri qayıtdı Bahadır 
salamat golm olorino vo qaçaqlann üzünü görmodiyino nəhayotdo 
şad oldu. Q<Kurdan Tiflisi görondo Bahadırm ün>yi qısıldı; çünki gct- 
dikcə scvgiii dostundan iraq düşürdü.

Novruz troykanı hazırlayıb yola düşdülər. saat 10-da Tifliso varid 
otdular. Bahadır “Bakı'* adlanan qəstino düşdü. N ovruz öz haqqını 
alıb bir çox razılıq cdib Balıadırdan aynldı. Bahadır paltannı doyişib 
qostindon çıxdı ki. yoldaşlannı axtarsın. Tifiisdo gozdiyin adamı tap- 
maq istosən gərok "Qolovinskiy prospckt” adtanan küçoyo çıxasan. 
Bahadır bu fikirdə oraya üz qoydu. B ir az Q otovinskido dotanarkon 
yotdaşı studcnt Sultana rast gotdi. Ikı yoldaş üç ay b ır-birinı görm ü- 
yüb rast golm əktənno çox şad otdutar. Buntar bir-birinin əhvatından 
xobordar otandan sonra hor ikisi “Bakı" qostinino gəidilor. Bahadır 
papiros yandırıb Suitandan soruşdu:

Rofiqim, dc görüm bu yayı nccə keçirtdin?
Pis keçmodi! İyun ayını burada keçirtdim. Dcyib Suitan d iva- 

nın üstünə uzandı.
-  Yəqın çox isti idi?
-  M on b irc io  isti hiss ctm odim . O ndan ötori ki. sohərdən axşa- 

madok evdə otururdum , ancaq axşam ian çıxıb bağiara gcdirdim  və 
hordonbir tozo aşnalanm  çay ıçm əyo apanrdılar.

-  Təzo dostlardan kım dır? Yoxsa... Elo dost oldun? Hə?
Bos nccə! Bir dofə evlorində nahar doxi etmişom.

-  Qıztm  gördünm ü?
- O s i l  moqsudum o deyildim i?
- No tövrdür? Y axşıdırm ı?
-  Zahirdə bum undan savayı bir cybi yoxdur, am ma..
-  Ho, neco amma de görüm  son moniın cantm.

D oğnısu Bahadır, mon qızdan b irşcy  anlamadım. H eyif o  ycddi 
ilə ki, institutda zohm ət çokib dorx oxuyubdur.

Sultam n söhboti Bahadıra xoş goldi. V o yavuğa gətib  ətini 
Sultanın çiyninə qoydu və dcdi:

Söyto, söyto görüm, sondo xobor çoxdur
- Son M ongitiso gcdondo dcdim m i, o  qızı m on gorok görom.
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-  Ho.
- De qulaq ver: bir m oclisdə rast golib atast ılo dost oldum. 

Bununla bir az modoniyyotdən söhbot cdondon sonra görünür xoşuna 
gəlmişom. Özü modoniyyət dadmayıbsa da, ancaq mıisoimana modo- 
niyyot vacib söylodi.

Bir az söhbotdon sonra mon ona dcdım:
-  Mon çox şadam ki. siz noinkı bu fıkırdosınız vo hətta cşitmışom 

qızınıza da lazım  otan torbıyonı vcnbsiniz.
Bunu dcyondo dostumun ağzı açıldı. Başladı qızını tə rif etmoyo. 

X ütasə. axırda üroyındon bu keçdi ki, qızımı görmosən onun tə rb i- 
yəsini nəzəro  gətiro  bilmozson. Bu fıkrini mono bildirib. monı öz 
cvinə çay içm əyo dəvot etdi. Mon buna çox şad olub söz verdim ki. 
sabah qulluğunda haztr olam. O  biri gün dostumgilo gctdim.

-E v lo n  hardadır?
-  A kişi noyino lazımdır?
-  Son monim camm. dc.
-  Aşağa “O naçala“dan bu torəfo.
-  Ho. yaxşı. söylo.
-  Doxi nə? O  b in  günü gctdim. Kişi qabağmıa çıxtb m əni zala 

apardı. Bır az söhbotdən sonra məni nahar otağına dovət etdı. Bir 
övrot qabağım ıza çıxdı. - Bu m ənim övrətim dir, dedi. aşna oldum. 
Evinin sətiqosino söz yoxdur. Hor şey Avropa qaydası ito... Bəli. bir 
az söhbəıdon sonra çav ortatığa goldi. Mon baştadım dostumun övro- 
tını tə r ıf  ctm oyo ki, bizim  müsoim an övrotlorindon bcto övrot az 
tapılar ki. qızına Iaznn olan torbiyonı vcrə. Bunu dcm ışdım  övrotın 
ağzı köpüklonm iş açıldı. no açıidı. Başladı. mon bclo, atam  belo. 
qızım  beio!

Doğrudur. dcdı, - Tıflisdo bir neçə adamın qızlan oxuyub 
qurtanbdır, amma monim qızım kimı həlo qurtaran olma>ıbdır, -  bunu 
dcyib oli ılo dıvarda asılm ış kağızı göstordi və dcdi:

-  Bunu yaxşı qurtarm ağına görə vcriblor vo b ır do...
Burada kişi övrotin sözünü kosib dcdi:
-X e y r .  bu şohadotnam ənı hamıdan yaxşı qunarm ağına görə 

veribtər.
ö v ro ti kışinin sözünü tosdiq cdib başiadı:
-  Hcç bilirsmız. oxumağma o qodor səy  etmomişik ki, no qodər 

musiqiyo və tansa. Bızim bır dostumuz var. famiti do yadımdan çıxdı...



Kişi:
- A lcksandr İvaniç -  dcyib övrotinin yadına saldı.

Ho, bax. A leksandr İvanıçin qonaqiığı var idi, bızı do çağırmış- 
dılar. Bcşodok kurs qurtarmış qız var idi. Amma clo ki, bizim  qız baş- 
layırdı lansı. ham ısının ağızlan açıla qalırdı...

Kişi ycno övrotınin sözünü ağzında qoyub dcdi:
Bos onu dcyirson, ncço koro “ Brava! B rava!” dcdilor.

Bu sözlordon sonra qapı açılıb torifı asimana çıxmış nazonın daxıl 
oldu. Mon ayağa durub baş oydim  vo sonra b ir-b ınm izo  ol vcrdik. 
Q ız mono m oğrurluqla baxdı, bununia bclo mon dcdım:

-  Çox şadam ki, m üsolm anda da sizin kimi q ızlar var.
Monim bu sözlorimo “mersi*’ dcyib başladı monimlo rusca danış-

mağa.
Bos bumunda no cybi var? Bahadır soruşub papırosunu yandırdı.
Bumu bir az ortadan qalxm ışdır.
Yaxşı, sonra.

-  Doxı no sonra. Bəli, bununla söhbotı başladıq. M on türkco sual 
cdirdim, q ız  mono rusca cavab vcrirdi. Q ız m onım lo dam şdıqca 
or-övrət b ir-binno baxıb lozzot aparırdılar. Mənim: “ Elmlordon hansı 
xoşunuza gəlir?”  sualım a qız “ Firong d ili"  dcyib m ondon soruşdu: 
“Siz firəngco bilirsinizmi?” Cavab vcrdim ki, boli. Qız başladı söhboti 
firongcə. Bir az söhbətdon sonra zarafatca fırəng d iiində soruşdum 
ki, oro gctm ək istəyirm i və no m onsob sahibıno getm ok istəyir? 
Cavab vcrdi kı. “Ham ıdan an ıq  ofsoro...”  Bu sözdon sonra başım da 
od panldadı. Çünkı bunlar ilo dost olm am ışdan m üqoddom  oxum uş 
Tiflis qızlannın barəsində çox şcy cşitmişdim və qız bu sözləri dcyən- 
don sonra doxi şəkkim  qalm adı M onim sözümə:

Doğrudur, bizim  qızlar oxuyurlar. am ma goləcok zindoganlığa 
da gərək hazırlaşsınlar, yoni uşaqlara tərbiyo vcrm ək, cv işlorini gör- 
mok golocok ananm  borcudur.

Anası cavab vcrdi ki, “Xcyr, bizım  qız əlini istı sudan soyuq suya 
vurmaz. Əro vcrəndo clo adama vcrocoyom  ki, cvdo hcç şcy ctm əsin. 
Uşaqlardan ö to n  ayrı qulluqçu saxlasın, cv işlərindən ötəri do bir 
aynsım " Q ız da anasımn sözlorini təsdiq cdondə doğnısu m ən sobir 
ctm odim , hazırlaşırdım  gctm oyo, ancaq gah övrotin  vo gah orinin 
tonfı monı bııxtıyar saxlayırdı. Axırda türsot tapıb dcdım: “Siz gərək 
çalışasm ız ki, qcyn lo r do  q ız lann ı oxum ağa vcrsınlor, ona göro

lazım dır ki. onlarta əlaqoniz ola, ta qızımzın tərbıyosini görüb onlar 
da q ızlannı qoyalar oxum ağa". G ör övrot m onə no cavab vcrdi: 
“ Biz, -  dcdi, -  doğrusu. hor adamla durub-otura bilmırik. Qızım da 
bu vaxtadok Tiflisdo heç bir qızla dostluq edə bilmir. Ondan ötori ki, 
onlar no oturm aqlanm  bilirlor vo no durm aqlanm . V ə bir do layiq 
dcyil ki, bclo mədoniyyotli qız clo adamlarla durub-otursun.. ”

Axırda mənim: -  “türkcə yazmaq, oxumaq bilirsinizmi?” sualıma 
qız cavab vcrdi ki, “Türk dili nədir ki, ona gözol vaxtımı çürüdəm 
vo noyo lazım dır...” Bu sözlor mənim  qanımı dəxi do xarab cdib 
davam  gotıro bilm odim , xudahafız, dcyib çıxdım.

Sultan bu sozlərdon sonra Bahadıra baxıb onun bu barodo sözünü 
gözlədi.

-  Bos bclo. Bahadır fikrə gedib dcdi: -  G ör bir. son özün türk 
qızı olasan, öz dilini boyonmoyəson! ö z ü n  türk övrəti olasan. 20 il 
bundan m üqəddom  sadə türk külfətindən çıxasan, indi... Türk qızlan 
ancaq əfsoro gctmokdon vo firong dılini bilməkdon ötori vo öz diiini, 
mıilotinı düşmon mtmaqdan öton modoniyyotin dalınca gcdirlorso, heç 
getm osolor yaxşıdır... Bahadır fıkrə gedib durdu otaqda gəzmoyo.

-  Bclo fıkırdo, -  Sultan başladı -  bir bu qız dcyil, Tiflisdo vo 
qcyri ycrlordo oxum uş q ız lann oksori m əışotə vo zindoganiığa bu 
tövr baxırlar. Sultan sözünü qurtanb Bahadıra nozor yctirdi. Bahadın 
iso Sultanm sözlori dorin-dorin fikrə apardı. Bahadır öz Sonasım 
yadına salıb: -  Aforin, millot! -  dedi. Sultan bunun sözlorini yaxşı 
başa düşm oyib dcdı:

-  Ah! M illotın cvı yıxılıbdır! H ər mıllotin qabağa gctmoyino 
bais ov\'əl övrətdir. İndı bu tövr nozərli qızlardan biz n ə  gözloyok? 
Bunlar golocəkdo ana oiacaqlar... B ıçarə türk balalanna no torbiyə 
verocoklor?.. Ə lbottə. uşaqlar tomiz olacaqlar. hor bir ədəbi öyrə- 
nocoklor, biləcəklor, tans öyrənocoklor, fırongco donquldanacaqlar, 
am m a oz dillorini noinki bilmoyocəklor vo hətta istəmoyocoklor bil- 
sinlor. Çünkı türk “m adonnalan” torbiyoni clo vcrocoklor.

-  Boli, -  Bahadır cavab vcrdi. Bır dilin qodrini m illot o vaxt biiir 
ki, ham an diidə yazılan tnşalar millotin hom bodonınə və hom ruhuna 
torbiyo vero. Vo bir dilın o vaxt qiymori olar ki, o diii tolim vcronlərdo 
qeyrət, insaf ola. M oktəblərim izo baxırsan: yüz ildon qalm a qayda- 
qanunla dəre veririor... Inşa yazanlanm ıza baxırsan: “əlfaziar” o qədor 
gözlorinı kor cdib ki, osil moqsudi vaddan unudublar... Vo bir



ncçosı doxi öz hissiyyannı qcyn dildo qolom o goıirir. Bunlardan 
sual ctmoli kı, cy ağlını no ycro so rf cım ok bilm oyon biçarolor! 
“Xiıayı m illot üçün türk dilındo yazmağın no mont'oəti?*' “Hokim 
azara görə gərək dava vcrsin” . Yoxsa bu meym un om əlini scvonlər 
fıkir cd irlər öz bim ona. puç yazdıqlan inşalar üçün hor iki tərəfden  
aforin alsınlar. Naxoşun ruhunu təm izlom okdənsə. qam ını təm izlə- 
yırlor... Yazdığınız inşalara bu yazıq m illətdon aforin gözlomoyin! 
Çünki millot no qodor kor olmuş olsa, başına dəyən toppuzu hiss cdor...

Bu sozdon sonra Bahadır ah cdib fıkrə gctdi. Sultan Bahadıra 
yavuq gcdib dedi:

Bu barədo söhbotım ız çox olacaqdır. həlo qulaq as. gör rulıa- 
niiorim iz no cdirlor...

-  O nlar ilomi dost oldun?
Bos no!
Son “hüzuri-şoriflorino*' gcdib onlan tanıyıbsan. A m m a mən 

o “m üqoddos" conablarm  üzlərim  görm om iş tanımışam. Bahadır 
bunu dcyib cıbındon doftorçosinı çıxardıb Sultana göstordi vo dcdi:

-  Yolda yazm ışam . pis xott düşübdür. ınşallah, Pctcrburqa 
gcdəndə bir ncçə yenn düzəldib verorom oxuyarsan.

- Burada yaxşı oldu ki, b ir oğlanla dost oldum . - Deyib Sultan 
dəftorçəni Bahadıra qaytardı. -  Haman oğlan söz vcrdi ki, Tiflisdo 
hor nə ohvalat olsa yazsın. Sözündon bclo görükür özü də türkcə yazır 
vo hotta dcyirdi Tiflis müsolm anlarının barosindo b irohva lat yazıb- 
dır H ər halda. bu oğian bızə lazım olacaqdır.

- Ə lbono. Bahadır dcyıb oğlanın adını soruşdu.
-  S... -  dcvib Sultan eavab vcrdi.
Bu vaxt qapı açıldı, qostin qulluqçusu saınovar gətirdi. Bahadır 

çayniko çay  salıb qoydu sam ovann üsto və sonra Sultana v ə  özünə 
çay tökə-töko sual etdi:

- G örükür vaxtını boş ycrə kcçırtm oyibson.
Mon haçan vaxtımı boş yero kcçim ıışom .
Sultan. öz aram ızdır. kcçon il m illotin söhbətinı cdondə qulaq- 

lannı tuturdun. A m m a indi görürom  milloto b ir növ nisbotlori olan 
udam lan özün ax tanb  tapırsan.

Balıadır! Sən məni başdan tonbəl hcsab cdib m onə qcyri nozorlə 
baxırdın. Son likir edırdın mon osla öz millotımlə olaqəm i kosınişəm. 
Sohvson!
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-  Yadmdan unudubsan: bır gün türkco yazmaq barosində söhbət 
oldu. son az qaldt monımlo dalaşasan.

-  Doğnıdur, o  vaxt son mono dcyirdin, vaxtını obəs ycrə kcçırmo. 
bir şcy yaz. A m m a mon fikir cdirdim ki, bir monim yazmağımdan nə 
olacaqdır vo mənim  inşalanm a kim diqqət cdəcəkdir. Fikir cdirdim: 
çox yaxşı, yazdım, kim oxuyacaqdır? Amma indi fiknmi doyişdirmi- 
şəm . düşm üşom  son düşon dəndo...

-  N ecə?
-  İndi ancaq anlamışam: millətin fiknni bız çəkm oyəndə bəs kım 

çokocəkdir? Biz yazmayanda, kim yazacaqdır?
- Bos belo! -  Bahadır dcyib Sultanın boynundan qucaqladı. - 

indi bildim  ki, qeyrət mcydanında tək dcviləm. Birfıkirii qardaşım. 
M illotim ız bir haldadır ki, bir balaca nağıl da yazsan böyük iş etmiş 
kimison! Ancaq yazan şoxs gorok xalqın diqqətindon qorxmasın... 
M ordanə, hə r sözü açıq dcsin. qardaşı olm uş olsa da. O  ki. qaldı bir 
para adamlara ki. ollorindən bir şcy gəlməyib arada söz gozdiron övrət- 
lor kimi hosodlorindən panlayıb zum alannı bəm  edirlor. onlara qulaq 
asm am alı. Bu tövr şoxslor hor m illətdə var. O nlar axırda özlorino 
layiq olan mortobəni tapırlar . lnandtnram  soni, çoxu bu misal adam- 
lardan qorxub öz m əlum atlannı gizlədir. Budur! Tiflis? Azmı burada 
m odəniyyətli m üsəlm an cavanlan var, nə üçün bir iş gönnürlər?

-  M ənim nəzərim ə burada modoniyyotli müsəlm an azdır. Mon 
bir neçosiylo aşna oldum. Horgah bunlann fikirlorini vo zindogan- 
lığa nəzərlənnı bılson. qanın xanıb olar. Bunlann barəsındo vaxtında 
danışarıq. Ancaq səno xobor vcrim G oncədən.

-  H oqiqot, kağız yazmışdın, H acıkəndə gcdəcəyom , gctdinmi?
- Gctdim. bir həftodon çox orada qaldım. Ondan sonra gəlib G on- 

codo bir hofto qalıb gctdim  Şirvana. Goncodə “A vropa” qəstinino 
düşüb Ə ... boyin barəsindo əhvalpürsan olduın. m əno dcdilor ki, 
şohordodir. Bu xəboro çox şad oldum. Ondan ötəri ki, Gəncodə ondan 
savayı yavuq dostum  yoxdur. Əlimı yumuşdtım, qapıçı goldi ki, sizi 
xobor alırlar. buna tooccüb ctdim . fıkır ctdim  ki. moni burada 
Ə. boydon başqa hcç kos tammır, o da tczliklo hardan bilocəkdir. 
Xülaso, qapıçıya dedim : buyursun. M on bunu dem əkdə qapt açtldı. 
Ə. boy daxil oldu. M ən, hoqiqət, bclo rast golm oyim izə inanmırdtm. 
Ancaq sonradan molum oldu ki, özgo adam axtanrmış, taxtada monim 
adımı görüb tapıbdır... Bir az söhbətdon sonra rofıqim mono dcdı ki.



"A .F. şohordodir, gərok onun yanına gcdok". Bu xobəro mon şad 
oldum: çünki cşıtnıişdiın ki, A.F. çox qcyrotli müsəlman hcsab olunur. 
Çayımızı ıçıb qosıindən çıxdıq. fayton götürüb gctdik. Zəngi çokdik, 
qulluqçu çıxıb dcdi ki. “ağa. bu saat golocokdir. buyurun. oyloşin". 
Gctdik otağa. O tağı hələ  nozordon kcçırm om işdim , rofıqım  dcdi: 
“ Anq gəlir” Mon əvvol bunun sözlonni anlam adım . A m m a sonra 
clo ki. gözlodiyim i/ cvin sahibi goldi. bildim ki. Ə. boy zarafatla dcyir- 
miş anq. Bolı. neco anq? Üç son köklükdo!

Xülaso. bununla görüşdük. Sözündən bclo görünür ki. monim 
Goncoyo golm əyim o çox şad olubdur.

A .F .-nm  sözündon bclo molum oldu kı, G əncəm n morifotli 
müsolmimları holo qoflot yuxusundadırlar. Amma cam aatı torbıyo- 
dən qaçaq deyii və m orifotlı cavaniarın yatm aqlan vo ruhanilərin 
bir ncçosinin m ıllot ışıno qarışm aqlan ümum ı ışlori longidir. Sonra 
bildim kı. keçon il orada böyük m əscidin yanm da m üsəlm anlar bir 
moktob binasm ı qoym uşlar, üsu li-cod id lə  həm  türkcə və həm  də 
rusca dərs dcyirmişlor. Ancaq sonradan bir ncçə avam ın korluğuna 
görə və qcyn m oktəbdarların həsodi ilə m oktəb pozulur. əsil səbob 
bu olubdur kı. tiırk müəllimı sünni ımiş... Sonra bir moclısdo həqtqət. 
türk müəilımımn müəilimlikdə malıır oiduğunu eşıtdim. Görünür. çox 
zohm ot çokırmiş. hotta iki-üç ay m ovacibsiz dors dcyım ıiş; çünki 
moktob adına yığılan pulu udurmuşlar... Xülaso. A.F. türk m üəllim in- 
don çox razılıq ctdi. A.F dcdi: “N ə ctmok. avam la holə çotindir dava 
etm ok A llah insaf versm bizim  ruham loro, onlar da avam laria bir 
olublar. Bcş ya altı qanacaqlı adam buniann qabağında nə cdocokdır. 
Ycno qəzctom ız olsa. bunlarla dava müm kundür. am m a nə fayda...” 
Doğrusu, A .F.-nın bu sözlorı m ənim  xoşum a goldi. çünkı bu sözlori 
ürokdən dcyirdi. Sözlorindon vo üzündoıı m olum  olurdu ki. qcyrot 
tozo rofıqimi boğur. Axırda m onə söz vcrdi ki, hərgah qışda G ən - 
codo qalmalı olsa, G əncə müsolmanlarının barəsındo bır ncço ohvalat 
yazsın. Söhbotımiz çox çəkdı. Axırda A.F. vodimizı nalıara alıb mono 
m oslohət gördu kı. böyük axundun yanına gcdim. M on razı oldum . 
Naharadok xahış ctdim ki, axundu ziyarot cdim. Ə. bəy axuııdun hüc- 
rəsini göstorib dcdi ki. axundla sölıbot cdondo qiraotxananm da baro- 
sındo danışın Yolda bildim  ki, iki ildir istoyirior q iraətxana açmağa, 
ancaq axundun ıltifat nozon  olm adığm a göro iş düz gotirm ır. B oiı- 
bolı, gctdım conabı-axundun hüzuri-şenfıno . çokm əiənm i çıxartdım

və saiam vcrib odoblə, "dovo kım i" qapının ağzında dizı üsto çökdüm. 
Əm m am oii üç nofor adam oturmuşdu. O na görə ovvəi biimodim 
onlann hansı “conab axund"dur. tsmini suai cdib, ommamosi baiaca 
oian böyük. ağ omm am oliyə işaro etdim. Boii, conab axund xoşüzlü, 
qırmızısaqqai. unutmuşam sansaqqai, yainki qırmızı... Axund olindo 
kağız yazırdı və  çünki olindon ycro qoymaq istomirdi. ona göro b il- 
dim  ki, çox lazımlı kağız yazır. Mon başiadım ki, PctcTburqdan golmi- 
şom, özüm ə vacib biidim  ki, conabımzın hüzuri-şorifıno goiom. 
“Zəhm ot çokibsiniz", -  deyib axund gözünün biri ilo mono nozor 
ctdi vo sonra ycno başiadı yazmağa. Qcyri m oliaiarda oiiorində horo 
b ir kağız yazırdı, söhboti mon başladım məktobdon. H ər m ətiəbdon 
sonra conab axundun tonbolliyi tutmayıb “boli” deyirdi. Görünür 
biçaro o qodər orəb sözlorini moxrocdon işlodir ki. yazıq “boli” kəl- 
mosini do orob sözü cdib boğazma obos ycro zohmot vcrirdi. M əktəb 
barosində mono cavab vcrmodi. ancaq “boli”  vo “xeyr’Mo monim 
suallanm ı rodd cdirdi. Doğrusu, axundun bu tövr horokoti mono xoş 
gəim ədi, çünki fıkir ctdim ki, ya cənab axund monim sözlorimi anla- 
mır, yainki istoyir ki, mon başmdan tcz rədd olam. Hoqiqot, dizlorim 
do ağnyırdı. Xülaso. kor-pcşm an axunda ədoblo “xudahafız" dcyib 
çıxdım . D izlərim m  ağnsından bir ncço addım axsadım.

-  Bos axunda bir şcy dcm odin? Mon oisaydım, axunda baiaca 
nosihot cdordim . - Bahadır dcyib durdu hirsli gozmoyo.

No deyoydim ? X ülasə, gəldim  qəstino, gördüm Ə. boy oturub 
m əni gözləyir, nıacoram ona noql etdim. O, az qaldı güimokdon 
qoşş etsin vo sonra fıkrə gcdib dcdi: “Bunlarda nəinki m illət qcyroti 
yoxdur, hotta din qcyroti do. Nozərinizo çatdımı, məscidin mınarəlon 
ncçə ildir dağılıb tökülübdür, am ma bu vaxtadək qavırmayırlar... 
M əscidin azmı pulu var? Noyə mosrofolunur? Ancaq öziəri bilirlər...” 
Bir az söhbətdən sonra Ə. bəy dcdi ki, nahara gctmoyin vaxtıdır.

Boli, goldik A .F-gilo. Əhvalatı ona noql etdim. Sözlərim , görü- 
kür, ona çox osor etdi.

Sultan söziorı qurtarm am ışdı. qestin  qulluqçusu içori daxil olub 
Bahadırdan başburt istədi. Bahadır çamadanm ı açıb başburt verdi. 
Sonra B ahadınn fıknno düşdü ki, Sonaya kağız yazsın. Tcz açıq kart 
gotirtdirib yazdı.

-  K imo yaztrsan? -  dcyib Sultan Bahadırdan soruşdu. Bahadır 
kağızı yazıb qurtarandan sonra dcdi:



-  Bu kağızı bır qıza yazıram  ki, yayda m ənım  ruhuma ləzzət 
vcribdir, bədonim ə yox. ruhuma! “ Ruh" sözünü diqqotlə dcm okdə 
m əqsədim  odur ki, özgo fıkirləro düşm oyəsən.

-  Kim ola? -  Tooccüblə Sultan soruşdu.
Kiııı ola! M ogər dillo vosfctm ok müm kündürmü? Ala, doftər- 

çoni oxu, gör ncco qızdır! Gör heç yanm  saat bundan ınüqəddom söy- 
lodiyin oxumuş qızlara oxşayışı varm ı? G ör bunun d ım ağını bayaq 
söylodiyin qızlara dəyışorsonm i? M illot qcyrəti istəyirsən onda, 
osil-kamal ıstoyirson onda, bızimkilor?! Ncco ki. dcdin, ycddi-səkkiz 
ıl zohm ət çokib elm oxuyurlar. ondan ötori ki, tans öyronsinlər, öz 
dillonni unutsunlar vo əro do gcdəndə ancaq ofsəro... “Tfu!M -d e y ib  
Bahadır papırosunu yandırdı və sonra Sultandan sual etdi:

-  Bos Badkuboyo gcdo bilm ədin?
- No qodor çalışdım sa. m üm kün olm adı. A m m a Allah qoysa, 

golon il no tövr olsa gcdocoyəm . Çünki yaxşı xoborlor gorok orada 
olsun.

-  Bəli, hor bir barodo Badkubonin əhvalatı qcyri şəhorlordon 
am qraqdır Amma iimidim var ki, yayadok orada xobor olsun. Çünki 
bayaq dcdiyiın qız qışda oraya gcdocokdir vo öz hissiyyatım  söz 
veribdir ki. yazsın.

Tiflisdo Sarı paşanın barəsindo bir ncço ohvalat cşitdim , görü- 
kür, özünü Badkııbodo yaxşt düzəldibdir.

H ə, San paşa bir özgo ‘*paşaM dcyirlor olubdur, mon do çox şcy 
cşıtm ışom . am ma inandınram  soni, cşidilən əhvalatlara inanmıram. 
Çünki 14 ıl bundan m üqəddom  Pctcrburqa goləndo cşitdim  ki, nəlor 
söyloyırdi? M üm kündürm ü bu tövr m odoniyyotli şəxs dünya m ən- 
fəətindən ötrü moişəto və zındoganlığa olan təm iz nozorini pula sat- 
sm . am m a dcyirlor...

Bahadır söziinü qurtarmamışdı. qulluqçu poçtxanadan gəlib  xobər 
gotirdi ki. poçt vardır. Bahadır vo Sultan tcz gcyinib poçtxanaya get- 
dilər. Sultan o gün getdiklorini qcyri yoldaşlanna m əlum  ctdi. Axşam 
saat S-də. o  bin günii ıkısi do poçtxanada hazıroldular Saat doqquzda 
T ıflisdon Q afqaz yolu ilo Petcrburqa üz qoydular...

B ahadır gcdondon sonra Sona heç ycrə  çıxm ırdı. A tası, anası bir 
ycrə qonaq gcdon vaxt Sonanı da ıstoyirdilər aparsınlar. Lakın Sona 
“kcfım  yoxdur” dcyib həm ışo evdo yalqız qalırdı. Sona Bahadırdan 
sonra yalqızlığı çox scvirdi... Vaxtını kitablar arasında kcçınrd i. İki
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saat oxum ağa moşğul olurdusa, bir saat da oxuduğu şcyı öz-özüno 
təhül fdirdi: “Bu məsolodə Bahadınn fıkri no ola? Bu oqido Bahadı- 
n n  əqidosino müvafıqmi, ya yox?” Bu tövr suallan vcrib Bahadınn 
əvozino özü cavab verirdi. H ər bir işindo Bahadırın oksındon bır 
balaca əks çokdirib Önülü medalyonunun içində döşündon asdı. fəqət 
mcdalyonun içindo no olduğunu cvdo hcç kim bilmırdi.

Sonanın atası vo anası Bahadır ilo Sonanın arasında olan mohəb- 
bəto qcyri bir nozorlə baxırdılar. Bunlar fıkir edirdilər. Bahadır Sotıanı 
scvir, çünkı Sonanın ox laq-ətvan , oqli, oqidəsi Bahadıra xoş golir. 
Sona Bahadın sevir, çünki Bahadır nohayətdo. mülayim, ağıllı, qey- 
rotli, insaflı, ürəyi tom iz bir cavandır. Bahadınn müsəlman, Sonanın 
xristian olm ağı Yusifı və Maşonu toşvişə salmırdı. Ata və ana qcyri 
b irşcy  fıkırlərinə gotirmozdilor... Vo qcyri-bir fıkirdo olmağa da bır 
bohano yox idi. iki növcavan homovaxt bir-biri ilo qardaş-bacı kimi 
rəftar cdirdilor.

Əcoba! Q ardaş və  bacı arasında olan təm ız mohobbət iki növca- 
vanm arasında oia bilmozdimi? İnsanda insanı sevmək, bir-birinə 
molıobbot bağlamaq tobiidir. Bir qızın bir oğlana olan “ruhani məhob- 
botino” təəccüb etmolimi?

H əqiqət, ax ır vaxtadək Bahadınn Sonaya və Sonanın Bahadıra 
olan nıhani m ohobbətlərinə şəkk yox idi. Hətta ikisi də  çoxluca 
rom anlar oxuyarkən öz-özlorino dcyirdilor: bizım mohobbotimiz 
qcyn bir m əhəbbətdir! Haman romanlarda özlorini görmürdülor, bir 
növ scvinirdilor, şadlanırdılar...

“Y ox, bclo bir təm iz, s a f  m əhəbbət heç kimdo görünmür!” fık- 
rindo olarkən hər ikisi öz alomində qcyrilorino məğnırluqla baxırdılar 
vo hor adam a elo bir ali mohobbotin barəsindo nəql etmok istoyir- 
dilor... Fəqət bclo bir fıkirdo olarkən təklikdə hor biri öz alomində bir 
“ sual”dan xilas ola bılmırdilər.

Balıadır fıkir cdirdi: *'Mən Sona kimi bir vücuda chtiyacım olm a- 
ğını düşünürəm . M on homişo istordim moni bir adam təm iz m əhəb- 
bətlo , var q ü w o tlə  scvsin, məni aniasın. M onim əqidəm do m əno 
yoldaş olsun. Sözsüz, fclsiz monim ruhum no hıss ctmoyini düşünsün: 
bclo b ir vücudu m ən tapdım. Sona haman aradığım vücud. Mon 
an ıq  dorocodo xoşboxtom , deyilm i?”

Sona da tokiikdə homin bu fıkirlori başından kcçirərkən “M ən 
artıq dorocodə xoşbəxtəm, dcyilmi?” sualmı öz-özüno vcrordi. Foqot
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hor ıkısı “xoşbəxtəm. deyilm i?” sözlorini dcyib do bir az fikrə gcdir- 
dilər... Başlanna ixtiyarsızqcyri bir fıkır do gəlirdi... "M on anıq dərə- 
codə xoşbəxtəm " sözlorindon sonra “Daha bizə bir şcy do gorəkm i?” 
sualı bunlan rahat qoymurdu.

Bu “sualı” hər ikisi özündon konar ctm ək istəyirdi, var qüvvotlori 
ilo "daha bir şcy do gorəkm i9” sözlorini özlərindon qovurdular. Lakin 
ixtiyarsız bu sözlor ycnə do fıkirlorino golirdi... Hotta bir gün Bahadır 
’*bu sözlori” bilm orrə özündon rodd ctm ək üçün istodi b ir bohanə 
ilə monzilini doyişsin, ancaq gündo gəlib  dərslərini vcrsin. gctsin. 
Sonra öz-özünə dcdi: “Əcaba! M əndə o qodər qüvvoti-qolb  olm a- 
dımt ki, bclo fikirləri özüm don konar cdom ?!”

Sona iso “bclo bu sözləri” mcydana gotiron rom anlan daha oxu - 
murdu. roman ovozisino fılosofıya kitabları oxuyurdu.

Bu minval Bahadır v ə  Sona öz nofslorini boğm ağa çalışardılar. 
H ərdənbir ycno bclo fıkirloro düşüb gah q ızanrdılar. gah bir-birini 
görəndə ycro baxardılar...

Hcç bir şcyi bir-birindon pünhan saxlaya bilm irdilor. Fəqot no 
ıso bu ‘'m osəloni" aça bilmırdilor. bununla bclo, toklikdə bu “ fıkirlər” 
bunları rahat qoym urdu B ahadınn ixtiyarsız d ilinə go lən  mozkur 
şcn . Sonanın ixtiyarsız dcdiyi “nə sirdir insanlar bir-birindon təfriqə 
düşüblər" sözlori bunların pünhan fıkirlorini b ir-b irino  aşkar ctdi...

"D aha bizə bir şcy do gərəkm i?” sözləri ayrılandan sonra daha 
anıq bunlan narahat cdirdı. Bahadır Sonanın oksini həm ışo qoynunda 
gəzdirib  onunla təsollt taparkon, Sona da B ahadınn  oksini ufacıq 
çəkdirib  mcdalyonunda döşündon asırdı. Bir gccə Sona Bahadınn 
barəsində çox fıkirdə ikən ycrindo uzandığı ycrdo m cdalyonu açıb 
əksə  baxırdı. Başına dürlü-dürlü  fıkırlor gəlib  sonra yuxuya getdi. 
M cdalyon iso açıq qaldı

Anası Maşo adoto göra Sonanuı otağına gccədə neço dəfə gələrdi, 
baxardı. Sonanı üstüaçıq yaim ış görso idi, üstünü örtordı. Bu gecə də 
M aşo Sonanın yatacaq otağına gəlib  onu döşü açıq yatm ış gördü... 
D öşündə isə m cdalyonu açıq görüb ıçindoki oksin kim ın olm ağını 
ıstodi bilsın. Lampanı yavuq gətirib  B ahadm n əksi olm ağını gördü... 
M aşo tcz Sonanın otağından çıxıb porişan halda. iki ollori üzündo 
Y usifo lan  otağa gctdi vo Y usifin taxtında oyloşib ixtiyarsız ağladı...

“No oldu səno?”  -  Y usif taxtından sıçrayıb M aşonun olindon nıtdu.

210

M aşo gözlərinı silə -silo  gördüyünü nəql ctdi. Bir az sükutdan 
sonra Y usifdedi:

-  Cavanlıqdır. zorər yoxdur. O nlar bir-birini çox scvirlor. Mon 
onların barosində hcç vaxt bodgüman olmaram ki, ikisı do ağıllı, 
kamallı cavandırlar.

-  M ən do bədgüm an olmuram, foqət işin aqibəti moni toşvişə 
salıbdır, -  M aşo dcyib fikro gctdi.

-  Qorxma! -  Y usif dcyib uzandı - hor halda sabah açıq-açığına 
Sona ilo söhbot ctm ək olar.

Maşo bu sözlordon sonra bir az rahat oldu, uzandı vo bir az fıknn- 
don sonra yuxuya gctdi.

Sohor Sona yuxudan ayılıb mcdalyonu açıq gördü. Tez bağladı. 
"Anam gördüm ü, ya yox” fikri bunu narahaı cdırdı. Bununla bclo, 
özünə söz vcrdi ki, hərgah bu barodo söz açılsa, Bahadıra olan 
m əhəbbəttnı açıq-açığtna söyləsın. Səhor Sona çay vaxtı adoti üzro 
anasını öpdü. Ancaq anası tərofdon bir növ soyuqluq hiss ctdi. Bu 
soyuqluq Sonanı şübhəyə saldt. Foqot bir söz söylomoyib çayınt 
içdi və sonra öz otağına gctdi. Anası iso onun dalınca gedib bilm ə- 
yirdi no tövr söhbət açsın. Sona bunun halotmi görüb soruşdu:

-  Anacığım, sonin ürəyində bir söz olmasınt düşünürəm. N ə ıstə- 
yirsən soruş, dcyorom.

M aşo Sonanın boynundan qucaqlayıb dedi:
-  Scvgili qızım! Sən bilirsən ki, mon ve atan soni nohayet dorə- 

cəd e  sevirik. Sen ali oxum uş bir qız, əlbətto , çox şcyi bizdən yaxşı 
bilirsən, biz sənin uğnında can verm əyə hazır olduğumuz halda sonin 
ürəyində olan dordi. başındakı fıkirlori bilmok ısteyirik. txtiyann 
var: deyə do bilərsən, dem əye də.

- A nacığım , açıq söylo. Mon hamı suallanna cavab vcrərom. 
Yoxsa gccə medalyonun içindəki əksi gördün hə?

- Doğrudur, qızım , gördüm ve bu əhvalat m əni bir az təşvişə 
salıbdır...

Sona bu sözleri cşitcək ucadan ağladı vo anasının boynunu qucaq- 
tayıb dedi:

-  No cdim, scvirəm... M en Bahadın sevirəm. Anacığım, bu yolda 
montm clmım . qanacağım iş görmür, m ohəbbotin müqabilindo ağlım 
çaşır. Ah, scvgıli anacığım! Bir yot göstor... Mon bu vaxtadok mohəb- 
botımı pünhan bestoyirdim . Foqot indi söz açıtdı: M ən şadam!
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Ü royımdokı sözloro dcm oyo yol açıldı... Bahadır ıso bu vaxtadok 
ona no dərocodo mohobbot bağladığımı bilmir. Burada ikon bu his- 
siyyatımı ondan gizlodirdim. İndi bu aynlıq  m ohobbətım i biro on 
artm bdır. Ah. scvgili anacığım . bağışla məni. No cdim?

Sona bu sözlori dcyib anasının qucağına yıxıldı vo uca soslə 
ağladı.

- Scvgili qızım! Rahal ol. ağlama. Mon səni anlayıram ... Mon 
özüm m ohobbətin odunda yanm ışam, foqot monim atana olan 
mohobbotımın çarosı tapıldı. Mon atana gctdım... Sizin m ohobboti- 
nızın çarəsını görmoyırom. Qızım! Son ağıllı-kamallı. millətini. dininı 
scvon b ir qız. Balıadır iso millotini nohayot dorocodə sevən bir 
oğlan... No tövr ctm əli? M on özüm  do çaşıram.

-  M əni do çaşdıran bu m əsolodir -  dcyib Sona gözlorini sildi.
-  Bəs no tövr etmok! Ah, scvgili anacığım , bu m əsəlodə analığı 
unut. mənimlə yoldaş ol. m onə yol göstor, məni başımdakı qara fıkir- 
lordon xilas et...

Maşo: "O dur atan gəlır” . -  dcyib dışarı çıxdı və Sona ıki ə llon  
ılo üzünü tutub taxtm üsto yıxıldı.

Y usif M aşodan hamı ohvalatı bilib dorin fıkırloro düşorkən öz 
cavanlığım yadm a saldı. Sonanın bu horokotino hcç tooccüb ctmodi, 
foqot bunu da çaşdıran Bahadırın m üsəlm an vo Sonanın xristian 
olmaq mosələsi idi. Y usifow ollo r. hətta fıkır edordi: “No yaxşı olardı 
ki, Sonanın gələcək yoldaşı Bahadır kimı ağıllı, təm iz. safurokli bir 
cavan olaydı’*. Hoqiqot, or vo övrot Bahadırda noinki bir cyib tapm ır- 
dılar, hotta onu scvirdilor. Ancaq Bahadırın m üsəlm an olm ağı bun- 
larla Bahadm n arasm da uçurum dəro  kimi bir şey m cydana gotirirdi. 
Ata vo ana gccə-gündüz fıkir cdib m üoyyən bir nöqtoyo golo bilm ir- 
dilor Ona göro do Sonaya b ir yol göstəro  bilmirdilor.

Bununla bclo. B ahadm n Pctcrburqdan bir kağızı Sonaya gəldi. 
Bahadır kağızda yazmışdı:

"Ə zızım  Sona xamm! Başım dakı m in-m in  fıkirlorin hansından 
başlamaq? Bu gündon gördüyüm adamlardanmı? Ya gozdiyim ycrlər- 
dənm i? Vo ya xeyr, ancaq öz hissiyyatım ı söyloyim ? Ə vot xanım  
ofəndi! Ancaq öz hissiyyatım ı söyləyim ... Q əribə  bir halətdir! M ən 
sizin lə  b ir ycrdo, bir otaqda zindoganlıq cdorkən  başım da olan m in- 
min fıkırlərım i, bütün vücudum u iztıraba salan hisslorim i əcoba no 
üçün söyloyo bilmırdim. Yox, xamm ofəndi. Sohv etdim, söyloyirdim.

212

fəqot dilsiz, hor bir hərəkotim lo sizə olan m ohəbbotim i bildirirdim. 
Əlinizi olim ə ahb flkir cdirdim. Qolumdakı minlorco hıss dam arlan 
m onim  mohobbotimdon sizo xobor vcrirdilər, dcyilmi? Mon sizin 
olinizi tutanda bu halotdo olurdum. Yoni, sizin qollannızdakı hiss 
dam arlan sizin hissiyyatınızı m əno hozin-həzin söyloyirdi.

Ə liniz əlim do ikon tam fıkirlorinizi, hisslorinizi oxuyurdum. Siz 
do monim kimi, dcyilm i? Biz bır-birim ızin əlini gah sıxırdıq, gah 
tum ar cdirdik... Hor binnin ayn bır mənası olmağınt sözsüz düşünür- 
dük... Ah, no gözəl halət. No gözol hissiyyat! Dilo chtiyacımız yox 
idi, qolom ə do homçinin. indi isə dilo və  qəlom ə böyük chtiyacımız 
olm ağını hiss edirom. Başımdakı m in-m in fıkirlori no vasito ilo sizo 
bildirm ok? Əliniz olim do olsa idi, olinizi bir sıxmaqla hamı fıkirlə- 
rim i, hissiyyalım ı bildirordim . G özləriniz gözlorımo baxsa idi, hazır 
yazdığım  sözlori oxuyardımz. indi iso biri müyəssor deyil. Hazır bu 
kağızdan, mürokkobdon və  qolom dən başqa bir olacım yoxdur. Bun- 
lar da gözlorimin vo əllorim in əvəzini vcrm əyocəyini düşünürom.
O bır ayrı alom , bu bır qcyri alom! No iso aynlığa tab gotiro bilm o- 
diyimi hiss edirom . Bir doqiqo sizi foram uş edo bilmoyırom. Hor 
gün, hor saat sizinlə sÖhbot cdiroın. Bir iş cdirom, dərhal sizi gözümün 
qabağm da görürəm , görüb do guya soruşuram: bu iş sizcə, no tövr 
gorokdir ola? Hor bir fclim, qövlüm , hissiyyatım sizo bağlıdır. Mon 
tam vücudumla sizo toəllüq tapmağımı düşünürom, bununla bclo “no 
sird ir insanlar bir-bırindon tofriqə düşüblor?..” sözlorinizin mono 
dohşotli b ir kölgo olm ağm ı da hiss cdirəm .. Bu kölgodon mon qor- 
xuram. Harada olsam, no söylosəm, bu sözlor fıkrimo gəlirsə, əhva- 
lımı büsbütün dayişir, başımdan od parlayır, üroyim iztirabda döyü- 
nərkon istoyirom  tam vücudum la bu kölgəni özüm don redd cdom. 
istoyirom açıq-açığına bağıram: bosdir! Məni rahat qoy!.. Mon bağır- 
maq istorkon haman dohşotli kolgo daha artıq qüw otlo  mono yavuq- 
laşır: monı hor torofdon qara bulud alan kimi bürüyür, nofosimi 
tongloşdirir, ildınm çaxan kimi çaxır... “N o sirdir insanlarbir-birindon 
tofriqə düşüblər?” sözləri bir arşın boyunda qara taxtam n üstə  toba- 
şirlə yazılm ış nozərim o golir. Mon hirsli ham an yazılan o taxtanın 
üzündon silirom, m on sildikco daha zorba, daha aşkar xotlə yazılmış 
görünür. M ən taxtanı var qüw otım lo  yox ctmoyo çalışıram, sındm - 
ram... “No sirdir insanlar bir-birindon tofriqo düşüblor?” sözlori 
havada yazılmış görünür... No üçün bu sözləri siz meydana gotirdiniz?



No üçün bu sözlori ollorim ız b ir-b ınm  tuıan vaxt dcdiniz? Qcyri bir 
vaxtda. qcyri bir halotdo bu sözlori deso ıdiniz. ola bilsin ki. bclo 
tosiri olm aya idi... Foqot indi... Indi sözlor deyilibdır. Indı bu sözlor 
mondon, mon sözlordon aynla bilmirom. No üçün bu sözlon dcyondo 
olimı sıxdınız vo gözlonnizi yumdunuz? Sizin sözloriniz horokotinızo 
müvafıq olub. mono, guya dcdiniz, mon tam viicudumla sizi scvirom.. 
M on tam vücudum ia sızınki olm aq istoyirom. Foqot bizi bir şcy 
uzaqlaşdınr... Bizi bir-birimızdon tofriqosalır... M üsolman-xristianlıq 
bizim aram ızda uçurum  bir dəro  ıxtira cdir...

Sözlorinizo bclo mona vcrmokdo sohv ctmomişom . zonn cdirom. 
Sohv cdo bilm orom , çünki homin doqiqo m on do bu fıkirdo idim. 
M on istoyırdım  dcyom . siz mondon cürotli olub moni qabaqladım z. 
qabaqlayıb da moni daha artıq mohobboto m übtola ctdiniz... M onim 
bütün vüeudum , bodonim , ağlım . ruhum hamısı sizo toollüq tapır: 
hoyatım  hoyatınıza bağlıdır.

Xanım ofondi! Mon ancaq camalınıza aşiq olsa idim. monim üçün 
şübho ycn  qalardı Yox! Cam alınızı scvirom  do. ruhunuzu. ağlımzı 
daha artıq dorocodo scvirom . M on özüm ü sizin bir hissoniz bilirom. 
Əcoba! N cco o la bilor ki, bizi “uçurum  dorolor’* ayıra? Ə coba! Bu 
"tıçurum dorolori" biz insanlar düzoldibso, onları mohv ctm ok bizim 
ıxtiyanm ızda dcyilmi?.. N o üçün mon müsoIm;m, siz xristian, qcyrisi 
yohudi vo ya bütporost adlansınlar? No üçün bu insanlar sonradan 
düzolm iş dürlü-dürlü qanunlara sitayış ctsinlor? Tobiimi? Yox! Tobii 
qanun hamı insanlar üçün bir gorokdir ola. Mamı insanlar bir nöqtoyo 
gorokdır ycriş ctsinlor. Bu nöqto iso hürriyyot. m ohobbot alomidir.

M on sızı scvirom , siz do m oni, “Y ox, sevm ok olm az!" qanunu 
varsa, mon tam  vücudum la bu qanunu mohv ctm oyo çalışıram . 
M üsolm an, xristian, yohudı vo bütporost no olm ağm ı anlam ıram  vo 
istom ırom  do anlam aq! Alı, sevgili Sona xanım!

Mon miliotim ı scvirom ; çünki anam ı scvirom . M on ham ı dinlori 
vo dın gotıronlon scvirom , çünki ham ısıııın osil m oqsudi insanları 
qaranlıqdan işıqlığa çıxarm aq olubdur. Hamı dinlor vaxtında insanlan 
zom anoyo müvafiq yaxşı yola dovot cdiblor, yonı ümumı bir nöqtoyo 
ycnş ctınok üçün hazırlayıblar. Pcyğomborlor goliblor, Iıcç vaxt dcm o- 
yiblor: "B iz islam, xnstian lıq  düzoltm ok üçün golm işik '. Haınısı: 
“ Biz insanlan  düz yola dovot cd ırik” dcyiblor...

M oqsod bır, yol bır. ocoba! No üçün ınsanlar bır-binndon tofrıqo 
düşüblor? Sobob? Sobob, ağlımızın naqisliyi. Biz osil motlobi oldon 
buraxıb cüzı qanunlara sitayiş ctmişik. Bir Allahı buraxır, mın Allaha 
socdo cdirik. Foqot osil motlohi anlayaıılar birloşirlor, qovuşurlar vo 
mohobbot no olm ağını düşünürlor. Işto biz do bu dorocodo bulunu- 
ruqsa, mohobbotimiz tolob cdon qanunlara sitayiş ctmolıyik. deyilmi?..

Bahadır".

Sona bu kağızın Bahadırdan olm ağını dorhal bildi. Tcz otağına 
gcdib qapını örtdü vo o llon titroyo-titroyo kağızı açdı, oxudu. Hor 
bir sözo, motlobo diqqot cdib ycno do oxııdu. Bir az fıkro gcdib 
üçiincü dofo kağızı oxudu Sonra “Ah. robbim !" dcyib taxtın üstə 
yıxıldı. Bu vaxt Maşo içori daxil oldu. Sona kağızı mizin üstüno qoy- 
muşdu. M aşo Sonanın bu halını görüb b ira z  toşvişə düşdü. Sona tcz 
ayağa durub mizo to ro f gctmok ıstodi ki, kağızı götürsün. Kağız iso 
M aşonun olindo idi.

-  Bu kağız Bahadırdanmı? -  M aşo sual ctdi.
Boli Bahadırdandır -  dcyib Sona başını aşağı saldı vo bır az 

fıkirdon sonra dcdi:
Anacığım, son do vo atam da kağızı oxuyunuz... Moni bu vaxta- 

dok rahatsız cdon suallara mon bu kağızda cavab tapıram... Bolko 
siz do tapasınız. M on sızdon hcç bır şcy gizlotmok istomırom; çünki 
sizi çox scvirom , sizin ruhunuza ozıyyot vermok ıstomirom. I'oqot no 
cdim , scvirom ... Mon Bahadın scvirom... Bu kağız monim tamam 
şübholonm ı dağıtdı, gizli nöqtolori aşkar ctdi. A çıimayan düyünlon 
açdı... Bundan əvvoİ ıkımızin arasında görükon “uçurum  dorolor" 
indi m onim  üçün görünm ürlər. M ən ınsan, o  ınsan. Bizi ölüm don 
savayı hansı bir qüvvo ayıra bilər?

-  Q ızım ! N ə söyloyirsən? M on düşünmürom.
-  Ah, anacığım! Oxuyunuz kağızı. düşünorsiniz. Bəlko mən səhv 

cdirom. Atam la bır ycrdo oxuyunuz, m əsləhot ediniz. M on sizi çox 
ıstoyirom, siz do moni. Siz hazır ağlınıza tabesiniz, m ənsə ürəyimo. 
A ğlım  üroyim io bir çox zaman m ühanbodo buiundulan üroyim 
ağlım a güc gotırdi. H azır bu işdo ağlım  iş görməyır.

-  Yaxşı, qızrnı! Rahat ol! Atanla bu barodo söhbot cdorom -  dcyib 
M aşo otaqdan çıxdı.



Sona ycno taxta yıxılıb Bahadınn kağızını ozbor oxuyurdu. Yusif 
cvo golib M aşonun halını xcyli pərişan gördü. M aşo kağızı Yusifo 
göstorib dcdi:

-  Dalıa yatmaq vaxtı deyil. G orəkdir bir oncam  çokm ək. yoxsa 
qız özünü həlak cdor

Y usif kağızı diqqotlo oxuyub dcdi:
-  M ən horçı fikir cdırəm , bir şcy çıxmayır. Sonanı çağır buraya 

özü ilo söhbət cdim. Bizim özüm üz Bahadın çox scvirik, no cybı var. 
Bahadır ağıllı-kam allı bir oğlandır onun üçün hansı bir mozhobdo 
olm ağın tofavütü yoxdur. Bu oqiqədo olmaq kağızından molum cdir. 
Ona görə horgah xristianlığı qəbul edorso, biz böyük şadlıqla onu 
qobul cdorik.

Ah. scvgili atacığım! M ən tovoqqc cdirom  belo m əsoloni hcç 
ortaya gotirmomək. M ən hcç vaxt clə  sözlori dem ərəm  vo razı olm a- 
ram Bahadıra dcyilsin. No üçün Bahadır xristian olsun vo yainki no 
səbobə m ən müsəlm an olam? Bizi xristianlıqmı vo ya müsolmanlıqmı 
bir-birim izə yavuq ctdi? Yainki özgo b ir şey?

Yox, qızım , clo dcyil. H or halda, biz bir millotin hissəsi hesab 
olunuruq. Bu m illətə dair müoyyon bir yol vo ya b ir adət var. Biz 
haman adətləro boroks hərəkot cdorikso, bizə ayn bir nəzorlo baxar- 
lar. Bizi cam aatım ız özündon hcsab ctm oz. Sən m illotini scvirson, 
onun uğrunda can qoym ağa hazırsan, razı olarsanm ı ham an millot 
səni özündən konar ctsin?

Bos, Bahadınn m illotdən konar olm ağm a nccə razı olm aq?
Q ızım! M ənim  sonə olan m ohobbotim  hər şcyi qobul ctm oyo 

vadar cdərdi. Mon sizin m əhəbbotinizo manc olm azdım , ixtiyanm  da 
yoxdur vo gcno do olmuram. Fəqət bunu dcm ok istəyirəm : Bahadı- 
nn və sənin folsəfonizdən millotin xobəri yoxdur. Toklikdo folsofənb. 
gözol do olm uş olsa, cam aat ham an folsofonizo nifrotlə baxacaqdır. 
C am aatm  fəlsofəsi m üəyyon qanunlar vo a ta-babalanm ızın  adotlo- 
ridir, qızım!

Atacığım, sözləriniz haqdır. M illot. cam aat ümum iyyotlo. biziın 
folsofoyə nifrət nozəri ilo baxacaqdır. Bunu yaxşı düşünürəm ... Bəs 
no cım oli? M ən çalışıram ... M illotim dən uzaq düşm ok istom irom. 
M ən öm rüm ü m illot yolunda so rf  ctm oyo haztram , onu scvirom . 
B ahadın da scvirəm . Bahadır burada ikən bclə  şcylər fıkrimdon 
kcçm oyirdi... B əlko bu ayn lıq  som orosidir. B əlko b ır ycrdo olsaq

vo yainkı birlikdo m osləhot ctsok. özgə bir nöqtoyo gələrik, bilmi- 
rom... Başım ışlomoyır. fıkrim dağınıqdır... Əhvalım poıişandır. 
Bahadınn sözlori və əqidəsi haqdır. Camaata, milloto dair dcdiyiniz 
sözlon do diqqoLsiz qoymaq olmaz... Özgo bir yol, qcyri bır çaro 
yoxmu, sevgili atacığım?

Y usif xeyli fikirdon sonra dedi:
-  Q ızım! M ənim başım a bir fıkir golir: səninlo bır ycrdo Pctcr- 

burqa gcdok, Bahadırla bır ycrdə söyləşək, bolko bırlıkdo çaro tapdıq.
Bu sözlori Yusil holo qıırtarmamışdı. Sonanın qara buluda bonzər 

üzü açıldı U cadan guldü vo atasının boynunu qucaqlayıb öpdü.
-  Ah. scvgili atacığım! No yaxşı vo gözəl fıkirdir! Mon razıyam!

- Bu sözlordən sonra “ scvgili anacığım ", dcyib M aşonun qucağına 
düşdü: -  Siz də atamın fikrino şəriksinizmi?

-  Bu fikir m ənim  başımda var idi. Mon Bahadınn nocıbliyino, 
kam alına ümid bağlayıb, yoqin cdirdim birlikdə çaro tapılar...

-  Yaxşı, hazırlaşaq, ıki gündon sonra gcdonk. -  Y usifdcyib ycrüı- 
don durdu.

Sona şadlığından gah atasım . gah anasinı öpürdü. BaJaca uşaqlar 
kim i atılıb-düşürdü. Pctcrburqa gctm ək mosəlosi Sonanın ohvalını 
büsbütün doyışdi. Scvindiyindon bilməyirdi no ctsin. Gah anası ilo 
zarafat cdirdi, gah qulluqçularla, gah şaq-şaq  gülürdü, galı güldüyü 
zam an gözlorindən şadlıq yaşı gəlirdi. Işin aqiboti nə olmağını fikir 
ctm ozdi... Bir Bahadırı görm ək. onunla söhbot ctmok, onunla bır 
yerdə oturub dərin -dorin  fıkrə gctmək, -  ancaq bclo fikirlor Sonanı 
m əşğul edirdi.

Y usif iso ancaq bu görüşm əyin barəsində fıkir cdirdi. No tövr iş 
görm ok? Bahadıra nə dem ək? N ə moslohot ctm ok? Bahadır fılan 
söz dcyərsə, nə cavab vcrm ok?

M aşonun m üoyyən bir fiıkri yox idi. Ümidini Allaha bağlayıb 
ürokdon hor iki növcavanın halma yanırdı...

G ctm ok vaxtı araya goldi. Sona vo Y usif yola lazım olan şeylən 
hazır cdib troykaya mindilor. M aşo bunlar ilə öpüşüb ağladı.

-  Anacığım, ağlama! -  Sona deyib anasının boynundan qucaqladı. 
T ez ohvalatı yazaram.

T royka yola düşdü. Foqət troykam n zm qırovu qəm gin bir sos 
verirdi...
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Bahadır kağızına cavab gözloyirdı. "Sona bunun sözlorino şorik 
olacaqmı? Bunun oqıdosino roy vcıocokmi? Yoxsa “uçurum dorolor 
o rtalığa golocokdir?” Bu fıkırlori başmdan kcçirorkon Bahadır 
hordonbir bclo bır atoşlı kağız göndormoyındon peşm;m olardı. *‘Sona 
millotini nohayotdo scvon bir cavan. Sona ata və  anasm a artıq doro- 
codo mohobbot bağlamış bır qız... Bu "uçurum  dorolori” kcço b ilo- 
cokm i? Kcçorso. atasma, anasm a oziyyot olm azm ı? Bunlar moni öz 
övladlan kiıni scvirdilor, m onə hor dürlü yaxşılıqlar cdiblor. Moni 
tom iz. safurokli. omin adam bilib q ız lanm  m ono tapşırmışdılar... 
Ö z hıssiyyatımı, mohobbotim i aç ıq-açığm a Sonaya yazm aq Sonanı 
rahatsız cdocokdır. qcyri bir fıkirloro salacaqdır...

M onım bır kim som yox. A tam -anam  qobirdo, m onim  halım a 
yanan. monim dordim o qalan, yox. M ono no olursa olsun heç kimo 
eziyyot olmayacaqdır... Sona ise alasınm. anasınm ozız porvoriş edil- 
miş qızı. Sona belo bir yaxşı. gözəl külfotin işığı... Sonanın qomi. 
ümumi külfot qomi, Sonanın bodboxtliyi. ata-anasm ın bodboxtliyi... 
yoqin ki. Sona mohobbotini pünlıan saxlaya bilm oyocokdir. Bu 
mohobbotın aşkar olmağı atasm ın vo anasınm rahatsız olm ağına 
şoksiz sobob olacaqdır.

Ah. no üçün mon bclo bır atoşli kağız yazdım ? N o üçün bclo bir 
ali tobiotli validəlorin ruhlarına əziyyot vcrm oli oldum ? No üçün?"

Bu fikirlori Bahadır başından kcçirorkon halı büsbütün təğyır 
tapırdı Üroyi tcz-tez döyünürdü, qayibano Yusifdon vo M aşodan 
xocaiot çokirdi.

Bir gün ycno başından belo fıkirlor kcçirorkon artıq dorəcodo 
qomgın oldu. G özlon mizm üsıdoki tapançaya sataşıb olino götürdü. 
Bir az əlindo tutub: “Ah. bu no halotdir!” dcdi vo olındon tapançanı 
buraxıb taxtın üsto yıxıldı və üzünü o llon  ilo tutub uca seslo dcdi: 
*‘Ah, Sona! Ah. monim m ohobbotim !,,

Bu vaxt qapınt döydülor, “g irin iz” deyib, Bahadır cavab vcrdi. 
Qapı açılıb Yusıfı və yanında Sonanı gördü. əvve l özünü itirib b il- 
mırdi no ctsın. Sonra ixtiyarsız Yusıfi qucaqladı ve sonra Sonanın 
oliorini tutub korratla öpdü.

Bizi göziəm əyirdinizm i. deyilm i? -  deyib Sona ponceronin 
qabağında oturdu.

-  Xcyr, xaııını ofondi, heç fıkrimo golmozdi.
Bir-birinin əhvalından xəbordar olandan sonra Bahadır çay təda- 

rük ctdi.
-  Çay hazır oianadək mon özümo olcoklor alım. -  dcyib Sona 

otaqdan çıxdı.
Yusiflo Bahadır kcçmış güniərdon söhbot ctdilər və Maşonun 

əhvalını xəbər alıb Bahadır dedi:
-  Əceba! Maşo xanımı no üçün gotimıodiniz?
Y usif başını aşağı salıb bir az fikirdən sonra cavab vcrdi.
- Bahadır boy! Bizim golm əyim izo sobəb mühüm bir m əsəlo 

olubdur...
Bahadır tooccüblo Yusifo baxıb soruşdu:
-  Əceba! No üz vcribdir?
-  Sizin Sonaya vo Sonanın sızə olan mohobbəti məni vo Maşonu 

b<>yük toşvişo saJıbdır. Sız özunüz bilirsıniz: dünyamn işığtna Sonanın 
gözlori ilo baxınq. Bız Sonanın uğrunda can vcrm əyo hazınq. Indi 
bu tom iz, safurəkli q ız sizo aşiq olub, gcco-gündüz aramı yoxdur. 
İndi ikim iz do golınişik iiçlükdə bu işə soroncam verək. Sonanın öz 
millotinə olan mohobboti sizo məlum. Bizim vo yainki sizin millotin 
belo işlordo qeyri bir nəzərdə oimağı da sizdən gizli deyil... Özünüz, 
olbotto, düşünürsünüz..

Sizin kağızmızı nıən oxudum. Fikırlonniz düz, oqidənız tomiz, 
m üqoddəs bir oqido, foqət camaat... M iiiət...

- Boii, boii... - Bahadır deyib fikro gctdi. -  Düz buyurursunuz... 
Mon... Sohv ctm işəm ... M ənim mohobbotim sizo oziyyot veribdir... 
Bağışlayınız... Bağışlayınız... Əfv cdiniz moni... Mon... Mən...

Bahadır özünü saxlaya bilmoyib uşaq kimi ağladı. Y usif do buna 
baxıb ağladı... Bu vaxt qapı açılıb. Sona təlosm ış ıçən daxil oldu. 
Bunları bu halda göriib hcyran qaldı və sonra bir söz söyləm oyib 
oturdu və üzünü oilori ilo tutub bir nöqtoyo baxdı. Y usif vo Bahadır 
gözlorini silib bir xeyli vaxt səssiz oturdular. bir azdan sonra Bahadır. 
"Çay için iz” deyib Sonaya yavuq oturdu.

-  M on sizdon təvoqqe edirom nahara bizə buyurasımz. B ir yerdo 
söyloşib m oslehət edorik... Ü midvaram hamı düyüniər açıisın...

Y usif və Sona söz vcrdilor ki, nahara Bahadınn m onzılinə go i- 
sinlor. B ir ncço dost adam lan görmok qəsdi ilə  Y usif vo Sona Baha- 
dırla salam atlaşıb getdiiər.



Bahadır Sonanm  dalınca d iqqətlə baxdı. Sonra xcyli vaxt otaqda 
gozınıb bırdon oturdu vo bu kağızı yazdt:

“Təvoqqc cdırorn mənım ölmoyimo hcç kimı müqəssir ctmoyosi- 
niz. Mon özüm öz əlımlo özümü öldürdüm. Ah. insanlan bır-birindon 
ayıran “uçurum  dəro lor!” . M on Sİ2İ m ohv ctm ok ıstorkon. siz moni 
mohv ctdiniz... Foqot omin olunuz, siz axırda m ohv olunacaqsım z...

B cıh a d ır"

•  * •

Bu sözlori yazandan sonra tapançanı gicgahına sıxdı...
Bır dəqıqo bundan müqoddom döyünon ürok. bir doqiqo bundan 

müqoddəm hamı insanlan birloşdirmək istoyon bcyin həm işolik rahat
oldu...

Y usif vo Sona nahar vaxtı Bahadırın m ənzilino goldilor. Bu doh- 
şotli xobori cşidib Sona qoşş ctdi vo sonra özüno golib yam an bır 
halotdo bulundu.. Y usif M aşoya telcqram  göndordi ki. tcz golsin 

Maşo golib qızını dolilor azarxanasm da gördü.
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(1866-1937)

Maart)por\\>r ytızıçt Sultunm.n ıd Q,mızad<vıtn h.v:mcj ,m hövıik i*s,>rı 
Mdktubuli-Şeyda h.n Şir\utu 'üir Dilogtya kınıı yuzılmış hu M.ırnı hirinci 

hissMİ ilk d.n.t 189$. iklttci hiss.ru IM > -d , thb Buktda <ap olunmı^dur 
X X  vüzlldj 9s»r mäxt.tlif Uhrd* wnid.m iiç d tfr (1965, 1986. 1990) çapdan 
çixmış '■-> oxucuhr t.ır,ıftnd.>n maraqlu (furşılunmtşdır Bu kttahdakl m.>tn Vtt:ı- 
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MƏKTUBATİ-ŞEYDA BƏY ŞİRVANİ

C Ü 7.V İ-Ə V V Ə L  

M Ü Ə L L İ M L Ə R  İ F T İ X a R I

M ayıs ayımn ə w ə llo n  idi. Vaxt hərçond bahar fəsli idiso də. lakin 
Badkubənin istisi otuz üçümcü dərocoyo çatmışdı. M əktob qanunilo 
yay fosillorindo dərs m ovquf olunm aq adotinco m iiəllim lər vo 
m ütoollim lər totil vaxtımn yavuqlaşmasına şad olub. bahann axır 
günlorin sobirsi/lik  ilo kcçinrlor idi. Ə lozzahir hamı oxuyanlar vo 
oxudanlar il zohmotindon dincolmok üçün yaylaqlanı vo ya öz voton- 
lorino köç todarükün hazırladıqlanndan daha dorso candan m əhol- 
güzar devil idilor Amma cavan müollim Şeyda bov M əsihzado bozi 
sobəbləro göro votəno gctmək tədarükün mühoyya elomodikdo yaym 
şiddotli sıcağın Badkubədo kcçirmoyi göz altına alıb. seyr və sofa 
varlığın hilmorro xoyala gotinnozdi vo bu naüm idlikdo axınncı gün- 
loroco mötad qayda üzro dorso m əşgul idi.

Saat ikini vurdu. Şcyda boy saat sokktzdon im dıyoco müttosilon 
dərso məşğul olduqda hom doreın zəhmotindən vo həm məktob hava- 
sınm kosafotindon nohayotdo yorulmuşdu. Zoruron istirahotə möhtac 
ikon vaxt tamam mda şagirdlori dərsdən azad cdib öz otağına qayıtdı
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Xosto vo yorğun olduğu halotdo ağır-ağır qodom götürorok otağa 
gırorkon. süst vo bıtaqot şıvo ilo özünü divanın üsto yıxdı vo m ütok- 
koni başının altına çokib arxası üsto uzandı. O tağın xunuk vo xam uş 
havası içro Şcyda boyin var ozası dorsin zohm otindon guya zobani- 
hal ilo toonrüzo golib gizillordi vo hotta qulaqlan moktob qilü-qalino 
adot ctdiklorindon guya “torki-adot bcm ovcibi-m oroz-ost” mosolinin 
tosdiqı üçün yanm  doqiqo miqdarı öz-özlorindon cingillodilor.

Bir ncço nofos sovuşdu. Cavan müollim  moktob qcydlorindon 
azado ikon arxayınlıqda fikrin öz moxsus işlorino vcrorok. otağın 
soqfındo gözlorin mohz b ir nöqtoyo zilioyib aram  baxar idi vo növ- 
bonöv xoyaiat b ır-b inn ın  oqobinco ariz olduqda hor b ir xoyalatın 
m oxsusiyyot asarm dan üroyi gah sıxılıb. gah açılır idi. No ctm ok 
olur? Xoyalatm ariz olması vo olanda ro f cdilmosi insanın ixtıyannda 
olmamağa göro üroy imizdo b ü ru ' cdon nişat vo ya qüssonın ro f olun- 
ması hom özüm üzlo dcyil.

Bir rüb saat çağlı Şcyda boy haman qorar ilo arxası üsto bihorakot 
qaldıqda nagah cşikdo adam honinisi pcyda oldu vo bu honirtidon 
horçond Şcyda boy bir qodor cünbüşo goldiso do. lakin çokm onin 
cm ltısından moktob mülazımi olduğun anlar ikon daha qalxınm ağı 
lazım bilm oyib. ancaq göziorin qapı torofo çöndordı. Qapı açıldı. 
M oktob mülazimi Boşir olindo b ir pakct nökorano odob ılo Şcyda 
boy torofo yan aldıqda, o  ıso bivüqarlıq ilo qalxınaraq: "A  godo. 
Bəşir. haradandır?" - dcyib sual ctdi. A m m a B e ş irö z  ağasının bclo 
bım övqc sualına dil ılo cavab vcrm əyib. guya onun bitəm kin olm a- 
sının /.ıddınə öz adotı vüqan iiə iroli ycriyorək, dinm əz-söyiom oz 
pakctı m ızın üstüno qoyub, ycnə ham an nökorano ədəb  ilə otaqdan 
çıxdı. Şcyda boy pakcti mizin üstündon alıb ünvanmda rusca vo farsca 
yazılm ış öz adm vo fam iliyasın oxudu və dorhal pakcti c ınb  içındoki 
moktubu oxumağa şüru ctdı. Kağızm m əzm unundan oxuyanlan müt- 
tolc cunək  üçün cynon dərc cdirəm :

‘ 'Farzəndi-ərciimandi v j qürrDtül-üyunim Şeyda, zidə ömra
lio rgah  əhvalatım ızı xəb ə r alsan. lillahül-həm d, səlam ət olub 

öm rünə duagu vanq. X udayi-taala b ir vəsilcy i-xcyir cdə ki. d idannı 
görüm, amin! Bodo molum ola ki, Allah qoysa, Qurban bayram mdan 
sonra A ğabohram  ilo Dilofruz xam m ın toyun cdəcoyik. Ə lhəm dülil- 
lah. hor b ır m aychtacım ız hazırdır. ancaq sonin gəlm eyüvün ıntiza-
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nnda vanq. O na binaən xahış cdirom ki, uşkola (m oktəb) qurıaran 
kımı daha dayanmayıb Şamaxıya goloson. yoxsa toyumuz toxıro 
düşor. çünkı qabaq m ohorrom ayına gcdir, sonra sofer ayıdır ki. 
onda toy clom ək monim sınağım deyil. Ondan sonra da möviud ayıdır, 
t°y  clom oyı yaxşı dcm əzlor. Əlbotto. olıf-olbotto. tczliklo goloson! 
hərgah müm kün olsa özünü bayramadok yctiroson. Öacılann. xala- 
ların və hamı qohum -oqrəbanın sono çox-çox saiam -duası var vo 
mon özüm  həm işo sono duaçı varam. Vossalam!

M adzri-mehribanın Fatma xanım  
Şəhri-Şamaxı. f ı  5 -də  zilhiKCƏtül-həram 1314".

Şcyda bəy kağızı oxuyubon bir sovuq ah çəkdı vo kağızı mizin 
üstündo tuiiarkon hitaqot xəstolor kimı arxasın dıvanın kömrəsinə 
söykəyib m iskinlor hcyotində somıgun dayandı. Homin dəqıqodo 
onun rongi-ruyindon vo torkibi-qıyafəsindon komtaiclik oiamətlori 
aşikara göıünür ıdı. Bu mınvai bır ncçə dəqiqo mütofokkir dayanan- 
dan sonra kağızı dübaro mızin üstündon alıb ycno bir dofo tokrar 
oxudu və oxucaq, ycnndon qalxıbən qoilann sinəsino bork qıfıllayıb 
otaqda gərdiş ctm əyo başladı.

Şcydantn bu halətini konardan müşahido cdon olsaydı, böyük bır 
qüssə ariz olm usına həm l cdərdi vo bu qüssenin sobəbi olozzahır 
Fatma xanım m  m əktubu. yoni Ağabohrum ilo Dıiəfruzun toy xobon 
olduğu anlamrdı. Hala bu m ətləbin lomın bəyan cdoyim.

A ğabəhram  Şcyda boyın bacısı oğlu vo Dilofnız qardaşı qızıdır. 
A ğabohram  20 yaştnda xoşsima. ohii-tom oddün bir oğiandır. Tacir 
oğiu olduqda Şam axım n m əktobi-ədobiyyosindo kurs qurtarmağa 
kifayot cdib. imdi öz atasının dostorülomol ilə hor il M okaro sorgi- 
sinə vo Tiflis bazarlanna ticarot üçün soforcdiyor. Bu aliteb, xoşoxlaq 
cavan üm um on tacirlər arasında m ütodavil olan rasm ior ilo roftar 
ctm oyi cohoto hamı obnayi-cins vo hom osnaflar nəzərındo ozız b u  
vücuddur. M əktobı-odobiyyədə, fılcümlo ülum i-m odenıyyotdən 
xobərdar olduqda indiyocən kosb ctdiyi biliklon mütalio yoiu ilo 
tokm iio ça tdm b, oql vo ruhin günbogün m erifet ziveri iio sorvotlen- 
dirir. ö z  ana dilinden savay rus ve  fars dillorin tokmiion yad etdikdo, 
qozctler vo ruznam elor oxum ağa artıcaq horisdir. Ticaratdon asudə 
vaxtlan  tozə kitablar mütaliosino so rf cdibon, oxuduğu motlobiori 
özgə lo ra hom qandınr.
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M ütalio və mübahiso vasitasilo oflcar hasil elmiş bu cavan ttcarat 
yolu ilo sofər ctdiyi şohorlordo ocnobı ehalinin elkar vo adotlorino 
tocrübo nozon ilo diqqot edorak, hor göriib cşitdiyindon ibrot vo 
m onfot istıfado cdiyor. A Jabohram  az m üddotdo dünya m oktobxa- 
nasında çox şcylor kosb ctm işkon, imdi öz oql vo kiyasoti ilo yaxşı- 
yam ana doğruluqla torcih vcnnoyo qadirdtr.

Ağabohramın adaxlısı D ılofm z xanım  en  tüfuliyyetdon g ö / açıb 
öz ata-anasın işo moşğul gördükdo zati-m sanido sirişt olan m ütoqol- 
lıdlik toqazası ilo hom işo zohm ete mail, çalışqan bir qızdır.

Insanın ömrü. sinni cohotince yeddi doracoyo toqsim olunduqda. 
hor doroconin öz toqazasına münhosir bir dövranı vo o dövrana nozor 
bır şüğlü vardır. D ilofruz xanım hala körpolıkda m üqovva çim lom o 
golinler ilo oynadığı vaxtlar golin otağın silib-süpurm osi vo seliqo 
ilo cvcik saxlaması şayani-dıqqot ıdi. D ilofruzun anası cavanozon 
N ıgar xanım  öz balalannın torbiyesıno analıq üroyi ilo soy cdərkon, 
Şcyda boydon eşitdiyi tolim o daır söhbotlori özü üçün dostürül- 
omol cdib onlara müvafıq om ol edordi.

Ilodis vardır: "Ə l-volod  sitrü ebihi, vel-b in t sirrii üm m ihi". yoni 
oğul öz atasının vo qız anasının şobihıdir. Sibyan göz açıb ibtida öz 
ata-anasından ıbrat götürarkon oksor övqat onlar oxlaqda olurlar. 
Nazonın N igar bu m otlobı fohm edorkon öz balalanna ibrat göstor- 
mok nıyyoti ilo cvdo-cşıkdo lıamı böyük-kiçik ilo nocibano raflar 
ediyor. N igar xanımın xoşoxlaqlıgı vo soliqe ile cv saxlamağı balaca 
Dılofhızun üroyı aynasında oks saldıqda, hamtsının toşbihı D ilolhızun 
uşaqlıq işlorindo biruz cdtr idi: oyun-oyuncaq vaxtı olino düşon parlaq 
vo işloquc saxsı vo qumaş parça-paralann silib süpürüb gəlin otağında 
soliqo ilo dorc etdıyi osnada cansız gəlinlor ilo şirin-şirin nosihotamiz 
söhbotlor eder ıdi. Ev banusu N igar xanım  nökor, qulluqçu üstündə 
mürobbi olan kibı, balaca D iləfruz eynon ö z  cvciyindokt müqəvvo 
gəlinlonn anası kibi idi. Zati-insanido gizlin sirlordon binsı do budur 
ki, zahiri alomdo gördüyüm üz yaxşı vo yam an ışlor ham ısı ruh ayna- 
sına əks saldtqda ziyalı işlor asanııdan mh lövhosi scyqol tapıb iştqla- 
nırsa, yam an ibratlordon lekolonib tobah oluyor. Zaton clm i-tobiide 
ışıq cism i-lətıf, lakın loko cısm ı-kəsif isbat oltınan kibı. clmı-mocazido 
lıorn efal. hem i do ruhun lotafeti. lakin əfa li-zəm im ə kəsafəti hcsab 
olunur vo bu sebobodir ki, çirkin işlorin tosiri ruh lövhosindo donn - 
raq nəqş bağlayıb, tork olunm ast hem  çotinraq olur.

Körpo D iləfruz öz anastnın om ali-hom idosinə toqlid ederkon 
sehv vo xətalanna hom müdriklik cdirdi. Bır gün Nigar xamm cv 
qulluqçusu Gülondam a qəhr edib bir-iki nalayiq söz ile söymüşdü 
Türklor mesol dcyirlor: “Anası çıxan ağact qızı budaq-budaq gozor” . 
Bir-iki saat çəkmodi ki. balaca Diləfruz öz oyuncaq müqow alanndan 
birisini bir qodər oyri dayanm ış görcok anasından cşitdiyi lofz ilo 
onu söyüb b ir-ik i sillə do vurdu

Nigar xanım bu ohvalatı müşahido etcok, nohayot, nodamotlo öz 
fclindon xocalot çokib pcşman oldu Dilofhızun bu hərokoti Nigar 
xanıtna tonbih olduqda o nazenin o saatda tövbo edib nalayiq lofz- 
lordon ctiraz ctm oyi özüno söz vcrdi.

D ilofruz altt yaşına çatanda Quran ve eqaid tolimi lazıın golirdi. 
Şcyda boyin tosevvürüno müvafiq qız uşağın şohorin binizam mək- 
toblorinə vermoklik m əslohət görülm odikdə Nıgar xanım özü do 
qartca qayınanası D ilefruzun tolim ino gordongir oldular.1

Zchinli D iləfruz öz nonolon nozaratindo sühulotlo tolim qobul 
cdorak ik i-üç ilin orzindo övretlora lazım olan qədor şüruti-din vo 
adabı-nam az vo hakoza qıraoti-Q uran yad edib, filcümlo yazmaq 
hom  öyrondi. Bunlardan əlave, cv xanım lanna vo analara dahaca 
vacibraq fonlor. yeni xörekpəzlik, xoyyatlıq, noqşkarlıq vo külfoto 
dnir qcyn-qcyri işlor tokmilon öyronib cıddi-cohd ile işləyir 

İş ruhun scyqoli ve cısm tn cövhoridır. Nocabotdon ibaret nıhun 
nozakotidir kı. m ohz iş vo zolımot ilo hasil olur. D ilofraz qüfuliyyo- 
tindon zohnıoto mötad ikon daha bozi uvara bütün qtzlar kimi dorvazə 
ağzından küçoyo baxmagı ve ya poncore çatlağından qonşu pusmağı 
özü üçün cyib və rüsvayçılıq bılib. bunca odna horokotlerden hozer 
ilo c tıra / ediyor.

M oşhur adamlardan birtsi dcyibdir ki, bikarçılıq hor bir fıtno- 
fosadtn anasıdtr. Bu sözün tonbihi oləlxüsus qtzlar üçündür. Iş işloyon

‘ M oxsusorı m ok lub  n ı/a m ı borosındo  Şcyda boym  o lth ıd d o  b ır  ciuv  moktubalı 
vordır, hal h a /ırd u  m üvcud o laıı m o k to b lo n m u ın  uyub v o  q ü su rlan  xüsusunda qcyrilor 
çox  y a /m ış la rsa . am m u Şcyda boy bu  barodo  osla b ir  ko lm o  söylom oyir. Şcyda bo>-in 
to so w ü riin o  göro, köhno qorinolordon qalm a cyblort >\>x cd ib  xalqın ü züna çırpm aqdan 
ıso o sn m ı/d o k ı qaidcy ı-m om duboııı q alxan  cd ıb  xolqin ü/xlno y'trpmaqdan tso o sn m i/-  
doki qaıdcy ı -m om duhonı qalxan  cd ıb  xo lq i colıaloidoıı m ühufizot ctm ok ofzolraqdır. 
Şcyda boy in  lo f /o n  dcdiy i sözdüı: "Q aranlıqda gozm ok  ilo  hcç no  görüb  g ö sto rm oi 
o lm n / Işıq go tirm olid ir! t>tq go londo zülm ot A /'ö z ü n d o n  m ohv o U r vo onunta  bclo 
ho r şcy  ö z  m ng indo  gö rünnr"
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q ,z bozı şeyan iyyo t likirlardən m ahfuz olarkon momafı külfət 
qaygtsı çokm oyo adot cdıb Istiqam oti-m ozac hasil cdir.

Nozakotli D ilofnız homin mohbubo vo mohcubo qızlardandır ki, 
ozünün hor bir horokol vo sokonatıno diqqot nozonlo baxıb zahiri 
vo batini gözollik tohsilino səy cdiyor. Hor gün sübh namazından 
sonra ayna qabagında zülflorin korral darayıb hor bir libas vo ziııatino 
diqqot veriyor.

Dünyada hor bir şeyin kamalı m ohz m ojqo münhosir olnıaqlıq 
molumi-ümumidir. Dilofnız xaıum öz cisim vo canına torbiyo vermok 
ılo xoş şivolor kosb cdib, öz com al və qiyafotinin torəqqisino gün- 
bəgün rövnəq verir.

Hlm ılo sübut olunubdur ki, zahirdəki cisim  alomi ilo batini ruh 
alom inın bır-birıno tosirlori çoxdur. Bodənin vo libasın tomiz vo 
nəzifliyi rulıun vo qanııı sə f  vo sofalı olmasına m ütəəssirdir və boroks, 
zahirin xüşunot vo kosaləti qanın kosafotinə və ruhun qəsavətino 
səbəb  olur. D iləfh ız xanım ın libası hom ışo pakizo vo habelə zülf, 
birçoyi daranm ış olduqda ruhu hom  səfa və sodaqət ilo gözoldır. On 
bcş yaşında bu covanonin gözolliyi m ohz batıni ruh gözolliyidir ki, 
qiyafo vo ofalında mtişahido olunur. D ilofruzun qanında insana 
m əxsus bir istiltk hiss olunur ki, onun asanndan nəfsi-om m aro 
gözü yumulduqda baxanlara gözüno firişto surətindo görünür.

Torbiyə elm ində qovaidü tocıırüb ilo məlum at tohsil ctmiş Şcyda 
boy öz qardaşı qız.ı D iləfruzu qeyri q ızlara münasib əxlaq do racə - 
lorindo lövq gördükdə daıma onun xoşboxt olmasını arzu edirdi. Foqir 
m üollim  öz hoqırano m əvacibindon hor il bir hisso qonaəı cdib. 
D ilofm z üçün hodıyyo alrııağa s ə rf  cdirdisə do, lakin yenə özünü 
ona borclu bilib əhd ctmışdi ki, D ilofnızun toyu olaııda adoto müvaliq 
ona bir qızıl homail hodiyyo ctsin. Indi Fatma xanımın fövqdo oxun- 
duğu kağıza hom in ohdi Şcyda boyın yadına salıb , vofa ctm əym ı 
aşikara tolob edirdi. Az icroto qulluq cdon m üəllim  illor uzunu iflas 
yükünün altında cana gəld ikdə indi üç-dörd  yüz manatlıq hodiyyənı
olo gətırm oyo osla qadir deyil idi vo bu sabəbə Dilofnızun nəzorindo 
şorm sar olacağını fikrə gotirərok ah-vay çokir idi. Ə nduhnak halət 
ilo bır ncço doqiqə keçirondon sonra yenə ayağa qalxıb aJtosto-ahosto 
qədom  götürorək, otağın başından-başm a laonşüur gordiş etm oyo 
şünı ctdi. Bu minval bir ncço dəqiqodon sonra öz adotinin toqazasınca 
sağ ayağın bir az boşaldıb, sol ayağının üstündo sakit dayandı. Otağın 
sadorong, tom ızano m üxəllofatı riştobonştə Şcyda boyin öz əli ilo

mühafızet olunduqlannda. mdi dorin xamuşluq içro guya qulluq ctmək 
ıntizann çokirlor idi. Küçoyo baxan pəncorəlor içro sürahi güldanlarda 
Şcydam n öz oli ilo okilm iş çiçoklər hor birisi bir rəng və bir torkib 
ılo bahar havasım n asanndan nübüvvo golib şükufot etmokdo idilor. 
Şcvda boy şairano bir vücud olduqda musiqi vo gül-giyahı çox dost 
dutar idı. Q ərib ölkodo qövm vo oqroba ülfetindon mohnım ıkon ıstı- 
rahot olunm ası doqiqlordə öz oli ilo güldanlara su və bülbülloro ycm 
vermoyi özü üçün həvos edib əm olo golirməsindən hozz aparar idi.

G üldanlann bozilorindo qönçolor baş əyib dayandıqlan halda 
guya zobani-hal ile öz mürobbilori Şcyda beyo mütabiol cdorok, 
onun diqqolin özlori torəfə colb ctmok isteyirlər idi vo clo də  oldu' 
Şcyda bəy horçond mütofbkkır var idiso do. lakın zaton əhli-zövq 
olduğuna görə homın xeyalat qaranlığının arasında qönçolərə mülteftt 
o lub tam aşaya başladı və bu lamaşa içrə batini nəzor ile bir ncço 
m ətləblore həm  tam aşa edib hisslər ifado ctdi.

Bəh, insan üçün doqiqolər vardır ki, hissi-müştərokəsinin lətafoti
o  payoyo çatır ki, qeyri natıq zinıh şcylor və lıoıta cəm adat onun 
noz.orindo zəbanihal ilo göftarə golib nitqə sığılmayan bəzi metləbləri 
boyan cdirlor. Habclo tndi güldanlardakı güllor vo qefesdəki kana- 
reyka adlanan sanca quş öz şivə ve neğmolori ilo Şeyda bəyin nəzo- 
rindon motləb açıb moxluqluq hoqqi ilo xaliqo zikr edirlor idi. Cavan 
müollim k oşf alom ində scyr cıdiyi əsnado ilham ilo nitqo golib züm- 
züm e ilə bu fordi oxudu:

Borgi d ıru .M a n ı- s o b /  dor nozon-hu$yar.
Hor voroqi doftonst morifotı-kırdgar.

Ah, ah! M orifəri-kirdgar Qçün no çox isbatlar vardır!
Bəlko. isbatlann on mühümraqı morifot özüdür ki. conabibari 

ınsana ota buv*urubdur. Şükür xudaya ki. mon aciz bəndəsinə rohm 
cdib. mərifot xozinosinin astanasm a yol vermiş və müəllimlik sənoti 
ilo məni mümta/. edib, m üəllim lor zümrosindo morifət gəncinosinin 
kiliddarlanndan birisi imiş. Yeno şükür olsun xudaya ki, monim səy 
və iradotim  ilə qeyn bəndolor hom morifət ncm otinə nail olurlar.

Cavan müollim özünün bunca bikr sözlərinə tikir hicləsindo zinət 
verdiyı əsnadə. nagah homail mosolosi bir ocuzo surotində qəfloton 
qüsso pordəsin onun üzünə salıb, bır türfətül-eyndo xatirini təbah etdi. 
İki doqiqənin fasiləsindo galı fəqirlikdon şikayət və gah elm  ilo foxa- 
rot edon cavan, zülm ət ilo nur arasında çaşqın qalarkon. ax ır guya



rahı-səvab axtarmaq üçün ycnə gərdişə şüru cdib fikrə qərq  oldu. 
Amma indiki fiktr naümidlik ftkn dcyil tdi. bolko toskınlik moşəlosin- 
don doğm uş boşarot şölosintn iştğtnda alom i-batiniyo maraqlı bir 
tamaşa idi ki. onda bozi mostur m otləblər cüm losindo cavan müəllim 
öz sənətino mərifot nozərı ilo toftiş cdorkon, todris vo tolim  fəzilot- 
lorini b ir-b ir müşahido cdib öz-özüno cohron dcdi: "Boli, dünyado 
dövlot təkco mal vo qtzıl varltğı ilo dcyil. bolko hor bir övsafı- 
Hosono dövlot hcsab o lunu r səxavəu şücaot. doyanot və hakoza qcyri 
s ifoti-m əm duhə vo oxlaqi-H oson ham tsı A llah-taalantn ncmot vo 
o talən  olduqda insan üçün zatən böyük dövlot vo bolko dövlə tı- 
oslidirlor... A ləm i-cism anido kosb olunan fılizat horçənd dövlət hcsab 
olunurlarsa. lakin arizi olduqlanna görə dövloti-ariyo adlanırlar. çünki 
şoxs dünya m ülkünə sahib olm aqlığı m üvoqqotən fani şortlorə bağlı 
olduğuna görə. ağalıq ixtiyan müdavim otlo baqi ola bilm əz, amma 
ruh dövləti, yəni din qüvvəlori za ti-insanidə tobii o lduqlanna göro, 
dövloti-obodi və ya dövloti-osli adlanırlar. çünki rulı kəsb cdon 
qüvvolorə şoxstn özündon savay əlahiddə bir moxluq malik ola bil- 
m əz və olm ağa tosollütü yoxdur. Ruha m əxsus dövlət xudadadadi 
gözollik m ısalm dadır ki. şürutə chtiyacı yoxdur. A mma qondarm a 
hüquq ilə kəsb olunan omlak qoym a xal kım ıdirlor ki, anz i-həvad is  
ilə zail olur. Bundan savay gözol vücudlar xalsız həm  gözoldirlor, 
am m a çirkin cə səd lə r m oşşato varlığm da həm  çırkindirlor. M ərifot 
varlısı mal yoxluğunda hom qonıdir, am ma mal qonisi m orifət yox- 
luğunda yoxsuldur. Şükür xudaya ki. mən Şcydant m onfət dövlotin- 
dən m əhrum  ctm əyibdir. Hala ijcnas vo müxollofat qism i dövlətim  
yox iso də . lakin m orifot cohotincə fılcüm lo varımdır.'*

Şcyda boy bunca toskinavər xoyalat yağm urundan bohrovor 
olduğu halda. nagah həm ail m osələsi qolloton ild ınm  kibi ycno 
yadında parladı vo fıllovr təfokkür buludu qaşının üstə çökdükdə poz- 
ğun payız havası kımı qiyafosı m əxşuş oldu. Bir an sükutdan sonra 
korrat gərd işə şüm  ctd ikdə öz-özü  ilo qolb ındə sual-cavaba golib 
guya özgə bir kəsə xitab edon kibi cohrən sordu. “Xub, bunlar hamıst 
çox əcəb. çox gözəl. Bos, Diləfiruzun həm ailı nccə o lsun?..”

Vazıq cavan özünün bu sualına əlahiddo bir cavab tapam adıqda 
istchza ilə başm silkələyərok: "S əd heyif ki, morifət kimyası ilə qızıl 
homail kəsb ctm ək olm ur” dcyiben biixtiyar ycno özün təxt üstünə 
yıxdı. Bu halda pcydorpcy sadir olan m üxto lif fıkirlor ağırlığından 
daha bir m əqul fıkrə qabil olm adıqda b ir ncço dəqiqo böht ile sakit
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dayandı. Belı, sahibxano qcybət cdəndo qapılar bağlamaq adotdir, 
ayıqlıq müvokkılı yorğun başdan qiybot ctdiyi halda Şcyda boyın 
gözlori yavaş-yavaş xumarlaştb axır kirpik hicabı ilo qapandılar. Bu 
halot içro, dem ok olur ki, Şcyda bəy no yatmış idi vo no oyaq idi.
I əloyin kocm ədarlığı onun cavan ürəyindo tors-avand ləpirler qoy- 
duqda, nimxablıq huşu ilə o  lopirləri tutub gah azğm, gah doğru yol 
ilo aləm i-vaqiodə scyr cdir idi ve bu scyr yolunda növbonöv xarü 
xosloro düçar olduqda axır icz ilə niyaza golib, guya ycrdon iraq bır 
m əqam da şikayot dili ilo iIticayə başladı: “Xudavonda, bu no sirdir, 
bu no ccazdır? Biz hamıınız sonin bondolorinik, hamımızt bırcövhər- 
dən  xelq cdibson... Boziloro baxırsan foqirlik oduna yantb mənim 
kibi ürəyi yüz ycrdon dağlt, möhtaclıqla ömür kcçinrlor... Hala ncçə 
illərdir ki, mon biçarə sənin müollimiik təklifıno gərdongir olub 
cam aata qulluq edirəm . Axır özüm üçün kosb ctdiyim dövlot budur 
ki, ındi ömrümdo arzu ctdiyım toy moqamında ciyorguşom Diləfruza 
layıq bir homaıl bahasından moottol varam... Ö z dordim az dcyil, 
lıarada bir folokzado var iso üstümo yüyürüb mondən imdad tolob 
cdiyor! Ç arə no! ö zü m  cyn foqr içrə olduğumda hoqirano nofoqəm - 
den hissəciklər ayınb düşkünlərə qismət cdirom, çünki saili mohrum 
qaytarmaq özgələr üçün mozmun ikən müollimlor üçün küfirdür. Bular 
bohər torəf, foqir mütoəllim lor. miskin tolobələr meni müqtedir bir 
zat hcsab cdorkən: "M üollim sən, ol tut” -  dcyib üstümə nam olər 
yazırlar... Ax, xudavonda, monim boynuma bu qodor din borclan qoy- 
duğun da ncçin moni belo foqir və bclo bitovano yaradıbsan? Ncçin 
ağa kibi moni do dövlətm ond etm əyibsən? Boziləro baxırsan, zoh- 
m ətsiz mal, xunabosiz dövlot scl kimi axıb başlanndan aşır. Q atar- 
qatar uşxunlar, qovi-heykol vaporlar doryanın üzün tutmuşlar. Yenn 
tohtindon ncft adlı “qara q ız ıl” mohabotli gurultu ilo few a re  vunıb, 
sel kimi axır... Babadanqalma rasta-rasta cvler, bağlar, dükanlar 
saatda yüz-yüz modaxil verirlor. Axır, baxalım bu sərvet ağalannm  
şüğlü nedir?! Bu miknot sahiblərinin toklifı hansıdır? Hcç nə! Əksor 
övqat ozəm ətli im arətlərdo nəz if məhluqat içro yorğunsuz istirahət 
vo intəhasız işrot!.. Qul, qarabaş, at, araba vo qeyri-qcyri həşem ət 
dəstgahlan  bu ərbablann həvos xoşluğu üçün bilkülliyyə m ühoyya- 
dırlar. Ciccolor tcatrlarda, klublarda kef, işrot ilo sübh açıb. gündüzləri 
/öhrodok xabi-istirahotdo kcçirirlor” .

Bunca vadiyi-xəyalatda Şcyda boy sərgərdan dolanarkon axtnncı 
mətlobə çatıb dayandı, guya yol üstündo qofləton qolo divanna düçar
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olan kibi ycno gcri qayıtmağı lazım bilib, homin nöqtodon özgo dövr 
ilo fıkir dairosino qodəm qoydu. Bir dövr fıkirdon sonra xoyalat dairo- 
sin daha bağlı gördükdo fikır porgann gcri çöndorib ovvolki yol ilo 
ycno öz halı torofo qayıtdı. M oktob qaidosi ilo hor gün sübh saat sok- 
kizdo zong döydürüb dors başlamaq Şcyda boyo adot olduqda, indi öz 
ıçorisindon bır sodayi-batini moktob zongi kibi qulaqlannda cingillo- 
yib çağırm ağa başladı: ” Ey Şcyda, cy Şcyda no yatıbsan, ayıl! Saat 
sokkızdü-. iki yüz şagird dors otaqlannda müntozir dayanıb soni gözlo- 
yirlor!.. Zöhrodok istirahotdo uyumaq sonin şonino layiq dcyil, qafıl 
olma, durayağa , d u rü !”

Şcyda boy sillo doymiş adam kibı sorasime diksinib ayıldı. Alomi- 
xoyalatda scyr ctdiyı vüquatı dübaro vo hom do tokrar cdorok, özgo- 
lorin sorvoti xüsusda tosovvüro gotirdiyı bimonı fikirlon hosod rengı 
ılo boyanınış görüb. qolbındo sadir olan süflo mohsusatdan nohayetdo 
xocil oldu. Bu vaxtaco cavan müoüim öz tobiotindo osla tongçcşmlik 
görmomiş ıkon. ıııdi bu mozm un hiss ariz olm asım özü üçün küfr vo 
mosiyyot hcsab cdib. koffarosi üçün sidqi-könüldon töhvid vo istiğfar 
/ık rino  şüru ctdi.

...Iman lövhosindo tocrübe qolem i ile seb t olunubdur ki, h o rb ir  
ürok nagüvarlığının müalicosi m ohz dua ve ıstiğfar davasına m ün- 
hosirdir. Filhoqiqo. dillordo zikr olunan Allah kolm osi bir türfotül- 
cyndo ürok m oxrubosin tom ir cdorkon pozğun dünya işlorimizi do 
abad cdiyor.

Bola daşı ilo vurulub. qom  zorbı ılo som ıgun olan b ir şexs ürok 
ağnsından zinharo goldivi halda, oger sidq ile A llah çağırsa, bişokk 
ki, o padşahlar padşahı xudavondkar dorgahında bondolor cüm losino 
qobul olub, nicat fımidi ilo komorbost vo korəm  xezinosindon hisso- 
bordar oluyor.

Şeyda boy en tüfuliyyotdon fars kitablanna aşina olduğu surotdo 
asudo vaxtlar tövhido dair fars qosidolori ozbordon oxum aq adoti 
idi. indi üroyi iman nunı ilo işıqlanarkon Sədi vo Cami qosıdolorindon 
bir ncço bond nitqo gotirib axırda:

An ki hoft iqlimi-alomra nohad,
Hor kəsıra hor çı laytq bud. dad.

-  oxuyuban dayandı. Bu fordi oxuyandan sonra özünün övza və 
ohvalına əq li-sa lim i ilo toftiş cdibon nəkaro olduğun vo no işo qabil
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olmaqlığın öz-özüno tanıtdı: "Dünyanın gordişi əlzam-molzum ılodir. 
Bağbansız alom dolanmadıqda müollimsiz həm  dolana bilmoz. 
X ollaqi-alom  dünyanı xolq edondo hikmot üzrə yapmış, hala mon 
Şcydanı m üollim liyə qabil bilib, müollimlik toklifi ilo m ükəllof vo 
müollimlik foziləti ilə ınümtaz cdibdir. Indi başmaqçılıq pcşəsin mon 
özüm ə rova görmədıyimdo tacirlər dövlətin arzu etməyo hom haqqım 
yoxdur... Dükan. hamam, vapor, fırma, fabrik və bu fəqərə mülk vo 
omlak sövdası tacirlər sonotidir. Dünya müollimsiz dolanmadıqda 
müollimlor tosollütündə ncft zavodlan ola bilmoz. çünki m ütom ow il 
fırma sahibi horgiz müəllimliyo yaramaz... Tacır tıcarotdə vo ya 
sənətkar sonotindo müəllimlik scvdasına düşor olsa, qəbahot görünür. 
hakoza müollim  m əktəb  lövhosınin müqabilinde horgah mürəkkob 
şüşosınə baxıb vapor vo ya ncft quyusunun qayğusun çəkor olsa, 
lonot aparar. M üəllimin cvi moktobxanadır, müollimin nökəri moktəb 
mülazim idir, müəllim in tovabc və otbari çocuq-şagirdlərdir. müol- 
limin m üxəllofatı qara-qura m əktəb mizloridir. m üəllimin saz vo 
noğməsi məktob şagirdlorinin sodasıdır, müollimin istirahətı doftorlər 
toshihidir. M üəllimin mal və motaı dors vo tolimdir, müəllimin kəsb 
vo icroti öz millotinin m əhəbbət vo iradetidir... Ax, xudavonda, 
todns no gıronm ayə m əta, m illot iradoti no püroyar bohadır! Tila vo 
nüqro ilo todris vo təlim mabcynindo no böyük tofavütlər var! Xuda- 
vonda, tokrarən sono şükür olsun ki, mən aciz bəndəyə süni müollim- 
liyi torbiyo vcrib, m əktəbdarlıq pcşosi nosib cdibsen! Hor sübh vo 
şam qapıma golon çocuqlar tila nüqvo ovəzinə məndən clm ve terbiyə 
istom əklori monim üçün səadotdir. Zehiniyyot!.. Səval əhli, yoni 
dünya xitamı üçün saillik cdən miskinlor ah vo zarlıq ilo dövlətmond- 
lilor qapısında ol açıb sual ctdiklorıni görondo. o turşoı bədboxtlerin 
zolalət vo həqarotin xəyala gətirib ölüiər xeyratına bir hobbə comad 
vo ya bir loğm a m evad ovuclanna basarlar... Boli, hümmotdir! 
Amma müollim lorin astanasma toplanan clm dilonçiləri, yoni debis- 
tan şagirdlori şövq ve zövq ilo clm  telobino goldiklorini müşahido 
ctdiyim izdo o xoşbəxtlik çavaışlarmın başlan üstə soadət baydaqlann 
cilvogor görüb dirilor sağlığına clm  şorbotindon sirab cdərik... Bu 
da hüm m ətdir! Amma tofavütdo in küca vo an küca? Ə hli-sovailar 
səm ondorler kibi həqarot odunda vumuxub axır zelalot xakistlərilo 
ycksan olurlarsa, clm  talibləri izzot doryasında gözəl büüər kibi üzgü- 
nüb izzet övcünə pərvaz cdorlor...



Dil bodosl avor ki, hocci-okbor ost,
O7. hozaraıı Kobo yck dıl bchtor ost,
Kobo bunyadi-Xolili-a/or ost.
Dil no/orgahi-colili-davor ost.

M üollimlik sonotıno tbxrcdirom , clm dövlotino şükür cdirom ...” 
Müollimlik foxn Şcyda boyo qolobo ctdikdo o növcovan öz sono- 

tıno batıni nəzor ilo toftiş cdib gördü ki. filhoqiqot mal vo əcnas 
yoxlugıında çox dövlətlidir. Cavan müollimin rongi-ruyi qolbindəki 
iftıxar rongi ilo homraloşdikdo lıcyət vo qiyafosi tokobbür hasıl ctmiş 
kibi görünürdü. ö z  adətino  boroks ollorin şalvann cibino qoyuban 
m əğrur bayboççolor kibi lovğa şivo ilo qodom  götürorok. gərdiş 
ctm əyo başladı. Valıdosindon golon moktub mızin üstündo üzüaçıq 
qalmışdı. B ir-ıkı baş gordışdon sonra laonşüur mızin yamnda dayanıb 
ycno kağıza baxdı vo •'Dilofruz’* kolm osini gözü göron kibı dərhal 
başında vo xatırindo homail m əsələsi südur ctdi

Homail üstündo nübüvv cdon əfkar toxum u cavan müollim in 
hodiqcyi-ruhunda tokrar bir ncço dofo şükufo açdtqda, axır şaxcyi- 
komalda bclo bır m ətləb somorosi hüsula gotirdi ki. oh li-m aarinor 
nozorində töhfoliyo yaraşar ıdi. Şcyda boy bu m otlob som orəsin 
tosərrüfo aldıqda. bır vaxtda Dilofruza toqdim cdəcək  monzorom 
xoyala gotırib sobzo toborrük cdon dorvişlor şivosi ilo sağ olin 
havaya qald ınban cəhron dcdi: "Buyur. D ilofnız xanım... Borgi- 
sobzist töhfcy i-darv iş“ .

Bu söz zim nindo Şcyda boyin xatirindən kcçon m otləblor bunlar 
idi: “H ər kos öz mal vo dövlotındon zokat vcrar, oh li-m aarif züm ro- 
sinə hcsab olunan müollım ın hodiyyəsi kitabdan sovay olahıddo şcy 
ola bilmoz. M üəllımın ağ və qızılı boyaz üstündə qəlom  qarasıdır...” 

Bu axırkı sözlori Şcyda boy öz dilindo cari ctm oklo guya g irən - 
mayə bir şcy tapdı vo uıpqmtı şcyo korrat tam aşa cdilon kibi bu sözü 
bir ncço dəfo  tokrar cdib. öz-özüno  m üdəllol nitq ilo dcdı: “ Bəli, 
Diləfruzun homaıli morifot mirvaridindon düzülm üş yazı sotırloridir.

Ə diyeyı-tərb ıyo  bır təv ızdir kı. analar boynuna hom ail olarsa, 
xota pərilori onlara yavuq düşə bilm ozlər.

Iia la olim o qolom  alıban, tərbiyo xüsusunda bir nosihotnam ə 
yazıb, D ilofruza göndorəm , üm ilvaram  ki, qızıl həm aildən  və m ir- 
varid golubənddon monim nosihotnam om  nafc ola, çünki onlar sino

vo gordən zinali ikon, bu, ruh vo can nicalı olur. Hhıımalon horgah 
bu hodıyyom həq iro lm uş olsa da cybi yoxdur...

Payi-m olix bcpişi-Sülcym an zi muri-long!
Iloşom elli Sülcyman hüzurunda axsacaq qarıncamn bir qıçacıq 

hodiyyosi çox ncmollordun əfzolraq hcsab olundu. Y usifbazanna hor 
kos öz motaın ap a ra r müollimın moıaı todris ikon, hədiyyosi kilab 
olur".

Bu fikirlor ara Şcyda boyin üzüno guya günəş doğdu, batindokı 
m orifot tocollisi üzündo vo gözündo moayino görünürdü vo qolbın- 
d°ki nişat zıyayi zahıri qiyafosindo bohcot sofası ilo parlayırdı. ayağa 
qalxaraq jilctinın cibindən bir balaca açar (anaxtar) çıxanb, divara 
söykonm iş şüşo qapılı şkaf torofo yönoldi vo dışandan şkafın 
ıçorisino zonn cdərok kilidi açdı. Şkafın on üstü mortobosində bir 
ncçə cüzv doftorçolor görünürdü. Bu dottorlor türk vo nıs dillərindo 
karandaş (qurğuşun qolom ) ilo yazılma övraqdan ibarot olduqda, 
Şcyda boym həzərdo vo sofordo hasil ctdiyi tocrübolorin mocmuosi 
idi. Şcyda boy bu m əcm uo mozmunundan öz töhfosi üçün otkar 
m addosi istınbat ctmok niyyətilo doftorlori şkafdan alıb dorhal yazı 
m izinin yanına əyloşdi vo dəftorin yarpaqlann tez-tcz voroqloyorok, 
bozi ycrlərin kcçorak do. gözucu ilo mütali edirdi. Əlozzahır cavan 
ınüollim ürayindoki niyyoti qüw odon fclo gotirmok üçün ycddi hofto 
tohrirata moşğul olmağı özünə ohd edib, xanənişinliyo istiqamot 
bağladı. Tom uz ayının ibtidasından yazıya şüru ctdikdo, ancaq axşam- 
lar ıkı saat m iqdan şohor bağına gozm əyo çıxıb, baqi avıqlıq saatlar 
zikr olunan doftərlorin mütaliosino moşğul olur idi. Doftor üzündon 
bozi qitolori özgo bir doftəra sobt cdibon. bir neço cüzv morqumat 
hazırladı. Yazdığı m üsvoddoləri kitabçalar hcykolındə cüzv-cüzv 
toplayarkon hor birisini bir ünvan ilo dibaçoloyib. dübarə ö z  əli ılo 
m üboyyəz ctnıoyo başladı.

Totil vaxtı yavuqlaşm aqda idi. Badkubonın müollimlori b ir-bir 
yığışm ağa başladılar. M on hom müollim lor zümrosindo olduğum da 
öz votonim Şamaxıdan Badkubəyo qayıtdım . Tiflis şəm əndofcn 
(dom ir yolu) ilo öz mənzilim o gcdirdim. Ənqosdon yolumu Şcyda 
boyin nəzarotindo okm moktobin qonşorindon saldım ki, ta yol üstücə
o  oziz yoldaşdan ohvalpüreanlıq cdib. anası mono tapşırdığı məktubu 
da özünə verom . Faytonum Şcyda bəyin küçəsi torəfo döndü. Hor- 
çond faytonçunun arxasından küçonin o biri başı görünür idiso do,



lakin m ohəllo məno aşina olm ağa göro, yandan baxmağı ö /üm  üçün 
la/ını bilməyib, ancaq bir ncço soz üroyimdo vird cdirdim ki, ta didar 
vaxtında ıııüştaq olduğum yoldaşa o sözlorlə novaziş cdim. Axır. 
t'aytonum Şcyda boyin qapısına yctişdi. Faytonçu mənim  buyurmama 
görə atları saxlayıb təhəyyür ilo m əno san  baxdı. M ən fələkzodə 
no müsıbəto düçar olduğumdan xəborim  olm adıqda səbirsizlik ilə 
faytondan düşüb darvaza torofo yan almaq ıstordim ki. nagah qapı 
ağzında bir tabut. qara örtük ilə örtülm üş və həvalisındo bir ncço 
aşina və yad adam lar dayanm ış gördünı. Bunca hüznavər m onzərə 
ehzanndan ürəyim nəli-ahonrüba milçəsi kibi lorzişə gəldikdə bir 
nofəs qodom  saxlayıb, rubəruyim do dayanan oğlandan kim vofat 
etmosin sordum. Həman bu osnado hom siniflorim don birisi qapıdan 
gözüyaşlı çıxaraq: "Ax, qardaş, Şcyda ölüb!’* -  dcyibən moni qucaq- 
ladı. Sonra no olub bilm əm işəm ...

G ünorta azanı oxunurdu, m ən huşə golib özüm ü Şcyda boyın 
rəxtabında uzanmış gördüm. Y oldaşlar Şcydanm  mcyitin dəfn  cdib 
qayıtmışdılar. Bir ncçosi mənim yanımda vo bir neçəsi o biri otaqlarda 
idilər. Hovalimdə olan adamlan görür idim, lakın nə üçün cəın olduq- 
lann düriist fəhm edom iyordum . Axır. Şcydanın vofau yuxu kimi 
yadım a düşdü və dərhal sinom iç inə guya bir bərk boğanaq osdi, 
nofosım yolu tutuldu. Sınomdo osən küloyı rədd ctmok üçün ürəyim 
qışqırm aqlığa talib olduqda biixtiyar bir-ik i ağız bərkdən çağırdım  
vo onunla bclo, guya nəfosim  yolu açılıb huşum  özüm o goldi.

Şcydanın ölm əyi m onə çox məlıal golm əyo görə, doğru olm asına 
iııana bilmirdim Ə lolxüsus ki, m onim  gözlədiyim ə bərəks tamam 
Bakıda hor bir ış öz köhno qaidosi ilo kcçir idi: bağda musiqi, teatr- 
larda tamaşa. küçə-bazarlarda scyrü sofa, hamısı homışoki adol üzrə 
icra olunurlar ıdı. Şcydanın vofatı ılo bu ışlənn  pozulm am ası mono 
giran gəldikdə adamlardan korahot edirdim. Konan adam iar bır torof. 
Şcydanın vəfatı biz yoldaşlann  da əhvalına candan təğyir vcrm odi, 
m əgor ki. m ənsob cəhətinco  kiçik yoldaşlardan birisi Şeydanın ovo- 
zino nazirliyə nəsb olub, bireo pillo iqbal nordivanına yuxan qabcar- 
kon öz hom cınslən  n əzənndo  həsəd  daşı ılo səngsar olub. on pillo 
gorahot dorəkəsinə  yıxıldı.

Şcyda bəyin vəfatından on gün kcçmışdi, m orhum un tohti-noza- 
rətində olm uş məktobin əcnas və m üxəlləfatını canişin yoldaşa tohvil 
vcrm ok üçün müvoqqəti bir kom issiya tosis olduqda m ən do m iin-

sıflor cum losındo ehzar olunmuş idim. Şeydanm özüne moxsus olan 
şcylon  moktob omlakından ayırdıq. Yüz manaılığaca sair om laki- 
m utohom ko sıyahı olunub omanot təriqi ilo bir künco dorc olundu 
Ə şyay. s.yah. ctdıyim .z osnado bal.ş.n altmdan bir doftorço nozoro 
goldı. Əlozzahır bank doftorçosı olduqda padşahlıq mohrii ilo damğa- 
lanıb. am ıllor ımzası ılo üzonndo iyirmi dörd rüblo yctmiş ikı qopik 
noqd sobt olunmuşdu. Molum oldu ki. biçaro müollim ycddi .1 zoh- 
nıotın som orosındon bu moblogi qonaot cdib qara günü üçün saxla- 
yıbmış. Amma çıfayda. bu mobloğ hom qara günün sorfino qismot 
olm adı. çunkı m cym  defn ctmok üçün Şcydanın yoldaşlan y ıjv a  ilo 
on dord ruble com edib xorc ctmışdilor. İndıki foqırana m obloti hoqi- 
rano bir daş sand.qçası alıb Şcyda boyin qobri üstə nişangah qoyul- 
mağa qorardad olundu.

Dəftorçodən olavo bahşın altından bir pakct və olavo kağız lifafo 
ılə sanqlı bir ncçə cüzv doflorlor nozero goldılor. Pakctın vo baglama- 
mn üstünde rus ve türkco yazılmışdı: “Əziz qardaşım S.M.Qonıycvo 
vusul o la". Müzurda olan yoldaşların ali ile bu gıronmayo kağı/lar 
mono tapşınldı vo mon onlan alıb, tecılon öz mənzilimo qayıtd.m vo 
dorhal otağım ın qapısın ıçendon qıfıllayıb, üreyim do hozaran hüzn 
vo onduh ilo pakcti açdım. Pakctin içinde iki tobeqə poçta kağ.z. 
qaidosi ılə monim adıma ünvan olmuşdu, mozmunu budur ki, neql 
cdirom:

F i 22 safərül- m iizdffər 1314
Bəradərim  Məcid! Bu gün üç gündür ki, naçaqlayıb yatıram. Vali- 

domin təkidino görə istordim ki, bu günlordo Şamaxıva gəlib, totil 
günlorinin axınnocə orada qalım, amma çifayda ki, ohd ctdiyim 
şüğldən fariq olduğum  əsnado bork naxoşlayıb yıxılmışam. Dünən 
əhvalım nəhayotdo moxşuş idi, bu gün, olhəmdülillah. bir az yaxşıyam.
I lorçond əql və huşum özümdodir, lakin bu üç günün ərzindo o payodə 
bitab olm uşam  ki, daha yazmağa da taqətim  yoxdur. Bu sobobo 
konari m otalibdən sorf-nozor edib. moktubumu m üxtosor cdirəm .

Boradorim , dcyirlor, vəsiyyot yüngüllükdür. yoni vosiyyət ruh 
/əhm o tinə  xiffot verər... Hala fursət var ikon on mühüm vəsiyyotımi 
bəyan edim: molum ola ki, bu j'ay fəslində bir ncço cüzv "M oktubat" 
hazırlam ışdım ... inşallah, nozorinə yctişor. Oxuyub bilocəkson ki, 
öz qardaşım  qızı D ilofruzun adına yazmışam am ma indi hoyotım



xonçasi tarac olduqda daha löhfobazlıqdan danışıb yazdıqlanmı ümu- 
mon obnayi-m illoio bəzl cdirom. Ümidvarom ki, özüno cofa qəbul 
cdib, yazdıqlanm ı toshin cdondon sonra çap olunmasına çalışasan...1 
Tovoqqcmin sobobino bozı m otloblor vardır, amma yazmağa chtiyat 
cdirom ki, bolko sorsom əsori vücuduma tosollüt ctmok sobob qiyasa 
gotirocəyim söz tohyoləri montiq ondazolorino smo m üxalif olub 
m ohəlli-diqqətdo qalsınlar.

F i 24 safərül-m üzəjför  

Bəradərim! Dünon homın kağızın yansın  yazmışdım , amma 
ohvalım qəfloton pozulduğuna göro tamam cdom odim . Dünəndən 
bori m əzacım  çox moxşuşdur. Hokim yazdığı davanı hərçənd vəqt- 
voqtindo içiromso də. lakin halıma osla təfavüt ctnıoyir...

Çün müxobbot şüd cıiialı-mozac.
No ozımoı osor koııod, no olac.

Zohm ətim  çoxdur, ycnə Allah razı olsun Boşirdön ki, yardtmJıq 
cdiyor, yoxsa bu naxoşluqda qürbot cyni cohənnom dir... Boradorinı, 
tovqdə yazdığım tovoqqci əm əlo gətıım ək üçiin, yonı "M oktubaü,,mı 
nəşr ctm ək üçün yəqin ki. səndo təvanə olm ayacaq. Bos övza vo 
əhvalını bilibən, bu qulluğu sono sıfarış ctm oyim də ümid tuturam 
ki. m aarifporvəroşxasdan iano diloyib çapa sərfcdocəkson... İllimas 
edirom ki. boynuna dilənçilik toklifı qoymağımda məno töhmot etmo- 
yoson. Doğmdur, sual rəzalot gotiror, lakin bu yolda yox; ariflor nəzo- 
rindo omolin yaxşı-yam anlığı niyyoto müııhəsirdir. M aarif təroqqisi 
üçün dilənçilik eyni izzətdir. M ənfoəti-iim um i üçün nökərçilik eyni 
ağalıqdır. Bu motləbi müdollol ctm oyo söz çox isə do, hcyif ki, yaz- 
ınağa taqotim  yoxdur.

Fi 28 səfərül-m üzəjjər  

Bu geco azanm  bır az da şədıdraq idi. Yediyim  davalardan əsla 
b ir m onfəət görm odıyım do daha ıstemalın tork edocəyəm , çünki 
hoyat bağçasından qönçəyi-üm idim  kosildikdə, om oli yol ilo daha 
b ir neço nofəs bərg i-eyş saxlam ağı bim ona görürom . A m m a təəc-

1 M orhum  Şcyda boy  horçnnd ö /  “ M o k iu b a r’ın ın  tosh ih in  xahiş cd ibso  do . lak in  
ln>a coholdon  ham ı yazdıq ları b ıtobdil ç ap  o lunacaqdır.

cüb budur ki, hərçond dcyirlor ki, guya səhhətsiz cosoddo salim ruh 
ola bilmoz, lakin bu hədiso boroks indiki nasaz cisim zoiflıyindo öz 
tobiotim do əlahiddo bir ruh qüw osi hiss cdırəm ki, onun tosirindon 
laqqırtıya nohayotdo mail varam.

Boradorim, ycnə sənə bir vosiyyotim budur ki. cisim vo canmı 
m illot yolunda vəq f edibən iş moqamında süstlük ctmoyosen ki, ta 
can boğazm a yığılan dəm do monim kirni nodamot oduna yanıb, 
cəhonnom əzabına düçar olmayasan. Ax, vay, mənim üçün! Müəliim 
oluban m illət xidm otinə mütəhavin olduğum günlor indi yadıma 
düşəndə cəhonııəm  odu ilo yanıram!..

Boradorim, hala fürsət var ikən. hansı işlərə m ükəlləf olduğunu 
dürüst fəhm et vo öz təkliflonno mütabiq çalış... M obadə bu əmoldo 
kahallıq cdəson! M ənim roy vo tosəvvürüm ə görə, müəllim  dcdi- 
yimiz zat m ərifot külbəsinin dərbanı və nicat yolunun rohbəridir. 
EIo rohbor ki, m əktəbxana astanasında hidayət moşoləsi sancıb 
obnayi-ruzıgar xidm ətino gcco vo gündüz amado dayanarkən, hər 
bır təvollayo gələn körpo üçün səngin tolim qapısım iradot zoru ilo 
açıb nicat yolunu nişan verir.

Tordiyo arzusu ilo m əktəbə qədom qoyan şagirdlər əksorən 
cohalot yolunun xarü xəsi ilə nişzədo olduqlannda çolaqlar kibidirlor. 
am ma tərbiyo yolunun saliki, yəni müollim səbir yolunda sabitqodom 
olduqda öz pcyrövlori ayaqlanndan gümrahlıq rikanlann bir-bır qopa- 
rıb nıcati-xanədana kcçirso gorokdir. Müollim pcşosi süni-ola ikən. 
m ovadi-təlim . yonı ınsan balalan qabili-feyz cövhorlor kibidirlər. 
O nca süni-ola vasilosilo bunca qabil cövhərdon kolami-oqdosdə zikr 
olunan əşrəfı-m oxluqat, yoni kamil insan omolo gəlir ki, fəziləti:

**No l'olokrasi müsollom. no moloknı lıasıl!”

M oktobo golon körpə. qorxacıq balalar cümlosindo aslanürəkli 
qozonforlər çox vardu-. Sokrat, Ərostu, İskondər, Qcysər, Musa, Sülcy- 
man vo hakoza qcyri-qcyri kübarlar hamısı xırdaca danədon ozim 
ağaclar baş vuran kibi. körpoco balalardan bəslənib om əlo gəliblər.

Bizlor üçün ogor bir çıraq yanacaqsa, məktob ocağınm şölosindon 
yansın gorokdir. Cohalot mülküno ogor bir məhtab doğacaq iso, ycnə 
moktob dıvarından tülü cdocokdir... Ə gər sultanlıq istərsən, dəri- 
m əktəbdo xadim  ol!..
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Bu motlobın şorht uzun çoker. amma imkanım olm adığtna göre, 
"Əlarifii yckfil ışaro"1 zorbülmesolilo sözü qet edib. bu qodor danış- 
mağa özüm do kifayet edirem.

F i 29 sajərül-m üzajjər IJ I4 . şahri-Badkubg

Boradorim. dünyada arzular çox vardır, ammıı her bir ar/uya nail 
olm aq üçün lodnc nizamın gözlomok lazımdır. Q ışda ferzendino 
çörek areu edon rusta bahar vaxtı kotan destosino yapışar. Ə qsayi- 
alom de baş qaldıran modoniyyol toroqqisı görübon arzusun diloyon 
bir millot o  toraqqinin torliblonn do bilmok borcııdur Hor işo öz 
vaxttndan qabaq iqdam ctm ok - Q ınıta minib hava scyri dilomok 
kibi ofsanodir. Şöhrol tomonnası ile tortibsiz iş başlayan şoxs axırda 
şəbodobazlar kimi mosxoro yerindo qalar Şobodobazlıq ile kosb 
olunan ısım havaya buraxılan sabun üfiirdeyi kimi partlayanda ne sosi 
olur, no olamoıi qalır. Bu sözlorden mumdım teroqqi tortibinin miila- 
hizesidir ki, binası moklobxana üstünde borqorar olsa gerokdir. Beli, 
toroqqiyi-solm iyyonin evvelim ci pillosi m oktebxana astanasından 
başlanır. Əsrimizın loqazası buna olduqda, o toqazaya müvafiq omol 
lazımdır...

Xoşa o şexslero  ki. toqazayi-esro  m ütabiq öz tokliflorin qanıb, 
ümumi iıısaniyyoto vo xüsusi öz. m ılleılorine xidm ot edelor!

F i 29 sə fm il-m ü zo ffn r  1314, jalıri B adhtb.ı

Boraderim . bizim  oqidom izlo sodoqo va nozir bolu qaytarar vo 
hor koson öz kosb vo vanndan sedoqo verer. M üollim in sodoqosi 
zom irindoki nicat kasasım n şorbetidir kı. obnayi-m illot ona m üsto- 
heqqdirler...

Morhoba, morhoba o soqqayo ki, yay gününün horarotindo susuz- 
lan sirab cdo!

M aşalluh. o  m üollim o ki, bu osrim izdo obnayi-m illotin  cehalot 
atoşindo yanar gördükdo ürok qanı ilo bu yanm ış m orifet kasasıııın 
saqiliyin edo! A ğaclar cüm losindo bibohre çinar vo azado sorv ağac- 
lan vardır ki. onlardan hcç kos som ero  ümid tutntayaraq da. ancaq 
sayobanlıq üçün boslonirler. amıııa nar vo ya alm a ağacı adlanan bır 
tııhal horgah bir it bar vcrm oso odun dcyilib  baltalanarlar.

A rifu  b ir  dt» hasd ir.

ö z  teklifin bılmoyen müollim müddeidir ki, müollımlor züm - 
rosındon nof olunsa gorokdir.

M illotin cohalolindən hozor cdən miiollım öz balasına nifrin cdən 
ata kıbidır. Hünorli ustad xam domirdən səbirlo M isn qılınc yapa 
bilorsə, yaxşı müəllim kəctob millətdon xoşəxlaq comiyyot hazırlava 
bilor!

Boni-növi-boşorə moxsus hər qisım hovas vo oxlaq var iso, hamısı 
b.zim millotdo parlaq mövcuddur... Bu ycrdə oxlaqi-zomimolorimizi 
zikr ctm eyocoyom , çünki yoxluqdan ariz olan şcy zaton layiqi-zikr 
ola bilmoz. Q anuni-tobioto ınüvafıq nur mohv olanda zülmot çökon 
kibi, xcyir odom olanda şor büruz cdər. Zülmot vo şor hor ıkisi hor- 
çond lofzon mövcudat hcsab olunurlarsa da, lakın vücudi-sobli olduq- 
larına göro odom payəsindodırlor, Çünkı işıq goləndo zülmot mohv 
olan kimi, xcyir golondo şor öz-özündon zayil olur Hal-hazırda 
millotim ızdo gördüyümüz cyıblor kcçmiş hünərlərin varlığın isbat 
cdor. çünkı gülüstan xorabə qalanda bülbül ycrin çüğd tutan kimi 
hünor za if olanda ovozino cyib büoız cdor Hor no olmuş olsa, millo- 
tin eyiblorin oğmoz cdib golocokdoki hünorlorin nəzəro almalıdır. 
(.iinki hünor cövhəri parlayanda eyib zongi öz-özündon puçalar.
I lim m ot. qeyrot, doyanot. əm anot, soxavot, şücaət vo qcyri-qcyri 
qüw oyi-m ühasino  bilkülliyyo bızım millotimizdo büruz cdiyorlar. 
Ruh xozınosinin bunca gıranmoyo gövhorlon zaton bızloro ota olun- 
duqda sod hcyif ki. bazari-ınsaniyyotdo hunlann rovacı üçün layiqlico 
bir seyqəlgah, yəni modroso yoxumuzdur vo bu qüsurlara sobəb zaton 
biz müollim loriz. çünki moscidlor. körpülər. xəstoxanalar vo qcyri- 
tom irati-com iyyo ovamünnas həmiyyəti ilo yapıldıqlarında, moktob, 
modraso vo dəbistan müollimlor hümmoti ilo tonzım olsalar gərakdir.

Q atll olm a, qardaş! Hor koso hor no vcrsolor. verdiklorindon 
hcsab alırlar. M üollimliyo tək lif olan şoxs hocc vo zokatə müstoti 
olm adıqda “kim lori ö>TOtdin vo nə öyratdin?” sonıb bazxast o la- 
caqdır.

İnsafon müollimlik toklifı ağır toklifdirso, m üəllimlik şoni hom 
uca şondir. M üollımlik hor bir osrdo ağır olubsa. bu osrimizdo dahaca 
ağırraqdır! Ə srim iz bir osrdir ki. gündüzlor qıraot. gccolor kitabot 
m üollim lor üçün din borcudur.

Boradorim  M ocid, hala neço illordır kı. moşq yolu ilə ocnobi 
m üsonniflordon torcümo cdorok fılcümlo yazıçılıq istedadı hasil
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cdibson. İııdi horguh yazıçılığa haqqın varsa, yaz. amma ağzına goloni
yazma!

Yazıçı lomsilen bır lobibdır ki, öz milloıinın vo ya ümumı ınsanın 
din illollorin tohqiq cdib, müalicosı üçün odobiyyat nüsxesı yazsa 
gorokdir. Tobib ogor illoti tohqiq ctmomiş nüsxo yazar olsa, can fövto 
gcdor vo hakoza bitob vo kündhovas şoxs ofsano üçün qoləm  çırtsa, 
təşbihon kağızın qəlbin yanb  mürokkəbin qanm tökən kibidir.

Illotin tohqiqi üçün, clm  vo nüsxonin yazılm ası üçün hiinor lazım 
olan kibi müsənniflik iddəası cdon şəxs üçün qüw cyi-d indon  səvay 
qüvvcyı-tob vo sürəti-fohm  lazımdır!

Bəti tob vo kündkolam oczi ilo şöhrət arzu cdon m üsənnif Hatom 
Tainin oğluna bonzor... Bclo şoxs ogor şöhrət taparsa da, ocob dcyil: 
yaman müsennitlik töhmotilo şöhrot tapmış adlar tarixi-odobiyyatda 
çox zikr olunubdur.

M üsənnifo borcdur öz-özünə hərfgirlik cdərok, ııoqqaşlar kibı 
hor bir şcyi öz rəng  vo surotindo tosvirə gotirsin vo illa axşam çağı 
badi-soba əsdirən əyyar öküz arxasına yoher qoyan ve ya halvaya 
duz tökən bınom oki tə lxokloro bonzər ki. muzdu rışxond vo nifrot 
olur. Bu silk m üsənniflorın torifı qızıl rong ilo ocnobi qozctlonndo 
parəlorlə bu gün noşr olunursa, sabahı günü fılfılsatanlar o llonndo 
rüqo-rüqə hoşr olunur.

Bəradorim . bu sözləri səno tonbih üçün yazıram  ki, yazıçılıqda 
sərvəqt olasan.

Başımda motlob qaynaşır. amma homsöhbot yoxdur. tonha otaqda 
soni qaibano homsöhbot ixtiyar cdib danışıram . A yıtdığım  sözlor 
frumayə olm uş olsa da. cyib ctm əyəson: adoton azarlı başdan sohih 
m otlob çıxmağı inkar cdirlor... Amma ycno soni inandınram  ki, 
səlam otliyim də axtardığım bozi quranlıq m otloblori, arxam ızdakı 
şcyləri ayna içində göron kibi, indi b ir-b ir aydın -aşkar görürom .

... Hala gözlorim in üstündən qoflot cynoyi gotüriilübdür. Bodon 
solam otlivındo dərk cdom ədıyim  osrar üstündon bilm orro pordə 
soyulubdur.. Ruhum ilo koşf alem ınin arasında daha hicab yoxdur... 
Ə gər sağalsam, mono koşf olunan sirli m ətləblori səno do söylorəın, 
ındi halal cylo, qardaşım!.. Xudahafız!.. Tamam ...

M ill.fi xa d im i Şeyda M tsih zadə
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Şcyda boyin "M oktubaf’ı çoxdur, okson torbıyo vo tolim xüsusda 
yazılıbdır. Inlışar olması horvond ar/umdurea da. lakın hamısın birdo- 
lolıkdo çap ctmoyo tovanam yoxdıır vo tovanalı qardaşlanm ı/ bihüm- 
mot olublar...

K u rim a ıın ı b o  d o s i  o r u io r  <lirom n i s l ,  

X u d a v o n d u n ı - n c m o i r a  k o r o m  n iM

C onab Şcyxə xuda rəhm ət cdo! Indiki qara günlorimiz üçün 
ycddi yüz il qabaq morsiyo yazıb möhür basıbdıı

Axırda Şcyda boyin vosiyyotin əm olə gətirmok üçün məktubatın 
homin cüzvün “M üollim lor iftixan" ünvanı ilo öz xorcımlon çap 
cdirəm .

Cüzv üstündo fiyot yazmaqdan muradım dünya monfəotı dcyil, 
ancaq vüsul olan mobləğı (ogər ömür vofa vcrso) com cdıb todric 
ilə baqi cüzvlorin nəşrınə sə rf  cdocoyom.

5. Q*nizad3

P.S. Q cyn şohorli homfıkır vo həm sinifqardaşlanm ızdan iltimas 
olunur ki, öz aralannda com iyyoti-xas ibraz cdib nafc risalolor 
noşnno guşiş cdolor. Hümmotli qonşulanm ız “Conıiyyotı-tobü 
nəşrlor" tosis cdib ildə ncço-neçə kitablar vo kıtabçalar tob vo noşr 
cdiyorlar. Horçond m əzbur “C əm iyyot” tosısi bızloro rüxsot olm a- 
dısa. lakın zaton hor bir cəmıyyot ofradi-təfərrüqodon m ücəssəm  
olm aq ıqtızasınca h o rb ir  ford öz-özlüyündo işo homiyyot cdər olsa, 
axırda ışin noticosi mütomm cəmiyyot omalına borabər olıır.
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MƏKTUBATİ-ŞF.YDA BƏY ŞİRVANİ

İ K I N C İ  C Ü Z V

G Ə U N L Ə R  H Ə M A Y İ L İ  İ F F Ə T  

və yaxud  o şari-n əsriy y o

Cözum ifiğı Ü ıh jna ' Bu yavuqda s*nln 
üçiin toy olunucaq ,<*l>arin eşitdiymufon, bildir 
S9tl9  vmI L'tdiynn homaili indı tdu eimak lazını 
$Mir idi. unnna bu günljrd* işınıın Ö\ zuı har.>ks 
sur.Mh üz gösiwliyinif gnrp, h.vnuı \ Mİ vtdiyim 
lumuiUhn naçur boyun qaçırıh. hoınin cüsv 
m.ıktubulı "Galinhr h.unuiir adı ih  m.vcsuswt 
s.vüıı adma yazdnn. Omidvaram ki. mənim müal- 
limlik pcş.vni mansura alıban. hm in  övraqı tda 
h.vnuil nvxin? qəbu! edasən.

Şeyda

I

Q A F Q A Z  -  MERKURİ

Adnıiral Komilov. Baytl və Zığ burunları.
Qəmzanak bir gəlin

O günkü gün hava artıcaq sorin idi. Badkubo istilahı ilo “xozri" 
adlanan şimal ycli üç gün-üç gcco tozanaqlayıb usanmışdı. Çaşt vaxtı 
idi. Qafqaz M crkun iskolosındo nökonm  Boşır ilo taytondan düşdük. 
Boşır fılfovr çam adanım ı qoltuğuna vurub darvazadan içori yüyür- 
dükdo. mon özüm homin darvaza ağzıııa somişinlik bilcti alıb tocilon 
körpü üsto vardım. Q afqaz-M crkun vaporlanndan on zorbası “A dm i- 
ral K om ılov” özünün q3ra gövdosin körpü qabırğasına söykəyibon, 
yuxudan kal ayılm ış norro dıv kibı ağ ır-ağ ır fısıldayırdı. Körpü ilo 
vapor arasında m üxtolifm illotlor, m üxtolif libaslarda gozinib, m üx- 
to lif dillor ilo danışdıqları osnada xirqopuş scyidlor, sitizəruy saillor, 
şuxçcşm kisoborlor vo qcyri korahotm onzor horiflor onların arasında 
biaram vum uxurlar idi. Bu izdiham içro tabaqçılann qışqınğı, scyid-

Innn m üak iresı. haınballann hay-küyü. matroslann komandas,, p.yan- 
lann mubahısosı vo axırda xanımlann qohqohasi bir-birino qansmışdı 

Vapor otrarında bir onbuh comiyyet qara qannca kimi vum ıw - 
duqda. o  norra divin araasına çıxıb-düşürlor idi. Mon hom taxta körpü 
vasitosilo vapor arxasına qodom qoydum.

loroddüd daha artıcaq idi; tonbəlit qayğısından arxayın oldu- 
ğumda kayuta gırmoyi daha lazım bilmoyib, tofnhi-dam aq üçün dik 
söykonm iş taxta pillokon ilə vaporun on yuxan cyvamna qalxdım. 
Eyvan üstündo bir ncçə para arvad-uşaq dosto-dosto toplanıb otur- 
ınuşlar idi. Əz on cümlo üç nofor kavalcr bır nofor qəmzonak müsafiro 
ilo moxsusi moclis qurub pivo (buza) içmoyo məşğul idilor. Əvvol 
oldo xanım gözaltı məno baxdığın duyduğumda onun diqqotin dahaca 
artıq colb ctm ək üçün cavanhq qüruru ilə vapor uzunu gərdiş ctmoyo 
şüru ctdim. Rus qızı öz növbosindo monim biaramlığımı anladığında 
moni dahaca artıq yandırmaq üçün kavalcrlorlo qodoh-qodoho vunıb 
cürə ler içdiyi osnalarda monim tərofo nəzər atıb təbossüm cdirdi. 
Xanımın bipordo tobossümü vo monım sitızə horokotim kavalcrlərə 
nagüvara olduğu aşikara göründükdo axır özüm öz qəbahətim ə düşü- 
nüşüb m əşcər sondolilorindon birindo oylondim

Tam am  Bakı vo otrafdakı Zığ vo Bayıl burunlan sakit vo samit 
dururlar ıdı. Ofuq konannda ağ buludlar atılm ış pambıq kibi çin-çin 
vığılıb dayanmışlar idi Havada oynayan yüngülco nosim zavodlardan' 
qalxan qoliz tüstünü dərya torofo qovduğu halda. göyün üzü sa f ayna 
kımi gömgöy görünürdü. Bu şolakot içro bargahda bağlanmış vnporlar. 
qayıqlar və sahildə görünon atlar. arabalar, hamısı sümınün-bükmün 
görünürlordi. Ancaq üzərindo dayandığımız körpü izdiham i-kəsrot 
ilo dolu olduqda hürkmüş an  kondisi kibi fısqınqda idi.

Budur. qaraqaş Təbriz uşağı arxasınca dağ boyda yük alıb göygöz 
m atuşqa (qan) qabağınca “xobərdar" bağıra-bağıra golir... Odur, bir 
onun kibisi bir olində bağlaması, bir əlində zonbil sarısaqqal malakan 
oqobınco yortur... Ha bir ncçəlon növbənöv ağır-yüngül ilo yüklon- 
m iş ikon niyrəngkülah müsyö, madamlar yanlannca yüyürürlər. Kör- 
pünün bir qulağında şəlopapaq türkmon müsafırlori vo ya olvan çapan 
Buxara tacirlori dizlorin qucuyub nas: atırlar. Bir yanda kcçisaqqal

1 Z avod  n ıs  s ö /ü d ü r  ki Bakıdu ncll karu u ıa tan  bu m onada ı.Mcnuıl olunurtar 
:  N as  nanıı o vuiub  vugda qovnıtm u* lonbokıdır ki. türkm unlor vo TurVüuan O /bok- 

lon ;ı^ ı/ln n n u  alıb  b ir-ık i doqiqodon sonra lülurürlor.



rus nıujiki (kondçi) köhno sam ovann qolluğuna vurub tum çınlayır... 
O yanda bır olahiddosı çittum an dcvka (qız) ilo alom don bixobor 
mazaqlaşır... Bır torofdo nozaketli madmazcl şivokarlıq ılo gimnazisto 
naz satır. . O b ın  torofdə frans' kavalcrnazlı madama mohobbot izhar 
cdiyor. Axır, bir guşode qara çadirşob Iran xanımları cynon cansız 
löbollor hcyolindo qara kağızlı qond kollolori kibı corgo vunıb oturub- 
lar... Bunca miixtolif hcyotlor, gunagun qiyafelor, nam övzun sosler. 
hınizam horoketlor vapordan qalxan qotran üfunoti ilo qom şulub 
başımı gicoldırlor idi.

Vaporumuz daha hazır idi vo indi sudan, oddan doym uş ikon 
yohorli at kıbi şiho çokib borkdon çığırdı. Hozordo olan dam alar bu 
düriişt çağırtıdan fövron qulaqlann qapayıb nazigano cyham lar üçün 
dodaq açdılar. M osol vardır, göz görm oz, üz utanm az vo habclo 
dcmok olur: qulaq cşitm oz. dil usanmaz... Zahırdo utancaq görünon 
xanımlar vaporun düruşt bağırtısında fursot tapıb kavalcrlor qulağına 
müxtosor hckayolor pıçıldayırdılar ki: ay ha...y, daha no dcyım! O 
pünhani pıçıltılann sızağı qiyafelordo aşikara göründükdo noşosındon 
üroyim başı sızıldam ağa başladı. Moniııı bu halım a mütabiq "K or- 
n ilov" guya hosrot odunun yanğısında dud i-ah  ilo tokraron iki dofo 
noro vurub dayandı. H ozordə olan moxluq ovvolkindon do bir az 
odluca vum uxm ağa başladılar. Şodid basqıntıda m üsafırlor öz ton- 
bolıtlonn vapora daşıyıb hay-küy ilo bucaqlarda ycr tutdular. Bir 
ncço doqıqo çokm odi ki, vapor ycno üç dolb  tokraron şiho çokibon 
lohlomoyo başladı. Çarxlar yavaş-yavaş horokoto goldikdo vapor- 
dakılardan bozisi d ışan  vo dışarıdakılardan bozisi vapora ycriş 
ctdilor. Vapor ohlı ilo körpü ohli bir-b irindon aralandıqlannda toxto 
körpücük aralıqdan götürüldü vo onunhı bclo biz koştinışostokanlar 
qara torpaqdan qoti-o laqo  olub, su ünsürünə tapşırıldıq...

Q arada qalanlar körpü uzunu so f vurub dayanmışlardı vo monim 
Bəşirim onlann arasmda görünürdü. tbrazitovazö vo izhari-mohobbot 
ıxllu şivolorlo su ilo torpaq ı'istündon nozoro vcrildikdo hovai öpüşlorin 
bazann çox odlu gördüm. Amma hcyif ki. bu müft müam ilodo no

' F rans. yonı m ütokobb ır. lovga
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b 'r bus almağa haqqım vo ne ovoz vcrmoyo bır motaım yox ıdi 
bınosıblonn nosıbı tamaşa olur. Qabaqca pivoxorluq şivosi ilo 

m one cşq curosı ıçıron xanım indi cyvan başında sorxoşluq xuınan 
mos,ano gözlorin norgis tok süzdürür idi. Indi çar etrafımdak. 

rongarong tam aşalar içrə hosrot gözüm o türfocomalda qorar tapar- 
kon pcyvosto qaş-göz arasında romzlor gördüm ki, hər nöqtosi miıı 
nuklo söylordi! Amma ycno ofsus ki. mən kəm talc cşq müshofındo 
hcç bir vaxt surcyi-fatihoni yad ctmodiyimdo, ındi bu pürmona ayyot- 
lorin mozmunun fohm cdomozdim...

Hor no iso, o  doqiqəlordo cşq odundan hor bır şcy cuşda idı, 
lıotta K om ilov körpüdon aralandığı əsnada yüngülco təkanlar ilo 
sınosin körpünün çıynino vuruban taqqıltı ilo “olvida" dcyorok soforo 
çıxan dam ad kibi bir ncço dofə körpü ilə öpüşdü. Bu anda hor iki 
torofdon min avazla “xudahafiz” sədası yclkon başına qalxarkon dama- 
ların ağ dostm allan (mondil) göyorçın qanadlan kıbi havada uçmağa 
başladılar vo onlann arasında lozgı Bəşinn vağlı daqqası (papaq) 
göyorçinlor arasında şahin kıbı hücum ılo havaya qalxıb düşür idi.

Vapor ahosto-ahosto cilvoyo golib doniz içino üzgüntnoyo baş- 
ladı. K örpü qoltuğunda sorkoşlik cdon nahomvar vapor ındi su ağu- 
şunda roqqaslar şivosi ilo nazikanə sağn buladması şayanı-tamaşa 
ıdi. Bu dostgaha körpü üstündokı camaat ıttifaqon "morhoba. m or- 
hoba!”  çağınşıb , tovazö ctmoyi hom şayanı-diqqot idi.

Əlvida. Qız q jljs i. Aleksandr k.ilisası.
Qaraca şjhər. Bibiheybat xanımı

V apor şorqo doğru üz çöndororkon nəfəsbənofos sürot an ın b  
b ir-ik i doqıqonin orzındo bır çağırım qədor körpüdon uzaşdı. Vapor 
uzaşdtqca qarada görünon ziruh və qcyri-ziruh şcylor sahıranə minval 
ilo yavaş-yavaş kiçilib, xırdaca nüsxolor şoklində nəzəro golirlor idi. 
M oxluti-tom irat arasında qodim Qız qolosi vo hala natamam qalmış 
Alcksandr kolisası foxarotlo baş qovzayıb baxırlar idi. Bir az macaldan 
sonra lamam Bakı vo hamı Bakıdakılar gözümdon napodid olacaqla- 
nnı xoyala gotirdiyım do, hala fursot vanm  idikon onlar ilo vidalaş- 
mağı xatırim n ca  ctdi. Bu halda üroyim pordosi roqıqlonmış tar tcllori 
kimi m ohbus ahongləro mail ikon nitqimo golon “olvida" kolmolori



hohri-Kivil' inlizarm ilod ilim ucundabugünocari olurlaridi. "Əlvida, 
cy bisofa şohri-Soba'. Sonson ol vadiyi-qcyn-zizor kı, min illor ticarel 
vo sonaotdon mohrum qalm ış ikon hoqarot monzilosındo hor bir 
kəsin no/.orino golmoyirdin... Amma indi üllındakı qanıca ncfl sayo- 
sındo durhın gözlü lirongilor uzaq ölkəlordon göz dikmişlor! Boli. indiki 
loriqqilər kcçmışdokı tonozzülün ocridir. Morhoba!.. Kcçmişlərdo osil 
Səba olduğuna şübho çox iso do, am ma bu günlordo Sülcym anlar 
nozorgahı olm aiına hcç söz yoxdur. Xudahafız! Şayod nılıum hüdhüdü 
holakot sorsorisindo azğın düşo. daha sondon xobor ala bilmoyom...

Əlvida. cy bürci-songin düş!..1 Kim bilsin, ncço pohləvanlar. ncço 
horam ilor daş qabırğalarm da qılınclar sındtnb zəbun qayıtmışlar!.. 
Kım bilsin ncço yavuz pohlovanlar xətomak pillolorindo qotlo yctişib 
qan içındo yaımışlar!.. Hanı o zamanlar ki. dom ir oxdan, fulad qılınc- 
daıı qaya üroyin osla xotor ctmoz idi?.. Hanı o zaınanlar ki. covşənpuş 
m übarizlər kibı m cydanı-kar/arda mordano dayantb, oddan, sudan 
qorxmaz idin? Boli. o zaman bir zaman idı ki, kcçdi. bu da bir zam an- 
dır ki. kcçocok... Indı fulad ycnn qurtu şun  tutduqda ağbaş qarılar 
sono “Qız qolosi’* adı qoyub daınonindo tuman qurudurlar!.. A r olsun 
snno, bu no halotdir?. Sanin indiki m osxərom onzor torkibın xatun 
lıbası gcyinmiş xacoloro bonzor.. Vay olsun sono. bu no qcyrotdir?! 
Başındakı qobahotli qoziyyə hala qodim oyyam da Bakı torpağı bivo- 
falıq suyu ilə yoğm lm asını isbat cdor...‘ İndi xudahafız!

... Bolko qoza ycli hoyatın sofınəsin odom doryasm a tullayacaq. 
daha sonin dam onində longor salm ayacağam ! Əlvida!

Ə lvida, cy  ağdaşlı. qızıl başlı A lcksandr kolisası, olvida! Ə zə- 
m otdo costaniyan ' tom iratına toşbilı ikon bu əsrim izdo Bakının on 
gözəl zinolison!.. Xudahafiz! Bolko hovadisbuludu öm rüm  günoşin 
tobah cdocok, tomirin hilalt başa golmosi. götm oyocoyom... Əlvida...

' Ü o h r i - t o v i l  sorbəst şcır 
Stilcym an vo  B ilqcys q ıssosındo  / ık r  olunan  " Ş o h ri 'S o b .ı"  g u y ı  ındikl B akıdan  

ıbarol ım ış! H al bu /a m a n d a  Bayıl bum ttnun  m üqabilindo  su içindo no/.oro g o lon  m ox- 
rubo o lam otı guya şohri-Sv»badttn qalm a tom traldır.

‘ D orya konanrıdakı "Q ız  q o lo s ı"  ad lanan  bürc rovayo llo  Iskondor Z ülqom cyn in  
lom iraltndandtr, am m a /o h in  gorkom indon qodim  olm ası çondon g örünm odiyındo Iskon- 
d n r  /a ın am n d a  lom ır olunm asın ı oql bavor c tm oyir.

* Noql cdırlo r kı. Badkubo omtrlt>rindon birisi ö /  korim oii ılo fozıhotli fclo m ürtokıb 
o ln u q  ıslo<Jikdo m tsk in  sobyo  a tasın ın  bc lo  nabokarlıg tndan  ıh iı/a ro  g o ltb  hom ın  / tk r  
o lunan  bürcdon özüıtü  don ızo  salm t>. guyn tndi o  co ho lo  "Q tz  q o lo s i"  ad lan ır

5 C o > l a n i y » n  t o m ı r i  - Isü tnbuldakı A y aso fıy acam c in d o n  k inavodir.

M orhəba, cy kurcyı-orzı ışıqlandıran Qaraca şəhor. morhoba! 
Zaton qoza o /u  bclo qedorlom iş ki, ogər bondo ışlomoso xaco ışroı 
cdoməz. Uzüqaralığı özüno qobul cdib dünyaya ışıq saltnağın şayani- 
təhəyyür olduqda, guya m əhz sonın şonində dcyilibdir:

Özgonın clmok üçün gözlorin aydm, Nabi.
Rusiyah olmudayız sürmo ilo mil kıbi!

Əvot, sonin qara-qura mohsulatından çox şohorlor üzü ağanbdır... 
Cohonnom kolisasına bonzor ocaqlarından connot misalı çox köşklor 
yapılıbdır... Ürok qanşdıran qətranlanndan cyş otri ilo çox damaqlar 
qoqanıbdır... Sonin dudman bacaların kohli-mirvarid milçosi kibı 
lıorislor nozorindo çox dolanıbdır... Morhoba, morhoba!!! Amma 
hcyifk i, hcç bir vaxt sono yctişmoyo imkanım olmadıqda, indi xuda- 
hafızo haqqım yoxdur.

Vapor donizo girdikco sahildo görünon tomirat b ir-b ir gözdon 
napodıd oldular. M adamlann dostmahndan daha osor-olamot görün- 
mozdi. m ogor qabaqda Ziro cozırosinin mayaklatı vo sağ torofdo 
Bibihcybot qoryosinin bacarlan görünürlordi. Çılpaq qayalar qoltu- 
gunda, moxrubom onzor cvciklor arasında hozrot Hökumo xatunun 
göy qübbosi torpaq içindo ftruzo parosi kimi görünür idi. Nuri- 
mütohhorcyi-islamiyyo qolbim mohtabino şüa saldıqda ol üzo qaldı- 
rıb  surcyi-fatihoyi üç dofo oxudum vo soforimdo mono qoziyyolor 
düçar olacağt nozorimo alıb Bibı hozrotlonndon yardımlıq istiğaso 
ctdim . Bu anda qolbitndokı dın tocollısı gözüm cvindo işıqlanarkon 
oflcar pordosinin dalısından oxbardo golmiş bır motlob hifzim xazo- 
nino üz göstordi. Ürfon ycr altındakı modoniyyot Fatimcyi-Zohra 
möhrüno yazılmaq bir növ oqidəmiz olduqda hala ncft modongahında 
m oqam i-ix tiyar cdon Bətul qızı yadlardan unudulmu$... Vavcyla, 
bu nə  qofloldir! Bibihcybot ncftinin şölosindon godazadolor cvi clekt- 
rik qondillori ilo çıraqban ikon şahzado xammın mübarək künbodi 
qaranltq qalm ış... Vay olsun bizə, bu no qeyrotdir!.. Əlvıda, cy şahı- 
Xorasan bacısı, olvida! Qoza ycli səfıncyi-bəxtım  Soba torpağtna 
go tinnokdə nə  sirlor var iso bilmom, amma zahiron torpağımtzın 
abadanlığt qodum i-m übarək bərəkotindondir... Amma hcyif ki, bu

'  B adkubo hom cıvarındn moxsuson ncit zavodlan Uçün tosıs olunm uş n tö v /c  *‘Q anı 
^oh o r"  istilah ı ilo  adlanır.



ncm otlor ovozino şənino səzavar no bir osasi-xcyriyyom iz var vo 
no bir övzai-H əsənom iz... Ar olsun bizloro, bu no h im m ətdir?!1 Iki 
yctim balalar ilo dorya konannda monasız qalan xanımın yolunda aya 
bir yctım tokyosı varımızdırmı?.. Su üzündo naxudalardan naümid 
olub bir hosır üstündo nicat tapan xantm cşqıno aya bir nicat sofınosi 
varımızdırmı? Vavcyla, yoxdur, yox!.. Haradasız, cy ncft gom ılonno 
"Bibihcybət” ısmi qoyan mazutçular. haradasız?.. Bos hanı Hatəmlik 
iddiası cdon kişilərimiz!.. Bos hanı xanımlıq scvdasına düşon övrət- 
lorimiz!.. Vahosrota. hcç birisi yoxdur. yox... Ar olsun bizloro, bu 
no millotdir?!

* * •

Bunca təossüfano iştoklori nozorimdon kcçirdiyim də gözlorim  
yaşla biixtiyari doluxdu. Q cyrilor cüm losindo millotim iz dala qalıb 
yazıq olduğuna üroyim dağlanarkon dud i-ah lanm  nofosim  yolun 
tutmuşdu. Bclo miiztorlik halotim do ürok odun gözyaşı ilo söndüro 
bilordimso do, lakin oğyar yanında ağlamağı ar bilib, cuş ilo özüm ü 
kayuta saldım. Kayut qaranlığında öroyim  dansqallığın əsla yazm a- 
yacağam.

I I

G Ü N D Ü Z  D Ə N İ Z  İ Ç İ N D Ə

Vapor (hniz ortasuıda Pavel Petroviç. Sofya Mixaylovna.
Madmazel Katerina. Fırtına. Kayut zəhmətləri

Toxm inon zöhr vaxtı ıdi. Vaporun cyvanında çar otrafa tofliş 
nəzori ilo baxıb. su ilo səm adan sovay olalıiddo bir şcy görmodim. 
Günoşin qursu qızıl tabaq şoklində vəsoti-som ada dayandığı halda. 
üfliq otrafm  osla torcih cdo bilm ozdim . Ç ar otrafda m ətm oh i-əzər 
üçün yckrong su ilo havadan masova daha özgo şcy görünm odikdo

' B ı b ı b c y M  lü r ix n ın i n  h o v a l i i in d o  n o  b i r  n K x lro so  v o  y a  b ı r  ş o f a x a n o  o ln ti in iiis ı  
U ak ı o b l ın ın  k o m h ü m m o i o ld u ğ u n u n  d o r o k c y i - o s lo l in i  g ö s io r ir
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vapoı- su ıçromı vo ya su vapor Qzrami horokot ctmosin gö/lonm  
durust dork cdom ozlər idi.

"K om ilov” gözü yaşlı timsah kibi od üturo-ünirə doryanı tapdı- 
layırdı vo o halda çanclann altında pamal olan ac. su guya ünsürlük 
yanğısm dan cuş ilə kcflonib paqqıldayırdı. Göyün qübbosi somigun 
cam torkibindo dorya üzüno qablandıqda guya suyu axardan saxlamaq 
uçün üfiiq dairosin hor bir torofdon bork qapamışdı. Bu alom monim 
uçün tozə bır alom ıkon hovos vo xəyalatım özgo bir xovaslar ilo 
südur cdirlərdi. O d ilə su arasında torpaqdan qoti-olaqo olduğumda 
osrari-asim ani oqlim  cvın tosəllüt ctm əyo başladı. Yuxanda orşin 
ozom əti, aşağıda suyun sitvəti, vapor içindo odun qüw oti.. Bu üç 
sərkcş ünsürloro baxdıqca batini-voasim xakilik nikbotindən safalıb 
yuxanlara uruc etm əyo başlayırdı. Vaporun cyvanlannda Tannnın 
qüdrotino tamaşaçı olduğum halda ərşin tağlan mono yavuq göriinür- 
lordi. Bilmom, su aləmində no osrar vardır ki. vaporda oylonmiş insan 
bir azacıq macalda hər bir oxlaq ixlatmdan tonqiyoloşib su kibi duru- 
lur... vo habclo. dcmok olur kı. qara torpaq üstündə xudbinlik ilqasilə 
m öhkom lonm iş kıbr binalan su üzündə hübab kimi puç olduqda 
vapor ıçındə daha büğz satmağa rəvacib-bazar qalmır. Yoqin bu 
səbəbə idi ki, qonşuluğumda oyloşən müsafırləm ən bir vapor arxa- 
sında hoyat vo m om ata müştorək olduğumda insanıyyot rosmi ılo 
b itokoliüf aşnalaşıb ixtilata girdim.

Aşna olduğum oşxas cümlosindo ancaq bir nofori şayani-tövsifdir 
tam ojna (göm rük) amili Pavcl Petroviç Ivanov otuz ikı və ya otuz 
dörd yaşında, tənum ond. qırmızıyanaq. ohli-xibro. amma sadəlövh 
bir şoxs idi. Şirin söhbotlor ilə Pavcl Pctrovıç moni özüno pabond 
cdibən, başqalan ilo aşna olm ağa daha macal vcrmodi. Ə zcüm ləyi- 
oxbar Pavcl Pctroviçin söhbotindən molum oldu ki. fıroyi yanmış bu 
kişi iki il imiş ki, mohəbbot yanğısı ilo dağlanıb, cşq odu ilo alıştrmış, 
am m a indi boxti yardımlıq ctdikdo iki hofto imiş scvdiyi qızı tozvic 
kom ondi ilə əqd  cdib, Rusiya qarlanndan Kaspi qum sallanna apar- 
m aqda im iş. Tozvic vo mohobbot xüsusunda söhbot açıldıqda Pavcl 
Pctroviç öz təsovvürün komahu monım üçün söylodi. Söhbət axtnnda



sadodil lvanov öz scvdıyino foxr vo özü scvildiyino şükür cldiyi 
osnada nagalı rongin-külah bır övrot pillokon ağzından baş qovza- 
yaraq, ycrdon doğulan porilor şivosı ılo yavaş-yavaş yuxan qalxın- 
ınağa başladı. Faxir libaslı, naz-qom zoli. crtodon kavalcrlorlo pıvo 
içon bu gözol Pavel Pcüx>viçin golini imiş... Amma golin, nazh golm! 
Toqriro sığmayan ünaslıq işvosilo şlcyflorin (balaq) daldan yüngülco 
qovzuyuban ycrim oyo başladıqda hozordoki kişilor hamısı onun 
tamaşasına göz döndorib baxır idi. Hala bu golin golmomişkon gözol- 
lik ıddiasına hüququ olan müsafırlor indi bu fıtnokar roqiboni görcok 
günoş müqabilindo moşol kibı hosod dudosındo toğyir tapıb boni- 
/işdilor. Pavcl Pctroviçin üzü qorb torofo ıkon o bodrin doğmasından 
xobon yox ıdi Amma ınon... mon yazıq ki, homışo tamaşa dolisiyom, 
indi o xottü xalo, o qoddü qam oto valch olduğum da gözloriın m or- 
dümokin xal kıbi onun arizinc salıb böht ilo baxırdım. Hom söhbotim 
olan Pavcl Pctrovıç söhbot şorti ilo gözlorimo baxarkon hal ilo halımı 
anlayıb başın dal torofo çöndordi. M otm ohi-tam aşam ız olan xanım 
gülçin tobossüm ılo dodaqlann qönçoloyıb most to w z  tok çotir vura- 
vura bizim torofo golır idi. Pavcl Pctrovıç onu görcok fövron ycrindon 
qalxıban cum du vo onun qolundan yapışdığı halda, mono san ycriyib 
rosmi qayda üzrə "zövcom  Sofya M ixaylovna” , dcyorok onunla 
nıoni tanış ctdi. Bəli, mütooflln vapor qoltuğunda daha bundan anıcaq 
gülçinlik olmazdı Iki saat ondan oqdom uzaqdan-uzağa qomzolorin- 
don hozz apardığım  sonom ındi m onim lo hom m oclis olub, bir son- 
dolido oturduqda da lursotı lovt ctm oyib, dil ilo m ülaino ctm oyo 
başladım. Amma zohi, xoyalı-xam ! . K avalcrlik şivosı ilo izhar ctdi- 
yim hor b irm chribançılıqlarım ıza Sofya xanım  zonoco  m oholgüzar 
olm ayıb. ancaq öz şövhori Pavluşaya moşğul idi! Xanıınm bclo 
soyuqluğu o w o lco  moni dondurub dayandırarkon, sonra öy lə  bir od 
ilo yandırdı ki. acığım ın acısından daha öz ycrimdo aram oturam ayır- 
dım. Sofya ox atıb yayın gizlotmosı üroyimi yaraladıqda hor bir nohv 
olsaydı. intiqam üçün özüm ü ona göstorm ok istordim.

Tooccüblüdür: özgonin arvadından novaziş um m ağa hcç bir 
cohotco haqqım olm adıqda, indi m ono ctina etm oyib öz kişisilə 
m chrıbanlaşm asından od tutub aşikar yanır idim! Bu xüsusda özüm  
do sitızoliyim i horçond yaxşıca anlayıb iqrar cdirdim so do, lakin 
bununla bclo, ycno hornin ıddiadan ol çokm oyıb, cavanlıq  inadı ilo 
xanıını yandım ıaq scvdasında var idim Bu xoyal ilo ogorçi b irncço

todbırlor tlkrıno düşdümso do, amma o halda hcç bır bod havalıqla 
o lotafot çırağına bir kodor fıloyı yctinnoyo yol tapmayıb, axır qanadı 
yanmış porvano tok ürok dağı ılo porişan düşübon qaldım. Monim 
m oxşuşluğum Pavcl Pctroviço sirayot etınoyə bilmodi. O  sadolövh 
kişi hommoclislik adabı ilo monim üçün hozllor söyloyib mülatifotlo 
xitab ctdiklorino mən porişano cavab verib, yeno tutulmuş payız 
buludu kimi moxşuş otururdum.

Bir ncço doqıqo bclo kcçdi; anıma boş-boş büğzdon bir kar 
aşmadı. Sofya guya monım acığıma altındakı sondolini bir az da Pav- 
luşaya yavuq vcrib, mohobbotamiz kolmolor ilo söhboti qızışdınnağa 
başladı. Çarom  daha hor bir torofdon kosilmişdi. Axır bu zoifonin 
üroyini alışdırmaq üçün roqabot odundan koskin daha olahiddo çaro 
tapmadığımda kibr ilo qıçımı qıçımın üstə aşınb. nıboruyimdo oylo- 
şon bir qızın tamaşasına tokollüllə moşğul oldum. Pavel Pctroviçin 
fıkri m ondo imiş, zahiron moni forohlondirmok üçün "M üsyö Şeyda 
bəy. olm aya madmazcl sizo xoş gəlir” , -  dcyib şuxano qohqoho ilo 
sual ctdi.

- Boli, ofondim. o gözolin hərokotinda özgo bir molahot görünür, 
deyibon tanışlıq arzusun ibraz ctditn! Pavcl Petroviç sadolik ilə 

qəhqoho ctdiyində Sofya Mixaylovna madmazel tərofə gözaltı nozor 
atıb. rişxondanə ləhn ilə “boli, boli” dcyorok oturduğu ycrində balaca 
hərəkot ctdi.

Tam aşa ctdiyim  qız 17 və  ya 18 yaşında, yenı yctişmiş, ağbəniz, 
noziflibas, nazikbədon bir can idi. Yanmdakı çalbaş, qırxıqüz, piyan- 
göz atası; köhnorüsunı, alçaqboy, çoxdanışan, şuxondam anası; on 
yaşar-on b ir yaşar hosirşlyapa. çitpaltar iki kiçik bacısı və sanbaş, 
yaşılgöz, ycddiyaşar bir qardaşı cəmon bir mizin başında dövro vurub 
iki saat ıdi ki, b ir düjin xorçong ilə iki şüşə pıvəni içib qurtaram - 
ınırlardı: Qocanın zahiri qiyafosindon kcçmişdo dava qulluğunda 
olm ası görünürdü. Alnımn açıqlığı və qaşının hündürlüyü nocib vo 
xoşəxlaq olduğuna dəlalot cdirkon həqiqotdə öz balalan ilə çox 
mohobbotlo rəftar edirdi. Üzü açıq qoca monim dostluğumdan 
m ükoddər olm ayacağını hiss ilo yoqin ctdiyim də Sofyanın “bəli,



boli"sindon sonra fdvron ycrimdon qalxıb onlar lorolo ycndim  Kişi 
nıoninı niyyolimı duyduqda lıala u/aqdan küşado ruyluqla lobossüm 
cdirdi. M nn familiyamı dcyibon ona ol uzatdım . o  da öz nüvbosındo 
nohayot. sürur tlo “Nikolay Filippoviç Filippov - dcyib, olimi bork 
sıxdı vo sonra öz qansı M arya İvanovna vo q ın  Katcrina Nikolaycvna 
ila nıonı laııış ctdi Kiçik barışnalar (sebyolor); Nataşa vo A nyula 
vo habclo oziz-xo lo f Kostya özlori-özlorindon rcvcrans1 cdorok 
b ir-b ır moııimlo aşna oldular.

Nikolay Filippovıç moni pivoyo qonaq ctm ok ıstodikdo mon 
tursol bilili mohommodi oldugum u andırdım  M admazcl Katcrına 
/ah iron  molıomm odilonlon hcç bir kos ilə hom m oclis olm aytbm ış. 
Şinnzoban qız anıcaq roğbotlo lalar qızlanııın adət vo güzoranlann- 
dan pcydorpcy sorğular soruşub. söhbol m cydanın o qodor qızışdırdı 
ki, daha anası ıki dofo cihaz xüsusunda sorduğu suala tofsiloıı cavab 
vcmıoyo macal tapamadım. Katcrina Nikolaycvna monimlo bclo nıch- 
riban olması üfoyim ın osil a r/u su  idı vo bu arzu qcyrı-m otlob  üçün 
dcyil ıdi. Mogor kı, bım ürvot Sofyanı yandırmaq üçün idi. Dıllı Kaıya 
söhbot silsilosin bir an kosmodikdo. moni öz moclislorino oyla pabond 
etdi ki. daha bir do İvanovlann yanına qayıtm ağa fürsotim  olmadı.

Saat üç lamam idi. Barom ctro müvafiq ruzigar qoflolon pörtloşib 
tolatüm cımoyo başladı D oryayi-qülzüm  dcdiyiııtiz acı su m chnıan- 
novazlıq şortın unuduban namchriban horakotilo vaporumuzu tokan- 
lamağa üz qoydu. Ağpapaq mövclor ocıno fovclon kibi şimal toroldon 
dorya üzün sorasor tutuban sohm nak norolor vura-vura üsıüm üzo 
ycriş ctınoyo başladılar. I lom lo cdon mövclor horbi qoçlar torkibındo 
hücum ilo "K om ilov"un sol böyrüno pcydorpcy kollolor vunıb qaçır- 
lar idi. Suyuıı qolobosi doqiqobodoqiqo şiddol cldikdo, miskin vapor 
var ozası ilo lorzişo golib zorbot doynıiş ojdaha kibi baş vo quyruq 
oynadır ıdı. Vapor aptasmdakı nazporvordo xanımlar turpaq ağuşunda 
nazlı kirışm oloro adol cldiklorindo ındi üzü soyuq ünsürün dürüşl 
topıklorm o tab gotıroınoyib vohşot ılo qalxışdılar. A doıon igidlor 
xatunlar nofosm don zor alırtar... X anım lar qalxışandan sonra b ı /  
kavalcrlor om vaci-loşgərin  ınüqabilindo dalıa tab gotim ıəyib  ocz 
ilo xanımlar otoyınə yapışdıq. İndi ıııon yalqız Filippovlann külfoıino 
daxil olduğum da onlara qoşulub, gctm oli idim.

1 R c v c n n *  (]u>i/o q t7İanı m nxsus loz im d ir k i. ayaq  ü slündo  d a y an d ıq lan  h a ld a  sağ 
q ıçtnnn ı yavaşca  oy ıb  ba> vunırlur.

Nıkolay Fılıppoviç öz qansının qoluna gırib, sol qıçı ilo yüngülco 
axsaya-axsaya qabaqca gcdirdi. Nadinc Kostya pişik balası kibi öz 
momosinin yubkasın (tuman) qamarlayıb tans (roqs) vura-vura tullaq- 
lanırdı. Anyuta vo Nataşa ow olco  on dalda ikon sonra ccyran qımılan 
kıbı vaz atıban cilvo ilo hamıdan qabaq kcçdilor Madmazcl Katcnna 
hala mon tok lif cdinco qolun qoluma kcçirib püxto dam alar kibı naz
ilo başm çiynimo söykomişdi vo mon öz növbomdo kavalcrlik şorti ilə 
nazikbədon dam oçkamn səforişal vo zontikin (çotir) bu bıri qoltu- 
ğuma vurub ahostərok-ahəstərək dodo, momosi dalınca ycrimoyo 
başlamışdım . Eyvandakt comiyyot dansqal pillokondon tomkin ilo 
b ir-b ir aşağı düşmosi bir-iki doqiqo çəkdi. Pavcl Pctroviç vo Sofya 
M ixaylovna or-arvadlıq  toklıfı ilo qol-qola vcrib bizimlo borabər 
pillokon başında növbo gözloyirlor idi. Indi Sofyanın gül üzündo riş- 
xond rongi m üşahidə olunduqda ona daha da anıcaq actq vcrmok 
üçün qolum dakı madmazclo komplimcntlor söyloyib qohqoho ilə 
gülür idim Roqabot zohori xammın şirin camna sirayot ctməsi aşkara 
molum cdirdi. Axtr, pilləkondon düşüb kayutlara yciışdik. Pavcl 
Pctroviç monim üçün papaq açıb xudahafız ctdiyi osnada Sofya 
M ixaylovna m əno to ro f acıqlı nozor atıb fınltt ilə kayuta girdi.

Mər bir külfot öz kayutlanna com ləndilər Mon yazıqcaq Filip- 
povlardan xudahallz cdondən sonra bayquş viranoyo qayıdan kibı 
xaraba qalınış ıkiııci klasa goldım. Klassların bucaqlan hor bır növ 
kışilor ılo dolu idi. İndi tutilordon aynltb zağü-zoğon örüşünə düşmüş 
qorib quş kımi dörd bir torəfə boyluyub-boyluyub axtr bir bucağa 
qondum .

Ruzigar dəqiqobədəqıqə şiddətdə idi. Axır, donızin tüğyanı nəha- 
yət dərəcəyə  çatdı. Körpii qoltuğunda köhnə istilahı ilə “Əzrail kəş- 
külü" adlanan vapor indi səbükbar qan çanağt kibi mövclor başında 
gıcəlib qalmışdı. Sohmnak tolatüm vortosində biçarə vaporun haloti 
koənnəhu biyaban içmdə ac qurd örüşüno düşmüş mal kibi idi. Yan- 
dakı və başdakı mənfozlənlən qəliz dud vo buxar fısqıra-ftsqıra hücum 
gotirən ləpəlordon gah kəllo vo gah dünbə ilə vuruşub axır yorğun 
düşm üş çorondo kibi zar-zar anqırmağa başladı, onunla bclə, dilsiz



anqırtılar sudasmdan vapor ohli dohşəto diişüb. sofra acısından tıır 
şumuş qiyafolorlo şuriş ctm əyo başladılar. Bunca ah-zarlıq  arasında 
m üxtolif ıstilahatla "ah" lofzi qulağım a dəydikdo nagoh bu ayoyi- 
pürayo xatınm o düşdü: "Izə rokibü fılfülki daoü Allaho müxlisino 
lohü oddin” .

Boli. insan m üxtoss-ım an b irzatd ır. İmanın məsdori ürok nöqto- 
sindo borqorar olduğuna göro, bclo m əqam larda baş və ya oql kar 
gönnəyir. Bu halda ortiari-diniyyo qolobosindo qunüdo goldiyim do 
sidqi-dil ilo "am onna. am ənna” . - zikr edorok tozorrö ilo toslim 
oldum. Ciominiıı ınəxşuşlugumla ohvalım nohayotdə aşiitUı ikon ılaha 
bundan aılıq əfkaro qabil dcyil idim.

Geco qaralmışdı. İndi mohmollik gırdabında nofəs-bənofos qütə- 
lor ycdiyıındo axır xabgalılardan birisinin üstə bihuş düşüb qaldıııı. 
"K om ilov" lopolor ağzında qayot bıaram  çırpınaraq, cozə-fəzo  ilo 
dombodom çığınrdı. Bu çığırtılar səsındon üroyiın tcz-tcz diksinırkoıı, 
hənçond sorasimo ayılırdımsa da. lakın başım horgiz balışdan qalxmırdı.

III

SÜ BHİ-KA 7.İB VƏ S t'B H İ SADİQ

Cec» qdranlığımlu G M İ. gördii. ölılürdü geldi 
Uldtalar. Tmssüf, D an ulduzu

Sübh saat üç idı. yuxudanm ı vo ya bihuşluqdanm t. bilm om . 
gözüm ü açdım. V'aporumuz öz adəti ycnşi ilo yol gctm osi hiss o lu- 
ııurdu. Başıını balışdan ahostorok qald ınb  huşum u özüm o yığdım. 
Kayut içindo hava nohayot. ko sif olduğuna göro, nofos alm ağa 
sinəm də dalıa güc görm ədiııı (,'ar-naçar ayağa qalxıban divarlara 
yapışa-yapışa özünıü rahrulor torofo vcrdim . İvanovlarııı kayuluna 
çatdığım da nagoh qapı açıldı. Pavcl Petroviç divnn üstündo tiri- 
şohab kıbı uzanıb xorultu ilo yalırdı. A m m a Sofya ağ, nazik köynok 
içındo döşü-başı açıq ayaq üstündə dayanm ışdı. G cconin vaxtında 
alaqaraıılıq otaqça içındo şohla göz.lü bu gözol qalııı saçlann  çiy in- 
lorindo pərişan cdib m əhbut dayandığı halda, cynən yuxuya giron 
pəri şokiində görimürdü vo onu görəcoyim  halda guya üroyim  şiişo- 
sinə b ir bərk  sədom o yctdi... Yəni:

D a r  x « m i- z ü i r o f  d il i-^ c y d a  ş ık o s t.  

C a m i-C .iim  a ııd o r  >(*bi-ycldn jık o s ı, .

Bunca türfə tamaşaya valch olduğumda biıxtıyar qodom saxlayıb 
dayandım. Sofya moni görcok nazlı horokot ılo şux momolorini 
tıtrodo-titrodə qapı ağzma goldi vo bclo bırpordolik içro şəstlo gor- 
donin çəkib cynən mormordon yonulmuş sonom hcyotindo sakit və 
samit dayandı. Xanımın nımxumar gözlori aşinalıq ilo məno baxdıq- 
ları halda, kırpıklormdon saçılan qüvvəyi-miqnatis koənnohu lulad- 
dan yonulmuş mıxçalar kıbı üroyim nəlinə soxuiub sinom başın ohzar1 
butosı tok odlayırdı. Tooşşüq qızğısından qana döıımüş konlüm 
həsroti-pıçtab ılo ozıldikdo daha ürok suzişno Uıb gotirmoyib, bitab- 
lıq şivosi ilo arxamı divara söykodim. Sofya hala homin qorar ilo göz- 
lorın m əno dıkib baxırdı. Bir ncço an sükutdan sonra zahiron chtiyat 
toriqi ilə qoflotdə yatmış kişiyo bir oğru nozor atıban ahəstərok qapı 
ağzına gəldi... indi rahrularda yanan clcktrik çıraqlanm n ışığında bu 
gözolin siması, hoqqa ki, göydon cnmiş fınşto şoklindo görünür idi. 
Bu mahlıqanm suroti qəlbim  güzgüsünə oks salarkon, ayino içindo 
aya baxanlar kibi hcyran qalıb qurumuşdum vo bu halət içrə cadugor 
xanım sual nozon ılə mono baxdığın gördüyümdə dilindon cşidoco - 
yirn bır avaz hosroti ilo könlüm quşu çapalayırdı... Axır, axır qönço 
dodaqlar qönçodoki “ğcyn”  kibi aralandı vo aralanarkon fövron m ər- 
can təsbilı danosi kibi zikr üçün “m im Mo dönüb “müsyö Şeyda boy, 
sizə nə olub?” - kolmolorin inci dişlon arasından sifto ctdi. Sofyanm 
bu sualı m ənim  üçün oyla bir vaqio idi ki, onun müşahidosino məhbut 
qaldığım  halda, daha bir kolmo söz atmağa qadir deyil idim. Axır 
dilim , dodağım  lorziş ctdiklərində daha olahiddə bir söz tapmayıb. 
bim oqam  şikayət yolu ilo:

Ax. Sofya M ixaylovna... ohvalım çox moxşuşdur, -  deyibon 
dorindon bir ah çokdim.

Sofya bir nofos ara veribon atoşli pıçıltı ilə hor bir kəlmoyo fasilo 
vcrorok dcdi:

-  H əqqində!.. Sizin kibiloro bir az da bodtor lazımdır. biinsaf! 
Bim ürvət!..

1 Ə hzar - hü /x  kolınw m diin m uxazdır kı. m unoda cadugsriüc sırionndoo b ınsı hcsah 
o lunur O hzardnn  ıbar?  odur k ı. d om ır m>l üsıündo tiLsim y a n h  gccc* y a m ı o d lu  hutodo 
q ı/d ır ır la r  vo h om in  n ol q ı/d ıq ca  guya m ohbubonın üıoyi alışm aga b sşlav ır vo  b u  holol 
ıçro hiix ttyar baş gn iü n ih  "o h /a r"  m uclisino  golir
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Bu mokkaro bu söz ilə m ənə ümid vcrib, əvəzinə canımı alarkən 
daha dayannıayıb dik m əm ələrin  yuxan qovzayaraq, çiyiniorino 
tökülmüş qalın zülflərin hər iki əli ilo arxasına tullayıb tobəssüm lo 
qapmı örtdü... vo onun gctm əsilo kəənnohu m ənim  üçün:

Q u r s ı - x u r ş ı d  d o r  s i y a h i  ş ü d ! . .

Daha no dcyim?! M əşhur Qcysorin futuhatından bu zoifonin çap- 
qıntısı bir doroco də artıq oldu: yəni gəldi, gördü, öldürdü vo gctdi!

On doqiqo kimi sovuşm uşdu, am ma m ən hala xatircom lik hasil 
cdom əyib, didar ümidi ilə homin divara söykənib dayanmışdım. Axtr, 
cşq odundan üroyim ə çatm ış zorbotləri ümid tiryoki ilo sığallayıb, 
fılcüm lə özüm ü düzoltdim , lakin o halda xəfo ruhrularda sorgordan 
dolanm aqdan daha bır fayda görm oyib, çar-naçar ycno cyvana çıx- 
mağa qədom  qoydum.

* *  ♦

M üsafırlor hamısı yatmışdı. P.şikdo bir-iki nofor süst və yorğun 
m ülazım lordon savay əlahıddo bir kos görünm ozdi. Donizin xünok 
havası dam axım a doydikcə həvosim  yavaş-yavaş özüm ə goldi. Ləpə 
döyüşündən çıxm ış “K om ilov" torlom iş ayğır kibi çıpaçıp su içində 
hökrüm gcdirdi. Havada horçond soyuqluq hiss olunurdusa da, lakin 
arxam dakı yapıncıya arxayın olduğum dan on yuxarı cyvana çıxdım. 
Vəhşotongiz ləpəlordən əsla osor-olam ət yox ıdi. Gcconin şökosindo 
dənızin həm var üzü qara ncft rongindo. yam yaşıl görünürdü. Yay 
gccosınin bihodd və bihcsab u lduzlan parlaq dürdanolor kibi göyün 
nüqrcyi-ətlosin bəzəm işdi. Ulduzlar cüm losində üç bacı Bənatülnəş 
qəm  tabutuna ycrikloşibən babalan m atəm indo mohzun dayandıqlan 
halda, ortancıl qızın qoltuğundakı kəm cüsso Sühcyl ulduzu' kəənnohu 
onbar içindo dürri-yctim  tok hoqirano görünürdü. Pürtoçəmmül kəh- 
kəşan ınçi-m ırvandən düzüimuş kəm ər şoklindo folokin qoca bclino 
qurşanıb əzəm ot övçində dayanmışdı. Bclo calal vo həşom ət içro zil- 
qədən in  solxi güm üş das (çin) şək lində Sünbülo bürcündo tosadüf 
ctm osi pək qoribə tam aşa idi! Bu and ro f-rofi-övham ım  tamaşa 
yolundan stçrayıb oşar üzorində çapdı:

Mozroi-sobzi-folok didouıü da.sı-mohı-nov 
Yadom 02 ku>icyı-xi> amodü honkumı-dcrou.

X acənin bu fordi münasıbətlo nitqımə goldiyi əsnada öz hoya- 
tımda başım a golon qəziyyəlordon bir ncço fəqərolor övham sürəti 
ilo fıkrimo düşüb, halımı toğyir ctdi. Rcyani-cavanlığımda işrot tüğ- 
yanı ilə zovalə vcrdiyım günlər vo habclə msaniyyot vo millot məzrə- 
lorindo omol toxum lannın puç ctdiyim mövsümlər daha bir do gcri 
qayıtm ayacaqlannı yadıma salıb anladım ki, ax, va...y! işrət əcuzo- 
ləri ömrün bahann tarac ctmişlor... Ycno ax, vay ki, həyatım şcy- 
dası qəflot içro hor xarü-xos budaqlanna əfsanəlor oxuyub təroqqı 
fcyzlərindon kor olmuş!.. Indi dünya bazarında din tonqahlann furu- 
m ayə motalara sort'cd ib , müflis olduğumda zindonamlıq sərvotin- 
dən daha ümidim kəsilmışdi vo bu dənıdə nədamot xəzanı könlüm 
butəsin lorzişə gotırərkon, moyusluq zəm həriri var vücudumu çul- 
ğadı. Bu halot içrə bir ncço dəq iqələr böht qızdırması ilo uyğunub 
qaldığım da nagohan m okkarə Zöhro üfıiq konarından üz göstorib. 
d ivar başından baxan golin kibi pcyvəstə qaş-göz oynadaraq, əyya- 
ranə qəm zəlorlo  üz göstordi...

Ay dövrosındo haio görüb düşdü yadıma.
Ağuşo çokdıyım gccolor mahruiori.:

Zöhrəni görcək ındi özgo hckayolor xəyalıma düşm əyə başladılar, 
am ma... hcy if ki, on lan  danışa bilmom!.. Ancaq tobim sultanı zaton 
zövqü şövq xəttinə mail olduqda həvəsim  vəkilləri daha müsəddi 
fıkirloro yol vcrmoyib, vocdongiz ulduzlar hckayəsino rövzon açdılar. 
Hal Zöhro dcdiyim iz ulduz öz vaxtında gözol bir nazənin olduğu 
xatirim o düşorkon, fovron könlüm  qaranlığı nişat rongi ilo işıqlandı. 
No ctmok olur? Əsnm izin toqazası boylodir. Biz əbnayi-ruzigar ləhvü 
loəb vüftırundaıı süstmocazlıq morozino mübtola olduğumuzda salim 
qüvvolordon m ohrum  qalmışıq... Əfsus ki, H anıt-M arut qissəsi

'  X ırdaca S ühcyl u ld u /u  üm um on Şi»rq >ü«ıraMnın n o /o n m lo  şayan ı-d ıqqo i bır zai 
o lunub , qo ribo  h o v ss  ılo  m ocazi K*r n>tıw inn cok iiibd ir M oktubatın  bu cüz\'ünıU» 
Şcyda boy  b ir  ncço  u ld u /ia r  xüsusda ııocazi söhboio  k ilayo t cd ibso  do . lakin sobcyı- 
soyyaro  vo  h akoza  şayan ı-d iq q o i o la n  qc>Ti ııücum  vo  bürc xÜNUMİa c im i-nücum o dair 
h ir  cüzv  m oktubai com  cdibdir ki. voxlında m oxsu* bir k itab  sim n in d o  çap  o iunacaqJır.

1 Scyid  Ş irvani
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ürfon bızirn üçün ibroinamo iso do. lakın oksor övqat çox bclo ibrot 
doHorlori qüllabi parçalar kibi Zöhrolor ayağında paydar, pamal
cdoriz!..

Hal indi Zöhro ulduzunun bir tamaşası ilə canım da olan nodamot 
lorzişi rofolm ağa başlamışdı. Bu ulduzlara məşğul olduğum dəqiqolor 
no Karvankcşin xürucundan xoborim vo no sübhi-kazibin zühurundaıı 
molumum olmamışdı. G örünür qara torpağa yaraşan gizb vo nifaqlar 
dorya üzündo daha nozəro golmirlor.

A xır sübhı-sadiqin əlamotlori tıümayan oldular: sitarəlor gözoli, 
göylər bozoyi, türfəcomal Dan ulduzu bu ocibo gccənin intohasında 
koonnəhu toy axınnda golin oynayan kibi şorq tərəfdən  naz ilə c il-  
vəyo golib tohoyyür gətirici şüa ilə parlam ağa başladı! Xudaya, bu 
no calal, bu nə həşəm ətdır?!

Subhano mon lohoyyoro fı sonotil-fühum 
Sııbhano mon bıqüdrotıhı yonfun-nücum.

Şükür səno. ya rəbb! Kainatı gözəl yaratdığında, Dan ulduzun 
kaınat içro ham ıdan gözəl yaradıbsan!

I V

S Ə H Ə R  V A X T I

Giin.yş doğuşu Əman.ıt. Sojya xanımın nömrəsi.
Əşari-Monsuro və əşari mənzumə. Nəfsi-əmmarə və 

nəfsi-miitməinə. Ümid

Sübhün şüası görkəndi Səbahın şölosi çöhrcy i-şo fəq lo  moşriq 
üzünıi anlatdıqda tiilü vaxtının yavuqlaşm asın hom  anlatdı. G ünəşin 
qursu ovvəl doğuşda bir qövs göstərorkən sonra qızıl qalxan kibi su 
içindo büsbütün parlayıb çıxdı. "K om ilov" on bcydoqdon tutm uş 
sükanadok ocibo buqoləmun tok rongarong şüa ilə ziyalanarkən tizpa 
hüroba kibı günoşo doğru yüyürürdü. Yüngülco sobah ycli xofifano 
o tır qoxusu kibi havanı aldıqda suyun sərin liy i o  lə tif  qoxuya özgo 
bir toravot vcrirdi.
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Saat altı idi. Vapor ohli bir-bir yuxudan ayılıb bozok-düzoyo şüru 
ctdilor. Damalar yüngülco tualctlonib (moşşatə) çay içmok üçün 
cyvanlara toplandılar. Filippovlar hom dünonki kibi miz başında dövro 
Niırub çay içm oyə moşğul idilor. Amma mon Ivanovlarm golmosin, 
nohayot. intizarlıqla gözlodiyimdo, gözümün pordosin pillokon qapı- 
sına açıb nozərimi qıfıl tok onlara dikmişdim. Axır, qospadin Ivanovun 
cosim  hcykoli qapıdan görkəndi, amma Sofya onunla yox idi. Pavcl 
Pctroviç həzordoki tanışlarla m üsaflhə cdondon sonra azacıq mchri- 
bançılıqla: “Sabahımz xcyir” , dcyorok m ənim lə ə l-ə lo  vcrdi və 
dünonki ycganəliklo yanımdakı baş kürsüdo oylənib bufct mülazi- 
mindon özü üçün bir stəkan çay tolob ctdi. Pavcl Pctroviçin golmosi 
mono bir növ təsolli vcrdiso do, lakin Sofyamn burada olmaması 
xar-xar ilo ürəyımi ovxalayırdı. Xanımın fikri ilə xatirim pərakəndə 
ıkon kişinın söhbotino osla qulaq asmayıb, ancaq ədob toriqi ilə “bəli, 
bo li” dcyirdim. İndi xatirim doki xoyal ilə Sofya barosindo söhbot 
açm ağa macal gözlodiyimdo, nagah Pavcl Pctroviç öz-özündon ilti- 
mas yolu ilo üzün mono çöndorib dcdi:

-  M üsyö Şcyda boy, güman edirom ki. monim Sofyam indi tua- 
lctin qurtarm ış ola... H ərgah sizo zohmot olmasa, onun qoluna yapı- 
şıb çay içm oyo gətirəsiniz.

İvanovun bu sözü no dorocodo moni şad ctmosi daha hor bir töv- 
sifdən fovq idi. Fövron sondolidon qalxıban kayutlar torofo cumdum. 
M onim tosovvürüm o görə “zohmot olm asa” lofzi Pavcl Pctroviçin 
m oqam naşünaslığına bəlko lıəm aqotinə dolalət cdirdi. Rahrulardan 
kcçdiyim əsnada bu lovzi qəlbim də vird cdorok, sadəlövh kişiyə 
qaibano xitab cdib dcyirdim: “Əfondim, bu toklif mənim üçün hərgiz 
zəhm ot ola bitm əz, bolko böyük soadotdir ki. ömrüm olduqca şükrü- 
nün öhdəsindən golm oyəcoyom ,,.

Sofyanın nömrəsıno çatdığımda üroyim nştosi tar tcllori kibi nov- 
bonöv havalarla lorziş ctm okdə idi. Sinom pordəsi bohcot havası ilo 
dolu ikon kayutun doriçosiıı d o f çalğısı kibi ahostorok taqqıldatdım. 
Sofya bir ə lindo daraq, bir olindo ətir şüşosi dckoltc' qara obrişim 
donda xışıltı ilə qapı ağzına goldi və moni görcok norgis gözlorin 
xum ar-xum ar süzdürüb lalo tok qızardı. M ən özüm ü piş oz voxt bu 
tam aşaya haztrladığım da dah aşüftoliyo boyun qoymayıb, cürot ilo:

1 D c k o l tc ,  y o n i  n n o ç a k .  c a v t n o  x a n ım la ro  m » u u s  lib»t%dır k ı .  s in o s ı  v o  b o a  v a x i 

v 'iyn i vo  q o lla n  açıq  olur



"Sobahınız xcyir, Sofya M ixaylovna" dcyorok m üsafıho üçün ol 
uzatdım.

Sofya m ohz ünaslara moxsus dəm əvim ozaclıq cuşu ilo ətir süra- 
hısın daraqlt olino alıb otirli oli ilo olimi bork sıxdı vo fövron moni 
içori colb ctdikdə: "Astanada müsafıho yaram az, cidal töronor” , -  
dcyorok öz oli ilo məni kürsü üstündo oyloşdirdi. Adoton qofəs quşu 
çox oxur. indi mon özümü cşqbazlıq dam ino ilişmiş gördüyümdo İaq- 
qırtıya çox talib ıdim. Danışıq qanununa müvafıq söhbot silsilosin 
axırımcı sözdon cünbüşo gotirm ok üçün: **xanım ofondim , cidaldan 
çox qorxursunuzm u?” -  dcyibon sordum.

- Xcyr, ofondım . sohv cdirsinz, noinki cidaldan, bə lkə  congdon 
hom qorxmam. lakın sizlo holo yaxşıca aşnalaşm am ış, cıdal ctm oyə 
m cylim yoxdur. -  dcdi.

Xamm bu sözlən küstaxlıqda gözüm ıçınə oxuyarkon hənıin küs- 
tax şivo ilo üzün aynaya vo arxasın mono çöndərib, zü lflonn  dara- 
m ağa başladı... Yoni:

Şana çu ınoşşalo bur an /üll'/ad.
Xcyr nobinod ki. dili-mu şikosl!.

Golın moşşatokarlığı artıcaq soliqo üzro olduqda başa golmosi 
lıom do öz zültıi tok çox uzun çokir idi, am ma mon divanə bu çok- 
haçoklorə şahid olduğum da o m üşkofşan türrolorin daraq dillorindo 
yalanm asın görüb, roqabot piçtabı ilo üroyim  qanın sorurdum . 
Sofya zahiron cşqbazlıq yolu ilo tcz-tcz üzün m əno çöndoribon: 

Monim tualctimdon danxm ırsınız ki... tualetim sizo xoş golirmi? 
dcyib cavab sonır idi. Xanımın nofosindon qoxunan cşq oui könlüm 

quşun loronnüm o gotirdikdə most şeyda kibi o qönçodəhonin dilbil- 
mozliyin unudub, cavabında şurişlo oxudum:

Moşşato no lazım sono. cy afoti-dövran 
Kım. cyloyoson ayınoni hüsnüno hcyran.
Nazik üzüno qa/o nigah cıso düşor qan.
Çcsmi-sıyohın kim ala hor ı*vodo yü / çan 
Topsın gözüno sürmosinı ohlı-Sifahan.
Dahı no bozonmok, dahi ııo düzonmok?1

Bu m üxom m os Şcyda boy ın  baba»ı " M o s ih "  loxo llü slü  A ga M osih in  ko lam la - 
n n d an d ır
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Türk-türkiyano söylonon bu müxommosi mən oxuduqca kcşış 
qızı kcşiş oylo çom -xəm  ilo qulaq asırdı ki, guya şcnn batıni zövqün 
tamam anlayırmış! Odur ki, mon müxornmosi qurtaracaq olındəkı 
darağı kamodun üstüno tullayıban “oxuduğun monim üçün torcümo 
et” , — deyorək pəhlumdakı krcsloda oylondi. Daha buyuruqdan horgiz 
qaçmaq olmazdı, amma hala qabaqdakı misralar dursun, axınmcı mis- 
rantn mühossənatı, yoni sürmonı gözo topmoyin hüsnü zövqün özge 
dilo torcümo cünoyi müşkül gördüyümdo, oyyarhq ilə bu torcümodon 
sorfi-nəzor cdib Mixayil Lcrmontovun dilsuz şcırlorindon -  ••Dcmon” 
bır qito. guya müxommosin mozmunudur", -  deyib oxudum:

IC u ıııycb  ı ıa ı ı ıo 'in o H  iB e ıa o il.
JlyMOM m a r a  ıı B ocxoaa.

BaacTH Tc.ni I lc p c ııı ı  lonoT oO , 
n  hh  ea ıu iM iı u a p ı. % mhoü  

H c  u e a o n a ii  T a x o ro  oKa:
TapcM a öpı.ı lA yıııın i (|>oınaH 

l l ı ı  p a jy .  xapKOKi ııopoM>,

C w xrii ÄC.MMyjKIIOW p o co ıo  
Hc o c c ı ıa n  ııoao6ııı.iH  c r a ı ı , '

E u ıc  Itii4i.il pyKa icm iu u i.

I l o  MifiOMy Mcny G a y x a a jı.
T aK iıx  bo.'ioc  ııc  p a c ı t ıc .ıa  

C  tcx n o p .  KaK Miıp a ıı ı ı ı ı ıa c n  pan .

K:unıyct>. K pacaR iıııa la x a n  

F loa c a ıı ı ı ıc M  ıo ıa  ııc  ı iB c ııa /

Sofya naz vo təbossüm ilo başını silkəloyib dcdi:
Yox. o fo n d im ,.. bu mozmunda kolam vo bu suzişdo şcir tatar 

şüorasında hərgiz ola bilmoz

' H c o O p u ıta ı  ıiü ı«uo6 ııw ıı c ta ıı.
:  O lsun  qosorn  o  rn o jn q ü  m ogrib >Gaına.

Sübhön siiarosı o  gözol iltim uına.
( iö m tü h d ü  kım so  g ö / .  o l  $ux g ö /ü n  kibı. 
l)u  ctm oy ibd i urizı ol an z in  kıbı.
D ürdano  hövz qotrosı hcç bir horom  *ra.
O fşan  o lu b  sorin lom oyıb  boylo  b ir  morn.
H cç b ıı k im ın  o li dnm m tb  boylo  ic lb n .
H cç kimsi» hönnom i> b c lo  sünbiıl horüklori.
01  gün  k i. connot içro sıüub cyş sünbulü.
O iinya y cu m ıoy ıbd i. ond ıçırom . son  kım ı gülü



M ən ycno söhbot qızışdırmaq üçün yalandan-doğrudan söz söy- 
lomək ıstərdim kı. Sofya odlu gırişm olorlo hor ıkı olimi birdən 
qamarladı və çapıqlıq ilə hər ıki şəhadət barmağımı sol olinin ovcunda 
bərk-bork tutuban: “Y cnə yalan söyloyirsənm i?’* -  dcyorok nəsq 
şivəsi ilo sağ olin m əno göstərdi. Amma mən eyni nişat içro vəsf üçün 
nitq açmaq istodiyimdo Sofya m ənə macal vcrm əyib şokkərşikon 
qəhqəhə ilo təkrar üç dofo “yalan, yalan, yalan” , -  dcyorok üç dadlı 
sillo dodaqlanm a vurub, həm in qəhqəho ilo ycnə m əşşatokarlığa 
qaçdı, yəni:

Lob boşokor xondo güşud an sonom.
Rü\ noqi-bazan-mosiha şikosc.

Rus qızının bunca m əhrəm ano rəftan  məni cşq m ocm orəsinin 
sılsiləcünbanı ctdikdə ixtiyar riştəsin əlimyandı ilo buraxıb kcysuləri 
sevdasına düşdüm. tndi zü lf şurişı başımda ikon zənciriom o divanə- 
lor kibi ürok pıçtabı ilo biaram  qovrulurdum . Axır, səb r cdom odim : 
əyləndıyım  kürsüdon qalxıban m əşşato mizinın dəhnosınə söykon- 
dim . Sofya toqrırə golm oyon işvolor iio çiyiniorino löküim üş qoiiz 
saçları türro-türro dostoloyib. moftil m ilçəkiərlə  forq dövrosində 
toplayırdı. İndi başı daraqiı gəlin  toşbihən Soba hüd-hüdü kibi zü lf 
mərğuloiorin gah yığıb, gah açarkon, hörüklərinin ucun əm oli çiçok- 
lərio bozodirdi... Yoni:

Dostoyı-gül bor sori-xud tac kord.
Xarı-ho/aran homa borpa şikost!

Mon biçarə başım olim do, olim  ü /iim də d irsəyim i kamodun 
konarm a söykəyibon o fıtnənin m oşşatəkariığına tam aşa cdirdim . 
Sofya bədonnüm a ayna qabağında yüngülcə rəqs şivəsi ilo dövr cdə- 
rək, daldan vo qabaqdan öz libas vo qiyafosino toftiş cdirdi. Bitobliğ 
dcyirom: ömrum olanı no bu gözəllikdo cisim vo no bu nəzakotdo can 
əsla  görm ətnışdim ! O  m olahətə vo o hüsni-cam ala valch olduğum  
osnada o m okkarə guya on qosddən sinəsini irəli vcrib, işvolor satır 
idi vo bununla bclo, dekoitc köynək aitından baş vcrm iş, ağ yumru 
m om oiordaha birdəfolik sobrü qoranm ı kəsdilor... Yoni şux m om ələr 
holim osi. hotta ki:
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Pirohom-ismoii-Yusif dorıd, 
Pordcyı-namusi-Zülcyxa >ikost!

indi boğazıxaçlı bu imansızm kəmondino boynum bağlı ikon 
daha rəhbanlıq zünnannə gərdəngır olınağın hcç vochı yox ıdi. Bunca 
şuriş içrə toqva qüvvosində daha ıstıqamot bulamadığımda ocz iiə 
dizlərim  üstə düşüb o növorusun payondazı olmaq arzusunda idim. 
Sofya monım xahışim no olduğun ünaslıq huşu iiə aniamışdı. Eyni 
müvafıqətdo zahirən müxalifot göstərmək üçün "ayağa qalx", — 
deyibon iki oli çiyinlərimdon yapışıb məni qalxıtdı. İndi bu sorvqa- 
mot qolları boynumda. boynu qollarımda dinm əz-söyiom oz bıdi- 
m əcnun tok bıarama titrəyirdi N əzif libasdan qaixan ətir qoxusu vo 
lo tif cəsəddən alınan ünaslıq lyısi moni sorxoş ctdiklərindo ixtiya- 
rıının axınm cı riştəsin oldən buraxıb o ağ, pambıq əndamı od kibi 
büsbütün qucadtm... Sofya öz növbəsində tamam cüssəsin monim 
ağuşuma saiıb toslimlik halotmdə dayanmışdı... Amma indi osil mot- 
lobo yavuqlaşdığım ız halda. xamm nagohan rongı-ruyin bozodib, 
iztirab göstormoyo başladı vo bu iztırab içro dodaqlann qulağıma 
gotiribon:

-  Sonin burada olduğunu Pavluşa bilirmi? -  dcyıb pıçıltı ilə sordu.
M ən hom öz növbom də o nazənino itmiııan vcrm ək üçün təski-

navor nofos ilo sosımi əsdırorək pıçıldayıb dedım:
Boii, biiir... hətta o özü moni buraya göndormiş... vo sonin kibi 

gironm ayə canı mono əm anot tapşırmış...
Tooccübdür, ağzımdan çıxan “əm anot" kəlməsi dilim qələm in- 

don qopcaq fovrən qəlbim  lövhəsindo sobt oldu. Bilmom sobob no 
idisə “əm anət tapşırm ış,, lofzinin daiısınca “om anətə xoyanət yox- 
dur” tomsiİi inadiıqla nitqimo gəlir idi vo hərçond bu təmsili dcməyıb 
dilim  ucunda saxladtm isə do, iakin bunun mozmuııu xoyali-səru 
ilə batinim  do parladıqda qurd gözüno od görünon kibi canım evindo 
qorxuiu b ir şey görünürdü. Bu hökmlo hala Sofya iio qol-boyun 
dayandığım halda dərin-dorin fıkirloro batıb qalmışdım. Amma Sofya 
m ənim  hansı aiom də seyr ctdiyimi bilmodikdo:

-  İndi m ən səninkiyom! -  dcyorok olimi tanm  momoiori başına 
şövq iio sürtüdü və boyla odlu qucuşmaq arasında gül dodaqiann 
tobəssüm ilə açıb qaş-gözlə özgə ginşm ələr üçün işarə vunnaqda ıdi...
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Boli. “omanoio xoyanot yoxdur!” . Bu hodis əyyanıi-tüluliyyotdo 
boşarot av<ı/ı ilə ana dilindon qulağıma çağırılm ış ikən indi nozarət 
sodası ılo üroyım cvinə sos salıb. din müvokkillorin qəflət uyğusun- 
dan oyandırdı. İndı tofəkküralom ındo m safaynasına rubəru dayan- 
dıqda ö/.üm -özümii xainlik libasında. polidm onzor iblis surətində 
görürdüm. Pavcl Pctroviçin nocabot asari-şəxsiyyəsi kibi gcco qarası 
gözüm önündo dayanm ış ikon qardaşlıq yolu ilə  m onə söylodiyi 
kolmolor bayquş ulantısı kibı qulaqlanm da vayıllıyırdı. Əstoğfiimllah, 
bu nə xoyanotdır! S af ürəklə Pavcl Pctroviç moni mötomid bir zat 
sanıban öz oyalın mono omanot tapşımıış, amma mon... M ən nabokar 
ındi onun hüsni-zənnin fosado vcrib i r /  vo nam usuna qosd cdirom... 
Yox. yox. boylə bidadlıq haşa M əsih övladından baş vcrom əz...

Bu halət momın üçün böyük din cihadi idi ki, bir torofdon nofsi- 
ommaronın hökmü. bır tərofdon m ütm ənnonın nozon moni ycrdon- 
vcro vurub. axıroqlim in  gözün açdılar. İnsaf nəzori ilə özüm -özüm o 
toftiş ctdiyim do var boşəriyvom i nabokarlıq çirkabı ilo lokəlonm iş 
göriirdüm. Sofya həlo şəhvot şorbotindon sorxoş ikon nıoniın halım - 
dan xobordar dcyildi vo bu sorxoşluq içr*) orbodo ilo oynaşıb moni 
yatanacaq torofo colb ctm ok istordi. A m m a mon odəb tonqi ılo 
qolumu onun qoluna vcribən: “Gcdolım, Sofya M ıxaylovna” . - dcyo- 
rək qapıdan d ışan  çıxarm ağa niyyət qoydum . Sofya bu hərəkəti 
m əndən gözlom odikdo ovvol şuxluq. sonra tohəyyür ılo: ”N o var. 
no oldu?" - dcyıb olimi bərk -bərk  sıxırdı Mon bu halotdə öz fclimo 
bir bohanə lapam adığım da guya xotoro varlığın andırm aq üçün 
dübaro: “Gcdolim , Sofya M ixaylovna". dcyibon ocoloton qapıdan 
cşiyə çıxartdım . Sofya horçond d inm əz-söylom oz qolun qolum a 
kcçinb  monımlo qodom boqodom  gcdir idisə də , lakin nəhayot, 
m tikoddor olduğuıı ızhar cdirdı. X am m ın dilgırlıyindon m on özüm 
də aşüflə ulduğum da tozə doğdoğolor ılə çalışırdım . İndı üroyim - 
doki ifafsosi bir torofdən şivon cdirdiso, am ma o biri torofdon moğlub 
nofsin zınqıltısı oldon çıxm ış a n a d  ilo dübaro kayuta qayıtm ağı 
tolob cdırdı.

Rahrulərdən kcçib pillokono çatdığımızda Sofya qolun qolum dan 
rodd cdorək. m olam otəngız noz.orlo üzüm o ba.xdı. Bu nozorin m əna- 
stnı kəm ahu anladığım da daha ona m ütəhom m il olm ayıb, qəzavot 
hüzurunda m üqossirlor kıbı başımı aşağı və gözlorim i ycrə dikdım.

Sofya öz adot şivokarlığı ilo ycno daldan şlcynorin qalxızıb ayağın- 
dakı zorif başm aqlar bumun pillokon ağzına ahostorok basa-basa 
çotir vurmuş tovus kibi vüqar ilə yuxan çıxmağa başladı. Mon hom 
onun dalısınca qalxırdım. Bu fitnənin ycrişi ünaslıq naz və  qəmzolori 
ilo o  payədo odlu idi ki, ona baxdıqca nədamot yanğısında alışıb 
zəbano çokdiyim də: Aman, daha gctmə, qayıt". -  dcyib çağırmaq 
istəyirdim ... Y əni, təossüf suzişi ılə öz-özüm o dcyirdim:

Sodiyı-bıçaro kı, dor rahı-c$q.
öm r ı-giranmaye bobıca şikost!

Eyvanda sübhün sofası ıçro vapor comaətı çay vo çaşt tonavülüno 
moşğul idilər. Hozorat nozonndo Sofyanm zühuru saimlor üçün bay- 
ram ayı doğan kibi idi. Ünasən vo züən hamı həzərdokilor xamm 
goldisin bir-birino xəbər vcrib bizim torofə baxışdılar. Cavan kava- 
lcrlor roqabət nəzən  ilo monə baxıban həsəd apardıqlannı biixtiyari 
andm rlar idi. Hotta birisi həsrət nozəri ilə m əno baxıb: “Ah! ah! Bu 
tatar oğlu rus a n a d ın  nccə özünə ram ctmiş?" -  söylədiyın aşkara 
cşitdim .

Pavcl Petroviç hala uzaqdan:
Sabahlar xcyir! deyorok tobəssümlo Sofyam istiqbal ctdi. 

Sofya öz zövcü ilo yanaşı vo mənımlo rubənı oturduğıı halda osla 
gözlərin yuxan qaldımurdı. Pavluşanın toftiş nozori xoşboxtlik şölə- 
sində ohvol ikən indi arvad hansı rong ilo toğyir olduğun anlamayıb, 
/ah irdək i nəqahəti vapor zohmotino homl cdirdi vo bu hökın ilo 
boşşaşlıq üçün hozllor söyloyib, tcz-tez xanınun ohvalın sorurdu. 
Amma xanım kişınin mülatifəsınə mohəlgüzar olmayıb danxm ış tonla 
üz döndordi. Mon öz nocibano homkotimdon bir növ cəsarot bohmo 
gotirdiyim də Sofyanı çaşt ycməyo tokid ctdim. Öz zövcünün iltimas- 
larm rodd cdon arvad indi monim təkidimi mütabiotlo qəbul cdib 
çay istodi. Pavcl Pctroviç forohdon daha nə etsin bilmozdi: axır öz 
adotı porsiyasından (qobalo) olavo ycno üç qodoh konyak gotirdib, 
min cüro mütayibo vo mülayiınolər ilə boğazı yoluna axıtdı. Sofya çay 
içə-iço  səba gülü kibi yavaş-yavaş açılmağa başladıqda, norgizlorin 
naz ilə m ono to ro f süzdürüb hala m əndən ümidin kəsnıəm əyi izhar 
cdirdi.

265



U Z U N A T Ə  B A R G A H I

Dərya v.y torpaq tamaşası. “ Kortıilov"un əczi.
Xanımın təsəlliitü

Saat sokkızın yansı idı. Türkmon çölünün qum lopolon su kona- 
nnda san  bulud kimi görünürdü. Qumsal sahil doqıqobodoqiqo aydın- 
raq nozoro goldıkdo dorya ohlı torpaq tamaşasına qalxışıb dohnoloro 
toplandılar. Sofya cilvolonm iş uşaq kimi bir qolun monim qolum a 
vo o birisıni Pavcl Pctroviçin qoluna kcçinb , zövq vo şövq ilo hor 
ikimizı vapor bum una çokdi. öugünkü gün dorya üzündo gördüyüm  
sübhün tülui tobıot m öcüzolorindon b ınsi idi: göyün nüqreyi-ollası 
sohab xallanndan bilmorro xali ikon günoşın zorrolori cynon tila rizo- 
lori kibi üzonmizo saçılırdı, doryanın xozınosı zorofşan zorrolorlo dolu 
olduqda suyun lom olori güınüş teştlor kibi parlaq qalxıb düşürlordi.

Sahıl daha lap yavuqda ıdi. Uzunaıo bargahı xırdaca cvciklorlo 
aşkara görünürdü... A m m a tizpa “ K om ilov“ indiki monz.il başında 
nagohan öz ycrişin doyişib guya yorğun barkoşlor kibi gahgirlom oyo 
başladı. Qanlı doniz içindo bu qoviheykol löbodin hünorlorin gördü- 
yümlo indiki azacıq suda aciz qalm asına horgiz güm an ctm ozdim , 
arnrna hcyif! Dorın gırdablar kcçm iş qaraca nohong homin hazırdakı 
san yerlordon kcçdiyi osnado milçok ayağı bala batan kibı boş qum - 
lara ilişib qaldı vo ındi bizim  zonnimizi biarlıqla fosada vcrdikdo pal- 
çığa batmış uşaq kibi dudi-ah ilo nalo çokib zar-zar ağlamağa başladı. 
"K om ilov"un bclo qaragözlüyüno bargahda bağhmmış köhno, yırtıcaq 
bir barç çapüklük ilo qol-qanadm  sofloyibon nazik fışdılıqla, yoni: 
"Q orxm a, goldım ’* -  dcyorok bcş-altı doqiqodo özünü bizo yetırdi 
vo dorhal qovıhcykol “K om ilov“u ycdoyino alıb, baldırcaq nökor 
çokm oli ağam arxdan kcçiron kibi koşanborkoşan bargaho yctirdi.

Y orulm uş "Komilov*’ doqqaz ağzında yorğun qaram al kibi indi 
ax ınm cı dofo anq ınb  öz öriişündo istirahot üçün bağlanm ışdı.

Yol qanununa muvafıq hala o bırisi gün axşam saat altıda Somor- 
qond vaqonu (od arabas.j yola düşocok ıdı Müsafırlordon bozısı ısti- 

u<run " M edycd" adlanan müsafirxanaya gctdilor. Sofyanın xahı- 
şıno muvafıq sofor vaxtınacan mon do onlar ilo vaporda müttofıq 
qalm alı ıdım , qaldım, Ə r-an u d  hor ikis. nohayot mchribançılıqla 
monı gözlonndon iraq qoymazlar ıdi. Amma mon Kaspi lorpağında 
ovvolım cı dofo olduğum da türkmonlor tamaşasına nohayot müştaq 
ıdım vo bu mollob üçün vapordan şohoro qaçmağa fürsol axtanrdım

Saat bır tamam da vapordakı qonaqlar nahar ycyib istirahot üçün 
kayutlara gctdilər. Pavcl Pctroviç üç tas araq vo bir şüşo şorabdan 
sonra oiurduğu ycrdo xumarlaşıb yatır idı Mon hom xörokdən sonra 
ağırlaşıb, bekar oturmaqdan danxmışdım. Amma Sofya özgo bır vəcd 
ılo qövlon və fclən sərxoşluq başlayıb. bizi süfrodən qalxmağa qoy- 
m avırdı. Bu gün sohordən. kayutdakı əhvalatdan sonra Sofyanın 
indiki şuxluqlan bir şor idi ki. onun lomi nə olduğun dürüst fəhm 
cdom əyirdım . Bu küstaxlıqlar, oləlxüsus Pavcl Petroviçin m bom lu- 
ğunda bım ohabo olduğu toəccüb idi.

Ş io  üdullan ve sünni sufilori. Olilor vo  
Ömorlor. Yalaıı şohudot. Ulilaf vo iıtıfaq.

Axır, istirahot üçün xammdan rüsxət oldu. Mon xudahafız cdib 
ıkımci klasa goldiın. Klas içindo bir neço nəfər Qafqaz müsolmanlan 
oksorən qabırğalann ycrə vcrib müottor1 çubuğu çəkırlordi. Tünd ətir 
qoxusuna m üxalif bir mütəoffin çubuğun tütünü başımı gıcollətdikdo 
çar-naçar buradan rodd olmalı idinı İndi türkmonlori görmok hovəsi 
ılo şohori seyr ctm əyə fursot tapdığıında chtiyat yolu ilo şəınsiyyo 
və rcvolvcr götürmok lazım idi. Hal mən çamadanı açıb bağlayanacan 
m üsolm anlann söhboti müottər qoxusundan anıcaq başımı ağntdılar. 
Bulardan iki nəfori qırmızısaqqal qocaman möminlor bır ilo iki ara- 
sında şokk cdondə koffarosi no olduğu xüsusda ncço bir müctohid- 
lərin qövlün yad cdirlordi. Baqi -  ycrdə qalan iki firqəyə bölünüb, 
xilafot üstündo mübahisə cdirlərdi. Söhbotin məzmunundan filcümlə

1 N ohayoi. mütoofTın qara  lonboki çubuftu u ü ıiru tı ri>xond üçün Bakıda “ m ü o ttw "  
u d la n ır .

267



molum oldu ki, xilafot nodon ibarot oiduğun bu bodbəxtlor osla anla- 
mayırlar. Bclo m ütənnəffır söhbotdon ctiraz ilo üz döndorib cşiyo 
çıxmaq ıstərdim kı, qalm aqalçılardan birisi ‘*A bəy! Zohm ot olmasa, 
bır az dayan". -  dcyib m onə xıtab ctdi. Mon dayandım. Moni çağıran 
kışi saqqatınm çallığından sünni olduğun molum cdirdı. KÖnlündokı 
cavabı alacağa piş 02 vəxt ümid bağlanuş ikon sufı kişi mono qosom 
vcrib dcdi:

-  Conab bəy! Səni and vcrirom övliyalara... şokk yoxdur ki, son 
ya şiosən, ya sünni. A mma indi burada heç bir torofo üz görmoyib, 
buyurunuz görok. Əli öm orin  dam adı idi, yoxsa yox? M ən ənqəsd 
özümü bir qodor m ütofəkkir göstonb dcdim:

-  Hansı Əlinı və hansı Ö m on soruşursan. a kişi?
Belə ıkimcı xəlifə, həzrot Ö m orül-Faruq vo dördüm cü xolifo 

həzrot Ə liyyül-M ürtoza..
Bu anda o bıri fırqodon bir n o fer korbəlayı barm aqlannın ucu 

hona ilo fındıqcalanmış, ağzındakı mütoəfTın bolğəm i bucağa tüpü- 
rübən sufınin üstünə çımxırdı:

-  A kişı. Öm on kım xolifo clodi ki, ikimci vo ya üçümcü do olsun?
Sufı öz növbosındo korbəlayıdan bır azca da acıqlı çığ ınb  dcdi:

Bah kişi. istiğfar cləson... a... M əgor həzrət Ö m or xolifo dcyil
idi?

Yox. dcyil idi!.. O nu siz dcyirsiniz ki. guya xolifo idi. Amma 
görok biz do dcyirikmi?

Korbolayının bclə cəhlino sünnilərdon b irözgəsi: “Ay m əlun '’ - 
dcyibon cavab vcrm ək istodikdə m ən bulan aram  ctm ok üçün “hıss” 
deyorok olim lo ışaro etdim . am m a bu sufi çox acıqlı imiş. m ənim  
işarom o osla m əhəlgüzar olm ayıb düriişt kolm əlor ilo kərbolayıya 
bir-iki hayqırdı vo bununla bclo hər iki torəfdon rəcəzxanlar dizləri 
üsto qalxdıqda sufınin tosbihi ilə korbəlayım n çubuğu yüngülco 
silahşurluq göstərdilər. Işin aqiboti no ycrdo qurtaracaq ıdi, bilmom, 
am ma hor no iso ilhamla “m atros. m atros’* çağırdığım da qardaşlar 
hamısı qorxuşub fövrən ranı oldular.

B əli, qorxaqlıq bizloro tobiot o lm uş... Ana qoynunda “xortdan” 
adından qorxduğum uza göro, sonralar yad şcylordon qorxm aya bil- 
morik Bizlorin əqidom izco, igidlik vo ya m ordanolik qardaş qam ına 
xoncor soxmaqdır... Ə gər lilvaqc cəsarot varlığında bızdə can qorxusu 
otm azsa. m ohz qardaş xoncorindon qorxm am aqdır.

Ciüzoran yollannda bizim roftanmıza ogər təftış nəzori ilə baxan 
olursa. müayino göro bilor ki, igidlik iddiası cdon kişi ən bihudo iş 
ixtilafında öz qardaşına xoncor vurmağı dilavorlik bilorkən, on oho- 
miyyotli m ətlob zıddindo özgoyo iynə batırmağa cəsarot cdo bilmoz 
vo bununla bclo, kibr məqamında qardaş qılıncına sino sipor ctmoyi 
m ordanəlik hcsab etdiyındo. yağı homləsindən qaçmağı özü üçün ar 
bılmoz...

M üxlos. indı möminlor. yoni dın miibarizləri bir-bırinə hücüm 
cdib m atros adından qorxduqlann gördiiyümdo porişan olaraq baxıb 
dayanırdım ... Axır öz qiyafəm ə bir növ vüqar rongı verib başladım:

-  Ərbablar! Hozrət ö m o r və ya həzrət Əli barəsindo mon çox 
oxum uşam  vo onlann xilafot ohvalatın kəmahu bilirom... Hala siz 
mono söyloyim z görüm ki, indiki mübahisodən muradınız nodir?

Mon bu sualı qurtarcaq homın ağzında sözü qalmış sünni kişisi 
uzun. ipok saqqalınt yırğalayaraq sobirsizliklo dcdi:

- A ğnn alım, bəy! Əsil höcət munun üstündədir ki, biz ohl o l- 
sünnə volcom aot etiqad edirik ki, həzrət Əli xolifo olan kibi, həzrot 
ö m o r  do hoqqi xəlifədir, amma bular dcyirlor ki, yox. olmaz. dün- 
yada ö m ə r  adlı hcç xəlifo olmayıb və olubsa da yalandan olub.

Sufınin acıqlı sözüno şıələrdən iki nofor qırmızısaqqal, əqiqü- 
züklü, udul möm ın qürurilo ağız-ağıza vcrib dcdilor.

Ə lbətto.. Yəni sünnilorin könlü xoş olacaq dcyibən, həqqi batil 
cdib, öz im anım ızı yandıra bilmərik ki!

Mon yeno bir az dayandım. lınanlılar öz aralannda bir-iki kolmə 
bisərü pa sözlor söyləşib usandıqlarında mən başladım:

-  Xub. hala mən görürom ki. bclo-bclə söhbotlordon sizin 
m uradınız mohz hoqqaniyyotdir..

- Boli. hoqqaniyyotdir, boy, həqqaniyyotdir.
Xub, tutalım ki, Ö m ər nahoq idi. ƏIi hoqq idi vo ya ikisi do hoqq 

idi v ə  ya hor ikisi də nahoq idi... kcçon kcçdi. İndi özünüzü rüsvay 
etm okdon no m ənfəot?

M ənim guya bclo nasoza sualıma mömin qardaşlar, xah şiosi. xah 
süıınisi. ıstiğfar dcyorok zil, bomli avazlar ilo bir-birino qanşıb dcdilən

-  N cco nə m onfəet, a kişi?.. Hoqq ilo nahoqqi bilm ək bizlorə 
din borcudur vo hər bir kosə vacibdir ki, dünya evindo hoqq üçün 
çalışsın vo bacarsa candan-başdan, maldan, puldan vo hotta ohli- 
ovaldan kcçsin ki, ta axirət üçün bir gün qazansın.



-  Çox ocob, çox gözol! A fonn sizloro!.. Filhoqiqot diinyada osil 
kişılik budur ki, siz buyurursunuz, yoni hor bir kişiye borcdur ki, 
hoqq üçün canından vo malından kcçib, özü üçün sevab qazansın... 
Xub. indi sizlerdon bozisi dcyir ki, ƏIi do hoqqdir. ö m o r do, bozisi 
dcyir ki, yox, foqot ƏIi hoqqdir. Amma mon sizi inandınram  ki, 
monim mozhobimin banisi hozrət Q nqor o lann  hər ikisindən do 
hoqqdir...

M üsolmanlar tohoyyür ilo b ir-b iris inə baxışıb sonra kim isi söz 
ilo, kimisi qiyafo ilo həzrət Qriqonın kimi olduğun sorduqlannda mon 
kibr vo iftixar ilo olirni döşümo qoyub təkraron dcdim:

Ərz cdirom ki. monim məzhobim in banisi hozon Qriqor... Əli* 
don do həqqdir. öm ordən  do!

- Son hansı millotdonson və m ozhobin nodir?
Monım millotim crm oni vo m əzhəbim  qriqoryan.

Söhbət bu ycro çokocoyin qardaşlanm  osla gözləm odiklorindon 
şirkoton chtıraz göstorib dcdilor:

-  Bos onda bizimkı səninkilo tutm az. canım ... G ct. xoş gəldin. 
zohm ot vcrm işik, bağışlayasan...

Ncçün tutmaz. ağalar? Ə lhəm dülillah, sizlor hoqq axtaran box- 
tiyar kişılorsiniz vo sizlor üçün din borcudur ki, hor bir tobliğ cdonloro 
iradotlo qulaq asıban, hoqqi nahoqden insalla tərcih cdəsiniz... Sizlor 
öz volilorinizın hoqqaniyyotino ogor bir sübul söylorsinizso. m on öz 
vəlım in hoqqanıyyetıno on o qodor söylorom ... Öuyurunuz, söy lo - 
şolim . bismillah!

M öminlor monim bu toklifım ə o mortobodo kom ctina idilor ki, 
hotta cavab da vcrmodilor Ancaq bır nofor üdul hala müoottor çubu- 
ğun əm zıyin dim divm dən alm am ış ağzmdakı tülünü dodağm m  kün- 
cündon cşiyə vcrorok. kom ctinalıqla dcdi:

Xcyr. canıııı... orz clodik ki. soninki ilo bizim ki tutmaz: son 
crm oni. biz müsolm an... yaramaz!

-  S iz m iısolman?
- O lhom düllillah. ham ım ız müsolm amq!
Möminlordon, oləlxüsus iki nofori artıcaq ciddi ilo "olhəm düllil- 

lah’’ lofzin dcdikdo gözlorin yuxan axıdıb ixlas göstordilor. Bu kişi- 
lorin zahiri qiyafolorindon, yonı bırısinin alnındakı m öhür yerindon 
vo o b ınsin in  saqqalındakı salavat asanndan osil A llah bondəsi

olduqlan aşkara görünürdü, mon ycno özümü bir az toxdadıb sonra 
dürüst səslo dcdim:

-  Yalan dcyirsiniz, namüsolmanlar!.. Sizler müsolman dcyilsiniz. 
bolko sıztordon bozisi şiodir, bozısı sünni!.. Vo hor iki torof cəhl ilo 
başım zı doldunıb nahaq yero xatqın qulağın dong cdirsiniz. Mono 
ınolum olan budur kı. sizlorin Quram birdir... Bos hamı ohkam ı-şon, 
loqot bir kiıabdan ıstinbal olduqda daha ixtilaf harada ola bitor. cvınizo 
od düşsün!

M onim bu molametimin müqabilindo mütoossiblordon birisi uca 
sosle  sözümü kosib dcdi:

-  A canım , biz sono hacət dcdik, höccət dcmodik ki! Yoni Qura- 
nım ız birdir - sono no vo ya ikidir sono no?! Əgor müsolmansan. 
buyur oyləş, ya şionin torofın saxla, ya sünninin, yoxsa rodd ol başı- 
mızdan gct o yana da... Qoymazsan yoni höccotimizi tamam cdək?

Bununla bclo, anlamazlığı qanımı başıma vurduqda hülqumuma 
yığılm ış acı sözümü toklif ilə udqunub dcdim:

-  Xub. tutalım kı. mon sehv gcdirom... Əgor fıihoqiqo sizlorhoqqi 
axtanrsım zsa, bos buraya goliniz...

Bu natam am  motlobı cüş ilo dcyorok qaraboğazlardan bır nofer 
şio ve b ir nofer sünni qurşaqlayıb klasın poncorosı torəfe çokdim. 
Bşikdo. yoni körpü üstünde bcş-on nofər İran ham ballan. bir ncço 
nofor türkm on fohlesi vo Anadolu qiyafosinde arvad-uşaqlı bır ncço 
nofor crm oni mühacirləri mcşoklar (torba) arasında yuva dağılmış 
xozan quşlan  kibi mohzun vo ofsürdo baş-başa vcrib oturmuşlardı 
və bulardan kimisi yatmışdı. kimisı mürgüloyirdi. kimisi bitlonirdi ve 
kimisi yırtıq-yam aqlannı pınoloyirdi tndi hoqqanıyyot axtaran tama- 
şaçılardan miskinloro baxıb. lakin motlobin vochin yaxşı anlamadıq- 
larında çar-naçar tövzihi lazım gəlir idi. dcdim:

-  Ay cviniz yıxılsın. bir baxınız. görünüz no qodor öm ərlo r. no 
qodor Ə lilor vo no qodor Q nqorlar öz hoqlonn baxtalayıb rozil, sor- 
gordan qalm ışlar, görürsünüzmü?

- G örürük, caııım. görürük.
Bulann "görürük" dcdiklorino ycrdo yatan möminlor uşaq hovəsi 

ilo qalxım b Ə lilor vo öm orlo r tamaşası üçün poncoro ağzma toplan- 
dılar. Istodiyim motlobı osil monada qanmaqlanna ctiınad az idiso do, 
lakin m onim  bu horokotimdon hamısı lilcümlo mütoossirloşib, lefz
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vo ışuru ilo ürok yanğısın izhar cdirlor idi. Axır, m otləbin tövzihi 
üçün sözü bu yerdo lamam edib dcdım:

Filhoqıqo. ogər sizlordo həqq torofo hom ayət varsa; goliniz 
ıttifaq ilo o l-o lə  verib gcdolim  vo ncrodə olsa m əzlum lann həqqin 
iddia cdolim!

Bu toklıfi qosdən bır do tokrar cdib, tokidlo cavab istordim. 
am ma m öm inlor homin bu m acəradan bir-ik ı doqıqə qabaq hoqq 
yolunda candan, maldan vo hotta oyaldan kcçmok lafın vurduqlannda 
indi rozalot ilo öz oczlorinə iqnır edib deyirlordi:

A canım, b i/ öz dordimizo qalmışıq... A canım, bizdən no yctor!..
Bir-iki dəqiqonin fasilosiııdo riyakar kişilordon gah hünor lafi vo 

gah rozalot oczi m üşahidə ctdiyim do ürok ağnsı ilə əlim doki çotiri 
vaponın forşino döyüb istchza tonu ilo dcdim:

Ay cənnot hurilorin arzu edon boxtovorlor! Axır. etiqad cdiniz 
kı, cohl yolu ilo hoqq evino yctm ok olm az... A rxası üstiində tonboki 
üturiib cohl ilo hoqqanıyyət axtaran kozzab zatən lohd altda guya huri 
qızı ılə qolboyun yaım ış ölüyə bənzor! S i/lo rın  söhbətiniz hamısı 
mütloq cohl ikon ıddıalannız hom mütloq batildır. C əhldən hasil olan 
ocr mayosi ogor huri qızının tolaqino yctırso. bilmom. lakın batıl 
iddiadan no həqq üçün bir xcyır var vo no nalıəq üçün bır zoror... hala 
cəhl sızloro rüsum ikon qiyam otocə köm üro ağ südo qara deyib 
boğa/ınızı yırtacaqsmız... Sod hcyif! Amma Allahı scvirsinizso, Ömor 
ılə Əli həzrotlorin rüsvay etmoyiniz. Ö/. zam anlannda o conablardan 
baş veron om ollor indi xah islam vo xah əcnobı təvarixinin sordoftori 
olm uş ıkon, sizin kibi cah illər bu kəsafoti-boşoriyyo ilə onlar kibı 
aliconablan rnüixozo etm ok şayosto deyil... Ə lolxüsus ki, indi dörd 
yüz ildir kı. bu bihudə m osolo söylənib-söylonib  axır bir som ərə 
vcrmodiyı xud ınüzürr oldıığun ısbat cdir. Xülaso. no isə, kcçon kcçdi. 
am m a indi dord golocok dərdidir...

*  * ♦

Danışdığım sö /lo r öz-özüm o hiizn gotirdikdo ax-vay ilo klasdan 
çıxdım... Təoccübdür, gicbons k işiloröz qobahatlorino hərg izdüşün- 
modilər. M on söylodiyim sözlorin hoqq vo ya nahoqliyi xüsusda hcç 
birisı bir tosovvür söylom əyib. ancaq hala mon klasdan uzaşnıam ış 
foqot m onim  ö /  barom do horəsi b ir söz söylodi. Ş iəlor ham ısı itti-

faqon tosdıq ctdılor kı, guya mon nə müsəlmanam, no ermoni; bos 
yəqın kı, babıyəm  vo Əkko roislorindon movacib alıb tobliğ üçün 
Turküstana gcdırom. Sonra no isə bu təsəvvürə çaro olunmadı. İmanın 
oziz tutan üdul mömın öz dodosinin m ozanna and içibən ısbat etdi 
ki, guya mon (Şcyda boy) Mirzonin qardaşı oğluyam! Möminin sözü 
doğnı olm aq üçün on dalda oylənon bir moşodi Şahi-Xorasana cidd 
ilo and içib şahid kcçdi ki, guya bildir ziyarətdon qayıtdığında neço 
dofolor Aşxabadda m ənim lə rast düşüb və hotta bir dofə babilordən 
m ovacib aldığımı öz gözlori ilo görmüş... Amma sünnilərin insafına 
canım  qurban!.. Ümumon sünni tayfasının zirokliyi xüsusda monım 
zonnim  kosad ikən, indi bulann durbinliyıno lap mat qalmalı idim. 
M onim babi olmağıma sufılər hamısı ovvolco şiolərlə mütabiq olmuş 
ikon, sonra hor birisi bir yol ilə monim övsafımı nozmə çəkmoyo baş- 
ladılar. Hamıdan qabaq uzunsaqqal sufı övliyalara and içib dcdi ki, 
koşflo ona məlum  olan budur ki, guya mən — Şeyda boy əsil nosra- 
niyəm  ki. nəsrani və münafıqliklo islam cildino girib şərioto istchza 
cdirom .' Homin koşf doğruluğuna Qriqor ismi ilə hozrət lofein qoşa- 
laşdığımı dolil gotirib istiğfar vo sələvat ilo saqqalın tumarladı. yoni 
‘‘am ənna'’ dcyorok öz sözünə özü do inandı. 0  biri çalsaqqal sünninin 
olozzahir politika vo coğrafıya elmlərindon yodi-bcyzası vannış: hor 
sözün başında vo ayağında, ■‘allahü-ələm ” dcyorok mən biçaroni 
gah qrek casuslanndan birisi cdib, AUah bilsin, no motloblor üçün 
dünyanı gəzdirirdi vo gah cavan türklərə isnad vcrib, ingilis molo- 
kosinin qulluğuna göndorirdi.. Xülaso, mənim  barəmdo tooccüb- 
toocccüb söhbətlor çox oldu, amma bulann hamısından təəccübüraq 
o idi ki, hozordəki m öm inlərdon hər hansı ki. məni bir m illətə vo 
ya bir məzhobo isnad vcrirdi, fo\Tən hamı yerdo qalanlar (şiəli, sünnili) 
onun sözünü ittifaqon tosdiq edib sonra növbolorindo olahiddə sifotlor 
isnad vcrirlor idi. Indi mən foləkzado ocibə buqolomun kibi hər 
nəfəsdo bir rongo düşüb, gah babi, gah nəsrani. gah qrek vo galı türk 
olm aqlığım . horçond fovqəlado bir sifot idisə do. lakin bclə mahal 
iş nə lofz vo nə məna xüsusda zorrəcə diqqot olunmayıb, bəlkə möcüz 
kimi cərhsiz inanılırdı.

A doton sünni ilə şio arasında, kişmişi qurudub vo yarpızı 
yayxalayıb yem ok üstündo fəqərolərlə ixtilallar söylonib, kitablar 
bağlandıqda, indi bclo mohal omrdo ittifaq etmokləri, ogor forəhim

' Şcyx im i/ın  koram atino ncco tonccüb dm nyosoıı ki. ptşiyi göriib dcdi: Q ar yaftdı



ıdi. söylərom sə, inanmaiıdır... Lakin ycnə əfsus. m əntiq qaydasına 
müvafıq iki yoxdan bir var hasil olan kibi, indi şio üdullan ilo sünni 
sufılori yalan qövldə yalançılıqla ıttıfaq ctm oklon ycno doğruca bır 
ixtilaf göstorirdi. Bu motlobin tövsihə daha chtiyacı yoxdur, oxuyan- 
lar özlori tofokkür ilo insaf vcrsinlor...

VI

U Z U N A T Ə

Kabuklar. Ləhvii ləəb bağçalan. Usta Poqos.
M illət və m əzhəb təəssübü. Ziyafət. Göz ya ş ı

Vapordan çıxıb Uzunatəni scyr ctm oyo üz tutdum. Hava qayotdo 
sıcaq idi. Ayaq altmdakı narm qum  odlu kül kibi barmaqlarımı çokm ə 
içindo yandınrdı. Nəbatat qismindon bir budaq ağac vo ya bir yaıpaq 
ot osori görünm ozdi, cəm ad qismi lıakəza. S an  qum dan sovay ito 
atmağa bir parça daş vo ya dom ıana qatm ağa bir ovuc torpaq tap ıl- 
madıqda taxtadan yapılm ış evcik lər cynon obabil yuvalan kibi b ir- 
birino bonzərlər idi. A ncaq tom irat arasında qapısı qıfıllı b ir kolisa 
və hala qapı-pəncorosi açılmamış bir məscid, yəni morsiyoxan dükanı 
baqı tom ıratdan bır azca tövfırli görünürlər ıdi.

U zunatodə. dcm ək o lur ki. osla cv yox idi, bəlkə təm irat hamısı 
başdan-başa m eykədələr, rcstoranlar vo ya pivəxanalar idi. M oka- 
niyyot cohoticə Uzunato çağırdığımız badiyo cohonnom  külbosindən 
bir bucaq ikən Iohvü loob fıicurlanndan ötrü ocəb xəlavotco bucaq 
imiş!

. M c y x a n o d .ı  b i r  q a b a q  la p ı lm a / ,

M ə s c i ı ld o  ü e y o r  q a b a q  q a b a ğ a ! ..

Bu lotifoyə boroks. moscid vo kolisə bom boş ikon buradakı 
kabaklar (mcyxanolor) nohayotdo abadanlıq idi. Zaton abadanlıq olan 
ycrdo xcyir-borokot hom  çox olur. U zunatə torpağm da tann  özü öz 
sünı ilo bir yapracıq bıtırm odikdo cühud bağbançolorin omoli ilə 
al-o lvan  çiçoklor pəncorolordon baş çıxanb  özlorin göstorirlordi. 
H otta “D əs to g ü r’ (bukct) adm da ozom otli b ir bağça sorağın alıb
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tamaşa vo bolko gülçinlik üçün vardım, amma bağçadakı soluxmuş 
xar-xoslor kölmo ribat Badkubo şorozarlanndan dostolonib gotıril- 
d ık lən  havanı tutmuş qotran üfunotindon molum cdırdi. Çiçoklordon 
əlavo bipordo pivoxanalarda üroyi yananlann atoşin söndürmok üçün 
acıxm ış pivolorlo bərabor. imtahandan çıxmış pıvozonlor çox vardı. 
Bu söylodiklərim don maoda layiqi-torif daha bir şcy görmodim.

•  •  •

Uzunatonın cnın-uzunun yanm  saatın or/indo üç-dörd dofo seyr 
cdib qum topolor dibino yctişdim. Uzunato dfıkançılan oksoron bı/im  
qafqazlı crmoni və müsolmanlar idi. Dükançılardan sovay dümbü- 
rohno bikaroçilor çox vardı. Bikaroçilor cümlosındə homişo pıyan 
rus müjiklori vo Mazandarandan qaçmış Homodan sorba/Ian horçond 
i>cnobi soyyahlar üçün şayanı-diqqot ola bilordiso do. amma mənim 
no/.orimdo bular hamısı adotı şcy ikən, tamaşalan da daha vccimə 
golmoyirdı. İndıkı scyrdən muradım mohz türkmonlorin vəzi-moişotin 
görm ok idi vo bu niyyət ilo şohor içindoki qum topo üstünu çıxıb 
hor bir torofo toftiş ctdim. amma türkmon varlığmdan osla bir osor 
görom odim . A xır bulann moholləsi ha torofdo olduğun soraq ctmok 
lazım golırdi. Topo üstündon ycno ba/ara golib çokmoçi bır crmoni 
tə rəfo  yan aldığım da. din ayrı qardaş moni görcək dükan şagirdino: 
“Ay dığa” . dcyib öz dili ilo sos clodi. Şagird çapüklük ilo qalxıban 
dükan dibindon bir köhno ycşik (qutu) çıxartdı vo döşündoki döşlük 
ilo ycşiyin tozun tom izləyib. kıirsü əvəzino dükan ağzında monim 
üçün qoydu. Çokm əçi Usta Poqos nohayotdo istiqanlı vo şirinzoban 
bir can imiş. ö z ü  şamaxılı ikon, mon hom şamaxılı olduğumu bilib 
hom şonlik hoqqi ilo hor bir xitabıma “can” dcyərok, mohromano 
cavab vcrir idi. Poğos apcrdon türkmonlorin m əhəlləsi ha tərofdə 
olduğunu sordum . Üzüaçıq homşorim bıriya tobəssüm ilo monim 
sözüm o gülüb dcdi:

-  Ax, ay boy, ax, ay boy! Son no pikirlor (fıkir) cdirson, türkmon- 
lor no p ikir cdir! Türkmon haru, mohollo hara. cv hara, cşik hara?.. 
Axır. o  yazıqlar no anlayırlar ki, no do qayıra bilsinlor!.. Ycno bizim 
Şirvan torokom olorinə şükür!.. Yox, bulan Allah yaradıbdır ki. 
qum sal biyabanlar yiyosiz qalmasınlar. A ...y, vay!
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Pogos apcr türkmonlonn zindoganhğına artıcaq bolod imiş. Danış- 
dıği söhbotdon moluın oldu ki. türkmonlor ümumon clm vo modoniy- 
yotdon bixobor. moişot yollanna nabolod vo hüquqi-insaniyyotdon 
bigano bir moxluq imişlor. Poğos apcr türkmonlorin dordin danışdığı 
halda ürok yanğısı ilo olann halına ah-vay çokib hoqlorindo nicat dilor 
idi. Üroyi odlu çokm oçi yam aqlı çokm oyo ürok riştosindon boxyo 
vura-vura türkmonlor barosindo o qodor molumat vcrdi ki, koonnohu
o m otloblori cyııülyoqinlik m onobosindo özüm  görm üşdüm , boli:

X o ru b a i o h lın ın  h a lın  x o ra b  o lm u ş  g ü h o n d o n  s o r .. .

Poğosun söhbotlorino qulaq asdıqca biixtiyar fıkro gcdirdım, 
am ma söhbot arasında bu flkirlorin öz tonlanna salıb tosovvüro gotir- 
mok üçün macal yox idi. Hal dükan qapısına iki müştori gəldi. Poğos 
apcr olar ilə alqı-satqıya m əşğul olduqda, m ən sual-cavabdan fariq 
idim. Vapordakı m üsəlm anlann qəsavoti ilo çokm əçi Poğosun iradəti 
bir-birinin oqobinco xatirimdo noqş bağladıqlannda iki z.idd arastnda 
adot üzro m ünsif tolob olunan kibi, indi əflcar m üvəkkili insaf tərofo 
ricot cdor idi. Bu fıkirlor içro ovam ünnas cüm ləsindən hesab olunan 
Poğosun şoxsiyyəsi işıqlı ulduz kibi nəzorim do görünürdü. Çokmoçı 
kişi elm  v ə  m ərifot yoxluğunda cohl və təkobbürdon pak ikon indi 
m ohz insaniyyot cazibosi ilo öz ətrafındakı əcnəbiloro  mülhoq və 
o lann  qom  vo şadlıq lanna müşıorok idi. Kaspi türkm onlori vo ya 
Şırvan m üsəlm anlan erm əni Poğos üçün xah m illot vo xah m ozhob 
cəhotlorincə oğyar idilərso də , lakin Poğos özü homin əğyarlığı 
nozorə almayıb. mohz insaniyyot cohotincə hamısınm dordinə yanırdı. 
Çörok qayğısı ilə qara turnac dərd inə aludə olm uş yam aqçıdan daha 
bu qodərdon artıq hüm m ət diləm ok olm azdı. zira ki, üxüvvət tobliği 
vo ya m əzlum lar qom xarlığı əgor insanlara tok lif golirso, bos fərz 
etm əlidir ki, bu təklifın odası m əhz bizlor üçündür, yoni clm  vo odəb 
iddiası cdən m üəllim loro sozavardır.

* •  •

İnsan m üxtəss qab ili-üns bir zatdan ibarət ikon hor bir fərd 
baqi əfrad  ilo tinsiyyot tutması m üvallqi-tobiotdir. H or b ir insan 
hala tüfuliyyotdo on o w ə l  öz oqrobası ilo üns tutarkon, sonra todric
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ılo qonum -qonşularla dil-dilo, könül-könülə doyib, yavaş-yavaş 
həm dərdlıyo qəşulur. Hala səfor görmomiş bielm bır şoxs, yoni 
kəm al cohətıco tufulıyyot dərocəsində qalmış bir naqıs əgor hamı 
alomi öz votənındo və ya hamı insanı öz m illotındə görorso, ocob 
dcyıl, Çünkı zo if göz uzaq gömıoz. Amma bu omro boroks ohlibosarət 
hcsab olunan şoxslor clm halı ilə insaniyyot dövrosın tamama ctdiklə- 
rindo axır arif  söyləıniş m ətləb üstündo qorar tutarlar, yoni "küreyi- 
orz votənim  və insaniyyət millotimdir*’, dcyibən farsdan tutmuş 
Çinoco vo Hinddən tutnıuş Finoco llüm m ot Buraqin çaparaq, hamı 
insanlan üxüvvot kəm əndi ilo bir-birino bağlamaq istorlər. Borə- 
kallah bclo şoxslərə! Amma nouzibillah. ogər toossüb qosavəti 
ürokdo m ng tutmuş ola. clmli şoxs ogor mütoossib isə təşbihən kos- 
kin qılınclı zalım kibidir ki, morifot scyqoli ilo toəssüb qılıncın sula- 
dıqda daha hoqq-nahaq gözlomoyib, hamı insanı bir fırqoyə qurban 
ctm ok istor!

Güm an cdirom ki, millot vo ya mozhob ixtilafı hərgiz ü x üw ətə  
mane ola bilmoz, çünkı üxüw ot üçün ogor bir şort var iso, yoqin ki, 
həm m əzhəblik vo ya hommilətlik dcyil, bolko insaniyyot vo ya həq- 
qaniyyotdır. Zira ki, ınsan var ikon millot yox idi və həqqamyyot 
var ikən ınəzhob yox idi. H ər bir millət bəni-insandan bir cüzv ikon. 
millotporostlik hom ümumi ınsaniyyətdən bir cüzv kıbidir vo habclo 
hər bir m əzhəb for cəhətico həqiqət yolunun bir qolu ıkən mozhob- 
darlıq hom hoqşünaslığın bir cüzvüno mütabiot kibidir. A xır ctıqad 
ctmolidir ki. millot və ya mozhob toossübü xilqoti-adomdə zati deyil. 
bolko arizidirlər vo boroks, insanıyyot vo hoqqaniyyət zat-boşorido 
xovassi-əzəlid irlər. Bəs arizi-xovass, yonı millət vo ya məzhob 
toossiibü ogor zatı-xovassə. yoni insaniyyot vo həqqaniyyətə qəlobo 
cdorso, ycno axırda zofər tobiot tərofmdo olsa gorokdir... N ccə ki, 
təşbıhon ogor bir movad üstündə ariz rəng osli rongdon tünd vo şəfTaf 
olarsa, lakin axırda həm in arizi rong zayil, amma zati rong baqi qalır 
Bu olzam ilo hökm etmok olur ki, indiki xudbinlik əsrim izdo ogor 
millotpərostlik insaniyyot üzro fayiq golirso, bəs yoqin səbəbi tor- 
biyəm izin nasovablığıdır ki, öz vaxtında ycno borhom olasıdır, zira 
ki, heç bir cüzv öz küllisino fayiq olamaz. Insaniyyoti atıb milloto 
yapışm aq vo ya həqqaniyyoti atıb mozhəbi tutmaq cyni xüşunotdir. 
M illot təossübü ilə insaniyyot toklifın ayağa salan mütoossıb, hoqqa,
o qıssoyo bənzor ki, ismotkarlığı ilo ayağındakı zırcamonı çokib çadra 
əvozino başına örtor.



Poğos aper alış-verişin qurtannışdı indi aşnalığı möhkəmiondir- 
ınok üçün ovamünnas adotinco moni qonaq etmok istordi. Bu xüsusda 
monim tokrari iltim asıma qulaq asmayıb qonşu çayçıdan iki stokan 
çay tolob etdi vo mehmannovazlıq toklifı ilə olindoki işi konara qoyub, 
mənım ılo çay içm oyə moşğul oldu. Genürokli kişi çayçıdan gəlm iş 
azacıq qondə qane olm adıqda, o taxta sandıqçasından yenə bir-iki 
parça qond alıb. bir hissosini ovvol monım stokanıma vo sonra baqisin 
öz stəkanına saldı. Hoqq ilo iqrar ed irəm  ki. ömrüm olam  no bu çay 
ləzzətdo ziyafət, no Poğos sədaqətdə ınizbon heç vaxt görmomişdim. 
İndi bu halıma dair qabaqda keçmiş bozi foqorələri vohm dən keçir- 
diyim də gördüm ki, indiyəcon heç bir kəs sədaqət şərbotini miskin 
Şeydayo horgiz b im ənzur içırmom iş... Vah, bihudo keçən  Ömür!

Poğosa rast gəldiyimo artıcaq toşokkürlor edirdim. Vapordakı qar- 
daşlanm dan üroyım o toxunm uş küdurot zorbotlori indi Poğosdan 
aldığım ü x ü w ə t tiryokı ilə bilmorrə m əhv olmuşdu. Q ollan çirməkli 
vo sinəsi döşlüklü çəkm əçi monım üçün m ütayibəlor söyloyib dilno- 
vazlıqlar etmosi horçənd m ənim  üçün nəhayət xoş idi, am m a onun 
işinə müxəll olmağı m ənzurə aldığım da daha oylonm ok istəmozdim.

Saat altını viirmuşdu. Poğos ilo vidalaşm ağa hazırlaşırdım  ki, 
nagoh iki nazik ol qottoton dal tərofdon gözlorimi örtdü. Ə brişim in 
xışıltısından vo otrin qoxusundan rus qızı Sofya olduğu aşikara idi. 
Bu anda hiss etdiyim  soadəti hərgiz toqriro gotirm ozom ... Bu halət 
içrə erm oni oğlu Poğosun biriya qohqohosi ürəyim  tarın dınqıldat- 
dıqda. bu sodaqotlə o səadəti daha b ir d ə  görmoyəcəyim i xəyala gəti- 
rib, talcsız yazıqlar kibi millotimin yaztqlığına batini suzişlo ağladım.

... Tcz-tcz ağlamağıma oxuyanlar munkir olmasınlar. Ağlam aqlıq 
ürək boşaltmaqdır. H əvos xozinəsinin kilidi ürək riştosino bağlı ikon 
gözyaşı hom məcazı can cövhəri kibidir. G iranbəha dürdanəlor adotco 
eşq yolunda sovaş olan kibi göz yaşı həm  bu yolda tökülso gorəkdir. 
M osol vardır: “El üçün ağlayan gözsüz qalar (?)...”  Bu nagüvara

mosoion1 xudbınlık ilqası ilo monzuro alan nakos. hoqqa ki. bımüfvoı 
lobıblero bonzor... Clrfon, cl üçün ağlamayan göz ogor kor olursa. 
no qom . El dordını ofemaz cdib. mohz öz dordıno ağlavan honf 
bihüm m ət müsrifloro bənzər.

v ı ı

DƏMtRYOLU

Pakizələr və aziatlar. Rozalət. Qaçmaqda ıttifaq edənbr.
O d arahası. Sofya xanımın lay-lay nəğməsı 

Sufi əm i və ağa kərhəlayı. Cəhl

Zilhicconin qürrosi idi. Axşam saat yeddidə karvanımız Səm or- 
qond torofo yola düşocok idi. Müsafırlor hamısı vağzal dışarısında 
gərdiş cd irlər idi. Vağzal qapısında çalınan zong zınqıltısı sofor vax- 
tının yavuqlaşmasın xobər vcrdi. Sofyanın sərəncamı ilo mənim haş- 
paşım  “pakizəlor’ vaqonunda özlərinki ilə bir bölm ədo dorc olun- 
muşdu.

Kaspi yolunda müsafırlor iki silkə təqsımi ikon binsi pakizo 
cəm iyyət vo bınsi azıatlar, yəni asıyalılar istilahı ilo adlanıriar. Firon- 
gıqiyafo m üsafırlor hamısı pakizolor cümləsindon hesab olunduq- 
lannda, xolotpuş çalmalılar vo ya lobbadəli qarapapaqlar bilkülliyyo 
napak m ənasında aziat vo bəzi vaxt ‘'muxam madan" (m ohom m əd- 
lilər) ləfzi ilə çağınlırlar. Zatən mən -  M osihzado Şeyda bəy öz 
əbavü ocdadım laosıl Asiya mohommədilərindən olmaqlığımı bəlkə 
sicillilər gücü ilə isbat ctməyo hazır olduğumda. indi müstoiqor ləfzlo 
aziat çağınlm aqdan daha etiraz etməyib. qarapapaqlara qoşulmaq 
istordim. Amma tövfıq cəbri ilə pakizolor zümrosino daxil olduğumda 
Sofya xanımın morhomoti ilə on tomizanə bölmolorin bırisindo özüm 
üçün ralıat-farağat əyloşmışdim.

Pakizə m üsafirlər hər kəs öz yerlorindo caboca oldular. Sofya öz 
bağlam a-boğçalann taxta-m ıxçalara sərborah etməyo məşğul ikən, 
m ən Pavcl Pctroviç ilo poncorodon baş çıxanb cşikdəkilorə tamaşa 
cdirdik. A ziatlar hala öz tonbolitləri ilə vumuxubiüslub səs ilo çağı-
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nşırlar ıdi. Bu qarm aqanşıq içro vaporda aşna olduğum  qardaşlann 
halın çox yaman görürdüm: rovayollordo söylonon min üç yüz il il 
bündan iroli şübholi moroko dordin çokon qoçaqlar indi öz baqajlann 
çokm oyo qadir dcyil ıdilor. Axır m ofroşlor altında bu rozil üdullar 
sağa-sola vum uxduqlan osnado jandarm a soldatlan qohrlo bulann 
yolun kosdirib: "M uxam m adan o torefo!" hayq ın rlar idi. Homin 
muxammadan cümlosindo qcyrətli korbolayım abi çadraya bağlanmış 
çit yorğanı çiynino alıb iztırabla vumuxurdu vo indi gözü m əno sata- 
şacaq m chribançılıqla: “AHah saxlasın, qonşu” - dcyorok monimlo 
qonuşmaq istordi. yəni yam an gündo m uxam m adanlardan ol çokib. 
crmonı vo ya babı ilə aşnalaşm aq fıknndo idi vo bu niyyotlə bizım 
vaqona çıxm aq ıstodikdo "dilb ilm əz" soldat öz  dili ilo iki dofo ona 
hayqınban. sonra *‘ax, fılan, fılan", -  dcyərak iki yağlıca dürtmo kor- 
bolayının təzəco qırxılm ış pcysorino yam adı!.. Dünon kayut içindo 
tonboki üfiirüb “Ncynova çölündo hay belo vurardım... Hay Korbola 
yolunda bclo yıxardım !” - lafın vuran korbolayı indi şəst ilə vunılan 
qafalara hal ilə afonn dcyorok, yalançı tobəssümlo öz yoldaşlan torofo 
dabntdi...

Bu osnadə tızunsaqqal sufi qolun-qoltuğun xurcun-cccim  ilə 
doldurub yckə başm aqlann asfalt üsto sürto-sürto  gəlir idi vo hala 
uzaqdan korbəlayının halın gördükdo hövl ilo “ lahövl”  dcyibon 
uşaq kıbi çaşdı. Dünon təsbch və çubuqla səlhoşurluq göstoron rocəz- 
xanlar indiki karzardo bir-birino rubəru düşdüklərində ocz ilo m üva- 
fıqot göstərib qaçm aqda ittifaq ctdilor... Vay millot. vay m ozhəb...

Ikimcı zong vunılm uşdu. V aqonlar b ir-b irinə  qatarlaşıb  sofora 
hazır ıdılor. O d arabası (lokom otiv) üçgözlü ojdaha hcyotindo sohm - 
nak xışıltı ilo yüyürüb vaqonun on baş o fsanna qoşuldu. Bu türfə 
löbotin torkibi, hotta ki, ravayətlərdo söylonon ocibo conavoro bonzər 
idi: bunun qara mütoəfTın gövdosi, m oşəl kibi gözlori, od saçan ağzı, 
buxar üfıiron bumu, xorçongtoraz ayaqlan, odlu nofosı. sohmli norosi 
oylo b ir hövl gətirir ıdi ki. onlara baxdıqca hcyrot ıçra hoqiqəti 
unudub “ tcyyülorz" söylənon "S finks” hom in bu löbot Özü olduğu
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vohm o golirdi. Kusi rihloı evoz olan zınqırov axınm cı ros üç dofo 
zınqıldayarkon. lokomotiv qulaqbatıncı şihə ilo borkdon bağırdı vo 
bu hağırtıya uzaq badiyodon cşidilon “hay-hay" sodası guya bir müsi- 
bot an z  olduğun xobor vcrir idi. Lokomotivin norosindon sonra kon- 
duktorun nazik fişdmğı tcyyülərzin zühunında çalınası Doccal zuması 
kibi xatırloro xotro saldı. Ycrdoki m üsafırlər tohdidlo pillokənloro 
dırmaşdıhu’. lx>komotiv guya imtahan üçün yavaşca horokət ctdi vo 
bir hərokotlo hamı vaqonlar b ir-binno toqquşub sonra kakillorindon 
bağlanmış ycsirlor kibi homin ruinton ifritənin dalısınca yüyürüşməyo 
başladılar. Acıqlı lokomotiv nofosbənəfos sürot am rarkən qodəm - 
boqodom yorğalamaq sürotin hom anırar idi vo bu sürət içro qcyri- 
mütohorrik tomirat vo hakoza fonor vo tclcqraf ağaclan nozərdo 
hərokətə golib, bir-birinin dalınca o bıri torəfo yüyürüşürlor idi. Çar 
otrafdakı boş çöllər cynon dorya lopolori kibi lomolər vurub sərgər- 
dan fırlanırlardı.

İkimci iskolədo axşamlamağa başladı. Pavcl Pctros'iç pcymanolor 
nəşosindən xosto olduğu halda yorğun m ürgüləvir idi Şux Sofya 
dilborlik işvosi ilo kişinin başın bağrına basıb NckrasoN'un "Bcşik 
noğm osi"ndon bir-iki bond laylalamağa başiadı. Xoşavaz golin hor 
bondin axınnda “bayuşki bayu" kolm olonn özgə bir işvə ilo qurta- 
raraq pcydorpcy Pavluşanm üzündən vo gözündon öpür idi. Box- 
təvor Pavluşa monim hüzrüm dən osla ürpəşmoyib. ar\ad  ilə şux 
m ülaim olər başlamaqda idi vo hətta bu m ülaim oləro mon hom 
müştorok olmağımı tokid cdirdi!.. Sübhanallah! Əyyanü-tüfiıliyyotdo 
monim torbiyom  Pavcl Pctroviçin indiki rofW ına boid və bolko 
bəroks yol ilo başa gəlm iş ikon. indi bunun bu horəkotlori monim 
üçün xariqülado bir şcy idi. Axır, ixtilafa daxil olduğumda çar-naçar 
daha özüm ü o ycrdo qoymayıb, məhromlik rongı ılo ancaq xanımın 
o llərin  öpm oyo ayaq vcrir ıdim.
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Vaqonumuz yola düşəndoıı sonra sufi ilo korbolayının ohvalalı 
moııi axlıcaq cezb cdirdı. Ikımcı ıskolodo bunlann vaqonun nişanlayıb 
oraya keçdim. Kayut eslıabı hamısı bir vaqonda cəm  idilar. Mon 
daha bunlara qanşmadığımdan ancaq uzaqdan-uzağa oıılann ixlilaUna 
qulaq asır idinı. llom nı dünonkı kibı şio ilo sünnı arasında mübahiso 
vo mücadilodon sovay olalıiddo bir söhboı yox idi vo hor bir m oso- 
lodo vo lıolta suyu no sayaq içmok xüsusda b ir-b irine müxalifoı gös- 
lorib buğazların yırtırlar idi. A m m a sufi ilo korbolayı arasında bir 
növ riyayi-chliranı görünmosi ocob idi. Vapor içindo korbolayının 
loqobi "m olun" vo sufıninki “mürtod” ikon indi vaqon bucağında bu 
fohşlor ovozino "om i”  vo ”ağa” kolm oləri istcmal olunurdu vo hotta 
miibahiso arasında korbolayı sufiyo vo ya sufi korbolayıya corh 
ctdiklorinde toxm inon bu ibaro ilo xitab cd irler idi. M osolon: “Sufı 
ominin canı üçün ki, bclo dcyil...” . “Ağa korbolayının başı üçün ki, 
bclodir...” . “Sufı omi sohv cdir...” . "A ğa korbolayı lap yanılır...".

Boli, bu m chribançılıqlar hamısı ağa soldatın yumnığundan saçıl- 
dığııı fohın ctdiyim də özüm -özüm lo bu xüsusda batinon çox söyloş- 
mişom, bilzoruro ürəyim  motlobı oxuyanlara söylom oyı m üm kün 
clomodiyimdə lıəqqle nalıoqqi tərcih etmoyi öz insafianna qoyuram... 
A mına başon iha ki, sufı ile kərbolayı arasındakı cəhl daha tokrar 
olunmaya.

Dünyada hor bır morəzo olac varea, cohl m erəzi üçün horgiz müa- 
lico yoxdur llorçond buyurm uşlar kı. cəh3İol zohorinin müslihi 
morifot liryokidir. am ma m onim  royim lə cohl cdon kişi istifraqçı 
bir m orize ben/.or ki, mozacı hcç b ir davanı qobul ctm oz... Cohl 
mhun cununluğudur ki. morifot tovizi onu qaytaramaz. Q əsavot ruhun 
korluğudur ki. hidayot tocollisi onu sağaltm az.

Elm vo m odoniyyətdən m əhnım  qalm tş yazıcaq qardaşlanm ız 
özləri üçün cəhli adot ctn ıişlor ikon qosavot olar üçün tobiot olm uş.
I lala köhno m orozlor qoca cəsoddon çıxm ayan kibi onlar üçün daha 
nıcat yoxdur...

A İom i-dıgor bcbayod saxt voz növ adomi.

2S2

VIII

QIZILARVAD

Onas m əsahsi Mühako vo hiirriyyoı. Harbl d v fa tb r  ra  
x a n m ifin  arhr. M asəhgüşa Sofya xamm.

Kişinin saqqalı urvad ,>li„ch

Uzunatodon üç saat sonra bork niysan haşladı Yağmurun vüfu- 
nından odlu maşina horokot clomoyib anıcaq loxirlor ilo yol gcdirdi. 
Yağmurdan anz. olm uş scl ilo yolun bo /i ycrlori qumlanmış idi 
Q azancıq iskolosindo allı saat dayanıb, sonra yollarda ycno toxir 
cdo-cdo axır o birısi axşam saat doqquzda Qızılarvad iskolosino yetiş- 
dik- Iqrar cdirom  kı, bu toxirlor mənim üçün nohayət xoş idı. Hür- 
riyyot vo azadolik içro Sofyanın şux qomzolori vo Pavel Pctroviçın 
nəm oki söhbətlori monim üçün toy-ba>Tam kibi idi. O gecəni Qızıl- 
arvadda qalmalı idik. Sofya on axşamdan rəxtxab salıb xabgah üstündə 
yatmışdı. Həmcivanmızdakı qonşular hom əksorən yatmışlardı. Pavcl 
Pctroviç dünonki sorxoşluğun kəsalətin rədd ctmək üçün bu gccə 
araq içmoyo məşğul idi. Şorabxor kışi o  bin günloro nisbot bu gcco 
ayıqraq ikon fılosofanə motloblor üstündo söhbot dürcün açıb fosa- 
hot dürlərin saçırdı. Avropa vo Amerikanın torəqqiyyatı xüsusda laf 
vurulduqda ünas mosolosı araya gəldi vo bu m əsolo xüsusda Pavcl 
Pctroviçin tosovvürün sorduğumda boxtovər kişi ycnə arvadın təmsil 
gətirib  dcdi.

- Ünas mosələsinin həll olunması mohz Allah-taala özü qoyduğu 
qanuna, yoni insafa bağlıdır. Insaf olan ycrdo zülm ola bilmoz, yəni 
bir nofs o biri nəfsə qolobo cdəm əz vo zülm olmayan ycrdə azadəlik 
07. şörotin göstorir! Pos ünas məsəlosin holl etmok üçün ovvolon, 
bu m osoloni iki foqoroyo aralayıb. sonra hər fəqoronı aynca şorh 
etm ok lazım golir. Əvvolimci foqəro hürriyyot. yonı azadolik və 
ikımcı mühako. yoni boraborlikdir. Hürriyyotdon murad odur ki, hor 
bır nofs öz ixtıyaratına malik olsa gərəkdir. Amma mühakədon ibarə 
ham ı insanlar hüquq cəhotico bir-biri ilo müsavi olmaqdır... Bu iki 
foqərə, yoni hürriyyət vo m ühakə moram cəhotico bir mosolo bət- 
nindo tiioman vo əkiz ikon hor ikisi bir məııada holl olunurlar. yoni 
övro tlər insan ikon hamı insanlıq hüquq vo ixtiyaratında ərlər ilo 
borabər olsalar gorokdir.
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Bu söhbotin m üxtosor mozmunu bu idi ki. zükur ilo ünas vo 
yaxud orlo övrot hor bir ixtiyaratda bir-birino musavi oluban, hor 
kos öz omol vo xahışlonndo faili-m uxtar olsalar gorokdir. Pavcl 
Pctroviç homın söhbotlor arastnda Şorqi millotlorin qanun vo 
adoiloıino toxuııub, ünaslann übudiyyot dorocosındo saxlanm ala- 
nndan şiddotli chtizarlar cd ir idi.

Filhoqiqo bozi m illotlor arasında ünas tayfası hürriyyot som oro- 
sindo binosib ikon bozi hüquqdan hom mohrum qalmışlar. Biz Q af- 
qaziyo m üsolm anlanm n arasında ünas çağırdığım ız mchriban caıılar. 
analar vo bacılar übudiyyot qcydlorindo bağlanm alan zülm  vo fozi- 
hotdir vo bunca nagüvara adotlor şori-M ohommodiyo boroks olduqda 
todric ilo islanı millotlorinin arasında tork o lacağına ctim ad çoxdur. 
Bu osrim izdo avropalılar vo oloxüsus am crikalılar arasında ünas 
mosolosi anıcaq şöhrat tapmış ıkon hala modoniyyot mcydanın m üba- 
rizlori ünaslann hiiququ iddiası ilo sinolorin siporloyib qolom  nizosi 
ilo çox kağızlar qaralam ışlar. Insafon, ogor tohris o lm asa. hürriyyot 
iddiası çox gözol iddiadır vo ünas mosolosi artıcaq motlubdur. Amma 
hcyif ki, bu mosolonin sülbi toroflorino osla toftiş olunm ayır... Dün- 
yada hor bir zattn toroqqisi üçün bir şort m övcud ikon homin toroq- 
qının təkm ıli üçün hom bir doroco m üoyyondir llakoza ünas m oso- 
losı hüm yyot vo insaf üstündo bina tulduqda m odom yyot alom ındo 
bir dorocoyo çatacağına hom  ctim ad çoxdur, am m a am crikalılar 
istodiyi m ühako dorocosınoco yox. Zira ki, ümum i insaniyyot üçün 
hüm yyot m ütloqon m üm kün olm adıqda, ünasla zükur arasında hor 
bir cohotco m ühako mohaldır.

M onım bu monada corh ctm oyim i Pavcl Pctroviç rodd cdib atoşli 
nıtqlo dcdı:

Ax, Şcyda boy, sizo tooccüb cdirom  kı, bunca aşikaro m otlobi 
no üçün dürüst fohm cdom oyirsim z? S iz olozzahir ohli tom oddün 
bir zat göründükdo hala ünas mosolosi dursun, ümum i insaniyyol 
mosolosino toxunursunuz, yoni hürriyyoti fosx cdirsiniz! Hürriyyotin 
boroksi übudıyyotdir vo ubudiyyoto hcç kos toşvıq ctm oz. Doğrudur, 
qodim  oyvam da bunca vohşotli sözlon  danışm aq olurdu vo hotta

Ə rasnı kım ı hıkmot sıtarosi übudiyyot foqorasin lüzumatdan hcsab 
cdırdı, amma ındıki oyyamda ki, hal iyirminci qorinoyo ayaq qoyunıq, 
belo vohşotlı söziər qulaq pordosin yırtar!..

Pavcl Pctroviç vai/lik  lohcosi ilo bu molamotlari gö/iim ə oxu- 
duğu halda, öz qlyafosmo habclo bir soffaklıq rongi vcrmişdi ki mon 
belo soyuqluğu ondan horgiz gözlomodiyimdə biixtiyar mütoossır- 
loşib dcdim:

-  Qospodin. sız moni töhmot ctmoyiniz... M ən horgiz hümyyoto 
boroks gctm ironl vo übudiyyotə tarofdar dcyilom, ololxüsus Ərostu 
zamanının übudiyyotino ki, insanlan hcyvanlar kimi saiıb-alırlar idi. 
Bolko bu mübahisado hürriyyot lofzino mon olahiddo mona vcrirom.

-  Bəs tovoqqc cdırom ki. hürriyyet lofzin no mənada qandığınızı 
m onim  üçün bəyan cdəsiniz.

Pavcl Pctroviç zahiron tomkin göstərmək üçün qıçın-qıçının üsto 
aşınb, qulaq açm ağa hazırlaşdı. M ən hom öz növbomdo nofəsimı 
sazlam aq üçün o w ə l bir-iki qurtum abi-lumu ıçib vüqarla başladım:

-  Pavel Pctroviç! S iz özünüz çox yaxşıca bilirsiniz ki, dünyada 
çox şcylor vo çox om rlər vardır ki, horçond ürfdə onlann övsaf vo 
oşkalı təkm ilən to so w ü re  golirso do, amma hoqiqət alomində qüv- 
vodon fclo golmosı çox boidraqdır. Əz an cümlo bu omro həm müqər- 
ror olm alıdır ki, dünyada azadolik mütloq, absalyutni dorecodo 
yoxdur vo ola bilmoz!.. M osələn, hal bu osrimizdo Avropa vo ya 
A m crikada horgah azadolik var isə ycno moişət vozləri növbonöv 
şürutə və yaxud qanuna bağlıdır ki, onlarda homişo übudiyyot suroti 
görünür vo übudiyyətdən ibaro qori-ixtiyarat dcyil, bəlko lazım olan 
m oqam larda tobioto namüvafıq hüquq iddialannın roddiyyəsidir.

Pavel Pctroviç artıcaq tohoyyürlə üzümo baxıban təəssüflo başını 
yırğalayıb dcdi:

-  Xub, tutalım ki, siz buyurduğunuza müvafıq ümumi insan üçün, 
yoni xah ünas vo xah zükur üçün hürriyyot şərbotindo fılcümlo 
übudiyyot zohəri lazımdır, yoni absalyutni hürriyyot mövcud deyil! 
Bos lam ohalo zükura münhosir olan ixtiyaratdan ünası mohrum 
ctm oyib, mühako hökmü ilo öz hüquqlann özlorino vcriniz!..

Pavcl Pcü'oviçin homin töhm ətli sözündən bir növ kədərlon- 
m oyim də səsim ə özgə ton verib ciddlon dcdim:

-  Q ospodin, sizi inandınram  ki, övrotin hüququn özüno vcnnəyi 
m on bəlko  sizdən artıq istoyirom... Horgah biz asiyalılar ünası öz



hoqqındən marhum ctm ışiksə, zülmdür! Y cnə sizi inandınram  ki, 
ünas mosuləsinin ohkam i-osliyyesino mon zidd dcyilom , m egor 
mühako foqorosı qüw odon  l'clo gelocoyi xüsusda sizlere  boroks 
gcdiram . zira ki. o  torkıbdo yapılm ış mosolo horgiz surat tutamaz.

-  Bos sizin royinizlo ünas m oselesı no surotde yapılsa gorokdir?
M onim royim lo ünas mosolosi, ncco ki, siz ler buyurursunuz,

ikı foqorudon m ücessom dir: hürriyyot vo ıııühako. H ürriyyet baro- 
sındo hal indıce mon öz tesevvürüm ü söylodim  ki, mütloq hüm yyot 
xah Ünas vo xah zükur üçün m üyosser dcyil ve iddiası da batildir... 
Amma mühako xüsusda bir qedor orz cdırom  ki, zükurla ünas ancaq 
öz hüquqların tolob ctm okde bir-b ırı ilo müsavi olsalar gorokdir, 
yenı zükur öz hüququn tolob cdon kibı. ünaslar hom özlorino moxsus 
hoqqlori toləb etm ekdə m uxtar olsa gərakdir...

Axır. bu ycrdo moxsasiyyət üçün bohanə yoxdur, zira ki, ünasla 
zükur hər ıkisı insanlıq ceho tice bir-b iri ilə hem cins olduqlartnda, 
hor bir ınsanlıq hüququna hom m üştorakdirlor vo hem in hüququ 
(azdan az, çoxdan çox) tosollüt ctmokdon bir-birindon təfavütlori ola 
bilməz.

-  Yox, qospodin... G üm an cdirəm  ki, tobıot cəho ticə  zükur ilo 
ünas arasında qoyulm uş təfavütlori mkar ctm ək olm az. Zükur ilə 
Qnas arasında hıkm ət yolu ilə fərq lər qoyulduqda birisino m əxsus 
olan hüquq o bınsino m üsollam  ola bilm əz, yoni ixliyarat cəhoticə 
həm  müsavı olam azlar. Bu m otləbdon fəhm  ctm ək o lur ki. ünasla 
zükur və ya ərlə  arvad arasm da m ühako toleb ctm ek bifaydadır və 
q ü w o d o n  felo gəlm osi hom  m ahaldır v ə  egor b ir va.xtda vo ya bir 
osrde üm um on bon i-adəm  üçün hürriyyot m ütloqa m üyossor olursa 
da, am ma mühako horgiz m üyossər olm ası çox mahal olacaqdır. zira 
ki. hor kos vo hor firqo ancaq özüno müvafıq hüquqa muxtar ola bilir...

-  Ilaşa, haşa! Bu om r o payodo mahal deyil ki, ncco siz  xoyal 
cdırsiniz. Hal bu əsrim ızdo Amerika xam m lan heç bur sün vo pcşodə 
ərlərdən dal qalmayıb, bolko bozi işlərdn roqabot yoluca onlardan baş 
gcdirlər. Övrotlor cümlosindo qazı. hakim, katib, tobib, mühondıs, tacir. 
sorraf. vaiz vo qeyri-qcyri am ilo lorçox vardır ki. onlar ham ısı günoş 
qabağında sübh sitarosi kimi ünas mosələsinin şövkotini bəşarot cdirlor.

Bu sözloro hcç dıqqəıim  yoxdur. ünasla zükur insaniyyot cəho- 
tıco hom cins olduqlannda. tobiot cohotico hom  çox foqorəlordə 
m üvafiqılırlor vo ındico siz buyurduğunuz ılolillor bu om nn doğru-

luğuna ısbatdır. Amma ünasla zükur arasında “ünaslıq, zükurluq" 
forqı qoyulduqda hor bir lorəfın özüno münhosir məxsusiyyətlori 
hom çoxdur vo homin moxsusiyyotlor əgər bir to rə f üçün müvafıq 
olursa. əksor ovqat o biri torof üçün m üxalif və bolko boroks ola 
bilorlor. M osolon. əgor m ühakə hökmü ilo övrotlər horbi qulluğa 
gcdorlorso, onda dünya dolanmaq olzamı üçün orlər cvdo oturub 
uşaqlara qabilo olm aqlan lazun golir... Güman cdirəm ki. övrətlər 
qodimdoki amazonlar kibi omcoklorin kosib zükurlar ovozindo noh- 
lovanlıq cdocoklori və  ya ərlər saxta əm zıklorlə övrətlər ovozino 
dayolik yapacaqlan dünyanın gərdişinə əsla xcyir vcrməyib; bolko 
külü zoror yctirər... Bunlar bohor torof: dava mcydanında övrotin 
vozi-homJ ctmoyi vo ya hcyz iddəsində ozm i-səfər qılmaqlığı kəən- 
nəhu şəxs özü öz canına qəsd cdən kibidir. Qadın ofsor ogor ycni 
doğulm uş balanı süddon mohrum cdib xətomak səforloro gcdər isə, 
tozihot vo müsibotdir vo habclo ikicanlı xanım ogor gencrallıq iddiası 
ilo top gülləsino ycriklərso. baqi insanlar ona manc olmaqlan borcdur. 
Zira ki, ham ilə övrət ogər öz canına ixtiyan çatar iso, horgiz qam ın- 
dakı balanın fovtinə ixtiyan yctmoz, bəs övrətin hoqqi olmayan ycrdo 
ixtiyaratın kosmok vacibatdandır vo həmin ixtiyar kəsmok hökmü 
yalqızca ünaslar üçün olmayıb, bəlkə onlarla borabor zükur üçün hom 
hökm dür, yəni övrətlorə əgə r hərbi qulluq qodoğon olursa, ərləro 
hom  dayəlik  vo ya qabilolik sonəti qodoğan olsa gorokdir... Mühako 
m osələsi bivoch olduğun mon bu məna və bu tonda fohm cdirom.

Pavcl Pctroviç monim indiki nitqımə daha cərh ctmoyib. guya 
m oslohot yolu ilo dcdi:

-  Bilirsiniz. Şcyda boy, sizin kolamda doğru nöqtəlorçox vardır, 
am ma bu qodər bilm ək də lazımdır ki. dünyada çox mətləblor vardır 
ki. horçond onlann tokmili hcç bir vaxt qüvvodon fclə golm əyəcək 
iso do. am m a bainhomo biz özümüzü ona yctırmok üçün çalışmaq 
borcum uzdur. Hakoza ünas mosəlosino nozor ctdiyimizdo homl clo 
bıliriz ki, ünasla zükurun ixtiyaratı horçond nöqtəbənöqtə müsavi 
o lm az iso də , lakin hürriyyot şöləsin göz qabağında saxlayıb mühako 
tərofo pərvaz ctm ək borcum uzdur vo bu mosololori absolyut dorə- 
codə qoyuban zükura moxsus hüququ ünaslara vo hakəza ünaslara 
m oxsus hüququ zükurlara m üsolləm ctmolidir, zira ki. ogor hüquq 
namüvafıq olursa. şoxs özü homin huquqdan sərf-nəzor cdib ixtiyann 
no qobul cdor və  no arzu.



- Komediya! Bu sözdon fohm oluııur ki, ünas mosolosi işin hoq- 
qaniyyət torotin iğmaz edib. m əhz rosmi tərofın gözloyir. Tomsilən, 
sizin kisodoki nəqddə monim həqqim  olm adıqda S İZ  o noqdin ixti- 
yann rosmı qayda üzro m əno ə ta  edib, amma monfootindon bilmərro 
sərfı-nozor olm ağım ı umursunuz.

Bəli, bəlı... horgah sızdo m saf vo ıdrak olursa, hoqqiniz olmayan 
kisəyə. horgah ixtiyar verilso do, hərgiz əl uzatmazsınız...

-  Tutalım  ki, uzatdım ?
-  Ərz edirom  ki. insaf olursa, özünüz ehtiraz edərsiniz.
- Mon də orz cdirəm  ki, şayod chtıraz ctm ədim ... M osolon. am a- 

zonlar m übanzlik ıddiası edon kibi?
- Onda öz ınsafınız müqabilində özünüz cəvabdohəndəsiniz.

Bos kıso ıçındo fıtno saxlamagın nə m onası? İndi özünüz
müqorror olunuz kı, ünasa m oxsus hüququn ıxtiyaratın zükura vo ya 
zükura moxsus luiququn ixtıyaratın ünasa ərzani tutub zorla vcrrnək 
oql deyil, bəlko fıtnədir!

Zor üçün osla chtiyac yoxdur, ofondim . ünaslar özlori artıcaq 
m om nuniyyotlo zükura moxsus ixtiyarata malik olm aq arzusunda- 
dırlar.

- Onda zükurlar hom ünasa m oxsus hüququn ixtiyaratın tə ləb  
edorlor.

-  Etsinlor... M on indidon sizə söz verirəm  ki. bu barodə hərgiz 
rodd olunm azlar.

-  Axır. nam üvafiq hüquq üçün ixtiyarat alm aqdan no fayda?
Fayda olm asa, qobul ctm osin... cobr yoxdur!

-  Bos ycnə kıso tim salın açıb axır bu sözo bənd cdirom  ki. bu 
ıddialar bıhudədirlər. çünki m əişət bazannda bifayda a lış-veriş üçün 
övqat so tf etmək xosarot lıcsab olunur, bos m ühakə məsolosi bilm ərrə 
nosx olursa m əsləhətdir.

Pavcl Petroviç öz təsovvüründo m öhkom  dayanm ışdı vo m ənim  
sözlorım  onun nozonııdo bir növ cofongiyat göründükdo gah hozl 
vo gah cıddi ılo corh cdib axınncı sözüm ün m üqabilm də dcdi:

- Şcyda ofondım . ışlor kı. ikı m in il bundan oqdəm  mohal görü- 
nürdü. indiki əsrim izdə adəti şcydir: bir voqt var idi ki, adam  adam 
oti ycyirdi vo bu m urdarçılıq hərgiz m ütonəffır görünm ozdi. Amma 
ındı o  hərokotlor yad olunm asm dan bodondo tüklər qalxışır! Xülaso, 
adət olunmayan işlor zahirdo tobıotə müvafıq görünmozlor vo bəroks,

adot olunun işlor nozərim izdə qanun kibi görünürlor. Torbiyo ikimcı 
təbiotdir... Bu osrimizdo bizlorin torbıyomiz doğru yol ilə olmadıqda 
m üqəddəs unas mosələsi (jenskaya cmansipasıya) nozorimizdo məhal 
görünür. İndi Türkmən torpağında sizloro namünasib görünon işlor bir 
zam andan sonra adi iş olacağına şəkk yoxdur. Hala goləcək dursun. 
indi, bu günlordo Amcrika arvadlan göydoki ulduzlara müştori olduq- 
lannda siz məhəmmodilərin vo yaxud Asiyadakı xristianlann övrətlori 
çadra altından çıxarmazsınız?.. Daha müsoddi məsoloni burada bəs 
cdolim , ancaq çox istərdim bilim ki, şoxsən siz Şeyda bəy Məsihzado 
öz horom inizlo nə yol ilo roftar cdordiniz vo ya edocəksiniz?

Pavel Pctroviç bu sualı m onə vcrdikdə mokkarano təbəssümlo 
gözün gözüm o dikib cavab istordi. Bu anda. nagəhan Sofya xanım 
başın balışdan qald ınb  nişatəngiz qəhqəho ilo başladı:

- A... Şcyda bəy, Şcyda bəy! Hala sizi yaxşıca tutmuşam. 
Pavluşa ilo danışdığınız söhbətlorin hamısın eşidir idim. indi söy- 
ləyiniz görüm ki, siz öz xanımımzla ncco roftar cdocoksiniz? Yoxsa 
sızin xatun mcymun kibi qırmızı tuman, qırmızı çadra... xa, xa. xa! 
Y əqin ki, adam görondo qaçıb gizlonək ...fuf, fiıf, fuf!

A rvadın qohqəhəsino Pavcl Pctroviç də qoşulub həzlamiz riş- 
xondlə dcy^di:

-  Ə lbottə. olbotto, gərok gizlənsin, yoxsa Şcyda boy onun qolqa- 
bırğasın sındırar. Xa, xa. xa!..

B unlann qəhqəhəsi m ənə bir növ həzz gotirirdi, zira ki. bu qəh- 
qəho ıstehza deyildi, bolko həqiqotdo gördüyümüz adətləro diqqət idi.

Sofya söhboto qanşandan sonra daha ünas məsolosi nəsx olun- 
mağa başladı, amma monım üroyimdə bu mosələdon bır üqdo qalmış 
ikən qohqəhə lər arasında lursot tapıb dcdim:

-  Pavcl Petroviç doğru buyurur, quşu qofəsə salmasan. uçub qaçar 
vo ya özgənin  çiynino qonar. am ma bununla bclo iqrar cdirəm kı. 
quşu qofosdo saxlamaq, ogərçi məslohot iso də, zülmdür...

Pavcl Pctroviç bu sözü monim ağzımdan alıb dcdi:
-  Hala bu iqrar kifayətdir. Bir voqt olur ki, özünüz insafa golib, 

m iskin quşlan  qofosdən azad ctm əyo iqdam cdərsiniz.
-  A rzu yaxşı arzudur, am ma o qodor ki, sizlor zükuru unudub 

ünasa hürriyyət vcrirsiniz, qorxuram ki, bir voqtindo biçaro orlər 
arvadlar olindo boynu bağlı qul olalar! Onda ünas mosəlosinin ovozino 
bilzərurə zükur m osəlosi büruz cdəcokdir.



Sofyn monim bu söxümdon ycno qohqoho çokib torobnak lohco 
ilo dcdi:

İnşallah hcylo do olacaqdır. Bix arvadlar sixlordon çokdiyimix 
cofalann ovoxini gorok sixo yctirok. Qoy birco Pavluşanın saqqalı 
düşsün monım olimo... Bax. sağa da çokocoyom , sola da!

Bu mülaibo ilo sorkcş arvad yaxıq kişinin saqqalın qarm alayıb 
bir-iki yol o yan bu yana çokişdirdi. Golinın bu şuxluğu kışı üçün 
soadot ıdi; saqqal ağrısından "oy, oy” qışqıraraq nıh loxxoti ilo 
arvadı qucaqloyıb çiynindon öpdü. Sofyanın göxol lohcosı sahirano 
minval ilo boşşaşlıq gotirdikdo m üsoddo ünas mosolosi axır qohqoho 
ılo holl olundu vo golocokdo bixım Sofya xanım mühako hökmü ilo 
qılınc qurşanıb davaya gcdocoyi xüsusda indi laflar vurub ixtilata 
moşğul olduq.

IX

GÖYTƏPƏ

Göyldj)? q jh s i .  Madıtnı Sofya və m adm azel Katerina.
Q ufuçm az m əqam larda ə/van-əlvan pərvanələr. Qanlı torpaq 

iistiində rus qızı ilə tiirk oğlu. İkm ci dəfə  əm anət

Sübh saat altı idi. Karvanımıx toxodon toyyarlaşıb Q ıxılar\addan 
çıxdı, am ma ikimcı monzildo ycno ycddi saat toxir cdibon, bu minval 
hor ıskolodo vo bozi vaxt yol yansında dörd saat, bcş saat toxir cdo- 
cdo axır dördiimcü giin zöhr vaxtı idi ki, moşhur Göytopo iskolosmo 
yctişdik. Ə w o lim c i /ongdon  soııra konduktor öx adoti dürüşt soslo 
axşam  saat doqquxaca toxır olacağım ıxı molum ctdi. K arvanım ıx 
yollarda qalm asından m üsalİrlorin çoxusu horçond danxıb . bibohro 
şikayot cdirlor idiso do, am m a mon xud bu toxirloro vo ololxüsus 
Göytopo toxirino nohayot m om nun idim vo habclo forax tobiotlı 
Pavcl Pctroviç insan ixtiyaratm da olm ayan tosadüfdon osla toğyir- 
loşm oyib ancaq lursot vaxtında yaxşı ycyıb vo yaxşıca ıçmoyi öxü 
üçün qonim ot bilir idı.

G ünün isiısı sovuşm uşdu, Pavcl Pctroviç üç porsiya xörokdon 
sonra altı şüşo pivoni boşaldıb ycddim ciyo ycriş ctm okdo ıdi. Sofya

bıxdon anılam b ıstırahot üçün xonano bölmoyo gctmışdı. Indı mon 
do öx lıirsotimi fovt ctmoyib, Göytopo qolosinin tamaşası niyyoti 
ilo vağxaldan çıxdım.

ö z  voqtindo şayani-diqqot olan Ciöytopo qolosi horçond uzaqdan 
candan müstoqım songorlik göstomıoxdiso. aınma palçıqdan yapılmış 
hündür hasarlan dörd bir torofdon dorin xondoklorlo aiılmış oldu- 
ğunda yavuqdan baxanlara bir növ mohabot saçırlar, ındt moxrubo- 
m onzor qolonin poxğun ycrlorindon içorisino girmok üçün çotinlik 
yox idi. Qolonin has;ın osil binadan toxıninon ycddı arşın zoximlikdo 
başlandıqda, yuxarı qalxdıqca pillo-piUo nazikloşib axın bir arşın 
qodor qalır. Qolonin içorisino lamaşa ctıııok üçün hasar guşosino dır- 
ıııaşdım. İçondo osla tomirat osor-olaınoti olmadıqda dörd divann 
arası vosi mcydan şoklindo diimdü/. görünürdii Doğrusu ki, G öyto- 
poni mon bu torkibdo tosovvüro gotirmoyırdim, bolko məşoqqotli 
bir qolo hcsab cdirdim. Aıııma horbiyyo clmindən xobordar olanlann 
tosovvürü ilo bunca düxəngah ycrlordo yapılan torpaq qololor guya 
müharibo voqtı düşm ono yavuq golmoyın fıirsot vcrmoyib bomba 
müqabilindo hom davamlı olurlannış.

Bir saat çağlı hasann guşolonndo cövlan ctdiyimdo bork yorul- 
m uşdum . Virano qalmış qolonin qanlı qübarı damağı hovasin pox- 
duqda uca dohnolonn binsindo tofokkürlo oylondim. Xunalud torpaq 
üstündo otok salıb fıkro gctdiyim halda nagah "Şcyda boy'* səsi qula- 
ğıma doyib halıını doyiştlinJi. Sofya vo Pavluşa hor ikisi hasar dibindo 
idilor; bıri yclpic, o birisi şlyapa ilo işaro cdorok moni çağınrlardı. 
Bıınlann bu mchribançılıqlanna cavab vcrmoyo özümü mocbur ctdi- 
yım do çar-naçar ayağa qal.xıb. çapüklük ilo hasar başından aşağı 
cndim. Pavcl Pctroviç pivo şüşolorin boşaldıban öz başın doldurmuş- 
kon, nohayot zövq ilo qohqoholoyirdi. Nazonin Sofya mchribançılıqla 
qolun monim qolum a kcçirib, homiıı qotlgalı içindo gülüstan scyri 
kibi gordiş ctm oyo başladı.

B ı/ holo mcydan başına çatmam ışdıq ki. uçquntu banlar dalı- 
sm dan qanşıq  noğmolor sosi cşidildi vo buııunla bclo. homsof;>rlo- 
rim iz cünılosindon bır ncço dosto arvad-uşaq qolo içino gırdilor



Bunlann arasında ınadmazcl Katerina iki kiçikano bacılan  ilo var 
idilor. M on onlara papaq açıb tozim etdim. Katcrina m onim  cova- 
bımda tobossümlo rcvcrans cdib tokrar bir ncço dofo bizo san  baxdı. 
Ilom in işvoli baxışlann monası no otduğun Allah bilsin! Q ızlar üroyi 
tilsimdir, ona yol aparan gcri qayıtmaz! Bu hikm otlo ovvol gündon 
Katerinadan sorfi-nozor ctm işdim so do. lakin ındi ycno özüm ü sax- 
lamayıb, covano qızm molahotli com alına biixtiyari baxm aq tooşşü- 
qündo idim. .*\xır, monim bu horakotim Sofya üçün nagüvara olduğun 
anladığımda toossüflo Katcrinadan göz çokib, ycno öz ixtilatım ıza 
moşğul oldum.

* * *

Qolonin ton ortasm da idik. Covano sobyolor vo növrost oğlanlar 
noğmo vo qohqoho ilo qaçışıb yörüşdüklori halda vohşi qozalolor kibi 
hasar başına dırm aşıb cilvo ilo başaşağı hoppam rlar idi... Xudaya, 
gör osrim iz no mortoboyo çatm ış ki, bir ncço il eqdom  homin bu 
hasar başında no qovğalar olub, no qanlar tökülm üş ikon indi homin 
d ivarlar ayağında türk oğlu ilo n ıs  qızı bir-bıri ilo qo l-qo la vcrib 
rafaqotdon dom  vururlar. Bu ycrlor homin vohşi badiyolordir ki, ala- 
mançılar qorxusundan quş-quşluğu ilo bu ycrlordo uçam adıqda, indi 
nozakotli xanınıçalar olvan porvanolor kibi hasar başm da porvaz e<lir. 
Ə hson m ədom yyoto, clnıo, fonno vo sonoto!

Q əlo  içindo bir az dolaşıb uçquntu dohnolorin birisindon çölə 
çıxdıq. Holo divar üstdon baxdığım ız osnada uzaqda b ir qışla (kənd, 
köy) görmüş idik. Indi Sofya homin qışla tamaşasına getmoyi tom ənna 
edirdi. Pavcl Pctroviç tünd sorxoşluq xum annda istirahoto möhtac 
ıkon özü bizim lo getm əkdon baş qaçırıb, nəhayot iltim asla xanıma 
padruqa olm ağım ı mondon tovəqqc ctdi. Ə cibəoxlaq Pavcl Pctroviç 
can kimi scvdiyi golini m ono tapşırdığı əsnadə hom işəki adəti ilə 
ycno zarafatyano kinayolor söyloyib, xanım a m üqoyyod olm ağım ı 
tokraran iltimas ctdi. Boxtovor kişi bizdon aralandıqda dofoatla papaq 
açıb tovazölor göstorirdi vo bunun cavabında vofalı Sofya şuxluqla 
dostm al saçıb hava clçisi ilə kişiyə öpüşlər göndərirdi.
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Türkmon qtjla.11. C m ıih  ra  Hafizə. Bağ gülü  
çöl gü lii Türkmm  cvhri. Qaraca pul

Q ışladan ibaro qara kcçodoıı yapılmış un-on bc> cvlor idi. Ə w e -  
limci cvin sahibi qara. yumru qannca qan bizi görcak tobassümlo 
xoş-xaruş ayıtaraq pişvazımıza gəldi Mon öz Azorbaycan istila- 

hımla vo Sofya Moskva lohcosi ilo qanya sual vcrdiyimizdə nə o bizi 
və no biz onu horgiz düşünmoyırdik. Amma ürak dili ilo bir-birimizo 
xoş olduğum uzu boyan cdəndən sonra həmin qan ilo qonaqlaşıh, 
astanada moxsuson bizim  üçün salınan kilim üstündo əyloşdik 
Astananm o biri ağzında bizimlo rubəru bir kosasaqqal qocaman türk- 
mən çöm boltm ə otunıb. qucağındakı uşaqla tonbəl-tonbol oynaşır idi 
Zahirən  bu kişi qannm  qocası. yoni ev sahıbi ikon əsla bizo mültofıt 
olmayıb. komctinalıq nozori ilo gah-gah gözaltı bizə baxırdı... Qannın 
bır nəfor növrotso qızı kondümgun. qaragöz Comilə və həmin Cəmilo 
qiyafodo bir nəfər golini H afızə cəvanəzonlora moxsus tobossümlo 
bizo hom m oclis olduqlannda cynən meymunlar şivəsilo Sofyanın 
pal-paltann  olloşdirib. bır-birino göstorirlor idi. Sofya öz növbəsində 
türkm onçolonn baş və sinolorindoki gümüş im arətlorə tohoyyürlo 
diqqot edib. libas vo qiyafolorino təftiş cdirdi Amma yazıq mən, 
Şeyda bəy! Bu üç cəvanonin hər üçüno tamaşaçı olduğum halda, 
hər birindo bir növ ünaslıq otri anlayıb, gül arasında bülbül kimi 
şövqlo həzzlonirdim .

Zaton bağ gülləri çol güllorindon xoşrəng və xoştorkib olurlarsa 
da, lakin çöl gülünün batini otri bağ gülündən kəskinraq olur; indi 
habclo vohşilər dorocəsindo hcsab olunan türkmon qızlan nozif libası 
Sofyanın müqabilindo tomsiton şomi-kafuri müqabilındo ruğononduz 
çıraq kibi görünürdülorso do, amma... Bilməm no ısə türkmon qız- 
lannda haylə bir ünaslıq qoxusu hiss olunurdu kı, onu daha təqnrə 
gətirm əyirom .
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Sofya törkmonçolorlo doğrudan-doğru aşinalaşmışdı. Rus xanımı 
ilo türkm on qara q tz lan  dil, m o/hob, adab vo adot cohotlorico bir- 
binndon oğyar ikon indi m əhz ünaslıq şirkoti ilo bir-b irı ilon bacı- 
laşıb. ol vo dil işarosi ilo m chriban-m chriban alışırlar idi. Bunlann 
ıxtilatı macalda m ən bir ncço doqiqo fiirsot tapıb türkm onlorin vaz ı- 
moişotındon fılcümlo xobor tutdum.

Qara kcçolordon yapılmış cvlor oksoron iki bölünm oyo kosilibon. 
b ir bölm odo olboso vo osloho m isalı m ofruşat vo o biri bölm odo 
qab-qacaq qismi m üxollofat vo m ohsulal saxlanır. Q onaqlaşdığınuz 
qannın bölm olorindo üç çuval buğda, iki mofroş yun, bır küpo yağ. 
ıki dono sabuço. üç dono boş küpo, qulpu qopuq bir aftafa, b ir dono 
qara güvoc, iki saxsı piyalo. bir doııo saxsı. çatlaq ibriq. bir dono mis 
çaydan. bir sac. bir çöm ço, iki çanaq, bir oxlov, şüşosi sınıq çıraq vo 
bu foqoro bır ncço para hısli-paslı şcylordon savay daha zad görün- 
m o/di

O birisi bölmodo yarar nosnolor qismi ancaq bir qobzo oyn qılınc, 
iki hıy kilim. bir-iki top yorğan, bir tay at çulu, b ir yohor, bir-iki 
dono qoyun dorisi. bir cüt çokm o vo bir ncço para zonano olboso 
görünürdü Bölm onin on ortasından kilim  vo xalı toxutnaq üçün oriz 
Iıana (xana) qurulmuşdu. Hananın üstündoki tozoco başlanm ış qaliço 
növorus Hafızonin işı ımiş. Sofyanın işarosi ilo kilim bat gözollor 
hor ikisi xana üsto golib qayot mahirliklo öz hünorlorin dinayn bacıya 
göstordilor. Əvvol görüşdo nozorimdo nahom var görünon türkm on- 
çolor indi kilim baflıq m cydanında nohayot nozakotli görünürlor idi 
vo tş arastnda gah-gah  mono baxtb Iıaylo bir atoşli işvolor sattrlar idi 
kt. m ənim  nozərimdo onların bodəli ancaq rus qtzı Sofyanın qom zo- 
lori ola bilərdi.

♦ * *

A xşam  qaralmışdt. V ağzala qayıtm ağa voqt idi. M izbanlanm ızla 
vidalaşdığım ız osnada Sofyanın iltim ası ilo hor covanoyə bir rublə 
pcşkəş vcrdim . M ənim  bclo böyük səxavotim  H atom lik m onzələsin 
tcyy cdib. cavanm ərdlik m cydam nda fıridunvar guyisəbqət aparmaq

dorocssindo idi! Indi Turdn torpağında Mxavol kusi monim adıma 
çalındıqda qarlca qan  vo kosaca qoca cavanoloro qojulub haylo bir 
nışat buruz cuiılor ki. onlann qülqülosino hotta qonşu cvlardon 
arvad-uşaq tamaşaya çıxtb. homin nişata şorik oldular. Indı bodovı 
türkm onlor arasında da zalim çə pulun zorluca gücün gördüyümdo 
dodu-bahadan cşitdiyim iz "pul noğmosi” yadıma düşdü...

Boli, axır cliqad ctm olidir ki, dünyanı dolandıran çorx homin 
nazırək gırdo lokordok ağçadır ki, dümyoliklo eldon-olo. qoltuqdan- 
qoltuğa kcçib, axır hcç bir kimsoyo vofat ctmoz.

tşıqda hor xcyrin binası, zülmotdə hor şorrin mayəsi lıomin 
bım əsrof, qırm ızısifoı. qızılsurot fıliz ikən oql onun müqabilində 
acizdır!.. Soxavoı ve ya xosasot, izzot vo ya nikbot, ısmot vo ya 
fozihot, kürsət vo ya işrot hamısı pul sikkəsi iİo möhürlondikdo insanı 
ızzot oflakınə qalxızan vo ya rəzalot oslalino cndirən moncolıq ycno 
homin dank çorxosidir! Varlıqda rozillon əziz cdon. yoxluqda əzizlori 
rəzil cdon, vcrm okdo düşmoni dost cdən, almaqda dostu düşmon 
cdon ycno həm in özüdür! Qıpçaqda qırğız, Hoboşdo qara, Hicazda 
orob. Iraqda əcom . Rumda lürk. Turanda türkmən, Qumuqda lozgi, 
Krımda tatar hamısı pula socdoçi olduqlannda milloı. mozhob, insaf, 
ınürvol. irz vo namus hamısı homin pula qurbandır!.. Ax, üzüqara pul!

X

QISI.A İLƏ VACZAL ARASINDA BİYABAN

Torpaq üstündn gvlinlə hanıağu}. D örd günlük h x c  ayt.
X am m m  dilgalıt Kametinaltq. Izhuri-m atbb  v'J iqrari-tjqsir.

Məlamət. Nədam at va nicat. Gitlin hamaili. Rəddi əmanət

H ava daha qaraltrdı. Vağzala qayıtmaq lazım idi. Qışladan 
qədəm boqodəm  uzaqlığımızda gcco cvlor yavaş-yavaş qaralıb axır 
bilm orro gözdon ildilor. Q ənşərim izdə vağzahn işığı gör&nürdü. 
Sofya qolu qolum da. başı çiynimdo nazla qodom götürorok, zövqlo 
cşq vo mohobbotdon dom vunırdu. Söhbolin osil mozmunu nə oldu- 
ğun vaxşıca duyduğum da reviyyo ilo tcz-tcz söhbot nştosin qınb, 
özünıü vağzala yetimıo^'o loləsirdim. M onim boylo tocili gctmoyimi



Sofya bir-ıki dofo mono nəsoq cdondo sonra iiçümcüdo: “ Daha mon 
yoruldum ". - dcyibon qohrlo qolun qolum dan rodd ctdi. Xanımın 
könlün almaq üçün 6 /üm ü  miiqossir qəlom ino vcrib üzrxahlıq toriqi 
ilo əlin öpdüm. Sofya olini əlim don buraxıb acıqlı işvo ilə: ‘‘Burada 
bir az oturunuz” . -  dcyib qumsal torpaq üstündə oylondi. tndi monim 
loklifım mütabiotdon savay əlahiddo şcy ola bilm odikdo gəlin  ilo 
çar-naçar homzanu əylondim.

I lavam n qaranlığı çökm üşdü, çölün hom varca üzü qara moxm or 
rəngindo birəng görünürdii. Amma göyün tağı həlo şüa zorrəsi ilə 
dolu ıkən eynon N işapur fıruzosi kibi cila verirdi və həm in lağ içro 
təzo çıxm ış ulduzlar kəonnohu lacıvord otlas üstündo güm üş fılokiər 
kibı borq vururlardı. Zilhoccənin dördgecəlik  mohparosi Ü taridlo 
rubəru dayandığında guya onu qucam aq arzusu ilo ağuşun pohmon 
edib eşqlo dayanmışdı. Axşamın qaranlığında hor bir ziruh və qeyri- 
ziruh şcylor süm m ün-bükm ün dayandıqlan halda, qumsal türkm ən 
çölü o dorocodo xam uşanlıq idi ki, hotta yanım dakı zəifonin nobzlo- 
rındo axan qan cuş ilo “q an -qan” çağırdığı aşikara cşidilirdi.

♦ ♦ ♦

Bir-ikı doqiqə kibi bclo biaram kcçdi. Indi ycrə oturduğum uzdan 
sonra hor ikımız samit oyloşib guya sual-cavab vcım əyo cürət ctmoz 
ıdik. M on ıam istıqam ətlo gözlorimi aya dikıb bərqorar baxar idimso 
do. amma fikrim Sofyada idi. Sofya olindoki yelpici nazla açıban tokəl- 
lü llə üzün yclləm oyo başladı. Q ızğın cəvanonin üroyindoki xahiş 
no olduğu aşikara molum idi. A m m a vapordakı əhvalatdan sonra 
m oqam lar ilo özüm  öz  fclimo şükürlor cdib. asim lik foxri ilə ürəyim i 
doldurduğum da daha şcytam yyo doğdoğəlorə osla yol vcrm oyirdim . 
Ilal yanım dakı gözəl ilo göydoki aya baxdığım  növbolor qəlbım doki 
şurişlorin cavabın batinı d illə yuxarıdakı aya xitab edorok dcyirdim: 
“H aşa, haşa, bu qobilı xoyanoto horgiz m on boyun qoym ayacağam ! 
Safiirokli Pavluşam n irz-nam usuna xoyanət ctm ək in saf yolunda öz

doğma qardaşımın namusuna qosd ctmok kibidir! Indi kürcyi-orzin 
bır m stındo hamı xcyır-şorloro şahid olan hocc ayı mnnim də indiki 
fclimo şahid olacaqdır. Bu günlordo Kobo otrafında toplanan hoc- 
caclar homin ayı əgor mon görən kibi görürlorso. bos bu ay hom moni 
göron kibi onlan da görür. Hoccdon murad nofslo mücadilodir... 
Bəs lıəmın türkm on torpağında ogor mən də öz dinımi ycnno yetir- 
som , hocc ovozi olur...”

Hal mon bu fıkirlordo idim ki, Sofya olindoki yclpici qoflotən 
monim üzüm ə çırparaq: “ Daha bosdir göyo baxdığın!” , -  dcyibon 
koskin soslo çımxırdı. Mon kavalcrlik rəsmi ilo xanıma kompli- 
m cntlor söylodiyim osnado o. ow o l mono etiraz göstorib sonra küstax 
m ülayim loro şüru ctdi. Sofyanın şohvotongiz işvolori ycnə dinim 
cvino roxno salm aqda idi. Bcş gün bundan oqdom bu gözolin vüsalı 
üçün can vcrdiyimdə, indi təsorriif ctm əyə heç bir cohətco məmaniot 
yox idi. Hal həm in ay aşığında Sofyanın aydın üzü xatinm məhtabına 
oks salırdısa da, am ma kayut içındə din qüvvəsilə qarot ctdiyim ifaf 
şohablan dofoatla nofsim şeytanın rocmlo kor etdiklərino daha qoba- 
hot küsufındən sovay özgo surot görmozdim vo bunca dııı mayəsi 
ilo özüm ü möhkomlondirdiyimdo daha o ınokkaronin müalimolorino 
süstiəşm oyib kəm etinalıq başlamışdım

T əbiot qanunu ilə covanə arvadlann cümo fıituhatı məhz dil- 
borlik zoforino münhosirdir. Naziktob xanımlar zaton ürok qarotino 
horis olduqlannda homışo şikar dalısınca qəddarlıq yolu ilə çapmaq- 
dadırlar... Vay o düşkünlorin halına ki, bu bımürvot alamançılara ycsir 
olalar! Bu əm rə bərəks, bibak zoiflorə zofor tapmaq üçün heç bir 
iqtidar tapılm adıqda, molız bir olac var ki, ofsus o da hər kişiyə 
m üyəssor olm ayıb -  kəmetinalıq!

•  •  •

Sofya m ənim  komctinalığımdan axır özünü məğlub gördüyündo 
m oğlublar kibi nagəhan sosin osdirib dedi:

-  M üsyö Şcyda bəy, sizin barodo mon özümü müqossır hiss edib 
üzrxahlığa izn istoyirəm.

Bu sözü dcyib qurtaranacan xanımın sosi o  payodo doyişdi ki. 
ax ınm cı kolm oni daha dcyomodı. Nazonin Sofyanı imdiyoco heç



bir vaxt belo dilofkar görm odiyim do, üroyim biixtiyari soksonirdi 
vo həm in biixtiyarhq hökmü ilo onun üroyin alm aq üçün ahostorok 
olin öpüb dcdım:

Xamın ofondim , bu no müqossirlikdir... bu no ü/rxahlıqdır, 
m əgor nə olub?

-  Yox, ofəndim , mən sizin barədo m üqəssirom . Bu b ir ncço 
günlor qozara s i/in lo  hom sofor olduğum uzda om don vo ya səhvon 
si/.o çox müxıll olmuşam.

N ə barodo, xanım ? ... A xır düşünmoyirom .
- Çox yaxşı düşünürsünüz, ofondim ... M adm a/cl Filippova... 

Kaıcrina...
-  A xır nə olm uş?
-  Ax! Adam incitmoyo s i/in  hovosiniz golir!
Bu sözlə Sofya üzfın mondon çcvirib daha cavab vcrmok istomədi. 

A mma mon tokidlo bir ncço dofo m ətlobin çcgunəsin sorduğum da 
axır ü /ü n  m onə çöndərm om iş tom kinlo dcdi:

- Ncço gündür ki, s i /  Katerinadan ötrü b iaram sm ı/, am ma görüş- 
moyo macal tapm adığtnızda bu gün qolo içindo s i/in  üçün yaxşıca 
fürsot idi.. yoqin ki, s i /  onunla vədoloşm işdiniz, am m a mon ycno 
sizo müxill olduın, əfv  edosin i/.

Boli, motlob ındi m olum  idi. Səforin əw o lim c i günü başdan 
kcçmiş macoranı komahü xoyalım a gotirdıyım də bu xüsusda özüm 
öz nabokarlığıma iqrar ctdim. V apor arxasında bu zoifoyə içırtdiyim 
roqabət /ə lıo ri şirin canına o qodor sirayot ctm işm iş ki, indi osildə 
olmayan şcylori vəhm ə gətirib cünunlar kibi bodhəvalıq cdirdi. Kcçon 
daha kcçmişdi. İndi l)clə aşüflolikdə bu bihudo motlobi dövro salmağı 
bivəch gördüyüm do, ö /g o  nıotlob üstə  porgarlıqla söz dolandınb, 
xanım m  xud özün iqrar dairosino çokm ok istərdim , dcdim:

Xanım ofondi, sohv cdirsiniz. Sizin kibi gözəlin  b ir tclin 
Katcrina kibı min m adm azclo doyişm ozom .

Bəsdir, A llah xatirıno!.. S izlor kom plim cnt söylom əyı adət 
cdibsıniz, am m a kom plim cnto m ənim  horgiz chtiyacım  yoxdur.

K om plim cnt dcyil, xam m ... üroyim iıı osil m ətlobid ir ki, izhar 
cdirom.

-  Doğru?
- Boli, doğnı.
- A m m a bu sözlor o gün vapordakı və hal indiki fclim izo horgiz 

m ütabiq golm ir, ofondim!

298

- Fclim ın səbobı hor no olmuş olsa, axır noticəsi ycno sizin 
soadotini/dir, xanım.

Sofya bır-ıki an mütofokkir dayandı. Zahiron mon söylodiyim 
m otləbi xatirmdo tokrar cdirdi, amma felimin sobobi no olduğun 
fəhm  cdom odikdo tohəyyürlo çiyinlorin sıxıb dcdi.

- Horgiz fohm cdom əyirəm ... Amma sizin komctinalığınız hor 
halda mənirn üçün hoqarotdir.

M on hala homin cavabı gözlodiyımdo daha dayanmayıb dcdim:
-  Xanım ofəndim , bos indi daha küsıax danışacağam... Moni 

m əzur tutasınız.
Sofya bu sözlo yelpici açıb yavaş-yavaş ö/ünü yclloməyo başladı. 

M on ö /  növbəm do fılcümlo sö /ün  torhim düzəldib dürüşt vüqarla 
dcdim:

-  Sofya M ixaylovna, hala siz bır ayın golini ikon, bu bir ncçə 
güniin arasında mon Şcyda boyo arvad olmaqdan ıctinab ctmoyir- 
siniz...

Xa, xa, xa!.. O ndan ötrü ki, Şcydamn şux go/lori sehrlo moni 
divanə ctmiş... xa, xa, xa!

Sofya təzodon şuxluq başlamada idi, amma mon cidd ilo danış- 
dığım  sözlor indi ho /l ilo fosx olunmadan qayotdo ağnm aqda idim 
vo bu ağrı içro şirin tonla başladığım kolamo bir a/. molamət zohori 
qatıb  dcdim:

-  Xub, ogər Şcydanın şux gö/lori sizi belo cünun cdirsə, bəs bun- 
dan sonra Kaspi torpağında daha çox şuxçeşm Şcydalar tosadüflo 
sizə rast goləcokdirlor.. Yoni növbolorlo hamısına arvad ohıcağınızı 
homl cdirəm!

Sofya mom m bu sözümdon pul kımi qızanb, cuşla cavab vcrdi: 
M öhtorom ofondım!.. Sizdon çox nca cdirom ki. öz sözlorinizdo 

ədobli olub, bunca bişorm  işlori mono ısnad vcrmoyosıniz... Siz 
güm an cdən övrot mən deyilom. sohv cdirsiniz...

Xanım  bu cavabla səsin ucaidıb mondon xamuşluq tolob edırdiso 
do, am m a m on hala ovvəlki sözdən acıxdığımda tongliklo üzümü 
turşudub dcdim :

-  Sofya M ixaylovna, doğnı sözü danışmağı hcç kəs qədoğon
clom əz. M onim ycno gümanım budur ki, monimlo başladığınız 
m üam iloni özgolərlə do... .

-  Ə fv buyurasınız, əfondim!.. Sizinlə başladığıın muamılonın 
özg ə lə rə  doxli yoxdur.



-  Bos m onim lo başladığınız müam ilo hansı hüquqla olduğun 
bilmok istorom.

-  O  monım öz işimdir, özüm bilorom və bu xüsusda heç bir kosin 
mondon hcsab almağa ixtiyarı yoxdur.

-  Doğrudur, ixtiyan yoxdur. am ma hor kos öz to səw ürün  söylo- 
m əyo ixtiyarı var.

-  Sizin tosəvvürünüz nasəvabdır vo nasəvablıq ondan ötrüdür 
ki, motlobi gcc anlayıbsım z.

- Mon anladığım  odur ki, sizin müam ilo üçün şəhvot q o ləbə- 
sindon səvay olahiddo bir səbəb  yoxdur vo hala bu saətdə hornin 
söhbotin açılm asından səbob ycnə şəhvot qolobosidir.

-  Xub. bclodir. bclo olsun!.. Tovoqqc cdirom kı. bu söhboti burada 
qot cdəsiniz; daha bundan sonra m ən sizlo danışm aq istomirom!

Bu sözlə Sofya ayağa qalxıb gctm ək istərdi. Amma mon onun 
olin bork-bərk tutub bir-ikı dəqiqo tövqif ctməsin yalvamıaqla iltimas 
ctdim . Xamm d inm əz-söylom əz oylondi, am ma əlindəki yclpici 
üzüno tutub büğzlo m əndən üz çəkm işdi. İndi daha dayanm aq vəqti 
dcyildı. Sonra ürəyımin motlobin izhar ctm oyo fursot tapmayacağımı 
m ənzuro aldığım da m chribançılıqla onun olin tutub başladım:

-  Sofya M ixaylovna, ctiqad cduıiz ki. m ənim  hərəkotim  vo 
m ənim  indiki sözlorim  mohz sədaqət üstədir v ə  bunlann noticosi 
sizin səadotinizə bais olacaqdır.

Sofya yclpici üzündon çokib m ütəoccib tonla dcdi:
-  M on sizi qənbom əzac adam görürom , ofondim .
- Boli. yaxşı qam bsınız... hoqiqəıdə mon çox qoribom əzac 

adamam, o gün vaporda sizınlə monim aram da kcçon m acəra vo ındi, 
homin gccə voqti, xolvəti biyaban içindo səninlo d izbədiz oturub 
şəhvətdon əm in olduğum  halot o dorəcodə ocibodir ki. horgiz bavor 
olunm az və hərgah bir vəqtində bu həqiqol sərgüzoşti on yavuq dos- 
tum a noql cdərəm sə. yoqin kı. inanm ayıb əfsanə  hcsab cdəcəkdir...

Xub. xub... A xır m otlubunuz nodir?
G olin bu sualı vcribon tokəbbürlo gordənm  çokdi və m ənim lo 

doğru rubəruluqdan bir az yanakı oturduğu halda, sol tərofdon m əno 
profil (xətti-su rət) göstonb. kəm ctinalıqla üzünü yclpiclom əyo baş- 
ladı. İndi ürok dərdin həll ctm ok üçün həkim  Sokrat rəviyyosi ilo sual 
vcrib cavab alm ağa m acal yox idi. Ə sil m ətləb i napüxto kəlm əlorlə 
xam m a ycdirtm oyi lazım bilib, dürüşt səs lə  dcdim:

- Ə ziz mÖhtorəm Sofya Mıxaylovna. ındı siz conablar bir kişiyo 
arvad ikon, ctim ad çoxdur kı, bir ncço aylardan sonra bir kişiyo də 
ana olasınız...

M ənim  bu sözüm dən Sofya xanım hürkmüş ahu kimi qotloton 
boyun qaçınb  çopoki nozorlə mono baxdı Əlindoki qara yclpinc ağ 
uzünün yarısını qapadıqda. ancaq alnı vo ıki qaş-gözü görünürdü. 
Bu işvə ilə o gözolin surəti cynən göydokı həftəlik ay kibi görünürdü. 
İşvəli gəlin  bu nozərlo məni vaJch ctdiyindo. danışdığım sözü biix- 
tiyan unudub hcyran qaldım, bu hcyranlıqda nə qədor fasilo çəkmışdi
-  b ilm əm . ancaq hala Sofya həm in halotdo baxır idi, mən ycno söz 
riştəsın ə lo  alıb dcdim:

-  Bəli. bir ncçə aylardan sonra ana olacağınıza chtimal çoxdur. 
Bos. gözəlco  xanım, indi bu fcli to səw üro  gətirib tamaşa cdinız kı. 
özgo kişiloro arvad olm uş bir ana əgor öz doğduğu uşağa “balam'* 
dcyib öpdüyü halda kimin nütfosindən vo kimin familiyasından oldu- 
ğun bilm əzsə — no olar? Vo hakəza homin doğulmuş balanı zahirdəkı 
şən  atası "oğlum ” deyib qucadığı halda, yanındakı arvadının batinmdo 
südur cdən səs ki. “ey yazıcaq kışi, qucadığın bala sonınkı dcyill” 
Aya m eyit üstündo çağınlan mərsiyo avazı kibı dcyılmi?.. Vn həmin 
arvad öz xacəsin hor gündo on dəfo ıstchza zohəri ilo ağulayan kibi 
deyilmi?.. Xanım əfondi. güman cdirəm kı, bu bidadlıq qanlılıq kibidir 
vo qanlılıq qozob gətirər!..

Mon hala sözümü qurtarmamışdım ki, Sofya başm aşağı əyib. ycl- 
piclə üzün örtdü. Həm işə sərkcş görünən xanımın indiki səmigunluğu 
monim nozərim də çox mütəossir mənzərə ıdi. Gəlinin gözəl üzü qara 
yclpıc altında gizləndikdə ancaq ağ, homvar alnı, qalın zülf içində 
kəənnohu bulud arasında ay parası kibı görünürdü. Ənduh qaraltısı ilo 
tutulm uş bu gözəlin indiki torkibi toşbihən küsuflanmış qomorə bon- 
zədikdə, ay tutuianda mis çalınan kibi zınqırov tok cingılləyib ağladı 

Zatən  yaralanm ış ycrdən zohor tcz sirayot cdor. İndi Sofyanın 
ürəyi ch tizar piçtabında roqiqlonm iş ikən ycno bir-iki kolmo kəskin 
sözlər söy ləm əyə monim üçün yaxşıca fursot idi, dedim:

-  Xanım , ofondim! Ö zünüz insaf ediniz... Bunca nozif libas ki, 
örtübsünüz vo bunca zo rif zinot ki, gcyibsiniz, hamısı məhz izzot və



hörmn! üçün dcyilm i? Bəs, özünüzü ozizo vo möhtoromo istomoklo 
bclo, aya. rovamıdır kı, dünya cvindo can rişlosı ilo dordlorinizi çokon 
şoxs sizin öz nozonnizdo xur olsun?.. Aya rovam ıdır ki, mal vo 
monala. irz vo namusa şorik olduğunuz kişi buynuz çıxarm ış m osxo- 
rolor kibı özgolor nozorindo gülünc olsun?..

M on bu sözüm ü buraya çatdırdığım da Sofya lorzo ilo morııhonı 
üzündon çokib. bulud dalısından tülu cdon bodr kibı üzünü açdı. 
C/özolın şohla gözlori yaşla dolu idi vo qızarm ış anzi yaş qotrolori 
ilo islanmışdı. Q oynundan çıxardığı dosmal ilo gözlərinin yaşm silo- 
rok hülqum una yığılm ış lüabi udqunuban dedi:

Bosdir. Allalı xatirino. bosdir!.. Danışdığınız sözlor hamısı doğ- 
rudur və doğru olduğuna iq ra rcd ib , öz  toqsirimi boynum a alıram... 
Monim qobih nıyyotlorim  sorasor murdarçılıqdır. loimlikdir. idbar- 
lıqdır... Ox! Bu lıorokotimin koflarosi üçün mono tövbo lazımdır. 
tövbo!.. Ax. Pavluşa. Pavluşa! Son monım hoqqimdo etdiyin sofalar... 
Ox. ox! Moni oda yandırmalıdır!..

Ehuzaro golmış golın daha göz yaşın saxlaşdırmayıb hönkünlom o 
ağladı. Zolalotdon qurtardığım  covanonm  ındikı haloti bir cohotco 
mono dın qürurluğu yctırırdisə do. am m a olahiddo cohotco üroyimi 
dorhom  cdirdi. X anım ın uroyin m olam ot ncştori ilo yaraladığım da. 
indi rokzonlor işvəsi ilə hom in corahoto molhom  qoym ağı lazım 
bilib. dilnovazlıqla tosolli vem ıoyo başladım . Solya ollori olim do. 
başı çiynim do uşaq kimi h ıçq ınb  ağlayırdı, yoni üroyindoki qobahot 
nıkbotin nodam ot qotrəlori ilo yuyurdu... Zohi soadot!

* ♦ *

Y anımdakı tozə golin nıcai tapm ış günahkarlar kibi ancaq m odh- 
lor söyloyib dcyirdi:

-  Can. Şcyda boy, can Şcyda boy! Sən m onı həlakotdon qurta- 
rıb. təzodon həyat vcrdin... A llah sonə ocr vcrsin! Şükfir xudaya ki. 
ov\*olimci güm rahlığım da sizin kibi nocabotkirdar şoxso rast gol- 
m işom . yoxsa tozvic alom ino ycni ayaq qoyduğum da, qoton güm - 
rahlıq vortosino yıxılıb daha duram ayacaqdım ... Hala şükürlər ki, 
nıcat tapdım! Min bod öm rüm  olduqca sizi foram uş cdom ozom  vo 
dınc cohotico özüm ü sizo borclu bildiyim do. siztn şoklinızı həm ail 
cdib boğazım da asacağam .

Sofya daha usanıroşdl. ağ mondil ılo gözlorin silib başına vur- 
muş horarotı soyutmaq uçün ycno yclpica yapışdı. Sobahgülü jalo 
qətrosı ılo xoşlanan kıbı bu bımısl gözolın camalı göz yaşından sonra 
daha da gozolloşmışdı! Indiki sofa şölesi golinın ürovindo sürotlo baş 
vurduqda xatınndoki küdurot qan.nl,ğı bir-iki (teqiqonin fasilosindl 
bılmonro mohv olmuşdu vo xozanasar kiKİorlordon sonra tozo golinin 
gozolco uzu eynon balıar gülü kibi şükuft ctmokdo idi. Q(inço dodau- 

lobossüm  havası ilə açıldığın gördüyümdo. ruhum şcvdasını ycno 
toronnüm o gotiribon tozvic vo ifafo daır bır neço foqo'ra hadisolor 
söyloyib axırda dedim:

- Can. Sofya! Indi əgor özünü din cəhətico borclu bilireonso. bəs 
rnonim tosvirim ovəzinə bırco kolmo sözümü həmail ctson mətlubraq 
olur vo o bir kolm o “ iffot”  lofzıdır ki. ünaslara dair hor bir soadot 
hamısı homin lofzə mozmundurlar. Ifaf bir təvizdir ki, hansı golinın 
gordənindo olursa, daha zolalot əcinnosi onun ürəyinə horgız yol 
aparamaz.

M onım bu sözümün müqabilindo Sofya ifaf gücü ilo mənı qucu- 
yub alnım dan öpdü vo bununla bclə, sədaqot visaqın tamam cdib 
ayağa qalxmışdıq.

Ç ar otrafda alom vo tobıot homin qorarla gözol ıdi. Sotya öz adəti- 
nazilo qolun qoluma vcnb vağzal torəfo üz çöndəmıişdi Rubonımuzda 
ışıqlanan ay guya tobnk  üçün o w o lk i ycrindən bir az aşağı cnib, 
aydın-aydın  üzüm üzə baxırdı. Şuxondam gəlin iki saat bundan irəli 
hom in bu yolu özgo ahənglə gctmiş ikon indi maaş vo toəhhül 
xüsusda azadə söhbotlor cdirdi və təfriqo mətloblor arasında mənim 
əfalım ı nıəhd cdib, aram ızda kcçmiş macəraları bir vəqtindo Pavlu- 
şaya söyloyocoyı niyyot cdirdi.

Pavcl Pctroviç vağzal kənannda dayanıb bızı gözloyirmiş vo 
uzaqdan bizi görcək sobirsizlikio istiqbala golib. ıztirabda olduğun 
ızhar ctdi. Safurokli kişi guya sofayi-batini ılo bizım aramızda keçən 
müam ilodən fılcümlo anlayıbmış. Sofya kışirnn ıztirabına guya diqqət 
göstorm ok üçün bir növ zarafat. b ir növ molamot tonu ilə: “Yoxsa



b i/ im  baro m izd ə  bədgximan o ld u n ?” -  dcy ıb  so rduğunda, b əx lo v e r 
kişi ə w o l  onun o lin i öpüb  sonra  nohayo t, vüqar ılo dcdi:

-  Y ox, gözu lım ... S ən in  ism ətiııə  vo Şeyda b əy in  nəcab o tin o  
xa tircəm  o lduğum da bədgüm an  o lm ağın ıa  horg iz  s ə b ə b  yoxdur.

Pavcl Pctroviç tosadüflo söylədiy i bu sözdon biintiha te$əkkürlor 
lıasil c td iy im do. özüm  ö z  o m o lim ə b ipayan  foxr cd ird im  v ə  ü rəy im - 
doki ism ot sofası ilə  S o tyan ı öz sah ib inu  tapşırıb , o n la rla  m üvafıq  
vağzal q ap ısına  girdik.

XI

CƏRCO VƏ CEYHUN

P işvaz  B iixl və x ə y a m t. So fya  i h  xu d a h a fiz  
I f a f  lazzəli

Z ilh əccən in  bcşınci günü  idı. Z öh rdən  üç saa l keçm iş C ərco y a , 
y ən i Pavcl Pctrov için  m o h ə lli-x id m o tin o  varid  o lduq . Pavel P etro - 
viçin qu lluq  yo ld aşlan  a rv ad -u şaq la , tə zo  golın  S o fyan ın  p ışvaztna 
g ə lm iş lo r idi. Ö p ü ş-q u cu şd an  sonra vağzaltn  baş za lın d a  aç ılm ış  
sü fro y ə  əy lo şd ilo r. Pavcl Pctroviç h əz o rd ə k ilo r lə  m oni aşnalad tb , 
sağ lığ ım a tostlar qald ırd ı. Q odoh içon lo r cüm ləsin d o  iki n a fə r  C arco  
boy lərı görünurlord i. B aşlan  ça lm alı kav a lc rlə r g ü lən d am  dam alarla  
b ip ə rd ə  rnazaq laşm alan  kübarlardan  o lm ala rın ı an lad ırd ı.

Q ayda  üzro  k arvan ım ız  C ə rc o  isk o lə sin d o  b ir  saa t çağ lı tö v q if  
c d ə cək d i T o z ə  a şn a lan n ıla  fılcüm lo  dam şm ağa  m acal tap ıb , söhbo t 
p a rə lə r in d ə n  ax ır  bu  m ozm un m ə lum  etd im  ki, d cm iş lə r: " B e h o r  
k üca  ki. rovi, asim an  hom in  rong  o s t” , y ən i büx l. Iıosod. qcy b ə t, 
b öh tan , riya  vo xoyanə t n ecə  k i, h ə r  ycrdo  vo  ho r c ə m iy y ə td ə  guya 
laztm  o lan  k ib id ir. bu rada  hom  d o stluğun  şorti im iş. S o fya  bu b ir 
saatı m onim  o tra fım da do land tqda n əh a y ə t ca n fə şa n lıq la  n əv az iş lo r 
ed ird i. I lə z o rd o  o lan  d am ala r (o lo lxüsus  ta c ır le r lə  m azaq laşa ııla r) 
S o fy an ın  ca n fə şa n lığ ın ı rən g ı-rö q o n lo  b o zə k lo y ib , n ş x ə n d lo  b ir- 
b irin in  q u lağ ına  p ıç ılday ırlard ı. S o luxm uş d am ala r S o fyan tn  gül 
ca m a lın a  cybcu  o ld u q lan  v ə  hotta  bozilo ri öz lo rin i S o fyadan  gözə l

xoyal c td ik lən  q ıyafolorindon aşikara m olum  cdirlordi . A m m a Sofya 
bu d am alan n  arasında. ınsafon. h ə r  b ir c ə h ə tco  osıl xunım ıdi. C isım  
v ə  su ro tlə  bəd iü lcam al gə lm  ındi b ir  növ  vüqar vo təm kin  hasıl 
c td iy ındə , m ən im  nozo rim də ız za to  şayosto  b ir vücud görünürdü. 
E tiqad cd irəm  ki, izzoto  layiq dünyada og ər b ir  m üqoddos şey  varsa, 
m ohz xoşkirdar xanım lardır. M ənim  ııozorim də Sofya indi daha övrot 
dcyil idi, b ə lko  fırüştə suro tindo b ır vücud idi ki, ü rəyim doki üxüvvot 
ca z ibəsi ilə  ona b ənd  o lub  daha ondan  aralanm aq  istom əzdim .

* * ♦

L okom otiv  ik im ci dofo  ç ığ ırm ışd ı. Süfrodok i hozorat tozo toz - 
v ıc lonn  x atinno  oziz  qonaq üçüıı ax ınncı do fə  lost qa ld ınb , qodoh lon  
ləm ızan o  b oşaltd ıla r v ə  sonra icm aon za ldan  eş ty ə  ç ıx ıb  hay -huy , 
q ə lıq o h ə  v ə  züm züm ə ilo  p la tfo rm ada top land tlar T o zə  dostlarım la 
qayda üzrə  "xu d ah a fız"  ed ib  ax ır Pavcl Pctroviçlo  qardaşlıq  üroyi ilə 
öpüşdüm . Sofya M ixaylovna toqrirə golm oyən cuş ilo "o lv ida" dcyo- 
rək , iki d o fə  olin  d o d aq lan m a qald trd t. indi S ofyantn  olin  öpdüyüm  
halda, ü ray im dək i iffot z iy ay i-b a tin i b asarə tim i o  pay o d ə  aydın 
c tm işd i k i. b ir ho ftə lik  m acoran ı m onsurluq  gözü ilə  m üşahido  edib 
ö z -ö z ü m ü  hala İb lisə  uym am ış A donı su ro tində  görürdüm . Bu b ir 
h ə flo n in  fas iləs ində  n cçə  d o fo lə r  S ofyadan  hasil cd ə cəy im  qəb ah ə t 
ho zz lə ri indiki iffot lə zzə tin ın  m üqab ilindo  koonnohu  şüşo sınığı 
itirib  ləl parçası tapan kibi idi,

X I I

CEYHUN

K örp ii iislündə C eyhuna  b ir  nazar. Ə b iilhəsan Rudaki 
Va həsrəta , dah a  g örm əyəcəyəm . X acən in  b ir  qəzəli. Ə fsu s la n m

C cyhunun  üstündə ləzo  tom ir o lunm uş tax ta körpü candan m ö tə- 
bo r o lm ad tğ ına  göro , zong in  lokom otiv  guya kö rpünün  yükün yün - 
g ü lla şd irm ə k  üçün n ə h a y ə t a ğ tr-a ğ ır  gcd ird i. L okom otiv in  yanınca 
sağdan  vo  so ldan  iki n o ib r  so ldat o llo rin d ə  b cy d ə q lo rlo  odu  sudan 
kcçirm oklori insan onasira  qolobo etm osin zəban i-hal ilo boyan cdirdi 
Q oca C cyhun  şcy d asifə t şu rid o lo r kibı uca d ağ la rdan  baş gö türüb



əfğan çağıra-çağıra şimala doğru üz qo>,ması ycno monim nozorimdo 
/om anom i/ üçün mocazi kinayo görünürdü.

Söz moqam ına çokdiyino göro, oxuyanlara (oqdim cdirom  ki, 
canovorlər padşahı çağın lan  aslan ogor ki, insana m exsus ücb və 
tokobbürdon ari ıso do, lakin ycno boynu /əncirli aslan gördüyüm 
ittifaqlarda onun rozil olduğuna biixtiyar ağlayıram  vo habclə indi 
əzəm ətli Ccyhunun oriz cınaqlarında müsəlsəl cəsr qurulması moca- 
zon monim no /ə rim do  vohşi hcyvan başına ofsar taxılan kibi görü- 
nürdü və bu cosr altında sotvətli su kəənnəhu rod kimı nərildoyib, guya 
zobani-hal ilə dcyirdi:

Ma ncdanm oz rizai-hoqq gilc 
Ar noyayod şirra oz sclsclc.

Həmin Ccyhun barəsində dürlü-dürlü hekayolor vo əc ibə-ocibo  
qıssələr oxuyub, ozom ot vo şövkotino inandığım aləm də indi rəzalot 
ko f köpüyü ilə ayağım  altında ilan kibi yalm anm ası insafon moni 
bork ağntdı vo onunla belə, uca körpü üstündən m übarok rudxanənin 
türfə tamaşası gözüm  qabağtnda oxbar xəzinosino rövzon açdıqda 
Ə bülhəsən Rudokinin1 m oşhur tozm ini bərbət noğm osi kibi qulaq- 
lanm da cıngildoyirdi.

Buyi-cuyi-Mövliyan ayod homi.
Buyi-yari-mclıriban ayod homi,
Rigi-nmulu dıirüştihayı-u 
Ziri-payom pümiyan ayod homi

Ey Buxara, şad başü şad homi,
Şah suyot mchman ayod homi,
Mir mah ostü Buxara asiman.

1 Obülhı»M»n R udoki o t-S a m a n  osrındo  w h ıb i-d ıv a n  bır >,ıır idi. F lm i-m u sıq ıd o  
y o d i’ bcyxast o ld uqda  I )m ir  N osır  S am an ın in  m oclisindo  ın ü q o m tb  nod ım lo rdon  birisı 
ım iş. O rnir N osir X orasan m ülkün tosx ir cdondon sonru H crat şohorindo  m üqavım ot cdib. 
daha  H uxaraya qayıtm aq ıstom ozm iş, nm m a B uxaranın  k ü b an  om irin  ycn o  B uxaraya 
q ay ıtm asın  a r /u  c td ık lo rındo  onu n  tohrisin ı ü b ü lh o so n d o n  iltim as cd irlo rd i B ir  gün 
n işa t ınoclı.si iıniş. O bü lhoson  om irin  hüzurunda bi>rbot çald ığ ı halda, hom in  Ibvqdokı 
qosidonı bodahoton  ox u y u b  om iri o  payodo m ütoossır c td i ki. a m ir, ho ttn  çokm osin  
uyajhııu gcym om iş hom in  m oclisdo  a ta  *ovar o lu b  B uxnraya ozm  ctdi

Mah suyı-asımatı ayod homi.
Bor sorv ostü Buxara bustan.
Sorv suyi-bustan ayod homı.

Karvanımız körpünü kcçib qayını torpaq üstündo sürotlo çapırdı. 
Vaqonun poncorosındon başımı cşıyo çıxanb. Coreo torofo tofiiş 
ctdım  Vagzalın tomıratı ağaclar arasında xal-xal görünürdü. Solyanı 
görm ok umidi ilo olimdokı binoklu (durbini) C’cyhunun o torofino 
düzaldib artıcaq diqqotlo toftij ctdim. Va hosrota! Zahiri gözlo xəya- 
lımdakı suroti görmok mümkün dcyildı... Axır naümidlik qaraltısı 
ilo kor olduğumda, batini nozorlo Sofyanın bımisl torkini vohmo gotı- 
rib, vaqon içindo gözüyumulu bir ncço doqiqo modhuş düşüb qaldım.

Ə sr vaxtt yavuqlaşmışdı, Ccyhunun üstündon oson xunək nosim 
günün sıcağın soraidib havanın nofosin otirio tutmuşdu. Movadi- 
xonıirom  olan Türküstan torpağı doğma ana qoxusu kibi damağıma 
yctişdikdə tobişairanom suzü güdazla toronnümdo idi vo Xaconın 
bu qozali münasiboton nitqimo gəlm iş ikon suzişli nəfoslo oxudum

Sıno mala-mal dord ost. cy donğa homdomi,
Dil 71 tonhaı-bccan amod. xudara homdamı 
Xiz, ta xatır bcdan torkı-Somarqondı dohim.
K o /  n o s ım o ş  b u q ı-C u y ı-M ö v liy a n  a y o d  h u m ı

... X udaya, bu həm in Turanzomındir kı, on tüfuliyyət gohvaro- 
sində H afız qozəlxanın ruhofza nofosi ilo bu torpağın qoxusun qoxu- 
yub, Firdovsi pakzadm möcüzanə fəsahəti ilo vosflorin yad ctmişom... 
İndi m indiyim iz tcyyülərzin bağırtısı və homin uca dağlardan golon 
şiholər sosi göroson, aya Rüstəm  norəsimidir?.. Va üfüq intihasında 
qara xotlo çokilm iş dağ başlan Rüstom ayağın basdığt Bülur dağı- 
mıdır! Ya da uzaqda görünon o qoloço Rüstomlo sallaşan ağ divlor 
qolosim idir?.. Yox, yox. yox!!! Rüstomlordon daha olamot yoxdur, 
İsfondiyarlar daha doğulm ayırlar, ağ divlor müharibosin daha hcç 
kos ctm ir... Əfsus, ofsus, ofsus!!!



S ü x to m  d o r  h o s ro t i  ö z  b o h n - d id a r o ş ,  v o lı  

Ş a h i- t ı i r k a n  q a fd  o s t  o /.  h a l i - m a ,  k u  R ü s to m i?

Ə h li - k a ın ü  n n / r a  d o r  k u y i - z in d a n  ra h  n is t ,

R o h b o n  b a y o d  c o h a n s u z ı ,  n o  x a m i-b ig o m i.. .

İndi daha ofsuslardan no fayda?.. Kamanlar oyilib, oxlar sınandan 
sonra F irdovsilonn hom nitqi yatmış, ' ,Şahnam o,,lər övrağı hom 
pozulmuş! Hal osnm ız loşbihon xozan mövsüm ü ikon Şcydalar dili 
hom bizzənıro lal olm aqdadırtar! Bu hökm lə nitqim  batdıqda naçar 
motləbi kutah cdib qozolın axırıııa kifayə cdolim . ololxüsus ki:

Gircyi-Hafiz çc sa«>d pişi-istıfenayı-dast.
K a n d o r in  tu fa n  n ü m a y o d  h o f t  d o ry a .  şo b n o m ı.

Qızğtn od arabası sürotlo gctdikdo çarxlann taqqa-tuqqu guya 
zobanı-hal ilo monım bu ofsuslanm ı tosdiq cdib dcyirdi: “G et, gct! 
G ct. gct! G ct, gct!..M

Buxarayi-şorifo  üz tutduğum da Corco tərofo tokrarən “əlv ida” 
dcyorok, binohayət təəssüflə  uzaşdım.

Şeydcu

Şcyda bəyin bu cüzv məktubatı cşq dövrosində dolanıban m əcazi 
yol ilo başa goldiyıno görə, oxuyanlardan rica olunur ki. moktubatın 
həzlıyyat tərəflərin iğmaz cdib ciddon söylonmiş motloblərini nəzorə 
alalar.
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