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özünü daha aydm şəKİldə göstərməyə başlayır.
Şərq, yaxud TürKÜstanda Karluq türKİəri özbəK və uyğur;
qıpçaq türKİəri - qazax, qırğız və A ltay xalqları olmaqla ayrılırlar;
oğuz türKİəri isə türKmən xalqını yaradır.
Şimal-Qərbdə qıpçaq türKİəri ta ta r, başqırd, qumuq, qaraçay,
baİKar, noqay və s. xalqlara bölünürlər.
Cənub-Qrəbdə oğuz türKİəri-Anadolu (osmanlı) və Azərbaycan
türK İəri olaraq fərqlənirlər.
...BeləlİKİə, yeni dövr öz etnosiyası müstəqilliyinə çalışan, bu və
digər səviyyədə milli bütövlÜK KompleKsi nümayiş etdirən türK
xalqlarınm formalaşması dövrüdür. Aneaq məsələ (və türK xalqları
tarixinin parodoKSu!) bunda idi Kİ, mİKrobütövlÜK maKrodiferensiasiya ilə müşaiyət olunurdu. TürK coğrafiyasmm genişliyi (və ƏKSinə,
türK insanının etnocoğrafi təfəKKÜrünün məhdudluğu!) türKçülÜK
ideyasınm miqyasını daraldır, özünəm əxsusluğun hüdudlarını
maKSİmum K İ ç ild ir d i.
O rta əsrlərin möhtəşəm türK dövlətləri artıq yox idi. Yalnız
Osmanlı im periyası qalmışdı Kİ, o da yeni dövrün güclü beynəlxalq
təzyiqlərinin obyeKtinə çevrilm işdi. Texnologiya baxım m dan irəli
getm iş Qərbin Şərqə m üdaxiləsində ön cəbhə Osmanlı idi.
XVII-XVIII əsrlərdə get-gedə güclənən R usiya tədricən türK
torpaqlarım istila edir, x ristia n lığ ı y ayır, Qərbdən öyrəndiyi
idarəçilİK ü su lların ı tətbiq etməKİə türK İərin hesabma böyÜK b ir
im periya yaradırdı. Sülalələr, tay falar arasm da əsrlərlə davam
etm iş siyasi in triq a la r “K afirlər”in inam la irəliləm əsinə,
TürKÜstanın şərq ucqarlarm a qədər gedib çıxm asm a imKan verirdi.

Yeni dövrün əvvəllərindən etibarən türK xalqları öz milli
mənlİKİərini siyasi özünütəsdiqdən çox mədəni-ədəbi özünüifadədə
göstərirdildər. Xaqanlıq sülaləsinin dövrü bitmiş, hÖKmdarlıq Kultu
itmişdi. Ədəbiyyata görünməmiş bir miqyasda xalq KÜtlələrinin
istəKİəri, arzuları, adi türK insanınm hər hansi “nüfuz KompleKsi”ndən uzaq hissləri gəlirdi. Yerli ləhcələr ədəbi normaya çevrilir,
orta əsrlər ümumtürK ədəbi dili (türKİ) süqut dövrünü yaşayırdı.
“Gen” dən gələn ortaq KÖKİər üzərində hər bir müstəqil, yaxud
yarımmüstəqil türK xalqımn “öz” eposu, ədəbi-bədii təfəKKÜrü,
estetİK dünyagörüşü formalaşırdı.
XVII-XVIII əsrlərdən Anadolu (osmanlı) və Azərbaycan türKlərinin, türKmənlərin, XIX əsrdən tatarlarm, qazaxlarm, özbəKİərin
və s. ədəbiyyatı yeni dövrün ideoloji tələblərinə cavab verməyə
başladı. Realizm, tənqidi təfəKKÜrün inKİşafı, ictimai-siyasi motivlərin güclənməsi ...və nəhayət, Qərbə maraq türK ədəbiyyatlarma
yenə Keyfiyyət, miqyas gətirdi.
Etiraf etməK lazımdır kİ, orta dövr türK ədəbiyyatı qədim türK
ədəbiyyatmdan (xüsusilə islama qədərKİ ədəbiyyatdan) daha “nüfuzlu” idi. Onun özünəməxsus “diplomatiya”sı- islam hüdudundaKi
ideya axtarışları qədim türK ədəbiyyatmın “sadəlövh” poetexnologiyası ilə ifadə oluna bilm irdi... LaKİn məhz müsəlman mədəniyyəti
KonteKstində etiraf olunmaq üçün göstərilmiş qeyri-təbii tarixi
cəhdlərin də sonu olmalı idi.
Və təbii yÜKSəliş xalq ədəbiyyatmdan başladı...

K0R06LU

“Koroğlu” dastanı ümumən m üxtəlif türn (və bir sıra qeyritürK) xalqları arasmda bu və ya digər dərəcədə yayılsa da,
mÜKəmməl epİK yaradıcılıq aKtı olmaq etibarilə tarixən
Azərbaycan xalqma, Azərbaycan türKİərinə mənsubdur.
Azərbaycan “Koroğlu”su mənsub olduğu xalqm şifahi
ədəbiyyatınm (bütövlÜKdə mədəniyyətinin) intibahı dövründə
böyÜK milli-ictimai təfəKKÜr enerjisinin məhsulu Kİmi meydana
çıxmış, həmin xalqm bir neçə əsrlİK tarixi marağmı, sosialsiyasi, ideoloji və mənəvi-estetİK dünyagörüşünü, mentalitetini,
m illi ehtiraslarını ə k s etdirmişdir.
“K oroğlu”nu Azərbaycan ictimai-estetİK təfəKKÜr tarixindəKİ
mövqeyinə görə, ancaq “Kitabi-Dədə Qorqud”la müqayisə etməK
mümKÜndür. “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan xalqınm , “K oroğlu”
isə Azərbaycan m illətinin form alaşdığı dövrün ovqatmm, sosialsiyasi, etnoqrafİK p ro seslərin h ər dövrdəKİ özünəm əxsus
təzah ü rü d ü r. Və heç də təsadüfi deyil Kİ, “K oroğlu” ilə “Kitabi-Dədə
Qorqud” arasm da qırılmaz sem antİK -struK tur (poetİK) əlaqə v ard ır
Kİ, həm in əlaqəni etiraf etm ədən Azərbaycan “K oroğlu”sunun nəinKİ
genezisini, heç tipologiyasım da müəyyənləşdirməK mümKÜn deyil “K itabi-D ədə Qorqud”dan “K oroğlu”ya qədər türK-oğuz ozanı
Azərbaycan aşığm a transform asiya o lunur...
“K oroğlu”nun Qərb və Şərq v arian tları, tədqiqatçılarm qeyd etdiyi Kİmi, həm məzmun, həm də form aca b iri digərindən Kİfayət
qədər fərqlənir, - Qərb v a ria n tları A zərbaycan, türK, erm əni, gürcü,
KÜrd, ləzgi və s. Şərq v aria n tları isə türKm ən (“Goroğlu”), özbəK,
qazax (hər İKİsində “Qoroğlu”), tacİK (“Q uruqli”, yaxud “Q urquli”)
v aria n t və ya versiyalarm dan ib arətd ir. Eposun Qərb v arian tları,
deməK olar k İ, bütünlÜKİə real, ta rix i hadisələrdən, əhvalatlardan
bəhs etdiyi halda, Şərq v a ria n tları əfsanəvi-mifİK obrazlar, süjetlərlə
zəngindir, - Qərb v arian tları əsasən nəsrlə, Şərq v arian tları isə
şerlədir.
“Koroğlu”nun müxtəlif variant, yaxud versiyaları üzərindəKİ
m üşahidələr göstərir Kİ, həmin variant, yaxud versiyalar,
aralarmdaKi məzmun fərqlərinin böyÜKİüyündən və ya KİçİKİiyindən
asılı olmayaraq, bir mənbədən - Azərbaycan “Koroğlu”sundan
törəmişlər; hər şeydən əvvəl ona görə Kİ, tipoloji baxımdan bu
variant daha mÜKKəmməl, daha tarixi və daha realistdir, ona görə
də daha çox törəmə-artma, improvizasiya potensialma malİKdir. Və
Koroğluşünas X.Koroğlunun belə bir fİKri tamamilə doğrudur Kİ,
ondan artıq m üxtəlif etnİK mənşəli xalqda “Koroğlu” yazılı şəKİldə

fİK sasiya olu n sa da, “əsas sü je t, g ö rü n ü r, A zərb ay can d a
m üəyyənləşm işdir ”.
“K oroğlu”nun Qərbdən Şərqə doğru yayıldığını güm an etm ən
üçün hər cür əsas v ard ır, - A zərbaycanı, A nadolunun Şərqini əh atə
edən cəlalilər (XVI əsrin sonu XVII əsrin əvvəlləri) hərəKatı
“K oroğlu”nun İİ k süjetlərini, yaxud epizodlarını bu ərazidə (Qərbdə)
meydana çıxarm alı, sonra həm in sü jet və ya epizodlar oğuztürKm ənlər vasitəsilə Şərqə nəql olunm alı idi. D igər tərəfdən XVII
əsrdə türK dünyasının etnİK-siyasi baxım dan ən gərgin nöqtəsi məhz
Qafqaz (Azərbaycan) idi Kİ, burada yalnız ta rix səhnəsinə çıxm ağa
hazırlaşan b ir m illətin- Azərbaycan m illətinin taleyi həll olunm urdu,
digər oğuz türK İərinin (TürKİyə türK İərinin, türn m ən lərin ) m illi
özünütəşKİli prosesi də az və ya çox dərəcədə həm in regionla bağlı
idi.
LaKİn Şərq “K oroğlu”su ancaq mənşəyi, bir sıra obraz, epizodsüjet və m otivlərinə görə Qərb “K oroğlu”su ilə eynidir, ümumiyyətlə isə orijinal v arian t və ya versiyalardan ib a rə td ir - hər b ir
türK xalqı (türKmən, özbəK, qazax və s.) “K oroğlu”ya öz tarixi-etnİK
m arağ ın ı,
m ənəvi
etnoqrafİK
x araK terin i,
ictim ai-siy asi
problem lərini gətirm iş, onu (“K oroğlu”nu) hansı epİK, bədii-estetİK
səviyyəyə qaldırıb-qaldırm am asından asılı olm ayaraq, özününKÜ
etm işdir (B.A. K arrıyev).
A zərbaycan “K oroğlu”su Qərb v arian tlarm m , qeyd olunduğu
Kİmi, əsasını təşKİl edir - “istər ayrı hissələ-ayrı rin in , qollarınm İİ k
y aran m asm d a, istə rsə də y aşad ığ ı əsrlər boyu daha da
zənginləşm əsində, cilalanm asm da bizə məlum olm ayan saysızhesabsız söz sənətK arlarm m iştiraK etm iş olduğu ən əzəmətli
dastanlarım ızdan b iri (M .H.Təhmasib) “K oroğlu” milli təşəKKÜl
dövründə mənsub olduğu xalqm, m illətin hansı yaradıcılıq (və geniş
m ənada özünütəşK İl!) im K anlarına malİK old u ğ u n u g ö stə rir.
MütəşəKKİlliyinə, xalqm ictim ai-siyasi problem lərini ə k s etdirm ə
imKanma, estetİK-poetİK səviyyəsinə görə nə TürKİyə türK İərinin
“K oroğlu”su, nə də erm əni, gürcü, KÜrd, ləzgi və s. “K oroğlu”su
A zərbaycan “K oroğlu”su ilə müqayisə oluna bilməz - eyni zamanda
qeyd edəK Kİ, Qafqazda yaşayan qeyri-türK mənşəli xalqlarm
“K oroğlu”su əsasən A zərbaycan “K o roğlu”su n u n ay rı-ay rı
süjetlərinin variasiyası, b ir sıra hallarda isə bilavasitə tərcüm əsidir.
Heç də təsadüfi deyil Kİ, vaxtilə qeyri-türK mənşəli b ir sıra qonşu
xalqların ifaçı-aşıqları m üxtəlif m əclislərdə “K oroğlu”nun süjetini
Azərbaycan türK cəsindən çevirərəK öz dillərində (ermənicə, gürcücə,

ləzgicə və s.) danışmış, dastandaKi qoşm aları isə məhz Azərbaycan
türKCƏSində oxum uşlar (XVII-XIX əsrlərə aid b ir sıra əlyazm aları da
bunu göstərir). Yəni Qafqaz - Kİ çİk A siya regionunda “K oroğlu”nun
aparıcı dili Azərbaycan türncəsi, təm sil və təbliğ etdiyi ideya-estetİK
mədəniyyət Azərbaycan m ədəniyyəti olm uşdur.
Azərbaycan “Koroğlu”su formalaşdığı dövrdən həm yazıya
almmağa, həm də yazılı ədəbiyyata təsir göstərməyə başlamışdır əlbəttə, bunun səbəbi yalnız “Koroğlu”nun XVII-XVIII əsrlər
Azərbaycan mədəniyyətindəKİ böyÜK tarixi mövqeyə malİK olması
deyil; həmin dövrdə, görünür, əsasən intibah düşüncəsinin təsiri ilə
xalq ədəbiyyatı böyÜK nüfuz qazanır və KÜtləvi şəKİldə,
qarşısıalmmaz bir sürətlə yazıya Köçürülür - bunun miqyasmı
təsəvvür etməK üçün deyəK Kİ, XVI-XVIII əsrlər aşıq yaradıcılığı
nümunələri, bir sıra dastanlar yalnız ərəb (Azərbaycan türKÜ)
əlifbasmda deyil, erməni və gürcü əlifbalarında da yazıya alınmış,
bunlarm ƏKSəriyyəti itib-batmış, çox az bir qismi bugünə qədər gəlib
çıxmışdır.
“Koroğlu”nun əlyazmaları daha çox olmuşdur - bunun bir səbəbi, yuxarıda qeyd etdiyimiz Kİmi, dastamn Qafqazda geniş
yayılması, ədəbi-estetİK nüfuzu idisə, başqa bir səbəbi onun
görünməmiş bir sürətlə törəyib-artması, inKİşaf etməsi, qeyri-adi
potensiala malİK olub get-gedə yeni süjetlər, motivlər, ideyalar və slə zənginləşməsi idi. “Koroğlu” yaradıcı aşığa, el sənətKarına
dövrün, günün ictimai problemlərini ümumiləşdirməK, həmin
problemlərə xalqm münasibətini bildirməK, ya analitİK, ya da
təhtəlşüur bir şəKİldə təqdir-təsdiq və ya inKar etməK üçün qeyriməhdud imKanı verirdi. Azərbaycan xalqınm milli intibahı dövründə
foİKİorun, dastan-epos yaradıcılığmm qazandığı bu qeyri-məhdud
imKanı, improvizasiya sürətini yazı ə k s etdirə (ehtiva edə!) bilmirdi.
GörKəmli Koroğluşünas M .H.Təhmasib, görünür, daha çox sov et ideologiyasm m təsiri altında belə bir fİKİr söyləmişdi k İ, “diqqət
edilsə, “K o ro ğ lu ” eposunun da A zərbaycanm R usiya ilə
birləşm əsindən sonraKi dövrdə daha da böyümə, genişlənm ə
mənasmda inKİşaf etmədiyi aydın olur. ÇünKİ bu birləşm ə ilə
“Koroğlu” eposunun əsas m übarizə obyeKti olan Osmanlı və İran
istilası aradan qalxm ışdır”. Əlbəttə, bu nəinrb KÖhnəlmiş, h ə tta eyni
zamanda yanlış fİKİrdir - hər şeydən ə w ə l, ona görə k İ, “K oroğlu”
dastan ı A zərbaycan m illətin in fo rm alaşm ası dövründə m illietnoqrafİK m üstəqiliyi tərənnüm edən bir əsər (epos) olduğundan o
hər cür istilan m , hər hansı yadelli düşm ənə boyun əyməyin

əleyhinədir və necə Kİ, sovet ideologiyası Azərbaycanda milli
demonratİK təfəKKtürü əsasən iflic etməmişdi, o vaxta qədər
“Koroğlu”nun törəmə, inKİşaf edib zənginləşmə potensiyası qalırdı.
...”A zərbaycan Rusiyaya birləşdiyi zaman burya gəlmiş İİk general yerli əhalidən Koroğlu haqqm da so ru şu r... K oroğlunu görməK
istəyir..
Qoca ağsaqqal bir Kİşi deyir:
- Sən əm r elə uzun buynuzlu bir qoç g ətirsin lər...
...G ətirirlər. Qoca yer qazıb qoçu buynuzlarına qədər yerə basd ırır. Sonra a tın ı minib cövlanə g ə tirir. Çaparaq gəlib Keçəndə əyilib
torpağa basdırılm ış qoçun İkİ buynuzundan tu tu r , qaldırıb göyə
tullayır. A tı b ir qədər sürüb sonra döndərir, qılıncını çəKİr, çaparaq
gəlib qılm cı ilə qoçu göydə İkİ şaqqaya bölür. Sonra bir tərəzi
gətirdib şaqqaları çəKdirir, hər İkİ şaqqa misqal-m isqala bərabər
gəlir. Qoca deyir:
- Mən K oroğlunun ən cavan dəlisi Eyvazam. Koroğlu lazım
olmayan yerə getm əz. Əgər lazım olsa, çağırılm am ış da gələr”.
M .H.Təhm asib yazır: “Bu əfsanə “K oroğlu” eposunun, əgər belə
dem ər mümKÜndürsə, son sözüdür. Bununla belə, əzəmətli eposun
daha da böyüməK m ənasm da inKİşafı dayanır”.
GörKəmli Koroğluşünasm bu mülahizəsi də prinsip etibarilə
özünü doğrultmur - “əfsanə”də “Koroğlu” dastanmm təmsil etdiyi
epİK ənənə-mədəniyyətin hələ çox güclü olduğunu, KonKret tarixi
hadisəyə - Azərbaycanm Rusiya tərəfindən işğalm a müəyyən
münasibət bildirildiyini gömrÜK. “Koroğlu” XVII-XVIII əsrlərdə
olduğu Kİmi X IX əsrdə, XX əsrin əvvəllərində də öz epİK həyatmı
törəmə-zənginləşmə istiqamətində yaşamış, bir sıra qollar məhz bu
zaman meydana gəlmişdir. LaKİn, heç şübhəsiz, “Koroğlu” epİK
sistem-mədəniyyətinin (geniş mənada eposunun!) mÜKəmməl bir
yaradıcılıq aKtı Kİmi təzahürü XVII əsrdə baş vermişdir, o, xalqm
bağrmdan bir vuİKan Kİmi məhz bu əsrdə püsKÜrmüş, sonraKi
dövrlərdə isə formalaşma-inKİşaf, törəm ə-zənginləşm ə prosesi
Keçirmişdir. Və bu proses dastanm epİK tipologiyasm m
m üəyyənləşm əsində heç də iİKİn “püsgürm ə” - doğuluş
dövründəKİndən az rol oynamamışdır - xüsusilə XVIII əsr və XIX
əsrin birinci yarısm da epos-potensiyadan epos-sənətə doğru
mÜKəmməl bir təKamül dövrü Keçmiş, Azərbaycan intibahmm,
deməK olar Kİ, bütün gücünü əks etdirmişdir.
“Koroğlu”nun təşəKKÜl-formalaşma tarixini təxminən aşağıdaKi
Kİmi dövrləşdirməK olar:

1. XVI əsrin əvvəllərindən XVII əsrin əvvəllərinə qədər - mənəvi-KUİturoloji, estetİK potensialm müəyyənləşməsi, XVI əsrin
sonu, XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini
itirm əsi ilə əlaqədar olaraq milli müstəqillİK uğrunda mübarizənin
güclənməsi nəticəsində eposun meydana çıxması üçün mənəvi,
psixoloji və ideoloji şəraitin yetişməsi.
2. XVII əsrin əvvəllərindən ortalarma qədər - eposun ideyaestetİK əsaslarmm, struKturunun, İİk süjet-epizodlarmm, əsas
obrazlarmm yaranması.
3. XVII əsrin ortalarmdan XVIII əsrin əvvəllərinə qədər dastanm əsasən, form alaşm ası, dövrün böyÜK şifa h i söz
sənətKarları- aşıqlar tərəfindən ideya-məzmun və poetİK struKtur
baxımmdan mÜKəmməl sənət faKtma çevrilm əsi, eyni zamanda iİKİn
variant, yaxud versiyalarm təşəKKÜlü.
4. XVIII əsrin əvvəllərindən XIX əsrin ortalarma qədər dastanm epİK potensialm tam gücü ilə təzahürü, milli eposa
çevrilməsi, variantlaşmanm güelənməsi, ayrı-ayrı qollarm, yaxud
bütövlÜKdə dastanm yazıya alınması, Azərbaycan aşıqlarmm
repertuarmda əsas əsərə çevrilməsi, yeni qollarla zənginləşməsi,
gələ-gələ daha da cilalanıb mÜKəmməlləşməsi.
5. XIX əsrin ortalarmdan XX əsrin 30-cu illərinə qədər - sənətKarlıq baxımmdan daha da zənginləşməsi, xüsusilə ifaçı aşıqlar
tərəfindən müxtəlif məclislərdə daha çox söylənib yayılması, ardıcıl
şəKİldə toplanması, yazılı ədəbiyyata, milli ictimai təfəKKÜrə
müəyyən təsir göstərməsi... Və XX əsrin 30-cu illərindən sonra
üm um iyyətlə aşıq-dastan sənətinin süqutu ilə bağlı olaraq
arxaİKİəşməsi...
Əlbəttə, bu bölgüdə müəyyən şərtiliyin olması təbiidir - şərti
olmayan isə odur kİ, “Koroğlu” XVI əsrin sonu XVII əsrin əvvəllərindən XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə qədər, yəni təxminən üç
əsr xalqın foİKİor təfəKKÜmndə yaşamış, onun qəhrəmanlıq idealmm
faKtı, hadisəsi Kİmi mövcud olmuşdur. “Koroğlu” mövcud olduğu
xalqın əxlaqma, mənəviyyatma, psixologiyasma mÜKKəmməl bir
məKtəb səviyyəsində əsrlərlə təsir göstərm iş, m illətin əsas
düşüncəsinin miqyasmı bütün genişliy, çoxtərəfliliyi, zənginliyi ilə
əhatə etm işdir. IX -X I əsrlərdən sonra Azərbaycan dastan
yaradıcılığmm m illi epos təfəKKÜrünün potensiyası miqyasmda
təzahürü məhz XVII-XIX əsrlərdə “Koroğlu”nun şəxsində olmuşdur.
Azərbaycan “K oroğlu”su (eləcə də onun bilavasitə təsiri altm da
form alaşıb inKİşaf etm iş Qərb v aria n t və ya versiyaları), əsasən, real

(KonKret) tarixi hadisələrin inİKasıdır və “Koroğlu” qəhrəmanlarınm
adlarına real tarixi şəxsiyyətlərin adları Kİmi tarixi əsərlərdə
təsadüf olunur, - bununla belə, eposun alt qatmda (iş struKturunda!)
zəngin mifİK potensiyasınm udulduğunu görməK o qədər də çətin
deyil və “Koroğlu”da həmin mifoloji qat, deməK olar Kİ, bütünlÜKİə
üst qatm (dış struKturun!) geniş mənada realizmin ixtiyarmdadır,
ona tabe olmuş, hətta onun (üst qatm) təzyiqi ilə bir sıra hallarda
deformasiya olunmuşdur.
LaKİn müəyyən məqamlarda alt qatm tamamilə üst qata çevrildiyini görməməK, sadəcə olaraq mümKÜn deyil...
“G ünlərin b ir günü Alı Kİşi Rövşəni yanm a çağırıb dedi:
Oğul, buradaKi dağlarm birində b ir cüt bulaq var, adına Qoşabulaq deyərlər. Yeddi ildən yeddi cümə axşamı m əşriq tərəfdən bir
ulduz, m əğrib tərəfdən də bir ulduz doğar. Bu ulduzlar gəlib göyün
ortasm da toqquşarlar. Onlar toqanda Qoşabulağa n u r tÖKÜlər,
KÖpÜKİənib daşar. H ər Kİm Qoquşşabulağm o KÖpüyündə çimsə elə
q ü w ə tli bir igid olar Kİ, dünyada m isli-bərabəri tapılm az, hər Kİm
Qoşabulağm suyundan içə aşıq olar. Özünün də səsi elə güclü olar k İ,
nərəsindən meşədə aslanlar ürKər, quşlar qanad salar, atlar, q atırlar
dırnaq tÖKər. Çox igidlər, şahzadələr bu su üçün gəliblər, ancaq heç
b irin in baxtı y ar olmayıb. İndi yeddi il tam am olhaoldur. Vədə çatıb,
get, ax ta r, Qoşabulağı ta p ...”
Rövşən həm in bulağı tap ır, bir qab doldurub başm a tÖKÜr, bir
qab içir, b ir qab da doldurub atasm a gətirməK istərKən görür k İ,
KÖpÜK daha yoxdur, bulaq durulub. Kor-peşman geri dönür.. Və
K oroğlu atası Alı Kİşini Qoşabulağm yanm da dənf edir.
“K oroğlu” dastanm da m ifoloji obrazlarm bu cür fəal şəKİldə
m eydana çıxm ası, yaradıldığım , dərin tarix i KÖKİərə malİK olduğunu
g ö stərir. Alı xüsusilə baş qəhrəm anm fəaliyyətinin m iflə bağlılığı
eposun mifoloji semantİKasınm zənginliyini, onun qədim mənəviestetİK yaddaş əsasında Kİşi və Koroğlu obrazlarm m mifoloji
m ənşəyindən bəhs edən M.Seyidov bu baxım dan, heç şübhəsiz,
haqlıdır. Alı Kİşi daha çox “iyə”dir, yaxud tan rıçıd ır, axırda
Çənlibelin mifİK ham isinə çevrilir və K oroğlunu m ühafizə edən,
deməK olar k İ , b ü tü n fizİKİ, ru h i qüvvələri ona (Koroğluya) məhz
Alı Kİşi verir.
İstə r Koroğluda, istərsə də “K oroğlu”nun digər qəhrəm anlarm da (onların hər birində) az və ya çox dərəcədə ilahi güc var, düzdür, həmin güc dastanda mümKÜn qədər gizlədilir, mifİK işığı nə
qədər inm an varsa söndürülür, laKİn h ərarəti qalır və hər an hiss

edilir.
“Koroğlu” Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının yÜKSƏİiş dövrünün
məhsuludur və qeyd etməK lazımdır Ki, həmin ədəbiyyat foİKİorun
KİassİK ədəbiyyata (normativliyə) can atması cəhdinin nəticəsi olub
özünəməxsus fəlsəfi-estetİK, poetİK xüsusiyyətlərə malİKdir; onlardan başlıcası odur k İ, aşıq qədim türK mifologiyası ilə sufiliyi,
sufilİKİə həyatiliyi (realizmi) birləşdirməyə cəhd edir.. Aşıq
sənətinin əsas ideya-estetİK prinsiplərini, ümumən tipologiyasını
müəyyən etməyə imKan verən əsərlərdən biri (daha doğrusu,
birincisi!) məhz “Koroğlu”dur - “Koroğlu”nun müəllifi Kİmdir?
sualma da elə bilirİK k İ, ən doğru cavab budur: Aşıq! MÜKəmməl aşıq
məKtəbi olmasa idi, heç şübhəsiz, “Koroğlu” Kİmi mÜKəmməl bir
dastan - epos da olmazdı. Aşıq “Koroğlu”nun həm müəllifi, həm də
qəhrəmanıdır və təsadüfi deyil Kİ, foİKİorşünaslıqda Koroğlunun
tarixi şəxsiyyət Kİmi cəlali-qiyamçı olması barədəKİ mülahizə ilə
yanaşı, “şair-aşıq olması fərziyyəsi” də “ağlabatan” sayılır. Dastanm
qəhrəmanı Özünün aşıq olduğunu bir neçə yerdə - ya ciddi, ya da
zarafatla deyir; məsələn:
Salam verdim, salam almaz,
Görüm Kəssin salam səni.
Axçasız, pulsuz aşığam,
Pulum yoxdur, alam səni.
Koroğlu yalnız fizİK İ gücü ilə deyil, haqq aşığı olması ilə də,
haqlı olaraq öyünür:
Meydana girəndə meydan tanıyan,
Haqqm vergisinə mən də qanıyam;
B ir igidəm, igidldrin xanıyam,
Bu ətrafda bütün hər yan mənimdi!..
Və beləlİKİə, Aşıq “Koroğlu”da özünün sənət ideologiyası üçün
vacib olan üç fəlsəfi-estetİK Komponentin özünəməxsus “Kompozisiya”sını təqdim edir: mifologiya-sufilİK, həyatilİK (realizm).
XVII-XVIII əsrlər (son orta əsrlər) Azərbaycan dastanlarınm
hamısmda olduğu Kİmi, “Koroğlu”da da aşıqlıq qəhrəmanlarm, deməK olar Kİ, hamısını xaraKterizə edir - onlarm hamısı birinci
növbədə (təbiətləri etibarilə) aşıqdırlar: sözlərini sazla deyirlər.
LaKİn aşıqlıq ancaq saz götürüb söz deməKdən ibarət deyil, mənəvi-

əxlaqi bir K eyfiyyət olaraq, onların daxili aləm ini müəyyən
etməKdir.
Və xüsusilə qeyd etməK lazımdır Kİ, “Koroğlu”da bu Aşığm avtobioqrafİK obrazı da mövcuddur.
“Koroğlu” eposu XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan intibahmm ictim ai-fəlsəfi, estetİK-KUİturoloji ideyaları əsasmda, onlarm güclü
təzyiqi ilə formalaşmışdır - həmin intibah aşağıdaKi əlamətlərlə
təsdiq olunur:
1) qədim türK, türK-oğuz mifologiyası dövrün mədəniyyətinin
(eləcə də ədəbiyyatmm) genetİK əsasmda dayanır, yaradıcılığın
generatoru Kİmi çıxış edir;
2) XVII-XVIII əsrlər mədəniyyəti milli özünüdərK faKtı olaraq
təzahür edir (həmin əlamət mədəniyyətin həm məzmununda, həm də
formasmda özünü göstərir);
3) XVII-XVIII əsrlər mədəniyyəti, nəticə etibarilə, realist mədəniyyətdir.
Həmin əlamətlər dövrün ən nəhəng abidəsi olan “Koroğlu”
eposunu, əlbəttə k İ, birinci növbədə xaraKterizə edir.
XVII-XVIII əsrlərdə ümumşərq mədəniyyətinin daşıyıcısı olan
orta əsrlər şəhərinin dağılması, bunun əvəzində Azərbaycan
Kəndinin ictimai-mədəni mövqeyinin güclənməsi müşahidə edilir.
Kəndli şəxsiyyəti ədəbiyyatda (ümumi mədəniyyətdə) görünür, getgedə bu mövqe daha da güclənir. Eyni zamanda orta əsrlər şəhərinin
yerində intibah şəhəri meydana çıxmağa başlayır Kİ, bu da xüsusilə
yeni tipli tacir zümrəsinin formalaşması, onun cəmiyyətdə yÜKsəK
nüfuz qazanmasma səbəb olur (tacir təfəKKÜrü foİKİorda xüsusilə
aşıq-dastan yaradıcılığmda özünəməxsus bir fəallıqla iştiraK edir;
məhəbbət dastanlarmda tacirlərin obrazı yaradılır, ticarət
terminləri, ifadələri sürətlə metaforalaşır və s.).
İntibah dövründə milli özünüdərKİn tərKİb hissəsi olaraq
insanın - şəxsiyyətin özünüdərKİ də güclənir Kİ, bunun da
ədəbiyyatda, xüsusilə foİKİorda parlaq ifadəsini görməməK mümKÜn
deyil, intibah mədəniyyəti insanı çöllərə salmır, Məcnun eləmir (bu
mənada məcnunluq fəlsəfəsi - bütövlÜKdə Füzuli inKar edilir, İnsan
XVII-XVIII əsrlərdə Məcnun yox, dəli (Koroğlu dəlisi) və Koroğlu
olmaq səlahiyyəti qazanır... Məhəbbət onu (insanı) cəmiyyətdən
uzaqlaşdırmır, əKSİnə, ona (cəmiyyətə) daha da yaxmlaşdırır aşiqlər “buta alırlar”, onların məhəbbəti günah yox, “təqdiri-xuda”
sayılır.
İntibah ədəbiyyatı (əsəri!) insanm azadlığım , onun fiz İ K İ , mə-

nəvi gücünü, estetİKasını tərənnüm edir - Koroğlu (və dəliləri) heç
Kimə boyun əymirlər, “bir qaşıq qan”dan ötrü düşmənə yalvarmırlar,
öz azadlıqlarını güzəştə getmirlər. “Koroğlu”daKi haqq, ədalət,
humanizm qəhrəmanlarm davranışında, fəaliyyətində nəinKİ əxlaqimənəvi Keyfiyyət, həm də dastanm (və zamanın) təbiətindən irəli
gələn fəlsəfi prinsip Kİmi təzahür edir. Qəhrəmanlıq orta əsrlərə
məxsus xüsusiyyətlərini əsasən qorusa da, bir sıra baxımlardan
həyatiləşir (reallaşır), aydm mətləblərə, məqsədlərə xidmət edir,
mücərrədlİKdən, “özündə şey” olmaqdan çıxıb gələ-gələ insanmşəxsiyyətin əlamətlərindən birinə çevrilməKİə tədricən orta əsrlər
sxolastİKasmı itirir.
Azərbaycan “Koroğlu”su Azərbaycanm, əsasən, Qərb regionlannda, müəyyən dərəcədə isə Şərqi Anadoluda formalaşmış, geniş
yayılmış, professional aşıqlarm repertuarınm əsasmı təşKİl etmişdir
(istər XX əsrdə, istərsə də ondan daha əvvəl müxtəlif tədqiqatçıfoİKİorşünaslar, foİKİor toplayanlar “Koroğlu”nu, əsasən Qazax,
Tovuz, ŞəmKİr, Gəncə rayonlarmdan, Gürcüstandan toplamışlar).
Dastanm daha geniş yayıldığı regionlarda vaxtilə KÖçəri türKmənlər,
yaxud tərəKəmələr yaşamışlar - tarixi mənbələr onları haKİmiyyətə
tabe olmayan, azadlıqsevər bir xalq Kİmi təqdim edir. TürKmənlər
güclü, cəsur idilər, əsasən, maldarlıqla məşğul olur, tez-tez qonşu
xalqların üzərinə çapqma gedirdilər. Qaçaqçılıq, yağmaya getmə
türKmənlərin həyat tərzinə, məişətinə onun üzvi hissəsi Kİmi daxil
olmuşdu. XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycan millətinin formalaşması
dövründə onlar (türKmənlər) tədricən öz müstəqillİKİərini itirsələr
də, formalaşmaqda olan millətin mentalitetinin müəyyənləşməsində
böyÜK rol oynadılar.
“Kitabi-Dədə Qorqud”la “Koroğlu” arasmdaKi ideya-məzmun,
struKtur-forma yaxmlığmm bir səbəbi də hər İ k İ dastan-eposun eyni
bir etnİK-mədəni sistemin məhsulu olmasıdır, fərq isə həmin etnİKmədəni sistem in Keçirdiyi təKamüllə yanaşı dövrün-zamanın
dəyişm əsindədir k İ, bunlarm hər İKİsi etnosun davranışına,
funKsional imKanlarına özünəməxsus şəKİldə təsir göstərir. “KitabiDədə Qorqud”un formalaşdığı dövrün tarixi ilə bağlılığı nə qədər
güclüdürsə, “Koroğlu”nun öz dövrü ilə bağlılığı da o qədər
güclüdür.
“Koroğlu” dastanmm ideya-məzmunu barəsində bəhs edərKən
aşağıdaKiları nəzərdə tutmaq lazımdır:
birincisi, eposun qədim türK mifologiyası və ə s k İ türK-oğuz epİK
ənənələri ilə bağlı olması;

İKİncisi, KonKret tarixi dövrdəKİ hadisələri bu və ya digər şəKildə ə k s etdirməsi;
üçüncüsü, m illi in tib ah düşüncəsinin (və əslində, həm in
düşüncənin yetişdirdiyi aşıq sənətinin) məhsulu olması.
“Koroğlu”da intibah təfəKKÜrü epİK ənənələrə (potensiala)
dayanaraq dövrün tarixi mənzərəsini yaradır, ona görə də burada
(“Koroğlu” dastanmda) həm Keçmiş, həm indi, həm də gələcəK bir
qəhrəman Kİmi iştiraK edir.
...G özləri çıxarılm ış Alı Kİşinin oğlu Rövşən - Koroğlu Həsən
xanı öldürüb, Çənlibelə çəKİlir. Orada məsKən salıb xalqm igid,
qəhrəm an oğullarm ı başm a yığır, yeddi min yeddi yüz yetm iş yeddi
dəli ilə xanlara, paşalara qarşı v u ru şu r.
K oroğlunun şöhrəti hər yana yayılır, H ətta iş o yerə çatır Kİ,
xotK arm (TürKİyə sultanm ın) qızı N igar xanım görməzə-bilməzə
Koroğluya aşiq olur, ona namə göndərir. Koroğlu İstanbula gedib
N igarı Çənlibelə g ə tirir. Sonra b ir sıra xan, paşa qızları da öz
istəKİəri ilə dəlilərə qoşulub Çənlibelə gəlirlər.
Koroğlu ilə N igarın övladı olm ur. Ona görə onlar, xüsusilə
N igar xanım dərd çəKİr. Bunu görən Aşıq Cünun TəKƏ-TürKmən
ellərini gəzib Eyvazı ta p ır, sonra Koroğlu onu Çənlibelə g ətirir və
özünə övlad edir.
Koroğlu Çənlibeldə öz dəliləri ilə xoş günlər Keçirir, tez-tez
m üxtəlif səfərlərə çıx ır, qəhrəm anlıq göstərir. K oroğlunun daha da
şöhrətləndiyini görən paşalar, x anlar tədbir görməyə çalışırlar k İ,
onu aradan g ö tü rs ü n lə r. Keçəl H əm zəni öyrədib Çənlibelə
göndərirlər. Həmzə Q ıratı qaçırırsa da, Koroğlu gəlib atını geri
aparır. Bundan sonra Həsən paşa Bolu bəylə, Ərəb Reyhanla
məsləhətləşib qərara a lırla r Kİ, K oroğlunun üzərinə qoşun çəKSİnlər.
Bolu bəy Çənlibel həndəvərinə gəlir və K oroğlunu “tu tu b ” g ətirir
Ərzincana. LaKİn Koroğlu xilas olub, yenidən Çənlibelə qayıdır.
Sonra Koroğlu Ərəb Reyhanla haqq-hesab çürütməK üçün Qarsa
gedir. Qarsda m ühasirəyə d ü şü r. Eyvaz dəlilərlə g əlir, Ərəb
Reyhanla təKbətəK döyüşüb onu öldürür, K oroğlunu xilas edirlər.
Eyvaz Qars paşasm ın qızı H ürü xanım la evlənir.
K oroğlunun Dərbənd paşasm m qızı Möminə xanım dan olan,
üzünü görmədiyi oğlu - K ürdoğlu Çənlibelə gəlir.
Neçə-neçə döyüşlər görən, yollar yoran, m ərdlərə arxa olan Qoç
Koroğlu qocalır, dəliləri başm dan dağılır, Koroğluluğu yerə qoyur,
N igar xanım la Çənlibeldə öm rünün son illərini yaşayır... LaKİn
həm in illəri saKİt, qulağı dinc yaşam aq Koroğluya qism ət olmur -

^

İran şahı onu tutm aq istəyir, əldən çıxdığını görüb, üstünə qoşun
göndərir. Bunu eşidən Aşıq Cünun Çənlibeli tərK etmiş dəliləri yenidən buraya yığır. Şahın qoşunu darm adağm edilir. Və Koroğlu
yenidən dövranm ı davam etd irir...
...Ə lbəttə, “Koroğlu” vahid sü;et xəttinə malİK bir dastan deyildir, bununla belə, burada cərəyan edən hadisələrin geniş miqyasda
müəyyən ardıcıllığı müşahidə olunur:
1) Alı Kİşinin hərəKətinin düzgün anlaşılm am ası nəticəsində
onun gözlərinin çıxarılm ası, Rövşənin Həsən xandan öz atasm ın
intiqam m ı alması, Çənlibelə sığmması;
2) Rövşənin Koroğlu K İm i məşhurlaşm ası, onun ətrafına dəlilərin toplanm ası, N igar xanımın Çənlibelə gəlməsi;
3) m üxtəlif məqsədlərlə (görünür, əsasən yağmaya getməK etnopsixologiyasının təsiri altm da) m ü x təlif yerlərə “səfər”lərə
gedilməsi, Çənlibelin şöhrətinin daha da artm ası, “sərhədləri”nin
genişlənməsi, Eyvazın Çənlibelə gəlməsi;
4) Çənlibelin getdİKCə daha ardıcıl şəKİldə xüsusilə xotKar
(TürKİyə sultanı) və paşalar tərəfindən təhdid olunması, Qıratın
qaçırılması, Koroğlunun “əsir” aparılması, Çənlibeli müdafiə etməK
uğrunda mübarizə;
5) K oroğlunun qocalığı, Koroğluluqdan əl çəKməsi, laKİn məcburiyyət üzündən (bu dəfə İran şahı məcbur edir!) Çənlibelin (və
Koroğluluğun) yenidən dirçəlməsi.
Geniş miqyasda süjet xəttində ardıcıllıqla yanaşı bu və ya digər
dərəcədə simmetriya da vardır - həmin simmetriya süjet xəttindəKİ
şaxələnməyən (passiv) məqamlarla şaxələnən (aKtiv) məqamların
münasibətində özünü göstərir:
1) şaxələnməyən (passiv) məqam;
2) az şaxələnən (az aKtiv) məqam;
3) şaxələnən (aKtiv) məqam;
4) az şaxələnən (az aKtiv) məqam;
5) şaxələnməyən (passiv) məqam.
G öründüyü Kİmi, m üxtəlif “səfər”lərə çıxılm ası, Çənlibelin
şöhrətinin artm ası, sərhdələrinin genişlənməsi və s. dastanm geniş
miqyasda süjet xəttində ən çox şaxələnən, çoxlu qollar, v arian tlar,
versiyalar verən məqamdır, halbuKİ 2 və 4-cü m əqamlar bundan az
şaxələnir,lvə 5-ci m əqamlar isə üm um iyyətlə passiv m əqam lardır.
Qədim türK mifologiyasmın, türK-oğuz epİK ənənlərinin əsasmda müəyyənləşən ihəmin simmetriyanı Çənlibelin (və Koroğlunun)
ölüb yenidən dirilməs tamamlayır - bu, dastanda KonKret səbəblə
A z ə r b a y o s n R t s p u b ü k a s ı P r s z iü e n X n in
iı.lə r İd a ra s i
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(İran şahı Koroğlunu həbs etməK istəyir) izah edilsə də, ölüb-dirilən
təbiət barədəKİ qədimdən gələn mifoloji təsəvvürdən başqa bir şey
deyildir.
“Koroğlu”nun məzmunu, sosial semantası, Koroğluşünasların
bir neçə nəslinin dönə-dönə qeyd etdİKİəri Kİmi, Azərbaycanm XVIX IX əsrlər tarixinin hadisələrindən Kənarda düşünülə bilməz;
dastanm bir epos olaraq mÜKəmməlliyinin başlıca əlamətlərindən (və
şərtlərindən!) biri onun bu mənada tarixilyidir...
“Koroğlu”da haqqmda söhbət gedən dövrün tarixi İ k İ səviyyədə
fantlaşır - bunlardan biri KonKret tarixi hadisələrin, şəxsiyyətlərin
dastanda ə k s olunmasıdır (tədqiqatçılar “Koroğlu”nun tarixiliyindən
danışarKən daha çox buna diqqət yetirmişlər), lanin dastanda
ümumiləşmiş, “həzm olunmuş”, fəlsəfi-estetİK səviyyəyə qaldırılmış
bir tarix də vardır.
XVI
əsrin 90-cı illərində Şərqi Anadoludan başlayan cəlalilər
hərəKatı XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycana, eləcə də qonşu
öİKƏİərə yayılır - bu hərəKat Osmanlı - “rum” əsarətinə qarşı idi. Ona
görə də I Şah Abbas cəlalilər hərəKatmdan istifadə edərəK
Azərbaycanı İranm müstəmləKƏSinə çevirə bildi. LaKİn tarixi
mənbələr xəbər verir Kİ, hərəKat bundan sonra da dayanmadı,
cəlalilər yerli feodalları da yağmalamağa başladılar... İsgəndər bəy
Münşi cəlaliləri “üsyana meylli, fəaliyyətləri ardıcıl olmayanlar”
adlandırırdı.
Cəlalilərin Şərqi A nadoluda, A zərbaycam n Qərbində (Şimalı ilə
Cənubu arasm da) yayıldıqları, K oroğlu, Dəli Həsən, Giziroğlu
M ustafa bəy, Kosa Səfər, T anrı Tanım az... K İm i başçıları olduğu
g ö stə rilir Kİ, d a sta n d a həm in ta rix i şəxsiyyətlərin obrazları
yaradılm ışdır.
“Koroğlu”da tarixilİK KonKret tarixi hadisələrin, şəxsiyyətlə-rin
ək s olunmasmdan başlayıb, qeyd etdiyimiz Kİmi, fəlsəfi-estetİK
səviyyəyə qaldırılır: Koroğlu əvvəl intiqamçıdır (yerli haKİm Həsən
xandan atası Alı Kİşinin intiqammı alır), sonra, əsasən, Osmanlı
sultanma və haKİmlərinə qarşı vuruşur, daha sonra (qocalığmda) isə
İran şahı ilə üz-üzə gəlir... Bu baxımdan “Koroğlu” dastanmda,
həqiqətən, “m üxtəlif dövrlərdə baş vermiş tarixi hadisələr bir-birinə
qovuşmuşdur”, laKİn həmin “qovuşma”da müəyyən tarixi məntiq,
hətta aydm xronologiya da iştiraK edir zənnindəyİK - belə k İ, a)
Koroğlunun qiyamçılıq missiyasının başlanması XVI əsrin sonu XVII
əsrin İİ k illərinə (cəlalilər hərəKatının əvvəlinə) düşür: b) bundan
sonra Koroğlunun missiyası genişlənir - Osmanlı imperiyasmm

düşməninə çevrilir (əslində, İranın mövqeyində dayanır) Ki, bu da
XVII əsrin İİ k rübünün tarixini ə k s etdirir; v) nəhayət, Azərbaycanı
faKtİKİ olaraq müstəmlƏKəyə çevirmiş İrana (İran şahına!) qarşı
mübarizə dövrü gəlir (XVII əsrin 20-ci illərindən sonra)... BeləlİKİə,
“Koroğlu”da qəhrəmanın fəaliyyətində təxminən 20-40 illİK bir tarix
bilavasitə ək s olunur, lanin dastanm eposa çevrildiyi sonraKi
dövrlərin ictimai-siyasi xüsusiyyətləri də buraya əlavə olunur k İ, bu
işi dövrün intibah təfəKKÜrü özünə məxsus məntiqi ilə görür.
“Koroğlu” hansı ideyanı, yaxud ideyaları ə k s etdirir? Bu suala
birmənalı cavab verməK çətindir, hər şeydən əvvəl, ona görə k İ, hər
hansı epos məzmunu etibarilə epoxal səciyyə daşıyır, ən müxtəlif
ideyaları, təsəvvürləri, dünyagörüşləri bir yerə yığmağa
mərKƏzləşdirməyə çalışır - yeni dövrün eposlarında isə həmin
mərKƏzləşdirmə -Konsentrasiya cəhdi daha güclü olur. “Koroğlu”
dastanı, prinsip etibarilə Azərbaycan intibahının ideyalarmı - xanlıq
(və şəxsiyyətin) azadlığmı, oyamşmı, dünyadan geri qalmasını,
haqq-ədalət uğrunda mübarizəni, mənəvi-əxlaqi zənginliyi və s.
tərənnüm edir. “Koroğlu”da qəhrəmanlıq, yenə də intibah
dünyagörüşü ilə speKtrləndirilir-burada fizİKİ qəhrəmanlıqla mənəvi
qəhrəmanlıq paralel şəKİldə çıxış edir, nə haqsız zora, nə də zorsuz
haqqa qazandırılır.
Azərbaycan insanınm epİK obrazı “Koroğlu”da həm mifİK, həm
sufi-panteist, həm də həyati realist rənglər, çalarlarla çək İİsə də
həmin obraz bütöv, mÜKəmməl və başlıcası, canlıdır...
“Koroğlu” eposunun baş qəhrəmanı, heç şübhəsiz, eposun mənsub olduğu xalqın ideallarmın əsas daşıyıcısı Koroğludur - deməK
olar Kİ, bütün hadisələr, əhvalatlar onun ətrafında cərəyan edir. Və
əslində bütün dastan, bütün münaqişələr, bütün süjetlər, hər şeydən
ə w ə l, məhz Koroğlunun xaraKterini açmağa imKan verir.
...Bu adı Koroğluya atası Alı Kişi verir - Qırat Kİmi, Misri qılmc Kimi, Çənlibel Kİmi Koroğlu adında da nə isə mifİK - ilahi,
qoruyucu bir q ü w ə vardır. Bir sıra foİKİorşünaslar “Koroğlu”
admın bilavasitə mifoloji məzmuna malİK “Qoroğlu” admdan
törədiyi (“işıq” - qaranlıq oppozisiyası əsasmda) mülahizəsindədirlər
Kİ, bunu inıcar etməK təsdiq etməK qədər çətindir. Koroğlunun
gənclİK adı Rövşən (farsca: İşıqlı) də, şübhəsiz, bu halda
“qaranlıqdan doğulmuş işıq” mif-obarızmın tədqiqatçılarm yadına
təsadüfi düşmədiyini, mülahizənin elmi məzmun daşıdığmı göstərir.
Koroğlu qisasçıdan qiyamçıya, qiyamçıdan azadlıq uğrunda
m übarizə aparan bütöv bir cəmiyyətin başçısm a, xalq qəhrəm anm a

çevrilir - baş qəhrəm anm bu cür tənam ülü yalnız Azərbaycan
“K oroğlu”suna aiddir k İ, bu da ta rix i Azərbaycan m ühiti, birinci
növbədə, xalqm milli müstəqillİK, dövlət m üstəqilliyi idealları ilə
bağlıdır. Digər v arian tlard a K oroğlunun tarixi-ictim ai missiyası
Azərbaycan “Koroğlu”sundaKi səviyyəyə qalxa bilm ir.
Azərbaycan Koroğlusu həm ilahi mənşəyə, həm də ilahi
tipologiyaya malİKdir, hətta bir qədər də irəli gedib deməK olar k İ,
qədim türK təfəKKÜmndə möhKəm yer tutmuş Tanrı obrazmm
KonKret tarixi dövrdəKİ transformudur.. Tanrıçılıq dövrünün məlum
KUİtlarmm məhz Koroğlunun dilində tez-tez xatırlanması da obrazm
tarixi semantİKası barədəKİ təsəvvürü müəyyən qədər əyaniləşdirir:
B ir zam anlar səfa sürüb gəzirdim ,
Onda səndin mənim qardaşım , dağlar!
Nə zaman Kİ, yağı düşmən gdləndə
Səndə çox olurdu savaşım , dağlar!
Taladım şahları, hələ az dedim,
T ürfə gözdllərə işvə, naz dedim.
Neçə tacir-tüccar səndd gizlədim,
Açmadm sirrim i, sirdaşım dağlar!
K oroğluyam , gəzdiyim i tapardım ,
Q ayalar başm da qala yapardım .
Ağ surudən əmlİK quzu qapardım ,
Yeyib q u rtla r ilə ulaşım , dağlar!
Koroğlu obrazınm ilahi məzmunu (tipologiyası!) özünü qeyri-adi
gücündə, qeyri-adi hərəKətlərində, funKSİyasmda göstərir, la-Kİn
intibah mədəniyyəti həmin ilahi məzmunu (tipologiyanı!)
insaniləşdirir, humanistləşdirir və KoroğludaKi tanrılıq insaniliyə
çevrilir - insan (şəxsiyyət) Koroğlu dövrün, zamanm təzyiqi ilə tanrı
Koroğlunu yenir...
Koroğlu igiddir, mərddir, yÜKSƏK mənəvi Keyfiyyətlərə malİKdir, dosta dost, düşmənə düşməndir, heç vaxt haqqı nahaqqm
ayağına vermir, tədbirlidir...
Nərə çəKİb düşmən üstə gedəndə
Meydanda göstərir h ü n ər Koroğlu.

Qulaş qolun gərib şeşpər atanda
V urar, dağı-daşı dələr Koroğlu.
BilməK olmaz onun min bir felini,
Namərd qoya bilməz yerə belini.
Bir dəfə şeşpərd atsa dlini,
Düşmənin izini silər Koroğlu.
Düşər hərdən paşalarla davası,
Kəsilməz savaşı, cəngi, qovğası,
Cünun deyər, Çənlibelin ağası,
Yeddi min dəliyə sdrndr Koroğlu.
Koroğlunun xoş günü də olur, dərdli-qəmli günü də; xoş
günündə dəliləri başına yığıb şadyanalıq məclisi qurur, saqi dolanır,
Keflər durulur; dərdli-qəmli günündə üzü üstə düşür, üç gün üç gecə
ac-susuz yatır. Keçəl Həmzə Kİmi bir urvatsız gədənin onu aldatması
Koroğluya ağır gəlir, özü-özünü qınayır, məzəmmət edir:
Uca dağları döşlətdim,
A ğır olaylar boşlatdım,
Yüz il lotuluq işlətdim ,
A xır oldun xam, K oroğlu...
Yenilməz fizİKİ gücü, düşmənin bağrını yaran dəli nərəsi “min
bir feli”, Qıratı, Misri qılıncı Koroğlunu bir cəhətdən xaraKterizə
edirsə, bir oturuma bir ö k ü z ü nabab eləyib yeməsi, yeddi tuluq şərab
içməsi başqa bir cəhətdən səciyyələndirir.
Azərbaycan tarixşünaslığında Koroğlunu tarixi şəxsiyyət Kİmi
təqdim etməK cəhdləri (və təcrübəsi) vardır - istər Azərbaycanda,
istərsə də Anadoluda onlarla Koroğlu qalası, bir neçə Çənlibel, yaxud
Çamlıbel mövcuddur Kİ, bunlardan biri, yaxud bir neçəsi, görünür,
tarixi şəxsiyyət olan Koroğluya mənsub idi. LaKİn dastandaKi
Koroğlu tarixi şəxsiyyət olmuş Koroğludan daha əzəmətli, daha
böyÜK, daha qüdrətli olmaqla yanaşı, həm də daha çox tarixidir.
ÇünKİ dastan qəhrəmanı Koroğlu Azərbaycan tarixinin bütöv bir
dövrünün, yuxarıda qeyd edildiyi Kİmi, idealıdır, həmin dövrün
estetİK təfəKKÜrünün bilavasitə məhsuludur...
Koroğlunun mÜKəmməl bir obraz Kimi işarələdiyi əsas semantiKa, yəqin Kİ, mərdlİK, KİşilİKdir - özünün dediyi Kİmi:

Qoç quzudan quzu tö rər, qoç olar,
Qoç igidddn qoçaq olar, sultanım !
Mərd igidlər dava günü şad olar,
M üxənnətlər naçaq olar, sultanım!
Canım qurban mərd igidin özünə,
Mərdi olsa, əlin vurm az dizinə,
F ü rsət düşsə düşm əninin gözünə
Burm a-burm a bıçaq olar, sultanım!
Mərd igidlər bir-birinə daldadı,
Ç uğullar ölməyib sağü soldadı,
M ərd meydandan qaçmaz, qaçsa aldadı,
Qovğa günü haçaq olar, sultanım!
Koroğlunun mərdliyi, Kİşiliyi həm düşmən, həm də dosta
münasibətdə özünü göstərir; qaçanı qovmur, fağıra, düşmən də olsa,
əl qaldırmır, dostu heç vaxt darda qoymur... Dəlilər düşmən əlinə
Keçəndə, ölüm ayağmda olanda da özlərini mərdanə aparırlar, çünKİ
bilirlər k İ, harada olsa Koroğlu gəlib onları xilas edəcəK.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatı üçün səciyyəvi bir motivə - “nam ərdin m ərdi aldatm ası” motivinə “Koroğlu”da rast gəlinir: Keçəl
Həmzə K oroğlunu aldadıb, Q ıratı qaçırır.. LaKİn dastanda Keçəl
Həmzəyə o qədər də böyÜK n ifrə t ifadə olunm ur, - o, nam ərdliyin
üzdə olan, görünən tərəfid ir, əslində isə, mərdə (Koroğluya) yönələn
nam ərdliyin miqyası daha böyÜK, k ö k ü daha dərindədir. Q ıratın
arxasm ca gələn Koroğlunu Həmzə yola salır (“Koroğlu Həmzə ilə
görüşüb ata b ir üzəngi g ö stərdi..”), guya heç b ir günahı yox imiş.
Və əslində, Koroğlu da ona bənd olmur:
“Koroğlu belə baxanda gördü, üzənginin basan Həmzədi. Dedi:
- Ayə, KƏİoğlan! De görüm bir qızı ala bildin, ya yox? Deyəsən
sir-sifətini düzəldibsən. Həmzə dedi:
- Can K oroğlu, sir-sifətim i düzəltm işəm , qızı da almışam. Sənin bu gəlməyin də lap işi d ü zəltd i...”
Koroğlu m ərdliyinin çək İ s İ elədir k İ , o (Koroğlu) heç vaxt Keçəl Həmzələrlə ciddi dam şa, onlarla üz-üzə dayana bilməz, Misri qılınc heç vaxt Keçəl Həmzə K İm ilərinin qanm a b ata bilm əz...
Koroğlu zarafat eləməyi sevir - dostla da zarafat edər, düşmənlə də..
“Elə bu dəmdə Koroğlu özünü saldı meydana. Aslan paşa gördü
budu, bir aşıq çiynində saz girdi ortalığa.

Dedi:
Ayə, yanşaqsanmı?
Koroğlu dedi:
Bəli, paşam , yanşağam.
Aslan paşa dedi:
Ayə, heç Koroğlunun sözlərindən bilirsənm i?
Koroğlu dedi:
- Ay paşa, izn ver sənə söz oxuyum, söz olsun. Koroğlu nə
adamdı k İ, onun sözü belə məclisdə oxuna?!”
“...Toqatda Koroğlu bir qarıya qonaq olur, tamam əldən
düşmüş, ağzında diş adına bircə KÖtÜK qalmış qarının ürəyindən
Keçir k İ, Koroğlu onu alıb, burada qalsm. Koroğlu qarmm ürəyindən
Keçənləri hiss edir. Qarı dedi:
Yaxşı evin-eşiyin, Kürün-Külfətin varmı?
Koroğlu baxdı Kİ, qarı bir təhər danışır. Dedi:
Yox, təKəm, heç Kəsim yoxdur.
Qarı bir qımçandı. Dedi:
Bəs niyə indiyə Kİmi evlənməmisən?
Koroğlu dedi:
- Nə bilim? Bir halal süd əmmişi tapa bilm əm işəm ...”
Bu cür zarafatlar Koroğlu obrazmın ciddiliyini zədələmir,
ƏKSİnə, onu daha da bütövləşdirir, həyatiləşdirir. Həmin sözləri
Koroğlunun Keçirdiyi həyəcanlar, mənəvi-ruhi sarsmtılar barədə də
deməK olar:
“B ir də gördülər k İ, budur Koroğlu gəlir. Gəlir, amma necə gəlir: D ürat yedəyində, başını dİKİb aşağıya. ö zü də elədi, elədi k İ, elə
bil dəyirm ançıdı. Dəlilər, xanım lar o saat başa düşdülər Kİ, Keçəl
Həmzə dəyirm anda Koroğlumı aldadıb, Q ıratı qaçırıb. Hamı başm ı
aşağı saldı. Nə b ir salam, nə b ir Kəlam. Heç Keyfini, halını da
soruşm adılar...
Koroğlu neçə-neçə səfərlərə getm işdi, amma heç olmamışdı Kİ,
qayıdanda dəlilər belə eləsinlər. Amma bu dəfə... Koroğlu elə bir
hala düşm üşdü Kİ, az qalırdı gözlərindən yaş gəlsin. Sazı sinəsinə
basıb qəmli-qəmli dedi:
Keçər dövran belə qalmaz,
Şad ol, KÖnül, nə məlulsan?!
Dəlilərim salam almaz,
Şad ol, KÖnül, nə məlulsan?!

Geydiyim igid KİirKÜdü,
Dünya Süleyman müİKÜdü,
Dövlət Kİ , var əl çirKİdi,
Şad ol, KÖnül, nə məlulsan?!
Koroğluyam, deyim sənə,
Od tu tu b alışdı sinə,
Aşıqlığım bəsdi mənə,
Şad ol, KÖnül, nə məlulsan?!”
Koroğlunu məlul edən məsələlərdən biri də onun sonsuzluğudur - dastanda bunun səbəbi çox prozaİK şəKİldə izah edilir:
“Deyilənlərə görə, o bir dəfə cavanlıqda Alacalar dağmda bərK dara
düşüb, yeddi gün, yeddi gecə mansırada qalmışdı. Ondan sonra day
uşağı olmurdu”. Və bunu əsaslandırmaq üçün Koroğlu ilə Nigarm
övlad həsrətinin təsvirinə Kİfayət qədər geniş yer verilir. Şübhəsiz,
dastandaKi övlad həsrəti, istər Koroğlunun, istərsə də Nigar
xanımm Keçirdiyi həyəcanlar olduqca təbii, olduqca insanidir, laKİn
məsələ burasmdadır Kİ, Koroğlunun övladsızlığı dastanm ideyaestetİK və poetİK məntiqi, semantİK struKturu ilə diqtə edilir.
Koroğlunun ilahi mənşəyi, Tanrı obrazmm özünəməxsus transformu olması onun (Koroğlunun) tənhalığınm (övladsızlığının) genetİK səbəbidir, ancaq həmin səbəb XVII-XVIII əsrlərdə tamamilə
arxaİKİəşmiş, funKsional (cari) məntiqini, poetİK semantİKasmı
itirmişdi. Ona görə də aşıqlar “yeddi gün, yeddi gecə mansırada
qalmaq” m otivini uydurmuş, “Koroğlunun Dərbənd səfəri”ni
(əslində “Kürdoğlunun Çənlibelə gəlməsi” qolunu) yaratmışdılarsa
da, həmin qol dastanm digər qolları ilə vəhdət təşKİl etməmişdir.
Koroğlu obrazının m ifoloji-ilahi mənşəyi, daxili sistem i ümum iyyətlə “K oroğlu” dastanm ın sistem liliyi üçün çox m ühüm ide-yaestetİK şərtd ir.
M.H.Təhmasib yazır: “Qəti surətdə deməK olar Kİ, Azərbaycan
“Koroğlu”sunda dini heç bir şey yoxdur”. Daha sonra əlavə edir:
“Bizim dastanda Koroğlunun nə özünün, nə də dəlilərinin heç
birinin fövqəltəbii varlıqla əlaqəsi yoxdur”. Əlbəttə, zahirən istər
Koroğlu, istərsə də dəlilər şərab içirlər (“Kitabi-Dədə Qorqud”da
olduğu Kİmi), deməK olar k İ, heç bir dini ayini yerinə yetirmirlər
(yenə də “Kitab”da olduğu Kİmi), laKİn din anlayışını geniş mənada
götürdÜKdə, yuxarıda qeyd etdiyimiz Kİmi, “Koroğlu”nun mürəKKəb
(bir qədər də simcretİK) dini-ideoloji sistemi vardır Kİ, bunu inKar

etsəK, Koroğlu obrazının özünün belə məzmununu, xüsusilə daxili
(tarixi) məzmununu başa düşməK mümKÜn olmaz.
Koroğluya həm mənəvi, həm də fizİKİ gücü, heç şübhəsiz “fövqəltəbii varlıqlar” vermişlər (göydən suya düşən işıq şüası qutsaldır!)
- yalnız Qoşabulağın KÖpüyündə çiməndən, bir qab doldurub içəndən
sonra Rövşən - Koroğlu daha yenilməz olur, saz çalıb söz qoşur,
nərəsi yeri-göyü titrədir, dəlilər dara düşəndə bunu yuxuda görür;
təKcə pəhlivana yox, haqq aşığma, ərənə çevrilir...
Koroğluyam, onu-bunu bilmdzəm,
H dr yetdn IdKəyd boyun əymdZdm,
Yaradandan qeyri Kimsd bilmdZdm,
İstər yaxşı, istər yaman bil məni.
Koroğlunun atası Alı Kİşidir - Alı Kİşi dastanda bir obraz Kİmi
nə qədər müasirləşdirilirsə, həyatiləşdirilirsə də bir sıra əlamətləri
onun “bu dünyanın adamı” olm adığını göstərir.. Koroğluya
fövqəltəbii nə verilirsə, məhz Alı Kİşi vasitəsilə verilir, bu mənada o
(Alı Kİşi ) hansısa qədim (və müqəddəs!) bir obrazın davam
stilizasiyasıdır. Və “o dünya” ilə “bu dünya” arasmda harmoniyanm
yaranmasma xidmət etməKİə Alı Kişi öz funKSİyası etibarilə son orta
əsrlər Azərbaycan dastanlarındaKi Xızıra yaxınlaşır.
Günahsız olduğu halda dəhşətli bir şəKİldə cəzalandırılan, əslində eyni dərəcədə təhqir edilən qoca ilxıçı öz oğlunun (Koroğlunun!) şəxsində “günahKar”lardan əbədi, sonu görünməyən intiqam
almağm əsasmı qoyur - elədiyi yaxşılığın müqabilində gözləri
çıxarılmış, dünya işığına həsrət qoyulmuş Alı Kİşinin bu intiqamı
Koroğlunun xanlara, paşalara qarşı mübarizəsinin təhtəlşüur
generatoru, aparıcı daxili səbəbidir Kİ, dastanda, faKtİK olaraq,
m üxtəlif sosial-psixoloji səbəblərlə yenidən motivləşmişdir. Yalnız
Həsən xanm öldürülməsindən və Həsən paşanın Çənlibelə gətirilib
Qıratla Dürata mehtər qoyulmasından başqa...
Alı Kİşi oğlu Rövşənə - Koroğluya deyir: “Nə qədər k İ M isri
qılınc sənin belində, sən də Q ıratın belindəsən, özün də bu
Çənlibeldəsən, sənə heç k ə s dov gələ bilməyəcəK”.
M isri qılınc, Q ırat, Çənlibel!
M isri qılınc K oroğlunun əsas silahıdır və deməK olar k İ, ilahi
mənşəyə malİKdir.. “Hələ uşaqlıqda bir gün Rövşən çöldə oynadığı
vaxt yerdən b ir daş tapm ışdı. Daş balaca idi, amma çox ağır, çox da
sanballı idi. Özü də işım-işım işıldayır, par-par parıldayırdı.

...A lı Kİşi daşı o üzünə, bu üzünə çevirib yoxladı. Baxdı Kİ, daş
göydən düşmüş ildırım parçasıdır”. Həmin daşı Alı Kİşi “bir Misri
qılınc qayıranın yanma aparıb dedi:
- U sta, bundan mənə b ir qılmc çək.
...U sta yeddi günə daşdan bir qılmc qayırdı. Elə kİ, qılmc hazır
oldu, usta baxdı kİ, qılmc nə qılmc. Vallah, bu elə b ir qılıncdır kİ,
gün K İ m i yanır, ay K İ m i işıq salır”.
Koroğlu iİK dəfə tüfəng görəndən sonra “indi nam ərd dünyası,
bic əyyamıdı. Bundan sonra igidlİK b ir qara pula dəyməz. Mən bu
gündən K oroğluluğu yerə qoyuram ” - deyir, M isri qılıncı belindən
açıb yerə a tır, laKİn çox Keçmir kİ, tüfəngli düşmənə qarşı həmin
qılıncla vuruşub qalib gəlir. Və M isri qılınc dastanda m ərdliyi,
igidliyi, K oroğluluğun atrib u tların d an biri Kİmi çıxış edir.
Qoyun bədoylar Kişnəsin,
Misri qılınclar işləsin...
Q ırat, eləcə də D ürat, dastanda deyildiyi Kİmi, dərya atı cinsindəndir - Q ıratın elə xüsusiyyətləri v ar kİ, onu nəinKİ başqa atlardan, D üratdan da ayırır: əvvəla, K oroğlunun ürəyindən Keçənləri
bilir, İKİncisi, dostu düşməndən seçir, üçüncüsü, Koroğlunu heç
v ax t darda qoym ur...
“...K oroğlu atı cövlana gətirib qızmış şir Kİmi onlarm üstünə
cumdu.
Bir yandan K oroğlu, bir yandan Q ırat az vaxtda dəstəni qa-tımqatım qatlayıb əldən-ayaqdan saldılar. Qırılan qırıldı, qalanlar da
qaçıb dağıldılar. Koroğlu dəstəni dağılm ış görüb, Q ıratı ildırım
Kimi süzdürdü, çəKİlib bir yanda duran Dəli Həsənin üstünə
sürdü. Üzünü ona tutub, aldı görəK nə dedi:
Q ıratı gətirdim cövlana indi,
Varsa igidlərin meydana gəlsin!..
Görsün mən dəlinin indi gücünü,
Boyansm əndamı al qana indi!..
K oroğlunun öz atm a məhəbbəti xüsusilə Keçəl Həmzənin Q ıratı
aparm ası qolunda b ü tü n gücü ilə hiss edilir - heç vaxt heç Kİmə
yalvarm ayan Koroğlu Keçəl Həmzəyə yalvarır, ondan xahiş edir kİ,
Q ırata yaxşı baxsm , aldanıb ucuz satm asm ...
K oroğlunun Q ırata sözü igidin igidə sözüdür - elə məqamlar
olur kİ, o öz atm dan m ərhəm ət diləyir, ona sığm ır:

Arxam qarı düşmən, qabağım uçrum,
Apar Çdnlibelə məni, Qıratım!
Sənə sığınmışam, q u rtar bu dardan,
Apar Çənlibelə məni, Q ıratım ...
Q ırat da Koroğlu Kİmi Çənlibeldə Qoşabulağın köpükIü suyun-dan
içmişdir, odur kİ, onda da nə isə ilahi güc vardı (eyni zamanda yada
salaq kİ, Q ıratla Dürat dan yeri yenicə ağaranda dəryadan çıxmış İkİ
ayğırın ilxıdaKi İkİ madyana yaxınlaşmasından doğulmuşlar).
Dastanm axırmda Koroğlu Qıratm nallarm sÖKÜb, çölə buraxır, laKİn öz sahibinə vəfalı olan at Çənlibeldən getmir, Koroğlunun
dar günündə yenə də onun Köməyinə çatır. Və beləlİKİə, Qırat
dastanın ideya-məzmununa təsir edəcəK qüdrətli bir obraza çevrilir
(qeyd edəK Kİ, istər türK-oğuz, istərsə də oğuz-Azərbaycan
qəhrəmanlıq eposlarında igid atsız təsəw ü r olunmur).
“Koroğlu”da ən mÜKəmməl obrazlardan biri Çənlibelin obrazıdır - həmin obraz dastana aşağıdaKi şəKİldə gəlir:
“ ... G etdilər, getdilər, bir uca dağm başm a çatdılar. Alı Kİşi
soruşdu:
Oğlum, bu ra necə yerdir?
Rövşən dedi:
- Ata, bura hər tərəfi sıldırım qayalıq, çənli, çisKİnli bir dağ
belidir.
Alı Kİşi soruşdu:
- Oğlum, bax gör, bu bel Kİ, deyirsən, bunun hər tərəfində bir
uca qaya görünm ür Kİ?
Rövşən dedi:
- A ta, görünür. Biri sağm da, biri də solunda. Özü də başları
qardır.
Alı dedi:
- Oğul, mənim axtardığım yer elə buradır. Mən buranı çox yaxşı
tan ıy ıram . Cavan v axtlarda b u rad a çox at oynatm ışam , çox
ceyranlara ox atm ışam , çox cüyürlər ovlamışam. Bura mənim KÖhnə
oylağım dır, buraya Çənlibel deyirlər. Biz burada yurd salm alıyıq...”
Şübhəsiz, burada Çənlibel öz mifİK tipologiyasından, bir obraz
olaraq, məhrum edilmiş, laKİn mifİK mənşəyini heç də tamamilə
itirməmişdir; Alı Kİşi obrazı Kİmi, Çənlibel obrazı da genezisi
etibarilə güclü mifoloji semantİKaya malİKdir - Çənlibel sadəcə
coğrafi məKan olmasından başqa mühafizəedici məKandır. Məsələnin
bu cəhətinə xüsusi diqqət yetirən M.Seyidov Çənlibeli türKİərdə

geniş yayılmış dağ Kultu ilə əlaqələndirir.
D astanda həm Çənlibel həm Çardaqlı Çənlibel, həm də Çar-daqlı
bel adlanan bu qutsal mənan (TürKİyə v arian tların d a Çamlıbel)
fİKrim izcə, so n ralar çənlə-dum anla bağlanm ışdır; əslində isə,
gö rü n ü r işıqla, dan yeri ilə (müqayisə et: çən-çan-dan) əlaqədardır.
...Çənlibelə düşmən ayağı dəym ir, laKİn dost üzünə həmişə
açıqdır.
Çənlibelin KonKret olaraq harada yerləşməsi barədə mübahisələr olmuşdur, lanin bir məsələ aydmdır k İ, bu cür mübahisələrə son
qoymaq mümKÜn deyil, çünKİ, irəlidə qeyd etdiyimiz Kİmi, Çənlibel
KonKret bir məKan deyil, mücərrəd (və mÜKəmməl!) obrazdır...
Koroğlu onun öz tərəfindən smanıb-seçilən dəlilərlə əhatə olunm uşdur - dastanda onlarm sayı gah yeddi min yeddi yüz, gah yeddi
m in yeddi yüz yetm iş, gah yeddi m in yeddi yüz yetm iş yeddi..
göstərilir. “Çənlibeldə dəlilərin sayı günü-gündən artırd ı. İş gəlib o
yerə çatm ışdı Kİ, Koroğlu hay vurub düşmən üstünə gedəndə yeddi
yüz yetmiş yeddi qılınc birdən çəKİlirdi. Koroğlu dəliləri dəstələrə
ayırıb hər dəstəni b ir sərKərdəyə tapşırm ışdı. SərKərdələr arasm da
Dəli Həsən, Dəli M ehtər, Çopur Səfər, Dəli Mehdi, Halaypozan,
Tüpdağıdan, Toxm aqvuran, Geridönməz, Dəli Əhməd və İsabalı Kİmi
igidlər var idi Kİ, hər biri yüz oğlana bərabər id i”.
Koroğlu dəlilərinin hər birin i xüsusi şəKİldə sınadıqdan sonra
Çənlibelə gətirm iş, onları öz qardaşı, övladı Kimi sevmiş, hər birinin
sevincini sevinci, Kədərini Kədəri bilm işdir - məsələnin məhz bu cür
olduğunu göstərməK üçün K oroğlunun Dəmirçioğluna m ünasibətini
örnəK gətirməK Kİfayətdir: Dəm irçioğlunun qoçaqlığı, qorxmazlığı
ona, əslində təsadüfən rast gələn Koroğlunu heyran edir, ona quşu
qonur, sonra nərəsi ilə Dəmirçioğlunu ram edib Çənlibelə g ətirir,
Ə rzurum səfərinə - Telli xanımı gətirm əyə də məhz onu göndərir...
Qırpınmadı gözün, qaçmadı rəngin,
Aldmd yayılar savaşın, cəngin,
Allam xəracını H indin, Firəngin,
Göndərrdm Irana, T urana səni.
G öndərir, ancaq y arı canı D əm irçioğlunun yanında qalır... “Vədədən çox Keçmişdi. Dəmirçioğludan xəbər gəlmədi. Koroğlımu fİKİr
götürm üşdü. Ürəyinə dammışdı Kİ, Dəmirçioğlunun başmda bir iş
var. Amma hələ gözləyirdi Kİ, bir-İKİ gün də Keçsin, görsün nə olur.
Gecənin bir v ax tı yuxuda gördü k İ, b ir dişi laxlayıb ağzı qan ilə

doldu. SəKSənib yuxudan ayıldı. Elə bir nərə çəndi Kİ, bütün dəlilər
yuxudan qalxdılar...”
K oroğlunun bircə sözü bu oldu Kİ:
A t belinə, dəlilərim,
Sizə qurban can, yerisin!..
Tutulubdu Ddmirçioğlu,
İgid pəhldvan yerisin!..
Və dəlilər başmda Ə rzurum a yola düşür, Dəmirçioğlunu xilas
edib, Telli xanımla birlİKdə Çənlibelə g ətirirlər.
XVI
əsrin sonu XVII əsrin əvvəllərindən başlayaraq
Azərbaycanın, eləcə də Şərqi A nadolunun m üxtəlif regionlarında
“dəli” ləqəbi ilə məşhur qiyamçılar, qaçaqlar, qisasçılar olmuşlar.
“Koroğlu”ya da həmin ləqəb məhz buradan - ictim ai həyatdan
gəlm işdir. Xüsusilə Dəli Həsən adm a XVII əsrin ta rix i mənbələrində
daha çox təsadüf edilir.
“Dəli” məlum olduğu Kİmi, igid, qorxmaz, döyüşçü (görünür,
həm də azad adam) mənasmdadır (“Dəli Qacar” adına “Kitabi-Dədə
Qorqud”da rast gəlirİK). XVII-XVIII əsrlər qəhrəmanlıq eposu,
ümumiyyətlə, epos təfəKKÜrü üçün bu da “dəli” adı özünəməxsus
inqilabi anlayış ifadə edir və m illi intibah düşüncəsi ilə
KÜtləviləşir...
Koroğlu öz dəliləri ilə fəxr edir, dara düşəndə onları xatırlayır,
onlara güvənir.
Çalxalanıb döyündüyüm,
Arxa verib söyündüyüm,
Qovğa günü öyündüyüm
Nər ddlilər yerindəmi?
Koroğlunun bir dəli nərəsi Kİfayətdir Kİ, bütün dəlilər bir göz
qırpımında atlanıb əmrə müntəzir dursunlar, ən ağır döyüşə
girsinlər... LaKİn dəlilərin hər biri özü-özlüyündə bir şəxsiyyətdir,
qolu bağlı qul deyillər - Koroğlu onlarla hesablaşmayanda dəlilər
“indi Kİ biz dəlilərin sözü Koroğlunun yanmda bir çürÜK qozdur,
day bizim burda qalmağımızdan nə çıxsın” deyə birbaşa onun özünə
narazılıqlarmı bildirməKdən, hətta aşağıdaKi şəKİldə izah etməKdən
belə çəKİnmirlər:

Təzə sövda, əgər olubsan,
Bu sövdan mübarəK olsun!
A lış-veriş öyrənibsən,
Bu sövdan mübarəK olsun!..
Bununla belə, nə dəlilər K oroğludan, nə Koroğlu dəlilərdən əl
götürm əyi ağıllarına belə sığışdırm ırlar - Koroğlu dəlilərini nə qədər
sevirsə, dəlilər Koroğlunu ondan bir neçə dəfə də artıq sevirlər:
“Elə Kİ, ara saKİtləşdi. Məhbub xanım yavaşca qapını açıb gəldi
Bəlli Əhmədin yanına. Dedi:
- Hardan gəldiyini bilirəm, ancaq de görüm, Kİmsən, Koroğlusanmı?
Bəlli Əhməd güldü, dedi:
- Xanım, mən hara, Koroğlu hara? Mən heç Koroğlunun bir
dırnağı da ola bilm ərəm. Mənim adım Bəlli Əhməddir. Özüm də
K oroğlunun lap o nəverim dəlilərindən biriyəm.
Məhbub xanım onun bir m əsti-bəstinə baxdı, bir boy-buxununa
baxdı, bir qol-bacağma baxdı, ürəyində dedi: “Yox, yalan deyir. Bu
heç nəverim -zad deyil. K oroğlunım lap adlı-sanlı dəlilərindən
b irid ir”.
Koroğlunun dəliləri içərisində Dəli Həsənin xüsusi mövqeyi var
- əw əla, o, Çənlibelə gəlmiş İİk dəlidir (hətta Alı Kİşi özü oğluna
demişdi kİ, “bu həndəvərdə məşhur bir qaçaq var, adma Dəli Həsən
deyirlər, özünü bircə ondan gözlə”), İKİncisi, Koroğlu bir yana
gedəndə Çənlibeli, dəliləri, xanımları heç Kİmə yox, məhz Dəli
Həsənə tapşırıb gedir - hamı onu “Çənlibelli qoç Koroğlunun sərKəri”
Kİmi tanıyır. Və beləcə hər bir dəlinin - Dəli Həsəndən Dəli Mehtərə
qədər Çənlibeldə öz yeri, öz mövqeyi vardır; dönə-dönə bərKƏ-boşa
düşmüş, çətinlİKİərdən çıxmış, mərdlİK göstərmişdir...
Dəlilər Koroğlunu nə qədər sevirlərsə, Nigar xanımı da az qala
o qədər sevirlər - Koroğludan inciyib dağılışmaq istəyən dəliləri
məhz Nigar xanım saKİtləşdirir, Koroğlunu isə ərKyanə tənbeh edir:
U tan, qoç Koroğlu, utan!
D ağların dam ənin tutan!
Sənin Kİmi başa çatan
Elin qədrini nə bilir?..
Nigar xanım - Tünciyə sultanının (xotKarın) qızıdır; olduqca
fədanar, gözəl, ağıllı, laKİn real, həyati bir insandır... Koroğlunu
görmədən, adına-sanına görə ona aşiq olur və mərd-mərdanə belə bir

namə yazıb göndərir:
Başına döndüyüm, ay qoç Koroğlu,
Əgər igidsənsə gəl apar məni!
H əsrətindən yoxdu səbrim, qərarım ,
İncidir sərasər ahu-zar məni!
Çdnlibel üstündə əsrəmiş nərsən,
Düşmən qabağında dayanan ərsən,
Tamam dəlilərə igid, sərKərsən,
A xtarsan, taparsan düz ilqar məni.
Mən xotKar qızıyam, N igardır adım,
Şahlara, xanlara məhəl qoymadım.
B ir sənsən dünyada mənim m uradım ,
Istərəm özünə eylə yar məni!
Yəqin kİ, bu, dastan yaradıcılığında sonraKi dövrlərə məxsus
“reallaşdırma”, “dünyəviləşdirmə” prosesinin məhsuludur, əslində
isə, görünür, Nigarın Çənlibelə gəlməsi nə isə mifİK (bəİKƏ də mifİK
təsəw ü fi) bir ehtiyacdır (yəni Nigar Koroğluya buta verilmişdir) diqqət yetirin:
“Elə Kİ, Koroğlu naməni oxuyub, əhvalatdan hali oldu, Dəli
M ehtəri çağırdı Kİ:
- Q ıratı yəhərlə, mən İstam bula gedəsi oldum.
Dəlilər yerbəyerdən dedilər: “Koroğlu, dəli olma, sənin İstambulda nə işin var? Bilmirsənmi Kİ, paşalar sənin qanına yerİKləyir?
Gedərsən, tu tu la rsa n ”.
Koroğlu dedi:
- Yox, boynuma deyin, gəlib getm əliyəm ...”
B urada Koroğlu əslində öz butasının arxasınca gedən bir aşiqd ir...
Koroğlu ilə N igar arasında olan sevgi, qarşılıqlı eşq, biri-birini
anlam aq, duym aq qabiliyyəti d astan ın əvvəlində nə qədər
güclüdürsə, sonunda da bir o qədər güclüdür. Düşmənlər N igarı
ondan ayırıb padşahm hüzuruna aparm aq istəyəndə, qan tÖKməməyə
söz versə də, qoç Koroğlu dözə bilm ir - “... Elə bir nərə çəKdi Kİ,
dağlar, daşlar lərzəyə gəldi. Dedi:

—

Ay həzərat, ay cam aat,
ÜrəK zərd oldu, zərd oldu!..
Genə nam ərdin sözləri
Cana dərd oldu, dərd oldu!

Aşıq Cünunun təqdimatından belə məlum olur Kİ, Eyvaz hələ
Çənlibelə gəlməmişdən TəKƏ-TürKməndə, gənc olmasına baxmayaraq, həm igidliyi, mərdliyi, həm də gözəlliyi, nəcibliyi ilə ad çıxarmış, hörmət-izzət qazanmışdır...

Dostumu atdım damana,
Rdqibi gəlsin yamana,
K or olsun belə zamana,
Namərd m ərd oldu, mərd olduf

Əyri qılmc belində,
Tərifi mərdlər dilində,
O, TəKƏ-TürKmən elində
Qəssab oğlu Eyvaz gördüm.

Koroğluyam, dad hazaram ,
Adım dəftərə yazaram ,
Nə qədər səfil gəzərəm,
Adım qurd oldu, qurd oldu!”

MərəKədə başda duran,
Meydanda igidlər yoran,
Hdrdən pişvazına varan
Qırx incdbelli qız gördüm.

Koroğlunun Nigara, Nigarm Koroğluya məhəbbətini (həmin
məhəbbətin zərifliyini) göstərən epizodlardan biri də övladsızlıq
həsrəti çəKən Nigara Koroğlunun təsKİnlİK verməK istədiyi, laKİn
bacarmadığı yerdir...
Telli N igar m dlul d u rar,
Ə1 qoynunda, boynun burar.
M üjganm sinəyə v u rar,
Göz oxşayar, qaş inildər.
Eyvaz - K oroğlunun yalnız igid dəlilərindən b iri deyil, həm də
oğulluğudur - Koroğlu ilə N igar xanım ın övlad həsrətini görən Aşıq
Cünun TəKƏ-TürKməndə (Koroğlu da həmin tayfadandır) qəssab
A lınm (K oroğlunun da atası Alıdır!) oğlu Eyvazı axtarıb ta p ır və
Koroğluya m əsləhət görür kİ, onu özünə oğul eləsin. Koroğlu TəkəTürKmənə gəlir, fü rsə t ta p ır Eyvazı qaçırır, laKİn onları görən
qəssab A lm ın xatirin ə dəyməməK üçün atı saxlayıb ondan xahiş edir
Kİ, Eyvazm Çənlibelə getm əsinə mane olmasm: “Eyvazı mənim
əlimdən alm a. Qoy aparım , səndən Kəm baxsam , bu papaq mənə
haram olsun. Hər v ax t da istəsən, genə də öz oğlundur. Elə o da,
mən də..” Və qəssab Alı K oroğlunun bu yalvarışları qarşısm da daha
etiraz eləmir.
N igar xanım Eyvazm gözlərindən öpür, KÖynəyinin yaxasm dan
K eçirib özünə oğul eyləyir və Eyvaz, doğrudan da istər N igar
xanım a, istərsə də Koroğluya sədaqətli oğul olur.

—

Laçm Kimi göydə süzər,
Nam ərdldr bağrm ı əzər,
Məclisində saqi gəzər,
O rtada söhbət-söz gördüm.
Çənlibeldə həm dəlilər, həm xanım lar, həm də Koroğlu ilə Nigar xanım tərəfindən ən çox sevilən Eyvazdır - ona Xan Eyvaz da
deyirlər... “Bir də baxdılar Kİ, budu, bir dəstə atlı çapa-çapa gəlir,
qabaqlarmda Eyvaz. Amma Eyvaz nə Eyvaz.. Ərəb atın üstündə,
misri qılmc dəstində, elə süzür, elə süzür k İ, elə bil oxdu, yayından
qopub. D urna telini də Kİ, sancıb başına, elə bil qeysər balasıdır,
başına cıqqa qoyub...”
Eyvazm da Koroğlu Kİmi TəKƏ-TürKməndən olması, hər İKİsinin atasınm Azərbaycan “Koroğlu”sunda məhz Alı adlanması, Koroğlunun məhz Eyvazı oğulluğa götürməsi və s. həmin obrazlar
arasında mifoloji məişət baxımından nə isə yaxm əlaqənin, hətta
vəhdətin olduğunu deməyə əsas verir. Dastanda həmin əlaqə, yaxud
vəhdətin mifoloji məzmunu unudulmuş, ayrı (real!) motivlər ortaya
çıxaraq mifologiyanı sıxışdırmışdır:
Canım qəssab, gözüm qassab,
Qoy aparım mən Eyvazı,
Yerə salma sözüm, qəssab,
Qoy aparım mən Eyvazı.
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Eyvaz deyib N igar ağlar,
Köysünü çal-çarpaz dağlar,
Aparm asam , qara bağlar:
Qoy aparım mən Eyvazı.
Koroğluyam, mən çaparam,
Qiyamət olub qoparam.
Razı olma zornan aparam ,
Qoy aparım mən Eyvazı.
Eyvaz dara düşəndə K oroğlunun Keçirdiyi həyəcanı təsəvvür
etməK mümKÜn deyil - bu həyəcanın bir səbəbi Eyvazm igid bir
Koroğlu dəlisi olm asıdırsa, İKİnci (və əsas) K oroğlunun gözündə
qaraldı. Elə bil Kİ, Çənlibel başm a səbəb K oroğlunun ona bəslədiyi
atalıq m əhəbbətidir...”Dünya dolandı. Əlini atıb Q ıratm yüyənindən
tu td u . Elə qəzəblə ata sıçradı Kİ, Q ıratm əvəzinə ayrı at olsaydı,
çoxdan beli sınm ışdı. Onda üzünü Kosa Səfərə tu tu b dedi:
Xəbər verin dəlilərim oyansm,
T utulubdur b ir Eyvazım, əldədi!
M isri qılınc qızıl qana boyansm,
T utulubdur, b ir Eyvazım əldədi!
Yatmışdım, aşKara gördüm duşum u,
Əzəldən mən bilirdim öz işim i, ÇəKİn, yəhərləyin çərləmişimi,
Tutulubdur, b ir Eyvazım əldədi!
Düşmanlarım tam aşaya d u rarlar,
Şad oluban Keyf məclisi qurarlar.
Koroğlu getməzsə, yəqin q ırarlar,
Tutulubdur, b ir Eyvazım əldədi!..”
Eyvazm Ərəb Reyhanla vuruşm ası, H ürü xanım a sevgisi dastanm ən gözəl, ən təsirli, ən dramatİK səhifələrindəndir, laKİn həmin
səh ifələrd ə də K oroğlunun həyəcanları, psixoloji reaKSİyası
EyvazmKindan daha güclüdür. Eyvaz deməK olar k İ, em osiyasızdır...
D astanda Aşıq Cünunla Xoca Əzizin obrazları daşıdıqları ictimai-estetİK semantİKaya görə diqqəti çəKİr.
Aşıq Cünun, əslində, Ə rzurum lu Cəfər paşanm aşığıdır -

“Cünun çox dövranlar sürm üş, çox məclislər görmüş bir ustad idi.
Çox özündən dəm vuran aşıqların sazını əlindən alıb yola salmışdı,
çox cavanları da öyrədib, əlinə saz verib aşıq eləmişdi”.
Cəfər paşa paşaları yığıb məşvərət edir Ki, Koroğlunun artmaqda olan nüfuzunun qabağını necə alıb, onu necə məhv etsinlər. Həmin məclisdə olan Aşıq Cünun düşünür Kİ, “ey dili-qafil, bu necə ola
bilər kİ, mən Aşıq Cünun olam, ayağım dəyməmiş yer, gözüm
görm əm iş adam olm aya, am m a Çənlibelə gedib K oroğlunu
görmüyəm”. Və bu fİKİrlə də b ir gün Çənlibelə gedir... Aşıq Cünun
haqq aşığı deyil, ancaq halal aşıqdır. Çənlibeldə çox böyÜK hörmətlə
qarşılanır. Koroğlunun ən yaxm dostuna, sirdaşına çevrilir.
Aşıq Cünun həqiqətən, “daxili aləmi, mənəvi Keyfiyyəti ilə
özündən çox-çox əvvəl yaranm ış ozanlara bənzəyir” və prof.
V.Vəliyevin onu Dədə Qorqudla müqayisə etm əsi tam am ilə təbiidir,
laKİn görKəmli foİKİorşünasm “Aşıq Cünun XVII əsr aşıqlarına
yalnız saz çalıb-oxuması ilə oxşayır m ülahizəsi, fİKrimizcə, özünü
doğrultm ur. H ər şeydən əw ə l ona görə Kİ, XVII əsrin, deməK olar
k İ, b ü tü n böyÜK aşıqları “dədə” adını daşım ış, ozan ənənəsinə
söyKənmişlər - Aşıq Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Sarı Aşıq təKcə
aşıq-şair deyil, həm də “dədələr” idilər. Və Aşıq Cünun da haqqmda
söhbət gedən dövrə m üvafiq bir sənətK ardır...
Aşıq Cünun haqqın, ədalətin tərəfindədir və elə ona görə də
Çənlibelə gəlib çıxır, laKİn onun sənəti - funKsiyası elədir k İ, el-el,
oba-oba gəzir (bu missiya da aşığa ozandan Keçir), dünyanı görür:
...Dolandım neçə oylağı,
Keçdim düzü, aşdım dağı.
Hələb qəsri, Bağdad bağı,
Döşənmiş payandaz gördüm.
Gedəndə mənə oldu tuş,
Qars, Kağızman, İstanbul, Muş,
Çanaqqala, Sanqamış Igidlərin şahbaz gördüm.
A laçalardan aşanda,
Ə rzurum u dolaşanda,
QdnimlərtəK savaşanda
Gözü qanlı, xırsız gördüm ...

Aşiq Cünunun gəzdiyi, gördüyü bu yerlər, əslində, təxm inən
K oroğlunun at oynatdığı yerlərdir.
...Və Koroğlunım məlum olduğu Kİmi, özü də aşıqdır, laKİn
Aşıq Cünundan fərqli olaraq, Koroğlunun aşıqlığı onun üçün sənət
deyil, mənəvi-əqli Keyfiyyətdir... “Koroğlunu çəb məclisə apardı-lar.
Amma baxdılar k İ, bu aşıq heç onlar görən aşıqlardan deyil. Boy uca,
KÜrəKİər enli, süysün elədi k İ, k ə I süysünü Kİmi. Boyunun əti
girdin-girdin, bığlar kə Iə buynuzu Kimi. Sirindən, sifətindən zəhm
tÖKÜlür. MəclisdəKİ paşalardan biri dedi:
Aşıq, hara aşığısan?
Koroğlu dedi:
- Qafm anrı taymdanam, ağrm alım!”
Koroğlu zahirən aşığa oxşamasa da, daxilən fitrətən aşıqdır və
heç də təsadüfi deyil k İ, dəlilərlə onun arasında incİKİİK yaranıb
hamıdan bezəndə “aşıqlığım bəsdi mənə, şad ol, KÖnül, nə
məlulsan?!” deyə özünə “təsKİnlİK verirdi”.
K oroğlunun yaxm dostlarm dan biri də Xoca Əzizdir...
Xoca Əziz də Aşıq Cünun Kİmi çətin günün dostudur.
...”Xoca Əziz gördü nə?.. Tutulan Eyvazdı, Dəmirçioğludu, bir
də Bəlli Əhməddi. Dünya-aləm Xoca Əzizin gözündə qaraldı. Dedi:
“Ey dadi-bidad! Bu zalım oğlu-zalım uşaqları öldürəcəK.” Qaldı matməəttəİKİ: ‘Nə təhər eləyim. Mənim burada əlimdən bir iş gəlməyəcəK. Ticarət deyil k İ, min dənə Bağdad tacirini bir xoruza yÜK
eləyim... LaKİn Xoca Əziz çıxış yolu tapır və Koroğluya xəbər
verib, dəlilərin xilas edilməsinə nail olur.
“Koroğlu”da tacir təfəKKÜm, bəzirgan düşüncəsi ilə bağlı obrazlar, ifadələr, deməK olar k İ, fəal şəKİldə işlənir, məsələn:
Meydanda igidlİK satdı,
Gdlmədi, günü yubatdı...
Yaxud:
Bir qulum qaçıbdı, adı Imirzd,
Verməzdim əlliyə, altm ışa, yüzə,
V arm ı, yoxunu tÖKÜn Təbrizd,
Ddyərd-ddymdzə satın, gətirin.
Yaxud da:
Qddəm qoyub hdrdən-hdrdən yerişlər,
Bu qılıqda çodar olmaz, hay olmaz.

Beş-beş verər, ona beş-on beş bağışlar,
Bu qılıqda çodar olmaz, hay olmaz.
Ticarət düşüncəsinin intibah dövründə milli ictimai təfəKKÜrdə
bu cür fəallığı, artıq qeyd olunduğu Kİmi, tacir sÜKİnin
cəmiyyətdəKİ mövqeyi ilə bağlı idi.
LaKİn “Koroğlu”da Xoca Əziz tacir-bəzirgan sinfinin yeganə
nümayəndəsi deyil - Əhməd tacirbaşı da onlardandır, ancaq bir fərqi
var Kİ, Xoca Əzizin əlindən tacirlİKdən başqa bir iş gəlmir, Əhməd
tacirbaşı isə çoxbilmiş, haramzadamn biridir, nə qədər alçaq iş desən
əlindən gəlir...
FİKrimizcə, Xoca Əzizin daşıdığı titul da təsadüfi deyil ( əks
halda o da Əhməd tacirbaşı Kİmi ümumi titulla çıxış edərdi) - “xoca”
sadəcə tacir, yaxud bəzirgan deyil, dünya ilə alış-verişini başa
vurmuş, ən azı ticarətdə yetKİnləşmiş, yÜKÜnü tutmuş adam-dır. Və
“Koroğlu” formalaşdığı dövrdə yaşamış Xəstə Qasım deyəndə Kİ,
“Xəstə Qasım günü Keçmiş qocadı, gələn bəzirgandı, gedən xocadı”,
onu nəzərdə tuturdu Kİ, insan bu dünyaya bəzirgan Kİmi, yəni dünya
ilə alış-veriş eləməyə gəlir, dünyadan gedəndə isə xoca Kİmi, yəni
alış-verişdən qazandıqları ilə gedir.
Koroğlunun dostu Xoca Əziz də bəzirganlığın yÜKSƏK mərhələsinə qalxmış, doyuş, müdrİK adamdır...
Koroğlu nə qədər mgüclü olsa da, felən özündən daha güclü bir
sosial-əxlaqi sistemə qarşı durur: buraya xotKar, şah, paşalar,
xanlar və onlarm ətrafmda dolaşanlar daxildir Kİ, dastanda həmin
adamlarm, deməK olar kİ, hamısı yalnız Koroğlunun deyil, haq-qmədalətin də düşmənləri Kİmi təqdim edilirlər. Əlbəttə, “Koroğ-lu”nun
məlum dövrdə bütünlÜKİə sinfi mübarizəni əks etdirən bir əsər
olduğunu söyləyən sovet foİKİorşünaslığınm həmin məşhur
mülahizəsi KÖhnəlmişdir - Koroğlunu qeyd-şərtsiz “əməKçi xalqın
münayədəsi, sultanların, şahlarm, xan və bəylərin barışmaz
düşməni” elan etməK də, yəqin Kİ, məsələyə elmi yox, siyasi-ideoloji
münasibətin nəticəsidir... Əslində isə, Koroğlu namərdliyin,
müxənnətliyin və haqsızlığm düşmənidir - o, hər şeydən əvvəl,
gözləri Kor edilmiş atasmın qisasmı alır (birinci Həsən xandan,
sonra isə Həsən paşadan), Nigar xanımı gətirib xotKarla (TürKİyə
sultanı ilə) düşmən olur (göründüyü Kİmi, burada da şəxsi
münasibət ön plandadır, padşahm (İran şahınm) ona etməK istədiyi
namərdliyə dözə bilmir (qibleyi-aləm qoşun göndərib kİ, Koroğlunu
tutub öldürsünlər, zənəni də aparıb ona çatdırsmlar). Və nəhayət,

digər çoxsaylı münaqişələr gəlir kİ, bunların hamısı törəmədir
(həmin törəmə imKanı qeyri-məhduddur).
Koroğlunu təhdid edən düşm ənlərin nam ərdi mərdindən çoxdur, ancaq m ərdi də var - onların biri TəKƏ-TürKmən elindən olan
Ərəb R eyhandır... “Ərəb Reyhan atın ı cövlana gəzdirib K oroğlunun
üstünə sü rd ü . Dava başlandı. Yetmiş yeddi fəndin ham ısını
işlətdilər. Amma heç biri o birinə dov gələ bilmədi. Nə qılıncdan Kar
aşmadı, nə nizədən iş çıxmadı, nə əmuddan m urad hasil olmadı.
A xırda Koroğlu qəzəblənib atdan düşdü. P altarın m ətəKİərini belinə
sancdı. Qollarmı çırm adı, meydanda gərdiş eləməyə başladı. Ərəb
Reyhan da atdan düşdü, g ü şt başlandı. Gah onun dizləri meydanı
Kotan Kİmi sÖKÜrdü, gah bunun dizləri. Koroğlu gördü, yox, Ərəb
Reyhan da balaca canavar deyil. A xırda qəzəblənib elə bir dəli nərə
çəKdi Kİ, dağ-daş səsə gəldi. Ərəb Reyhanm adam ları hamısı qırğı
görmüş cücə Kİmi qaçıb dağıldılar. Koroğlu onu başm a qaldırıb yerə
vurdu. Sinəsinə çÖKÜb, xəncəri boğazma dayadı. Ərəb Reyhan bir
dəfə də olsun nə dindi, nə səsini çıxartdı, nə də aman istə d i...”
Ərəb Reyhan Dəli Həsən, yaxud Giziroğlu M ustafa bəy Kİmi
K oroğlunun dostuna çevrilə bilm ir, halbuKİ Koroğlu ilə Ərəb Reyhan arasm da düşmənçilİK üçün elə b ir səbəb yoxdur; yalnız o var Kİ,
TəKƏ-TürKməndə hələ indiyə Kİmi onun sözünün qabağm da sÖz
deyən olmayıb (Koroğlu isə Çənlibeldən gəlib TəKƏ-TürKməndən
Eyvazı aparıb!) Elə bu iddiasm a görə də Ərəb Reyhan, nəticə
etibarilə, Koroğluya qarşı Həsən paşanm rəhbərliyi (və xotKarın
birbaşa göstərişi) ilə hazırlanan qəsdin iştiraK çısm a (namərdə!)
çevrilir, ona görə də Eyvazm əlində həlaK olur.
NamərdlİK, müxənnətlİK və haqsızlıq - “K oroğlu”da nə qədər
KonKret “qəhrəm anlar”la təzah ü r etsə də, eyni zamanda ümumiləşir,
m ücərrəd obrazlar səviyyəsinə qalxır və həmin m ücərrədliyində
m ərdliyə, sədaqətə və haqqa qarşı d u ru r.
...K oroğlu m ərdliyi qala dünyada,
İgid gərəK başda sevda qaynada
Dava günü sər meydanda oynadaMeydandan qaçana nam us, ar olsun!..
Şübhəsiz, “K oroğlu” dastanmdaKi düşmən obrazınm formalaşm asm a xüsusilə XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanda gedən ictimaisiyasi proseslər müəyyən təsir göstərm işdir; məlum olduğu Kİmi,
həm in əsrlərdə Azərbaycan İran la TürKİyə arasm da hərbi, siyasi və

ideoloji mübarizə meydanına çevrilmişdi. Get-gedə Keyfiyyət
həddinə çatan mənəvi-mədəni intibah isə öİKənin acmacaqlı vəziyyəti
ilə barışmaq istəmir, müstəqillİK ruhu aşılayır, müdaxiləyə qarşı
çıxırdı... “Koroğlu” Qafm bu tərəfini anrı tərəfindən ayıranda
əslində, milli ictimai təfəKKÜrdə müəyyənləşmiş həmin təsəvvürü
ək s etdirirdi. “Qarı soruşdu Kİ:
Qonaq, sazından görürəm yanşaqsan. Amma heç bizim yerlə-rin
yanşağma oxşamırsan.
Koroğlu dedi:
- Mən Qafm anrı tərəflərindənəm . Bizim yerlərin adam ları elə
belə olur”.
“Elə kİ, Aşıq Cünun əyləşdi, Məhbub xanım soruşdu:
- Aşıq, hardan gəlib haraya gedirsən? Kimin aşığısan?
- Xanım, Qafm o tərəfindənəm .
Məhbub xanım bu sözü aşıqdan eşitcəK soruşdu:
- Aşıq, K oroğlunu tan ıy ırsan ?...” Əhməd Tacirbaşı Qafm bu
üzündən (Azərbaycandan) o üzünə (Ruma, yaxud TürKİyəyə) mal
aparanda K oroğlu onun qarşısm ı Kəsib deyir: “Nə qədər Kİ, mən
sağam Qafın bu üzündən o üzünə gərəK bir arşm bez də getm əyə...”
Nümunələrdən artırmaq da olar, laKİn elə bunlar da, fİKrimizcə,
Kİfayətdir kİ, dastan-epos form alaşdığı dövrdə Azərbaycanla
TürKİyə arasında müəyyən sərhəd olduğu anlaşılsm.
İrana gəldİKdə isə, münasibətin TürKİyəyə nisbətən mürəKKəb,
bir sıra hallarda isə hətta ziddiyyətli olduğunu görürÜK - Koroğlu da
bəzən “saluban gedərəm müİKİ-İrana, ollam Əli qullarmm yeKrəngi”
deyir, bəzən də İrana qarşı durur (həmin ziddiyyət, Azərbaycanm o
zamanKi siyasi-ictimai mövqeyinin nəticəsidir).
Və “K oroğlu”da düşmən obrazm m genişplanlılığı m əşhur
“m üxənnət ÖIKƏSİ” ifadəsindən də görünür:
Cəfər paşa, bu gün qisas günüdür,
M üxənnət öIkəsİ gdrəK talana!..
Mərd igidlər qovğa günü düşəndə
Şərbət deyib, öz qanm ı yalana.
“Koroğlu”nun olduqca mÜKəmməl və mÜKəmməl olduğu qədər
də elastİK struKturu vardır - artıq qeyd edildiyi Kİmi, dastandaKi
bütün əhvalatlar onun baş qəhrəmanının fəaliyyəti ilə əlaqədardır.
Azərbaycan “Koroğlu”sunu toplayıb nəşr etdirən - A.XodzKO,
H.Əlizadə, xüsusilə M.H.Təhmasib dastanm nə qədər mÜKəmməl

şəKİldə ortay a çıxm asm a çalışsalar da, bu cəhd nəticəsiz
qalmışdır,çünKİ “Koroğlu”nun mövcud olmuş sü jetlərin in , yaxud
qollarm ın ham ısm ı bir yerə toplam aq, prantİK olaraq qeyrimümKÜndür. Əvvəla, eposun xüsusilə XVII-X V III əsrlərd ə
müəyyənləşmiş bir sıra süjet və epizodları yazıya alm m adan
unudulm uş (yalnız şer nüm unələri qalmışdır), İKİnci tərəfdən, bəzi
süjetlər, yaxud qollar daha geniş yayılmış, həm Kam illəşm iş, həm də
populyarlıq qazanmışdır (əKsinə, bəzi qollar ancaq bu və ya digər
aşığm repertuarm da m ühafizə olunm uşdur), nəhayət, b ir sıra
süjetlərin ayrı-ayrı epizodları bir-birinə qarışm ış, çarpazlaşm ış,
m üxtəlif qollarm onlarla v arian tları meydana çıxm ışdır k İ, b ü tü n
bunlar Azərbaycan “Koroğlu”sunun vahid elm i-tənqidi m ətnini
hazırlam aq işini həmişə çətinləşdirm işdir. La-Kİn bu cəhəti qeyd
etməK lazım dır k İ, Azərbaycan “Koroğlu”su v arian tları ilə birlİKdə
bütöv b ir sistem təşKİl edir.
Epos-dastanm struKturundaKi elastİKİİK həm diaxron, həm də
sinxron baxımdan özünü göstərir:
a) diaxron baxımdan-bu və ya digər süjet, epizod mövcud olur,
gələ-gələ ya məzmun, ya da formaca dəyişir və ya tamamilə
arxaİKİəşib unudulur, yaxud yeni süjet, epizod təşəKKÜl tapıb
müəyyənləşir;
b) sinxron baxımdan - m üxtəlif aşıqlar eyni zamanda dastanm
müxtəlif süjetlərini, epizodlarmı ifa edirlər, intensiv variantlaşma
gedir və variant çoxluğu çarpazlaşmaya imKan verir.
“Koroğlu”nun süjet, yaxud qollarmı əsas süjet xəttinə münasibətinə görə İ k İ səviyyədə nəzərdən KeçirməK mümKÜndür:
1. Bilavasitə əsas süjet x ətti ilə bağlı olub, bir növ, sintaqmatİK
xaraKter daşıyan süjetlər, yaxud qollar: “Alı Kİşi”, “Koroğlu ilə Dəli
Həsən”, “K oroğlunun İstanbul səfəri”, “Eyvazm Çənlibelə
gətirilm əsi”, “Həsən paşanın Çənlibelə gəlm əsi...”, “Koroğlunun
qocalığı”.
2. Əsas süjet xəttindən Kənara çıxıb bir növ paradiqmatİK xaraKter daşfıyan süjet, yaxud qollar: “Dəm irçioğlunun Çənlibelə
gəlm əsi”, “K oroğlunun Bağdad sə fə ri” (yaxud “D urna te li”),
“D üratm itm əsi”, “Koroğlunun Dərbənd səfəri”...
Birinci səviyyəyə nisbətən İKİnci səviyyə daha elastİKdir və
görünür, xüsuslə XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində xalq aşıqları
dastanı daha çox İKİnci səviyyədə genişləndirm iş, həm in səviyyədəKİ
ax tarışları ə k s etdirən “K oroğlunun Quba səfəri”, “M isri qılm cm
oğurlanm ası”, “Mərcan xanım m Çənlibelə gəlm əsi”, “K oroğlunun

Şirvan səfəri”, “Koroğlunun TürKÜstan səfəri” və s. Kimi süjetqollar aşKara çıxarılmış, bəziləri nəşr edilmişdir.
Azərbaycan “Koroğlu”sunun iyirmi beşdən artıq (müxtəlif variantlarını çıxmaq şərti ilə) qolu üzərində ix boyu, çox böyÜK
improvizasiya, ictimai-estetİK aparılmış müşahidələr epos-dastanm,
mövcud olduğu tarsifarişə uyğun yeni qollar verməK imKanına malİK
olduğunu göstərir.
“Koroğlu” eposu Azərbaycan (intibah!) milli təfəKKÜrünün bədii-estetİK gücünü, geniş mənada poetİKasmı (poetİK əsaslarmı!) ək s
etdirir. Burada formal baxımdan nağıl-dastan təhKİyəsi, dialoqlar və
müxtəlif formalı aşıq şerləri bir-birini əvəz edir.
Nağıl-dastan təhKİyəsi (qeyd edəK Kİ, Azərbaycanm bəzi yerlərində “Koroğlu” dastanı əvəzinə “Koroğlunun nağılı” ifadəsi də işlənmişdir) eposun əsas ifadə formasıdır, hətta deyəK k İ, “Alı Kİşi”
qolu əsasən nağıl-dastan təhKİyəsindən ibarətdir, digər qollarda da
başlıca informasiyanı məhz həmin təhKİyə verir:
“...Həsən paşa xotKarın sağ əli idi. Həmişə onun əziz günlərində süfrəsinin başında oturardı. Ağır günlərində də yastığmm dibini
Kəsərdi. Özü də həm paşa idi, həm də bacarıqlı qoşun böyüyü idi.
Dava dəsgahının min bir fənd-felini sinədəftər eləmişdi. İndiyə Kİmi
xotKar onu hansı qulluğa buyurmuşdusa, birə-beş yerinə yetirmişdi.
Qərəz, Həsən paşa da bu məclisdə idi. Elə k İ, səs-KÜy qalxdı,
xotKar fİKİr verib gördü k İ, bu danışanlarm heç biri qoşun çəKİb
Koroğlunun üstünə getməK fİKrində deyil, hamı ondan qorxur. Elə
bir təhər eləməK istəyirlər Kİ, ilanı Seyid Əhməd əli ilə tutalar”.
Azərbaycan dastanları üçün səciyyəvi olan bir sıra nağıl-dastan
form ulları “K oroğlu” təhKİyəsi üçün də xaraKterİKdir; məsələn:
“Günlərin bir g ü n ü ...”, “Dəli Həsən bir Koroğluya baxdı, bir dönüb
başının adam larına baxdı...”, “Az getdi, çox dayandı, çox getdi, az
dayandı, b ir cümə günü gəlib İstanbula çatdı; Qərəz, gecəni yatdılar,
səhər o ld u ...”, “Koroğlu bir N igara baxdı, bir dəlilərə baxdı, ürəyi
telləndi...”, “Deyirlər Kİ, bu dəfə K oroğlunun yolu Naxçıvan
şəhərinə
d ü ş d ü ...”, “İndi b u n lar b u rd a
q alsın la r,
eşit
Dəmirçioğlundan: Az getdi, çox dayandı, çox getdi az dayandı, yolda
yel oldu əsdi, bulaqda mənzil Kəsdi, günlərin bir günü gəlib Çardaqlı
Çənlibelə çatdı; B unlar burda deyib eşitməKdə olsunlar, sənə Kİmdən
deyim, Cəfər paşadan: İndi Cəfər paşanı qarm ağrısında qoyaq,
görəK Aşıq Cünunun işi necə oldu; Elə Kİ, söz tam am o ld u ...”,
“Ustad deyir K İ,...”, “Sazla dediyi Kİmi, sözlə də dedi Kİ...”, “Bunu
deyib...”, “Qərəz uzun baş ağrısı olmasın; Söz tam am a yetişdi;

Koroğlu oxum ağm da olsun, paşa qulaq asm ağm da, dəlilər də
gözləməyində, sənə Kİmdən deyim, Kimdən deyim, Giziroğlu M ustafa
bəydən”, “...D üşdü yolun ağm a, payi-piyada günə b ir mənzil, təzyimənzil, orda ayla-illə, burda m üxtəsər d illə...”, “Az getdi, çox getdi,
gecəni gündüzə qatdı, gündüzü gecəyə qatdı, özünü Toqat şəhərinə
yetirdi; Koroğlu ayaqdan geyindi başdan qıfıllandı, başdan geyindi,
ayaqdan qıfıllandı; Qərəz, Koroğlu öyrənməlisini öyrəndi, bilm əlisini
bildi; Baxdı kİ, b ir toydu, bir toydu, gəl görəsən” və s. və i.
Həmin formullar “Koroğlu”da, nümunələrdən də göründüyü
Kİmi, geniş linqvostilistİK variantlara malİKdir və eyni zamanda
buraya dastanı ifa edən aşığm yeri gəldİKCƏ dinləyicilərə
müraciətlərini də daxil etməK lazım gəlir.
“Koroğlu”nun nəsrində təhKİyəni çox zaman o qədər də gərgin
dramatİK-psixoloji məzmun daşımayan, daha çox təhniyədəKİ
informasiyanı davam etdirən, müəyyən qədər qüvvətləndirici
dialoqlar tamamlayır:
“Dəlilər düşmənə elə b ir hay verdilər Kİ, b ir nəfər də olsun
padşah qoşunundan salam at q u rtarıb qayıda bilm ədi. Elə Kİ, dava
q u rtard ı, dəlilər ham ısı gəldi, Koroğlu atm başm ı çevirdi kİ,
Çənlibelə qalxsm , Aşıq Cünun əl atıb yapışdı Q ıratm yüyənindən,
Koroğlu dayandı, dəlilər də dayandılar. Aşıq Cünun sözə başladı.
Dedi:
- Koroğlu, bu neçə v ax t idi kİ, dəliləri başm dan dağıtm ışdm .
K oroğluluğu yerə qoymuşdun. De görüm, indi nə fİKİrdəsən? Genə
də təK qalmaq istəyirsən, ya dəliləri yanında saxlayırsan?
Koroğlu dedi:
- Yox, Aşıq Cünun! Düzdü, mən Koroğluluqdan əl çəKmişdim.
Amma baxıram k İ , bu, olan iş deyil. Nə qədər k İ , xotKarlar,
padşahlar, paşalar, xanlar bu nam ərd dünyada ağalıq eləyirlər, mən
Koroğluluğu yerə qoya bilməyəcəyəm.
Onda üzünü dəliləlrə tu td u , dedi:
- Nə qədər kİ, onlar var, biz də varıq!..”
Epos-dastan bədii cəhətdən mÜKəmməlliyində, psixoloji-estetİK
enerjisinin təzahüründə aşıq şerləri (gəraylılar, qoşm alar, təcnislər,
varsağılar, cığalı qoşmalar və s.) mühüm rol oynayır - onlarm
m ütləq əKsəriyyəti K oroğlunun adından söylənir (elə buna görə də,
belə bir mülahizə var Kİ, Koroğlu adlı xalq qəhrəm anı ilə yanaşı,
həmin adda xalq aşığı da olm uşdur); bir sıra əlyazm alarm da əks
olunmuş, Koroğluya məxsus şerlər də m övcuddur, laKİn həmin
şerlərin çoxuna dastanm məlum v arian tlarm d an heç birində təsadüf

olunmur.
Koroğluya məxsus (daha doğrusu, son bəndində Koroğlunun adı
çəKİlən) aşıq şerlərinin bir qismi vaxtilə mövcud olmuş süjetlərdən,
qollardan düşüb qalmışsa, görünür, bir qismi də ya Koroğlu adlı
aşıq, ya da Koroğlunun adı ilə digər xalq aşıqları tərəfindən
müstəqil olaraq yaradılmış, milli epos təfəKKÜrünün özünəməxsus
təzahür aKtı, tipi olmuşdur - məsələn:
Üç yaşmdan beş yaşma varanda
Yenicə açılan gülə bənzərsən,
Beş yaşından on yaşma varanda
Arıdan saçılmış bala bənzərsən.
On dördündə sevda enər başm a,
On beşində yavan girər duşuna,
ÇünKİ yetdin iyirmi dörd yaşına,
Boz-bulanıq axan selə bənzərsən.
Otuzunda kəkİİk Kİmi səKərsən,
İyidlİK eləyib qanlar tÖKərsən,
Qırxmda sən əl haramdan çəKərsən,
Sonası ovlanmış gölə bənzərsən.
Əllisində əlif qəddin çəKİlər,
Altmışmda ön dişlərin tÖKÜlər,
Yetmişində qəddin, belin bÜKÜlər,
Karvanı Kəsilmiş yola bənzərsən.

SəKSənində sinir yenər dizinə,
Doxsanmda qubar qonar gözünə,
Koroğlu der, çünKİ yetdin yüzünə,
Uca dağ başında nola bənzərsən.
Koroğlu admdan deyilmiş, yaxud yazıya alınmış (Ə.Qaracadağinin XIX əsrin əvvəllərinə aid “şerlər məcmuəsi”ndə) bu qoşma
epos-dastanm hər hansı süjeti, epizodu ilə, çətin kİ, bilavasitə
əlaqədar olsun, laKİn burada əKSİni tapmış ideya-məzmun
bütövlÜKdə “Koroğlu”nun özünü yetirmiş intibah təfəKKÜrünün
məhsuludur.
Bununla belə,, epos-dastanm elə qoşmaları da vard ır Kİ, Koroğ-

lunun xaranterinin, psixologiyasınm, yaxud KonKret məqamdaKi
ovqatmm bilavasitə təzahürüdür - buraya xüsusilə döyüşə çağıran
“Hoydu, dəlilərim, hoydu!” tipli şerlər daxildir:
Hoydu, dəlilərim , hoydu,
Yeriyin meydan üstünə.
HavadaKi şahin Kİmi,
TÖKÜlün al qan üstünə!
Qoyun bədöylər Kİşnəsin,
Misri qılınclar işləsin,
Kimi tənab qılınclasm,
Kiminiz düşmən üstünə!
Koroğlu çəKər haşanı,
Bəylər eylər tam aşanı,
Mən özüm Aslan paşanı...
Hərəniz b ir xan üstünə!
... “Koroğlu bir dəli nərə çəKİb” bu aşıq qoşmasmı oxuyur, yəni
həmin qoşma dastanda Koroğluya aid xaranterİK bir əlamət Kİmi
obrazlaşmış “nərə”nin davamıdır.
Hələ qədim türKİər döyüşə girərKən bərKdən qışqırar, hay-KÜy
salar, düşməni qorxudardılar, bu ənənə monqol-tatar qoşununda da
davam edirdi (təxminən “ura!” çəKməK şəKİində), XVI əsrdən sonra
özünü düşmən qoşununa vuran igidin nərə çəKməsi (Hoy! hoy! Hoy...
Haa! Haa! Hahaa!.. Hey! Hey! Hey!.. və s.) barədə m üxtəlif
mənbələrdə geniş bəhs olunur - Koroğlunun nərəsi isə daha
dəhşətlidir, allah vergisidir...
“Hoydu, dəlilərim, hoydu!” tipli qoşmalarla yanaşı hərbə-zorbala r da diqqəti çəKİr.
“Koroğlu”da hərbə-zorbalar eposun və onun qəhrəmanmm xaraKterindən irəli gələrəK, əsərin poetİK tipologiyasma əsaslı təsir
göstərəcəK səviyyədədir; həmin hərbə-zorbaların, deməK olar Kİ,
hamısı Koroğlunun dilindən söylənilir və böyÜK təsir gücünə,
dastanm poetİK intonasiyasmda xüsusi mövqeyə malİKdir. Məsələn,
Koroğlu Dəli Həsənə belə bir hərbə-zorba gəlir:
Q ıratı gətirdim cövlana, indi
Varsa igidlərin meydana gəlsin!..

Görsün mən dəlinin indi gücünü,
Boyansın əndamı al qana, gəlsin!..
Qorxum yox paşadan, sultandan, xandan,
Gəlsin mənəm deyən, Keçirdim sandan,
Ə tlər daldalanıb qorxmasın qandan,
At sürsün, qovğaya mərdanə gəlsin!..
Koroğlu əyilməz yağıya, yada
Mərdin ə sk İ k olmaz başından qada,
Nərələr çəKərəm mən bu dünyada,
Göstərrəm məhşəri düşmana, gəlsin!...
Epos-dastanda əsas yeri döyüşKən əhval-ruhiyyəli qoşmalar
tutsa da, yuxarıda qeyd olunduğu Kİmi, qəhrəmanlarm, xüsusilə baş
qəhrəmanm psixoloji ovqatmı ə k s etdirən xalq şerləri də müəyyən
mövqeyə malİKdir:
Gəlhagəl, paşanm qızı,
Gdlincən gözlərəm səni,
Sabah çıxan dan ulduzu,
Çıxmcan gözlərəm səni.
Qdbrimi qaz qatı-qatı,
Üstümdə bəzdt Q ıratı,
A xır bir gün qiyam atı
Oluncan gözlərəm səni.
K oroğlunun yarı göyçəK,
Ağ üzünə tÖKÜb birçəK,
Mədəd eylə, bir əncam çək ,
ÇəKİncən gözlərəm səni.
Eposun baş qəhrəmanmm igidliyi, mərdliyi, cəngavərliyi ilə yanaşı incəruhluluğu, həssaslığı, bir sözlə, zəngin daxili dünyası bu və
buna bənzər lirİK-psixoloji məqamlarda özünün aydm inİKasmı tapır...
“...Koroğlu baxdı kİ, Eyvaz hələ heç ata minməyib. Heç
deyəsən, minməK fİKrində də deyil. Soruşdu Kİ:
- Eyvaz, nə gözləyirsən? Niyə m inm irsən?
Eyvaz cavab vermədi. Koroğlu bir də soruşdu. Eyvaz yenə də

cavab vermədi. Koroğlu üçüncü dəfə soruşanda Eyvaz sazı götürdü.
Gözlərini dolandırıb, b ir də ətrafa baxdı, dedi:
Uca dağlar başmda,
Ala-dəmgil görünür.
Mənim bu dəli KÖnlümə
Bir alagöz yar görünür.
Göründü dostum un Kəndi,
Əməydim ləbindən qəndi,
Açıldı KÖKSÜnün bəndi,
Qoynunda cüt nar görünür.
Koroğlu dönüb Eyvazm baxdığı fə baxanda nə gördü? Gördü
H ürü xanım qulac saçları tÖKÜb gərdəninə, boynunu qoyub çiyninə,
elə baxır, elə baxır, elə bil bir dənə yaralı ceyrandı. Koroğlu
məsələni başa düşdü. Elə bu fİKİrdə idi kİ, nə eləsin, Eyvaz aldı
sözün o bir xanəsini, dedi:
Mən Eyvazam, dözəmmərəm,
A1 geyinib bəzəmmərəm.
Çənlibeldə gəzəmmərəm,
Dünya mənə dar görünür.
Məsələ Koroğlu üçün lap aydm oldu. Day fİKİrləşməyə yer qalmadı. Ata bir qırmanc vurdu, Hürünün yanına çatanda əlini uzadıb
dİK götürdü, qoydu təncinə, düzəldi yola. Eyvaz da qalxıb atı
mindi...”
“Koroğlu”nun poetİK struKturca mÜKəmməlliyini, elastİKİiyi-ni,
intonasiyaca harmonİKİiyini şərtləndirən səbəblərdən biri epos
dastanın təşəKKÜl tapıb formalaşdığı dildir - m illi intibah dövrünün
zəngin ifadə nişanlarını özündə ehtiva etm iş Azərbaycan
türKCəsidir, onun (Azərbaycan türKcəsinin) XVII-XVIII əsrlərdə
özünü xüsusi şəKİldə göstərən improvizasiya potensialıdır k İ , bu
barədə ötəri də olsa, ayrıca danışmağa ehtiyac hiss edilir.
‘ Koroğlu” formalaşdığı dövrün Azərbaycan türKcəsinə məxsus
bir sıra xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir - dastanda Koroğlunun
özünün məhz Azərbaycan türKcəsində danışdığmı, hətta ona yaxm
olan TürKİyə türKCəsini yaxşı bilmədiyini göstərən maraqlı bir faKt
- epizod mövcuddur:

...İstanbula gələn Koroğlu bir əfəndiyə xotKarm dilindən bir
namə yazdırmaq istəyir Kİ, “bu naməni sənə verən adam mənim
çavuşumdur. Mənim barigahımda mənə olan hörmət gərəK ona da
ola. LaKİn əfəndi Koroğlunun “dolaşıq adam” olduğunu görüb, ayrı
şey yazır: “Nigar xanım, bu adam quldurdur. Oraya çatcaq tutub
asdırarsan!” Koroğlu, əfəndinin gözləmədiyi halda, Kağızı alıb baxır
və deyir: “Sən elə bilmə kİ, mən savadsızam. Mən dedim sən yazasan
Kİ, sizin dilinizdə olsun. A1 düzəlt!”
Koroğlu “sizin dilinizdə” dedİKdə TürKİyə türKcəsinin İstanbul
şivəsini nəzərdə tuturdu... Öz dili isə, heç şübhəsiz, Azərbaycan
“Koroğlu”sunun dili - Azərbaycan türKcəsi idi.
“Koroğlu”nun dili sadəcə xalq danışıq dili deyildir-xalq danışıq
dilinə əsaslanan, xüsusi üslub tipologiyası ilə seçilən foİKİor (daha
dəqiq desəK, aşıq!) dilidir kİ, o zəngin linqvopoetİK ifadə
imKanlarma malİKdir. Bu baxımdan bir sıra dil - məqam fiqurlarmı
nəzərdən KeçirəK. Onlardan biri müqayisədir...
Müqayisə Azərbaycan, ümumən türK dastan-eposları üçün
olduqca səciyyəvidir və həmin müqayisələrdə əsərin yaramb
formalaşdığı dövrün bədii zövqü, estetİK xaraKteri təzahür edir “Koroğlu”daKi müqayisələr (geniş mənada metaforlaşdırma) “KitabiDədə Qorqud”da olduğu Kİmi, realistdir; məsələn: Yarpaq Kİmi baş
bədənnən tÖKərəm; çay Kİmi coşmuşam; Çənlibel üstündə əsrəmiş
nərsən; Eyvazım bənzər laçma; Dava günü qızmış nərdi; Bu gələn
Eyvaz, bu gələn; belə baxanda gördü Bağdad bağlarmda xurmanm
sayı var, amma dəlilərin sayı yoxdu; şir Kimi qızaram meydan
içində, Təpinib bağrmı yararam, paşa; DumantəK yurdunu, yuvanı
bürür, Tamam dağı, daşı yararam, paşa; Bilmirəm baharam, yoxsa
k İ,
qışam, Qorx o zamandan Kİ, qaynayam, coşam, Qırılmaz
qayayam, tərpənməz daşam, Fərhad Külüngünü çala qoymaram;
Adlı-sanlı dəlilər hamısı yan-yana düzülüb, qurbanlıq mal Kİmi
yatır; TÖKÜlübdü qaş-qabağm, Boranmı, qışdımı nədi?; Koroğluyam,
qoç oğluyam, qoçam mən; Havada dövr edən tərlan quşam mən,
Sarlar şİKarımı ala qoymaram, Çaqqal əniyi qurd olmaz, Yenə qurd
oğlu qurd olu; Çənlibeldən səni deyib gəlmişəm, Ala gözlüm, qız
birçəKİim, Qırat, gəl!; Paşa, Koroğluya Kələ-Kələlər nə eləyə bilib Kİ,
sənin Kİmi KərtənKƏİələr nə eləsin? Hansı igidin sonu yoxdu, Ocaq
yanar, daş cingildər; Sinəsi döşəKdi, məməsi balış; Qarşu yatan qarlı
dağlar baxar qarma gümrənər, İgid hicran çəKər, ölməz, baxar
yarma, gümrənər; Bəylər, biz səhra qurduyuq, Quzu qapmaq işimiz
və s. və i.a. “Koroğlu”da baş qəhrəman, onun dəliləri, hətta müsbət

mənada düşmənləri qurda bənzədilir
mifoloji KÖKİəri vardır:

k İ,

bu müqayisənin dərin tarixi-

Koroğlu deyiləm, ona timsalam,
Həm Rüstəmi-Zalam, həmi Salsalam,
Neçd xotKarları taxtmdan salam,
Qənimlər üstündə ulayan mənəm.
Yaxud:
Bir ac qurdam , gəldim bura,
Əyri qılm c boynun vura...
Y axud da:
Osmanlı qoşunu gəlir qurd Kİmi,
Var get, əcəm oğlu, durm a bu yerdə..
“Koroğlu”daKi müqayisə - metaforlaşdırma sənətKarlığmm
yÜKSƏKİiyini “düşmənin gəldiyi” məlumatmı verməK üçün işlədilən
aşağıdaKi bənzətmə-obraz da təsdiq edir:
Dağlara düşüb alaça,
Payızdım ı, yazdım ı ola?
Deydsən qurd-quş hərlənir,
Qarğadımı, qazdımı ola?..
Dastanm dilindəKİ poetİK nəfəs genişliyi, improvizatorluq həmin dastanı yaradan xalqm dil-üslub (və təbii Kİ, ədəbi-estetİK təfəKKÜr) axtarışlarmın hansı səviyyədə, hansı metaforİK düşüncə
tipologiyasmda getdiyini göstərir - həm uğurları, həm də necə
deyərlər, qüsurları görməyə imKan verir.
“K oroğlu”da elə uğurlu təsv irlər işlənir Kİ, onlar hər hansı personajın xaraK terini təfsilata yer vermədən aydın şəKİldə müəyyənləşdirir. Məsələn “ ...Keçəl Həmzə sayılmayan, u rv atı olmayan bir
adam idi. Məclisə qoymazdılar Kİ, başmaq oğurlayar, tövləyə qoym azdılar Kİ, quşqun oğurlayar. Keçəl Həmzə Keyf məclisi başlananda
gəlib bir təh ər özünü salmışdı içəriyə kİ, qarnını d o y u rsu n ...” “Keçəl
Həmzə çarığm ı geydi, patavasm ı bərKİtdi, dəstərxanına bir-İKİ çörəK
qoyub belinə bağladı, düşdü yolun ağ ın a...” “ ...B unu deyib Keçəl

Həmzə elə ağladı, elə ağladı k İ, gözünün yaşını bıldır-bıldır tÖKdü.
Koroğlunun Keçələ yazığı gəldi”.
Yaxud:
“Koroğlu Qıratın nalbəndini qabağına çəKəndə Dəmirçioğlu
dÜKanın içində idi. Baxdı Kİ, atasınm yanm a bir m üştəri gəlib,
paltarından çodara oxşayır, amma sir-sifəti lap pəhləvan sirsifətidir. Dəmirçioğlunun m üştəriyə quşu qondu. Amma elə k İ,
Koroğlu başladı nalbəndlə zarafat eləməyə, nalları əzib geri
qaytarm ağa, Dəmirçioğluna xoş gəlmədi. Bir istədi k İ, çıxıb onun
cavabmı versin, sonra “lənət şeytana” deyib gözlədi k İ, görsün işin
axırı nə olur”.
Yaxud da:
A xır əcəl gəldi, yetdi, hay, haray!..
ÇəKdiyim qovğalar bitdi, hay, haray!..
Tüfəng çıxdı, mərdlİK getdi, hay, haray!..
Mənmi qocalmışam, ya zəmanəmi?..
“Koroğlu” dastanı təşəKKÜl tapdığı dövrdən bu günə qədər
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatmm (xüsusilə aşıq sənətinin)
möhtəşəm əsərlərindən biri Kİmi, milli mədəniyyətin etnİK əsaslar
üzərində
daha
möhKəm
dayanmasmda,
inKİşaf
edib
zənginləşməsində heç bir digər əsərlə müqayisəyə gəlməyən bir
ictimai-estetİK mövqeyə, nüfuza malİK olmuşdur.

______________________________________________________ KO m ğlU

KOROĞLUNUN QOCALIĞI
Koroğlu qocalmışdı. Dəlilər başm dan dağılmışdı. Davadan,
vuruşdan yorulm uşdu. Yanmda bircə vəfalı ala göz Nigar qalmışdı.
B ir yaz günü idi. Koroğlu paslı M isri qılm cı belinə bağlayıb
N igarı da yanm a alıb piyada harayasa gedirdi. Baxdı yolun
qırağm da bir K İ ş i bir cüt ö k ü z o tarır. Amma K İşinin çiynində yarı
ta x ta, yarı dəm ir bir şey var. K işinin yanm a gəlib soruşdu:
- Ay K İ ş i bu nədi çiyninə neçiribsən? K işi dedi:
- Bu tüfəngdi.
- Tüfəng nədi?
- Bunun içində güllə olur. Adama, heyvana dəyəndə öldürür.
Koroğlu Kİşinin sözünə inanmadı. T utdu yaxasm dan Kİ, v u r
mənə görəK necə öldürür?
Kişi vurm aq istəmədi. A xırı çox deyişmədən sonra Koroğlu
Kİşiyə dedi:
- İndi k İ, belə oldu, al bu qan bahası, a t ÖKÜzlərə görüm necə
öldürəcəK.
Kişi gördü Koroğlu əl çəKən bəla deyil. A xırda tüfəngini çəKİb
ÖKÜzün birini nişan aldı. Tüfəng açılan K İ m i ö k ü z yerə yıxıldı.
Koroğlu gördü ö k ü z doğrudan da öldü. G ötürüb b ir tüfəngin
ora-burasm a baxdı, sonra sazı bağrm a basıb görəK nə dedi:
T itrəyir əllərim, to r görür gözüm,
Mənmi qocalmışam, ya zəmanəmi?
Dolaşmır dəhanda söhbətim, sözüm,
Mənmi qocalmışam, ya zəmanəmi?
T utulur məclisdə iyidin yası,
Kar görm ür qılm cı, polad libası.
Gəlib bic əyyamı, nam ərd dünyası,
Mənmi qocalmışam, ya zəmanəmi?
Belə zaman hara, qoç iy it hara,
Mərdləri çəKİrlər namərdlər dara,
Baş əyib laçm lar, tərlan lar sara,
Mənmi qocalmışam, ya zəmanəmi?
A xır əcəl gəldi, yetdi hay, haray!
ÇəKdiyin qovğalar bitdi hay, haray!

Tüfəng çıxdı, mərdlİK getdi hay, haray!
Mənmi qocalmışam, ya zəmanəmi?
Koroğluyam, Qırat üstə gəzərdim,
M üxənnətlər başm vurub əzərdim,
Nərələr çəKərdim, səflər pozardım
Mənmi qocalmışam, ya zəmanəmi?
D eyirlər, Koroğlu sözün tam am eləyəndən sonra M isri qılmcı
belindən açıb yerə tulladı. Dedi:
- Namərd əyyamıdı. Daha mən K oroğluluğum u yerə qoydum.
N igar Koroğlımun gözünü oğurlayıb M isri qılmcı götürüb
gizlətdi. Koroğlu Nigar ilə bərabər ordan yola düşdülər. 0 gün
axşama qədər yol getdilər. Axşam vaxtı bir şəhərə çatdılar. Şəhərdə
onları qonaq eləyən olmadı. A xırda naçar qalıb bir uca im arətin
dibində ge-cələməli oldular. Gecədən xeyli Keçmişdi bir də baxdılar
budu yeddi yaraxlı adam gizlənə-gizlənə gəlib im arətin üstünə
çıxdılar.
Sən demə bu im arət Alı paşanm xəzinəsi im iş. 0 oğrular da
xəzinəni yarm ağa gəliblərmiş. Koroğlu fİK İr verib gördü bunlar
dam ın üstü n ü sÖKÜb içəri girdilər. Xəzinəni yarıb yÜKİərini tutu b
getməK istəyəndə Koroğlu qalxıb başlarm ın üstünü aldı Kİ:
- Nəçisiniz? Gecə vaxtı burda nə gəzirsiniz? O ğrular əKİlməK
istədilər.
Koroğlu onları tərpənməyə qoymadı. Tutub ham ısm m əl-ayağını bağladı, yerə uzatdı k İ:
- K işi mərd olar. Oğurluq it peşəsidi. P adşahlara ədavətiniz var,
dava eləyin, açıq meydanda m ərdi-m ərdanə savaşın, sonra xəzinəsi
də sizə halaldı. Yoxsa k İ, gecə oğurluq eləməyin!
O ğrular nə qədər ona pul, qızıl vəd verdilərsə Koroğlu razı
olmayıb dedi:
- Yox, mən bir mərd adamam. Belə alçaq işləri görə bilmərəm.
Siz Kİşi deyilsiniz, Kİşilərin adlarmı batırırsımz.
Qərəz, çox baş ağrısı olmasın, elə Kİ, sabah açıldı, xəzinəçi gəlib
əhvalatı belə görəndə qaçıb X otıcara xəbər verdi. X otıcar əm r verdi,
oğruları, K oroğlunu, Nigarı yanm a gətirdilər. Koroğlu nə olmuşdu
başdan-ayağa ham ısım XotKara danışdı. X otıcar oğrularm cəzasmı
verəndən sonra Koroğludan soruşdu:
- Yaxşı, qoca, bəs sən Kİmsən Kİ, mənə bu yaxşılığı elədin?
XotKarm cavabında aldı Koroğlu, görəK nə dedi:

Çənlibeldə eli olan
DiişKÜn Koroğlu mənəm, mən.
Başında min dəli olan,
DüşKÜn Koroğlu mənəm, mən.
MərdlİK işlədib bir zaman,
Namərdə çəKdirdim aman,
İndi əlif qəddi Kaman,
DüşKÜn Koroğlu mənəm, mən.

Laçın təK bərədə yatan,
Əmud vuran, şeşpər atan,
Yüz iyit qol-qola çatan,
DüşKÜn Koroğlu mənəm, mən.
K önlünün səməndin yoran,
M uxənnət boynunu vuran,
M ərdlər ilə dostluq quran,
DüşKÜn Koroğlu mənəm, mən.
Qoç Koroğlu görünm əz şən,
Eyvazından ayrı düşən,
Qürbət eldə bağrı bişən,
DüşKÜn Koroğlu mənəm, mən.
XotKarın qorxudan tÜKİəri biz-biz oldu. BaşmdaKİ tÜKİəri o
necə deyərlər, ayağma zalan gəldi. Baxdı Kİ, illərlə axtardığı qoç
Koroğlu özü-öz ayağı ilə gəlib çıxıb buraya. Bir finirləşdi əmr edib
tutdursun. Ancaq Koroğludan o qədər yemişdi, onu elə tanım ışdı,
bildi Kİ, onu belə tutmaq mümKÜn olmayacaq. Ona görə də hiylə
niqabmı üzünə çəKİb başladı onu aldatmağa. Üzünü Koroğluya tutud
dedi:
- Ay Koroğlu, sən mənim düşmənimsən, amma bu gün dostluq
elədin, mərdlİK işlətdin. Mən daha səni özümə düşmən bilm irəm.
İndi məndən nə istəyirsən istə, bu yaxşılığm m əvəzində nə istəsən
sənə verəcəyəm.
Koroğlu dedi:
- Mən səndən heç nə istəm irəm , məni burax gedim . XotKar dedi:
- K oroğlu, qocalmısan, daha dağlarda K oroğluluq eləyəsi
deyilsən, gəl mənim yanım da qal. Ölənə qədər sənə ata yerində

qulluq eləyim. Sən də mənim məsləhətçim, tədbirçim ol.
Koroğlu XotKarın sözlərini qəbul eləmədi. Gedəsi oldu. XotKar
üzdə onlara çox hörmət elədi. Koroğluya, Nigara yaxşı paltar
verdirdi, hərəsinə bir at bağışladı. Koroğlu da onunla əl verib
atlandı. N igar ilə yola düşdü.
Koroğlunun getdiyi yer bəlli deyildi. Ağzı hayana gəlsə atı
sürürdü. Onlar getməndə olsunlar. Sənə deyim XotKardan. Elə Kİ,
Koroğlu aralandı, X otnar doqquz nəfər yaxşı tüfəng atan çağırıb
onların dalm ca göndərdi k İ, dağlarda, daşların arasm da Nigarı
K oroğlunun əlindən alıb özünü də ya öldürsünlər, ya da diri tu tu b
gətirsinlər.
Bu doqquz nəfər bir Kəsmə yoldan gedib bərəni Kəsdilər.
Koroğlu başı aşağı N igarla gedirdi. B ir də baxdı doqquz yerdən
üstünə tüfəng lüləsi tuşlandı.
Koroğlu atları saxladı. XotKarın adamları yol üstə çıxdılar.
Koroğlunun üstünə qışqırıb atdan düşmələrini əmr etdilər. Koroğlu
dava eləməK istəm irdi. Özü atdan düşdü. N igarı da düşürdü.
Adamlardan birisi yaxma gəlib yoğun bir Kəndirlə onun qollarını
möhKəm-möhKəm bağladı. Koroğlu yenə də bir söz demədi.
A dam lar N igarı ondan ayırm aq istədilər. Koroğlu işi belə
görəndə soruşdu:
- Onu haraya aparırsm ız?
Dedilər: - Paşaya aparırıq. Səni də aparıb zindana salacağıq.
Sənə göstərəcəyİK Kİ, Koroğluluq necə olar?
Koroğlu gördü iyitlİK, namus yeridi, alagöz Nigar əldən gedir.
İş belə olanda aldı görəK nə dedi:
Uca dağın ucasıyam,
Əskİk olmaz qarım mənim.
Nər pələngin qocasıyam,
Karvan vurm aq Karım mənim.
Qoç yarandım əzəl başdan,
Vursam cidam Keçər daşdan,
Hələ davadan, savaşdan,
Qalmamış qollarım mənim.
Hanı Eyvaz burda əsə,
Bir qılmca qırx baş kəsə,

O dövranım dönüb tərsə,
Qar tÖ K ər baharım mənim.
Hanı Əhməd, şeşpər ata,
Dəmirçioğlu Küşdü tu ta,
Bu günüm də gəlib çata
Tərlan dəlilərim mənim.
Qoç Koroğlu badə içə,
Başları pəncər təK biçə,
Qoyarammı ələ Keçə,
Alagöz N igarım mənim?
Bunu deyib bir dəli nərə çəKdi. Kəndir tİKƏ-tİKƏ olub yerə
tÖKÜldü. Qorxudan paşanın adamlarınm əllərindən tüfən gləri
tÖKÜldü. Vəfalı Nigar gizlətm iş olduğu Misri qılmcı çəKİb Koroğluya
verdi. Koroğlu onlarm ham ısm m boynunu vurub Nigarı götürüb
təzədən Çənlibelə döndü.
N igarla orada yaşam ağa başladı. Bu işdən bir müddət neçdi. B ir
gün Koroğlu yanm da alagöz N igar Çənlibeldə oturm uşdular. Bir də
vəfalı Aşıq Cünun gəlib çıxdı. De xoş-beş, on beşdən sonra Koroğlu
soruşdu:
Aşıq Cünun, nə yaxşı, KÖhnə dostu necə oldu Kİ, yada saldm?
Aşıq Cünun sazı döşünə basıb dedi:

Sənə deyim, qoç Koroğlu,
Düşmənlər gələcəK oldu.
Sonun olar puç, Koroğlu,
P aşalar gələcəK oldu.
Daldalama sən səsini,
Düşmənlə Kəsmə bəsini,
Keçmiş KÖhnə qısasım ,
P aşalar alacaq oldu.
Cünunam, dildən düşmüşəm,
Bülbüləm güldən düşmüşəm,
Qocalıb əldən düşmüşəm,
P aşalar gələcəK oldu.

Aşıq Cünun saznan dediyi K İm i söznən də dedi Kİ: - Ay Koroğlu,
Q ıratı neyləmisən? Paşalar qoşun çənib sənin üstünə gəlir.
Aşıq Cünuna cavabında aldı görən Koroğlu nə dedi:
Sənə deyim,
Çağır gəlsin
Tar eyləyim
Çağır gəlsin

Aşıq Cünun,
xan Eyvazı!
düşmən günün,
xan Eyvazı!

Namərdliyi bildirərlər,
Yadı bizə güldürərlər,
Yoxsa məni öldürərlər.
Çağır gəlsin xan Eyvazı!
Koroğlu çəKməz haşalar,
Çətindi qollar boşalar,
Yerişir oğraş paşalar,
Çağır gəlsin xan Eyvazı!
A şıq Cünun Koroğludan ayrılıb Eyvazı axtarm ağa getdi.
Dağları, daşları çox gəzdi, Eyvazı tapa bilmədi. Bir biçənəndə
Dəmirçioğluna rast gəldi. Gördü Dəmirçioğlu əlində yaba ot yığır.
Aldı görəK Aşıq Cünun Dəmirçioğluna nə dedi:
Dəmirçioğlu sənə deyim,
Çənlibelə düşm an gəlir.
H ayqıranda ordu basan,
Çənlibelə düşman gəlir.
Bu sinəmi qəm alıbdı,
Şad qəlbimə dərd salıbdı,
Koroğlu yalqız qalıbdı,
Çənlibelə düşman gəlir.
Çənlibeldə yox söhbət, saz,
Ç ırpınır göllərində qaz,
H anı Əhməd, hanı Eyvaz,
Çənlibelə düşm an gəlir.

Sananmaz yüzlər, əllilər,
Düşmənə demə bəlilər,
G örünm ür iyid dəlilər,
Çənlibelə düşm an gəlir.
Yoldadı Koroğlu gözü,
Qəlbində qocalıq gözü.
Aşıq Cünun budu sözü,
Çənlibelə düşm an gəlir.
A şıq C ünun saznan dediyi Kİmi, söznən də əh v alatı
Dəmirçioğluna danışıb ordan çıxıb Çənlibelə getdi. Dəmirçioğlu gecəgündüz çöldə olduğundan üzünü, başını tÜK basmışdı. Bir dəlləyin
yanına gəlib dedi:
- U sta, mənim saqqahmı qırx. DəlləK dedi:
- M ollalar saqqal qırxm ağı qadağan eləyib. Qırxa bilmərəm.
Dəlləyin cavabm da aldı Dəmirçioğlu görəK nə dedi:
Sənə deyim, u sta başı,
Qazı dibindən, dibindən!
Olmagilən işdə naşı,
Qazı dibindən, dibindən!
Deyərəm sənin şəstinə,
Paşalar girib qəsdinə,
Gəlir Koroğlu üstünə
Qazı dibindən, dibindən!
Sənnən hesabı çəKərəm,
Gözündən qan yaş tÖKərəm,
Əlif qəddini büıcərəm ,
Qazı dibindən, dibindən!
Dəmirçioğlu bilici,
Olarsan ellər gülücü,
Sənə yendirrəm qılıcı,
Qazı dibindən, dibindən!
DəIIək gördü bu o deyənlərdən deyil. Heç deyəsən istiot-zad
dadmayıb. Bir az da oyan-buyan eyləsə, elə doğrudan qılmcı

yendirəcəK . Canının qorxusundan onun üzünü, başını qırxıb
təm izlədi. Dəmirçioğlu dəlləyin haqqını verib ordan yola düşdü.
Dağları aşdı, dərələri Keçdi. Bir qayanın ətəyində Dəli Həsənə rast
gəldi. Aldı görəK nə dedi:
XotKarlar üstünə atlı gedəndə
Düşmən görən açıq gözün necoldu?
Oğraş paşalarla dava edəndə,
Nərə çəKən uca səsin necoldu?
Çənlibeldə ağır məclislər quran,
Ərəbat üstündə mərdanə duran,
Misri qılınc çəKİb, boyunlar vuran,
Axtar görəK xan Eyvazm necoldu?
Dəmirçioğlu bu sirləri biləndə,
D üşmanları ağlayanda, güləndə,
Hərdən qəzəblənib qeyzə gələndə,
Qabaqda boz duran üzün necoldu?
Dəli Həsən çox qocalmışdı. Dəmirçioğlu elə bilirdi Kİ, tay bu
qədər Kİ, Dəli Həsən qocalıb əwəİKİ Kİmi Ərəbat üstündə yalm qılınc
düşmən üstünə gedə bilməz, dəstələr dağıdıb, alaylar poza bilməz.
Dəli Həsən D əm irçioğlunun bu sözlərindən tu tu ld u . Aldı
görəKK nə dedi:
Yağı düşmənlərlə qovğa açmağa,
Hələ var qolumda qüvvətim mənim.
Qoşım gəlib Çənlibelə Keçməyə,
Qəbul etməz nam us, qeyrətim mənim.
Gürzüm işləyəndə dağları qırar,
Qorxusımdan tapm az düşm ənlər qərar,
Paşanm , xotıcarm bağrm ı yarar,
Ac aslan yerişim, heybətim mənim.
Mən Dəli Həsənəm, ər havadarı
Taparam Eyvazı, o nam udarı,
Vuruşma vaxtında, dava bazarı,
Olmaz heç insafım , m ürvətim mənim.

Söz tamam oldu. Dəli Həsən ilə Dəmirçioğlu atlanıb ordan yola
düşdülər. Dağlara, daşlara çıxıb Eyvazı axtarm ağa başladılar.
Çölləri, yamacları bir-birinə vurdular. Gəzdilər, dolandılar. A xırda
Eyvazı tapdılar. Eyvaz Dəmirçioğlu ilə Dəli Həsənlə görüşüb öpüşdü.
G ötürdü görəK Koroğlunu onlardan necə xəbər aldı:
Dağlar başı Çənlibeldən
Deyin görüm, nə xəbər var?
Başı qarlı bizim eldən,
Deyin görüm, nə xəbər var?
Qırat, Ərəbat dururm u?
Koroğlu dövran qururm u?
Paşalar boynu vururm u?
Deyin görüm , nə xəbər var?
Eyvaz qolun görməK istər,
Tər savaşa girm ən istər,
Koroğlunu görməK istər,
Deyin görüm , nə xəbər var?
Eyvaz sözünü tamam elədi, ondan sonra Dəmirçioğlu götürdü
ona belə cavab verdi:
Çənlibeldən xəbər gətirdim ,
Qardaş, d u r gedəK, dur gedəK!
MüşküI mətləbi bitirdim,
Qardaş, d u r gedəK, dur gedəK!

dəliləri yığıb Çənlibelə K oroğlunun yanına yola düşdülər.
B unlar getməndə olsunlar, sənə Kİmdən xəbər verim Koroğlu ilə
N igardan. Koroğlu gözlədi-gözlədi gördü deyəsən gələn olmadı.
Cünunu göndərdi şəhərə Kİ, getsin paşalardan bir xəbər öyrənsin.
Görsün nə vaxt gəlirlər, necə gəlirlər. Özü yenə də alagöz N igarla
təK qaldı.
N igar baxdı Koroğlu çox qəmgindi. Gəlib onun yanında oturub
dərdi-dilinə yetişməK istədi. Koroğlu sim ləri qaralm ış üç telli sazı
sinəsinə basıb görəK N igara öz dərd-dilini necə dedi:
Qarı düşman güc gətirdi,
Qocaldım N igar, qocaldım.
Mənzilim başa yetirdi,
Qocaldım N igar, qocaldım.
M uxənnətin olmaz zatı,
Mərdin polad olar qatı,
İtirdim Q ırat, D üratı,
Qocaldım N igar, qocaldım.
Koroğlu qorxmaz yağıdan,
Badə içibdi sağıdan,
Hanı Eyvaz, Tüpdağıdan?
Qocaldım N igar, qocaldım.
Koroğlu elə təzəcə sözü deyib qurtarm ışdı bir də gördü budu
dəlilər gəlirlər. Koroğlunun KÖnlü açıldı, ömrü təzələndi. Elə bil
anadan təzə oldu. Aldı görəK, dəlilərə necə xoş gəldin elədi.

Koroğlu oxuyub-yazır,
Yalnız qalıb candan bezir,
H aray salıb səni gəzir,
Qardaş, dur gedən, dur gedəıd

Yenə ömür təzələndi,
Xoş gəldiniz dəlilərim!..
Q urtardım hicrandan, qəmdən,
Xoş gəldiniz dəlilərim!..

Dəmirçioğlu qədrin bilir,
Səni görüb üzü gülür,
Paşalar üstünə gəlir,
Qardaş, d u r gedən, dur gedən!

Düşün, burda mehman qalaq,
X otnarlara talan salaq,
Paşalardan qisas alaq,
Xoş gəldiniz dəlilərim!..

Elə k İ, söz tamam oldu Eyvaz, Dəmirçioğlu, b ir də Dəli Həsən
atlandılar. Dağlara, daşlara ün saldılar. Bir neçə günün içində bütün

Bir şur salın bu cahana,
Meydan boyansm al qana,
Səfər eyləyəK hər yana,
Xoş gəldiniz dəlilərim!..
Aslan təK bərədə yataq,
Düşmənlərə şeşpər ataq,
Paşaları diri tu taq ,
Xoş gəldiniz dəlilərim!..
Zimistanım döndü yaza,
Qulaq verin sözə, saza,
Koroğlu yetdi m uraza,
Xoş gəldiniz dəlilərim!..
O
tərəfdən Alı paşa, Mehdi paşanı da çağırıb əhvalatı ona
danışdı. A xırda sözü bir yerə qoydular kİ, bəs Koroğlu qocalıb,
dəliləri başm dan dağılıb. GedəK ondan qisasım ızı alaq. Paşalar
başlarm a qoşun cəm eləyib Çənlibelə yola düşdülər. Onlar gəlməndə
olsun, sənə Çənlibeldə Koroğludan xəbər verim . Koroğlu paşalarm
gəlmən xəbərini eşidib üzünü dəlilərə tu tu b , aldı görəK nə dedi:
Yaraxlanm , dəlilərim,
Paşalar meydana gəlir.
M üxənnətlər qoşun çəKİb
Üz tutub bu yana gəlir.
Sözlərimdə yoxdu yalan,
Düşmənlərə salaq talan,
Misri qılınc qılsın cövlan,
Boyanmağa qana gəlir.
Olun səf-səf, dəstə-dəstə,
YeriyəK paşalar üstə,
Yağı düşmən dolub qəsdə,
TüİKÜlər aslana gəlir.
İg it əldən çıxmaz xata,
Qoç gərəK pusquda yata,
Xan Eyvaz, min Ərəbata,
Bəlli Əhməd fərm ana gəlir.

Pələng təK ovdan K Ü s m ə y ə ,
Düşmənlər üstə əsməyə,
Paşalar başı Kəsməyə,
Koroğlu m ərdana gəlir.
Koroğlu o vaxtı Kİ, davadan əl çəKməyi əhd eyləmişdi, dəliləri
başmdan dağıtmışdı. Qıratın da nallarını sÖKÜb çölə buraxmışdı.
Amma gəl k İ, vəfalı Q ırat Çənlibeldən ayrılıb getməmişdi. İndi
Kİ, iş belə oldu, bir tərəfdən də Aşıq Cünun gəlib xəbər verdi bəs
paşalar dəmhadəmdi k İ gəlib Çənlibelə çatsm lar.
Koroğlu Eyvazı çağırıb göndərdi gedib Q ıratı tapıb gətirsin.
Eyvaz gedib Q ıratı tapıb gətirdi. Koroğlu Q ıratın gəldiyini görəndə
ayağa qalxdı, sazı sinəsinə basıb dedi:
Budu, gəldi havadarım ,
Dur, başına dolan K Ö n ü l!..
Zim istanda dövr eylədin,
Yaz-bahara boyan KÖnül!..
Qıratım a nal düzdürrəm .
Paşalar bağrın əzdirrəm ,
Meylər, saqilər gəzdirrəm ,
Başlar təzə dövran KÖnül!..
Koroğluyam, m ərd m ərdanə,
Çağırram, girrəm meydana,
Qılınc vuraram düşm ana,
XotKar taxtdan salan KÖnül!..
Koroğlu yenə də Misri qılmc bağladı, qalxan taxdı, Q ırata
mindi. Dəlilər də yaraqlandılar. Düşmən qabağında hazır oldular. 0
tərəfdən paşalar başlarmda qoşun gəlib Çənlibelə çatdılar. Koroğlu,
yanm da dəlilər özünü paşaların qoşununa vurdu. Qoca K oroğlunun
nərəsindən, Q ıratın Kİşnəməsindən, dəlilərin hayqırm asm dan paşalarm qoşunu özünü itird i. Koroğlu başm da dəlilər hər tərəfdən
hücum a Keçdi. Qoşun davam gətirə bilməyib qaçmağa üz qoydu.
Koroğlu düşmanı qaçan görüb qanadlandı, qoca KÖnlü coşdu,
aldı görəK nə dedi:

Qoşun çəKİb gəldin paşa,
Düşmənləri seç, Eyvazım!..
Yağı gərəK çəKSİn haşa,
Tez hücum a Keç, Eyvazım!..
Dəli KÖnül almaz öyüt,
Qoca bədən, olma meyit!..
Misri qılınc, K əm tər iyit,
A1 düşm anı biç, Eyvazım!..
Q ıratm nalı sÖKÜlməz,
Koroğlu beli bÜKÜlməz,
İyid ölümdən çəKİlməz,
Yağı qanı iç, Eyvazım!..
Qoca Koroğlu bir dəli nərə çəKİb Q ıratı ildırım Kİmi sürüb
özünü paşalara yetirdi. Q açaraqda hərəsinə b ir qılınc vurdu. Başları
bostan Kəliyi Kİmi dığırlam b yerə düşdü. Qoca Koroğlu başmda
dəliləri a t sürüb özlərini p aşaların to rpağm a y etird ilər. Qiymətdən
ağır, çəKİdən yüngül b ü tü n şeyləri a tla ra çatıb geri qayıtdılar.
Çənlibelə az qalmış Aşıq Cünun K oroğlunu dayandırıb soruşdu:
- Qoç Koroğlu, indi nə deyirsən? Dəliləri bu rax ırsan , ya yenə
də öz yanında saxlayırsan? K oroğlu dedi:
- Yox, Aşıq Cünun! Mən daha K oroğluluqdan əl çəKmişdim.
Amma baxıram Kİ, bu olmayacaq. Nə qədər Kİ, xotK arlar, paşalar,
bəylər, xanlar var, mən K oroğluluğum u yerə qoya bilməyəcəyəm.
Bu sözü eşidəndə bütün dəlilər nərə çəKdilər. A tlar Kİşnədi,
bədöylər oynadı. Qırat qızm ış pələng Kİmi Kİ dal ayaqları üstündə
qalxıb elə bir şeyhə çəndi Kİ, dağ-daş titrədi. Ham ısı bir yerdə
təzədən Çənlibelə çəKİldilər...

NƏDIM

eni dövrün əwəllərində osmanlı türnlərinin yetişdirdiyi ən
böyÜK şair Əhməd Nədim müdərislindən Sədrəzəm İbrahim
paşanın Kitabxanasının müdiri vəzifəsinə qədər yÜKsəlmişdir.
Lalə dövrü ədəbiyyatmm əsas nümayəndəsi olan şair xalq
dilində, realist üslubda (və həyat eşqi ilə dolu!) şerlər yazmışdır.
Onu yaradıcılıq tipologiyasma görə Azərbaycan şairlərindən
Vaqif, türKmən şairlərindən Məhtumqulu ilə müqayisə etməK
olar....

Y

SADRAZAM IBRAHIM PAŞA'YA
ISTANBUL VASFINDA KASIDE
Bu şehr-i İstanbul ki, bimisl u behadır,
Bir sengine yek-pare Acem mulku fedadır.
Bir gevher-i yek-pare iki bahr arasında,
H urşid-i cihan-tab ile ta rtılsa sezadır.
A ltında mı, ustunde m idir Cennet-i a'la,
El-hak bu ne halet, bu ne hoş ab u hevadır.
H er bahcesi bir çem enistan-ı letafet,
H er guşesi bir meclis-i pur-feyz u safadır.
İnsaf degildir anı dunyaya degişmek,
G ulzarların Cennete teşbih hatadır.
Herkes erişir anda m uradm a anıncun,
D ergahları melce'-i erbab-i recadır.
Kala-yı m aarif sa tılır suklarında,
Bazar-i huner m a'den-i ilm u ulemadır.
Hep halkm ın etvarı pesendide vu makbul,
Derler ki biraz dilberi bi-m ihr u vefadır.
Şimdi yapılan alem-i nev-resm-i safanın,
Evsafı hele başka kitab olsa sezadır.
İstan b u l'u n evsafm ı mum kin mi beyan hiç,
Maksud heman Sadr-i kerem -kara senadır.

Ey Sadr-i kerem -kar ki dergah-i refiin,
Erbab-ı dile kible-i ummid u recadır.
İydin ola ikbal u saadetle m ubarek,
Gunden gune ikbalin ola gun gibi zahir.
Sadrına seni eyleye Hak daim u sabit,
Hep alemin ettikleri şimdi bu duadır.
Ez-cumle, Nedima kulun, ey asaf-i devran,
M ustaqrak-i lu tf u kerem u cud u atadır.

QƏZƏLLƏR
Ben kimseye açılmaz idim damenin olsam,
Kim görur idi sineni pirahenin olsam.

Bir söz dedi canan ki, keram et var içinde,
Dun giceye dair bir işaret var içinde.

Daim arayan bulsa, civanım , seni bende,
Bir qönce gül olsan da senin gülşenin olsam.

Mey-hane mukassi görunur taşradan, amma
Bir başka ferah, başka letafet var içinde.

Destide kadehde doyamam görmege barı,
Ey gevher-i seffaf senin mahzenin olsam.

Eyvah, o uc cifte kayık aldı kararım ,
Şarkı okuyup gecti, bir afet var içinde.

Dögülmege, sögulmege koqulmaya billah,
Hep kaalim , amma ki, efendim, senin olsam.

Olmakta derununda heva ateş-i suzan,
Nayin diyebilmem ki, ne halet var içinde.

Sem olmaz isem bezmine bu suz ile bari,
D er-gahm a bir mes'ale-i ruşenin olsam.

Ey şuh, Nedima ile b ir seyrin işittik ,
Tanhaca varıp Goksu'ya, işret var içinde.

Cesmanının ögrensem o kafirce nigahm ,
B ir lahza Nedim-i nigeh-i pur-fenin olsam.

Bir nim neş'e say bu cihanın baharını,
Bir sağar-i kesideye tu t lale-zarm ı.

U şşakın olsa n'ola feda nakd-i canları,
Seyretmedin mi dunku fedayi cuvanları.

Bir dem mi var ki ah ederek anmaya gönul,
Ey serv-kad seninle gecen ruzigarm ı.

Şevk ateşine sen de tu tu ştu n mu, ey gönul,
Gördun mu dun gureş tu tu şan pehlivanları.

Şevk-i tam am va'de-i ferdayı dinlemez,
Resk ana kim cihanda bugun buldu yarını,

01 percemin nazirini hatırda mı, gönul,
Görmüş idin gecen sene sunbul zam anları.

Iran zemine tuhfem iz olsun bu nev qazel.
Irqursun Isfah an 'a Sitanbul diyarını.

Ceng u cegane zevki biraz dursun, el-aman,
Seyredelim bu seyre gelen dil-sitanları.

Duşmen ne denlu sah t ise de şad ol, ey Nedim,
Seng uzre gösterir zer-i kam il iyarını.

M a’lum dur benim suhanım mahlas istemez,
Farkeyler anı şehrim izin nukte-danları.

-V

Tahammul mülküni yıkdm Hulagu Han m ısm , kafir,
Aman, dunyayı yakdm, ates-i suzan m ısm kafir?

Sinede evvel ne m uhrik arzular var idi,
Lebde ser-kes ahlar, ateşli hular var idi.

Kızoğlan nazı nazın, seh-levend avazı avazm ,
Belasın ben de bilmem, kız mısm oğlan m ısm , kafir?

Boyle bi-halet degildi gördügüm sahra-yı aşk,
A nda mecnun bidler, divane bular var idi.

Ne ma’na gösterir dusundaki ol atesih atlas,
Ki, ya'ni su ’le-i can-suz-i husn u an m ısm , k afir?

Ben bugün b ir nev-bahar-ı husn u an seyreyledim,
T arf-ı destarında sünbül gibi m ular var idi.

Nedir bu gizli gizli ahlar cak-i giribanlar,
Aceb bir şuha sen de aşık-ı nalan m ısm , kafir?

Sen yine bir nev-niyaz aşık mı peyda eyledin,
K uyuna yer yer dökülmüş ab-ı ru lar v ar idi.

Sana kimisi canım, kimi cananım deyü söyler,
Nesin sen dogru söyle, can m ısm , canan m ısm , kafir?
Şarab-ı ateşinin keyfi ruyun su'iclendirm is,
Bu haletle cerag-ı meclis-i m estan m ısm kafir?
Nicin sık sık bakarsm boyle m ir'at-i m ucellaya,
Meger sen dahi kendi husnune hayran m ısın kafir?
Nedim-i zarı bir kafir esir etm is işitm işdim ,
Sen ol cellad-ı din, ol düşmen-i iman m ısm , k afir?

Ey Nedim, ey bülbül-i şeyda, niçün ham uşsun,
Sende evvel çok nevalar g u ft u gular v ar idi.
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MUSTEZAD
Mest-i nazım kim buyutdu boyle bi-perva seni,
Kim yetiştirdi bu gune servden bala seni?
Buydan, hoş rengden pakizedir nazik tenin,
Beslemiş koynunda guya kim gül-i ra 'n a seni.
Güllü diba giydin, amma korkarım azar eder,
Nazeninim, saye-i har-ı gül-i diba seni.
Bir elinde gül, bir elde cam geldin, sakiya,
Kanqısm alsam gülü, yahud ki, camı, ya seni?
Sandım olmuş ceşte b ir fevvare-i ab-ı hayat,
Boyle gösterdi bana ol kadd-i m ustesna seni.
Saf iken ayine-i endam dan sinem diriğ,
Almadım bir kerrecik ağuşa ser-ta-pa seni.
Ben dedikce boyle kim kıldı N edim 'i na-tiivan,
G österir engust ile meclisdeki m ina seni.

Ey şuh-ı kerem-pişe, dil-i zar senindir,
Yok m innetin asla.
Ey kan-ı guher, anda ne kim var, senindir,
P inhan u huveyda.
Sen kim gelesin meclise b ir yer mi bulunm az,
Baş uzre yerin var.
Gül qönçesisin guşe-i destar senindir,
Gel, ey gül-i ra'n a.
N eylersen edip bir-iki gün bar-ı cefaya,
Sabreyle de sonra.
Peym ane senin, hane senin, yar senindir,
Ey dil, tek u tenha.
B ir buse-i can-bahsına ver nakd-i hayatı,
Gel kaail olursa.
Senden yanadır söz, yine bazar senindir,
Ey aşık-ı şeyda.
Cesmanı siyeh-mest-i sitem kakulu pur-ham ,
E bruları pur-cin.
Benzer ki, bu dil-dar-ı 'cefa-kar senindir,
Bi-çare Nedima.

ŞƏRQİLƏR
Id erişsun ba'is-i şevk-ı cedid olsun da gör,
Seyr-i Sa'da-bad'ı sen bir kerre id olsun da gör,
Guşe guşe m ihrler m ehler bedid olsun da gör,
Seyr-i Sa'da-bad'ı sen bir kerre id olsun da gör.
A nda seyr et kim, ne fırsatla r girer, cana, ele,
Gör ne dil-cular, ne m eh-rular, ne ahular gele,
Tıfl-ı nazım, sevdigim, bir iki gün sabr et hele,
Seyr-i Sa’da-bad'ı sen bir kerre id olsun da gör.
Gerci kim v ard ır anm her demde başka ziyneti,
Ruze eyyammda da inkar olunmaz haleti,
Şimdi anlamaz hele b ir hoşca kadr u kıymeti,
Seyr-i Sa’da-bad'ı sen bir kerre id olsun da gör.
Dur zuhur etsun hele her guşeden b ir dil-ruba,
Kimi gitsun bağa doğru, kimi sahradan yana,
Bak nedir dunyada resm-i söhbet-i zevk u safa,
Seyr-i Sa'da-bad'ı sen b ir kerre id olsun da gör.
Tıfl-ı nazım, cumle gördum deyu aldatm a beni,
Görmedin b ir hoşca sen dahi o dil-cu gül-seni,
Serv-i nazım, gel Nedim-i zar gezdirsun seni,
Seyr-i S a'da-bad'ı sen bir kerre id olsun da gör.

Bir safa bahsedelim gel şu dil-i na-şada,
Gidelim, serv-i revanim, yürü Sa'd-abad'a.
İşte üç cifte kayık iskelede amade,
Gidelim, serv-i revanim, yürü Sa'd-abad'a.
Gülelim, oynayalım, kam alalım dünyadan,
M a'-i Teşnim içelim cesme-i nev-peydadan,
Görelim ab-ı hayat akdıgm ejderhadan,
Gidelim, serv-i revanim, yürü Sa'd-abad'a.
Gah varub havz kenarm da hıram an olalım,
Gah gelüb Kasr-ı Cinan seyrine hayran olalım,
Gah şarki okuyub gah gazel-han olalım,
Gidelim, serv-i revanim, yürü Sa’d-abad'a.
Izn alub cum 'a nam azına deyü m aderden,
B ir gün uğralayalım şerh-i sitem -perverden,
Dolaşub iskeleye dogru nihan yollardan,
Gidelim, serv-i revanim , yürü Sa’d-abad'a
B ir sen ü b ir ben ü bir m utrib-i pakize-eda,
Iznin olursa eger, b ir de Nedim-i şeyda,
Qayrı yaranı bugünlük edib, ey şuh, feda,
Gidelim, serv-i revanim, y ü rü Sa'd-abad’a.

RÜBAİLƏR
G ulzara salın mevsimidir geşt u guzarın,
Ver hükm ünü, ey serv-i revan, köhne baharın.
Dök zülfünü sam m ur giyinsin ko izarın,
Ver hükm ünü, ey serv-i revan, köhne baharın.
Bülbüllerin ister seni, ey gönçe-dehen, gel,
Gül g ittigini anmayalım, gülşene sen gel,
Pamal-i sita olmadan iklim-i çemen gel,
Ver hükm ünü, ey serv-i revan, köhne baharın.
Sal hatt-ı siyeh-karm o ruhsare-i ale,
Sam m urunu kaplat bu sene kırm ızı şale,
A1 deste eger lale bulunm azsa piyale,
Ver hükm ünü, ey serv-i revan, köhne baharın.
Cennet gibi alem, yine her meyve firavan,
Sen meyve-i vasim, dahi etmez m isin erzan,
Uşşaka birer buse edip gizlice ihsan,
Ver hükm ünü, ey serv-i revan, köhne, baharın.
Bir m ısra işittim yine, ey suh-i dil-ara,
Bir hoşca da bilmem ne demek istedi amma,
M a'kul dedi zannederim anı Nedima,
Ver hükm ünü, ey serv-i revan, köhne baharın.

Duyduk, iki yar ahd berkitm işler,
Bir manzan hoş kenara dek gitm isler.
Ihya edip ol sebi tarabia hakka,
Tecdid-i berat-ı zevk u şevk etm isler.
R akkas, bu halet senin oynunda m ıdır?
A şıklarm m günahı boynunda m ıdır?
Doymam seb-i vaslm a seb-i ruze gibi?
Ey sim-beden, sabah koynunda m ıdır?
Zahirde egerçi cümleden ednayız,
Erbab-ı nazar yanm da lik a'layız.
Saymazsa hisaba n'ola ahbab bizi,
Biz züm re-i sairanda m üstesnayız.

KITALAR
Ey gönül, sahn-ı semende leb-i d ery a fa slın ,
B ir sanemle edegör kam alasın d u n y ad an .
Yoksa bir dişleri d ü r, kam eti serv olm ayıcak,
Ne biter sahn-ı çemenden, ne çıkar d ery ad a n .
Ey gönul, duht-ı rezi almak ise m ak su d u n ,
Hele bir kerre de v ar hane-i ham m arda g ö r.
Taze şah uzre açılmış gülü sey rettin ise,
Bir de gel camı hele dest-i k adeh-karda g ö r.
Degilmiş kasdı hancer çekmek ol ser-m est-i tan -n azın
Hemen ağuş açıp zerrin kemer gösterm ek iste rm iş.
Tebessumle nigahm dan hayal ettim senin, zalim ,
Bize la'l-i şeker-barm guher gösterm ek iste rm iş.
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zərbaycan ədəbiyyatı yeni dövrə, yaxud milli özünüdərKetm ə dövrünə birinci növbədə üç böyÜK sənətKar mütəfəKKİrin: N izam i, Füzuli və Vaqifin yaradıcılıq enerjisi hesabına
gəlib çıxır. Nizamidən Füzuliyə, Füzulidən Vaqifə ideya- estetİK
hərəKatın generatoru isə, heç şübhəsiz, sözün geniş mənasında
m illiləşm ə, yaxud azərbaycanlaşmasıdır. Və ona görədir k İ,
N izam iyə nisbətən F üzulinin, F üzuliyə nisbətən V aqifin
m övzuları, ideyaları, poetexnologiyası daha çox m illi, daha çox
Az ərbaycancadır.
XVI əsrin əw əllərin d ə Azərbaycan xalqı I Şah İsmayılın (Xətai)
iradəsi ilə vahid dövlət ətrafında birləşdi (şübhəsiz, bu cür birləşmə
üçün iq tisad i-təsərrü fat, ictim ai-siyasi, m ədəni-m ənəvi şərait
yaranm ışdı, yoxsa hətta I Şah İsmayıl Kİmi ictim ai xadim sərKərdə
də bunu bacarmazdı, tarixi şəxsiy- yəti tarixi şərait hazırlayır), XVI
əsrin sonu XVII əsrin əvvəllərində isə xalq I Şah Abbasın
“tədbirləri” nəticəsində m illi dövlətdən məhrum oldu, milli birlİK
ideyası isə yaşayırdı. I Şah Abbasın iqtisadi siyasətinin əsasını
mərKəzi vilayətləri ucqarlar hesabına inKİşaf etdirməK təşKİl edirdi;
Azərbaycan da Səfəvi dövlətinin ucqarlarından idi, ona görə də bu
siyasət birbaşa Azərbaycan xalqınm əleyhinə çevrilm işdi, XVI əsrdə
Səfəvilər haKİmiyyəti milli mədəniyyəti m ühafizə etdiyi halda, XVII
əsrdə onun düşməninə çevrilm işdi, ona görə də bu zamandan
etibarən m illi mədəniyyəti qorumaq xalqm öhdəsinə düşürdü.
XVI əsrin sonlarında bir sıra sənətKarlar, mədəniyyət əsərləri
xaricə aparılır, bu barədə “TürKİyə təzKİrələrində KÜlli miqdarda
məlumat vardır” (aKad. H.Araslı). XVII əsrin əvvəllərində isə I Şah
Abbasın göstərişi ilə əhalinin sünnü hissəsinə divan tutulur, əlyazma
Kİtabları bunların içərisində “dini Kİtablarla bərabər qiym ətli elmitarixi əsərlər, KÜlliyyatlar, divanlar da məhv oldu” (H.Araslı).
XVII əsrin birinci yarısında Azərbaycan mədəniyyəti nümayəndələrinin (o cümlədən şairlərin) İranın mərKƏzi şəhərlərinə (xüsusən
İsfahana) KÖçürülməsi, paradoKsal da olsa, XVII-XVIII əsrlərdə
Azərbaycan
m ədəniyyətinin
demoKratİKİəşməsinə
(deməli,
inKİşafına) təsir etdi; KİassİK ifadə tərzinin (müsəlman mədəniyyəti
parametrlərinin) süqutuna təKan verildi (çünKİ KÖçürülənlər KİassİK
ifadə tərzini təmsil edirdilər), nəticədə xalq (foİKİor) ifadə tərzinin
maneəsiz, başqa sözlə, rəqabətsiz inKİşafı müəyyən qədər təmin
olundu.
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AntİK mədəniyyətin əsasm da mifologiya d u ru rd u . Azərbaycan
intibahı türK mifologiyasmm XVI əsrdən başlayaraq tədricən
oyanması ilə meydana gəlir. Mifologiya milli m ədəniyyəti yaradır.
Ümumiyyətlə, milli mədəniyyət m illətin tarix in ə məhz mifologiya
vasitəsi ilə bağlanır, çünKİ mifologiya bu və ya digər xalqm mənəvi
mövcudluğunun göstəricisidir, xalqm təfəKKÜrünə ən qısa yol
buradandır.
XVI
əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərindən etibarən milli
dövlətini (bu dövlət yeri gələndə xalqı am ansızcasına əzsə də) itirən
xalq milli mədəniyyətini itirməK təhlÜKƏSİ hiss edir, ona görə də
şedevrlər yaratm aqla onu qoruyur: “K oroğlu”, “Əsli və K ərəm ”,
“Aşıq Qərib”, Aşıq Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Molla N əsrəddin
lətifələri... 0 Kİ qaldı S.Təbrizi, Q.Təbrizi, Məsihi Kİmi KİassİK üslub
tərəfdarlarına, əslində, onlar intibah ədəbiyyatı qarşısm da hər halda
gücsüz görünürlər. XVI əsrin sonlarm dan etibarən tarixi-ictim ai
fİKİr daha ardıcıl şəKİldə milli problemlər üzərində düşünür;
məsələn, I Şah Abbasm saray tarixçisi İsgəndər bəy M ünşinin
“Tarixi-aləmarayi-Abbasi” Kİtabmda “yerli ta rix ”ə xüsusi diqqət
y etirilir (İ.P.PetruşevsKİ).
XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan intibahı Qafqaz xalqlarmm
mədəniyyətinin inKİşafına təsir göstərir; ədəbiyyatda, incəsənətin
müxtəlif sahələrində təsviri-deKorativ sənətdə, musiqidə demoKratİK
yÜKSəliş qonşu xalqların mədəniyyətinin demoKratİK əsaslar üzərində
yenidən qurulmasma təKan verir. XVI, xüsusən, XVII-XVIII əsrlərdə
Azərbaycan türKCəsi intibah mədəniyyətinin ifadəçisi Kİmi Qafqazda
ədəbi-bədii təfəKKÜrün əsas ifadə forması olur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan intibahı mürəKKəb tarixi şəraitdə
təşəKKÜl tapır,
mürəKKəblİK intibah mədəniyyətinin daha çox
faKtlaşdığı XVIII əsrdə də qalır... XVIII əsrin əvvəllərində baş verən
ictimai-siyasi hadisələr Azərbaycan xalqmı məcbur edirdi k İ, öz
taleyi barəsində düşünsün; V.N.Leviatovun göstərdiyi Kİmi, bir
tərəfdən İran, bir tərəfdən də Rusiya öİKənin istilası üçün
çalışırdılar, işğalçılara qarşı mübarizə isə xalqm mənəvi birliyini
gücləndirirdi. Nadir şahm dövründə şəhər təsərrüfatı dağılırdı,
ticarət gücsüzləşir, sənətKarlığm inKİşafı ləng gedirdi. XVII əsrin
sonu XVIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq feodal cəmiyyəti dağılırdı.
Şəhərlərin süqutu Kəndin ictimai-siyasi, eləcə də mədəni rolunu
artırırdı, Kənd milli mədəniyyətin təmçilçısi Kİmi çıxış edirdi; bu da
imKan verirdi k İ, ümumşərq
müsəlman mədəniyyətinin yerini
xalqm daxili ehtiyacını ödəyən (və onun üçün anlaşıqlı olan)

mədəniyyət tutsun.
XVII-XVIII əsrlərdə şəhərlərə sığmmış ümumşərq-müsəlman
estetİKası (qəzəl şerindən tutmuş həndəsi naxışlara qədər), deməK
olar kİ, ətalətlə inKİşaf edirdi; mədəni təfəKKÜrün mürəKKəb
formaları meydana gəlmişdi, XVI əsrdə Füzuli şeri yaranmışdı,
em osiyaların, riyazi dəqiqlİKİə ifadəsinin bundan mürəKKəb
formalarını tapmaq mümKÜn deyildi... XVI əsrin əvvəllərində Şah
İsmayıl Xətai bunu hiss elədi, ümumşərq müsəlman mədəniyyətini
foİKİor mədəniyyəti ilə qovuşdurmaq üçün tədbirlər gördü (saraya
aşıq gətirdi), laKİn bu cür qovuşma mümKÜn olmadı. XVII-XVIII
əsrlərdə isə əsrlər boyu xalqm duyğularmda yaşayan gözəllİK hissi
bütün parlaqlığı ilə təzahür etdi, normativ hadisəyə çevrildi.
Kəndin şəhər üzərindəKİ qələbəsi əsasən xanlıqlar dövrünə
düşür. Nadir şah öldürüldÜKdən (1417-ci il) sonra İran dövləti
dağıldı. Azərbaycanda müstəqil (yaxud yarımmüstəqil) xanlıqlar
meydana gəldi: Ş əkİ xanlığı, Qarabağ xanlığı, Quba xanlığı.. Şəkİ
xanlığı Azərbaycanın şimal-qərb, Qarabağ xanlığı cənub-qərb, Quba
xanlığı isə şimal-şərq ərazilərini birləşdirm işdi. Xanlıqların
təsərrüfat həyatmda əsasən eyni münasibətlər hÖKm sürməKdə idi,
hətta mÜKəHəfiyyətlər də bir-birinə uyğun gəlirdi (V.N.Leviatov) bu
isə onu göstərir kİ, öİKədə vahid təsərrüfat sistemi mövcud imiş.
Xanlıqlar dövründə şəhər təsərrüfatınm
tənəzzülünü
tədqiqatçılar qeyd edirlər, laKİn Kəndin ictimai-mədəni mövqeyinin
yÜKSƏlməsi barədə, deməK olar k İ , danışılmır...
Xanlıqlar
dövründə
Kənd
mənəvi-mədəni
yÜKSəlişin
istinadgahına çevrilir; dastanlar, nağıllar, bayatılar əsasən Kənddə
yaranır. Azərbaycan intibahının görKəmli nümayəndələrini
M.V.Vidadini, M.P.Vaqifi bilavasitə Kənd yetirir. XVIII əsrin İKİnci
yarısında, eləcə də XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda müstəqil
xanlıqların mövcudluğu təKCə iqtisadi-təsərrüfat, yaxud ictimaisiyasi hadisə deyil, həm də mədəni-mənəvi hadisədir; azadlıq almış
xalq elə bil həmin azadlıqdan maKsimum istifadə etməK üçün
parçalanır və bununla da tarixi yaddaşına qayıdır (daha doğrusu,
tarixi yaddaşa qayıdış mədəni-mənəvi bütövlÜK üçün şərt olur) bu
dövrdə haKİmiyyətlə xalq arasındaKi vəsilələr minimal həddə enir,
haKİmiyyət o vaxta qədər görünməmiş şəKİldə xalqla yaxm olur;
deyəK kİ, Nadir şahı bütöv vilayətlərin problemləri maraqlandırdığı
halda, Qarabağ xanı İbrahim xan Kəndlərin məsələləri ilə də məşğul
olur, ona görə də Kəndin həm təsərrüfatı, həm də mədəniyyəti
dirçəlir. Əlbəttə, Nadir şah zamanında da Kənd idarə edilirdi, laKİn

bu, dövlət nəzarətindən Kənar idarə idi, dərəbəylİK idarəsi idi. Kənd
sadəcə olaraq, şəhərə qulluq edirdi, təKcə maddi nemətləri ilə yox,
həm də mənəvi nemətləri ilə qulluq edirdi. Xanlıqlar dövründə isə
Kənd müstəqilləşir, mənəvi-mədəni yÜKSəlişin dayağma çevrilir,
inqilabi əhval-ruhiyyə Kənddə təşəKKÜl tapır.
Azərbaycan intibahı Kəndli şəxsiyyətini görünməmiş şəKİldə
yÜKSəldir,
bu, Kəndin mədəni-ictimai mövqeyinin artması ilə
əlaqədardır; məhz intibah təfəKKÜrünün faKtıdır k İ , Kəndli
ədəbiyyata büt Kİmi gəlmir, o həm nağılların, həm də lətifələrin
qəhrəmanı Kimi təqdim edilir.
XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan intibahınm mifoloji əsasları
barəsində ciddi tədqiqatlara ehtiyac var, biz burada bəzi məsələlər
üzərində dayanacağıq; bunlardan biri ondan ibarətdir Kİ, türK
mifologiyası müsəlman mədəniyyətinin çiçəKİənməsində, şübhəsiz,
müəyyən rola malİK olur, laKİn müsəlman mədəniyyətində “ərimir”,
hətta sonralar bir sıra təriqət mədəniyyətlərinin müstəqilləşməsinə
KÖməK edir, laKİn yenə də reallaşa bilmir, XVI əsrdən başlayaraq
tədricən xalqm milli özünüdərKİ xəttinə düşür, rezonans alır və
XVII əsrin əvvəllərindən etibarən bütün gücü ilə təzahür edir.
Avropa intibahmdan fərqli olaraq, Azərbaycan intibahı şifahi
xalq ədəbiyyatma daha çox dayanır, bunun səbəbi ümumən xalqm
yaziya münasibəti ilə bağlıdır; yazıya qarşı bir etinasızlıq hÖKm
sürmüşdü, hətta bu cür ənənəyə baxmayaraq, XVII-XVIII əsrlərdə
dastanlarm, bayatılarm, yaranma texnologiyası şifahi dilə əsaslansa
da, yazıya almdığmı görürÜK, Külli miqdarda belə mənbə vardır.
Avropa intibahı antİK mifologiyanı latın yazısı ilə birlİKdə qəbul
edir, Azərbaycan intibahı isə türK mifologiyasmı yaddaşlardan yığır,
ona görə də Azərbaycan intibahı daha demoKratİK əsaslar üzərində
yÜKSəlir. FoİKİor bu dövrdə intibah ideyalarmm faKtlaşmasma
xidmət edir, doğrudan da XVII, yaxud XVIII, yaxud da XIX əsrdə
“Koroğlu”nu xalq bilirsə (professional dastançı-aşıq bir yana),
istədiyi Kİmi dəyişdirib danışmaq imKanı varsa, nəyə görə yazıya
alm alıdır,
yazı
“Koroğlu” intonasiyasını
öldürməzmi,
improvizasiyadan məhrum etməzmi?.. Əslində, intibah dövrünün
başlanğıcmda yazılan da funKsional olmur, yazılıb qalır, şifahi
forma isə intibah ömrünü yaşamaqda davam edir.
XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanda dastan daha çox yaranır; o
həm lirİK, həm də epİK təfəKKÜrün imKanlarım ehtiva edirdi,
dastanda poetİK təhlil də, tərənnüm də var, ona görə də “XVII-XVIII
əsrlər ədəbiyyat tarixinə bu janrm tam çiçəKİənmə dövrü Kİmi daxil

olur” (M.H.Təhmasib).
TürK mifologiyası yaddaşlardan gəldiyinə görədir k İ, intibah
təfəKKÜrü onu süjet-süjet, əhvalat-əhvalat qavramır, motivləri
götürür, real hadisələrı, əhvalatları, süjetləri mifoloji məntiqlə
verir; M.Seyidovun Koroğlu obrazını mifoloji mənşəyə bağlaması bu
mənada tamamilə təbiidir... Çənlibel də, Koroğlu da, Qırat da, Misri
qılınc da min illər xalqın yaddaşında yaşayır, amma implissit şəKİldə
yaşayır, elə k İ , “düşmən qapınm ağzmı alır”, onda mifoloji obraz da
“döyüşür”. Kərəm də, Əsli də, Qərib də məhz mifoloji təfəKKÜrün
məhsullarıdır, XVII-XVIII əsrlərdə milli özünüdərKİn tərKİb hissəsi
olan insanın özünüdərKİ də fəallaşır və bu fəallığm da öz faKtları
qəhrəmanları yetişir. İntibah mədəniyyəti insanı çöllərə salmır, dəli
eləmir (bu mənada, məcnunluq intibah təfəKKÜrünün məhsulu ola
bilməzdi,
Füzuli poeziyası nəhəng poeziyadır, amma intibah
poeziyası deyil), insan axtarır, taleyinin son sözünü eşidənə qədər
“əlində dəmir əsa, ayağmda dəmir çarıq” yol gedir. Ə.Səfərlinin qeyd
etdiyi Kİmi, məhəbbət Məcnunu cəmiyyətdən uzaqlaşdırır, onu
ilahiləşdirir; Şəhriyarı (“Şəhriyar” dastanmm qəhrəmanı nəzərdə
tutulur) isə cəmiyyətə daha da yaxmlaşdırır, hətta onu mənsəbə
çatdırır, çünKİ, Şəhriyar Məcnundan fərqli olaraq buta almışdı,
onun məhəbbəti “təqdiri-xuda” sayılırdı.. “Təqdiri-xuda” isə artıq
ictimai varlığa metaforİK münasibətin “reallaşdırılması” (ilahiyyatm
“ictimailəşməsi”) deyil, reallığm metaforİK dərKİnin faKtıdır, bu isə
o deməKdir k İ , intibah təfəKKÜrü realizmə müəyyən mərhələlərlə
yiyələnir, birdən-birə İslamın (şəriətin) məntiqinə qarşı çıxmır, bu
məntiqi əvvəl estetİKİəşdirir, obraza çevirir, yalnız bundan sonra
ona haKİm olur.
XVI
ə s r i n s o n u XVII ə s r i n ə v v ə l l ə r i n d ə n b a ş la y a r a q q ə z ə l
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Şəninə dedim şirin söz, bir şey ondan dadmadım,
Bu səbəbdən ağzı şəKKər dilrübadən Küsmüşəm
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tə c r ü b ə s in ə

b ır

dayanmaqla tipologiyasmı tapır:
Cam içmişəm, mən məstanə gəlmişəm,
Eyləyib bağnm ı şanə gəlmişəm,
Sənin həsrətindən canə gəlmişəm,
Ə1 götür bu nazü-qəmzədən, gəlin!
XVII-XVIII əsrlərdə Molla N əsrəddinin lə tifə lə ri satirİK
təfəKKÜmn faKtı Kİmi geniş yayılır, bu qismən M .V.Vidadinin,
M.P.Vaqifin əsərlərində də özünü göstərir. Məsələn:
Vaqif, nə tez sənəmlərdən əl çəKdin,
Birin bir inəyə qiymət eylərsən?
Hələ sonra Keçiyə də enərsən,
Alsa m üştəriyə m innət eylərsən.
XVIII
əsrin ortalarmda Azərbaycan intibahı daha çox
sənədləşir; Şəkİ xan sarayı tİKİlir, Şuşa inşa edilir, hamısı bir
estetİK prinsip əsasında yaranır... İntibah təfəKKÜrü mədəniyyəti
təbiətə yaxınlaşdırır, miniatürlərdə insanm ifadəli sifəti görünür
(bu proses hələ XVI əsrdən başlamışdı), həndəsi ornamentləri
bütünlÜKİə nəbati naxışlar əvəz edir (K.Kərimov), poeziyada ilahi
gözəllİK deyil, Kür qırağı, Qazağm, Qarabağın gözəlləri tərənnüm
olunur:
B ir bölÜK yaşılbaş sonalar K İm i
Yığılıb gəlibdir Qazağa qızlar.
Ayna qabağm da qara qaş ucun
Endirib gətirm iş qulağa qızlar.
İntibah mədəniyyəti insanı necə var elə təqdim edir, onu
panteist görüşlərin təbliğində vasitə olmaqdan çıxarır, insan
metafora, obraz olmaqdan çıxır, ədəbiyyatm bilavasitə predmetinə
çevrilir:
Qəmzə Kaman, müjgan xədəng, göz ala,
Yüz qan olur əyri baxsan hilala,
Sözləri qənd, ağızları piyalə,
ŞəKər əzmiş dilə, dodağa qızlar.
XVII-XVIII əsrlərdə intibah təfəKKÜrünün təsiri ilə yazılı

ədəbiyyat şifahi ədəbiyyatla o qədər yaxınlaşır Kİ, bu cür təsnifatm
prinsipi itir, halbuKİ nə intibah dövrünə qədər, nə də intibah
dövründən sonra belə bir hal müşahidə edilmir; XIX əsrdə, eləcə də
XX əsrin əvvəllərində, yəni milli özünüdəndn İKİnci mərhələsində
yazılı ədəbiyyat şifahi xalq ədəbiyyatmdan ayrılır. XX əsrin 30-cu
illərində, xüsusilə S.Vurğunun şerlərində intibah mədəniyyətinə
M.P.Vaqifə müraciət olunması ədəbi-bədii təfəKKÜrdə demoKratizmi
gücləndirir... XVII-XVIII əsrlər intibah mədəniyyəti Azərbaycan
mədəniyyəti tarixi üçün təKcə Keçilmiş mərhələ deyil,
həm də
məKtəbdir, intibahın təcrübəsi ölmür.
İntibah mədəniyyətinin sənədləşməsi nəyin hesabına gedir? Bu
suala, bizim fİKrimizcə, belə cavab verməK lazımdır: XVIII əsrin
ortalarından intibah hərəKatı o qədər güclənir Kİ, KİassİK
mədəniyyətin də varisinə çevrilməK imKanı qazanır, KİassİK
mədəniyyəti həzm edə-edə Keyfiyyətcə inKİşaf edir,
intibah
mədəniyyəti KİassİKanm sənətKarlıq texnİKasını öyrənir və
normativləşir. Məsələn, M.V.Vidadinin poeziyası da, “Şəhriyar”
dastan-romanı da struKtur əsası etibarilə foİKİordan gəlir, laKİn
onların hər İKİsi yazılı mədəniyyətin nümunəsidir, hər İKİsində
KİassİK ifadə maneraları iştiraK edir...
İntibah təKcə m illi təfəKKÜr m odelləri yetirm ir,
tarixən
nopmativ olanı da milliləşdirir.
Azərbaycan intibahının dövrləşdirilməsinə gəldİKdə, burada
intibahm
meydana gəldiyi tarixi-ictim ai
şərait,
intibah
təfəKKÜrünün inKİşaf (yetKİnlİK) səviyyəsi, intibahın bilavasitə
məhsulları (məzmunla formanm dialeKtİKası) nəzərə alınmalıdır, bu
baxımdan yanaşdıqda XVI əsri intibah önü mərhələ Kİmi götürməK
mümKÜndür, XIX əsrin əvvəlləri isə Azərbaycan intibahınm süqut
dövrünə düşür; XVII əsrin əvvəllərindən XVIII əsrin ortalarına
qədər intibah təfəKKÜrü daha çox şifahi, XVIII əsrin ortalarından
XIX əsrin əw əllərinə qədər həm də yazılı formada faKtlaşır...
İntibahın ictimai-estetİK hərəKat Kİmi təzahürü, heç şübhəsiz,
XVI, yaxud XVII-XVIII əsrlərdəKİ tarixi hadisələrdən bilavasitə asılı
deyil, laKİn bu hadisələr intibah təfəKKÜrünün faKtlaşması prosesinə
təsir edir; deyəK Kİ, XVII əsrdə və XVIII əsrin birinci yarısmda
işğalçılarm hücumları intibah m ədəniyyətinin maddiləşməsinə mənfi
təsir edir, XVIII əsrin İKİnci yarısmda xanlıqlar dövründə m illi
şəhərlərin təşəKKÜlü ilə bağlı olaraq intibah m ədəniyyətinin
maddiləşməsi güclənir.
XVII-XVIII əsrlərdə ticarətin im üşafı Azərbaycan intibahı üçün

əsas göstəricilərdən biridir, doğrudur, XI-XII əsrlərdə də ticarət
innişaf edirdi, sonra da belə olur, laKİn tacir psixologiyası XVIIXVIII əsrlərdə olduğu qədər heç vaxt mədəniyyəti (xüsusilə
ədəbiyyatı) məşğul etmir...
XVII-XVIII əsrlərdə intibah mədəniyyətinin məntiqi davamı
Kİmi milli mədəniyyət (eləcə də ədəbi-bədii təfəKKÜr) formalaşır,
ümumiyyətlə, intibah problemi milli m ədəniyyətin təşəKKÜlü
problemi ilə bilavasitə əlaqədardır; bu isə o deməKdir Kİ, intibah
problemi milli mədəniyyətin təşəKKÜlü problemlərindən təcrid
olunmuş şəKİldə tədqiq edilməməlidir, müşahidələr göstərir kİ,
Azərbaycanda milli mədəniyyətin təşəKKÜlü məhz intibah dövründən
başlayır.
Şübhəsiz, intibah hərəKatını ümumdünya hərəKatı Kİmi qəbul
etməK düzgün deyil, onun Şərqdən Qərbə “KÖçürülməsi” barədəKİ
mülahizələr də heç bir əsasa dayanmır, sadəcə olaraq, intibahm
tipologiyası var, hər hansı Şərq, yaxud hər hansı Qərb
mədəniyyətindəKİ intibah eyni tipologiya ilə getməli, eyni prinsipial
əlamətlərə malİK olmalıdır... XVII-XVIII əsrlər intibahınm türKoğuz intibahı ilə müqayisəsi, ümumiyyətlə, intibah tipologiyasınm
nədən ibarət olduğunu aydmlaşdırır; məsələn, deyəK Kİ, şəhərlərin
inKİşafı intibahı hazırlamır, ƏKSinə, intibah hərəKatı şəhəri yaradır,
özü də məhz milli məzmunda yaradır...
Şərq xalqlarmm mədəniyyətində intibahın mövcudluğunu sübut
etməK üçün Şərq intibahının tipologiyasından çıxış etməK nəinKİ
lazımdır, deməK olar kİ, yeganə düzgün yoldur, ona görə Kİ,
intibahşünaslıq vahid sistemdir, predmeti də vahiddir. LaKİn Şərqin
bu və ya digər mədəni regionunda intibahın mövcudluğu induKtiv
analogiya ilə sübut oluna bilməz; məsələn, deyəK kİ, Şərqdə
cəmiyyətin gələcəyi barədə utopİK görüşlər XI-XII əsrlərdə də, hətta
ondan bir neçə əsr qabaq da irəli sürülə bilərdi, sarayları,
mədrəsələri, hətta hamamları olan şəhərlər eramızdan əvvəl də
mövcud ola bilərdi (və mövcud idi də), bunlarm heç biri intibahm
başlıca faKtoru deyil... İntibah, uzun sürə bilməz,
insanm,
cəmiyyətin, ümumən dünyanın intibah idraKinı Avropada Kİassizm
əvəz edir; ifadə planı yenidən qabardılır, m ifoloji mənşəyə
həssaslıqdan irəli gələn məzmun funKsionallığı forma “aKademizmi”
ilə əvəz olunur.
Azərbaycan intibahını, heç şübhəsiz, türK mədəniyyətləri
KonteKstində tədqiq etməK lazımdır, müşahidələr göstərir kİ, XVIIXVIII əsrlərdə türK və türKmən mədəniyyətləri də intibah Keyfiyyəti

ilə xaraKterizə olunur,
deməli, türK-oğuz mədəniyyətinin
intibahmdan danışmaq ehtiyacı meydana çıxır.
XVII
əsrin əvvəllərindən etibarən TürKİyədə KİassİK mədəniyyət
süqut edir, satiranm rolu güclənir,
Əhməd Nədim Kİmi xalq
ədəbiyyatına əsaslanan şair yetişir, onu ancaq M.P.Vaqiflə müqayisə
etməK mümKÜndür... XVII əsrdə türK mədəniyyətinin inKİşafında
özünü göstərən geriləmə isə intibah hərəKatmm xaraKterindən çox,
mövcud ictimai-siyasi şəraitlə əlaqədardır.
XVII
əsrin əvvəllərindən türKmən mədəniyyətinin tarixində
intibah baş verir,
Məhtumqulunun yaradıcılığı ilə türKmən
ədəbiyyatındaKi intibah yÜKSƏK səviyyəyə qalxır; Məhtumqulunun
yaradıcılığı da M.P.Vaqifin yaradıcılığı Kİmi məzmunca realistdir,
həm lirİK, həm də satirİK şairdir...
Həm türK, həm də türKmən mədəniyyəti tarixində Azərbaycan
intibahı ilə analoji faKtlar çoxdur, bu isə müvafiq dövrdə türK və
türKmən mədəniyyətlərində də intibah hərəKatınm getdiyini təsdiq
edir... XVII-XVIII əsrlərdə həm türK, həm də türKmənlərdə milli
oyanış baş verir, mədəni təfəKKÜr demoKratİKİəşir, milli əsaslar
üzərinə qalxır. Eyni problemlər hər üç xalqın tarixində özünü
göstərir; nə türK, nə türKmən, nə də Azərbaycan intibahı öz
dövründə nəzəri-estetİK şərhini tapa bilmir, sonra da uzun müddət
məhəlli mədəniyyət Kİmi təqdim olunur (“çoban-çoluq ədəbiyyatı”
ifadəsi də bu zaman yaranır).
elə Kİ, bu mədəniyyət tipinin
demoKratİK (və milli) özünüdərK faKtı olduğu aydmlaşdı, yalnız
ondan sonra elmi idraK bu mədəniyyətlə, sözün həqiqi mənasında,
məşğul olur.
Azərbaycan intibahmın türK-oğuz (sonra isə məntiqi olaraq,
ümumtürK) KonteKsti ilə yanaşı regional KonteKstləri var, laKİn
intibahm həmin KonteKstlərə münasibətinin tipologiyası eyni deyil;
Qafqaz KonteKsti Azərbaycan intibahı üçün daha çox birtərəfli
qaydada təsir KonteKstidir, yəni bir neçə yüz erməni sənətKarı XVIIXVIII əsrlərdə azərbaycanca qoşma yazırsa, bu, o deməKdir Kİ,
Azərbaycan intibahı ermənilərə təsir edir, halbuKİ bu təsir intibah
yaratmır... Eləcə də Dağıstan xalqları, yaxud gürcülərə Azərbaycan
intibahının təsiri bu cürdür... XVII əsrdən etibarən İran
mədəniyyətinin süqutu prosesi gedir, buna uyğun olaraq xüsusilə
XVIII əsrdə İranın təsiri altına düşmüş Cənubi Azərbaycanda da
yazılı mədəniyyət nisbətən zəifləyir, odur Kİ, əslində, Azərbaycanm
intibah coğrafiyası onun bütün ərazisinə müvafiq gəlmir, bu cəhət
Avropa intibahlarmda da özünü göstərir. LaKİn həm Şimali, həm də

Cənubi Azərbaycan intibah mədəniyyətinin bilavasitə v arisid ir. Ona
görə Kİ, ümumiyyətlə, intibaha hər bir m ədəniyyət özünün ta rix i
coğrafiyası ilə gəlsə də, intibah dövründə həm in m ədəniyyət b ü tü n
öIkə üçün üm um iləşir,
bu, əlbəttə, in tib a h ın m illiləşdirm ə
Keyfiyyəti ilə bağlıdır.
XVI əsrin əwəllərindən etibarən Azərbaycan milli estetİK
təfəKKÜrünün formalaşması prosesi gedir; KİassİK estetİKa (ictimai
varlığa Füzuli münasibəti) tədricən funKSİonal normativliyini itirir,
əvəzində isə şifahi xalq ədəbiyyatından gələn inİKas üsulu
normativlİK əldə edir, nəticə etibarilə, XVIII əsrin sonu XIX əsrin
əvvəllərində milli estetİK təfəKKÜr faKtlaşır. XVII əsrdə Azərbaycan
mədəniyyətinin demoKratİKİəşməsi bu prosesi xüsusilə gücləndirir.
XVIII əsr bütövlÜKdə intibah mədəniyyətinin təsiri altında olur;
ədəbi- bədii fİKİrdə gerçəKİİK Keyfiyyət həddinə çatır, intibah
ideyaları sənəti bilavasitə həyat materialı üzərində düşünməyə
təhrİK edir.
XVIII
əsr Azərbaycan ədəbiyyatının m aterialları janr
poetİKasının dialeKtİKasını müəyyən etməK üçün KonteKstual
əhəmiyyətə malİKdir, laKİn bu elə bir KonteKstdir kİ, m üxtəlif
mİKroKonteKstlərin eKİeKtİKasını verir; yəni bir tərəfdə KİassİK
ədəbi- bədii təfəKKÜr yaşamaqda davam edir (şübhəsiz, m üxtəlif
mərhələlərə aid meyllərin bəzən sistemsiz əlaqələri halında, eKİeKtİKa), bir tərəfdə KİassİK ədəbi- bədii təfəkKÜrün milli ədəbibədii təfəKKÜrə Keçidini əks etdirən sənət mövcud olur, bir tərəfdə
isə milli ədəbi- bədii təfəKKÜrün nümunələri meydana çıxır.
XVIII
əsrdə ədəbi- bədii təfəKKÜmn inKİşaf məntiqini ifadə
edən əsas KonteKst M.V.Vidadi M .P.Vaqif KonteKstidir; M.V.Vidadi
ilə M .P.Vaqifin poetİK təfəKKÜrünün tipologiyası eyni olduğuna görə
onların eyni bir KonteKstdə nəzərdən Keçirilməsi düzgündür, laKİn o
zaman düzgündür Kİ, bu dialeKtİK hadisə Kİmi qəbul edilsin.
M .P.Vaqifin poetİK təfəKKÜrü M.V.Vidadinin poetİK təfəKKÜrünün
bilavasitə davamıdır. M.V.Vidadidə də, M .P.Vaqifdə də ictim ai
varlığa estetİK münasibət Kİfayət qədər aKtualdır; bu aKtuallıq
estetİK münasibətin poetexnoloji ifadəsinə də aiddir. M.V.Vidadi də
qəzəl yazır, M .P.Vaqif də, M.V.Vidadi də qoşma yazır, M .P.Vaqif
də, - qəzəlin arxaİKİəşdiyini, qoşmanm isə ədəbi- bədii təfəKKÜrün
aparıcı ifadə formasma çevrilmə m eylini hər İKİsi əks etdirir.
XVI əsrin əvvəllərində Ş.İ.Xətai ədəbi- bədii təfəKKÜmn
poetexnoloji ifadə üsullarmı (KİassİK standartları) saxlamaqla yanaşı
foİKİor ifadə tərzindən istifad ə edir. LaKİn KİassİK janrlar

Ş.İ.X ətainin poetİK təfəKKÜrü üçün nə qədər normativdirsə, foİKİor
janrları bir o qədər qeyri- normativdir, daha doğrusu, eKzotİK təsir
bağışlayır; Ş.İ.X ətai xalqm təKCƏ maddi gücünə deyil, eyni zamanda
mənəvi gücünə istinad edirdi, ona görə də foİKİor ifadə tərzinə
müraciət etm əli olur, - KİassİK janrlardan qopa bilmir, foİKİor
janrları isə onun təqdimində lazımi səviyyəyə qalxmır... XVI əsrin
sonu XVII əsrin əw əllərində M.Əmani Ş.İ.X ətainin gördüyü işi
davam etdirir.
XVI əsrin ortalarına doğru M.Füzuli KİassİK janrlardan ən
aparıcı olanı qəzəlin poetİK ifadə potensialını bütünlÜKİə sərf edir,
belə deməK mümKÜndür kİ, özündən sonraya «insafsızcasma» heç nə
qoymur... XVII əsrdə intibah təfəKKÜrü ictimai varlığın estetİK
dərKİnə foİKİor janrları raKursundan yanaşır, XVIII əsr isə bu
raKursun özünü ədəbi- bədii təfəKKÜrün norması Kİmi təsdiq edir...
M.V.Vidadi yetişir...
M.V.Vidadinin qəzəli ilə qoşması arasmda, Ş.İ.XətaidəKİ qədər
olmasa da, hər halda həm məzmun, həm də ifadə planında qarşıqarşıya durma var; o obrazı kİ, qəzəldə verir, qoşma üçün adətən
münasib hesab etmir. Daha doğrusu, janr poetİKasmın təbii gəlişi bu
cür tələb edir; qəzəlin qəzəl, qoşmanınsa qoşma standartları (əlbəttə,
söhbət birinci növbədə məzmun standartlarından gedir, formada
sintezləşm ə
prosesi
xeyli
dərəcədə
hüdudludur)
əsasən
funKsionallığmda qalır.
Ş.İ.X ətaidə qoşma poetİKası qəzəl poetiKasmdan qidalanırdı;
şübhəsiz qoşma standartlarınm bilavasitə xalqdan gələn cəhətləri
əsas idi, laKİn şairin bədii təfəKKÜründə qoşma həmişə qəzələ tabe
idi, başqa sözlə, Ş.İ.X ətainin bədii siması qəzəldə görünürdü, qoşma
haradasa ümumən dövrün ədəbi- bədii təfəKKÜrü KonteKstində
«faKÜltətiv» hadisə idi. M.V.Vidadidə isə, əKsinə, qəzəl poetİKası
qoşma poetİKasından asılıdır; o mənada yox kİ, XVIII əsrdə
qoşmanın estetİK- qnoseoloji imKanları qəzəlin XVI əsrdəKİ Füzuli
səviyyəsini Keçir, bu cür müqayisə dürüst deyil (qəzəlin XVI əsrdəKİ
inİKas imKanı, qnoseoloji- poetİK tutumu qoşmanm ancaq XVIII
əsrdə M .P.Vaqif təqdiminin müvafiq parametrləri ilə tutuşdurula,hətta tipoloji baxımdan qarşı- qarşıya qoyula bilər), məsələ
burasındadır kİ, ictimai- estetİK inKİşafmm özü qəzəli ədəbi norma
olmaq baxımmdan tərKSİlah edir, XVII əsrdən sonra ictim ai varlığın
estetİK dərKİ KİassİK janrlar üzrə getmir. Ona görə də KİassİK janrlar
tədricən satirİK təfəKKÜrün poetexnoloji materialm a çevrilir (XX
əsrin əvvəllərində M.Ə.Sabir Yetişir).

M.V.Vidadinin qəzəllərində b ir qayda olaraq M .Füzuli obrazları
qalır; məsələn:
Canı canandan diriğ etmən, dili dildardan,
NavəKİ- qəmzə sevən əbru Kəman qurbaniyəm.

EstetİK təfəKKÜrün qəzəl standartları ilə təzahüründə
M.V.Vidadi xalq təfəKKÜrünün estetİK gücünü göstərə bilir, laKİn bu
cür hallar normativləşə bilmir:

Nə qədər olsa qoca gərçi Vidadi xəstə,
Yenə Vaqif Kİmi, əlbəttə, yüz oğlana dəyər.

Yaxud:
Yaxud:
Eşq meydanında, ey dil, verməyə cananə can,
Yad etməm sən Kİmi mərdanə olmuş, olmamış?
Yaxud da:
Vəfa yoxdur, Vidadi xəstə, əsla nəsli- insanda,
Vəli bihudə bir sözdür deyirlər laf arasında.
M.V.Vidadi M.Füzuli obrazlarını bəzən sitat şəKİində istifadə
edir; o sözü Kİ, M.Füzuli deyir, M.V.Vidadinin poetİK təfəKKÜr
KonteKstində onun avtonomluğu hiss olunur. M.V.Vidadi elə bil
M.Füzuli ilə genetİK əlaqəsini yad edir: M .Füzulinin lirİK
qəhrəmanının həyatını sanKİ mövcud poetexnoloji hüdud daxilində
M.V.Vidadinin qəhrəmanı yaşayır:
Vidadi xəstəyəm, m əşhur halim dövri- hüsnündə,
Vəli yüz şÜKr kİ, can ƏKsilir, eşqi- məzaq artır.
«Yarəb, bəlayi- eşq ilə qıl aşina məni» (M.Füzuli) bədii düşüncə
m əntiqini qəzəl standartı yetişdirir; poetİK təfəKKÜrün belə
mücərrəd, hətta irreal məhsulu qoşmadan çıxa bilməz ( o, poetİK
təfəKKÜr məhsulu k İ , genezisinə görə universal deyil, ancaq KonKret
janrın, deyəK Kİ, qəzəlin təşəKKÜlü ilə yetişir, sonra sintezləşmə
prosesində başqa janr normativliyi, deyəK Kİ, qoşma tərəfindən qəbul
oluna bilmir), qəzəlin yetirdiyi çoxlu bədii düşüncə standartları var
k İ , qoşma onların struKtur Kodunu açmaq imKanına malİK deyil.
Ədəbi- bədii təfəKKÜrün tarixi inKİşafı əslində janr
standartlarınm inKİşafmda təzahür tapan texnoloji proyeKsiyaya
malİKdir. Janrın estetİK- qnoseoloji imKanı hüdudludur; estetİK
prinsiplər təKmilləşdİKCə janr da təKmilləşir, o vaxta qədər k İ ,
estetİK prinsiplərdə Keyfiyyət çevrilişi olur,- bu zaman janr çevrilişi
baş verir.

Məcalin var İKən ol yarü həm dərdi güzar eylə,
Könül qəmdən açar, yaxşı olur seyri- səfər, Vaqif
M.V.Vidadinin qəzəllərində M.Füzulidə olduğu qədər poetİK
fİKrin həndəsi dəqiqliyinə təsadüf edilmir; ona görə yox Kİ,
M.V.Vidadi M.Füzuli səviyyəsində sənətKarlıqdan məhrumdur
(məsələn, bu elə M.Füzuli gücündə deyilib:
Visali- yardan gər m üddəi yüz müddəa eylər,
Vidadi xəstənin KÖnlündə yox didardan artıq),
ona görə Kİ, XVIII əsrdə poetİK fİKİrdən həndəsi dəqiqlİK artıq
tələb olunmur,- ədəbi norma deyil. Nəticədə implissit xaraKterli olsa
da ziddiyyət meydana gəldiyi hiss olunur; fİKri mücərrəd, həndəsi
dəqiqlİKİə ifadə etməK stixiyasm a yiyələnmiş qəzəl struKturunu
dövrün estetİK normaları təbii, bəzən qeyri- dəqiq fİKİrlərin ifadəsi
üçün işlədir (diqqət edəK: Könül qəmdən açar, yaxşı olur seyrisəfər...,- qəzəl bunu deməK üçün yaranmamışdı, amma deməli olur).
M .Füzulidən fərqli olaraq M .V.Vidadi KİassİK janrlardan
tədricən, laKİn ardıcıl şəKİldə real ictimai- siyasi hadisələrin poetİK
təqdimi üçün istifadə edir; xüsusilə müxəmməsləri barədə bunu
deməK lazımdır. Müxəmməs formasmda olan «Müsibətnamə» dən
aşağıdaKi bənd şairin nə qədər m üvəffəq olduğunu göstərir:
K ədxudalar göndərib oğlilə çox and eylədi,
Etmədi bir sud hərçənd əhd- peyvənd eylədi,
Hacı Əbdülqadir ol dəm gör necə fənd eylədi,
T utdu onların tam am m , yerbəyer bənd eylədi,
Verdi İbrahim xana, saldılar zindanə bax.
«Müsibətnamə»nin ictimai- siyasi leKSİKası (səngər, Kəndxuda,

zindan, qələ, Qarabağ haKİmi, müttəfiq, cəng, çəri, ləşgər sərvəri,
topxanə, valiyi- Gürcüstan, qoşun, savaş, Şirvan haKİmi, qətl etməK,
fitva verməK, tüfəng, sülh, məzlum və s.) janrın ənənəvi ictimaisiyasi məzmun tutumunun əsaslı şəKİldə dəyişdiyini göstərir, - bu isə
janrda Keyfiyyət dəyişİKİiyi deməKdir. BeləlİKİə, M.V.Vidadi KİassİK
janrlarm poetİK struKturunda ictimai- siyasi məzmunun ifadə
potensialmı tapır, eKsperimentlər aparır; XIX əsrin əwəllərindən
etibarən bu potensial daha aKtiv şəKİldə açılmağa başlayır.
M.V.Vidadi əw əl qəzəl yazıb, sonra qoşmaya Keçib, yoxsa əw əl
qoşma yazıb, sonra qəzələ Keçib? sualını biz məntiqi hesab etmirİK;
məntiqi olan odur kİ, şair bütün yaradıcılığı boyu həm qəzəl, həm də
qoşma yazıb, ədəbi- bədii təfəKKÜmn qəzəl standartından qoşma
standartma Keçməsini mexanİKİ şəKİldə başa düşməK düzgün deyil,- bu,
mücərrəd prosesdir. M.V.Vidadinin təfəKKÜründə qəzəldən qoşmaya
Keçidi şairin bütün yaradıcılığı əks etdirir, yəni qəzəldən qoşmaya Keçid
dövrün ictimai- estetİK məzmunundadır; o sənətKar kİ, dövrün ictimaiestetİK məzmununu əks etdirir, onun ədəbi- bədii təfəKKÜründə qəzəl
standartmdan qoşma standartına Keçid görünməlidir.
XVI, eləcə də XVII- XVIII əsrlərdə normativ səviyyədə (yazılı
ədəbiyyat faKtı Kİmi) yalnız qoşma yazan yoxdur; bunun estetİKqnoseoloji əsası var: şifahi xalq ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyatm
təKamülü (artıq qeyd etdİK Kİ, ədəbiyyatm təKamülü struKtursemiotİK planda elə janrlarm təKamülü deməKdir) bir xətt üzrə
getm ir, yazılı ədəbiyyat şifahi xalq ədəbiyyatmın janrlarmı
müəyyənləşmiş KİassİK sənətin estetİK prinsipləri mövqeyindən qəbul
edir. Şifahi xalq ədəbiyyatmm janr improvizasiyaları yazılı
ədəbiyyatda stilizasiyalarla əvəzlənir.
XVII, xüsusən XVIII əsrdə normativliyini itirən qəzəl qoşmanın
normativləşməsinə KÖməK edir; ona görə Kİ, qəzəli də, qoşmanı da
bir şair yazır (əgər belə olmasaydı, biz heç israr edə bilməzdİK kİ,
qəzəl standartlarından qoşma standartlarma Keçid dövrün estetİK
mahiyyətini təşKİl edir), deməli, janrlarm bir- biri ilə Konqruentliyi
yaradıcmın iradəsi ilə (yaradıcını da ictimai- estetİK təfəKKÜrün
təKamül meyli tərbiyə edir) qoşmanın xeyrinə yumşaldılır, qəzəl
standartları (istər məzmun, istərsə də ifadə planında o standartlar
Kİ, lirİK mühitdə yaşama imKanı var) qoşma struKturu tərəfindən
mənimsənilir:
Gör necə düşübdür Vidadi xəstə,
N itqi lal olubdur, zəbanı bəstə,

Qəm ləşgəri durub dəstəbədəstə,
Könlum şəhrin tarac eyləmədinmi?
Qəzəl
standartlarının
qoşma
struKturu
tərəfindən
mənimsənilməsi tədricən gedir, eləcə də qoşma standartları qəzəl
struKturuna təsir edir; şübhəsiz, Vidadidə birinci proses güclüdür,
eyni zamanda hiss olunur kİ, Vidadinin ədəbi- bədii təfəKKÜründə
qəzəlin qoşmaya təsirindən qoşma qazanır, qoşmanm qəzələ təsiri isə
qoşmanm estetİK mövqeyinin gücləndiyini nümayiş etdirir.
M.V.Vidadi KİassİK janrlarm ictimai- siyasi ifadə imKanını
genişləndirdiyi Kİmi, qoşmanm potensialında da satirİK ifadə üçün
(şübhəsiz, «satirİK ifadə» şərti deyildir, çünKİ M.V.Vidadinin
ironiyası hələ satirİK səviyyəyə qalxmır, ancaq meyl hiss olunur,
sonralar satirİK təqdimat bu meylin davamı Kİmi diqqəti cəlb edir)
imKan olduğunu görür, bundan istifadə edir:
Baqqal ilən Əli m üştağındadır,
Molla Səfərəli fərağındadır.
Xeyir olsun, hər kəs yığnağındadır
Onlar ilən zövqü işrət eylərsən.
M.P.Vaqif bu cür ifadə üsuluna o qədər də meyl etmir, Q.ZaKİr
isə, ƏKSİnə, M.V.Vidadinin eKsperimentlərini satirİK emosiyanı
artırmaq şərti ilə KÜtləviləşdirir (məsələn, Q.ZaKİrin M.F.Axundova
mənzum məKtublarmı xatırlayın). Üm um iyyətlə, M.V.Vidadi
qoşmanm bir janr Kİmi məzmunca m üxtəlif planlı ifadə imKanlarını
aşKarlayır, halbuKİ M.P.Vaqif əsasən bir plana lirİK plana üstünlÜK
verir.
KlassİK janrların M.V.Vidadinin poetİK təfəKKÜründə xalq şeri
janrları tərəfindən həzm olunması prosesində xalq şerinin janr
imKanları nəinKİ ifadə- obraz, hətta KonstruKtiv
intonativ
baxımdan genişlənir:
Xəstə düşdüm , gələn yoxdur üstüm ə,
Qərib öldum, b İK Ə s öldüm, yad öldüm.
Xəbər olsun yaranım a, dostum a,
Qərib öldüm, Mkəs öldüm, yad öldüm,
Ey sevdiyim, səndən qeyri Kİmim var,
Gəl üstüm ə, aman öldüm, dad öldüm .

M.V.Vidadinin qoşmalarında qeyri- poetİK leKSİKanm işlƏKİiyi
diqqəti çəKİr; bu cür leKsİKa poetİK fİKrə, bir tərəfdən, etnoqrafİK
Kolorit gətirir, di- gər tərəfdən, həm də başlıcası, ədəbi- bədii
təfəKKÜrün ictimai varlığm həqiqətinə istinad etdiyini göstərir:
M itilin altında qalır nəfəsin,
Mürği- ruhun göyə uçar, ağlarsan.
Yaxud :
Göz neçin ağlayıb tÖKməsin nəmi,
Heyvan ha deyil Kİ, çəKməyə qəmi... və s.

şəKİldə, daha əsaslı mövqedən davam etdirir. M.V.Vidadinin ədəbibədii təfəKKÜrü XVIII əsrin 30- cu, M.P.VaqifinKİ isə 50- ci illərində
müəyyənləşir, ona görə də M.P.Vaqifin yaradıcılığı janr- poetİKa
münasibətlərinin nisbətən aydınlaşdığı dövrə düşür; yeni ədəbi- bədii
təfəKKÜr KİassİK janrları tədricən sıxışdırır, deformasiyaya uğradır,
lirİK planda isə nüfuzdan salır.
M.P.Vaqifin təqdimində KİassİK janrlarla foİKİor janrları
(şübhəsiz, hər şeydən öncə, qəzəllə qoşma) məzmunca maKsimum
yaxm laşır; o obrazları k İ, qoşmalarında işlədir, onlardan
qəzəllərində də, müxəmməslərində də istifadə edir, məsələn,
müqayisə edəK:
I.

M.V.Vidadi, hər Kəsdən əvvəl, Ş.İ.Xətainin poetİKa- janr
axtarışlarm ı davam etdirir; qoşmalarında məişət Koloriti,
dialeKtizmlər və s. Kİmi poetİK təfəKKÜr üçün qeyri- normativ
elementlərin mövcudluğu hər İKİsinə aiddir.
Əslində, M.V.Vidadinin qoşm alarm m ham ısı belə deyil; XVII
əsr üçün norm ativ olan nüm unələr verir, məsələn:
Könül verdİK hər bivəfə yadlara,
Hayıf oldu, öm ür getdi badlara,
FəIək saldı dürlü- dürlü odlara
Şan- şan olmuş, paralanmış KÖnlümü.
Ona görə normativdir k İ , qəzəl təfəKKÜrünün məhsullarma
qəzəl normativliyinə qarşı öz poetİK struKturu ilə, bir sistem halmda
durur (qəzəl şerində lirİK qəhrəman, Vidadinin özünə müraciət
etsəK, ancaq «yüz şÜKr Kİ, can ƏKSİlir, eşqi- məzaq artar» deyə bilər,
sevgiyə həsr olunmuş ömür haqqmda deyə bilməz kİ: «hayıf oldu,
ömür getdi badlara», - bu baxımdan M.V.Vidadi həqiqətən
ziddiyyətli ədəbi- bədii təfəKKÜr yiyəsidir, daha doğrusu, ona dövrün
estetİK təfəKKÜrünün ziddiyyəti hopmuşdur); halbuKİ yuxarıda
nümunə verdıyim iz misallardaKi məşuq- inəK (müvafiq olaraq: aşiqmüştəri) Kİmi qarşılaşdırmalar qeyri- normativ (qoşma standartı
tərəfindən) plandadır, sistemə qarşı sistem qoymur, sadəcə olaraq,
sistemin elementlərinə etiraz edir, - bu isə mərhələ yaratmaq üçün
Kİfayət deyil.
M .P .V aqif janr poetİKasının təKamülündə M .V .Vidadinin
gördüyü işi davam etdirir, laKİn Vidadiyə nisbətən daha intensiv

1) B ulut zülfü, ay qabaqlı gözəlin
D uruban başm a dolanmaq gərəK.
Bir evdə Kİ, belə gözəl olmaya,
0 ev bərbad olub, talanmaq gərəK.
2) A fəti- badi- fənadan dağıla, bərbad ola
01 bina Kİm, onda b ir zülfi pərişan olmaya.

II.

III.

1) Ey Kəbəm, Kərbəlam, MəKKəm, Mədinəm,
Hər zaman Kuyində ziyarətimdir,
Qiblə deyib, qaşlarma baş əyməKGecə- gündüz mənim ibadətim dir.
2) Qaşm tayin qoyub, mehrabə hərgiz qılmanam səcdə
Ki, sən yüz mərtəbə ol Kəbeyi- ülyadan artıqsan.
1) Nə səngi- m ərm ərdi, nə bərgi- güldü
Bu ağ əndam K İm i, bu bədən K İm i.
Bədənin sərasər gül xərmənidir...
2) Gül Kİmi nərm ilə nazİK pirəhəndə ağ bədən,
Bilmənəm Kİ, şölədir, ya xərməni- bərgi- səmən...

Müşahidələr göstərir kİ, M.P.Vaqifin ədəbi- bədii təfəKKÜmndə
KİassİK janrlara məxsus obrazlar sistemi ilə qoşmaya məxsus
obrazlar sistemi arasmda elə bir fərq yoxdur; bu, onu göstərir Kİ, 1)
qoşma (şübhəsiz, m üxtəlif formaları ilə) KİassİK janrlara məxsus
obrazlarla maKSİmum təmin olunur (yəni qoşma KİassİK janrlardan
götürə biləcəyi həcmdə, poetexnoloji imKanlarma müvafiq qədər
obraz- ifadə əxz edir) şifahi ədəbiyyatm janrı olmaqdan çıxır, nəticə
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etibarilə, KİassİK sənət faKtma çevrilir; 2) KİassİK janrlar nə qədər
miimKÜndürsə, o qədər xəlqiləşir, əsasən, ictimai- siyasi hadisələrin
estetİK təqdimi üçün işlənir, yəni yeni funKSİonallıq sahəsi tapmış
olur.
KlassİK janrların ictimai- siyasi məzmun ifadə etməK üçün
ixtisaslaşm ası tədricən gedir, məsələn, belə bir faKta diqqət edəK;
M.V.Vidadinin:
Şəha, müddət cahanı mən də gəzdim, dərbədər gördüm,
Tamaşa eylədim, yaxşı yamanı, xeyrü şər gördüm.
ƏKabirlərdə himmət, aşinalarda sədaqət yox,
Vəfa guyun dolandım, m ütləqa yox b ir bəşər gördümşəKİində ifadə etdiyini M.P.Vaqif bu şəKİldə verir:
Mən cahan müİKÜndə mütləq doğru halət görmədim,
H ər nə gördüm, əyri gördüm , özgə babət görmədim,
A şinalar ix tilatm d a sədaqət görmədim...
Fərq ondadır kİ, M.V.Vidadi eyni məzmunu qəzəldə, M.P.Vaqif
müxəmməsdə verir; M.V.Vidadi KİassİK poetİKamn ənənələrinə
uyğun olaraq neqativ əlamətləri təsdiqdə, M .P.Vaqif isə novatorluq
edərəK pozitiv əlamətləri inKarda təqdim edir, - bu cür təqdimat
estetİK təfəKKÜrün inK İşafını təsəvvür etməK baxım ından
maraqlıdır.
M .P.Vaqifin estetİKası M.V.Vidadinin estetiKası ilə tipoloji
oxşarlığm a görə müqayisə oluna, hətta müəyyən mənada qarşıqarşıya qoyula bilər,- şübhəsiz, qarşılaşdırmada janr münasibətləri
də ehtiva olunur; janr münasibətlərində o məqam Kİ, M.V.Vidadinin
təqdimində potensiyadır, M.P.Vaqifdə reallaşır. M .P.Vaqif qoşmanı
qəzəlin XVI əsrdəKİ M.Füzuli səviyyəsinə qaldırmaq imKanı əldə
edir, - yeni bir oppozisiyanm əsasm ı qoyur. XIV, XV əsrlərdə estetİK
təfəKKÜr tədricən təKamül Keçirib XVI əsrdə qəzəl standartmda
ifadənin ən normativ təqdimini, XVI, XVII əsrlərdə isə təKamül
Keçirib XVIII əsrdə qoşma standartmda ifadənin ən normativ
təqdimini verir; XVI əsrdəKİ qəzəl norm ativliyi XVIII əsrdəKİ qoşma
norm ativliyi ilə məzmun, forma və fumcsiya planlarmda qarşıqarşıya qoyulur, - yeni oppozisiya deyəndə biz bunu nəzədə tuturuq.
M .V .V idadinin
M .P .V aqiflə
poetİK
təfəKKÜrün
ja n r
m ünasibətin ə görə m üqayisəsi, başqa sözlə, q arşılaşd ırılm ası

M.Füzuli M .P.Vaqif qarşılaşdırılması KonteKstində getməlidir; şübhəsiz, birinci qarşılaşdırma M.P.Vaqif estetİKasıııın dialeKtİKasıııı
görməK üçün lazımdır.
M .P.Vaqif, M.V.Vidadidən fərqli olaraq, M.Füzuli standartları
ilə düşünməKdən bütünlÜKİə uzaqdır; M. V.Vidadinin bədii
təfəKKÜründəKİ ziddiyyət M.P.Vaqifdə yoxdur, M.P.Vaqif ifadə
tərzi artıq bütöv bir Keyfiyyətdir.
M .Füzuli qəzəl, M.P.Vaqif qoşma standartm da Keyfiyyət verir,
Keyfiy- yət bitKİnliyi ədəbi- bədii təfəKKÜrün inKİşafınm daha geniş
KonteKstində M .Füzulinin janr h əssaslığm ı M .P.V aqifin janr
həssaslığm a qarşı qoyur.
M .V.Vidadinin poetİK təfəKKÜründə bədbinlİK, M.P.Vaqifin
poetİK təfəKKÜmndə isə nİKbinlİK Kİfayət qədər çevİKdir.
M.V.Vidadi ilə M.P.Vaqifin məşhur m üşairəsində
M.P.Vaqifin
M.V.Vidadiyə

Müxəmməs deməyin seyrəKİənibdir,
Bayatıda zehnin zirəKİənibdir...deməyi hər İkİ şairin janr münasibətini aşKarlamaq üçün
maraqlıdır; M .P.Vaqif müxəmməsi, M.V.Vidadi bayatmı üstün
tutur, qoşmanın, qəzəlin adı çəKİlmir. M.V.Vidadinin:

Gəl danışma müxəmməsdən, qəzəldən,
Şeri- həqiqətdən, mədhi- gözəldən,deməsindən isə belə məlum olur kİ, m üvafiq olaraq, müxəmməs «şeri- həqiqət»dir, qəzəl isə «mədhi- gözəl»dir.
M .P.Vaqif M.V.Vidadinin müxəmməsdən uzaqlaşdığını deyəndə, onu nİKbinliyə çağırmır, çünKİ M.P.Vaqif bilməmiş deyildir kİ,
M.V.Vidadinin müxəmməslərində nİKbinlİK ümumiyyətlə olmamışdır
(«M üsibətnamə»ni xatırlayaq); M .P.Vaqif M.V.Vidadinin mübarizədən çəKİndiyini deyir, - bayatı XVIII əsrdə ictim ai həqiqətin estetİKasını verməK üçün o qədər də yararlı forma deyil (həm də nəzərə
alaq Kİ, «bayatı» sözü burada bir qədər də ironiya ilə işlədilir).
M.V.Vidadi nə «şeri- həqiqət»i, nə «mədhi- gözəl»i qəbul edir,
yəni vaxtilə qəbul etdİKİərindən qocalığında im tina edir; o şeydən
im tina edir kİ, M .P.V aqif məhz onu davam etd irir.
M .P.Vaqifin KİassİK janrlardaKi şerləri, xüsusən qəzəlləri
nəinKİ ifadə- obraz baxım m dan, hətta intonasiya baxım dan

qoşmalarınm təsiri altmdadır; məsələn:
Gördüm üzünü, şəmsü qəmər yadıma düşdü,
Əmdim ləbini, şəhdü şəKər yadıma düşdü.
Yaxud:
Qəbrimin daşma yazsın bu sözü əhli- Kəmal:
Dilbərin məndən uzaq olmağı öldürdü məni.
Yaxud da:
Görməyə didarmı hər dəm çəKər çox intizar,
Gözlərin tİKmiş, baxar yollara gördüm Vaqifi.
Şübhəsiz, bu qəzəl intonasiyası deyil, XVIII əsrin estetİK
özünüifadəsinin intonasiyasıdır, başqa sözlə, qəzəlin qoşma dili ilə
danışmasıdır.
M.P.Vaqif dövrün poetİK gərdişini KİassİK janrlarla verə
bilməzdi, eyni dərəcədə də KİassİK janrlardan imtina edə bilməzdi,bu, bir neçə əsrlİK m ədəniyyətə etinasız yanaşmaq olardı.
Ş.İ.Xətainin, daha ardıcıl şəKİldə isə M.V.Vidadinin təcrübəsi Kara
gəldi, - bu təcrübələri ədəbi- estetİK fİKrin təKamülü yetişdirirdi:
sintezləşdirməyə cəhd edildi. LaKİn sintezləşmə prosesini ədəbi- bədii
təfəKKÜrün daha dərin qatlarmda yerləşən təKamül meyli
istiqamətləndirirdi; qoşma normativləşdi, aparıcı janr Kİmi irəli
çıxdı, əsl sintezləşmə isə XVIII əsrdə yox, XX əsrin əvvəllərindən
getməyə başladı: qəzəl standartları ilə qoşma standartları xüsusən
S.Vurğunun yaradıcılıq təcrübəsində üzvi şəKİldə qovuşdu, beləIİKlə,
yeni janr Keyfiyyəti təşəKKÜl tapdı.
M.P.Vaqifin qoşmalarmda KİassİK janrlara məxsus poetİK
elementlər həzm olunmuş şəKİldədir; qoşma struKturu şairin
təfəKKÜründə elə bir estetİK- poetexnoloji imKana malİKdir k İ ,
KİassİK ədəbi- bədii fİKİr standartlarmı elastİKCƏsinə ehtiva edir:
H ər nə desəm, sən incimə sözümdən,
Sərxoşunam , yox xəbərim özümdən,
01 qamətin yayınanda gözümdən,
Sanasan Kİ, həşrü qiym ətim dir.

Yaxud :
Vaqifəm, görmüşəm bir tü rfə didar,
ÇəKərəm görməyə bir də intizar,Hər Kəsin dünyada bir qibləsi var,
Mən də yönüm sənin sarı tutm uşam .
M.P.Vaqif «hər nə vücuda gətiribsə, öz ana dilimizin tərz və
şivəsində gətiribdir. Onun əşarmda istemal olunan türK və ya
türKİəşmiş fars və ərəb sözləri elə məharətlə nəzmə çəKİlibdir Kİ,
oxuyanları valeh və heyran edir» (F.Köçərli).
M.P.Vaqif qoşmada Koloritli obrazlardan istifadə edir, laKİn
müəyyən normativliyi gözləməKİə istifadə edir; elə istifadə edir Kİ,
obraz bayağı alınmasın, M.V.Vidadidən fərqli olaraq, ümumiyyətlə,
dialeKtizmlər işlətmir.
Bənövşə ə tr alır zülfü m uyundan,
Baxan doymaz qam ətindən boyundan,
İnsaf deyil qurban deyəm qoyundan,
Ona qurban canım, neçün ağlayır?
Deməli, qoşma janr Kİmi M.P.Vaqifin təqdimində bu baxımdan
normativlİK qazanır, m illi estetİK təfəKKÜrün ümumi ifadə
formasına çevrilir; bunun əsas səbəbi M. P . Vaqifin poetİK
təfəKKÜründə,
qəzəllə
qoşmaya
münasibətdəKİ
mövcud
disproporsiyanm
dərinləşməsindən
ibarətdir:
disproporsiya
dərinləşdİKCƏ qoşmanm poetİK tutumu genişlənir. M.P.Vaqifin
təfəKKÜründə qoşmanm poetexnoloji imKanı M.V.Vidadinin
təfəKKÜründəKİndən çoxdur, bu cür imKanlılıq məzmun planmdan
gəlir. M.P.Vaqif müxtəlif ideya- məzmun meyllərini qoşmanın janr
yaddaşına sığışdırır.
M .P.Vaqifin təfəKKÜründə ironİK plan qeyri- diferensial
vəziyyətdə çıxış edir (satirİK məqamlar yumoristİK məqamlardan
Keyfiyyətcə seçilmir); eyni xüsusiyyət M.V.Vidadinin təfəKKÜrünə
də aiddir; bununla belə M.V.Vidadinin ironiyası daha sərtdir.
XVIII
əsrdə janrlarda gedən funKSİonal Keyfiyyət dəyişİKİİKİəri
universal hadisədir; bu proses poeziyada olduğu Kİmi nəsrdə də
gedir, - M.Füzulinin «ŞİKayətnamə»si ilə «Şəhriyar»m müqayisəsi
göstərir k İ , XVIII əsrdə foİKİor- dastan (yaxud foİKİor- nağıl)
təhKİyəsi ədəbi normativliyə qalxa- qalxa (başqa sözlə, foİKİor
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ixtiyariliyindən çıxa- çıxa) KİassİK nəsr standartlarını (əsasən, ifadəobraz səviyyəsində) qəbul edir,- yalnız bundan sonra ədəbi- bədii
normaya çevrilir.
XVII- XVIII əsrlərdə, xüsusən M.V.Vidadi M.P.Vaqif xətti ilə
qoşmanın ədəbi- bədii təfəKKÜrün ifadə- janr normasına çevrilməsi
həm məzmun, həm də ifadə planmda milli mədəniyyətin təşəKKÜlü
prosesinin təzahürüdür.

QƏZƏLLƏR
Hər Kimin cananı Kİm, bir əhli-ürfan olmaya,
Şahi-aləm olsa, onda rahəti-can olmaya.
Rəsmi-ülfət bilməyən büt, aşiqin Kafər edər,
Ey m üsəlm anlar, xoş ol K İm , yarı nadan olmaya.
Bir ləbi ləlü lətif, əndamü gül-rüxsar üçün,
Qetreyi-əşKİn nə lütfü var əgər qan olmaya.
Afəti-badi-fənadən dağıla, bərbad ola,
01 bina Kİ, onda bir zülfi-pərişan olmaya.
Nə səfa ol gül yanaqdan K İm , gözə görünməyə.
Nə ləzzət ol qönçə ləbdən Kİm Kİ, xəndan olmaya?
Vaqifa, bir m əhliqayi-m ehribanə meyl qıl,
Ta Kəmali-eşqə ondan zərrə nöqsan olmaya.

***

***

Riyayü Kİbrü Kİzbü büxl olur nayab igitlərdə,
Təvazödür səfavü sidqilə əsbab igitlərdə.

Vidadidən gələn K a ğ ız məni fərxəndəhal etdi,
Bu h a l ı g ö r d ü q ə m f i l h a l m ə n d ə n i n t i q a l e t d i .

Özün Kİşi deyən Kİmsə sədaqət sənətin işlər,
Nədən Kİm, olmayıbdır hiç kə s Kəzzab, igitlərdə.

U ç u b K Ö n lü m q u ş u p ə r v a z q ı l s a e v c i - ə l a y ə ,

Hücumi-ləşKəri-təKİifi-yarani-vəfadarə,
Misali-səddi-İsKəndər gərəKdir tab igitlərdə.

Ziyayi-şəms təK etdi, məni bədr eylədi, hala
Əgərçi qəddimi devrani-film azi hilal etdi.

İgitlİK iddiasın edənə layiq deyil yalan,
Vəfasızlıq nisalərdə, deyildir bab igitlərdə.

Səvadi namənin, ey dil, məgər zülm ati-heyvandır,
Ki, ruhum X ızr təK ondan bəsa Kəsbi-Kamal etdi.

Əliyyəlmürtəzadən istə, Vaqif, hər nə istərsən,
Onu qılmış Kərəmli həzrəti-vəhhab igitlərdə.

Xəyal etm işdi Vaqif K İm , rəvan bir xoş qəzəl yazsm
Rəvan olmuşdu qasid K İm , bunu ancaq xəyal etdi8.

Əcəb yox Kİm, bu məKtubu özünə pərrü bal etdi.

QOŞMALAR

***

0 şux qəmzələrin, xəncər Kİrpiyin
Gündə olur yüz min qan qabağında,
X um ar-xum ar baxan ala gözlərin
GərəKdir verəsən can qabağmda.

X ublar arığm dan yarım aq olmaz,
Igidin həmdəmi gərəK çağ ola.
Bəstə boylu gərəK, m ina gərdənli,
Zülfü siyah, var əndamı ağ ola.

Qaşın qabağında sığallı birçəK,
Sayə salmış üzə şölə mübarəK,
Amma İKİ dəstə tər bənəfşə təK
Qoymuş al yanağın yan qabağında.

Səhər dura sürm ə çəkə gözünə,
BirçəKİərin həlqə qoya üzünə,
Cilvələnə, sığal verə özünə,
İşi, gücü gülüb-oynamaq ola.

Zülfündən qoxuşar gülü reyhanlar,
Qurban hər muyinə yüz min cavanlar,
Pişvazına gəlir hu rü qılm anlar,
MəlayİK durm uşlar san qabağında.

Döşün açıb, əl dəyəndə yaxıya,
Ağ gülün bağrına peyKan toxuya,
Bədənindən müşgü ənbər qoxuya,
Zülfü gərdənində bir qucaq ola.

Vaqif qurban zənəxdanm çahinə,
Şirin gülüşünə, xoş nigahinə,
Qul olasan belə xublar şahinə,
Durasan hər axşam, dan qabağında.

Bir mayabud gərəK, baldırı yoğun,
Sərasər ət basa dizin, topuğun,
Ə1 dəyəndə dura buğun-babuğun
Titrəyə, quyruqdan çox yumşaq ola.
Həyası üzündə, əqli başında,
Öldürə Vaqifi gözü qaşmda,
Ya on üç, ya on dörd, on beş yaşında,
Nə ondan böyÜKrəK, nə uşaq ola.

***

***

Bir sənəmin sinəsinə m üştağam ,
Çox çəKİrəm ahü zarı, şamama!
Mən ha qaldım həsrət, əlim yetişməz,
Sən get, gör cananı barı, şamama.

Can verib yüz m innət ilə almışam,
Göndərirəm səni yarə, şamama!
Tazə tağdan üzülübsən, oxşarsan
Y arm qoynundaKi narə, şamama.

M ətləbidir bir növrəstə - KÖnlümün,
Olmadı dərmanı xəstə KÖnlümün,
Onun üçün bu şİKƏstə KÖnlümün
Nə səbri var, nə qərarı, şamama!

Cismin nə nazİKdir, gül bədən Kİmi,
Bir xoş qoxun gəlir, yasəmən Kİmi,
Nədən saralıbsan sən də mən Kİmi,
N ədir dərdin, ey biçarə şamama?

Yaxa açıb ta Kİ, sinə göstərdin,
Sərasər bağrım ı qana döndərdin,
Mənim dərdim dəndir sənin də dərdin,
R əngindir nə yavuz sarı, şamama!

H aqdır, səndə v ard ır xeyli nəzaKət,
Y arın şamaması bir qeyri babət;
Qorxuram çəKəsən KÜlli xəcalət
D uranda onla bərabərə, şamama.

Mənim yarım b ir əcayib dilbərdir,
Üzü təzə güldür, zülfü ənbərdir,
Sanasan k İ, İ k İ qəndu şəKərdir
QoynundaKi qoşa narı, şamama!

Y arm şamaməsi oxşar şəKərə,
H eyran olur məlƏK, əgər göstərə,
Y araşıqdır ağ sinəsi mərmərə,
Qılıb çox ciyərlər parə, şamama.

Qurbanam Vaqifin bu xaməsinə
Ki, yazar dərdini dost naməsinə,
Yetə bilməz y arm şamaməsinə,
Olsa bu dünyanm v arı şamama!

Girabm dan nagah olanda aşKar,
D ağılır ağılım, huşum - hər nə var,
Xəstə Vaqif tifil Kİmi qan ağlar,
Neçün qılmazsan bir çarə, şamama?

***

***

Bənəfşə təK ənbər zülfün buy verir,
Hər yuyub sərəndə həvayə, Zeynəb!
Onun ətrin dim ağım dan üzməsin,
Əmanət et badi-səbayə, Zeynəb!

Gəl, ey qələbəyi Məhəmmədxan bəy,
Əgər səyyad isən, barəni saxla!
N ağaraxananın yolların gözlə,
Boşşalıdan gələn dərəni saxla!

Qaşa vəsmə, gözə sürmə çəKəndə,
Siyah zülfü dal gərdənə tÖKəndə,
Sallanıban k ə k İİ k Kİmi səKəndə,
Oxşarsan yaşılbaş sonayə, Zeynəb!

Evlərdə məst, başmaq satanı qoyma,
Çaxır içib sərxoş yatanı qoyma,
Özünə qardaşlıq tutanı qoyma,
Qonaq üçün çörəK verəni saxla!

Səni sevən çox bəlayə tu ş olur,
Əql gedir başdan, fəram uş olur,
A vazın gələndə can bihuş olur,
Qurbanam o nazİK sədayə, Zeynəb!

Dost dostun yolunda düşər ziyana,
İgid gərəK tab gətirə dayana,
Nağaraxanadan bir az bu yana,
Zalım, [sən] cəhd eylə, oranı saxla!5

Yanağı laləsən, qam əti dalsan,
Ağzı şəKər, dili, dodağı balsan,
Sanasan Kİ, yorğun, vəhşi m aralsan,
Olubsan yaraşıq obayə, Zeynəb!

Sən mənim sözümə heç gətirmə ş ə k ,
Bizim evlərdə də gəl görün təK-təK,
DirrİK-tərəvəzə yaxşı KeşİK ç ə k ,
Kişniş, şüyüt, təzə tərəni saxla!

Sənsən padışahı, xanı Vaqifin,
Əqli, huşu, din-im anı Vaqifin,
H əsrətindən çıxdı canı Vaqifin
N olur k İ, gələsən burayə, Zeynəb!

Ağqız oğlu Piri, sən məni ƏKmə,
Özgənin yurdunda o damı tİKmə,
Qeyri gözəllərdən heç fİKİr çəKmə,
Sən elə o gözü çərəni saxla!

***

***

Xeyli vaxtdır, ayrılm ışıq yar ilən,
GördÜK, amma tanışm adıq, ayrıldıq,
Qaldı canda gizli-gizli dərdimiz,
Bircə Kəlmə danışmadıq, ayrıldıq.

Olmayaydı belə səfərə çıxmaq,
Biz yar ilə danışm adıq, ayrıldıq.
Halallaşıb, hüm m ətləşib dost ilən,
Təmənnəşib görüşmədİK, ayrıldıq.

Qərib-qərib durduq biganələr təK,
Soyuq-soyuq baxdıq divanələr təK.
DönmədİK başına pərvanələr təK,
Eşq oduna yanışmadıq, ayrıldıq.

Bilməm, K İm ə deyim dərdim neçəsi,
Y arın tə r məməsi, sinə haçası.
Y uxu məni aldı gələn gecəsi,
Gül üzündən öpüşmədİK, ayrıldıq.

Yarım saat b ir arada qalmadıq,
Eşq atəşin canımıza salmadıq,
Yalvarıban yarın KÖnlün almadıq,
Elə getdi, barışm adıq, ayrıldıq.

Biz doymadıq yarın şirin dilindən,
ŞəKər parçasm dan, ləbi balından,
Mina gərdənindən, incə belindən,
H ayıf oldu, sarışm adıq, ayrıldıq.

0 zaman k İ, aşnalığı tərK etdİK,
Cüda düşdÜK, xeyli ciyər bərKİtdİK,
Aralıqdan KÖnül quşun ürKÜtdÜK,
Bir-birilə qonuşmadıq, ayrıldıq.

Vaqifəm, üstüm ə gəlməz xas əli,
Silinmədi heç Könlümün pas əli.
Nə m üddətdir, canan bizdən k ü s ə İİ,
Könlün alıb barışm adıq, ayrıldıq.

Vaqif sevdi bir iqrarsız bivəfa,
Badə getdi tam am çəKdiyi cəfa,
Görüşübən eyləmədİK xoş səfa,
Qucaqlaşıb sarışm adıq, ayrıldıq.

***

***

Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə,
Əcayib oğlandır, adı Məhəmməd.
Zahirən özü təK paK imiş əsli,
Ola bilməz heç övladi-Məhəmməd.

D uraban eşqilə güzar eylədim,
B ir pərinin oldum mehman evində.
Zərrəcə görmədim hörm ət, izzətin,
Qaldım elə, peşman-peşman evində.

Yeni gəlib x ətti, tə r bənəfşə təK,
Qaşı, gözü elə baxdıqca göyçəK,
Danəndə, fəhmidə, qabilü zirəK,
Sahib camal, söz ustadı Məhəmməd.

Ta k İ, məni gördü ol qəlbi qara,
ÇəKdi yaşmağını o gül rüxsara,
Döndərdi üzünü, tu td u divara,
Sanasan Kİ, yoxdur insan evində.

Sərxoş oturanda əlində sazı,
Bənd edir quşları göydə avazı,
Yeni yetən igidlərin şahbazı
Sanasan Kİ, b ir sonadı Məhəmməd.

Dodağı şəKərdir, KÖftarı şərbət,
Nə fayda, eyləməz şirin məhəbbət.
Məxləsi k İ, yoxdur onda bir ləzzət,
Boldur elə acı qəlyan evində.

Qələmdə, qılıncda, sazda, sədadə
Bərabəri yoxdur dari-fənadə.
Mehrü məhəbbəti həddən ziyadə,
G östərir çox etiqadı Məhəmməd.

Keçmə o dilbərin sən otağından,
Tər bənəfşə qoxar hər bucağından,
SanKİ bir guşədir cənnət bağından,
A çılıbdır güli-əlvan evində.

Məhşər heKayəti müşKÜl heKayət,
Ya həzrəti-rəsul, eylə inayət,
Vaqifəm - qulam i-şahi-vilayət,
Eylə mənə b ir im dadı, Məhəmməd.

Vaqif, bir Kİmsə Kİ, bizdən yaşm a,
Yəqin bil Kİ, bizlən olmaz aşina,
Gəldiyimiz heç gəlmədi xoşuna,
Tapdım mən halını ü rfan evində.

***
Siyahtel görmədim K ür qırağm da,
Məgər heç yaşılbaş olmaz bu yerdə?
Tərlan KÖnlüm yenə uca dağlara
Havalanıb, hərgiz qonmaz bu yerdə.
Bu diyarda Kalağay yox, Katan yox,
Sinəm buta, müjgan oxun atan yox,
Sərxoş durub bir nəzaKət satan yox,
Heç sövdagar fayda bulmaz bu yerdə.
B əzək bilməz bu diyarın KÖyçəyi,
Tanımaz al çarqat, zərrin ləçəyi,
Ağ buxaq altından həlqə birçəyi
Tər məmə üstündən salmaz bu yerdə.

MƏHTUMQULU

Yarın xəyalilə bu gün mən şadəm,
Qəribliyə düşsəm, qan ağlar didəm.
Pərisi yanında olmayan adəm
Nə yaxşı sağ qalır, ölməz bu yerdə.
Desələr k İ, Vaqif, nə oldu sənə,
Rəngi-ruyin dönüb heyvaya genə,
Əli tər məmədən üzən Kİmsənə,
Saralıban necə solmaz bu yerdə.
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Fəraqi (1730-1780) yeni dövr türKmən ədəbiyM əhtumqulu
yatının ən böyÜK nümayəndəsidir. Osmanlı ədəbiyyatında
Nədim, Azərbaycan ədəbiyyatında Vaqif Kİmdirsə, turKmən
ədəbiyyatmda da Məhtumqulu odur...
LaKİn yeni dövr türKmən şairinin bədii təfəKKÜründə milli
ictimai motivlər daha güclüdür....

Nəzər salın bu eahana,
Cahanda nələr görunər İsKəndər, Cəmşid ucaldan
BöyuK binalar görünər.

Səbəb oldu yanan cana.
Cəlladdır qara gözlərin;
Kimsəyə verm ədi aman,
Cəlladdır qara gözlərin.

Meşələri şir-pələngli,
Quzeyləri duman-çənli,
GüI-çİçəkİİ, tə r çəmənli,
Çeşməli çaylar görünər.

Pərim, yada KÖnül vermə,
Heç vaxt yaman üzü görmə.
Siyah qaşa çəKİb sürmə,
A fətdir qara gözlərin.

Yaradan v ar edib yoxdan,
Dağlar öm ür sü rər çoxdan,
Sorsan xəbər v erər N uhdan.,
Ovlaqlar, ovlar görünər.

Cəllad gözdən am an-aman,
Yer üzünə çÖKər duman,
Eşq əhlini edib candan,
R ahatdır qara gözlərin.

Yaman dünyadı çağlayan,
Köçəcək gülən, ağlayan...
Qar ələyib, buz bağlayan
Kəmərli dağlar görünər.

M əhtumqulu, yar am anı,
Ağladar huri-qılm anı.
Müsəlmanın din-im anı,
H üm m ətdir qara gözlərin.

Başının dum anı getməz,
Alçaqlara tə'zim etməz,
Qarıyıb, qocalmaz, itməz
- Yaşıl yaylaqlar görünər.
Nə köç qalar, nə də çətən,
Sənəmlər seyr edib ötən,
T uti, bülbül qərar tu tan
Havalı bağlar görünər.
Məhtumqulu, Kİmdir ölməz?
Əcəl doymaz, dünya dolmaz.
Səma enməz, yer çevrilməz,
Gün Keçər, aylar görünər...

Aşiq Novruz gül Fərxarı
SevəntəK sevmişəm səni.
Ey həqiqət elçisi, bil,
Can deyib sevmişəm səni.
Dərvişlər qədir gecəsin
SevəntəK sevmişəm səni.
Seyr etdim düzü-dünyanı,
Dolaşıb Küllü İranı.
Bəli, İbrahim Saranı
SevəntəK sevmişəm səni.
Yaqub fəth etdi Kənqanı
Oldu M isirin sultanı.
Aşiq Yusif Züleyxanı
SevəntəK sevmişəm səni.
Bu dünyanı tu td u adı,
O nlardır eşqin bünyadı,
Məcnun Leyli pərizadı
SevəntəK sevmişəm səni.
Dəldilər dağın dibini,
Tapm adılar bir-birini Aşiq Fərhad gül Şirini
SevəntəK sevmişəm səni.
Edib məni dünya fani,
Olmadı eşqin Kamalı,
O SeyfəlmüİK Mahcamalı
SevəntəK sevmişəm səni.
İtirib yar nişanını,
K əşt eylədi dörd guşəni,
Yəməndə Vərqa Gülşəni
SevəntəK sevmişəm səni.
Getdi əldən ixtiyarı,
Qalmadı nam usu, arı.

Gəzdilər Rum un düzünü,
V erdilər haqqm urzunu.
Vəfada Qənbər A rzunu
SevəntəK sevmişəm səni.
...Bu dünya saxlayıb Kİmi?
Xoş Keçirin bu beş günü.
Aşıq Qərib Şahsənəmi
SevəntəK sevmişəm səni.
M əhtum qulu, dünya fani,
De, hanı Rustəm Zal, hanı?
Ay günü, yer asim anı
SevəntəK sevmişəm səni.

Könül şəhrinə od saldı,
Neylədi n arı dilbərin?
Ə trafım ı duman aldı,
Gəlibdi qəhri dilbərin.
Adəm nəsli deyil məgər!
H uri-qılm an başın əyər.
A xır b ir gün bizə gələr
Qorxuram m arı dilbərin.
Gövhər, yaqut yar boynunda,
FəIək daim öz oynunda.
Y etişibdir y ar qoynunda,
Görünməz n arı dilbərin.
Y andırır eşqin atəşi,
A xıdır MəcnuntəK yaşı,
K ənizidir, həm sirdaşı
Behiştdə h u ri dilbərin.
Yenə qövr eylədi yaram ,
Mənəm sənin baxtıqaran.
M əhtum quluya can verənNam usu, arı dilbərin.

Gözlərimin rövşəni,
Gözəl, nurana düşməz.
Baği-irəm gülşəni
Fani cahana düşməz.
Boş qoymusan bu səri,
Vurub eşqin əsəri.
Çan şəhrində bir pəri
Bazar-dÜKana düşməz.
Sevdiyim şirin candır,
Canım ona qurbandır,
Aləm ona heyrandır,
A təş-suzana düşməz.
Mən fəqirəm neyləyim,
Dərdim Kİmə söyləyim?
Sözümü yara deyim,
Qeyri-zəbana düşməz.
Q aradır bitən gülü,
Amma şirin d ir dili,
Səhrada ərəb eli
Adil fərm ana düşməz.
Gördüyüm yer-H indistan,
Həm İran, həm də Əfqan,
Ülşan, Xəzər, D ehistan...
DeməKİə saya düşməz.
Mərd igiddə var qeyrət,
Viranı eylər abad,
İti qılınc, ərəb at,
Dara, yamana düşməz.
Qibləyə tutudum üzüm,
Yoxdu bir yalan sözüm.
M əhtum qulu, bil, gözüm
Qeyri-vətənə düşməz.

Bülbüləm, ahü-zar çəKİb,
Təzə gülzardan ayrıldım;
Gözümdən qanlı yaş tÖKÜb,
0 nazlı yardan ayrıldım ...

A dostlar, fələyin zülmü
Başıma min bəla qıldı.
A yırdı məni balamdan,
Ürəyimi yara qıldı...

Yarımın qam əti uca,
Sifətin vəsf edim öncə,
Ləbi şəKər, ağzı qönçə0 zülfü tardan ayrıldım.

Ötdü ömürdən xoş vaxtım ,
Pozuldu qızıldan taxtım .
Təzə bitən bir budaqdım,
Xəzan yeli fəna qıldı...

Şirin canda yoxdur taqət,
Yüz ox vursa, cana rah at.
Çatmaqaşlı gözəl afət,
Çeşmi-xunxardan ayrıldım .

Bu əcələ yoxdu
Onçun düşdüm
Ürəyimə vurub
Dərdimi ziyada

Ayrıldım qönçə gülümdən,
0 saçları sünbülüm dən,
Xoş avazlı bülbülüm dən,
Şirin göftardan ayrıldım .

İndi bir dəm qərarım yox,
Bu mənzildə durarım yox,
Özümdən heç xəbərim yox,
Xəbərsiz binəva qıldı.

Dəli KÖnlümün loğmanı,
Güllü gözəllərin xanı.
Səkkİz cənnətin bostanı,
Bağçalı bardan ayrıldım .

Yanıb pərvanətəK hər dəm,
Ürəyim doldurub yüz qəm.
Qədd əyilib, gözümdə nəm,
Bu canıma cəfa qıldı.

Dağları var, başı çənli,
Buz bulaqlı, tə r çəmənli,
Eli-KÖKİən, adı Mənli,
Nazlı dildardan ayrıldım .

Qəm içində mənəm yanan,
ÇəKərəm naleyi-əfqan,
A yrılıqdan gözüm giryan,
Qəmlərə m übtəla qıldı...

M əhtum qulu, eşqdən məstəm,
Bağladım şanına dastan,
Mənzilidi bağla bostan,
Almadan, nardan ayrıldım .

M əhtumqulu edər fəryad,
Dərd içində Keçir həyat.
Fələyin əlindən min dad,
Mənim baxtım qara qıldı...

çara,
ahu-zara,
yara,
qıldı.

Vətənimdə xan idim,
X anlara fərm an idim,
Dərdlərə dərm an idim,
Yoxsula dünan idim,
Cansızlara can idim,
Neylim, indi biçarəyəm.
Gözsüzlərin gözü idim,
Mən lallarm sözü idim,
Elin-günün üzü idim,
Sevənlərin nazı idim,
Hatəm Taym özü idim,
Neylim, indi füqərayam .
Irəm içrə reyhan idim,
Vətənə zərəfşan idim,
Mərd igidə Kaman idim,
Dağ başm da dum an idim,
Fəraqi, asiman idim,
İndi viran b ir sarayam .

De neyləyim, zalım fəlƏK,
Şad günlərim az eylədin.
Y axşılara qurdun kə Iə k ,
Namərd Kefin saz eylədin.
Dağıtdm uca dağları,
Qəm etdin əcəb çağları,
Qarğa dolu gül bağları,
Göllərə şah-qaz eylədin.
Xan eylədin talançm ı,
Yerə sərdin dilənçini,
Doğru bildin yalançm ı
Qışını da yaz eylədin.
Nuhu sən qəvvas eylədin,
Ü zdürüb xilas eylədin,
Şad günüm ü yas eylədin,
Məclis qurub, söz eylədin.
Yol azanlar gəzər yolu...
Birtəhər çıxarar çulu.
Gözüyaşlı M əhtumqulu,
Bir dərdini yüz eylədin.

Yarsızlıqdan yaman iş yox,
Dolanıb baxsam hər yana;
Ey yaradan, bir imdad ver,
Çox məşəqqət dəyib cana...

Yar gələndə heyran ollam
O sərvi qamət boyuna,
P altarı güllə bəzənib,
Y araşır rahət boyuna.

Bir yar ver kİ, ətli, qanlı,
Dil bilən, ağıl-Kamallı,
Qəlb açıq, sinə meydanlı,
Üzu nur salsm cahana.

Mən bülbülə verdim əzab,
Yox bu şirin canm da tab.
Züleyxadan qalan çarşab
Gəlir qiyamət boyuna.

Namərd ilə yoldaş etmə,
Yollarımı yoxuş etmə,
Dil bilməz ilə tu ş etmə,
Sadədil olsun, türKana.

Yarın gül üzü - dərm anım ,
Sənsiz xəzan v u ra r canım.
İqbalım, dinim -im anım ,
Qılaram hörm ət boyuna.

İnsaflı, qüdrətli görsən,
İş bilən, qiymətli görsən,
VerəcəKsənsə tez ver sən,
E 'tibar yoxdur bu cana.

Yar eşqindən dad eylərəm,
Öyrənib adət eylərəm,
ÖmürlÜK fəryad eylərəm,
ÇəKİlməz bir sədd boyuna.

...Yaxşı əyal ələ gəlməz,
Nadan yaxşı qədrin bilməz.
Əyalsız xoş öm ür sürməz,
Dönsə HÖKmü-Süleymana.

Aşiq görsə xəta olar,
El-günündən çuda olar.
M əhtumqulu fəda olar
İlahə-afət boyuna.

Dərvişlərə yolsuzluğu,
İgidlərə m alsızlığı,
Xudamız əyalsızlığı
Göstərməsin müsəlmana.
M əhtumqulu, yanıb-bişsəm,
İnanm azlar, oda düşsəm.
Bir nazlı yarla görüşsəm,
Deyərəm sözüm m ərdana...

Canım-gözüm qoç igidlər
Hərə özünə yol açdı.
Haqq hər kəsə b ir iş verdi,
Hərə b ir yanı dolaşdı.

Nazlı yarım erKən yatıb,
Oyatmağa qıymaz gözüm.
Gözlərimi yar bağlayıb,
Laldır dilim, çıxmaz sözüm.

Kimi girdi haq yoluna,
Yaxşılıq gəldi felinə.
Kim qılınc aldı əlinə,
Kimi başqa yola düşdü.

Aç üzünü görüm desəm,
Q ulluğunda durum desəm,
Təşnə ləbdən sorum desəm,
İradəm yox, gəlməz üzüm.

Nər-bədövlü bəylər, xanlar
Atlansa, dolar meydanlar.
Qala sÖKÜb, tÖKdü qanlar,
Qoçaqlar sərindən Keçdi.

Fəraqi der, qaldım pünhan,
Doyunca sürm ədim dövran,
Verərəm bu canımdan can,
Əgər olsa yara lazım.

Biz istərdİK ulu ərən,
Bizə qism ət oldu hicran.
Kimi gəzdi İran, Turan,
Kim İsfahan, Təbriz aşdı.
Haqqa əyan oldu halım,
Bu xalqa olmadı m ə’lum.
M əhtumqulu, mənim yolum.
O dostlardan ayrı düşdü.

Eşit, pərim , aşiq oldum
Mən əzəl başdan doğrusu.
A yrılm ağa hal qalmadı
0 gözlə qaşdan, doğrusu.

Ay K İm i camalın gördüm ,
N ur saçılar, yar üzündən;
Bir məcnunam, dəli oldum
Sənin o xoş avazından.

Könlümün pənahı sənsən,
Yerin-göyün şahı sənsən,
Yeddi göyün mahı sənsən...
Doymaz göz yaşdan, doğrusu.

Gəl, sən mənə dövran eylə,
Rəqib KÖnlün viran eylə,
Mənim ilə seyran eylə,
Kam alaq öm rün yazından.

Üzün Züleyxanın görnü,
F ırlanar fələyin çarxı,
Bilinməz adamm fərqi,
Dursan o başdan, doğrusu.

Ömür Keçər çağ içində,
Piltə yanar yağ içində,
Əndəlibsən bağ içində,
Çal, səda qopsun sazm dan.

Qız almar Kalım ilə,
Adam solar zülüm ilə.
Can q u rta ra r ölüm ilə İnsan təşvişdən, doğrusu.

Sən, Fəraqi, bil, qul oldun,
Qulluq edib yaşa doldun,
Lap axırda payın aldın
Yarın o qaşı-gözündən.

...Qalmaqaldan bəla gələr,
Yaxşı-yaman ham ı bilər,
Kimi ağlar, Kİmi gülər,
Gün çıxar çeşdən, doğrusu.
Qaplan KÜKrər çöl içində,
Daşlar axar sel içində,
Qalsan özgə el içində,
A ğarar saçdan, doğrusu.
Fəraqi, sən əhli-dilsən,
D ərdlinin göz yaşm sil, sən,
Yaxşı ilə deyib-gülsən,
Ayırm az huşdan doğrusu.

Elindən ayrı düşən,
Ah çəKər, eli gəzər.
Yolundan ayrı düşən,
Cəhd elər, yolu gəzər.

Uca dağların başında
Bulud oynar selnən birgə.
Qoç igidə toy-bayram dır;
Hər nə gəlsə elnən birgə.

Göydə fələK gərdandır,
Xalq yerdə sərgərdandır,
Nə vəfasız cahandır,
Göz açan lə'li gəzər.

Dil bilənlər gen oldular,
Qızıl güm üşlə boldular,
MilçəKİər də tay oldular
Yol gedəndə filnən birgə.

Kimin başm da tacdır,
Kimi yoxsul, m öhtacdır,
Kimi lüt-üryan, acdır,
Kim ipəK, xalı gəzər.

Otlağa qaçar buzovlar,
A nasını əmər, tovlar,
Tanm ar o xas bədövlər,
Köhnə, y ırtıq çulnan birgə.

Kim
Kim
Kim
Kim

Haqq bəndəsi haqqa çapar,
Yaman öz pəlindən tapar.
Məhtumqulu eybin ö rtər
Söz qılıncı - dilnən birgə.

nan tapm az yeməyə,
yer tapmaz qoymağa,
don tapm az geyməyə,
tirm ə-şalı gəzər.

Bu dünya puç, heç nədir,
Kim darda, Kİm Kefdədir,
Biri daim işdədir,
Biri Kef, halı gəzər.
Zaman sonsuz, ömür az,
Dörd fəsildən biri yaz,
Göydə qanad çalan qaz
Gözüylə gölü gəzər.
M əhtumqulu, de nə var?
Daim göz yaşla dolar.
Dəli Könül xoş olar,
Yüz m in xəyalı gəzər.

Ad qazanan qoç igidin
Əvvəl bədöv a tı gərəK;
Gələnə qarşı çıxmağa
Yaxşı məhəbbəti gərəK.

Qoç igidin adı çıxmaz,
Dövləti, malı olmasa.
Əndişəli iş bitirm əz
Meydanda dəli olmasa.

Mərd gərəK cəfa çəKməyə,
At gərəK dərə Keçməyə.
Süfrə açıb, nan tÖKməyə
Könlümün hümməti gərəK.

Igidin yoxsa övladı,
Öləndə tutulmaz adı,
Can qızdırm az qəlbin odu,
Başda xəyalı olmasa.

Ə1 g ö tü r bu xam xəyaldan,
Can isinməz dövlət-maldan.
R uzigar Keçsə halaldan,
A riflər söhbəti gərəK.

Alıcı quş evə uçmaz,
Fərsiz oğul günə yanmaz.
MərəKədə yerin tapm az
Ağlı-Kamalı olmasa.

Çalışsan qulluq qılmağa,
Peyğəmbər yolun bulmağa.
Dərvişlər KÖnlün almağa
Əlində dövləti KərəK.

Insan dönsə yurda, yaxşı,
Xalı, döşəK yerdə yaxşı,
O igidlər gorda yaxşı,
Başı qovğalı olmasa.

M əhtumqulu, bu fənadır,
Bizi saxlayan xudadır.
Demə yoxsul, ya da baydır,
Gələnə xidm əti gərəK.

M əhtumqulu m ərdi danm az,
ÇörəK olsa, üz utanm az.
Düşməni tax td an salammaz
Dostu vəfalı olmasa.

Çölə çıxar olsa, bənzər
KeyİKƏ, qulana GÖKİən.
Əgər qalxıb savaş etsə,
Dönər ac arslana GÖKİən.

ÖİKədə sahib olmasa,
Ərbablar əmirə dönər.
Üç il şirə rast gəlməsə,
Tü Ikü , çaqqal şirə dönər.

Elin-obasm buraxmaz,
Çətinə, bəlaya baxmaz,
Allahdan nə gizli, çıxmaz
Bu sözüm yalana, GÖKİən.

Zalım fələK oyun açar,
Kimə verər, Kİmdən alar,
Hər kəsə bir nobat salar,
ÖIkə ağır tora dönər.

İlham verdi mövlam mana,
Nəzər düşdü səndən yana,
Yox olar qəsd edən sana,
Qayıt dol GürKana, GÖKİən.

Şir çıxantəK ovun tapar,
Şir ovuna Kİm əl qatar?
Fil burnunu göyə tutar,
Xortumu xamıra dönər.

Sözü dilimə haqq salar,
ÖmürlÜK qismətim olar,
Yamanlıq eyləyən gələr
Yanına amana, GÖKİən.
Ayağa dursa hay qopur,
Fərmana gələr Nişapur,
Tərsalar da gəlib dönər
Əhli-müsəlmana, gÖKİən.

Yıxılıb uçar Xorasan,
Ayaq altda olar yeKsan.
Küllü ArKaç, Mazandaran
Gələrlər fərmana, GÖKİən.
Yolun parlaq gün nurutəK,
Gücü artar Rum gücütəK,
Canavarların acıtəK
Girişər meydana GÖKİən.

...Fəraqi der, ucalasan,
Haqqm yoluyla varasan,
Güclü qoşun çıxarasan
Gedəsən GürKana, GöKİən.

Əcəl yetər, adam duymaz,
Dövran Keçər, ömür doymaz,
Tü Ikü ətini şir yeməz,
Yesə də zəhərə dönər.
Dərd ürəKdə bir od olar,
Söz cahanda bir ad olar,
Yoxsula dost de, yad olar,
Varlansa yad yara dönər.
Mərdlər gəzməz toydan gendə,
Ac qurddur qoyun içində,
Qalsan namərdin evində,
Deyinər, davara dönər.
Məhtumqulu, budur dərdinSahibi gərəK hər yurdun.
Şir zərbi görməyən qurdun
Qulaqları tirə dönər.

Mənəm deyən qoç igidə
Bir münasib y ar gərəndir.
Ya vurm ağa ərəb at,
İti zülfüqar gərəKdir.

Mərd igid mərd ərdən törər,
Namərd əslindən mərd olmaz
Qurdun gözündə od yanar,
TÜİKÜ-Çaqqallar qurd olmaz.

İgid ölər el üstündə,
Canın verər din üstündə,
Qoç igidlər döyüşündə
Namus ilə ar gərəKdir.

Bildiyini çıx art dildən,
Bülbül ayrı düşsə güldən,
Bil k İ, doğulduğun eldən
Başqa m ehriban yurd olmaz.

GödəK ömrü xoş etməyə,
Süfrə açıb nan tÖKməyə.
El-obanı şad etməyə
İgiddə təpər gərəKdir.

Bu aləm gözəl də olsa,
Dünya tam am nurla dolsa,
Əgər ta n rı rəhm qılsa,
Bədəndə, canda dərd olmaz.

Məkkə görən olar hacı,
Ayrılıq ölümdən acı,
Qoç igidə ər qılıncı,
Aşiqə dildar gərəKdir.

Məhtumqulu, var əql-huşun,
Axdı gözdən qanlı yaşm,
Qəmlə Keçdi əlli yaşın,
Bundan qeyri fəryad olmaz.

FəIək a rtıra r ah-zarın
Alar əldən ixtiyarm ,
Məhtumqulu sevər yarm ,
Qara zülfü ta r gərəKdir.

Uzaqda görünən təpə
Yəhərlənmiş ata bənzər.
Yaramaz insan zər ilə
Yazılmış pis xəttə bənzər.
Bu dünya bir dibsiz dərya,
Qərq edər, olma bipərva,
Məğrur olma, fani dünya
Dəyişən nobata bənzər.
Qardaşsızm q ü w ə ti yox,
Oğulsuzun dövləti yox,
Əyalsızm işrəti yox,
Xoş günü həsrətə bənzər.
Yamandan yaxşı dəb olm az,
Əsli yaxşılar bəd olmaz,
Dünyalıqça dövlət olmaz,
Oğul saf dövlətə bənzər.
Saxlanc yeri - ilan qoynu,
Asılan yer - itin boynu,
Pis ərin yaxşı gəlini
Dürri-biqiymətə bənzər.
Duz tÖKməKİə təzə yara,
BərK ağrıyar olmaz çara,
Yaman arvad- yaxşı ərəTÜKənməz töhmətə bənzər.
Məhtumqulu, nam uradam ,
Illər xoşdur mən naşadam ,
Söz m ə'nasm qanmaz adam
Quyruqsuz b ir itə bənzər.

HIRZƏ FƏT0LI
AXUNDZADƏ

eni dövr tü rn xalqları ədəbiyyatının ən böyÜK nümayəndələrindən biri olan Mirzə Fətəli A xundzadə (1812-1878),
hər şeydən əw əl, Qərb m ədəniyyətini, bədii fİKİr (və ifadə)
texnologiyalarını Şərqə gətirm əsi ilə m əşhurdur.
Komediyaları, yeni dövrün fəlsəfəsini, sosial-Kulturoloji ovqatm ı ə k s etdirən çoxsaylı məKtubları (xüsusilə "Kəmalüddövlə
məKtubları"), ədəbi-tənqidi məqalələri, yeni əlifba layihələri, islam
sxolastİKasına qarşı apardığı ardıcıl mübarizə və s. M.F.Axundzadənin universal bir düşüncə sahibi olduğunu göstərməKİə yanaşı
dünyagörüşünün inqilabi miqyasını müəyyən edir.
Tiflisdə, məmləKətini işğal etm iş Rusiya imperiyasının
canişinliyində çalışan mütəffəKİr sənətKar, ziyalı Şərq xalqlarının
müasir (universal!) mədəni dəyərlər səviyyəsinə qalxması üçün
əlindən gələni əsirgəməmişdir.

Y

POEZİYA HAQQINDA
Hər dilin təKƏİlümü və Kİtabəti qərari-mütəarif üzrə nəsr ilədir
və gahi bir para məzaminin fəhmindən ziyadə ləzzət-ənduz və
mütəəssir olmaq üçün təKəllüm və Kİtabət şer ilə olur. Şer gərəK
laməhalə ziyadə ləzzətə və hüzndə və fərəhdə ziyadə təsirə bais ola.
Əgər olmasa, sadə nəzmdir. Və şer təbaye və adata və istilaha qərib
əlfaz və məzamin ilə deyiləndə ləziz və müəssir düşəcəK və
ləvazimatdandır hüsni-əlfaz və təşbihat və təm silat və tövzih və
təsrih və sair mühəssənat. Əgər bunun xilafm ca deyilsə, məzacimüstəmedə onun eşitməyindən heç bir gunə təğyir hasil olmaz. Bu
cəhətdəndir Kİ, ƏKSər qəzəliyyat məzaci-insanidə hərgiz bir şövq və
vəcd əmələ gətirmir. Bəs məlum oldu kİ, şer əgərçi nəzm ilə olur,
amma hər nəzm şer deyil. Məsələn: bir para mətalibi sühuləti-hifz
üçün və hüsni-təbyin üçün nəzmlə zİKr edərlər. Əlbəttə, belə
nəzmlərə şer və naziminə şair deməK xətadır.
Tarixi-hicridən bu zamana qədər m illəti-islam arasmda bir
Kİmsənə şer ilə nəzmə fərq verməyib, hər nazimin adma bərxilafihəqq şair deyiblərl. Şer əlahidə bir bəxşi-ilahidir və maddeyiqabiliyyəti-şair xudadadədir və təhsil və tərbiyət o maddənin ancaq
inbisatma və əşarın artıq zinətinə bais olar. Belə maddə sahibləri çox
nadir vücuda gələrlər. Əhli-fürsdən ancaq Firdövsi və Nizami və
Cami və Sədi və Mollayi-Rumi və Hafiz şairdirlər2: Bunların da
qüsuru budur k İ, bir para məqamda izhari-fəzl üçün xilafi-təbiətü
adət göftgu ediblər. Belə məqamlarda onlarm xəyalatm a da şer
deməK caiz deyil, ancaq mənzumati-məqbulə və pəsəndidə deməK
olur. Şer dərəcəsindən əsfəl, bunlardan məsava sairlərinin hərgiz şer
maddəsi yoxdur. Ancaq sənətKardırlar Kİ, əlfaz hifz edib şürutinəzmə müvafiq haman əlfazı rişteyi-nəzmə düzürlər və hərgiz
nəzmlərində bir təsir yoxdur; bəİKƏ ƏKSərinin nəzmlərində heç
məzmuni-səhih dəxi tapılmaz və bu sənət bir belə asan zaddır Kİ, hər
bir məKtəbdən çıxan Kİmsənələrin ƏKSəri fürs arasmda bir az məşq
etməKİə əlfazı nəzmə düzməyə qadir olur və belə Kİmsənələrə şair
deməK qələtdir.
Bəhər surət, türK arasmda dəxi bu zamana qədər
mütəqəddimindən şair olmayıbdır3. Füzuli şair deyil və xəyalatmda
əsla təsir yoxdur; ancaq nazimi-ustaddır4. Amma mən əyyamisəyahətimdə səfheyi-Qarabağda Molla Pənah Vaqifin bir para
xəyalatını gördüm Kİ, zİKr etdiyim şərt bir növ ilə onda göründü və
dəxi Qasım bəy Sarucaluyi-Cavanşirə düçar oldum Kİ, əlhəq türK

dilində onun mənzumatı mənim heyrətimə bais oldıı. Ondan ötrü kİ,
dediyim şərt ziyadə onun mənzumatında tapıldı. Məııim əqidəıııə
görə tarixi-hicridən indiyədəK türK arasında şair münhəsirdir məhz
bu İKİ şəxsə. Bir də bir Məsiha var imiş, xəyalatı az tapılır.
Bu İ k İ şəxsin də fərqi bir-birindən budur k İ, əgərçi Molla Pənah
müqəddəm ərsəyə gəlib bu fənndə Qasım bəyə nisbət rəhnümadır və
laKİn ləzzət və təsir və m ühəssənati-nəzm iyyə Qasıın bəyin
xəyalatmda çoxdur. Məsələn: Qasım bəy qafiyatmda öz məhbubəsi
ilə bir növ müxatibə və mÜKalimə edir Kİ, adam valeh olur və vəqaye
və güzarişatı və əhvali-müasirini və ətvari-pirü cavanı bir növ ilə
bəyan edir Kİ, insan vəcdə və zövqə gəlir. Bunun xəyalatı binəzirdir.
Ancaq bunun əşarmı oxuyanda müstəme inana bilir k İ, şer vaqiən
ləzzətə bais olurmuş.
Lihaza, milləti-islamı şerlə nəzmin fərqindən vaqif və bu İkİ
şəxsin haqqında arif etməK üçün onlarm mənzumatını o miqdarda
Kİ, dəstgir oldu, bir mücəllədin içində basdırıb müntəşir edirəm.
TaKİ, bundan sonra şer maddəsi ilə zühura gələn vücudlara nümunə
və əndazə olsun və bunlarm əşarmı görəndən sonra bir para öz
haqlarmda müştəbeh olan nəzm sənətKarları şair olmadıqlarını
anlayıb, bihudə özlərini zəhmətə salmaqdan və yavan nəzmlərin
inşasma övqat sərf eləməKdən əl çəKsinlər.

BİRİNCİ MƏCLİS
HEKAYƏTİ-MÜSYÖ JORDAN HƏKİMİ-NƏBATAT VƏ
DƏRYİŞ MƏSTƏLİ ŞAH CADUKÜNİ-MƏŞHUR

Yəni təmsili-güzarişi-əcib Kİ, Keyfiyyəti dörd məclisdə
bəyan olub itmamə yetir.

ƏFRADİ-ƏHLİ-MƏCALİS
Müsyö Jordan
H a t ə m x a n ağa

HdKİmi-ndbatat, parijli, qırx yaşında.
TdKlə-Muğanlı obasının bəyi,
qarabağlı, altm ış beş yaşında.
onun böyÜK qızı, on a l t ı yaşında.

Şərəfnisə xanım
Gülçöhrə
onun kİçİk qızı, doqquz yaşında.
Ş ə h r ə b a n u x a n ı m onun arvadı, qırx beş yaşında.
Ş a h b a z bəy
onun qardaşı oğlu, böyÜK qızının
nişanlısı, iyirm i İk İ yaşında.
Xanpəri
Şərəfnisə xanım ın dayəsi, qırx
yaşında.
D ə r v i ş M ə s t ə l i ş a h cadÜKÜni-məşhur, iranlı, əlli
yaşında.
Qulaməli
onun şagirdi, iranlı, o tu z yaşında.

Əvvəlimci m əclis Q arabağ v ila y ə tin d ə m in İ k İ yü z a ltm ış üçüncü
ildə y a z m əvvəlində, n ovru z b a y r a m m d a n bir gün K e ç m i ş T ə k I ə M u ğ a n lm m q ış la ğ m d a vaqe olur. Ş ərəfnisə xanım İK İm c i dam da
ahəstə a ğ la y a -a ğ la y a y u n d a ra y ır , k İ ç İ k bacısı Gülçöhrə ya n m d a
o yn u yu r.
Gülçöhrə. A ğabacı, n iyə a ğ la yırsa n ?

Şərəfnisə xanım (onun əlini tu tu b o yana itələyir). İtil
cəhənnəmə!
Gülçöhrə (şitəngiIİK başlayıb genə onun tərəfinə əlini uzadır).
Ağabacı, sən Allah niyə ağlayırsan?
Şərəfnisə xanım (genə onun əlini rədd edib). İtil cəhənnəmə,
deyirəm, əlimdə işim var, qoy işim i tu tu m .
Gülçöhrə (genə ham an qərar ilə). Sən k İ, iş tutm ursan, ancaq
ağlayırsan. De görüm, niyə ağlayırsan? Deməzsən, gedib anamı
çağırram . Di de görüm, niyə ağlayırsan? (Ç arqatm başm dan dartır).
Şərəfnisə xanım (darılm ış onu bərK itələyib). İtil cəhənnəmə,
lƏKtə, əl çəKməz, qoymaz işimi tutam.
Gülçöhrə yıxılıb, durub a ğ la y a -a ğ la y a anası olan d a m a g ed ir.

Şərəfnisə xanım (yalqız). Ax, ləKtə, gedib anama xəbər verəcəK.
Allah, gəlib soruşsa k İ , niyə ağlayırsan, nə deyəcəyəm? Eh, heç vaxt
deyə bilmənəm k İ, nədən ö trü ağlayırdım . Yaxşısı budur Kİ,
danaram, deyərəm Kİ, heç ağlam ırdım .
Y a ylığ ı ilə b ə r K - b ə r K g ö zü n ü silir; bu halda q a p ı açılır,
Şəhrəbanu xanım içəri girir.

Şəhrəbanu xanım. A qız, bu uşağı niyə itələyib yıxıbsan?
Şərəfnisə xanım. Uşağı yerə girsin. Dinc oturur məgər! Səhərdən bəri qoymuyub k İ , İkİ çəngə yun darayım; elə şitəngilİK edir:
gah yunu qapıb, gah çarqatımı dartıb; axırda mən də cana doydum,
bir tİKƏ itələdim o yana, ağlaya-ağlaya qaçıb üstünə gedibdir. Qanqan olmadı Kİ?
Gülçöhrə. Ana, vallah, yalan deyir. Heç yun daram ırdı, elə
ağlayırdı. Mən deyirdim Kİ, ağlama! Məni itələdi, yıxdı, arxam üstə

yerə dəydim. (Gözünü ovxalaya-ovxalaya ağlayır).
Şəhrəbanu xanım. Şərəfnisə, ağlam aq nədir? Sənə nə gəlibdir
ağlayırsan? Allaha şünür, atan sağ, anan sağ. Gözəl-göyçəK adaxlm
gözün qabağmda. Yeməyin bol, geyimin bol, dəxi niyə ağlayırsan?
Şərəfnisə xanım. Vallah, ana, ağlam ırdım . (Gülçöhrədən bir
çimdİK götürüb). A yerə girm iş, mən haçan ağlayırdım ?!

İndi o da dəli-divanə olub deyir k İ, gərəK gedəm bir Pariji görəm.
Əvvəl əmimdən rüsxət istəyəcəyəm, qoymasa, gecə atım ı miııib,
Arazı o taya K e ç ib , müsyö Jordan i l ə görüşüb, onunla bərabər gedib,
P ariji görüb seyr edəcəyəm.
Şəhrəbanu xanım (toxuduğu corabı yerə tullayıb, k İ çİ k qızına
üzün tutub). A qız, Gülçöhrə, get Şahbazı o biri damdan bura çağır,
görüm bu necə sözdür.

Gülçöhrə təzədən yenə lələ vay b a şla y ır, so n ra genə.
Gülçöhrə qaçır.

Şərəfnisə xamm. Ana, vallah, ağlam ırdım ! A llaha şÜKÜr, atam
sağ, anam sağ, dəxi nə var Kİ, ağlayım!
Şəhrəbanu xanım (gülə-gülə). Niyə dem irsən kİ, adaxlım da
gözümün qabağmda?
Şərəfnisə xanım. Adaxlım Kİmdir?
Şəhrəbanu xanım. Necə adaxlım Kİmdir? Bəs əm in oğlu Şahbaz
bəy Kİmin adaxlısıdır? A tan iyirm i gündən sonra, A llah qoysa, sizə
bir toy edəcəKdir kİ, tərifi tamam Qarabağda söylənəcəK. İsrağagün
aşnası zərdablı Qurban bəyə Kağız yazırdı Kİ, Şam axı çəngilərinin
vədəsini alsm, toya göndərsin.
Şərəfnisə xanım (şəhadət barm ağı ilə baş barm ağm m arasmda
alt dodağmı dartıb başını yuxarı qovzuyur). Bıy, anam nələr
söyləyir. Şahbaz bəy on gündən sonra çıxıb g ed ir. Bilmirəm atam
Kİmə toy tədarÜKÜ görür.
Şəhrəbanu xanım (təəccüblə). Şahbaz gedir? Şahbaz Kİminlə
gedir? Nə danışırsan? Allahı sevirsən, öz y am ndan zad quraltm a.
İndi bildim k İ , doğrudan da, ağlayırm ışsan. GərçəKdən k İ, qız
uşağınm ağlı olmaz imiş, gözünün yaşı əlində olurm uş. De görüm,
sənə Kİm dedi k İ , Şahbaz gedir?
Şərəfnisə xanım (başm aşağı salmış). Özü.
Şəhrəbanu xanım. Yaxşı, h ara gedir?
Şərəfnisə xanım. Nə bilim, Firəngəm i, P arijəm i, adı batsın,
dilim də yovuşmur.
Şəhrəbanu xanım. Yaxşı, Şahbaz Kİminlə P a rijə gedir?
Şərəfnisə xamm. Qonağımız müsyö Jo rd a n ilə.
Şəhrəbanu xanım. 0 bizim çör-çöp döşürən firən g ilə? Nədən
ötrü? Firəngdə onun nə alıb-verəcəyi var? P arijd ə onun nə iti
azıbdır?!
Şərəfnisə xamm. Nə bilim, cahıl u şaqdır. M üsyö Jo rd an beyninə salıbdır k İ, Parijdə qızlar, gəlinlər m əclislərdə, yığm caqlarda
üzüaçıq oturub-dururlar. Nə bilim , başqa zadlar da çox deyibdir.

Şəhrəbanu xanım. Dedim, K İşi, H atəm xan ağa, bu uşaqlarm
toyun tez elə qurtar. Şahbazdan mən qorxuram , gündə min-min
xəyala düşür, qulaq asmadı, osallıq elədi, axırda belə oldu.
B u halda qapı açılır, Ş a h b a z bəy içəri g irir.

Şahbaz bəy. Əmidostu, nə var, xeyir ola?
Şəhrəbanu xamm. (qaşqabağm tÖKmüş). Şahbaz, eşidirəm k İ,
Firəngə, Parijə gedirsən? Bu necə sözdür?
Şahbaz bəy. (gülüm səm iş). Gedəndə nə olar, əm idostu?
Gedərəm də, qayıdaram da, Şərəfnisəyə firəng qızları başlarına örtən
təsəKİərdən alıb sovqat gətirrəm də.
Şərəfnisə xamm. Firəng qızları başlarm a örtən t ə s ə K İ ə r mənə
lazım deyil; a 1, Parijdə onların başlarm a ö rt kİ, Qarabağdan onların
havasına yellənib uçursan.
Şəhrəbanu xanım. Yaxşı deyir, aldığın t ə s ə K İ ə r i ört firəng
qızlarm m başlarına, Şərəfnisəyə lazım deyil! Hələ de görüm , sən
özbaşınasan, ya sənin atan yerində bir böyüyün var?
Şahbaz bəy. Əlbəttə, əmimdən izin almamış Kİ, gedə bilmənəm.
Müsyö Jordan özü ondan rüsxətim i alacaqdır.
Şəhrəbanu xanım (acıqlı). Çox yaxşı, sən azıbsan, yolundan,
izindən çıxıbsan, get! Mən bu saatdan H atəm xan ağanı çağırram ,
görüm müsyö Jordan nəçidir Kİ, onun qardaşı oğlunu tovlaşdırıb
Parijə aparır? Vallah, ona bir tov tutaram Kİ, gəldiyi yolu da azar,
özü də P ariji unudar. Çox yaxşı, sən get, mən bu saat Hatəm xan
ağanı çağırram görüm Kİ, sənin iyirm i gün toyuna qalıb, sən necə
Parijə gedirsən?!
Şahbaz bəy. Necə iyirm i gün mənim toyum a qalıbdır? Mən hələ
uşağam , mən öz xahişim ə bu tezlİKİə evlənməyəcəyəm. Toy
etməyəcəyəm, məgər güc ola!

Şəhrəbanu xanım (çığıra-çığıra). Bəli, güc olacaq! Əlbəttə, hələ
İkİ il bundan irəli gərəK sənə toy olaydı, əgər Şərəfnisə çox uşaq
olmasaydı. Sənin Kİmi cahıl uşaqlar subay qalm aqdan tam am yaman
yollara düşər, oğurluğa, quldurluğa qurşanar!
Şahbaz bəy. Adam aclığından, susuzluğundan oğruluğa,
quldurluğa qurşanar; mənim, Allaha şÜKÜr, nəyim əsKİKdir?
Şəhrəbanu xanım (rişxənd ilə). Bəs hansı dilənçilər, görəsən,
quldur oldular, yollar Kəsdilər? Allahı sevirsən, ağlına zor vermə.
Sən lap azışıbsan, get işinə!

Şəhrəbanu xanım (öz-özünə). Bu firənglər necə naşiİKÜr xalq
olurmuş. Heç yaxşılıq bilməzmişlər. Mən ağılsız, genə tarının hər
günü nahara müsyö Jordana qaymaq gərəK, yağ gərəK, axşama plov
gərəK, bozartma gərəK k İ , gedib öz öİKƏsində deməsin Kİ, Qarabağ
elatının arvadları m ərifətsiz olurlar, qonağa hörmət eləməK
bilmirlər. Di gəl, bundan sonra xalqa yaxşılıq elə! Tamam yaxşılığım
bada çıxdı getdi.

Şah baz bəy başını aşağı salıb g e d ir .

Hatəm xan ağa (içəri girir). Xeyir ola, arvad, nə var, tələsİK
məni çağırıbsan?
Şəhrəbanu xanım (qaşqabaqlı). Nə olacaq. Gəl gör, o çör-çöp
döşürən, içdirib, yedirib bəslədiyin qonağın, deyirlər, qardaşın
oğlunu azdırıb, özü ilə P arijə aparır.
Hatəmxan ağa. Necə? Müsyö Jo rd an Şahbazı P arijə aparır?
Kim deyir?
Şəhrəbanu xanım. Mən deyirəm! Şahbaz özü Şərəfnisəyə
deyibdir!
Hatəmxan ağa (qəhqəheyi-qeyri-təbii ilə). Xa-xa-xa! Şahbaz
bilir Kİ, sənin qızının ürəyi KÖvrəKdir, ona sataşıbdır. Yəqin Kİ,
Şərəfnisə də bu sözlərdən dərd edir. Xa-xa-xa-xa, analı-qızlı İ k İ
pulluq ağlmız yoxdur. H ər boş sözdən ö trü yerdən olursunuz.
Şəhrəbanu xanım (çığıra-çığıra). Sən elə hər zadı boş tu tu rsan .
Cahıl uşaqdır, bəİKƏ, o firəngi bir para sözlər deyib, ağlını
oğurlayıbdır. Kişisən, qan olmaz Kİ, İKİsini bir çağırıb soruşasan Kİ,
bu nə işdir, nə sözdür?
Hatəmxan ağa. Çox yaxşı, arvad, A llahı sevirsən, çığırma! Elə
indi bu saatda çağırıb öz yanında soruşaram . Hövsələn daralmasm!

Şəhrəbanu xanım. H atəm xan ağa və Şəhrəbanu xanım ölmüş
imişlər kİ, b ir firəngi Şahbazı tovlaşdırıb P arijə apara! A qız,
Şərəfnisə, yadımdan çıxdı, de görüm kİ, Şahbazı o çör-çöp döşürən
nə sözlər ilə tovlaşdırıb P arijə aparır?
Şərəfnisə xanım. Nə bilim, deyibdir Kİ, P arijd ə tamam göyçəK
qızlar, gəlinlər məclislərdə, yığmcaqlarda üzüaçıq oturub-dururlar.
Şəhrəbanu xanım. Başqa nə söz deyibdir?
Şərəfnisə xanım. Nə bilim, deyibdir Kİ, qızlar ilə, gəlinlər ilə
oğlanlar bir yerdə oynarlar, danışarlar, gülərlər.
Şəhrəbanu xanım (darılm ış). Eh, başqa nə sözlər deyibdir? Bu
hələ əvvəİKİ sözdür.
Şərəfnisə xanım. Başqa söz çox dedi. O b irilə ri yadım da
qalmadı, elə bu yadımda qaldı; mən nə bilim?
Şəhrəbanu xanım (acıqlanmış). A llahu ƏKbər! A qız, axı mən
necə H atəm xan ağaya deyim kİ, qardaşın oğlu Şahbaz bəy Q arabağda
oturduğu yerdə Parij qızlarm a ayağı yanıb, müsyö Jo rd a n a qoşulub
gedir? On altı yaşında qızın Şərəfnisə xanım b u rd an ora, P arijin
qızlarının, gəlinlərinin xayınlığm çəKİb. Hələ nə gedən v ar, nə gələn
var, gözünün yaşın sel Kİmi axıdıb yas qurubdur!
Şərəfnisə xamm (yerindən qalxıb). Bıy, A llah, to rp aq başım a,
arvad nələr danışır! Ayağım m altm dan yer qaçdı, d u ru b qaçım! (Tez
damdan çıxıb gedir).
Şəhrəbanu xaııım (üzünü kİçİk qızına tu tu b ). G ülçöhrə, get
atan dam ın dalında çobanlar ilə danışır, de kİ, b ir tez b u ra gəlsin,
vacib işim var.
G ülçöhrə qaçır.

Bu h a ld a qapı açılır.

P ər d ə sa lın ır

İKİNCİ MƏCLİS
İnim ci m əclis ham an g ü n də əvvəlinci d a m d a vaqe olur. Dam
Kİlim, gəbə ilə paKİzə fərş olub, bir tərəfd ə un çuvalları düzülüb.
Bir tərəfdə y a ğ dəriləri, yun m əfrəşləri qoyulubdur. H a tə m x a n
ağ a oturub d a m m y u x a rısm d a , fərş üstə. A r v a d ı Şəhrəbanu
xanım ərinin s a ğ böyründə, çənəsin ya şm a yıb , a ğ örpəK başm da,
həllaci, sam it əyləşibdir. H a təm x a n a ğ a n m m üqabilində qardaşı

oğlu Şahbaz bəy oturub, xəncərinin d əstəsin ə söyKənmiş,
m ü n təzirdir görsün Kİ, əm isi nə danışacaq. Y u n m əfrəşlərin
birisinin üstünə bir xalça salınıb, Ş a h b a z bəyin sol tərəfində
qoyulub, üstündə m ü syö J o rd a n firən gi lib a sm d a , qıçm qıçı üstə
aşırıb, başıaçıq, əlində barm a q u zu n lu ğ u n d a və yoğu n lu ğu n da
bÜKÜlmüş və lülələnm iş tənbəKİ y a r p a q la r m ı ya n d ırıb çəKİr.
H atəm xan a ğ a n m böyÜK q ızı Şərəfnisə x a n ım bunlardan əvvəl
xəlvətcə gəlib, yÜK q a b a ğ m d a asılan Kilim g ə r d ə y in dalısm a
girib pu su r k İ , görsün nə dan ışacaqlar. Bu h a ld a H a təm x a n ağa
üzün m ü syö J o rd a n a tu tu b x ita b edir.

Hatəmxan ağa. HəKİm sahib, eşidirəm k İ, bizim Şahbazı
Firəngistana aparırsan, bu necə sözdür?
Müsyö Jordan. Bəli, Hatəmxan ağa, bu sözü mən özüm sizə
deyəcəKdim, çünKİ heyfdir, Şahbaz bəy Kİmi cavan və zirəK və sahibsavad oğlan firəng dilini bilmiyə; mən təəhhüd edirəm k İ, onu Parijə
aparıb, firəng dilini ona öyrədib yola salam; çünKİ firəng dilinə çox
şövqi var, tez öyrənər. İndi də mənim ilə durub oturmaqdan bir para
Kəlimatı hifz edibdir.
Hatəmxan ağa (üzün Şahbaz bəyə tu tu b ). Şahbaz, doğrudur k İ,
Parijə getməK istəyirsən?
Şahbaz bəy. Bəli, əmi, əgər sizin rüsxətiniz olsa, müsyö Jordan
ilə gedərəm, genə sonra özüm qayıdaram , gələrəm .
Hatəmxan ağa. Nədən ö trü , balam?
Şahbaz bəy. Firəng dilini öyrənməyə, əmi!
Hatəmxan ağa. Firəng dili nəyinə lazımdır, əzizim? Sənə lazım
olan ərəb, fars, türK, rus dilləridir kİ, Allaha şÜKÜr, dövləti-aliyyəmizin
şəfqətindən açılan mədrəsələrdə hamısım oxuyub öyrənibsən.
Şahbaz bəy. Əmi, firən g dili mənə çox lazım dır. Bildir kİ,
Tiflisə məni arx çıxartm aq üçün izin alm ağa göndərmişdiniz,
Allahverdi bəyin oğlu T arıverdi bəy V arşavada firən g dili öyrəndiyi
üçün hər məclisdə məndən hörm ətli idi. Bavücudi k İ, firəng və türKİ
dilindən başqa özgə dil bilm əzdi.
Hatəmxan ağa. Balam, sən hələ uşaqsan, bu zadlar tamam
boşdur. İnsana ağıl lazımdır. Bir dil artıq bilməK ilə ağıl artmaz.
Adam gərəK hər dil ilə olsa filcümlə fəhm və zəmanə əhlinin adət və
xəwasından müttəle olsun; öz işin yola aparsm.
Şahbaz bəy. Zəmanə əhlinin birisi də P arij xalqıdır. Sizin
sözünüzə görə onlarm da adət və x əw a sm d an xəbərdar olmaq lazım
gəlir.

Hatəm xan ağa. Nə eybi var, onların da adət və xəvassını bilgilən, əgər istəyirsən.
Şahbaz bəy. Bu surətdə əgər P arijə getməsəm, oranm əhlinin
adət və xəvvasm dan necə m üttəle ola bilərəm?
Hatəm xan ağa. Çox asan. Necə k İ, mən onları bilirəm , ancaq
müsyö Jo rd an ı görməK ilə, sözlərinə qulaq asmaq ilə. Əgərçi
Qarabağdan başqa bir özgə yer görməmişəm.
Şahbaz bəy. Əmi, qanm ıram kİ, siz necə P arij əhlinin adət və
x əw asın d an xəbərdarsm ız?
Hatəm xan ağa. Bu saat mən sənə qandırım, balam! Mənə yəqin
hasil olubdur k İ, bizdə hər adət və xasiyyət var isə, ə k s İ Parij
əhlindədir. Məsələn, biz əlimizə həna qoyarıq, firənglər qoymazlar;
biz başımızı qırxarıq, onlar başlarma tÜK qoyarlar; biz papaqlı
oturarıq, onlar başıaçıq oturarlar; biz başmaq geyərİK, onlar çəKmə
geyərlər; biz əlimiz ilə xörəK yeyərİK, onlar qaşıq ilə yeyərlər; biz
aşKara peşKəş alarıq, onlar gizlin alarlar; biz hər zada inanarıq,
onlar heç zada inanmazlar; bizim arvadlarımız gödəK libas geyər,
onlarm arvadları uzun libas; bizdə çox arvad almaq adətdir, Parijdə
çox ər almaq.
Şahbaz bəy. Əmi, bunu başa düşmədim.
Hatəmxan ağa. Niyə başa düşmədin, balam? Çox arvad almaq
ibarətdir ondan Kİ, bir Kİşi bir arvada İKtifa etməsin və çox ər almaq
da ibarətdir ondan kİ, bir arvad bir Kİşiyə İKtifa etməsin. Əw ə Ikİ adət
bizdədir, sonram Parijdə. 0 Kİtablara görə kİ, müsyö Jordan bu uzun
qış onların məzmununu müttəsil bizə heKayət edibdir, dəxi hamı zadı
bu qərər ilə fərz eylə, bifayda Parijə getməK niyyətindən düş!
Müsyö Jordan (rişxənd ilə). Xa-xa-xa! H atəm xan ağa, təəccüb
edirəm kİ, sizin Kİmi qəvaidi-məntiqiyyədən müttəle, əqilli və
fərasətli, m ərdi-gühənsal bu zamana qədər məşvərətxanaların
birisində ərKani-məşvərət siİKİnə daxil olmuyubsunuz; əgərçi mən
siz təqrir etdiyiniz qaidəyə bir bəhs varid edə bilmənəm, laKİn
istərdim Kİ, mən bir neçə Kəlmə ərz edəydim, əgər rüsxətiniz olsa.
Hatəmxan ağa. Buyurun, həKİm sahib! Sizin hər sözünüz bizə
xoşdur.
Müsyö Jordan (vüqar ilə). H atəm xan ağa, mənim qəsdim bu idi
Kİ, Şahbaz bəyi Parijə aparıb, əvvələn, özüm onun tərbiyəsinə
mütəvəcceh olub, firəng dilini və ülum unu bə-qədri m əqdur ona
təlim edib, saniyən, onu Kralımıza tanıdıb, burada mənim haqqımda
zahir etdiyiniz yaxşılıqlarm və zəhm ətlərin əvəzində Kraldan ona bir
bəxşeyiş alıb geri qaytaram ; çünKİ mən Kralm məxsus və təhti-

himayətində olan darülelm in hünəm a və üləm asından və o əlahəzrətin müqərrəbi və mötəmədiyəm; amma çün sizin təqriratınızdan
müşəxxəs oldu kİ, siz səfərin fəvaidinə münKİrsiniz; ona binaən
mənə lazım olur Kİ, səfərin fəvaidini m üvafiqi-vaqe məsəl ilə sizə
isbat edim. Əgər, məsələn, mən Qarabağa gəlməsəydim (əlini uzadıb
cibindən bir dəftər çıxarıb, açıb içində səliqə ilə düzülm üş bir neçə
otları göstərib), əgər mən Qarabağa gəlməsəydim, Kİm biləcəKdi kİ,
Qarabağın yaylaqlarında bu o tla r mövcuddur? Bundan əvvəl bizim
ətibba və hÜKəmalarımız cənab Linney və T urnefor və B ertram belə
güman etm işlər Kİ, bu nəbatat ancaq Alp dağlarında və AmerİKada
və AfrİKada və Şveysariya dağlarında mövcud olur. Amma mən indi
buraya gəlməK səbəbi ilə P arijin darüelm inə isbat edəcəyəm kİ,
məzKur hÜKəmalar biİKÜlliyə səhv ediblər. Bu nəbatat Qarabağın
dağlarında Kəsrətlə m övcuddur və bu n əb atatın m ahiyyətini, təhqiq
və xəvassını təcrübə ilə m üşəxxəs edib, o xüsusda ətibbanm istehzarı
üçün təsnifi-cədid aləmdə m əşhur edəcəyəm. Məsələn, bu ot kİ
görürsünüz (əli ilə b ir Kİyaha işarət edib) latm ca bunun adı
aqantusdur kİ, mənim təcrübəm ə görə qarm ağrısına, çox faydası
var. Cənab Linney bunu fərz edir üçüm cü dərəcədə və cənab
Turnefor onu fərz edir dördüm cü dərəcədə, am ma mən onu İKİmci
dərəcədə fərz edəcəyəm və bu o tu n adı latınca serastru m alpinum dur
Kİ, göz ağrısm a nəhayət m ənfəəti var. Cənab Linney bunu fərz edir
yeddimci dərəcədə və cənab T urnefor onu fərz edir altım cı dərəcədə,
amma mən onu fərz edəcəyəm onumcu dərəcədə və bu otun adı
latm ca qamlina afriqanadır kİ, diş ağrısm ın əlacı m ünhəsirdir buna.
Cənab Linney bunu fərz edir beşimci dərəcədə və cənab T urnefor onu
fərz edir üçümcü dərəcədə, am ma mən onu səKKİzimci dərəcədə fərz
edəcəyəm. Bu otun adı latm ca qom bretum dur Kİ, bu zam ana qədər
Yevropada hərgiz m əşhur deyildi, ancaq onu AmerİKa nəbatatından
bilirdilər. İndi mən çox sevinirəm Kİ, onu Q arabağm dağlarında
tapmışam kİ, soyuqdəymə üçün nəhayətdə nafedir; cənab Linney onu
altımcı dərəcədə fərz edir, cənab T urnefor beşimci dərəcədə fərz
edir, amma mən onu dördüm cü dərəcədə fərz edəcəyəm. Və hamı
tapdığım nəbatatın və ələfiyyatın m ahiyyətini və xasiyyətini bu
qərar ilə yazıb aləmə bildirəcəyəm. Və mənim ism ü rəsmim bu
cəhətdən cənab Linneyin ham isi Georq Q llifordun ism ü rəsmindən
ərfə və əcəll və ülum üçün göstərdiyim xidm ət Germaniyanm
məcməyi-üləması K artoflu azarın ı ax tarıb tap d ıq ları cəhət ilə
vətənlərinə göstərdİKİəri xidm ətdən əla və əfzəl olacaqdır.

Hatəmxan ağa. HəKİm sahib, vallah, başa düşmədim k İ, nə
danışdınız, Qlliford Kİmdir? Linney Kİmdir? Turnefor Kİmdir? Niyə
onlar zəhmət çəKİb otlara dərəcə qərar veriblər? Germanı nədir, Katrofl Kİmdir, o niyə azarlamışdır, o nə böyÜK şəxsdir Kİ, vətən bu
mərtəbədə onun etidamlı-məzacma və tuli-ömriinə talibdir? (Bir
qədər sÜKUt olunur, müsyö Jordan gülür, sonra geııə Hatəmxaıı
ağa). Yoxsa, həKİm sahib, bizim Şahbazı da aparıb belə tapmacalardan öyrədəcəKsiniz?
Müsyö Jordan. H atəm xan ağa, bağışlaym ; doğru buyurursunuz, indi bildim kİ, sizə nə qisim gərəK misal gətirməK; məsələn,
bir ay bundan əvvəl Qarabağm əlyetməz dölündən Köhlən at altm da
gəlib sizə qonaq olan xoşbəxt adam Kİ, adı yadım dan çıxıbdır, əgər
Qarabağa gəlməyəydi, bu qədər dövləti haradan ələ salardı?
Hatəmxan ağa. HəKİm sahib, bax, bu söz necə aşKardır! Doğru
buyurursunuz, əgər o, Qarabağa gəlməsəydi, heç vaxt dövlətə
çatmazdı.
Şahbaz bəy. Başma dönüm, əmican, rüsxət verin, müsyö
Jordan ilə gedim, əgər mənim xoşbəxt olmağımı istəyirsiniz, heç
vaxt belə fü rsət ələ düşməz. Necə Kİ, səfərin faydasm ı hər İK İniz də
iqrar etdiniz.
Hatəmxan ağa (bir az fİKİr edib). HəKİm sahib, nə müddətə
Şahbaz Parijə gedib qayıda bilər?
Müsyö Jordan. Bir il çəKər gedib-gəlməyi, ziyadə çəKinəz. Bir
ildən az qalsa, getməyindən m ənzur olan fayda b iİ K Ü lliy ə hüsula
gəlməz; çünKİ ümdəsi firəng dilini ö y r ə n m ə K d i r .
Hatəmxan ağa (üzün arvadm a tu tu b ). Arvad, dəxi nə eləyəK,
qoy getsin. Papağın çevirərsən, il gələr Keçər. Uşaqdır, KÖnlü
istəyir, getsin, Pariji görsün. HəKİm sahib də bir yaxşı adamdır,
onun hüzurunda bir para m ərifət Kəsb edər; yaxşı, yamanı görər.
K raldan bəxşeyiş alar, il başında Qarabağda hazır olar, o vaxtadəK
biz də onun toy tədarÜKÜnə məşğul olluq, gələn Kİmi toyun başlarıq.
Şəhrəbanu xanım (yerindən qalxıb çığıra-çığıra). Kişi, nə
danışırsan, sənin fİKrin haradadır? İstəm irəm onun P arijə getməyin
də, m ərifət Kəsb etməyin də, firəng Kralmdan bəxşeyiş almağm da!
Bu sözlər tam am bəhanədir. Şahbaz istər getsin Parijə, məclislərdə,
yığm caqlarda üzüaçıq gəzən qız, gəlinlər ilə Kef etsin, danışsm ,
gülsün, vəssalam!
Hatəmxan ağa (təngə gəlib). Ay arvad, bəsdir, A llahı sevirsən,
çığırma! Dəxi neyləyim? B acarırsan, qoyma getsin! Göydə uçan qanadlı quşu əyləməK olursa, Şahbazı da güc ilə əyləməK olar. R üsxət

verməsəm, atıla r minər atın a, hoppanar A razm o taym a, sonra mən
onu haradan tapım ? Sən onu tanım ırsan məgər kİ, necə höccətdir?
Şəhrəbanu xanım (dəxi də bərK çığırıb). Mən ondan da
höccətəm! Qoymanam getsin! Əgər Şahbazı Parijə getməyə qoysam,
bu Iəçək çəngilərin ləçəyi olsun! (Əlini uzadır örpəyinə).
Şahbaz bəy (gülə-gülə, arxayın). Allahu əKbər! Əmidostum
bilmirəm hansı qaravulları ilə məni dustaq edəcəK?
Şəhrəbanu xanım (çığıra-çığıra). G örərsən; sən də öz
bildiyindən, mən də öz bildiyimdən! (Qalxıb damdan çıxır.)
Hatəmxan ağa. A rvadlarm işi xətadır.
M ü syö Jo rd a n təəccüb edir və Şah baz bəy q eyzlə sa m it qalır.

P ə r d ə s a lın ır

ÜÇÜNCÜ MƏCLİS
Üçümcü məclis yenə ord a vaqe olur. D a m m bir tərəfində
Şəhrəbanu xanım oturubdur. B ir tərəfdə Şərəfnisə xan ım yun
da rıyır. Bu h alda birdən qapı açılır, Şərəfnisə x a n ım m dayəsi
X a n p ə r i içəri g irir.
Xanpəri. SəlaməleyK!
Şəhrəbanu xanım. ƏleyKəssəlam! X anpəri, bilirsən, iş necə
Keçdi? (Şərəfnisə xanım qulaq asır). İş belə Keçdi Kİ, Şahbaz gedir
Parijə. İndi səni ondan ö trü çağırdım kİ, əgər bir əlacm var isə, eylə.
H atəm xan ağa, özün bilirsən, b ir xam ırağız Kİşidir. Əvvəldən yaxşı
danışdı, amma sonra birdən boşaldı. Müsyö Jord an m və Şahbazm bir
para ağılsız sözlərindən yerdən oldu. Amma mən gərəK ya öləm, ya
Şahbazı qoymayam getməyə. Doğrusu, Şərəfnisəni gözüyaşlı görə
bilmənəm! Allah götürərm i, Şahbaz getsin P arijdə Kef etsin, on beş
yaşmda gül üzlü uşağım ah çəKsin, qan tü p ü rsü n , saralıb sapa
dönsün, incəlib ipə dönsün?
Xanpəri. Xanım, əlac odur kİ, bayaq sənə deyirdim . Nə lazım dır
Kİ, H atəm xan ağadan və ya özgəsindən m innət çəKƏSən. Göndər
qonşuluqdan Ağcabədi Kəndindən, Qızılbaşdan gələn dərviş Məstəli
şahı gətirib necə Kİ, sənin m uradm dır, bu işi elə düzəltsin. Onun
cadusunda mən b ir hİKmət görmüşəm kİ, əgər istəsə, bu saatda məni
qocamdan boşadar.
Şəhrəbanu xanım. Xanpəri, mən də onun cadusunun gücünü
eşitm işəm . Amma genə bir az səKsəKəliyəm; o etdiyi işlərdən heç

bilirsənmi? De görüm ürəyim dürüst qızasıdırmı? ÇünKİ bu iş çox
çətin işdir.
Xanpəri. Xanım, ağcabədili Kərim Koxanm arvadı Səlıninazı o
boşatdırıb oynaşma verdirm ədim i? M uğanlı Səfərəli Kİşinin qızını
sevgilisinə qovuşdurm adım ı? Dədəsini kİ, qızı verm əyə razı
olm urdu, cadu ilə öldürmədimi? Cavadlı Kərbəlayı Qənbər qızı
Şahsənəm in ərini, bir İİİİk yoldan arvad alm asm deyə, qaytarıb
gətirm ədim i? Onun əlindən heç zad qurtarm az!
Şəhrəbanu xanım. Gözüm X anpəri, bəs tez oğlun Əlmərdanı bu
saatda göndər Məstəli şahı Ağcabədi K ə n d i n d ə n alıb gətirsin! Desin,
xanım çağırır. Hər nə istəsə, vəd eləsin. X ülasə, axşam çıraq yanan
vaxtda gərəK Məstəli şah bizim evdə h azır olsun!
Xanpəri. Baş üstə, xanım , bu saatda göndərrəm! Amma gərəK
M əstəli şah H atəm xan ağadan, Şahbaz bəydən xəlvət bura gəlsin.
A llah eləməmiş, əgər Şahbaz onu burada görsə, onu da öldürər, məni
də sağ qoymaz.
Şəhrəbanu xanım. Əlbəttə, mən indi bu saatda çıxaram . Hatəmxan ağanı da, Şahbaz bəyi də ilxıya baxm ağa göndərrəm və tapşırram Kİ, gələndən sonra Şərəfnisənin evində yıxılsm lar-yatsm lar k İ,
gecə bu damda su qoyub Şərəfnisənin başm ı yuyub çimdirəcəyəm.
Sən d u r get, dərvişin dalınca oğlunu göndər.
H ə r İKİsi gedir. S on ra Şərəfnisə x an ım ya lq ız, a y a q üstə.

Şərəfnisə xanım. Ux, Allah, Kərəminə şÜKÜr, bir az ürəyim
dincəldi! Yox olsun o ö I k ə k İ , onda cadu, p itİ K olmaya! Əgər məməm
deyən dərviş olmasaydı, ş ə k s İ z , müsyö Jordan Şahbazı aparacaqdı,
günümü göy əsKİyə düyəcəKdi.
Bu halda qapı açılır, Şah baz bəy içəri g irir.

Şahbaz bəy. Şərəfnisə, qadan alım, bilirsən Kİ, əm idostum bu
gün nə tu fan elədi? Müsyö Jordanın yanm da əmimin üstünə çır-çır
çığırdı, məni də hədələdi.
Şərəfnisə xanım. Şahbaz, heç özün etdiyindən xəbərin yoxdur,
əm idostunun çığırm ağı gözünə görünür.
Şahbaz bəy. Qadan alım, Şərəfnisə, mən özüm nə eyləmişəm?
Şərəfnisə xanım. (Tez yeriyib, əlin uzadıb hanasmm dalısından
bir neçə yarım səhifə Kağız çıxardıb açır). Şahbaz, bu şəKİlləri bəs
mənə Kİm gətirdi? Bunları sən gətirib demədinmi Kİ, Parij

qızlarının, gəlinlərinin şəKİlləridir, gör Parijdə necə gözəl qızlar
var? Bu qızlar, gəlinlər tamam üzləri açıq m əclislərdə, yığmcaqlarda
oğlanlar ilə bir yerdə oturub-dururlar? Hələ mən bu şəKİlləri
utandığımdan əmidostuna göstərməmişəm.
Şahbaz bəy. Bıy, Şərəfnisə, necə uşaq-uşaq danışırsan? Bu
şəKİllər müsyö Jordanın Kİtablarmm içində idi. Müsyö Jordan
Kitablarını açıb baxanda gözü bunlara sataşdı, çıxardı, mənə verdi,
apar adaxlma göstər və dedi Kİ, bu il Parijin qızları və gəlinləri belə
paltar geyirlər. Keçən il ayrı tövr paltarları var idi. Gələn il bir özgə
qayda ilə paltar geyəcəKİər. Hər il Parijdə libas geyməK sayağı
dəyişilir. Mən də gətirdim sənə verdim; bundan gələsi nə var?
Şərəfnisə xanım. Bundan gələsi o v ar Kİ, sən bu qızlarm
havasına yellənib uçursan, istəyirsən Parijə gedəsən!
Şahbaz bəy. Şərəfnisə, bu nə sözdür deyirsən? Tamam Parijin
qızları qurban olsun sənin bir tÜKÜnə! Mənim Kİ, sənin təK gözəl
yarım var, behişt huriləri gözümə görÜKməz. Sənsiz mənim bir
günüm olmasm!
Şərəfnisə xanım. Bəsdir, A llahı sevirsən bu bazıları bizə az gəl,
sənsiz bir günüm olmasın deyən oğlan burdan P arijə getməz. Sən
məni heç sevmirsən!
Şahbaz bəy (uzanıb onun boynundan qucaqlayıb öpür).
Şərəfnisə, doğrudan, sən məndən belə bədgüman olubmuşsan! Mənim
ürəyimə bir ox vursaydın yaxşıdı Kİ, bu sözü üzüm ə dedin. A xır bir
soruş gör Kİ, P arijə nə səbəbə gedirəm?
Şərəfnisə xanım. (ağlaya-ağlaya Şahbaz bəyin əlin boynundan
qopardıb). Nə işim var soruşum; səbəbini özüm çox yaxşı bilirəm.
Səbəbi bulardır ey! (Şəkİİ Kağızlarm dişin-dişinə qısıb əlində bərKbərK övKƏİəyir, salır ayağı altma).
Şahbaz bəy. Vallah, yox, səbəbi olar deyil, sən bilm irsən.
Mənim tay-tuşlarım tam am m ərifət sahibi olub, qulluq edib, hörmətizzət tapıb, xoşbəxt olublar. Mən qalmışam elə bu qam ışlıqda adsız,
sansız.
Şərəfnisə xanım. Əvvələn, bu yalandır kİ, deyirsən, Kİm
bizlərdən mərifət ilə, qulluq ilə xoşbəxt olubdur? Bu gördüyünüz
xoşbəxtlər tamam özgə yol ilə bəxtə yetişiblər. İKİmci, əgər qulluq
etməK istəyirsən, get Tiflisə, orda qulluq elə. Bir azdan sonra əgər
istəyirsən, get başqa şəhərlərə Kİ, əl çatsm , ün çatsm . Parijə
bizlərdən nə gedən var, nə gələn var!
Şahbaz bəy. Doğru deyirsən, amma adam m hər işdə gərəK
vasitəsi olsun. Tiflisdə və o b iri şəhərlərdə məni tanıyan yoxdur.

Mənə Kİm vasitə olub məni qulluğa qoyduracaq və hörmət
tapdıracaq? Amma bu firəngi bir yaxşı adamdır, məni də sevir,
ocağım ızı tanıyır. Bu məni Parijə aparıb firəng dilini öyrətməKdən
və Krala tanıtmaqdan məşhur ollam, qayıdandan sonra hər yerdə
yerim olar.
Şərəfnisə xanım. Bu sözlər tamam fənnü feldir. Məni aldatmaq
üçün bəhanədir. Nə sözdür Kİ, sənin Kİmi cavan, Kamallı oğlan
Tiflisdə qulluq tapmaz?
Şahbaz bəy. Parijdən qayıdandan sonra genə gedib Tiflisdə
qulluq edəcəyəm.
Şərəfnisə xanım (ayağı ilə şəkü Kağızlarını itələyib). Parijdə
sənin Kİmi oğlan bu poşalarm əlindən sağ qurtara bilərmi kİ, qayıdıb
gələndən sonra adam Kİmi durub-otura? Heç vaxt sən Parijə gedə
bilm əzsən. Ha vaxt getsən, öyün!
Bu h a ld a H a təm x a n a ğ a qaim səs ilə Ş a h b a z bəyi çöldən çağırır.
Ş ahbaz bəy t e z d a m d a n çıxıb gedir.

P ə r d ə s a lın ır

DÖRDÜNCÜ MƏCLİS
D ördüm cü məclis H a təm x a n a ğ a n m d a m m d a vaqe olur. Bir
tərəfdə Şəhrəbanu xanım oturubdur, bir tə rə fd ə Şərəfnisə xanım ,
bir tərəfd ə onun d ayəsi X a n p əri. Gecədən İ k İ saat Keçibdir.
Şəhrəbanu xan ım başını y u x a rı qovzu yu b ü zü n X a n p ə riy ə tutub
d a rıx m ış soruşur.

Şəhrəbanu xanım. X anpəri, necə oldu, dərviş gəlmədi?
Xanpəri. Xanım, tələsmə, bu saat gələr.
B irdən qapı açılır, M əstəli şah-caduKÜni-məşhur qaşqabağı
tÖKÜlmüş içəri g irir.

M əstəli şah. Səlam əleyKÜm!
Şəhrəbanu xanım (başmı yuxarı qovzuyub). ƏleyKÜməssəlam,
baba dərviş, xoş gəldin! Gəl otur.
M əstəli şah (oturub). Xanım, mənə nisbət nə qulluğunuz var?
Buyurun, can-baş ilə bitirməKdə müzayiqə yoxdur!
Şəhrəbanu xanım. Baba dərviş, b ir cüzvi, yüngül işdən ötrü

sənə zəhmət vermişəm! Mətləb budur k İ, bizim Şahbaz lap yolundan
azıb: bir firəngi qonağımız var, xəyalmdadır k İ, ona qoşulub Parij
şəhərinə getsin, mənim bu oturan, gül üzlü uşağımı k İ, onun
adaxlısıdır, iyirmi gündən sonra toyu başlanacaq, ağlar-sızlar
qoysun. Mən və Hatəmxan ağa nə qədər yalvardıq, söylədİK, qulaq
asmadı; gərəKdir Kİ, bir iş edəsən Kİ, bizim Şahbaz Parijə gedə
bilməsin və müsyö Jordan ondan əl çəKsin, aparmasm.
Məstəli şah. Xanım, bu cüzvi, yüngül iş deyilmiş; bəİKƏ çox
böyÜK və çətin iş imiş. GərəKdir k İ , bu işdə mənim cadumun əsəri ya
Parijin, ya müsyö Jordanm başmda çatlasm.
Şəhrəbanu xanım. Baba dərviş, mən anlamadım, necə gərəK
cadunun əsəri ya Parijin, ya müsyö Jordanm başmda çatlasm?
Məstəli şah. Xanım, məsələn, əgər Şahbaz bəyə əl vursam,
lazım olar Kİ, onun bədəninə bir cin müsəllət edim Kİ, bu səfərin
xəyalını onun başmdan çıxarsm. Amma olur k İ, bu işdən o qorxsun,
ağlına rəxnə yetişsin, ya azarlasın, ya çolaq olsun, çünKİ çox
uşaqdır, cavandır.
Şəhrəbanu xanım. Bıy, Allahı sevirsən, baba dərviş, belə
danışma, bu işlər tamam ondan ötrüdür Kİ, Şahbaz bir gün
gözümüzdən uzaqlaşmasın. Necə olar Kİ, onun canma cin müsəllət
olmağa razı olaq?
Məstəli şah. Bu surətdə gərəKdir Kİ, divlərə, ifritələrə əmr edim
Kİ, Pariji xarab etsinlər, altını üstünə çevirsinlər Kİ, Şahbaz bəy dəxi
ora getməK niyyətindən düşsün, yainKİ Mərrix ulduzuna hÖKm edim
Kİ, müsyö Jordanm boynunu vursun k İ, Şahbaz bəyi aparan olmasın.
Bu işin bundan başqa heç çarəsi yoxdur.
Şəhrəbanu xanım. Bu necə mümKÜn şeydir, baba dərviş, belə iş
eləməK olarmı?
Məstəli şah. Pəh, bu mənim işimdir, xanım, nə şübhə yeridir?
Məgər eşitməmisiniz k İ, bir neçə şəyatinə əmr etmişəm Kİ, həmişə
Şişə qalasında üsuli və şeyxi mollalarının arasmda fitnə və fəsad
salıb heç vaxt onları dinc qoymasmlar. Ondan ötrü Kİ, onlar minbərə
çıxıb aşKara xalqa vəz edirmişlər Kİ, caduKÜnə və sairə inanmaym.
Aya, mən deyiləm k İ, Gilcan adlı ifritin ruhunu Kİ, şeytənətdə və
məzərrətdə fəridi-əsrdir, Ağa Vəli Əliqulu oğlunun bədəninə müntəqil edib Səlyan xalqınm canına müsəllət etmişəm Kİ, gecə-gündüz
onun qorxusundan evlərində rahat yata bilməzlər! Hələ Səlyan
xalqına az qisas etmişəm. Ondan ötrü Kİ, onlar bildir məni Səlyana
qoymayıb qovdular k İ, bura darülmöminindir. Sən dərviş və
caduKÜnsən, bura ayaq basma! Hansı işlərimi söyləyim? Bu işlər

yaxm zamanda etdiyim əməllərin əlamətidir. On bir il bundan i r ə l i
Araz qırağına gəlmişdim; istiyirdim Kİ, Naxçıvan və Şərur mahallarınm qabağından Keçib İrəvana gedəydim. Hər İ k İ mahalın xalqı
mənə mane oldular kİ, səni qoymarıq bu torpağa Keçəsən. Oııdan
ötrü Kİ, əlində təzKİrən yoxdur. Naməlum, təzKİrəsiz adamlara yol
verməK, bu tərəfə KeçirməK qanun ilə qadağandır. Bavücudi k İ,
əlləm-qəlləmlər özləri gecə-gündüz qaçaq mala gedən t ə z K İ r ə s i z
adamları o yana, bu yana bələd olub Keçirirlərdi. Nə qədər yalvardım-yapışdım, sözümə qulaq asmadılar. Aşağı getdim olmadı, yuxarı
getdim, olmadı; axırda lap acığım tutdu. Əcinnələrə, ifritələrə hÖKm
etdim kİ, tamam Naxçıvan, Şərur mahallarının damlarmı qaldırıb
yer ilə yeKsan etdilər kİ, zərbindən Ağrı dağınm bir tərəfi də qopub
tÖKÜlüb AKur Kəndini batırdı. Oranm biçarə erməniləri də yaman
qonşularının səbəbindən fənaya getdilər. Xülasə, Murova desəm,
yerindən qop, qopmazmı? Araza desəm, axma, axarmı?
Şəhrəbanu xanım (təəccübdən əlin dodağma aparıb). Allah,
dərdini əsirgə...
M əstəli şah. Xanım, gecə Keçir, durmaq vaxtı deyil. İndi siz
mənə buyurun görüm, müsyö Jordan havaxt gedəcəK?
Şəhrəbanu xanım. On gündən sonra.
Məstəli şah. Çox yaxşı, indi mən bu saatda, xanım, sizin
gözünüzün qabağmda Parijin heyKƏİin bərpa edib, burda onu
pozacağam. Və divlərə və ifritələrə hÖKm edəcəyəm kİ, haman dəqiqə
Pariji yıxsınlar və on günə qədər xəbərini müsyö Jordana
çatdırsmlar Kİ, Şahbaz bəyi aparmaq fİKrindən düşsün; yainKİ bir
böyÜK xoruzu qabağımda tutub adın qoyacağam müsyö Jordan, bıı
saatda onun boynunu vurub Mərrix ulduzuna əmr edəcəyəm Kİ, bıı
tövr ilə o da on günədəK həqiqətdə müsyö Jordanın boynunu vursun;
taKİ Şahbaz bəy ondan xilas olsun. İndi buyurun görüm, cənabınız
Parijin xarab olmağmımı istərsiniz, ya müsyö Jordanm boynunun
vurulmağm?
Xanpəri (tez əlin yuxarı qovzuyub, çalıb). Hər İKİsini, baba
dərviş! Firənglərə yazığımızmı gələcəK?
Şəhrəbanu xanım. Bıy, arvad, sənin ürəyin daşdır, nədir?
Biçarə Parijlilər bizə nə eləyiblər k İ, evlərin, imarətlərin başlarına
yıxaq, min-min adamm qırılmağma bais olaq? Bu qalmaqala bizi
ancaq o çör-çöp döşürən müsyö Jordan salıbdır. (Üzün Məstəli şaha
tutub). Baba dərviş, hər nə bilirsən ona eylə! Burada xoruzun
boynunu vur, Mərrix ulduzuna hÖKm et k İ, o da müsyö Jordanm
Arazdan Keçəndən sonra boynunu vursun. Şahbaz yalqız qalsın.

Genə bu taya Keçsin, qayıtsm gəlsin. Bir təqsirli adamm ölməyi çox
yaxşıdır min-min günahsız xalqm qırılm ağm dan isə.
Şərəfnisə xanım. Can ana, elə demə, müsyö Jordan yazıqdır!
Çox yaxşı adamdır. Bu yaylaq h ər gün qəribə güllərdən, çiçəKİərdən
dəstələr bağlayıb Şahbaz bəylə mənə göndərirdi k İ, apar adaxlına
ver, görsün neçə ildir bu yaylaqları gəzirlər, heç bu gülləri və
çiçəKİəri görübdürm ü və mənə b ir güzgü bağışlayıbdır k İ, Parijin
əcayibat bağm da bitən Yengi Dünya güllərinin surəti dalısmda
çəKİlmiş. Məni öz qızı Kİmi istərd i. Mən özümü öldürrəm , qoymaram
müsyö Jordanın boynu vurulsun! Parij dağılsm , bizə nə? Əgər orada
qızlar, gəlinlər üzüaçıq gəzm əsəydilər, Şahbaz heç vaxt ora
getməzdi. Parij yıxılsm, qız-gəlini də qırılsm!
Şəhrəbanu xanım. Vallah, bilm irəm hansm a razı olam? Amma
dəxi necə eyləyəK? Şərəfnisə də doğru deyir, müsyö Jordan yazıqdır,
yaxşı adam dır, eylə bircə bu işdə təqsirlidir k İ, Şahbazı yoldan
çıxarıb Parijə getməyi beyninə salıbdır. Məlum k İ, Parijdə yaman
adamlar var imiş. Qəza bu dərvişi bizə yetirib Kİ, bunun cadusu ilə
oranı yıxdırıb xarab etdirəK. (Üzünü M əstəli şaha tutub). Baba
dərviş, buyur divlərə, ifritə lə rə P ariji qaldırıb altın ı üstünə
çevirsinlər!
Məstəli şah. Baş üstə, xanım! (Üzün X anpəriyə tutub). Xanpəri
xala, çıx çölə, mənim şagirdim Qulaməliyə de Kİ, mənim xurcunum u
tez atın üstündən alsın, g ətirsin gəlsin.
X a n p ə ri t e z qalxıb çıxır.

M əstəli şah. X anım , H atəm xan ağa, Şahbaz bəy indi
hardadırlar?
Şəhrəbanu xanım. O b iri dam da. Ilxıdan qayıdıb y atırlar.
Məstəli şah. Xanım, bu sirdən gərəK olar və ya başqa adam nə
indi, nə sonra xəbərdar olm asın ha! Və illah cadu heç əsər bağışlamaz!
Şəhrəbanu xanım. Bu cəhətdən xatircəm ol, baba dərviş!
Bu h a ld a q a p ı açılır.

Qulaməli (əlində xurcun Xanpəri ilə məclisə daxil olur). Səlam
əleyKÜm!
M əstəli şah. ƏleyKƏSSƏlam! X urcunu yerə qoy, ağzınm bağını
aç, içində, üstündə əşKal çəKİlmiş taxtaparaları çıxart!

Qulaməli ( f a r s i d i l i ilə Kİ, o t u r a n ünas t a y i f ə s i a n l a m a s ı n ) .
Mixahi çe b e K o n i ?
M əstəli şah. Mixahəm Ke, heyKƏİe-şəhre-Parijra bərpa nümude,
bedivha və efritha hÖKm Konəm Ke, dər türfətüleyn zirü zəbərəş
Konənd: mesle on Ke əlan dər pişe-çeşme-in xatun (gözü ilə
Şəhrəbanu xanıma işarə edir), mən heyKƏİəşra ziro zəbər xahəm
Kərd.
Qulaməli (gülümsənmiş). Vase çi?
M əstəli şah. Vase səd dane bacaqluyi-taze K e, hala əz in xatun
bərayi-həm in mətləb xahəm gereft.
Qulaməli (gülümsənmiş). Xub, un xatu n ba paytəxti-firəng və
əhləş çe ədavət darəd?
M əstəli şah. İn heKayət xeyli derazəst, təqrirəş qüncayeşe in
məqam nədarəd, təxtəparəhara əz xurcin birun Kon!
Qulaməli. Həmin saət, əmma hiç əqləm bavər nəmİKonəd Ke, in
əmre müşKİl surətpəzir gərdəd; nəmidanəm şuxi mİKuni, ya nə? Dər
türfətül-eyn Parij xərab şəvəd, yəni çi?
M əstəli şah (gülümsənmiş). Çera yəni çe, mərdəKe? Hala in
xatune-mÜKərrəmə səd danə bacaqluyi-tazə bəraye in mətləb be min
xahəd dad və dəh ruz həm möhlət həst Ke, caduye-mən əsəre-xodra
be- bəxşəd və k ə s İ həm bedin serr vaqif nist və nəxahəd şod. Bəd əz
gereftəne bacaqluha dəsto və pa guşadəm. Məgər ta dəh ruz
nəmitəvanəm Kİ, xodra be on tərəfe Ərəs beyəndazəm, məra dər onca
k İ, peyda xahəd Kərd? Bəd əz mən hər çe badabad! Əgər ta dəh ruz
Parij xərab şəvəd bacaqluha biqilü qal əz həzme-rabe xahəd gozəşt.
To çe midani, bəİKe ta in moddət besaniheyi əz sanihat Parij xərab
şəvəd. Məgər in növ hadisate-əcibə dər aləm Kəmtər vüqu yaftəəst?
Qulaməli (taxtaparaları xurcundan çıxarıb gülümsənmiş). İn
fəqəreyi-əxirəra hərgez əqləm qəbul namİKonəd, xəyale-xaməst.
Məstəli şah ( g ü l ü m s ə n m i ş ) . Bəs f ə q ə r e y e - s a b i q ə r a ə q l ə t q ə b u l
n a m İ K u n ə d ? On h ə m Ke, x ə y a l e xam n i s t ?
Qulaməli (gülümsənmiş). A ri, dər on çe şəKKƏst?
M əstəli şah. Xub, digər həvəssəmra ba sualhaye-bifaidə məğşuş
məKon. Bero pişe-əsbha, montəzer baş. Mən həm bəd əz yeK saət
əməle-xodra tamam Kərde mirəsəm, səvar mişəvim , baz mİKərdim.
(Qulaməli gedir). Xanpəri xala, dur qapmı bərK bağla. Adam-madam
gəlməsin.
X a n p ə r i durur, qapın ı bərıc b a ğlayır, g ə lir oturur.

M əstəli şah (öz-özünə fa rsi dili ilə.) İn tayifeye-zənan əcəb
biçarə və sadəlövhənd, bedune-təsəvvür və təəm m ül bavər mİKonənd
Kİ, mən dər Qarabağ neşəste P a rijra dər torfətül-eyn zirü zəbər
mitəvanəm Kərd və ya M ərrixəm dər on tərəfe Ərəs gərdəni müsyö
Jo rd an ra vəqti rəftən m itəvanəd zəd.
Şəhrəbanu xanım. Baba dərviş, nə danışırsınız?
M əstəli şah. Məhzər oxuyuram , xanım k İ, işimiz avand olsun.
Divlər, ifritələr xəbərdar olsunlar k İ, nə fİKİrdəyəm. (Bundan sonra
Məstəli şah palazı qovzuyub əvvələn b ir m üdəvvər çızıq çəKİr,
deyir). Bu, P arij şəhərinin dairəsi. (Sonra ta x tap a ra ları bir-birinə
yapışdırıb on-on İ k İ böyÜK, k İ ç İ k hücrə və otaq şəKİində cızığın
içində evlər yapıb deyir) Bu da P arijin im arətlərinin və evlərinin
ş ə k İİ. (Sonra üzünü Şəhrəbanu xanımə çevirib). Xanım, buyurursunuzm u, P ariji KÜn-fəyəKÜn etdirim , altın ı üstü n ə çevirtdirim ?
Şəhrəbanu xanım. Bəli, dəxi necə edəK, A llah səbəbKara bəla
versin! Q urunun oduna yaşlar da yanacaq, biçarə P arijlilər bizə bir
zad etm əm işdirlər. B unun babalı olsun o n larm q ızların m ,
gəlinlərinin boynuna k İ , m əclislərdə həmişə oğlanlar ilə, Kİşilər ilə
bir yerdə üzüaçıq oturub, söhbətə və ix tila ta məşğul olub, xalqı
azdırıb yoldan çıxardırlar. Baba dərviş, işinə m əşğul ol.
Məstəli şah. Xanım, divlərin əl m uzdunu, ənam ını Kərəm edin!
Şəhrəbanu xanım. Baba dərviş, divlərə ənam nə lazım dır?
Məstəli şah. Pəh, xanım , m əgər mənim divlərim İran sərbazı idi
k İ, m üftə qulluq edələr? Məgər mən vəzir Hacı M irzə A ğası idim k İ,
onlara heç zad verməyəm, ancaq söyəm, qorxudam ?
Ma qulam ani in Əli şahim ,
Əz təm am i zəm air agahim ,
Nə məvacib, nə çirəvü, nə əliq,
NovKəri qürbətən iləllahim .
Şəhrəbanu xanım. Baba dərviş, m əgər Hacı M irzə Ağası
sərbazlara heç zad verm irdi? Ancaq söyüb qorxudurdu?
M əstəli şah. Xanım, vallah, mən T ehranda b ir yol öz gözüm ilə
gördüm Kİ, Hacı Mirzə A ğası Topxana m eydanm da M irvarid topuna
baxırdı. Birdən yeddi yüz sərbaz onun dövrəsini çevrəyib başladı
məvacib istəməyə. Haman saat Hacı M irzə A ğası əyilib, ayağından
başm ağının b ir tayını çıxarıb, əlinə alıb, beş m in yaman ilə, alıcı quş
Kİmi, cum uldu onların üstünə. Sərbazlar k ə k İİ k sürüsü Kİmi onun
qabağmdan dağılıb qaçdılar. Heç b irisin i tu ta bilməyib, qayıdıb

topun yanına gəldi, üzün hüzurda duran xanlara tutu b xitab eylədi:
«Həzərat, gördünüz? Belə qorxaq qoşun ilə bilm irəın H eratı necə
alacağam. Yaxşı k İ, mən hələ qılmc ilə onların üstünə cumulmadım.
Onda onlarm qaçmağı bilm irəm harada dayanacaq idi. Fəəmma
bunun yalqız onlarm qorxaqlığm a həml eləməK olmaz. Mənim
rüstəm anə şücaətim in vahim əsindən k İ, birdən onlara həmlə elədim,
olar belə ürKÜb dağıldılar». SərKərdənin... cürətində çox sirr var idi.
İndi siz, xanım , güman eləməyin Kİ, mən divlərim i quru nağıl ilə
bəsləyirəm; bəİKƏ mən gərəK belə işlərdən ö trü onlara ziyafət edəm,
onları oxşayam , oynadam, şihabi-saqib düşüb oları qıranadəK.
Şəhrəbanu xanım. Necə şihabi-saqib oları qıranadəK? Baba
dərviş, nə deyirsən? Məgər oları sonda şihabi-saqib düşüb qıracaq?
M əstəli şah (gülə-gülə). Əcəb fİKİr edibsiniz! Bəs divlər,
ifritələr nahaq yerə o qədər bigünah xalqm həlaKətinə bais olurlar
və
gözəl şəhəri nahaq yerə xarab edirlər? Belə günahi-əzim in
cəzasmda A llahın qəzəbi onlara yetişməz?
Şəhrəbanu xanım. Yaxşı, baba dərviş, ç ü n K İ belədir, niyə
canlarından qorxm ayırlar? Niyə belə işə ayaq qoyurlar?
M əstəli şah. Əwələn, o səbəbə kİ, mən buyururam, İKİnci, o
səbəbə Kİ, axmaqdırlar və təbiətlərinin təğazasıdır. Əgər belə
etməsələr, dincələ bilməzlər. Şəyatin olmasaydı, dünyada heç bir
yaman əməl olmazdı və bəni-adəmi yaman işlərə heç k ə s düçar
etməzdi.
Şəhrəbanu xanım. Doğru d e y i r s ə n , baba d ə r v i ş ! Nə q ə d ə r g ə r ə K
divlərə ənam v e r ə K ?
M əstəli şah. A rtıq istəm irəm , nə qədər k İ, vədə edibsiniz,
xanım, yüz bacaqlı.
Şəhrəbanu xanım. Baba dərviş, çox olmazmı?
M əstəli şah. Xub m in-m in tüm ənə dəyən şəhəri xarab
etdirirsiniz, yüz bacaqlı verəsiniz çoxdur?
Şəhrəbanu xanım (üzünü qızma tu tu b ) Şərəfnisə xanım , balam,
pul sandıqçasm ı bura gətir. (Şərəfnisə xanım tez qalxıb yÜKdən pul
sandıqçasm ı alıb anasının qabağına qoyur, Şəhrəbanu xanım
sandıqçanm ağzını açır, yüz dənə təzə bacaqlı çıxardır, deyir.)
Balam, Şərəfnisə, toy xərcinə dəxi heç pul qalmadı.
Şərəfnisə xanım. NeynəK, ana, b ir -İK İ yüz toğlu satarıq genə
pul olar.
Şəhrəbanu xanım. Doğru deyirsən, balam, burun-qulaq başa
sədəqə. (Üzün çevirir). Al, baba dərviş!

Q ızılları verir M əstəli şaha. D ərviş q ızılla rı a lır, q oyn u n a qoyur,
te z biləKlərini çırm ayıb xu rcu n u n dan bir Kİtab çıxardır, Kİtabı
açıb vərəqləyir, bir p a r a n axışlı səhifələrinə baxır, başm ı
q ovzu yu r.

q a p m m d a lısm d a n m əlum olur. D ərviş M əstəli şah cəld
ta x ta p a r a la r ı döşürüb tÖKÜr xurcuna, a tır çiyninə, g ir ir y Ü K Ü n
q a b a ğ m d a asılan p ərd ən in d alısm a, g iz lə n ir . M üsyö Jo rd a n
q a p m ı ta r a q -ta r a q döyü r, a z qalır q a p m ı sm d ırsın ; çağırır.

Məstəli şah. Bəli, P arij şəhəri Əqrəb bürcünün altm da vaqe
imiş, əməl tam am dır. Bu bürcün təsirindəndir k İ , bu şəhərdən heç
vaxt bəla ə s k İ k olmaz... (Sonra qalxır ayağa, əlində bir dəyənəK,
üzün Şəhrəbanu xanıma və qızm a tu tu b ). X anım lar, qorxmuyun,
ürəyinizi bərKİdin! (Sonra gözlərin çevirir, su rətin heybətli edir, bu
m əntəri oxuyur)

Müsyö Jordan. H atəm xan ağa, Şahbaz bəy, qapmı açm!
Şəhrəbanu x an ım sərasim ə yerin dən q a lx ır, qorxu ilə g e d ir
q a p ıy a sarı. Q ızı Şərəfnisə x an ım tir -tir ti tr ə y ir . X a n p ə ri dizinə
çırpır, ya va ş səs ilə.

Xanpəri. Dədəm vay, nənəm vay!
Dəğdəğəha fətəndi,
Tübbəl-Kəra Kərəndi,
Tübbəl-Kümu Kumuha,
Biyəndi, yəndi, yəndi.
(Sağm a-soluna üfürür, h e yb ətli səs ilə d ivləri, ifritələri adları
ilə çağırır, buyuruq verir.) Y a M əlix a , y a S əlix a , y a Bəlixa!
Q aldırm P ariji yerindən, vurun yerə, bu s a a td a necə Kİ, mən bu
heyKəli vurub zirü zəbər edirəm . (B ir qədəm g e ri çəKİlir,
dəyənəK ilə cızığa üz qoyub içindəKİ ta x ta p a r a la r d a n ya p ılm ış
balaca evlərin və o ta q la rm əşKalını çırpıb d a r b a d a ğ m dağıdır,
sonra bir ləm hə dayan ıb ü zü n Şəhrəbanu x a n ım a tu tu r ) .
X a n ım , g ö zü n ü z a y d m olsun, P a rij dağıldı! R a z ı oldunuzm u?

Şəhrəbanu xanım. Bəli, baba dərviş, çox razı oldum! Amma
gərəK P arijin dağılma xəbəri tez müsyö Jo rd an a çata Kİ, öz başınm
hayına qala, Şahbazdan əl ç ə k ə . Amma P arijd ən bura bu xəbəri
tezlİKİə bilmirəm Kİm çatdıracaq.
Məstəli şah (qəhqəhə ilə). Xa-xa-xa-xa! Xanım , bir adam k İ,
burdan P ariji göz yuman saatd a bərbad edə, onun xəbərini bir
dəqiqədə, bir saatda, b ir g ü n d ə , on g ü n ə d ə K b ura çatdıra bilməz? Nə
xəyal edirsiniz?
Şəhrəbanu xanım. Doğru deyirsən, baba dərviş, amma nə əcəb
olardı k İ , bu xəbər elə bu saatda müsyö Jo rd an a çataydı, başımızdan
olaydı.
Bu halda birdən d a m m b a ğlan m ış q a p ısı ta r a q -ta r a q döyülür.
A z qalır q a p ı sm sm . M ü s y ö J o r d a n m səsi iz tir a b h alətin də

Şəhrəbanu xan ım q a p m ı açır.

Müsyö Jordan (nəfəsi tu tu la-tu tu la). H anı H atəm xan ağa, hanı
Şahbaz bəy?
Şəhrəbanu xanım (qorxa-qorxa). İ k İ s İ də Şərəfnisənin dammda
y atırlar, bu gün ilxıya baxm ağa getm işdilər, çox yorulm uşdular.
Axşamdan yıxılıb yatıblar.
Müsyö Jordan (qaim bir səs ilə, təngnəfəs). Xanım, gərəK bu
saatda onlar duralar. Mən gedirəm, dayana bilmənəm. Heyf sənə,
Parij, heyf sənə Tülyeri, heyf sənə, gözəl paytaxt, gözəl səltənət!
Fransa bədbəxt oldu! Dimaj Parij! Mon diyö! Mon diyö!
Şəhrəbanu xanım. HəKİm s a h i b , nə v a r , nə o l u b ?
Müsyö Jordan. Parij dağıldı, Tülyeri yıxıldı, Fransa xarab
oldu. Dimaj Parij! Dimaj Tülyeri!
Şəhrəbanu xanım. Allah, sənə şÜKÜr, yəni Allah dərdini əsirgə!
Müsyö Jordan. Gözəl şəhər, gözəl səltənət! Bir türfətüleyndə
viran, K ə ə n l ə m - y ə K Ü n olubdur. Ağıl Kəsmir Kİ, bu necə işdir, bu
necə sehrdir! Setefre, mon diyö, mon diyö!
Şəhrəbanu xamm. Bu necə s e h r d i r ? Məgər s e h r i l ə P arij y ı x ı l ı b !
Nə d e y i r s i n i z , h ə K İm s a h i b ?
Müsyö Jordan. (qaim səs ilə h ö v l a n K ) . Əlbəttə, sehrdi, m at
qalmalı işdir. B ir türfətüleyndə qəflətən P arij xarab olubdur.
Bu sözlərdən Şərəfnisə xan ım dəxi qaim b a şla yır titr ə m ə y ə g ö zü
dərviş g izlən ən pərdədə.

Xanpəri (xısm -xısm ). Dədəm vay, nənəm vay!

Bu halda qalm aqaldan H a tə m x a n a ğ a və Ş a h b a z bəy ya td ıq la rı
dam dan yuxudan oyanıb, dəst-paçə, KÖynəncəK m üsyö J o rdan m
səsinə yü yü rü rlər.

Müsyö Jordan (onları görən Kİmi). A x, gəldiniz! Hatəmxan ağa,
Şahbaz bəy, sizi tarı, tez mənə at hazır edin, gərəK bu saatda gedəm,
dayana bilmənəm, özünüz də atlanın məni Arazdan Keçirdin,
qayıdm!
Hatəmxan ağa (heyrətlə). HəKİm sahib, nə vaqe olubdur? Belə
tələsİK getməyə səbəb nədir?
Müsyö Jordan (qaim səs ilə). Parij dağılıb, Tülyeri yıxılıb,
Fransanm səltənəti pozulub, Kral avara düşüb. Bu saatda Təbrizdə
oturan ingilis Konsulundan sizin divanbəyiniz mənə Kağız yetirdi;
Konsul bu əhvalatı bildirəndən sonra yazır Kİ, Londona vacib
Kağızlar ilə bu saat çapar gedir. A razın Kənarında mənə
müntəzirdir. On İkİ saatadəK gərəK mən özümü ona yetirəm. Əgər
təxir etsəm, çapar gedər, sonra mən özümü tezlİKİə yalqız Krala
çatdıra bilmərəm. Lui Filipp ingilisə qaçıbdır. Mon diyö, mon diyö!
Hatəmxan ağa (təhəyyür ilə). HəKİm sahib, Pariji Kİm
dağıdıbdır, Kİm yıxıbdır?
Müsyö Jordan (iztira b la). Ş əy atin lər, əcinnələr, divlər,
ifritələr, bəd əməllər. H ansını deyim! Aman, H atəm xan ağa, at hazır
edin, dayanmaq mümKÜn deyil! Dimaj Parij! Tülyeri! Mon diyö,
setefri!
Bü sözlərdən H a tə m x a n a ğ a bir a z m ü tə h ə y y ir qalır. A m m a
Şərəfnisə xan ım b a şla yır çox bərK titr ə m ə y ə . Ş a h b a z bəy onun
halətin i duyur. Təəccüb edib, ona sarı ü z q oyu r. Yavıqlaşıb
y a va ş g ü lü m sən m iş soruşur.

çevrilir).
Müsyö Jordan. Nə söyləyirsiniz, xanım , özüm başımı qoymağa
yer tapm ıram . Şahbazı hara aparacağam! H atəm xan ağa, am andır,
tez olun, atlanm , məni ötürün! GərəK səhərdən A raz qırağına çatam .
Tülyeri. Mon diyö, mon diyö!23
Hatəmxan ağa. Şahbaz, gəl, gedəK, görəK necə edirİK, bu necə
iş idi oldu?
H ər İ K İ s i da m d a n çıxır, d a lla rm ca m ü syö J o rd a n , on lardan
sonra ya va ş, pərdən in d a lısm d a n dərviş M ə stə li şah xurcun
çiyn in də çıxır. Başı aşağı, heç m əclisdə qalan övrətlərə
m ütəvəcceh olm ayıb qaçır, g ö z d ə n itir ; sonra.

Şəhrəbanu xanım. Xanpəri, gördün, necə iş oldu?
Xanpəri. Xanım, mən sənə demədim Kİ, bu dərvişin əlindən heç
zad qurtarmaz? Mən hələ ondan qorxuram Kİ, Parijin yıxılm ağınm
zərbindən özgə şəhərlər də bərbad ola. N axçıvan, Şərur mahallarmm
yıxılm ağm m zərbindən A ğrı dağınm bir parçası qopub tÖKÜlən Kİmi,
necə Kİ, dərviş deyirdi.
Şəhrəbanu xanım. Bəli, bundan sonra bu təəccüb deyil; təəccüb
odur Kİ, Kİşilər həmişə bizə deyirlər: caduya, pitiyə inanmaym! Necə
inanmamaq olur Kİ, adam gözü ilə belə işlər görür?
Xanpəri. Eh, x a n ı m , K İ ş i l ə r i n ə g ə r a ğ l ı v a r , n i y ə b i z o n l a r ı h ə r
q ə d ə m d ə m i n y o l a l d a d ı r ı q , ö z b i l d i y i m i z i e d ir İ K ?

Şərəfnisə xan ım saKİt və sa m it qorxub qu ru m u ş m a t q a lır.

Pərdə

salınır.

Tamam
Şahbaz bəy. Sən niyə titrəy irsən , ay fəsad? Yoxsa P ariji sən
buyurub yıxdırıbsan kİ, mən dəxi ora gedə bilməyim?
Şərəfnisə xanım (titrəyə-titrəyə, nazİK səsi ilə gözü dərviş
gizlənən pərdədə). Yox, vallah, quran haqqı, dayım canma, mənim
heç zaddan xəbərim yoxdur, mənim heç təqsirim yoxdur!
Şahbaz bəy (gülümsənm iş). Bax, bax, necə and içir! Necə şirin
dil ilə yaxasm qıraq çəKİr! Dəxi niyə titrəyirsən? Əgər sən təK pərilər
padşahı Pariji yıxdırsa da halaldır.
Şəhrəbanu xanım (üzünü müsyö Jo rd an a tu tu b ). HəKİm sahib,
bizim Şahbazı da aparırsınızm ı? (Şahbaz bəy adm ı eşidib geri

olur.
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bay Kunanbayev (1845-1904) Qazax ədəbiyyatı tarixinə
realist düşüncənin əsasını qoyan, dərin ictim ai problemlər
qaldıran vətəndaş şair K İm i düşm üşdür.
Onun maarifçilİK görüşləri, p atriarx al həyat tərzinə qarşı
m übarizəsi çoxəsrlİK qazax poeziyasma yeni ideyalar, motivlər
gətirm işdir. Həm Şərqi, həm də Qərbi yaxşı bilən Abay Qərb
düşüncəsinin Şərqə m ütərəqqi təsirini e tira f etm iş, geniş qazax
çöllərində Qərb m ədəniyyətinin, m aarifinin yayılm asına çalışm ışdır.
A

O y a x ş ı b i l i r d i Kİ, d ə d ə - b a b a l a r d a n g ə l ə n KÖçərilİK ö z d ö v r ü n ü
a rtıq ç o x d a n

K e ç i r m i ş d ir ...

* **
A rtıq zam anıdır, soyu ey ürəK!
V axtı gəlib-çatıb istirahətin.
Əbədi nə vardır, söylə bir görəK,
Sənin dinclİK olsun gərəK qismətin.
Bir gün döyünməyib sinəmdə dursan,
Ziyan dəyməyəcəK şux afətlərə.
Onlar dost taparlar yenə də, inan,
YetəcəKİər yenə səadətlərə.
Gecələr gəzirsən gözlərində qəm,
Qara gözlülərin sorağm dasan.
Mən sənə çox yaman qəzəblənirəm,
ÇünKİ uçurumun qırağmdasan.
Necə məhv olursan quru ağac tƏK
YetəcəKsən nə vaxt ağla, Kamala?
Qorxunc bir yol ilə gedirsən, ürəK,
Özün çarə elə düşdüyün hala.
Soyut atəşini daha, ey ürəK,
Yetər, təmKİnli ol, hövsələli ol.
A ğıllı m əsləhət verirəm: gərəK
Bu ziyan verm əsin sənə bircə yol.
Düşməmişdir başa o qız bir Kərə,
Nə üçün ü rəyi dönm üşdür buza.
Dil tutulub gözlər dİKİlir yerə De, bunlar çatırm ı o gözəl qıza.
HaKİm Kəsildimi qəlbə məhəbbət?
Nəğmə bulağm məhv olacaq bir gün.
İradə ƏKSinə, gəl bunu dərK et,
Ömrün qəm içində solacaq bir gün.
Soyut atəşini, ey ürəK, yetər,
Ömrü qəm-qüssədə gəl vermə bada.
Özün diqqət elə, yaxşı sal nəzər,
H ər şey Keçib-gedir qoca dünyada.
K eçir dövranım ız bizim dəxi bil.
A ğırdır, köç edir yar-yoldaşım ız.
Daha o əvvəİKİ çağımız deyil,
A rtıq KÖçüb gedir, ö tü r yaşımız.

Ey dost, yetər, ayıl, gəl huşiyar ol,
Bir düşün, gedirİK haradan-hara.
Sədaqət yoludur tutduğum uz yol,
Vüsalə irmişəm, yetm işəm yara.
ƏvvəIkİ hÖKmümü vermirəm əldən;
İstəsəm çataram Kama gözəldən.
Yenə də olaram əvvəİKİlər təK,
Bizə cavab verər o gözəl mələK.
Bunun nə faydası, nə xeyri bizə?
Daha o əvvəİKİ vaxtımız deyil.
Qoy günah düşm əsin qism ətim izə,
Namusla yaşayaq ömrü m üttəsil.
Qoy sənin atəşin hələ sönm əsin,
Qoy sevsin yenə də gözəllər bizi.
Ey ürəK, fələyin çarxı dönm əsin,
A rzum uzca alaq qism ətim izi.

Soyut atəşini, yetər ey ürəK,
Davran e'tidalla, əməlli-başlı.
Nəsib olmayacaq uzun döyünməK,
ÇəKİn ehtirasdan, olma təlaşlı.
Döyünsən ahənglə, ehtiyatla vur,
B ir an əsirgəmə əsla odunu.
Mən sənə demirəm heç döyünmə, dur,
Özün edəcəKsən bir zaman bunu.
Can atm a gəl daha boş həvəslərə,
SaKİt ol, çox da gəl alışma, yanm a.
Özünü heç yorm a gəl nahaq yerə,
Tufanlar önündə artıq dayanma.
Boş yerə məhv etmə, yetər, özünü,
Qara gözlər səni oxlasın yenə.
Soyuq k ü I eləmə KÖnül gözünü,
B ir də gözəllərin düşmə izinə.
Nə üçün bu daşlı yollarda çapaq,
Çəkək sənəm lərin cəfasını biz.
Gəl artıq dünyada rahatlıq tapaq,
Anaq Keçənlərin səfasm ı biz.
Əgər özüm üzü aparsaq yünül
H am ınm gözündə gülünc olarıq.

Başqası gözünü çıxarar, Könül,
Bizsə bundan ötrü cəza alarıq.
Bizə tə 'n eləyər h ər yan, h ər tə rə f,
Tapılmaz acıyan onda halına.
Ağır söyüşlərə olarıq hədəf,
Köçür günəşimiz dağlar dalına.
Soyut atəşini v ax td ır, ey ürəK,
Itən qismətləri gətirmə yada.
Zamandır nisyana dözəsən gərəK,
Unut gözəlləri, ağır olsa da.
Onlardan birini həmişəlİK seç,
Təmiz sevgi üçün, məhəbbət üçün.
Həyat yollarını təK onunla Keç,
Onu, ancaq onu əzizlə hər gün.
De Kİ, bu sevgilim dünyada təKdir.
0 zaman yəqin bil, məhəbbət artıq
Sənə dərya sevinc gətirəcəKdir,
Mənə can sağlığı, bir də rahatlıq.

* * *

Ovçu əlində berqut at çapır bütün günü,
Tapacaqdır tüİKÜnü itidirsə gözləri.
Ovçu şİKar gəzəndə yaxşı duyar özünü,
Qaçmaz nəzərlərindən tüİKÜnün tərs izləri.
Yorulmaq bilməyəcəK gəzsə də neçə saat,
Büdrəməyirsə hərgah ov üçün mindiyi at.
Ovçular toplanıbdır yenə dağm döşünə,
Dörd nala çapır ovçu, o, sel Kİmi axacaq.
Quşun tez gözlüyünü çıxarır birdən yenə,
Qanadlanıb bu zaman berqut göyə qalxacaq.
Ovçunun nəzərini cəlb edəcəK səsinə,
“Biz yaman aşağıdan şütüyümK” - deyəcəK.
Tü Ikü nəzərdən itər - deyib o, yÜKSələcəK
İldırım sür'ətilə dağlarm zirvəsinə.
Tü Iküsə düşünəcəK: “çara axtarım barı”,
Birdən açıb ağzmı donacaq öz yerində.
D işlərini qıcayıb baxacaqdır yuxarı.
Onun da haqqı vardır bu dağ ətəKİərində.
Həngamə olacaqdır durma, elə tamaşa,
Bir sığmcaq axtarır, tüİKÜ qaçır dağ-daşa.
Berqut bilir kİ, tüİKÜ güclüdür, hiyləgərdir.
Qırx dişini salacaq işə o, birdən-birə.
Berqutun da dostu ətalət yox, hünərdir;
S əkkİz caynağı vardır, ülgücə oxşar hərə.
O, şığıyıb buluddan yerə qanad çalacaq,
ŞİKarmm başmın üstünü tez alacaq.
Budur rastlaşdı onlar, tez gəldilər üz-üzə
Şəfəqlər öz nuruna qərq edəndə sabahı.
Pəhləvanlar tutaşıb belə gəlir üz-üzə,
Görüşdülər bax belə yerin, göyün allahı.
İnsanm istəyilə görüşdülər bu sayaq.
Ölüm-dirim vuruşu... Hər yan qardan ağappaq,
Berqut qara, tüİKÜnün rəngisə qıpqırmızı.
Bu döyüş xatırladır çimən şux gözəlləri Sular alır qoynuna çeşməyə girən qızı,
HörÜKİəri qaldırır qızm şümşad əlləri.
O, cavandır, incədir, bədəni qardan ağdır,

Y uyunur incə-incə, su xoşbəxt olacaqdır.
Bu döyüş yada salır, x atırlad ır adama
Döşəyi toy gecəsi d ar bəy ilə gəlini.
Tü Ikü düşüb qüvvədən, berqut yetişir Kama.
Ovçu! Bağlamaq üçün şİKara at əlini.
Tez ol, o hiyləgərə dayanmadan zəfər çal.
Dincəlsin qızılquşun, sən də rahat nəfəs al.
Adma tə'rif deyib söz açacaq böyÜKİər.
“Götür, al öz payındır, bəsindir tamam üç gün”.
Sonra öz papağını çırparaq səhər-səhər
Atırsan tez ağzına həmən bir çimdİK tütün.
Giləmeyvə qədər qoy dağlarda tüİKÜ olsun.
Ovçuya ru zi verən bu dünya müİKÜ olsun,
Pis iş deyil gördüyün, öm rün getm əsin bada.
Ovçu Kİmi çıxırsan, sevgilim, təbiətə.
Bundan yaxşı bir sənət yoxdur fani dünyada,
Mən aşiqəm ovçudan gedən h ər b ir söhbətə.
H ər Kİmin itid irsə əgər ağlı, Kamalı,
Mənim dedİKİərimdən ancaq olar o hali.
Yaxşı bilin dargözə biganəyəm, çox yadam,
Düzdə o tları seçməz eləsinin gözləri.
Dərin düşünməyənlər, çox səthi, dayaz adam
DərK eləyə bilərmi dediyim bu sözləri?
Sən, onların fərqinə varsan əgər dərindən,
Qəlbində yeni aləm, yeni dünya yaranar.
Sözüm əsil ovçunu oynadacaq yerindən,
ÇünKİ onun qəlbində ovçuluğa həvəs var.

* **
Gecənin qoynundaKi aya bənzəyir üzü,
Açıq, geniş alnında parıltı var gümüştəK.
Gecə qaranlığm ı nura qərq edir gözü,
B ir cüt qara gözünə qara qaşlardır bəzəK.

B urnu yerində, düm düz, incə, püstədən incə,
Qızılgüldən rəng alır sanKİ dodaqlar səhər.
Könül yam an m əst olur cam alm ı görüncə,
Dodaqları qaçdımı, ağarır inci dişlər.
Bulaq pıçıltısıdır şirin sözü, söhbəti,
Gülüşləri bülbülün titrəK təranəsidir.
İpəK boynu qardan ağ, gözəllİK əlam əti,
Ağ təzə tə r buxağı sərinliyin rəm zidir.
Boyu bəstə olsa da yeriyir əzəmətlə,
Qarğı belli dilbərin KÖzündə aydm səma.
Bölüşüb gözəlliyi əzəldən təbiətlə,
Sinəsində tərp ən ir İ k İ yetişm iş alma.
Öz husnündən bəhs edir ürəyinin sözləri,
NazİK barmaqlarma heyran olur baxanda.
Birdən-birə m əst olub dumanlanır gözləri
Saçları qara çay təK sinəsinə axanda.
Pərvazlanıb vətənin torpağında, daşında
Bizim şux, incə qızlar gülür çiçəKİər Kİmi.
Ömrünün baharında öz on s ə k k İ z yaşında
Onları yoldan edir bir əl KÜlƏKİər Kİmi.
B ə'ziləri verməyib büruzə bildiyini
Duyan ürəKİərinin ziddinə iş görürlər.
B ə'ziləri belədir - bilib sevildiyini
N azdan, boş laqqırtıdan, qəmzədən to r hörürlər.
Adamlar arasında Kİmin Kİ, şöhrəti var,
Qızların da yanında o Kəsin hörməti var.
Cavanlar da unudub arı, vicdanı, hər an
Ən çirKİn əməllərə yetməK üçün atır can,

TəvazÖKar, vicdanlı adamlar bu diyarda
Şöhrətdən, dəbdəbədən Kənardadır, Kənarda.
Məncə ən qiym ətlidir o adam Kİ, əzəldən,
Puç şöhrətə uym ayıb, göz çəKİb gəlhagəldən.
Görüb yalnız zəhm ətdə şöhrətini, baxtını,
M al-qara o tarm ağa sərf edib öz vaxtını.

* * *
Elmi olan Kəsləri xoşbəxt gördüm həyatda,
Gəncliyimdə bu fİKri yelə verdim həyatda.
Böyüyəndə bu fürsət əlimdən uçdu quştəK,
Dalmca cumdumsa da, qaldım bu meydanda təK.
Mənim nadanlığıma səbəb Kİmdir, deyin Kİm?!
Oxusaydım, qəmlərə tutulmazdı ürəyim.
Ən böyÜK sevincimiz uşaqlardır, uşaqlar,
Bildim Kİ, oxum aqla olaçaqlar bəxtiyar.
Göndərdim mədrəsəyə, tap sın lar orda şöhrət,
Qazansm el içində onlar bilİKİə hörm ət.
Sanmayın, pərvazlanıb uçm aqla naKam oldum,
Qazaxlar arasında birinci adam oldum
Nitqim lə, düz sözümlə,
Uzaq görən gözümlə!
Məni başa düşən yox, çox da Kİ, hey yazıram ,
Nə çarə, bu dünyadan KÖçməyə də hazıram!

* * *
Ey mənim qazaxlarım , m əzlum , zavallı xalqım!
Cod bığınla ö rtülüb ağzın xeyli zam andır.
Sol üzündə piylə yağ, yazıq m əlallı xalqım,
Nə zamandan b ərid ir sağ yanağında qandır.
Həqiqət h ard ad ır bəs, nə üçün gülm əyirsən,
Onu tapa bilm əyir, dərK edə bilm əyirsən.
G örünüşün pis deyil, saym da Kİ, deyil az,
Aldadıcıdır üzün nədən belə haçaqdır.
Niyə söylə dilin bəs oraqdan geri qalmaz,
Kəsir-tÖKÜr ham ını, elə bil kİ, bıçaqdır.
HaKİm ola bilm irsən nə üçün öz m alm a.
Həyəçanlı y atırsan , d u ru rsan həyəcanlı,
Gah təKəbbür, gah qonur bir incİKİİK halma,
SaKİtlİK baxır sənə arabir qanlı-qanlı.
Lovğa, cılız, b ir də Kİ, alçaq tor-tÖKÜntülər,
Ey xalqım, səni salm ış lap eybəcər b ir hala.
Düzəlməyinə yoxdur üm idim zərrə qədər,
Bir halda Kİ bu sayaq biganəsən iqbala.
Heç nəyin üstə birdən qohum lar g əlir sözə.
Başlarından ağılı yaradan yam an alıb.
BirlİK, nam usla qeyrət görünm əyir heç gözə,
Çöllərdə ilx ılar da günü-gündən azalıb.
Qızğm dava-dalaşdır, mənsəblə şöhrət üçün
Cənablar çəKİşirlər, acizlər yenə darda.
Sən bu çirKabı hərgah yum asan bil Kİ, bir gün
Ömrün məhv olacaqdır çılğm fırtm alard a .
DüşəcəKsən nəzərdən, yam an alçalacaqsan,
Daim qorxu çəkəcək, n igaran qalacaqsan.
Necə saKİt olarsan, necə olarsan rahat,
Gücün çatm ır alm ağa bapbalaca b ir dağı.
İradən, dözüm ün yox, sənə verm əyib həyat
Özündən b ir gün belə azca ra z ı olmağı.
Olsa yol göstərənin, bilirəm sən Kİ, varsan.
Onu da b ir ağılsız n ifrətin lə dam ğalarsan.

M al-qaranı qoruyub firavan gün sü rü r bay,
Onunu bağışlayıb, o saxlayır yüzünü.
Tamahı çox itid ir, başqasından alır pay,
Heç doyan görmüsənmi varlılarm gözünü.
Kinli, qəzəbli olur, əl çəKməz tədbirindən,
İrtışdan su içərəK gedib gəzər şəhəri.
Sonra günaha batıb böhtan yazar birindən,
Razı qalıb özündən tələsİK dönər geri.
O qədər m inilib kİ, arıqlayıb atları,
Borc əlindən vaxt olur cibləri bom-boş olur.
KəIək içində Keçir günləri, saatları,
Hiylə asim anm da qanad açan quş olur.
Allah belə, bu sayaq yaratm ış bir gün onu.
Susanların adm a aciz , qorxaq deyirlər.
A ldatm ağa çalışır bay divanı, qanunu,
Baylar belə ömr edib yaşamaq istəyirlər.
Güc onundur hər Kİmin varsa dövləti, varı.
Döyülsələr də hələ gəlir çoxunun səsi.
Tə'qib eləməK üçün nam uslu adam ları
Quduz bir it saxlayır qapısm da hərəsi...

* * *

Öyrənməmiş danışma.
Boş söhbətə alışma.
Keçən gündə əyləncə
A xtarm ağa çalışma.
Zamanıyla tən gedən
Adam olmaq istəsən,
Beş şeyi ayaqla Keç,
Beşinisə ara, seç.
Yalan, riya, işsizlİK,
Lovğalıq və acı dil Beş düşm əndir sənə, bil.
A ğıl, zəhm ət, xoş qılıq,
Təvazö və yaxşılıq Beş yaxm dostdur sənə.
Bəd işlərdən Kənar d u r,
A xırı əngəl olur.
Yaxşılıq görsən əgər,
U nutm a şam ü-səhər.
K itab oxusan hər an,
A xır alim olarsan.
Kədərlənmə, yada sal,
BöyÜKİərdən ibrət al.
“Əlimdən gəlm ir” demə,
Oxu, yiyələn elmə.
Yanıb sönsən, bircə k ə s
Sənə KÖməK edəmməz.
S aatlar, günlərlə yox,
A ylar, illərlə oxu.
Alim olarsan b ir vaxt,
Elm xəzinədir axı!
A ğılsıza vida et,
MüdrİKİər dalm ca get.
Ağsaqqal, bay buyuran
Sözləri dinləyib qan.
Min söz danışar hərə,
İnanm a boş sözlərə.
Axm ağm ağzm a vur,

D oğrunun dalm da dur.
Kobud olsalar belə
A xm aqlar, bayağılar,
Kİçİk b ir zərbə ilə
Bir qoşunu dağılar.
SaKİt, təvazÖKar ol,
Budur həyatda düz yol.
Səninlə danışana
Demə “Kİmdir, nəçidir?”
Yaxşı qulaq ver ona:
Dediyi söz necədir?
Şöhrətli aKinları
A nm ırıq Kİ, boş yerə,
Bizə m iras qoyduğu
N urlu adm a görə.
Qiym ətsizdir, ey oğlan,
Savadla ağıl, inan.
O nlarm dərinliyi
A nasıdır biliyin.
Bir ağıllı - yüz dəli,
Budur acı həqiqət.
Hər söz-söhbət sərfəli,
Ağıllı olmaz, əlbət.
Qorxaqlar həqiqəti
Q utuda ilan bilir.
E şitdiyi hər qəti
D oğrunu yalan bilir.
Nadan qəlbi daş olar,
M ə'nasız söz boş olar,
Çalış, oxu və öyrən,
Öyrənib öyrət də sən.
Bİİİk Iə yaşar insan,
Bİük Iə axar zaman.
BilİKdir qəlbə çıraq.
Tələbəsiz müəllim
Sonsuz b ir duldur ancaq.
Heç nədir geyim, papaq,

A dam ın ağlına bax.
İşini ağılla qur,
Y azıqlara arx a dur.
U nutm a, bu sözləri
Deyib müdrİK babalar.
Əməl etsən bunlara,
Yolun u ğ u rlu olar!

KOJEKBAYA
Özgə yerdən, özgə eldən
Seçdiyin dost, sevdiyin dost,
Ürəyini tapşırdığm ,
S irlərini dediyin dost
B ir gün səni
D ar ayaqda atıb qaçar.
Keçənləri unudaraq
Sənin baKİr sirlərini
Faş eləyər, yada açar.
Düşməninlə rastlaşanda
T ə'rifləyər onu əlbət.
Deyər: “Sənə batan olmaz,
O b ir heçdir sənə nisbət!”
Q ızışdırar rəqibləri,
S alışdırar rəqibləri.
Sonra, sonra səni görüb
Məhəbbətdən,
Sədaqətdən vuracaq dəm.
A nd İ çəcək : “Allah özü
Şahiddir k İ,
Sənin üçün çalışıram ,
Sənin üçün əlləşirəm.
G irirəm Kİ, qılığına
Sirlərindən olum agah.
Sonra elə birdən vuraq,
Birdən y ıx a q ...”
A nd İ çəcək
Ölənlərin goruna da.
H əqiqəti tapdalayıb
A nd İ çəçək , Kafər oğlu,
A llaha da, tan rıy a da.
Sədaqətli b ir dost Kİmi
Gələr-gedər evinə də.
Hey dəm v u ra r o yenə də
Y oldaşlıqdan, sədaqətdən.

Quyu qazar altdan-altdan.
Yenə girib araya o,
Q ohum ları dalaşdırar.
T anışları salışdırar.
Elə qohum-əqraba var:
Yaxan ələ Keçən Kİmi
Hər tərəfdən tÖKİilüşüb
Bör-börKÜnü yırtacaqlar
tula Kİmi!
E yş-işrətlə
Və qeybətlə
K eçirirlər günlərini.
Odur, baxm ,
Yenə d u ru b tin başm da
D anışırlar xısm -xısm .
Beləsinin heç xoşuna
Gəlməzsən sən.
Yol göstərsən
TərslİK edər, tərsə gedər.
Bircə dəfə Kəlmə Kəssən
E1 içində rüsvay edər.
Dolu Kİmi, yağış Kİmi
Yağar söyüş, yağar hədə.
Pay verənin nÖKəridir,
Ələ baxar. Bircə anda
Öz dostuna xain çıxar.
Küsəyəndir uşaqdan da,
Yaddır ona böyÜK-KİçİK
Heç özü də bilməyir k İ,
Nədir axı bu ədavət,
düşmənçilİKİ?
Nə istəsən əsirgəyər,
D oldurub dam -daşını o.
Deyirəm Kİ, eh... görəsən
Evinə od düşsə b ir gün
H ara soxar başını o?!

Şər qapımı döyən zaman
Hamıdan tez salar hay-KÜy,
“Salın, salm onu atdan!”
Doğmalarım gileylənib
Başlayarsa dedi-qodu:
QaragözlÜK eləyərəK
Bir də gördün, budu, budu
Tez atıldı ortalığa
bizim “qoçaq”.
Yox, öyrətməK gərəK deyil,
Peşəsidir adam sancmaq.
İşlər bir az düzələn təK.
H ər tərəfə əsən k ü Iək
Öz səm tini tez dəyişər
Sənə yaxm bir dost olar,
Gah yalm anar, gah irişər,
“Ham m ızı qırram ” - deyə
Rəqibini hədələyər.
Kü Iək bir az bərK əsəndə
O üz tutar həmin səmtə
K ü Iək KƏSİb, ÇÖKSƏ SÜKUt,
Dönüb olar bir əjdaha.
İndi belə qəhrəm anlar
Y etişdirir bu zamana!
B ir məsləhət alsan əgər,
O əl çəKməz daha səndən.
Bir sözünü rədd eləsən,
Qurtarmazsan qəzəbindən.
Hər bir Kəsin var qohumu.Birdən dava, cəng qopdumu,
Bax gör səni bircə nəfər
Axtardımı heç, tapdımı?
Tufan qopsa, arar dalda,
SaKİtlİKdə meydan sular.
Bax belədir, bax belədir
Bizim qohum-əqrabalar!
Ev-eşİKdə
Hərəsi bir cəngavərdir,
Basıb-Kəsər, coşub daşar.
Çətin anda

qorxusundan
aqzındaKi sözü çaşar!
Zövqü Kobud,
Z arafatı şit, bayağı.
Rəqibiylə tu taşan d a
Qorxaqların ən qorxağı.
Güzəşt edib
K ürəyini
tir-tap yerə vurm ayanda
Sonra durub öyünəcəK Elə bil Kİ,
Kişi xalis qəhrəm andı.
Görüb, ancaq götürm əyib Yöndəmsizdi, çəlimsizdi,
Şöhrətbazdı, əməlsizdi.
Güc göstərər zəiflərə,
Razı qalar öz-özündən:
“Qabağımda d u ran hanı,
Bir nərəm mən!”
Başma b ir iş gələndə
Ə1 də verməz əl tu tan a.
YeKələnər,
K Ə K Ə İə n ə r ,

“Sağ ol” deməz öz dostuna.
A varadır - hörm əti yox.
Həm də elə güclü deyil,
ÇəKİnəsən, qorxasan çox.
Bircə sözdən
cırtqoz Kİmi
tez alışar.
Danışdımı, dilləndim i həddi aşar!
K obuddur nə qədər desən,
Höcətləşər, salar dava.
Kəlmə KəsməK mümKÜn deyil,
Özü yava, sözü yava.

Söz gəzdirər orda-burda,
K üsdürər də KÜsməyəni.
Deyin görüm , belə qohum
M übarizə meydanında
Necə, necə
Müdafiə edər məni?!
Bu çəKİşmə, dedi-qodu
Nə vaxt bitər, yetər sona.
D oğrudanm ı ham ı düşüb
Bu tulanın quyruğuna?
YeməK olsun, içməK olsun,
Qayğı nədir, zəhm ət nədir?!
Xalqın dərdi-sərinə də
Onlar daim biganədir.
Ömrüm boyu,
Nə olaydı,
nə olaydı,
Bircə təm iz,
sadiq adam tapılaydı!
Ədalət yox heç birində,
H ər işləri saxta, boya.
H ər bir şeyi həll edirlər
Qaranlıqda pıçıltıyla.
Təəccüblü daha nə var!
N arazıdır daim onlar!
Baş tu td u m u sevdaları,
ŞİKayətçi borclu qalar.
Y oxdur, yoxdur xalqa yanan,
Nə bir təşviş, nə həyəcan!
MəhKəmədə u d u r ancaq
Baylar ilə yaxın olan,
R üşvət verən, rüşvət alan,
Syezd açır yenə m ə'm ur,
Volostnoy da fü rsə t tapıb
Xalqı soyur.
Y ığdığından g ö tü rü r pay
S tarşina, tam ahK ar bay.
Ancaq necə haylasan da

cam aatı,
Özxoşuna gəlməz qəti.
Axı xalqa “syezd”lərin
nə xeyri, nə mənfəəti!?
Bu bir yığm vəzifələr
Xalqa daim zülm eləyər,
Zülm eləyər, hönm eləyər.
Bir Kasıbm işi düşsə,
Qalar h ər gün iş sabaha..
Y ığışarlar
guya xalqm hüququnu
qorum ağa...
Kimə gərəK
durub burda
Həqiqətə, ədalətə
qəhm ər çıxsm ?
Xəcalətdən
bilm ir onlar
xahişçinin gözlərinə
necə baxsm .
Rus m ə'm uru
naçannİKİn qabağında
əzilir də, büzülür də.
Hiss etm ir k İ, işi pisdir
özünün də.
TobiKtılar nəslindən də
pisi varmı?!
Gör heç bircə xası varmı?!
Ömür sü rü r işsiz-gücsüz,
Böhtan a tır, qara yaxır.
Biri yaxşı dolananda
H am ısınm canı çıxır.
A ta-baba m irasını
Sovurublar KÜləyə, bax.
Onlar indi özü düşüb
Q urduqları tələyə, bax.
X eyirxahlar ha çalışdı -

Yox, onları bu zillətdən
Xilas etməK müşKÜl işdi.
E1 içində bizim tayfa
öz-özünü edib rüsvay.
Özgələr də qaçır bizdən Yalan işdən, yalan sözdən.
Qaçır varlı, qaçır tacir:
A xı heç vaxt qaytarm ırıq
Aldığımız pulu-borcu.
Gəlm ələrdir çəKən burda
Yaşayışın ləzzətini.
Gör vecinə alırm ı heç
Kasıbı ya dövlətlini?!
Xalq inanm ır haKİmlərə Axı onlar son qoymayır
B arım tıya, vergilərə.
And içməyin, volostnoylar,
Qəlbiniz təK, ruhunuz təK,
Boşdur andlar!
X atirim də yaşar mənim
Keçən günlər, Keçən illər O vaxt neçə əlbir idi,
Dilbir idi bizim ellər...
İndi isə
Qeyrətli az, nadan çoxdur:
Bir dost K İm i, oğul K İm i
Xalq dərdinə qalan yoxdur.

* * *
Ş e'r sözlər cahanı, ş e 'r bir xəzinədir,
İste'dadlı şairlər söyləyər şe'r nədir!
Şe’r cəvahirlərin aşiyanı deməKdir,
B axışlara şəfəqlər çiləyən dəfinədir.
Şe'rdə artıq sözə rast gəlməK olmaz, ay dost!
Ş e'ri qədrbilənlər qiymətdən salmaz, ay dost!
Ş e'r məsləhət verər, şe 'r nəsihət verər,
Ş e'r insaniyyətdən əsla ayrılm az, ay dost!
Ş e'r
Ş e'r
Ş e'r
Şair

atalar sözü, müqəddəs qur'anm ıdır?
nuru tÜKənməz nurlu KəhKƏşanmıdır?
ayələr Kimi tarix lərə yazılır,
peyğəm bərm idir, ən ali insanm ıdır?!

Hər kəs cəhd eyləyir Kİ, Kəlamı incə olsun,
Hər kəs cəhd eyləyir Kİ, muradı inci olsun,
GümüştəK parlayırsa, qızıltəK bahalıdır,
Ş e'r gərəK cahanda ən ülvi qönçə olsun!
A talar söhbətində ib rətli sözlər azmı?
LaKİn şe'rin ümmanı bu dəryadan dayazmı?
Keçmişə bağlı şair ellərə heç nə verməz!
Bunu qadir sənətKar duymazmı, anlamazmı?
Keçmişdə rübabını çalanlar az olmayıb,
Quru tə 'riflə r amma tarix ə yazılm ayıb,
Qiymətsiz sözlər Kİ var, heç zaman yadda qalmaz,
Ucuz KƏİam sırğatəK qulaqdan asılmayıb.
Çox şairlər Keçmişdə cəfəngiyat yazıbdır,
Yalan-palan sözlərə avam qulaq asıbdır,
O kəs Kİ, öz şe'rinə qiymət qoymayıb gedib,
Dövlətli olsa belə deyiblər: nə Kasıbdır!
Onlar tə 'rifə tu tm u ş dövləti olanları,
V arlılar ünvanm a tuşlanıb yalanları.
Özlərindən bədgüman, özgələrinə ögey,
Onlar tə'rifə tutmuş cibləri Kalanları.

Onların yazıları atəşsizdir, soyuqdur,
Mən şairəm , başım da m al-qara dərdi yoxdur,
Mənim yolum başqadır, onların yolu başqa,
Odur Kİ, hər b ir sözüm ürəKİərinə oxdur!
K asıbları qarətə qalxışan dövlətlilər,
Gözəlləri alm ağa çalışan sərvətlilər,
B arı mənim sözümdən bir m ə'na anlayaydı,
Barı adam olaydı başı m üsibətlilər.
Adam var Kİ, ağıllı sözlərə qulaq asmaz,
Adam var Kİ, doğruluq haqqmda Kəlmə yazmaz
Mən həqiqət carçısı, ədalət aşiqiyəm,
Bağışlaym, yazımda sərtlİK olursa az-maz.
Adam var Kİ, dəridən çıxır bu yer üzündə,
Təkİ tamahKarlığı işıqlansın gözündə,
Məncə, böylə Kəslərə adam deməK nahaqdır,
Onların mə'na olmaz ən tə'rifli sözündə!
H eyranıyam cahanda geniş qəlbli insanın,
Günəşin, həqiqətin, ədalətin, vicdamn!
Ay insanlar, insançün ömr eyləyin cahanda,
Cahanda ən bilİKİi insanlara inanm!

* * *

V əfat eyləyəndə b ir əziz insan,
Ürəyin əbədi olur pərişan.
Dərdini açırsan dosta, sirdaşa,
Gözündən yaş axır, axır anbaan.
Bir şənlİK olanda, bir toy olanda,
Könüllər sevinclə coşur bir anda,
Aşiqlar oxuyur, rübablar dinir,
Nəğməsiz Keçərmi bayram cahanda?!
Bir cocuq dünyaya gələndə, dostlar,
Bir ata, bir ana olur bəxtiyar.
Yenə də nəğmələr yÜKSəlir göyə,
Yenə də şənlənir cavan, ix tiy ar.

Dünyaya qapılar açar nəğmələr,
H əyata nəş'ələr saçar nəğmələr!
Sənin qanadların olar, sanarsan,
Səninlə səmaya uçar nəğmələr.
Nəğmədir
Nəğməylə
Nəğmə nə
Qalmayaq

ən dadlı məhəbbət, ay dost,
eKİzdir səadət, ay dost!
deməKdir sevənlər bilər,
nəğməyə biz həsrət, ay dost!

Nəğmə - söz düzümü, nəğmə cəvahir,
Nəğmədir dünyada ən qəribə sirr,
Nəğmə ürəKİərdən qopursa, mütləq
Bu dünya durunca səslənəcəKdir!
Nəğmə sarsıdarmı hissiz Kəsləri!
Nəğmə ruh səsləri, ürəK səsləri!
Yaşadar nəğməni qəlbi olanlar,
Nəğmədir yaşadan müqəddəsləri!

Dövlətə dəyişdi çoxu nəğməni,
H ər kəs duya bilməz axı nəğməni!
Alçaq adam lara nəğmə yaraşm az,
R uhu olanlarçün oxu nəğməni!

Əlbəttə, tİKan var güllər içində,
Pisləri az deyil ellər içində!
Nə yaxşı ariflər dünyada çoxdur,
NəğmətəK yaşayar illər içində.
Buxar - JirautəK Şortambay Kimi,
DulattəK olanlar oldu zay Kİmi.
NəğməKar odur Kİ, doğsun üfüqdən
Gündüz günəş Kİmi, gecə ay Kİmi.
NəğməKar vicdanı süsləsin gərəK,
Insanda bir ümid bəsləsin gərəK.
Onların eşqiylə coşsun cavanlar,
Qəlbləri sabaha səsləsin gərəK!

______________________________________________

PAYIZ

* * *

Yenə payız gəlir dum anlanaraq,
Yenə də soyuyub su, hava, torpaq,
Titrəyə-titrəyə dırnaqlarıyla
Şumu eşələyən q atıra bir bax!

Ruhum da həyatdan b ir nişanə yox...
Mən bu qənaətə Kəlmişəm Kİ, ah:
“Dostlarm sözünə inanmayım çox”...
Nə üçün beləyəm, nə üçün, allah?

Çöllər dalğalanm ır otlaqlarıyla,
Güllər çırpınm ayır yarpaqlarıyla,
Ağaclar quruyub qocalar Kİmi,
Göylərə yalvarır budaqlarıyla.

Adam var evində qəmsiz, Kədərsiz,
Gülüşü sel Kİmi səda qoparır,
Dili söz tu tm ay ır, özü də fərsiz,
N itq icad edəndə zəhlə aparır.

Qoyun dərisiylə qazanlar dolub,
KürKİər nimdaş olub, KÜrKİər yırtılıb.
Qadınlar yamayır alaçıqları,
Tİkİş dəzgahını qocalar qurub.

O at kİ, yem lənir üç KÜn, üç gecə
Tərpədir, yellədir yalm ı necə!
Ocaq başm dasan evdə cİKİd, sən,
Söylə bir, həmişə bu cür igidsən?

D urnalar cənuba köç eyləyirlər,
Dəvələr acından torpaq yeyirlər.
Nə aşıb-daşmada evlər, aullar,
Nə də şən uşaqlar nəğmə deyirlər!

0 vaxt Kİ, işlərin düşür düyünə,
Kiçiyə, böyüyə yaltaqlanırsan,
Elə Kİ, b ir anlıq çıxdın ağ günə
Təzədən olursan igid, qəhrəm an.

Dərdli qocaları b ir dindirən yox,
Sönmüş ocaqları isindirən yox,
KöpəKİər acm dan ulayır yenə,
Onlara b ir parça sümÜK verən yox.

Birinə beş qəpİK verib, əlüstü
Beş manat almağa yaman zirəKSən.
Çaparın soyular atının üstü
Bil Kİ, oğurluqda aulda təKsən.

Nə çəmənzar d u ru r, nə gülşən qalır,
Yenə toz buludu çölə yayılır,
Bu Keçmiş adəti lə'nətə gəlsin,
Ocaq qalamaq da günah sayılır.

Birilə söhbətin çəp gələn zaman,
Əyri yol gəzirsən... Fitnəsən, şərsən..
Başqa birisinə quyu qazırsan,
Gec-tez o quyuya özün düşərsən.
Özgə qapısını belə çırpma sən,
Bunun sənə xeyri, faydası yoxdur...
Axı, döyəcəKsən onu yenidən
Dara düşən zam an... həqiqət budur!

* * *
A xırı volostnoy seçildim ...
Ancaq.
Yoxsula çevrildim verdİKCə rüşvət.
Əridi hürKÜcü dəvələrimin.
A tlarım ın yalı satıldı xəlvət.
Xərcim çox çıxsa da bu camaata
RəhbərlİK eyləməK daha müsibət.
Dövlətin hər sözü qanundur mənə,
Ona boyun əyməK borcumdur əlbət;
Əgər Kasıb-Kusub bir şey istəsə,
Özümü Karlığa vuraram fəqət...
Elə Kİ, eşitsəm iclas olacaq
Sarar ürəyim i b ir anda dəhşət.
İçimi çulqayan qara-qorxunu
Xalqdan gizlətməKçün gülərəm əlbət.
Bir dəfə aulu dolaşdığım v ax t
Düşdü dildən-dilə belə b ir xəbər:
Qəza naçannİKİ gəlir, yoldadır İclasa yığacaq eli sərasər,
Özü də tə'cili.
Bir an içində
Məndə KİşilİKdən qalmadı əsər
Saldıqca yadım a yaxşı-yam anı
Sıxdı məngənətəK məni qəm, Kədər.
Bayları başım a toplayıram tez:
“Sözümüz b ir olsa, hər iş düzələr.
A tlar yəhərlənsin, evlər bəzənsin,
Qonaq əzizlənsin gözümüz qədər” .
Elin qabağm da qürrələnirəm :
“Uzaq KeçəcəKdir sizdən bu xətər.
E'timad göstərin,
D oğruldaram mən
Allah öz rəhm ini göndərsə əgər;
Sizi bəlalardan qorumaq üçün
İ1 boyu əziyyət çəKmirəm m əgər?..”

NaçannİK ilə mən əyləşdİK qoşa,
Doğma el-obanı söydÜK o Kİ var.
Sonra isə xalqa üz tu tu b dedim:
“Mən sənin arxanda divaram, divar!..
Qəza naçannİKİ haqda söylədim:
“0 mənsiz bir əmrə verm əyir q ə ra r...”
Bu cür təhlÜKƏli söz danışanda
Elə zənn etdim kİ, mənəm hÖKmüdar!
Şayiə, söz-söhbət gəzdi hər yanı...
Kəndxuda dövlətdən tez cəza aldı.
Yalançı, xudpəsənd bir “igid” K İm i
Onu uşaqlar da hey ələ saldı.
Bura qəzəb ilə gələnlər isə
Sonradan qovulub pis günə qaldı.
Əmrə baş əyməyən qudurm uşlarm
Zindan arxasm dan səsi ucaldı...
İclasda yer-yerdən dedilər, yetər,
Xalqı bu incİKİİK ilan təK çaldı.
Bay gördü qazaxlar yam an hirslənib
İndi ayılm ışlar, bir vaxt Kahaldı.
Qaytarıb aldığı m al-qaranı o,
Bildi k İ , zor gəlməK artıq xəyaldı.
Borclular İİ k dəfə elə o zaman
Aldı nəfəsini çox rah at-rah at.
Gəlib dəstə-dəstə şİKayətçilər
Onun qabağm da əyildi qat-qat.
K əndxuda yenə də çıxdı özündən:
“Dincələ bilm irəm h ətta bir saat.
Səhər açılandan ta axşamadəK,
Elə ora-bura çapıram , heyhat!
Yellənir KÖynəyim, açılır yaxam
Quş Kİmi uçduqca altımdam at.
Qəza naçannİKİ qoy ozü görsün,
Hazıram söyməyə eli adbaad.
Əlimi qaldırsam , bir gənc, bir qoca
Durmaz qabağımda olsa da Fərhad.
Bu sırtıq , həyasız qışqırıqçılar

Məni görən K İm i susub q alır m at...
Q arnını qabağa verir: “istid ir
Yaxamı açmağa indi şadam , şad” .
Bu qonşu Kəndlərin volostnoyları
X oşbəxtdir...
K əndlilər susub hər zaman
Bə'zən lağa qoyub ələ salırlar,
Bə'zən də xətrim ə dəylrlər yaman.
Onların sözləri çay dalğası təK
Gəlir mənə tərəf... Aman, ay aman!..
NaçannİK ilə də dil tapdığmdan
Çətin işləri də çox gedir rəvan.
Mənim camaatım şıltaqdır ancaq,
Odur k İ , rəhbərlİK deyil mehriban!
Boş yerə əlləşib axıdıram tər,
Məni danlayırlar o Kİ var, hər an ...
B əIkə yaramazam, əclaf adamam,
B əIkə də özümə özüməm düşmən?
Bir az təvazÖKar olmaq gərəKdir Bu da Kİ, gəlm ir heç vaxt əlimdən.
İclasdan sonrasa adamlarımı
Heç də incitm irəm əwəİKİtəK mən.
Sadəlövh deyiləm bir o qədər də,
Güclünün önündə susuram hərdən.
Kənddə bir nəfəri incitsəm əgər
Ən Kasıb, ən fağır adamdır hÖKmən...
NaçannİK yanında qaradinməzəm,
Sual verə bilər o mənə birdən!
Axı, nəyə görə cəsarət edib
Deyim k İ, gəlir-zad h ard an d ır həmən.
Söymürəm nahaqdan b ir nəfəri də,
Əlim də qalxm ayır boş yerə bə'zən.
Xalqa öz haqqını qorumaq üçün,
H ər cür üsulları mənəm öyrədən.
A ra v u ran ları danlam ıram da,
Necə də xeyirxah adamam , əhsən?!
İdarə etməyim çox çətin olub,
Qocalıb düşm üşəm əldən, ayaqdan.

Görüm yox olasan, ay haKİmiyyət,
Məni yaman qoydun Kefdən, damaqdan!
Hardan gələcəKdir KÖməK, ya yardım?
Burda söyüş çıxır neçə dodaqdan.
Necə qoruyasan arı, vicdanı,
Min əclaf boylanır KÜncdən-bucaqdan
G əIəcək iclasda KÖməK ol, allah,
Təzədən volostnoy seçilm iş haqdan.
Ötən günlərim i anıb birbəbir
Qorxuram qovalar məni nahaqdan...

Mənim məsləhətçim, hifz elə məni,
A ğıllı sözlərlə coşdur ilham ı.
Nə qədər qazam at var indi bizdə,
Mənim günahım dan danışır hamı.
Heç nəyə yaramaz bir haKİməm mən,
Uşağm , qocanın yox ehtiramı.
A x ı nədən ötrü volostnoy oldum?
Bu idi KÖnlümün arzusu, Kamı...
Yenə naçannİKƏ “danos” verməyə
Bütün Kənd əhlinin yoxdur aramı.
O isə deyəcəK: “Lazım deyilsən!”
Əliylə sönəcəK ömrümün şam ı...
“Bu ağ saçlarından bir u ta n b arı”.
Sonra da k ə s ə c ə k haqqı-salamı.
Zindandan bayıra çıxa bilm ərəm.
O k ə s k İ , y u x a r ı ş İ K a y ə t verir,
Baxır ətrafına qəmli, mÜKəddər,
ŞİKayət doludur xalqm KƏİamı!
Mənimçin yaşamaq artıqdır daha,
Həyatım elə bil olub dərbədər.
A x ı, öz əlləri məhv edib onu,
İndi göz yaşları hədərdir, hədər,
Y alana çıxsa da dedi-qodular,
Zindan əzabmdan qaçmaz bir nəfər.
Yaman əzazildir, şərdir proKuror,
Onunla dostluqdan yoxdur bir səmər.
BöyÜK xidm ətlərin nə mə'nası var,
Qazamata düşməK çətindir məgər?

* * *
Ç ağırır uzaqlara;
Qəlblərdən dodaqlara A xır, verir bədənə əbədi bir hərarət.
Qorxmaz süvari K İm i
Gəzir geniş aləmi.
Tələ qurub hünərlə ta p ır hər cürə ne'm ət.
Zəngindir, yenilm əzdir dilimiz - o cəngavər,
Sən də dərK edib bunu, bütün dünyaya göstər.
Nə mil, nə də k İ tişə
İşləsə də həmişə
Y arada bilməz əsla belə əlvan naxışı.
Lə'li ver sərrafm a,
Qiymət qoyarmı ona Bir nadanm dünyanı ayırm ayan baxışı?
Sən ey füsunKar dilim, dağıtma xəzinəni,
K ar qulaqlar dinləyib qiym ətləndirm əz səni.
Ağlı, Kamalı dayaz,
Xəyalmm yolu az
A dam lar öz əyninə geyər qürrə p altarı.
Deyər özgə sözünü,
Bədnam elər özünü,
Belə gördüm əzəldən hər yerdə nadanları.
Qəlbində yoxsa alov, Korsa fİKrin-düşüncən,
Sus, azaltma almaz təK sözün Kəsərini sən.
Qəzəbdən coşur qanm,
Verən zaman nadanm H üzurunda məsləhət.
“A dam lardan həya et,
Bir peşə dalm ca g et”
DedİKCƏ o, eləmir sözlərinə itaət.
Vicdanla böyüməsə b ir kəs uşaqlığm dan
Məsləhət eşitsə də oyanmaz onda vicdan!
Çıxmayıb otağm dan
A tır ham ıya böhtan.

Dodağmdan bir an da pıçıltı əsKİlməyir.
Işsiz, qaçır fİKİrdən,
Əgər rastlaşsa hərdən
Bir qardaş o birinə ağıl verə bilm əyir.
D anışır, qiybət edir, səpir aləmə yalan,
N adan, fərsiz adam dan varm ı faydası olan?
Əsla verm ədən macal,
Böhtan a tır dalbadal.
B öhtanda tap ır ancaq şadlanm ağı, sevinci.
Ozgəyə quyu qazmaq
Ona həzz verir ancaq.
Özünə amal bilir hər qiybəti, deyinçi.
Vicdan haqda düşünməK onları salır yasa,
Çox gözəl olar bunlar gedib qoyun otarsa.
X eyri eləyib amal,
H am ınm qeydinə qal!
Işlə, çalış, bir an da əsirgəmə qüvvəni!
Ə1 g ö tü r qalmaqaldan,
ÜrəK boşluğu hər an U sandırm ırm ı səni?
Ərinməyib, zəhmətlə həyatm ı bəzəsən,
Kimsəyə əl açmayıb tox olarsan hər an sən.
Yer şum lam ağı öyrən;
M al-qara satm ağı sən A r bilm ə, hər tərəfdə gərəKdir sənə zəhmət.
Xoş Keçər güzəranm,
G ülüm sər xanim anm ,
Zəhmətin mÜKafatı olar böyÜ K səadət.
Sən dostluğun qədrini bilməsən əgər qazax,
N əsibin hər tərəfdə uğursuzluq olacaq.
Gözdən sürünü qoyma.
Ədavətə heç uyma!
Daim dostluq yolunu, barış yolunu axtar!
Qoy v ar olsun həqiqət,
Yoxsa çıxsm əziyyət,
İşıq ilə, nur ilə yuyulsun saf baxışlar.

Qoy yuxudan ayılsm m ürgü v u ran vicdanm,
Sözümə qulaq assan, gurlayar adın-sanın.
Toxdur yəqin gödənin,
İşlə yox aran sənin.
Zənnimcə bu əməlin sayılacaq həqarət.
Hər gün saxlarsan küsü ,
Yox Kİninin ölçüsü,
Gündən-günə alçaldır səni belə hərəKət.
Sonunu görm əyirsən yoxsa dedi-qodunun,
V axtdır, əl çək, ax ırı bədnam lıqdır bil, onun.
Boş-beKar dolanmağı,
Evləri talam ağı Mənimlə açıq danış, K İ m öyrətdi sənə, K İ m ?
Bil, gələcəK b ir zaman
Bir müdrİK, ali loğman E tdiyin cinayətçün olacaq sənə haKİm.
Nə qədər gizlətsən də tu td u ğ u n bəd əməllər
Cəlladma çevrilib səni qətlə y etirər.
ÜrəK vurur əzabla,
Y aşayır iztirabla.
LaKİn öz əzabmı aləmdən gizli saxlar.
Dərdim böyÜKdür, qazax,
Qəlbim oda yanaraq
A ğır qism ətin üçün dayanm adan hey ağlar.
Qayğısız bir həyatm olmasa da qüssəsi,
Qaranlıqdan işığa çıxartm ayıb heç kəsİ.

Qəlbimin söndü odu,
Canım taqətsiz oldu.
Mənzil başı uzaqdır, məndən uzaq, çox uzaq.
Sona yetişdi bazar,
Nə satan, nə alan var.
Bundan sonra olarmı məgər məğrur dayanmaq?
GərəK göturm əyəydi səfər vaxtı mal-qara,
Gecdir, geri dönərsəK hara gedəK, biz hara?

Gücdən düşübdür əsgər...
Hiyləgər indi əgər İstəsə məhv eləyər dostlarm ı, Abayı.
Saqqalı-saçı dümağ,
Çox çətindir yaşamaq Faydasız məsləhətlə Keçirib günü, ayı.
Ömrumün yollarm ı bəxt bəzədi Kədərlə,
Sonra onu suladı zəhmət nişanı tərlə.

Abay
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OSPANA
Neçə Kİ, döyüşdə sən
Bir yol yenilməmisən,
ƏlindəKİ bayrağı
Vurub salmayıb yağı;
Neçə kİ, şöhrətin var,
Yaşayırsan bəxtiyar Lalə rəngli mayaK təK
Yanır sinəndə ürəK;
Neçə Kİ, bostanın var,
Bostanmda - min nübar;
Neçə kİ, qurumayıb,
A xır ömür bulağm;
Zülmətə düşməmisən,
Büdrəməyib ayağm,
Özünə bir gün ağla,
Get məzarı qucaqla.

TOFİQ FİKR8T
/aıw L

sm anlı türKİərinin ədəbiyyatma Qərbin ideya-məzmun,
poetİKa-forma təsiri XIX əsrin ortalarmdan başladı... Ziya
Paşa (1829-1880), Namiq Kamal (1840-1888), Əbdülhaq Hamid
(1852 -1937)... x ətti ilə gələn yeniləşm ə silsiləsində Tofiq
FİKrətin (1867-1915) yaradıcılığı xüsusi yerlərdən birini tutur.
"Sərvəti-fünun" ədəbi-mədəni cərəyanmm yaradıcılarmdan (və
başçılarmdan) olan şair türK poeziyasına böyÜK fİKİr və ifadə
yenilİKİəri gətirmişdir...
O

OXUCULARIMA
Sizə, ey bilm ədiyim , görm ədiyim qarelər,
Sizə ithaf ilə nəşr eyləyirəm bunları mən.
Sizə ithaf ilə, çünni, nə üçün gizlədirəm ,
0 sizin görmədiyim, bilmədiyim gözləriniz,
Şe'rimi görməyə öz vaxtını sərf eylər İKən,
BəIkə bir nöqtədə birdən duraraq vəlvələsiz,
Göstərişsiz İkİ-üç qətrəcİK isar eylər.
Mən bu ümmid ilə öz ömrümü təşyi edirəm,
İkİ-üç qətrə yaş o lsu n ... Bu təsəlli yetişir.
Belə qovğalar içində bu acı dövranla,
Bu ələmlərlə, əzablarla Keçən günlərim in
İkİ-üç qətrə azaldar, yatırar qəmlərini.
Siz Kİ ən doğru görən bir nəzəri-vicdanla
Ta uzaqdan mənə baxm aqdasınız, m üstəğni
Sizi mədh eyləm əyim dən, nə səm im iyyətdir
O baxış çöhreyi-əş'arım a saKİn-saKİn!
Bu əsərlər, bu yazılm ış, unudulm uş şeylər
O səm im iyyətə hörm ətlə bu gün nəş edilir.
Kim bilir, bəİKƏ içindən biri alam ınızm
(Bəli, alam m ızm , çünKİ ələmdən xali
Yaşayan yox, bunu biçarə bəşər yaxşı bilir)
Bir kİçİk aynası, bir əksİ olar, ən ali
Yaşayanlar belə hiss etmədə ən müstəhqər
Yaşayanlar Kİmidir... Eyni çamırdan bu yığm!

BALIQÇILAR
-Bu gün acıq yenə, övladlarım, - deyirdi ata, Bu gün acıq yenə, laKİn sabah ümid edirəm,
Sular bir az daha saKİtləşər... nə çarə, qəza!..
-Xeyr, sular nə qədər coşqun olsa, mən gedərəm,
Deyirdi oğlu, - sabah sən bir az anamla otur.
Zavallı, bax, neçə gündür bu halda xəstə...
-Olur,
Bir az da sən çalış, oğlum, bir az da sən, bax, atan,
A tan, anan İkİ misKİn, biz artıq ölməliyİK..,
Oğul düşündü şİKayətli bir baxışla;
-Bu heç
Olarmı? Bəs o zaman biz nə eylərİK?..
Bu zaman
Dişarda gurlayaraq hirslənən bir ordu Kİmi
Döyürdü sahili minlərcə dalğalar əsəbi.
-Sabah sən ağları gün çıxm amış hazırlarsan.
Fəqət çalış bir az ip, mantar almadan getmə,
Açınca yeİKəni heç baxma, oynasm, varsm,
Qayıq uşaq Kİmidir: oynayırmı, dərd etmə,
Toxunma K eyfinə, ancaq çox arxaym olma:
Dəniz qadm Kİmidir, heç inanmaq olmaz, ha!
Dəniz bayırda uzun nərələrlə bir xırçm
Qadm gurultusu, bir KÜy salırdı ortalığa,
-Sabah uşaq gedəcəK yalnız, eyləmi, balığa?
-O getməK istəyir, “sən evdə qal” deyir...
-Aydın!
O gəlmədən mən ölərsəm?..
Qadın bu son sözlə
Düşündü qaldı. Balıqçilə oğlu yan gözlə
Soluq dodaqlarmm xəstə titrəyişlərinə
Baxıb sÜKuta dalırlar və başlarmda uçan
Qəzanı sanKİ deyirlərdi böylə bir-birinə.
Bayırda fırtm a getdİKCƏ güclənir, tufan
Coşub da hər yanı dəhşətlərilə titrədərəK
Uğuldayırdı...
-Sabah təK uşaq nə cür gedəcəK?

Şəfəq sÖKərKən o, yalnız, bir əskİ təKnəciyin
Düyünlü, Kİrli, çümK iplərilə uğraşaraq
İrəliləyirdi. Dəniz eyni şiddətilə şaraq
Şaraq döyüb aparır KÖhnə təKnənin şişKİn
Zəif qabırğasm ... Aclıq, ümid, aman, bu nə hal?
Kənarda bir daşm üstündə bir dumanlı xəyal
Əlilə əngini guya işarə eyləyərəK,
Deyirdi: “haydı, həyatın o dalğalarda, yürü!”
Yürür zavallı qırıq təKnəcİK, yürür.
“YürüməK,
Nəsib olan sənə, bax, bu!.. Gözün Kənarda, yürü!”
Yürür, fəqət dənizin, dalğanm bu hiddətinə
Nə cür dözüb dayanar əskİ, xəstə bir təKnə?..
Dəniz üfüqdə, qadm evdə can verir çox ağır,
A taysa çırpınaraq çöldə axtarır oğulu,
Bütün fəlaKətinin dəhşətilə ruhu dolu.
Budur: fəlƏKzədə boş təKnə, yox oğuldan əsər.
Balıqçı göyləri yumruqla göstərib bağırır,
Üzündə yaşlara batm ış boğuq şİKayətlər..,

NƏSRİN
-İndi mən doğrusu əwəİKİ uşaqlıqlardan
Peşmanam, KÖnlümü mən boş yerə sərf etdiyim i
Acılıqlarla bu gün anlayıram, bir vicdan
Mənə duydurmadadır böylə bitib getdiyim i.
Mən Kİ bitməz düşünürdüm bu həyatm şövqü...
- Etmə, Nəsrin, mənə zəhr etm ə bu bir an zövqü!
Qız bu son aşiqinin, istəm ədən, ən coşqun
Bir məhəbbətlə alovlar saçan ağuşunda
Bu şİKayətlər içində gözü yaşlı, solğun
İnləm iş, inləyərəK sonra düşünmüş:-bunda
Bir təsəlli taparam bəİKƏ...-bu fİKr ilə bütün
Öz zəif cismini sərf etm iş idi:
-”Bax, hər gün,
H ər zaman mən səninəm, hər nə desən, tabeinəm ,
Fəqət artıq yetişir, eşqdən iyrəndim mən,
Cana doydum, belə eşqi daha mən istəm irəm ,
Mənə bəhs eyləm əsinlər belə sevməKİərdən”Deyə, həm eşqini töhmətləyərəK, həm yorğun
Bir vərəm xəstəsidir sanKİ, üm idsiz və uzun
Bir şİKayətlə bərabər, yenə ondan əbədi
Bir şəfa gözləyərəK son gecələr nifrətlə
X oşa gəlməz acı bir zövq alıb əylənm iş idi.
İndi artıq bu m əişətdə böyÜK zillətlə
Bir səfalət görür, ah, ağlaya bilməK... LaKİn
Bu da çoxdan bəri olmuşdu o bədbəxtə çətin.
-”Ağlasam , ah, azacıq ağlaya bilsəm. Ömrüm
Qoy ələm lərlə, Kədərlərlə bürünsün, yanmam.
A ğlasam , ah, bir az yağsa o baran Kİ, görüm
Bu dumanlarla Keçən gündə açıq bir axşam ...”
Fəqət əfsus!..
Bəli, əfsus Kİ, biçarə sənin

Əbədiyyən qalacaq böylə muləvvəs bədənin,
Əbədiyyən qalacaq böylə müləvvəs ruhun.
-”A ğlam aq... heç o səadət mənə qism ətm i olar?
Mən Kİ əyləncəsiyəm gah onun, gah bunun,
Mənə ölməK yaraşır, başqa səadətmi olar?
A h, mən, mən Kİ hələ qönçə İKən solmuş gül

Kimiyəm, böylə müləvvəs mənə ölməK belə zil!..
Ta uşaqKən sığınıb qaldığı, az çox sevgi
Gördüyü bir qucağm rəhmi uzun çəKməyərəK
Əbədiyyən soyudu, ən açı, ən incidici
Bir m əişət onu basdırdı... Bu bir əqrəb təK
U şağm güllənəcəK qəlbinin istəKİərini
Külə döndərdi, əziz varlığm m cövhərini
Bir KÖmür halına qoydu, ona artıq yaşamaq
Bir fəlaKət Kİmi olmuşdu, bütün amalı
Bir soyuq tərbiyənin qarları altında uzaq
Və ağır bir yola düşmüşdu, şərəfdən xali
Bu ağır yol hara getməKdə idi? BəIkə yarm
Bir gözəl göz, İkİ diqqətli baxış, bir bayğm
Görünüş aldadaraq, sadə qızm baKİr-ü tam
Nə qədər duyğusu qalmışsa tutub məhv edəcəK.
Sonra biçarə qadm dul, bacarıqsız, bədnam,
Bir çürÜK meyvə qədər xar, dəyərsiz bitəcəK...

Böylə N əsrin hələ bir tazə açılmış gül İKən
Düşdü bəd taleyinin pəncəsinə gözləmədən.
İndi artıq yaşamaqdan da o bədbəxt utanır,
Indi a rtıq bütün am alm ı təhlil etsən
Bir udum zəhr olacaq, b ir acı nifrətlə qaçır
Ən səfa gördüyü, ən sevdiyi aləm lərdən...
B ir sabah evdə b ü tü n can sıxıcı b ir gecənin
Qara bədbəxtliyi altm da əzilmiş, qəmgin
OturarKən, qapıdan ö rtü lü dilbər b ir qız
Q orxaraq girdi:
-”Xanım , mən çalışan b ir uşağam,
Anam ölm üşdür, atam yox, mənə bir vicdansız
Pul verib təhqir edir, mən sizə qurban olaram,
Məni rədd eyləməyin, yalvarıram , xidm ətdən
Heç yorulm am ... məni siz q u rtarm ız zillətdən...
Of, xain!..” deyə sarsıldı. Bu hiddət, bu ələm
Qəlbini rəhmə gətirm işdi o ev sahibinin.
Yandı biçarə qızınm dərdinə, KÖvrəldi, o qəm
Gözlərindən İkİ yaş saldı. Bu axşam N əsrin
Yeni b ir pərdə eylədi, sildi yaşm ı,
Yaxşı bir pərdə onun örtdü yaman Keçmişini.

XƏSTƏ UŞAQ
Bu gün bir az daha rahətdi, çox şÜKÜr...
- Əlbət,
Keçər, bu qorxulu bir şey deyil.
- fəqət növbət
Zavallı yavrucuğun halini xarab eləyir.
V ücudu atəş içində yanıb-yanıb əriyir.
Nə çarə eyləyirəm tə 's ir etm əyir dərman.
Bir həftə Keçdi...
- Xanım , qorxmaym, bu, qızdırm a...
- X eyr, pənah ona! Allah bilər, nə qorxacağam?
Fəqət, quzum, nə qədər olsa mən də b ir anayam!
Bir həftə Keçdi hərarət davam edib də d urur.
Baxm nəbizləri biçarənin nə güclə v u ru r.
S araldı, qorxur adam çox baxanda əllərinə.
- Üzülməyin siz, uşaqdır, gələr qanı yerinə.
U şaqdır o...
- Gecə tez-tez sayıqlayır.
- Nə olar...
- Verin bu dərmanı!
- Yox, istəməz ..
Qadm ağlar.
Onun bu bircə uşaq öm rünün hədiyyəsidir.
Sevinci nəş'əsi ondan gəlir, onunla gəlir.
Fəqət bu gün ana növbətçidir başmda onun.
Evində sanKİ məzar lallığı, ürəK tutqun.
N ədir uğultusu xaricdə rüzgarm , soyuğun?
Yağış da xəstə üçün ağlayırm ı böylə uzun?
Bəşər qəmilə fəqət qəm lənirmi heç dünya?
Əcəb yalançı təsəvvür, əcəb çətin xülya?
-A nam ...
-Nə v ar, gözəlim?
-Q aldırın bu pərdələri,
K əfənm idir nədir onlar?
-Yenə baş ağrıları
Y ataqda xəstəni candan uzür sayıqladaraq.
Qadın bu sözləri duyduqca ağlayır yataraq.
Umidlə qorxu içində yanır, zavallıya bax,
Önündə gözlərinin b ir yığm qara torpaq.

G örür o torpaq içində zavallı KÖrpəsini,
M əzar iniltisi zənn eyləyir boğuq səsini.
Dilər yetim i üçün tanrıdan səhətlə həyat,
Y etim ələr K İ m i eylər için-için fəryad.
Bu dul qadın bir o məhsuli-ömr üçün yaşayır,
Onun həyatm a aid üm idlər daşıyır.
-Anam!
-Nədir, mələyim?
-Ağlayır uşaqlar bax...
Burax, burax məni, arsız uşaq!.. Anam, torpaq!
-Sayıqlayır yenə, ya rəbbi, sən əsirgə bizi,
Bağışla yavrumu, rəhm et, qoparma naləmizi!
Zavallı arvad üzülm üş, saralmış inləyərəK,
Bir həftə Keçdi, yazıq bilməyir nə dincəlməK.
Yeganə şövqü, sevinci yataqda xəstə yatır,
Onu sağaltm aq üm idilə hər yana can a tır.
T utub xəyalmı bağrında iztirablarla,
Gəzər bütün gecə ətrafın ı əzablarla.
Bu Kİm bilir nə qədər böylə hey davam edəcəK,
O yaşlı gözlərinə uyqunu haram edəcəK.
-Uşaq ayılmayacaq bəİKƏ heç bu bəd yuxudan...
-ÇəKİn, xanım, bu qara fİKrə düşməyin heç, aman
Baxın hava nə gözəl açdı, parlayır göylər,
BayaqKi vəlvələlərdən görünməyir bir əsər.
Tapar uşaq da şəfalar, gülərsiniz artıq ,
BöyÜKdür allah, alar matəmi, verər şadlıq...
Uşaq, o indi qoçaq bir cavan olub evdə,
Fəqət ana onun üstündə titrə y ir yenə də.

TƏZƏLƏNƏN IZDlVAC
Evləndilər, sevişdilər, amma... nədən, nədən,
Sövda sÜKuta başladı beş həftə Keçmədən?
Evləndilər, neçin? Bunu qız bilmədi, neçin?
Evlənməsiylə madəri güldü için-için...
Gəncin də verdi nəşə bu toy əqrabasma
LaKİn bu toy toxundu onun Kef havasına.
Nahaqq idi onun nəzərində bu toy günü,
Bir şəxsə verməK istəm əyirdi o, ömrünü.
Evləndilər, sevişdilər, amma... nədən, nədən,
Sövda sÜKuta başladı beş həftə Keçmədən?
Əndişədən KÖnülləri azad olammadı,
Oğlan, yarıylə xoş danışıb, xoş dolanmadı,
Biganə bir qadmla bir erKƏKdi xanədə.
BiganəlİK içində donub susdu xanə də.
Cismani hissə eyləsələr də həvəs az-az,
Bənzərmi eşqə adicə çılğm bir ehtiras?
Çıxmazdı evdən heç o soyuqluq bütün-bütün,
GetdİKCƏ yadə gəlməməyə başladı dügün.
B ir gün qoyuldu nöqtə bu bəzmi-məhəbbətə,
Çıxdı sabahi tifli-m əhəbbət səyahətə...

Keçdi zaman da... böylə güzar etdi günləri,
Dönm üşdü bir məzarə evin gərçi hər yeri.
Gün Keçdi, aylar ötdü, yenə... bir səhər yenə
Göstərdi arvad oğlunu hiddətli zövcünə:
“Bax oğlumuz!” - O dəm qadınm doldu gözləri,
Gəncin də güldü onda, qürur ilə gözləri,
N əslin davamı insan üçün şanlı ehtiyac,
Busəylə tazələndi həmən KÖhnə izdivac.

KİÇİK GİLƏ
Son yarpağını tÖKdü ağaclar budağmdan,
Şeh d ü rrü ilə son dəfə süsləndi çəmənlər
Bir KÖrpə doğuldu belə bir gündə, lüt-üryan
Gəldi bu kİçİk ailəyə qışla bərabər,
Gəldi, gəlişi gənc atanı etdi mÜKəddər.
A rtıq qonağa yoxsul ocaq tab eləməzdi,
A rtıq qab o boş süfrəni bir dağ Kİmi əzdi.
-Yox, etmə təəssüf buna, ey qayğiKeş insan;
Körpən atalıq hissi bağışlar sənə, şəksİz,
Hərdən yum ulan yum ru, qəşəng əlləri b ir hiss,
Bir qüvvə verər, sən daha artıq çalışarsan.
Şəfqətli ata b ir yeni qüvvətlə çalışdı,
Coşdu atalıq hissi, məhəbbətlə çalışdı...
Son yarpağm ı tÖKdü ağaclar budağm dan,
Şeh d ü rrü ilə son dəfə süsüləndi çəmənlər.
LaKİn bu dəfə qış-o soyuq üzlü zim istan
Əsla o kİçİk ailədə görmədi dərd-sər,
Şadlıqdı, qonaqlıqdı, hamı şən və gülüm sər

KƏNAN
On beş il bundan əvvəl bu daxm ada Kİmsəsiz
Bir Kəndli qadın, oğlu Kənanla yaşayırdı,
Bir ulaqları vard ı... Oğlan cılız və aciz,
A yaqları şİKƏstdi, gəzəndə axsayırdı.
T ay-tuşları sataşır, ürəKCİyi yanırdı,
Yazıq, adam içinə çıxmağa u tan ırd ı.
K ən 'an ... çöhrəsi solğun, anadangəlmə məğmun,
Zahiri nöqsan ilə alçaqdı təbiətdə,
Ancaq ona sataşıb lağ etməK ilə məmnun
Olan o cahillərdən çox üstündü qeyrətdə.
SanKİ onun cism ini görüb qüsurlu, şansız,
Insanlığı ruhuna toplanm ış idi yalnız.
K ən'an böyüdü, oldu boy-buxunlu bir cavan,
Ancaq yenə də sözü gəzirdi ağızlarda.
Biçarə təK gəzirdi, dinmədən, danışm adan,
Ən yam anı buydu kİ, xor baxırdı qızlar da.”
H əqarətdi, rişxənddi gördüyü hər nəzərdə,
Bir qönçə açılmazdı onun gəzdiyi yerdə.
H ərb başlandı, KənddəKİ igid, qeyrətli gənclər
H am ı cəbhəyə getdi... K ən'an da içlərində.
Bir gün pusquda durub bir ovuc qoçaq əsgər
B ir bölÜK məhv elədi... K ən'an da içlərində..,
K ənan yaralanm ışdı, dönüb Kəndə gəlirdi,
Hər yandan şanlı alqış səsləri yÜKSəlirdi.

ANA
Vərəmli rəngi üzündə əzab əlam ətidir,
Kədərlə baxm ası şahid bəlaneş olduğuna;
Döşündə tu td u ğ u KÖrpə yeganə ziynətidir,
Soluq dodaqları bəd taleyinə qarğış edir...
MÜKəddər eylədi qəlbən məni bu xəstə ana.
Tutub yazıq elə bir dərd Kİ, tapm ayır dərman,
Y anır qərib ürəyi atəşi-zərurətlə,
Fəqət o KÖrpə çıxardır məlalını yaddan,
MəIək sifətli o məsum uşaq edincə fəğan,
Öpür o gül dodağm dan onun məhəbbətlə.
Yetim də olsa uşaq sanKİ incidir parlar,
Naxoş da olsa qadm b ir sədəfdir incisinə.
Uşaq da, dul ana da toz içində yaş axıdar,
Edər bu lövhə ən avarə qəlbi dərdə düçar,
Kim olsa təsir edər bax bu canyaxan səhnə.
Basanda bağrına öz doğma tiflin i arabir,
Görən q ürurunu bilməz dilənçi olduğunu;
Dərin baxışları tiflin nəzərlərində itir,
Və sanKİ dillənib hərdən o hali-m əhzunu
Deyir: “Bəli, ana olmaq fərəhli b ir dərddir!”

VERİN ZAVALLILARA
Balınesir zərərdidələri üçün
Xərabi-zəlzələ bir Kənd... O yanda bir Komanm
ÇürÜK dirəKİəri dəhşətlə doldurub KÜçəni.
Kəsək yığıntısı şəKİində Köhnə bir binanm
Uçuq təməlləri məhzun edir gəlib geçəni...
Odur, bir ev uçauçdur, odur, bu an çökəcək,
Önündə bir qadm ... Of, artıq istəm əm görməK!..
Bu lövhə qəlbimə tə'sir üçünsə, Kafidir;
ÜrəK davam edə bilməz bu halə, olsa dəmir;
Dəmir ürəKİi bir insan da böylə bir hali
Görərsə sızlayar, ağlar; bu qəmli tim sali,
Bu qəmli mənzərəni dəhşətilə b ir an alm
Və yollanm vətənin qarlı, buzlu bir yerinə;
ÜrəK yaxan bu yaman sərKÜzəşti xeyli qalm,
Qalın bir örtüyə bÜKməKİə gizlədin kİ, yenə
-İçində saxlayaraq öz ağır fəlaKətiniYabançı gözlərə göstərməsin səfalətini...
Nə cür davam gətirər sonra qarşısmda, deyin,
Bunun, bu qəmli, bu dəhşətli, dərdli səhnəciyin
Bəşər fəlaKətinə dözməyən təm iz bir ürəK?.
Dərin uğultulu çırpmtılarla inləyərəK,
Bu qəm li mənzərəyə ağlamaqda qəlbi yerin...
Sizin də qəlbiniz, əlbət, yanır, deyilmi? Verin,
Edin bu dullara, yoxsul yetim -yesirə KÖməK,
Verin iniltisinə son bu bir yığm bəşərin!

ORUCLUQ SƏDƏQƏSİ
(Körpüdə)
Soyuq... soyuq... acı b ir növhənin boğuq nəfəsi Yolunda dərdli həyatm gəlir iniltilə.
Soyuq... soyuq dənizin titrəyən uğultu səsi,
Dolur ürəKİərə xırçın sürəKİi bir Kİnlə.
Y olüstü KÖrpünün altm da bir cocuq! Dinlə!
“Ə fəndilər-deyir o-rəhm edin fəq irə...” SÜKut!
“Əfəndilər acıym bir!” Vüqarla, biaramƏfəndilər Keçir hey... yavrucuq soluq, məhbutNəzərlərində həzin yalvarışlı b ir eyham.
Çolaq əlilə v erir hər Keçən xəyalə səlam.
“Ə fəndilər... rəm əzandır, mübarəK ax şam d ır...”
Səfalətin yazıq oğlu, zavallı bir xilqət
“Əfəndilər... acıym mən qəribü zarə!”Xeyr,
A xın-axın KeçərəK əylənən bu cəmiyyət,
Edir bu Kİrli, bu y ırtıq səsə dərin n ifrət.
Soyuq... yağış əsəbi zərbələrlə parçalayırÜfüqdəKİ buludu, zalimanə hiddətlə,
Hücum edib bu zavallı həyatı qam çılayır.
Soyuq... soyuq... bu dözülməz, soyuqda zillətlə
Çoçuq xərab olacaq, ah ... Ey səadətlə
Qaçan o süslü, o isti gözəl otaqlarm a,
Baxm budur yazıq insan kİ, inləyir nəfəsi,
Baxm bu sısqı, bu çılpaq, bu əyri qollarm a
0 a rtıq işləyəməz ... sizsiniz K Ö m ə K edəsi
Yeganə qüvvə; verin susdurun bu xəstə səsi!

ŞƏKİL ÇƏKİRƏM
Fırçam şİKƏst b ir ağacm xəstə bir qolu,
Daim əlimdədir, həyəcanlarla titrə y ir;
Guya çİçək deyə
Göy otlar üstə tÖKdüyü qanlarla titrəyir.
On gündür əlləşir qələmim, fİKrü sənətim
Bir incə hissə verməK üçün rəsm ilə həyat,
Seyr eylərəm bu lövhəni mən bəİKƏ yüz saat,
Verdim əməK deyə.
A cizliyin bilib də bu gün mən bu sən'ətin,
Təqdisə canla sə'y edərəm sün'i-qüdrəti,
LaKİn zaman olur
Çox ruhsuz görüb də bəyənməm təbiəti.
M ütləq o gün bəyənməK üçün xəstə, dərdəcər
B ir başqa çöhrə, qüssəli bir çöhrə istərəm ,
Bundan deyilmi, şe 'r olacaq yerdə sözlərim
Bə'zən fəğan olur!

ÖZ-ÖZÜMƏ
Bir yarım , b ir yarım saatd ır kİ,
Bir kİçİk , ruhsuz nəşidə üçün
Bu qədər zəhm ət ilə əlləşirəm,
Quru b ir q it'ə, ya qəsidə üçün.
Ah, ey quşları xəyallarım ın,
Niyə məndən qaçırsınız? D urunuz.
Ey əvəzsiz dəqiqələr, sizi mən
Boşa sərf eyləməKdəyəm, əfsus!
Bilirəm, b ir nəfəsdə, b ir dəmdə
Bu təbiətdə b ir cahan yaranar,
Canlanar bir həyat,bir xilqət.
Öylə də canlı v ar Kİ, aləmdə
Bir saat m üddətində həm doğular,
Yaşayar, həm də məhv olar...İbrət!

MİRZƏ ƏLƏKBƏR
SABİR

eni dövrdə türK xalqlarınm ən böüuK satirİK şairi olan
Mirzə ƏləKbər Sabir (1862-1911) öz Keçmişindən gülə-gülə
ayrılmağm ən böyÜK ədəbi təcrübəsini vermişdir.
Onun "Hophopnamə" adı ilə məşhur satirİK şerlər "divan"ı milli
düşüncənin yenilİK uğrunda ehtiraslı üsyanmm, mübarizəsinin
təzahürüdür.
Y
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TƏRPƏNMƏ, AMANDIR, BALA,
QƏFLƏTDƏN AYILMA!
Tərpənmə, am andır, bala, qəflətdən ayılma!
Açma gözünü, xabi-cəhalətdən ayılma!
Laylay, bala, laylay!
Y at, qal dala, laylay!
Aldanma ayıqlıqda fəraqət ola, heyhat!
Qəflətdə Keçənlər Kİmi ləzzət ola, heyhat!
Bidar olanın başı səlamət ola, heyhat!
A t başını yat, bəstəri-rahətdən ayılma!
Laylay, bala, laylay!
Y at, qal dala, laylay!
Açsan gözünü, rəncü məşəqqət görəcəKsən,
Millətdə qəm, ümmətdə KÜdurət görəcəKSən,
Qıldıqca nəzər m illətə heyrət görəcəKsən,
Çək başına yorğanını, nİKbətdən ayılma!
Laylay, bala, laylay!
Y at, qal dala, laylay!

Bir ləhzə ayıldınsa, q u tar canını, yuxla,
A t tiryaKinı, meyl elə qəlyanını, yuxla,
İncinsə sağın, ver yerə sol yanını, yuxla,
İllərcə şüar etdiyin adətdən ayılma!
Laylay, bala, laylay!
Y at, qal dala, laylay!
Göz n u ru d u r uyqu, onu dur etm ə gözündən,
Yol vermə məbada çıxa bir an sözündən,
Amma elə bərK yuxla kİ, h ətta get özündən,
Afaqı dutan şu rü qiyamətdən ayılma!
Laylay, bala, laylay!
Y at, qal dala, laylay!

ATA NƏSİHƏTİ
Bəsdir, ey oğul, boş yerə bu elmə çalışma,
Qanın tələf oldu!
Gündüz, gecə səy eyləyibən dərsə alışma,
Canın tələf oldu!
Bu şəhrdə çoxdur, görürəm , elm oxuyanlar,
Onlar nə tapıblar?
D ivanədilər m alını bu yolda qoyanlar,
Guya Kİ, yatıblar.
Çoxdur zərəri adəm üçün elm oxumağm,
Sən say və deyim mən:
Ə w əl bu Kİ, məKtəbdə olur təlx damağm,
Ey dideyi-rövşən!
B ir də gözünün nuru gedib Kur olacaqsan,
Canm da sağ olmaz;
Rəngin saralıb axırı rəncur olacaqsan,
B ağrında yağ olmaz.
A xırda, tu ta q , ölməyib onversətə getdin,
Q urtardın özün də;
İnsaf ilə söylə, bu işi yaxşım ı etdin?
B ir d u r bu sözündə!
Sən də deyəcəKsən sasalım, ya Kİ, demorqat,
Bilməm necə dersiz;
Xəlqin evini yıxdı çıxıb bir neçə bədzat,
Ax, ax, a beyinsiz!
Hər bir gədə bir az oxuyub adəm olubdur,
ZaKonu bəyənməz;
Çoban-çoluq oğlu bəy ilə bahəm olubdur,
H am unu bəyənməz;
Gahi şaha b ir tənə vurar, gah vəzirə,
Bax, bax, səni tarı!
Gahi ocağa şəkk eliyər, gahi də pirə,
K afir olu barı.
Bundan sora qıl tövbə dəxi, məKtəbə getmə,
Bircə usan, oğlum!
Ta baxm a müəllim sözünə, ta əməl etmə,
A xır utan, oğlum!
Çıx dağa, daşa, yol Kəsibən qarətə başla,
Axırda qaçaq ol;

Sal b ir beşatan boynuna, bu adətə başla;
Həmmali-yaraq ol,
Xəlqə dadanaq ol,
H ər işdə sayaq ol,
Var cana ziyanı
Qeyrətdən uzaq ol!..

AH EYLƏDİYlM NƏŞEYİ-QƏLYANIN
ÜÇÜNDÜR
Ah eylədiyim nəşeyi-qəlyanm üçündür,
Qan ağladığım qəhveyi-fincanm üçündür.
Vəz eylədiyim hədyəvü ehsandan ancaq,
Ümdə qərəzim Kİsəvü həm yanm üçündür.
Sərgəştəliyim xərm əni-buğdalar ucundan,
A şüftəliyim sərvətü samanm üçündür.
Fərş eylədiyim sinəmi hər gün qədəmində,
KəsKİn təməim süfrədəKİ nanm üçündür.
Bimar tənim Küftəvü bozbaş ələmindən,
Xunin ciyərim dolma-badımcanm üçündii
Ağzım dolusu nem əti-firdovs dedİKdə,
Boşqabda qara gözlü fisincanm üçündü
Vəsf eylədiyim zövqlə ənhari-behişti
K övsər məzəli şərbəti-reyhanm üçünd Gördüm Kİ, plov bişmədədir, aclığa dozd
Bildim bu tədarÜK şəbi-ehsanm üçündiir.
Ax, bircə görəydim səni, ey sevgili varis,
Meylim sən ilə dəsti-zərəfşanm üçündür.
M ünim lərə can ver, KÖnül, uyma füqərayə,
Sinəmdə səni bəslədiyim anm üçündür.
A hm şərəri etməz əsər bir kəsə, Hop-hop,
Bu od sənin ancaq alışan canın üçündür...
Yan, dinmə, sən allah!
Qan, dinmə, sən allah!
Həq söyləmiş olsan,
r.'Dti, dinmə, sən allah!..

FƏXRİYYƏ
Hərçənd əsirani-qüyudati-zəm anız,
Hərçənd düçarani-bəliyyati-cəhanız,
Zənn etmə kİ, bu əsrdə avareyi-nanız,
Əvvəl nə idİKSƏ, yenə biz şimdi həmanız...
T uranlılarız, adiyi-şüğli-sələfiz biz!
Öz qövmümüzün başına əngəİKƏləfiz biz!
Zülmətsevər insanlarız üç-beş yaşımızdan,
Fitnə göyərir torpağım ızdan, daşımızdan,
Tarac edərəK, bac alırız qardaşım ızdan,
Çıxmaz, çıxa bilməz də bu adət başımızdan...
Əslafımıza çünKİ həqiqi xələfiz biz!
Öz qövmümüzün başına əngəİKƏləfiz biz!
01 gün Kİ, MəlİKşah Büzürg eylədi rihlət,
EtdİK İkİ namərd vəzirə təbəiyyət,
Q ırdıq o qədər bir-birim izdən Kİ, nəhayət,
Düşmən qatıb əl, taxtım ızı eylədi qarət...
Öz həqqimizi gözləməyə bitərəfiz biz!
T uranlılarız, adiyi-şüğli-sələfiz biz!
Bir vəqt olub leşKəri-Çingizə təfərdar,
Xarəzmləri məhv elədİK qətl ilə yeKbar,
Xarəzmlərin şahı fərar eylədi naçar,
Məscidləri, məKtəbləri yıxdıq yerə təKrar...
Həqqa Kİ, səzavari-nişanü şərəfiz biz!
Öz dinim izin başına əngəİKƏləfiz biz!
Bir vəqt də dəvayi-Səlib oldu mühəyya,
Dəvadə firəngilərə qalib gəlib, əmma
Dincəlməyib etdİK yenə bir faciə bərpa,
Öz tiğim iz öz rişəm izi Kəsdi sərapa...
Guya kİ, biyabanda bitən bir ələfiz biz!
Öz qövmümüzün başına əngəİKƏlafiz biz!
Bir vəqt dəxi Qarəqoyun, Ağqoyun olduq,
Azərbaycana, həm də A natoluya dolduq,
01 qədr qırıb bir-birim izdən Kİ, yorulduq,

Qırdıqca yorulduq və yorulduqca qırıldıq...
T uranlılarız, adiyi-şüğli-sələfiz biz!
Öz qövmümüzün başm a əngəİKələfiz biz!
Bir vəqt salıb təfriqə olduq İkİ qismət,
Teymur şəhə bir param ız etdi him ayət,
X an Ildırım a bir param ız qıldı itaət,
Qanlar saçılıb, AnKarada qopdu qiyamət...
Əhsən bizə! Həm tirzəniz, həm hədəfiz biz!..
Öz dinim izin başına əngəİKələfiz biz!
Teymur şəhi-ləngə olub tabeyi-fərm an,
Xan Toxtam ışı eylədİK al qanm a qəltan,
Ta oldu Qızıl O rdalarm dövləti talan,
Məsko şəhinə faidəbəxş oldu bu meydan...
Əlyövm uruslaşm aq ilə zişərəfiz biz!
Öz qövmümüzün başm a əngəİKələfiz biz!
Bir vəqt Şah İsm ayilü Sultani-Səlimə
M əftun olaraq eylədİK islamı dünimə,
Qoyduq İkİ tazə adı bir dini-qədimə,
Saldı bu təşəyyö, bu təsənnün bizi bimə...
Qaldıqca bu halətlə səzayi-əsəfiz biz!
Öz dinimizin başm a əngəİKƏləfiz biz!
N adir bu İkİ xəstəliyi tu td u nəzərdə,
İstərd i əlac eyləyə bu qorxulu dərdə,
Bu məqsəd ilə əzm edərəK girdi nəbərdə,
M əqtulən onun nəşini qoyduq quru yerdə...
B ir şeyi-əcibiz, nə bilim, b ir tühəfiz biz!
Öz dinim izin başına əngəİKələfiz biz!
İndi yenə var tazə xəbər, yaxşı təmaşa,
İranlılıq, osm anlılıq ismi olub ehya,
Bir qitə yer üstündə qopub bir yeKƏ dəva,
Meydan Kİ, qızışdı olarıq məhv sərapa...
Onsuz da əgərçənd Kİ, yeKsər tələfiz biz!
Öz qövmümüzün başm a əngəİKƏİəfiz biz!
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QORXURAM

DAŞ QƏLBLİ İNSANLARI NEYLƏRDİN, İLAHİ?!

Payi-piyadə düşürəm çöllərə,
X ari-m üğilan görürəm , qorxm uram .

Daş qəlbli insanları neylərdin, ilahi?!
Bizdə bu soyuq qanları neylərdin, ilahi?!

Seyr edirəm bərrü biyabanları,
Quli-biyaban görürəm , qorxm uram .

A rtdıqca həyasızlıq olur el mütəhəm mil,
H ər zülmə dözən canları neylərdin, ilahi?!

Gah oluram bəhrdə zövrəqnişin,
Dalğalı tu fan görürəm , qorxm uram .

B ir dövrdə Kİm, sidqü səfa qalmayacaqmış,
Bilməm belə dövranları neylərdin, ilahi?!

Gəh çıxıram sahilə, hər yanda min
V əhşiyi-ğürran görürəm , qorxm uram .
Gah şəfəq təK düşürəm dağlara,
Y anğılı vuİKan görürəm, qorxmuram.
Gəh enirəm sayə təK ormanlara,
Y ırtıcı heyvan görürəm , qorxm uram .
Üz qoyuram gah neyistanlara,
B ir sürü aslan görürəm , qorxm uram .
MəqbərəlİKdə edirəm gəh məKan,
Qəbrdə xortdan görürəm , qorxm uram .

Mənzil olur gəh mənə viranələr,
Cin görürəm , can görürəm , qorxm uram .
Bu KÜreyi-ərzdə mən, m üxtəsər,
M üxtəlif əlvan görürəm , qorxm uram .
X arici müİKÜndə də h ətta gəzib
Çox tü h af insan görürəm , qorxm uram .
LeyK, bu qorxmazlıq ilə, doğrusu,
Ay dadaş, vallahi, billahi, tallahi,
H arda müsəlman görürəm , qorxuram !..
Bisəbəb qorxm ayıram , vəchi var,
Neyləyim ax ır, bu yox olm uşlarm
FİKrini qan-qan görürəm , qorxuram ,
Q orxuram , qorxuram , qorxuram !..

M əzlum larm göz yaşı dərya olacaqmış,
D əryaları, üm m anları neylərdin, ilahi?!
Səyyadi-cəfaKardə rəhm olmayacaqmış,
A huləri, ceyranları neylərdin, ilahi?!
Bağm , əKİnin xeyrini bəylər görəcəKmiş,
Töxm ƏKməyə dehqanları neylərdin, ilahi?!
İş rəncbərin, güc ÖKÜzün, yer özünümcü,
Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi?!
HÖKm eyləyəcəKmiş bütün aləmdə cəhalət,
Dildadeyi-irfanları neylərdin, ilahi?!
Surtuqlu müsəlmanları təKfirə qoyan bu
DöşdÜKİü müsəlmanları neylərdin, ilahi?!
Y axud bularm bunca nüfuzu olacaqmış,
Beş-üç bu süxəndanları neylərdin, ilahi?!
Qeyrətli danosbazlarımız iş bacarırKən,
Tənbəl, dəli şeytanları neylərdin, ilahi?!
Ərlər hərə bir qız K i m i oğlan s e v ə c ə K m i ş ,
EvlərdəKİ nisvanları neylərdin, ilahi?!
Tacirlərim iz Sonyalara bənd olacaqmış,
Bədbəxt TÜKƏzbanları neylərdin, ilahi?!
SübhanəKƏ, sübhanəKƏ, sübhanəKƏ, ya rəb!
Baxdıqca bu hİKmətlərə heyran oluram həp!.

SƏBİR
Ta gəlirİK biz də bir az anlayaq,
Məhzəri-irfanda vurur təK səbir.
Ya deyirİK işləri samanlayaq,
Məclisi-əyanda vurur təK səbir.
İstəyirİK bir iş açaq filməsəl,
SöyləşirİK bir-İKİ il laəqəl,
Ta deyilir pul verin, aşsın əməl,
ÖİKədə, hər yanda vurur təK səbir.
Yalxı bizi eyləməyib mübtəla:
Səfheyi-Qafqazı tu tu b bu bəla;
Qaxda, Qazaxda, ŞəKİdə bərməla,
Şişədə, Şirvanda vurur təK səbir.
LaKİn o yerlərdə gedir, durmayır,
Bir elə layiqli kəIək qurm ayır,
Gəncədə derlərsə v u ru r, vurm ayır,
Oylə kİ, Səlyanda v u ru r təK səbir.
A ndıra qalmış nə yaman səslənir!
Söz deməyə verm ir aman, səslənir!
Ox atılır, sanKİ Kaman səslənir!
Sahəti-meydanda vurur təK səbir.
Hərzə nə şura və nə məclis bilir,
Nə düşünür yaxşı, nə bir pis bilir,
Qorxmur, utanmır, nə də bir his bilir,
Hücrədə, dÜKKanda vurur təK səbir...

OSMANLILAR, ALDANMAYIN,
ALLAHI SEVƏRSİZ!
Osmanlılar, aldanmayın, allahı sevərsiz!
İranlı Kİmi yanmayın, allahı sevərsiz!
Şad olmayın, ey sevgili m illət vÜKəlasi,
Osmanlıda cari ola qanuni-əsasi!
Qanuni-əsasi demə, iranlı əzasi,
İranlıların başlarının qanlı bəlasi,
Oğlanları ölmüş analar matəm i, yasi,
Derlərsə sizə var bu işin sonra səfasi,
Aldanm aym, aldanm aym , allahı sevərsiz!
İranlı Kİmi yanmayın, allahı sevərsiz!
Əw əlcə verirlər sizə hürriyyəti-əfKar,
Yəni danışıb fİKrinizi eyləyin izhar;
Vəqta Kİ, danışdız, vüzəra oldu xəbərdar,
Mütləq görəcəKİər kİ, cibişdanə zərər var;
Hər fənn ilə olsa qovacaqlar sizi naçar,
ÇünKİ bu yığmcaqda olur həqqiniz inKar,
Yaxşı budu toplanmaym, allahı sevərsiz!
İranlı Kimi yanmaym, allahı sevərsiz!
Girəm kİ, təərrüzlər edib də vüzərayə
Bir növ ilə öz fİKrinizi soxduz arayə,
Ta çatdı xəbər bir para m üfsid üləmayə,
Mirzə Əli ƏKbərlər əlin açdı duayə,
TəKfir oxu, lənət topu dəydi ürəfayə,
Varmı elə bir şəxs edə əhrarı viqayə?
Bu əmri əbəs sanmaym, allahı sevərsiz!
İranlı Kİmi yanmaym, allahı sevərsiz!
Ya liləcəb, osmanlılar, aya, nə qanırsız?
Qanuni-əsasi verilib ya inanırsız?
M ir H aşim ü Fəzlüllahınız yoxmu sanırsız?
Əksİk deyil onlar, vəli, sizlər nə tanırsız!
B ir gün tanıyıb onları labüd usanırsıız,
Ancaq usanırsızsa da, qanə boyanırsız!

Qansızları gic qanmayın, allahı sevərsiz!
İranlı K İ m i yanmaym, allahı sevərsiz!
Bir vəqtdə bizlər də olub xürrəmü xəndan,
Sandıq kİ, veriblər bizə hürriyyəti-vicdan,
ŞÜKr etdİK, adamcıllar olub daxili-insan,
Övladımızı saxlamadıq xanədə pünhan,
Hac Mirzə Həsən qırx lotuya verdi bir oğlan,
Bu m ollanüm alər desələr: bizdə var iman,
Yox, yox, ona tovlanmayın, allahı sevərsiz!
İranlı Kİmi yanmayın, allahı sevərsiz!

MƏN ŞAHİ-QƏVİŞÖVKƏTƏM, İRAN
ÖZÜMÜNDÜR!
Mən şahi-qəvişövKətəm, İran özümündür!
İran özümün, Rey, Təbəristan özümündür!
Abad ola, ya qalsa da viran, özümündür!
Qanuni-əsasi nədi, fərm an özümündür!
ŞövKət özümün, fəxr özümün, şan özümündür!
Vermişdi atam gər sizə qanuni-əsasi,
Bir molla Kİşiydi, var idi hilmi, həyasi,
Bilməzdi nədir leyK ümurati-siyasi;
Ey həmşəri, sən əyninə gey bitli libasi!
X ələt özümün, təxti-zərəfşan özümündür!
ŞövKət özümün, fəxr özümün, şan özümündür!
İranlı deyil, cümlə bilir Məndəliyəm mən,
G ürgani-cəfavü sitəm in çəngəliyəm mən,
İranlıların başlarm m əngəliyəm mən,
Sorram, içərəm qanlarmı çün zəliyəm mən,
Laşə özümün, ət özümün, qan özümündür!
ŞövKət özümün, fəxr özümün, şan özümündür!
Gördüz kİ, necə sizləri tədib elədim mən!
Baqqal balasm leşKərə sərtib elədim mən!
A təşlə yaxıb m əclisi təxrib elədim mən!
Quranı danıb, andı da təKzib elədim mən!
Sövgənd nədir, əhd nə, fərman özümündür!
ŞövKət özümün, fəxr özümün, şan özümündür!

Osmanlıda gərçi ucalır bir para səslər,
A lqışlayır ol səsləri həp qırm ızıfəslər!
Qəm çəKməyin, ey KÖhnələr, ey KÖhnəpərəslər!
İranıma təsir edəməz boylə nəfəslər!
Bundan sora bu öİKədə meydan özümündür!
Məxluq özümün, xəncəri-bürran özümündür!
Təbrizlilərin Kor idim i gözləri əvvəl,
Bir yerdə KeçirtdİK gecə-gündüzləri əvvəl,
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Həqqimdə yox idi oların sözləri əvvəl,
Şah etdilər İranə məni özləri əvvəl,
İndi nə deyirlər dəxi, dövran özümündür!
Qızlar özüm ündür, gözəl oğlan özümündür!
İranlı gərəK ömr edə zillətdə həmişə,
NİKbətdə, əsarətdə, məzəllətdə həmişə;
İranlı gərəK can verə qürbətdə həmişə!
İranlı, itil, get yaxanı bitdə həmişə!
Xaqan özümün, Kİşvərü saman özümündür!
ŞövKət özümün, fəxr özümün, şan özümündür!

QOYMA, GƏLDİ!
X andostu, amandı, qoyma, gəldi!
D idarı yam andı, qoyma, gəldi!
Vay, vay! Deyəsən bəşər deyil bu!
Bir ş ə k I ə uyan təhər deyil bu!
A llahı sevirsən, ər deyil bu!
Ərdodu, qabandı, qoyma, gəldi!
Didarı yam andı, qoyma, gəldi !
01 gün k İ , adaxladız, utandım ,
Oğlandı, dediz, ərin, inandım ,
Ər boylə olurmuş?! İndi qandım;
X andostu, am andı, qoyma, gəldi!
K irdarı yam andı, qoyma, gəldi!
Qorxdum, ay aman, yarıldı bağrım ,
Bir nazİK ipə sarıldı bağrım ,
Gup-gup döyünüb darıldı bağrım ,
Canım oda yandı, qoyma, gəldi!
K irdarı yam andı, qoyma, gəldi!
DudKeş K İ m i bir papaq başında,
Ağ tÜKİəri bəllidir qaşmda,
Gərçi qocadır babam yaşm da,
Amma sorağandı, qoyma, gəldi!
K irdarı yam andı, qoyma, gəldi!
İyrənm işəm ağzm ın suyundan,
Q ətran qoxusu gəlir buyundan,
Lap doğrusu qorxm uşam xuyundan,
Bir əfi ilandı, qoyma, gəldi!
K irdarı yam andı, qoyma, gəldi!

UŞAQDIR
Ay başı daşdı Kİşi, dinmə, uşaqdır uşağım!
Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, u faqdır uşağım!
A tanm goru üçün, boşda bu tifli başm a,
Keyfinə dəymə, söyə ya sənə, ya qardaşm a,
İndicə-indicə ancaq y etir on b ir yaşına,
Əqli Kəsmir, hələ bir KÖrpə uşaqdır uşağım!
Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!
Bir söyüşdən ötəri etmə əziyyət balama,
Göyərib coşma, u tan , qonşuları yığma dama,
Sənə söydÜKİəri getsin başı batm ış atam a,
Qışqırıb bağrını da yarm a, uşaqdır uşağım!
Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!
Ax, nə yaxşı Kİşidir qonşumuz Ağcanm əri, Oğlu söydÜKCə fərəhdən açılır balü pəri;
Yoxsa, ay hərzə Kİşi, bir quru sözdən ötəri
Darıxırsan, deməyirsən kİ, uşaqdır uşağım!
Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, u faqdır uşağım!
Kişi, az söylə mənə bir dəxi məKtəb sözünü!
Yəni məKtəblə uşaq Kamil edərmiş özünü?
Bir söyüşdən yana az danla bu tiflin üzünü!
Sözü ləzzətli, şirin dilli uşaqdır uşağım!
Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım!
DeyilİK erməni, zaye edəK övladımızı,
Oxudaq gözləri açılmamış əhfadım ızı,
Görmüşəm elm oxum uş heyvərə dam adım ızı,
Qoymaram məKtəbə, b ir qabil uşaqdır uşağım!
Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, u faqdır uşağım!

CƏLİL
M8MM0DQULUZAD0

əşhur "Molla Nəsrəddin" jurnalının (və ədəbi məKtəbinin)
yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932) milli
demoKratİK ədəbiyyatm böyÜK simalarından olmuşdur.
HeKayələrində, tragİKomediyalarmda, publisistİK məqalələrində
Azərbaycan ictimai həyatmın geniş (və obyeKtiv) mənzərəsini
vermiş, dahi xalq müdrİKİ Molla Nəsrəddin Kİmi cəmiyyətin geriçi,
eybəcər cəhətlərinə gülməKİə yanaşı milli təəssübKeşliyini heç zaman
gizlətməmişdir.

M

POÇT QUTUSU
Noyabr ayının 12-ci günü idi. Hava soyuq idi. Amma hələ qar
əlam əti görsənm irdi. Hənim axırm cı dəfə xanın naxoş övrətini
yoluxub, cavab verdi k İ , dəxi naxoşun əhvalı yaxşıdır; belə k İ , bir
həftəyədəK səfərə çıxmaq mümKÜn olur. Xan çox tələsirdi İrəvana
getməyə; çünKİ xanı orada çox vacib işlər gözləyirdi. Və bir də Kİ,
qorxurdu qar yağa və hava dəxi də soyuya və naxoş üçün yola
çıxmaq qeyri-mümKÜn ola. Xan götürdü qələmi, irəvanlı dostu Cəfər
ayağa bu məzmunda bir m üxtəsər Kağız yazdı:
«Əzizim! Bir həftəyədəK, ümidvaram, İrəvana gəlim övrət-uşaq
ilə. Artıq-artıq təvəqqe edirəm, buyurasan bizim otaqlara fərş salıb,
əlbəttə-əlbəttə peçləri yandırsm lar kİ, otaqların havası pişəzvəqt
təm izlənsin və isinsin, bəİKƏ naxoş üçün oradan narahatçılıq üz
verm əsin. Bu Kağızın cavabmı mənə teleqraf vasitəsilə yetirəsən.
Sən mənə dediyin işlərin ham asm ı yerbəyer eləmişəm. Xudahafiz!
Sənin xeyirxahın Vəli xan. Fi 12 noyabr».
Xan Kağızı bÜKdü qoydu paKetə, üstünü yazıb və marKasını
yapışdırıb, istədi nÖKəri çağırsm Kİ, aparıb salsın poçta; amma tez
xanm yadına düşdü Kİ, nÖKəri göndərib özgə işə. Bu heyndə qapı
döyüldü. Xan çıxdı və gördü Kİ, qapmı döyən xanm öz Kəndlisi
«İtqapan» Kəndinin əhli Novruzəlidir. Bu şəxs çox vaxt xanın
yanına gəlib-gedər və hər gələndə olmaz k İ , undan, əriştədən,
baldan, yağdan gətirməsin. Bu səfər də Novruzəli əliboş gəlməmişdi;
çünKİ xanı görcəK əl ağacmı dayadı qapının bucağma və başladı
qapınm o biri taymı açmağa. Qapını açıb bir yÜKİü ulağı sürdü
həyətə «çoçi-çoçi» deyə-deyə və yÜKÜn arasından üç-dörd toyuqcücəni cığırda-cığırda yerə qoyub, yÜKÜ açıb dolu çuvalları saldı yerə
və xanın üzünə baxıb İKİqat əyilib salam verdi. Xan salamı alıb dedi:
- A Kİşi, Novruzəli! Bu nə zəhm ətdi, çəKmisən?
Novruzəli çuvallarm Kəndirini aça-aça cavab verdi:
- Bu nə sözdü, ay xan? Mən ölənə K İ m i sənə qulam ...
Bu sözü, deyə-deyə Novruzəli başladı üstünün tozunu silməyə...
çünKİ günortadan bir saat Keçirdi və ola bilərdi k İ , poçtun vaxtı
Keçsin xanm ağlma belə gəldi Kİ, yazdığı məKtubu versin Novruzəli
aparıb salsın poçta.
Xan üzünü tu td u qonağa:
- N ovruzəli, poçtxananı tanıyırsan?
N ovruzəli cavab verdi:
- Ay xan, mən Kətdi adamam, mən nə bilirəm poçtxana nədi?

- Çox əcəb, nəçərnİK divanxanasm ı kİ, tanıyırsan?
- Bəli, xan, başm a dönüm, tanıyıram , niyə tanım ıram . Keçən
həftə mən elə gəlmişdim nəçərniyin yanına şİKayətə. Xan, and olsun
sənin başm a, bizi Katda çox incidir. Əslinə baxsan bizim bu
Katdamız özgə tayfadandı; odu Kİ, bizi görməyə gözü yoxdu. Keçən
həftə mənim İkİ buzovum itm işdi. G etdim ...
- Hələ bu sözlərini sonra deyərsən. Qulaq as, gör nə deyirəm:
nəçərnİK divanxanasmm qabağında bir yeKƏ dam-daş var, qapısmm
ağzma bir qutu vurulub divara, haman qutu poçt qutusudu. O
qutunun bir xırda və uzun qapağı var. Bu saat apar bu Kağızı haman
qutunun qapağını qovza, Kağızı sal qutunun içinə, qapağmı yatırt və
tez qayıt gəl!
Novruzəli hər İkİ əlini açdı xanın qabağma, qorxa-qorxa Kağızı
aldı, bir az baxdı Kağıza, bir az baxdı Xanm üzünə, sonra çəKİldi
divara səmt və yerə əyilib istədi Kağızı qoysun divarm dibinə. Xan
ucadan dilləndi:
- Qoyma ora! Qoyma ora! Kağız çirKİənər, tez apar sal qutuya,
qoy gəl!
- Xan, başma dönüm, qoy bu ulağın başına torba Keçirdim;
heyvandı, ac qalmasm, yoldan gəlib.
- Yox, yox! Heç ziyanı yoxdu. Kağızın vaxtı Keçir. Torbasmı
sonra Keçirdərsən ulağm başm a.
- Di elədə qoy ulağın qıçmı bağlıyım, yoxsa gedər həyətdə
ağacları gəm irər.
- Yox, yox... heç eybi yoxdu, qaç tez, Kağızı sal, gəl!
N ovruzəli Kağızı ehmal qoydu qoynuna və genə dedi:
- X an, qadanı alım, bu xoruzlar qaldılar burda, heyvandılar,
qoyaydın qıçlarm ı açıb, b ir az dən səpəydim bulara. Evdən dən də
gətirm işəm .
N ovruzəli əlini saldı cibindən dən çıxarsm ... Xan ucadan
səsləndi:
- Yox, yox!....qoy hələ qalsın. Qaç, çaparaq Kağızı sal poçta!
N ovruzəli əl ağacını götürüb, başladı uşaq Kİmi qaçmağa. Sonra
bir az fİKİrləşib qayıtdı və üzünü tutdu xana.
- X an, qadan alım, dəsmalın içində bir yum urta var, gözdəqulaqda olun, yoxsa ulağ ağnar, yum urtaları sm dırar.
X an ucadan səsləndi:
- D aha uzun danışm a. Qaç Kağızmı sal; vaxtı Keçir.
N ovruzəli istədi uzaqlaşsm , Xan onun dalıyca çığırdı:
- N ovruzəli, bilməzsən Kağızı verərsən özgəsinə ha!.. Heç kəsə

vermə, heç kəsə göstərmə! Tez sal qutuya, qayıt gəl!
N ovruzəli dəxi də ucadan cavab verdi:
- Niyə, mən uşaq deyiləm kİ, Kağızı özgəsinə verəm! Məni o
qədər də xam bilmə. Heç nəçərnİK də bu Kağızı mənim əlimdən ala
bilməz.
N ovruzəli bu sözləri deyəndən sonra gözdən itd i... Xan girdi
otağa və üzünü arvadına tu tu b şirin dillə dedi:
- Di hazırlaş, mənim gözümün işığı. Kağız yazdım İravana Kİ,
otaqları sazlasmlar. İndi daha gedə bilərİK. Maşallah yaxşısan.
HəKİm özü deyir kİ, havanı dəyişməK səndən ötrü lap vacibdi.
Bir qədər də xan arvadı ilə getməK barəsində söhbət edəndən
sonra nÖKəri gəldi və xana dedi:
- Xan, bu ulağ K İ m i n d i , bu şeyləri K İ m gətirib? - Xan cavab
verdi:
- Ədə, o şeyləri yerbəyer elə! Oları bizə itqapanlı Novruzəli
sovqat gətirib.
NÖKər cücələri və yumurtaları apardı aşbazxanaya və ulağı
sürüb qatdı töyləyə, qapısın örtdü, sonra gəlib un çuvalınm birisinin
ağzını açıb, içindəKİ undan bir çimdİK götürüb, gətirdi tutdu xanm
qabağına və dedi:
- Xan, yaxşı ağ undu.
Xan una baxandan
sonra buyurdu nÖKərə küçə qapısını
bağlasın və çörəyi çəKİb gətirsin.
Çörəyin yeyilməyi İKİ saat çəKdi. Ancaq çörəKdən sonra
Novruzəlinin Kağızı poçta aparmağı Xanın yadma düşdü. Xan
nÖKəri çağırıb soruşdu və nÖKər cavab verdi Kİ, hələ Kəndli poçtdan
qayıtmayıb. Xan Novruzəlinin bu qədər yubanmağma təəccüb elədi
və fİKrinə gəldi Kİ, bəİKƏ Novruzəli Kağızı poçta salıb, özünü verdi
bazara çörəKdən-zaddan alıb yesin və yainKİ bazarlığı-zadı var,
eləsin. Bir saat da Keçdi, Novruzəli gəlmədi.
Xan, nÖKəri çağırıb dedi Kİ, getsin poçta səmt və görsün harda
qaldı Novruzəli və nə bais oldu Kİ, bu qədər yubandı. Yarım saat
Keçməmiş nÖKər qayıdıb cavab verdi Kİ, Kəndlini görə bilmədi. Xan
çıxdı baİKona və bir papiros yandırıb başladı var-gəl eləməyə. Dəxi
ona aşKar oldu Kİ, Novruzəlinin başma bir iş gəldi Kİ, bu qədər
yubandı. Xan bu fİKİrdə idi - polis yasovolu dayandı qapıya və Xanı
görcəK dedi:
- Xan, pristav buyurur gələsiniz polsaya və Kətdinizə zamm
olasınız. Yoxsa zamini olmasan, pristav göndərəcəK navaxta.
X an bu sözlərə o qədər təəccüb elədi Kİ, üzünü yasovulun üzünə

tutub m at qaldı və heç bilmədi Kİ, nə desin. Sonra dilləndi:
- Balam, o Kətdi bir fağır adamdı, o nə qayırıb kİ, pristav onu
tutub saxlayıb?
Yasovul cavab verdi:
- Daha mən heç zad bilm irəm . Ancaq özün polsaya buyursan,
yaxşı olar; yoxsa yazıqdı o Kİşi.
Xan bu əhvalatı övrətinə bildirmədi kİ, narahat olmasm.
Geyinib getdi polisə və əvvəl aKOŞKadan dustaqlarm damma baxıb
gördü Kİ, yazıq Novruzəli bir neçə dustaqlar ilə oturub damm
bucağmda və uşaq Kİmi ağlayır, gözünün yaşını çuxasm m ətəyi ilə
silir...
Xan, Novruzəlinin əhvalatını pristavdan öyrənib və ona zamm
olub Kəndlisini saldı yanına və gətirdi evə. N ovruzəli həyətə girən
Kİmi başladı ağlamağa və saman torbasını ulağm başma Keçirdib
çömbəldi divarm dibinə. Xan girdi evə və bir papiros yandırıb çıxdı
baİKona, N ovruzəlini yanına çağırıb dedi:
- Di indi əhvalatı nağıl elə, Novruzəli! Sənin bu heKayətin çox
şirin heKayətdi. Kitaba yazılm alıdı. N ağıl elə təfsilən; yəni hamısmı
birbəbir. Başla burada Kağızı götürüb aparmağmdan, ta dama
düşməyinə Kİmi...
N ovruzəli durdu ayağa, xana yavıqlaşıb və çuxasm m ətəyi ilə
gözünün yaşm ı silib başladı:
- Başma dönüm Xan, məni çövür balalarmın başma, məni
bağışla! Mənim heç bir günahım yoxdur. Bir Kətdi adamam, mən nə
bilirəm Kağız nədi, qutu nədi, poçt nədi? Başma dönüm, xan, məni
çövür o gülüzlü balalarınm başına. Heç ziyanı yoxdu, həyə ölmənəm,
sağ qalaram, qulluq elərəm, əvəzi çıxar, bir qələtdi eləmişəm, ta
neyləməK? İşdi belə oldu. Bular hamısı allahdandı. GərəK belə
olaym ış. Bağışla məni, Xan. Mən ölənə Kİmi nÖKərəm sənə...
Bu sözləri deyib, N ovruzəli bir az da yavıqlaşdı Xana və istədi
onun ayaqlarından öpsün. Xan bir az dala çəKİlib dedi:
- Novruzəli! Heç ürəyini sıxma. Mən sənə nə deyirəm Kİ? Sən
mənə nə pislİK eləmisən kİ, mən səni bağışlayım?
- Qurban olum sənə, bundan artıq daha nə pislİK olacaq? Kağızı
əlimdən verdim o Kafir oğlu Kafirə qoydu cibinə, çıxdı düzəldi yola,
qoydu getdi.
- Kim Kağızı qoydu cibinə, qoydu getdi?
- O Kafir oğlu urus, dana!
- Hara qoydu getdi?
- G etdi g ird i orada bir yeKƏ dam-daş vardı Kİ, qapısm a qutu
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vurulubdu, getdi girdi ora.
Xan bir qədər duruxdu.
- Bəs sən Kağızı qutuya salmadın?
- Necə kİ, salmadım! Elə Kağızı qutuya salan Kİmi, Kafir gəlib
qutunu bilmirəm nə təhər açdı, Kağızı götürdü apardı.
- Qutuda sən saldığm Kağızdan başqa ta özgə Kağız yox idi?
- Necə kİ, yoxdu? Çox Kağızlar vardı. Elə onlarm hamısmı
yığışdırıb apardı.
Xan qah-qah çəKİb güldü.
- Yox, Novruzəli, gərəK hamısmı nağıl eliyəsən başdan axıra
Kİmi: necə Kağızı apardm, necə saldm qutuya və nə üstə urusla
savaşdm.
Novruzəli başladı:
- Xan, başma dönüm, mən Kağızı buradan apardım, getdim
çıxdım nəçərnİK divanxanasmm yanma. Sən mənə nişan verdiyin
dam-daşı tapdım, getdim qutunun qapağmı qaldırdım. İstədim
Kağızı salam qutuya; bir Kağıza baxdım, bir qutuya baxdım.
Doğrusu, qorxdum Kİ, sənin mənə qeyzin tuta. Doğrusu, bilmədim
salım, salmayım; çünKİ yadımdan çıxdı səndən soruşum kİ, Kağızı
qutuya salandan sonra durum qutunun yanmda, ya qoyum gəlim
evə. FİKİrləşdim kİ, əgər Kağızı salım, durum qutunun yanmda
havəldəyədəK durum. Axı, qurbanm olum, xan, özün gördün Kİ,
ulağı ac qoydum getdim, cücələri qıçı bağlı qoydum. Bir tİKƏ un
gətirmişdim, hələ indiyə Kİmi də qalıb burda. Xan, başma dolanım,
qoy elə indi yaxşı vaxtdı, qoy nÖKər gəlsin bu çuvalları götürəK
qoyaq evə, yağış-zad yağar, un islanar.
- Yox, Novruzəli, sənin işin yoxdu... De, de sonra necə oldu?
- Kağızı salmadım. Qutunun qapağmı örtdüm, çəKİldim
durdum bir az Kənarda. Əvvəl istədim qayıdıb, gəlib səndən
soruşum; sonra, doğrusu, qorxdum mənə qəzəbin tuta. Doğrusu,
qorxdum öz KÖnlündə deyəsən Kİ, Novruzəli çox heyvan adamdı, çox
eşşəK adamdı. Qərəz çömbəldim divarm dibində Kİ, bir az
yornuğumu alım. Aha, gördüm Kİ, bir erməni uşağı, olardı bax, bu
boyda, olardı on İKİ-on üç yaşmda, gəldi, getdi düz qutunun yanma,
qapağmı qalxızdı və sən mənə verdiyin Kağız Kİmi bir Kağız saldı
qutuya, qapağmı örtdü, düz qoydu getdi işinə. Nə qədər o nainsafı
çağırdım soruşum kİ, desin görəK bəs Kağızı qutuda qoyub hara
gedir, bilmirəm dilimi anlamadı, nədi Kİ, heç cavab vermədi; heç
zalım oğlu üzümə də baxmadı. Elə erməni uşağı uzaqlaşmışdı bir
urus arvadı tez-tez gəlib qutuya yavıqlaşıb, bir Kağız saldı, qoydu

getdi. Ta indi mən bir az ürəKİəndim, ta dedim vallah görÜKən budu
Kİ, elə bu qutuya salman Kağızlar gərəK qalsmlar qutunun içində.
Mən o qədər ürəKİəndim kİ, bismillah deyib, cürətnən getdim
qutunun qapağmı qaldırdım, Kağızı saldım qutuya, çöndüm gəlim
qulluğuna. Qutudan elə buradan ora Kİmi uzaqlaşmışdım kİ, haman
urus gəldi yetişdi qutunun yanma. Mən əvvəl elə bildim kİ, bu da
istiyir qutuya Kağız salsm. Amma gördüm xeyr, lotunun fİKri
özgədi, qutunun yanmdan sağ əlini uzadıb qutunun içinə. Mən
əlüstü duydum kİ, hərif istəyir Kağızları oğurlasm... Xan çox baş
ağrısı verirəm, məni bağışla, oğlana buyur gəlsin məni yola salsm,
bivaxtdı, gedib Kəndə yetişə bilmənəm.
- A Kİşi, hələ hara qoyuram səni gedəsən. Nağıl elə görüm sonra
necə oldu?
- Bəli, daşma dolanım, Xan, qurban olsun sənə mənim yetimyesirim! Sənsiz mənim bir günüm olmasm!.. Bəli, gördüm Kİ, hərif
utanmaz-utanmaz Kağızları qutudan ehmallıca çıxartdı, dəstələyib
vurdu qoltuğuna! Qutunun qapısmı örtüb, istədi düzəlsin yola. Mən
tez qaçıb yapışdım urusun qolundan, qoymadım getsin. Dedim, ay
aşna, hara aparırsan Kağızları? Xalq səndən ötrü Kağızları bura
salmayıbdı kİ! Dinməz-söyləməz üzünün suyunnan xalqm Kağızlarmı
qoy yerinə! Dedim Novruzəli hələ ölmüyübdü kİ, sən onun ağasınm
Kağızmı aparasan. Belə işlər yaxşı deyil, adam özgənin malma
tamah salmaz. Məgər sizin şəriətdə oğurluq günah yazılmayıbdı?
- Hələ, tələsm ə, gedərsən... Sonra necə oldu?
- Qoy görüm harda qaldım ... Ədə, qoyma-qoyma, ulağ tənəKİəri
sm dıracaq.
Novruzəli istədi qaçsm ulağm yanına, xan qoymadı.
- N ovruzəli, getmə, hələ getmə. De görüm sonra necə oldu?
- Ta necə olacaq? Nə qədər yalvardım, yapışdım Kİ, mənim
xanım məni öldürər. Dedim barı mənim xanım m Kağızım ver; illah
dedi Kİ, vermənəm. Gördüm kİ, hərif istəyir qoya qaça. Vallah hirs
vurdu təpəmə, İKİəlli yapışdım Kafirin çiynindən, bunu üzü üstə elə
gətirdim yerə Kİ, heybətdən ağzı qanadı. Sonra nəçərnİK
divanxanasmdan saldatlar gəlib məni döyə-döyə aparıb atdılar dama.
Sənin qədəmlərinə belə mən qurban olum. Sən olmasaydm məni indi
çoxdan göndərmişdilər Sibirə; çünKİ damda məndən savayı bir neçə
dustaq vardı, mənə dedilər kİ, o urus qulluq adamıdı. Ta... mən
neyləyim? Xan, başma dolanım, di gör günah Kİmdədi?
Xan çox güldü, çox qah-qah çəKİb güldü.
H ava qaranlıqlaşm ışdı. Novruzəli boş un çuvallarm ı ac ulağm

üstünə salıb, ulağı qatdı qabağma və zoğal ağacı ilə döyə-döyə getdi
Kəndə.
Üç gündən sonra İravandan teleqraf çıxdı Kİ, «Kağızm yetişib
və otaqlar hazırdır». Xan yığışıb getdi İravana.
A y yarımdan sonra Novruzəli divana gətirdib «qulluqçunu
bihörmət eləməK barəsində» üç ay navaxt Kəsdilər; amma Novruzəli
günahı boynuna almadı. Hələ üç ay da Keçdi ancaq bu xəbər İravanda
Vəli xana çatdı. Xan bir qədər fİKİr elədi.

USTA ZEYNAL
Muğdusi Akop adlı erməniyə böyÜK oğlundan teleqraf gəldi Kİ,
Tiflisdən çıxdı. Bu cavan MosKvanm darülfünununda dörd il yarım
təhsil alıb, dərsini itmama yetirib, vətənə gəlirdi və həmin dörd il
yarım müddətində ancaq üç il bundan əqdəm bir dəfə valideynini
görməyə gəlm işdi.
Bu xəbər Muğdusi A kopu, övrətini, xırda oğlunu artıq dərəcədə
şad etdi: üç ilin ayrılığmdan sonra universitet dərsini qurtaran
övladla görüşməK xoşbəxtlİKdir.
Muğdusi Akop övrətinin əlindən yapışıb, başladı otaqları
gəzməyə, ər və arvad məsləhəti bu yerə qoydular kİ, xırda otaqda
əziz qonaq üçün Kravat qoysunlar kİ, bu otaq yatmaq otağı olsun;
haman otağa yapışıqlı kİçİk otağa yazı stolu qoysunlar, əziz qonağm
yazı otağı olsun; böyÜK otağa fərş salıb zal və qonaq otağı eləsinlər;
dördüncü otaq nahar otağı olsun; beşinci otağı özləri üçün yatmaq
otağı eləsinlər və altıncı otağı kİçİk oğlanlarına təyin etdilər.
Otaqların bir qüsuru yox idi; çünKİ divarlarm Kağızı təzə və
təmiz idi, taxta fərşlər təzə şirlənmişdilər. Və laKİn bir neçə gün
bundan irəli çox şiddətli yağışdan zal otağınm səqfinin bir parça
gəci lampa asılan çəngəlin bir tərəfindən aKoşKaya səmt uçub
tÖKÜlmüşdü.
M uğdusi Akop və övrət m əsləhət etdilər kİ, bir bənna
çağırsınlar və danışsmlar kİ, səqfin uçan yerini gəclə suvayıb
düzəltsin.
M uğdusi oğlunun bu tezlİKİə gəlm əyini gözləm irdi. O səbəbə kİ,
oğlu MosKvadan çıxan zaman yazmışdı Kİ, Tiflisdə İkİ həftə dayısı
evində qonaq olacaq.
Yağışın rütubəti səqfin uçan yerindən çəKİlməmişdi və Muğdusi
A kop fİKrində qoymuşdu Kİ, səqf quruyandan sonra təmir etdirsin
və illa oğlunun bu tezlİKİə gəlməyini bilsə idi, təxir etməyib səqfi piş
əz vəqt qayıtdırardı.
Tiflisdən buraya üç günlÜK yoldu. Akop övrəti ilə məsləhəti bu
yerə qoydular kİ, nə qədər mümKÜn isə, tezlİKİə usta çağırıb, İkİ
günün müddətində səqfi təmir etdirib qurtarsmlar.
Muğdusi çoxdan bilirdi kİ, onun qonşuluğunda U sta Cəfər adlı
məharətli bənna və səliqəli gəc çəKən var. Muğdusi, U sta Cəfərin
evinə gedib və qapısmı döyüb ustanı soruşdu. Ayaqyalm bir arvad
qapıya çıxdı və cavab verdi Kİ:
U sta Cəfər gedib Məhəmməd A ğanm evimdə işləməyə və axşam

gƏİƏCƏK.
Muğdusi bir az bncef oldu; çünKİ dəxi ümidi yox idi kİ, beKar
usta tapa və sabaha Kİmi də gözləməK istəmirdi: bir günün içində
səqfi təmir etməK və sonra otağm toz-torpağmı təmizləməK mümKÜn
olmazdı.
Muğdusi Akop gedib dÜKan qonşusu Hacı Rəsula dərdini
söyləyəndən sonra Hacı Rəsul təzə İrandan gələn U sta Zeynalı
Muğdusiyə tərif etdi.
Adam göndərdilər, Usta Zeynal gəldi və boynuna çəKdi günü İkİ
manata Muğdusi AKopun səqfini təmir etsin; bu şərtlə kİ, bu gün
başlayıb, sabah axşama Kİmi işini tamam edib, otağm gəcini və
torpağm ı təmizləyib qurtarsm. Muğdusi Akop əhd elədi kİ, əgər
U sta Zeynal bu şərti vaxtm da əmələ gətirsə, ustaya daha altı arşm
yarım mahud versin.
Bir saatdan sonra Usta Zeynal şəyirdi Qurbanla Muğdusi
AKopun evində hazır oldu və əlindəKİ xurcunu baİKona qoyub girdi
otağa və başmı yuxarı qalxızıb, üzünü tutdu Muğdusi AKopa:
Xozeyin, qorxuram sabah axşama Kİmi başa gətirə bilmiyim.
Muğdusi Akop cavab verdi Kİ, burada nə bir o qədər iş var kİ,
sabah axşama Kİmi qurtarmaya. Usta genə diqqətlə səqfə baxıb
başladı Kİ:
Bu gün axşama Kİmi ancaq gəc ələnib hazır ola, pilləKan gələ,
taxta bağlana, qab-qaşıq gətirilə... Bunlar hamısı uzun işdi.
Muğdusi Akop söz verdi Kİ, bu işlər bir saatm işidir və Usta
Zeynaldan çox artıq təvəqqə etdi kİ, bir az səy edib təxirə salmasm.
Muğdusi Akop Qurbana pul verib göndərdi, bir yÜK yaxşı gəc
alıb gətirsin və özü, övrəti və xırda oğlu başladılar ustanm
fərmayişlərini birbəbir əmələ gətirməyə. U sta Zeynal baİKonda
əyləşib çıxartdı çubuğunu və başladı çəKməyi. M uğdusi Akop kİçİk
oğlu ilə həyətdən nərdivanı gətirib qoydu otağa. M uğdusinin arvadı
otaqdan bir paçKa papiros və bir qutu spiçKa gətirib qoydu Usta
Zeynalm qabağma. Muğdusi oğlu ilə həyətdən bir neçə böyÜK və
kİçİk taxta gətirib qoydu otağa. Usta Zeynalm buyurmağma görə
Muğdusi oğlu ilə gedib qonşudan bir nərdivan da alıb gətirdilər.
Bir saatdan sonra həyətə bir yÜKİü ulağ girdi. Üstü-başı gəclə
tozlanmış ulağçı, ustanm şəyirdi, hərəsi bir tərəfdən yÜKÜn
çuvallarmı qucaqlayıb, ulağm üstündən götürüb, gətirdilər otağa və
gəci boşaltdılar yerə Ulaqçı çuvalları ulağm üstünə atıb, heyvanm
ombasmdan bir dəyənəK yendirib həyətdən çıxdı.
U sta Zeynal çubuğu çəKİb Külünü boşaltdı və durdu ayağa,

yarım mahuddan tİKİlmiş KÖhnə geyməsini çıxardıb bÜKdü və qoydu
bir səmtə və Muğdusinin arvadmdan əIək istədi. Arvad ələyi
gətirəndən sonra Qurban oturdu otağm bir Küncündə və başladı gəci
ələməyə. Muğdusi Akop, Usta Zeynalla KÖməKİəşib nərdivanm birini
dayadılar tağm bir divarma, o birini dayadılar müqabildəKİ divara
və usta Zeynal taxtalarm bir uzununu və möhKəmini götürüb qoydu
nərdivanlarm uca pillələrinin üstünə və çıxıb, baİKondan bir
papirosla spiçKa qutusunu götürüb, papirosunu yandırdı, üzünü
tutdu Muğdusi AKopa:
Xozeyin, bu otaqları hansı usta tİKİb? Muğdusi A kop cavab
verdi Kİ, bilmir hansı usta tİKİb; çünKİ bu otaqları onun atası
tİKdirib və bilmir hansı ustaya tİKdirib.
Usta Zeynal börKÜnü başından götürüb içindən çirKİi araxçmını
çıxardı, qoydu Keçəl başma, börKÜnü qoydu aKOŞKanm içinə və
Muğdusi AKopdan soruşdu:
X ozeyin, Urusetdən gələn oğlan neçə yaşında olar? Muğdusi
Akop cavab verdi kİ, Urusetdən gələn oğlan iyirmi dörd yaşmdadır
və U sta Zeynaldan təvəqqə elədi Kİ, bir az əcələ etsin.
X ozeyin heç narahat olma, niyə ürəyini sıxırsan? Mən ölü də
olsam, günortaya Kİmi qurtarram.
Sonra U sta Zeynal bir qədər fİKİrləşib üzünü tutdu Qurbana:
Qurban, bir şey yadıma düşdü, tez dur ayağa. Dur, oturma.
Get, bizdə saxsı ləyən var, KÜpə var, onları və bir parç da götür gəl.
Qurban «ya allah» deyib durdu ayağa və ətəKİərinin gəciııi
siİKİb başmaqlarmı geydi və yavaş-yavaş üz qoydu getməyə.
Muğdusi A kop, Usta Zeynala dedi Kİ:
Bu şeylərin cəmisi burda var. Daha nə lazım zəhmət çəKməK və
vaxtı itirməK?
U sta Zeynal əvvəl bilmədi Kİ, nə cavab versin və əlindəKİ
papirosu aKoşKanm Küncünə basıb Keçirdib dedi:
X ozeyin, heç eybi yoxdu, nə eybi var? Bu saat Qurban şeyləri
gətirər? Nə eybi var?
Bu sözləri deyəndən sonra Usta Zeynal aKoşKanm içinə əyilib,
başladı diqqətlə həyətə baxmağa və Muğdusidən soruşdu:
Xozeyin, həyətdə axar su var?
M uğdusi Akop cavab verdi kİ:
Haman görÜKən arxın suyu həmişə axır. U sta Zeynal «çox
əcəb» deyib başladı şalm ı açmağa. Muğdusi Akop çıxdı getdi
arvadınm yanma. Arvadı bundan soruşdu kİ:
U stalar nə işdədirlər?
Muğdusi Akop cavab verdi Kİ,

u stalardan gözü su içm ir; çünni çox yavaş tərpəşirlər.
Saat yarım dan sonra Qurban gəldi; KÜpəni, ləyəni, parçı və bir
lüləyin gətirdi. U sta Zeynal başladı şalını açmağa və Qurbana dedi
Kİ, durm asın, tez su gətirsin və gəc qayırsm . Qurban çıxdı baİKona
və KÜpəni götürüb yendi həyətə, arxdan KÜpəni doldurub gətirdi,
ləyənə su tÖKdü və gəcdən ovuclayıb, başladı ləyənə tÖKməyə. U sta
Zeynal arxalığını çıxardıb bÜKdü qoydu aKoşKanm içinə, çıxdı
baİKona, xurcundan m alm ı çıxardıb gətirdi otağa və «Ya Əli» deyib
nərdivanla çıxdı tax tan m üstünə. Qurban gəci qarışdırıb çıxdı
nərdivanm dördüncü pilləsinə və ləyəni tax tan m üstünə qoyub yendi
aşağı. U sta Zeynal «Bismillah» deyib, sol əlilə gəci götürüb qoydu
m alanın üstünə və səqfə vurub başladı suvamağı.
M uğdusi A kop gördü Kİ, iş başladı, b ir qədər rah at oldu. H ətta
övrəti şadlığm dan U sta Zeynala çay təKİif etdi. U sta Zeynal çay
barəsində razılıq edib ancaq təvəqqə elədi Kİ, zəhmət çəKİb ona bir
papiros, bir spiçKa versinlər; çünKİ Q urbanm əlləri gəcli idi.
M uğdusi A kop papirosu və spiçKanı uzatdı U sta Zeynala. U sta
papirosu damağına salıb, başladı işini və dedi:
Xozeyin, oğlun neçə il dərs oxuyub?
M uğdusi cavab verdi:
On dörd il oxuyub.
M aşallah, maşallah. Elədə, xozeyin, gərəK çox Kİtab oxumuş
ola.
Nə söz, çox oxuyub.
Maşallah, maşallah. Elədə, xozeyin, gərəK x ətti də yaxşı ola.
M uğdusi A kop soruşdu:
Necə xətti?
Yəni yazmağı, qələmi.
Söz yox, yaxşıdı.
U sta Zeynal, m alanı qoydu ta x ta n ın ü stü n ə və Keçmiş
papirosunu yandırıb çömbəldi tax tan m üstündə və başladı:
Xozeyin, nə qədər yaxçı olsa, mən and içə bilərəm Kİ, bizim
oxuyanların x ə tti Kİmi ola bilməz. And olsun hər İKİmizi yaradana,
vətəndə mənim qardaşım m b ir oğlu var, olar 13 14 yaşında. Yəni
deyəsən çox da dərs oxuyub? Xeyr. Əvvəl-axır yeddi-səKKİz il
məscidə gedib, «G ülüstan»m ancaq İKİnci babına Kİmi m ətnini
oxuyub. Amma di gəl x əttin ə, allah bağışlasm , allah öz cəlalı
xatirinə sənin də övladınm dağm ı sənə göstərm əsin, yazıqsan.
M uğdusi A kop dinm ədi Kİ, U sta Zeynal söhbəti m üxtəsər etsin
və işinə məşğul olsun.

Qurban bildi Kİ, ləyəndəKİ gəc quruyub, zay olub, nərdivana
qalxıb, ləyəni yendirib başladı gəci qaşıyıb yerə tÖKməyə və təzə gəc
qayırıb qalxdı nərdivana. Usta Zeynal papirosun başını gəcə basıb,
cızıltı ilə Keçirdi və başladı suvamağı və bu söhbəti:
Xozeyin, niyə sizin padşahuuz yoxdu?
M uğdusi A kop cavab vermədi və otaqdan çıxdı. Yarım saatdan
sonra M uğdusi A kop u stalarm yanına gəlib gördü Kİ, U sta Zeynal
yenib aşağı. Qurban parçla su tÖKÜr, u sta əllərini yuyur ləyənin
içinə. M uğdusi U sta Zeynaldan soruşdu kİ, niyə bəs işləm ir? U sta
cavab verdi kİ, günorta nam azm ın v ax tı Keçir; bu saat gedib, namaz
qılıb, gəlib işləyəcəK.
Saat yarım dan sonra U sta Zeynal çıxdı tax tan ın üstünə və
Qurban başladı gəc qayırm ağı. M uğdusi gördü Kİ, u stalar işləməyi
başladılar, bunların yanına gəlməyib, oturdu qabaq otaqda Kİ, bəİKƏ
U sta Zeynal söhbətə məşğul olmayıb şirin işləsin. M uğdusi qəzetin
vərəqini götürüb, dəm ir yolun bu tərəfə hərəKət etm əyinin hesabmı
öyrənirdi Kİ, görsün oğlu hansı qatarla çıxa bilər və vətənə nə vaxt
gələ bilər.
Q urban, gəc qayır... U sta Zeynalm səsi gəldi.
M uğdusi belə hesab edirdi: dəm ir yol q atarı Tiflisdən əgər sübh
saat beşdə çıxm ış olsa, axşam yetişər «Almalı» mənzilinə.
Q urban, təqlidin Kİmədir? U sta Zeynalm səsi gəldi?
Q urbandan cavab çıxmadı. M uğdusi hesab edir: sabah axşam yol
q atarı yetişər «Qurdlar» mənzilinə. Bu hesabla sabah yox, biri gün
saat doqquzda gələn m aşınla gözləməK olar.
U sta Zeynal belə söhbət edirdi:
Sizin vilayətin m üsəlm anları əgər m üsəlm ana bir tÜK qədəri
oxşuyurlarsa, mənim atam a lənət! G örürsən sizin o binam us Ağa
Sadığı? Keçən həftə olarda işləyirdim . M əlunun dövləti həddən aşıb.
Deyirəm, A ğa Sadıq, qardaş, bu dövləti nədən ö trü cəm edibsən?
Niyə b ir K ərbəla ziyarətinə getm irsən? Həyasız oğlu, həyasız on İkİ
imama and içir kİ, mümKÜn eliyə bilm irəm . Niyə mümKÜn eliyə
bilm irsən, ey ləvənd? Niyə bəs im arət qayırm ağı mümKÜn eliyirsən?
Niyə bəs at saxlam ağı, m ahut çuxa geyməyi, üç arvad almağı
mümKÜn eləyirsən? Daha sənin erm ənidən nəyin artıq d ır? Qərəz,
Q urban, sizin vilayətin m üsəlm anları çox biqeyrətdirlər. Gəc ver!..
Q urban pillələri çıxa-çıxa başladı:
U sta, allah atan a rəhm ət eləsin. A ğa Sadığm heç tax sırı
yoxdur. Ağa Sadıq neyləsin? İmam özü gərəK adamı istəyə; əgər
imam istəm əsə, nə cür ziyarətə getməK olar?

U sta Zeynal hirsli Kİmi ucadan söylədi:
A Kİşi, get işinə sən allah, axmaq-axmaq danışma! Necə gərəK,
imam istiyə? Əgər adamda imam məhəbbəti olmasa, dəxi imamım nə
vecinə o cür məlunu istəsin. İm am a çox lazım dır Kİ, Ağa Sadıq Kİmi
axm aqlar onun ziyarətinə getdi, ya yox?
Qurban gəc ləyənini yuxarı qalxıza-qalxıza başladı:
U sta, hər nə deyirsən de, amma adam ı istəm əyincə ziyarətə
getməK olmaz.
U sta Zeynal acıqlı baxdı Q urbanm üzünə, ta x tan m üstündə
çömbəlib başladı papirosunu yandırm ağa və əl-qolunu ata-ata dedi:
Bax, məni görürsən, b ir Kasıb bənnələrin biriyəm . B ir mala və
bir xurcundan savayı özgə bir m al-dövlətim yoxdu; çünKİ əvvəldən
mən dünya malı fİKrində olmamışam. ÇünKİ dünya malı dünyada
qalacaq. Allah-təala özü qurani-m əcidində buyurub: «Cahan, ey
bəradər, nəmanəd bə-Kəs». Allah sənin də ölənlərinə rəhm ət eləsin,
rəhmətlİK atam zənganlı Hacı Heydər, Zənganda m ötəbər adam larm
biri idi və özünə görə yaxşı dövlət qazanm ışdı. Elə Kİ, atam vəfat
etdi, onda mən on İKİ yaşm da idim. Məni istəd ilər evləndirsinlər.
Hamıdan artıq bu fİKİrdə əmim Kərbəlayı Qulaməli idi Kİ, qızmı
versin mənə. Qızı da hələ b ir az uşaq idi. Gəl ləyəni gö tü r, gəc
qayır... Qızı olardı altı-yeddi yaşda; mən dedim Kİ, əgər məni dar
ağacm dan assanız da, çəhardəh m əsum u z iy arət etm əyincə
evlənmənəm; çünKİ qız da hələ b ir az uşaq idi. Hərçənd əmimin
ziyarətə getməyimə b ir sözü yox idi; am ma mən görürdüm Kİ,
əmimin xahişi əvvəl məni evləndirməK, sonra ziyarətə yollam aqdır.
Dedim vallahı və billahı istəyirsiz məni öldürün, istəyirsiz ac qoyun,
ancaq gedəcəyəm.
M uğdusi A kop girdi içəri və gördü Kİ, U sta Zeynal tax tan m
üstündə çömbəlib söhbət edir. M uğdusi qaş-qabaqlı başm ı qalxızdı
U sta Zeynala tərəf və hər İkİ əlini yuxarı tu tu b dedi:
U sta Zeynal, sən allah, işinlə məşğul ol, bəİKƏ sabah axşama
Kİmi qurtarasan. Yoxsa sabah qurtarm asan, gərəK işi yarım çıq
qoyaq, çünKİ b iri gün tezdən qonaqlar gələcəK.
U sta Zeynal durdu ayağa və m alanı götürüb, əlini vurdu
bərKİmiş gəcə və Qurbana dedi:
Qurban, gəc qayır.
Və sonra üzünü çöndərdi M uğdusi AKopa:
Ay xozeyin, axı mən başım a nə daş salım ? Bu cür axm aqlar
adamı dəli-divanə eləyir. Q oyurlar k İ, adam başını salıb aşağı, işinə
məşğul olsun?

M uğdusi A kop qaş-qabaqlı üzünü tu td u Usta Zeynala:
Ay rəhmətlİK oğlanları, axı siz bura işləməyə gəlibsiniz, ya
davaya? Bəs siz dava eliyəcəKSİniz, işi Kim görəcəK?
U sta Zeynal Muğdusiyə tərəf çönüb əlindəKİ m alanı İ k İ dəfə öz
döşünə vurub dedi:
İşi mən görəcəyəm, mən! Ürəyivi niyə sıxırsan, xozeyin? Canm
sağ olsun. Bu nə işdi Kİ, mən sabaha q u rtara bilməyim? Mən
ölməmişəm Kİ, sənin işin yarım çıq qalsm . Əgər mən sənin işini sabah
qurtarm asam , mən səndən b ir qəpİK də istəmərəm.
Yaxşı, Usta Zeynal, tutaq Kİ, sən məndən bir qəpİK istəmədin;
bəs mənim xeyrim nədi Kİ, iş yarımçıq qalsm və qonaqlar gəlib evi
bu şəKİldə görsünlər?
Heç ürəyivi sıxma, xozeyin. Allah Kərimdi. Ümidivü b ir allaha
bağlaKİ, yeri-göyü yox yerdən xəlq edibdi. Ü rəyüvi niyə sıxırsan?
Əgər allahm iltifa tı olsa, belə iş olmasm k İ , on beş belə iş olsun, bir
dəqiqədə qurtarram ; əgər olmasa, dəxi mənim günahım nədi?..
Qurban, gəc ver.
Axşam a b ir saat qalırdı, u stalar əllərini yuyub işdən çıxdılar.
Səqfin altı hissədən ancaq bir hissəsi qayrılm ışdı. U stalar gedəndə
Muğdisi A kop onlardan ancaq bunu təvəqqə elədi kİ, səhər işə tez
gəlsinlər. U sta Zeynalm Muğdisiyə verdiyi cavab bu oldu:
Ürəyivi sıxma, xozeyin, allah Kərimdi.
Sübh təzə işıqlanırdı. U sta Zeynal və Qurban üz qoydular
M uğdusi AKopun evinə işləməyə və U sta Zeynal şəyirdinə bu sözləri
deyirdi:
Qurban, mən qəsdən səni bu tezlİKdə çağırdım. Qardaş, bir az
tez gedəK, o Kİşinin işini qurtaraq; çünKİ işdi, əgər qurtarmasaq,
xəcalətlİK çəKərİK. Əvvələn budur Kİ, Kİşinin oğlu gəlir, qonağı-zadı
olacaq; İKİnci budur Kİ, axı, söz vermişİK; Kİşi odur k İ , verdiyi sözə
əməl eləsin. Və bir də Hacı Rəsuldan da ayıbdı, o Kİşi də vilayətdə
özünə görə bir adamdı.
Qurban bir söz söyləmədi və bir qədər Keçəndən sonra soruşdu:
Yaxşı, u sta , indi sən bu işi podrata götürm üsən k İ , bu gün
axşama Kİmi qurtarasan . İndi belə tu ta q k İ , qurtarm adm , bəs necə
olacaq? P uldan yana erm əni bizi incitməyə?
A Kİşi, sən həzrət Abbas, boş-boş danışma! Elə söz danışırsan Kİ,
pişmiş toyuğun gülməyi gəlir. Kişi, necə qurtarm asan? O nə işdi Kİ,
qurtarm ayım ?
A xı, ay usta, mən demirəm Kİ, qurtarm ayacaqsan; ancaq
deyirəm Kİ, qurtarm asan?

A Kİşi, sən İmam Hüseyn, özünü dəsgaha qoyma.
U stalar yetişdilər M uğdusi AKopun evinə və yarım saatdan
sonra U sta Zeynal çıxdı ta x tan ın üstünə. Qurban başladı gəc
qayırm ağı və söhbəti.
U sta, bizim xozeyin yaxşı adam a oxşayur.
U sta Zeynal gəci ləyəndə sağ əli ilə götürüb cavab verdi:
Y axşı adam olmağına yaxşı adamdı, allah dinə gətirsin; amma
nə fayda?!
U sta, mən b ir şeyə m at qalıram . Yaxçı, erm ənilər bu aşKarlıqda
zadı görm üllər? Bunlar niyə bəs dönüb m usurm an olm urlar?
U sta Zeynal gəci m ala ilə səqfə vurub dedi:
Qurban, bu işlərin hamısı sirrdir. Bunları heç başa düşməK
olmaz. Bunlar hamısı allah yanmdadır; çünKİ belə fərz elə,
ermənilərin hamısı çönüb olub müsəlman oldu, onda cəhənnəmi
allah Kİmdən ötrü xəlq edib və Kİmi ora göndərəcəK? Bu işlərin
hamısmın bir səbəbəi var; yoxsa ermənilər çox yaxçı bilirlər kİ,
bizim məssəbimiz olarmKindan yaxçıdı. Xüdayi-əzz və cəll...
Usta, sözünü də Kəsirəm, hələ deyəK Kİ, musurman olmasmlar.
Mən bilmirəm bunlar hələ donuz ətindən irgənmirlər.
U sta Zeynal malanı qoydu tax tan ın üstünə; çubuğu götürüb
başladı doldurm ağa və alçaq səslə dedi:
Mən deyirəm Kİ, erm ənilər özləri də g ö rü rlər kİ, donuz ətində
bir ləzzət yoxdu; amma boyunlarm a düşüb, ta əl çəkə bilm irlər...
Neyləsinlər yazıqlar? Adamm adam xörəyi olar, heyvanm da heyvan
xörəyi. Və bir də bunlar ham ısı allahdandır. Gəl ləyəni g ötür, gəc
qayır.
Qurban çıxdı nərdivana və başladı:
Bəli, qıl KÖrpüdən Keçəndədi tamaşa!..
U sta Zeynal çubuğunu tüstülədib başladı:
Qurban, bilirsən nə var? İşin əsli, haqq yolu tanım aqdadır;
insan kİ, haqq yolu tapdı, insan Kİ, x üdayi-taalanın...
M uğdusi A kop içəri girib, dinməz-söyləməz baxdı U sta Zeynalın
üzünə. U sta Zeynal üzünü M uğdusiyə tu tu b soruşdu:
Ay xozeyin, səni and verirəm İncilə, b ir mənə de görüm , o
zəhrim arda nə ləzzət görürsünüz k İ, yeyirsiniz?
M uğdusi A kop hirslənib, İkİ əlini y u x arı qalxızıb qayımdan
dedi:
A K İ ş i , bir mənə de görüm , sən bura m ollalığa K İ , gəlməmisən?
Xozeyin, qadan alım, ta niyə hirslənirsən? Bir sözdü ağzıma
gəldi soruşdum . Qurban, gəc qayır!

M uğdusi dinmədi. U sta Zeynal çubuğu tax tan m üstə qoyub,
götürdü m alanı və başladı işləməyə.
Muğdusi ə w ə l istədi Kİ, işi yarımçıq qoyub, ustaların hesabmı
Kəsib, rədd etsin; amma övrəti razı olmadı və dedi Kİ:
Daha bundan sonra haradan özgə usta tapıb səqfi axşama Kİmi
qurtara biləcəK. Daha işi natamam qoymaq olmaz. Ya lazım idi
təmirə heç başlamamaq; indi Kİ, başlanıb, qurtarmaq lazımdır.
Ər və arvad məsləhəti bu yerə qoydular Kİ, M uğdusi Akop gedib
hacı Rəsula əhvalatı söyləsin Kİ, hacı Rəsul ya özü gəlsin və ya bir
adam göndərsin Usta Zeynalm yanına və təKİd etsin Kİ, şərt olunan
haqqmdan bir manat da artıq alıb, U sta Zeynal axşama Kİmi əlbəttə
işini tamam etsin.
Muğdusi A kop getdi hacı Rəsulun yanma və dərdi-dilini ona
söylədi. Hacı Rəsul zahirən Usta Zeynalın rəftarından nəhayət
dərəcədə narazı qalıb oğluna dedi Kİ, durmayıb getsin və flan-flan
şüdəyə desin kİ: «Əgər bu axşama Kimi işini tamam etm əsə, nə onun
haqqı yetişəcəK və nə də daha bundan sonra onu bir özgəsinə tərif
edəcəK». Hacının oğlu yarım saatdan sonra qayıdıb gəldi və cavab
gətirdi Kİ, U sta Zeynal atasınm qəbrinə and içib Kİ, hacı ağa heç
ürəyini sıxm asm ; əgər allahm iltim atı olsa, bu gün axşama Kİmi
səqfi tamam edəcəK və əgər etməsə, bir qəpİK də haqq istəməyəcəK.
Muğdusi Akop bu sözlərin qabağmda daha bir söz söyləmədən
və başanı aşağı əyib, istədi dÜKandan çıxıb gedə. Hacı Rəsul
M uğdusini çağırıb ona bu sözləri dedi:
Hara gedirsən, Muğdusi Kİrvə? Gəl bir az söhbət elə görəK nə
var, nə yox? Davadan-zaddan nə danışırlar?
Muğdusi dÜKanm qapısında durub, bir cavab vermədi və saatı
çıxardıb və cibinə qoyub dedi:
Hacı, gərəK gedəm bazara, bir az işim var, evə də gərəK gedəm,
görüm ustalar nə qayırırlar.
A Kİşi, sən məssəbin, boşla qoysun getsin. Muğdusi Kİrvə,
görÜKÜr kİ, mənim sözlərim i zarafat eyləyirsən. Mən Kİ, Usta
Zeynala sifariş elədim, o kİ, mənə söz verdi, eliyə bilməz sözünə əməl
eləm əsin. Lap arxaym ol və gəl otur, bir az söhbət eliyəK.
Doğrusu, hacı, mənim ustalardan gözüm su içmir, qorxuram işi
yarımçıq qoyalar.
A y Muğdusi, sən dinin, boş-boş danışma, gəl otur görəK.
Hacı Rəsulun oğlu, Muğdusi AKopa bir stul təKİif etdi. Muğdusi
oturdu və Hacı Rəsul genə başladı and içib Muğdusi inandırmağa Kİ,
U sta Zeynal sözünün üstündə möhKəm adamdır; U sta Zeynalı o

çoxdan tanıyır kİ, Usta Zeynal mömindir, allah bəndəsidir,
qeyrətlidir, sadiqdir, iş görəndir, zirəKdir, ağıllıdır, artıq dərəcədə
vəfalıdır və indiyə Kİmi bir dəfə də namazım qəzaya qoymayıbdır.
U sta Zeynal haman vaxt Qurbanla belə söhbət edirdi:
Qurban, görürsən bu erməni m illətini. Istəyirsən yüz min dəfə
imama, peyğəmbərə and iç, qəsəm elə, heç vaxt sənin sözünə
inanmayacaq. De kİ, ay Kafir oğlu Kafir, burda nə bir o qədər iş var
Kİ, sən mənim sözümə inanmayıb, Hacı Rəsulu iltim asçı salırsan?
Gəl, ləyəni götür, gəc qayır!
Q urban nərdivana qalxa-qalxa başladı:
U sta, birisi allahı dandı, laməzhəb oldu, heç b ir şeyə qayıllığı
olmadı, çətindi onu inandırm aq.
Qurban KÜpəni götürdü Kİ, ləyənə su tÖKÜb gəc qayırsm və
gördü Kİ, KÜpənin suyu qurtarıb və bir az diqqət edəndən sonra
gördü Kİ, su axıb tÖKÜlüb yerə. Küpənin o tərəfinə-bu tərəfinə
diqqətdə baxıb gördü: KÜpə bir tərəfdən çatlayıb. Qurban üzünü
U sta Zeynala tutub soruşdu:
Usta, KÜpəniz irəlidən çatdaq idi, ya təzəlİKdə smıb?
U sta Zeynal cavab verdi:
Yox, bizim KÜpə sm ıq deyil, yoxsa sən sm dırm ısan?
U sta Zeynal başladı aşağı yenməyə və KÜpəni əlinə götürüb
üzünü tutdu Qurbana:
Qurban, bu KÜpə bizim deyil, bizimKİ KÖhnədi və bir az bundan
yeKədi.
Qurban bir az fİKİr edib çıxdı baİKona və əlində bir KÜpə gətirdi.
Usta Zeynal haman KÜpəni Qurbanm əlindən alıb, mat-mat baxdı
Qurbanm üzünə və dərin ah çəKİb dedi:
Qurban, allah sənə lənət eləsin!
Bu sözləri deyib, U sta Zeynal genə m at-m at baxdı Qurbanm
üzünə. Qurban da habelə dinməz-söyləməz baxırdı U sta Zeynalm
üzünə. U sta Zeynal bir ah çəKİb dedi:
Qurban, allah sənə lənət eləsin! Erməninin KÜpəsində su gətirib
gəc qayırdın və dünya-aləmi murdar elədin. Allah sənə lənət eləsin!
Qurban dinməyib mat-mat baxırdı U sta Zeynalm üzünə. Usta
Zeynal üzünü turşudub İKİ dəfə yerə, bir dəfə Qurbanm üzünə və
həyətə çıxıb getdi oturdu arxm Kənarında və başladı əllərini yumağı
və sonra otağa gəlib Qurbana dedi kİ, şeyləri yığışdırsm . Və
aKOŞKanm içindən paltarmı götürüb, genə Qurbanm üzünə bir dəfə
tüpürdü və üz qoydu çıxıb getm əyə. Qurban da Kor-peşman başmı
saldı aşağı və xurcunu götürüb, düşdü ustanm dalma. M uğdusinin

arvadı elə bildi kİ, ustalar çörəyə çıxırlar.
Haman dəqiqə Hacı Rəsul dÜKanda Muğdusi ilə söhbət edirdi və
Muğdusini inandırırdı kİ, U sta Zeynalı o çoxdan tanıyır kİ, Usta
Zeynal mömindir, allah bəndəsidir, qeyrətlidir, sadiqdir, iş görəndir,
zirəKdir, ağıllıdır, nəhayət dərəcədə vəfalıdır və indiyə Kİmi bir dəfə
də namazmı qəzaya qoymayıb.

* * *
Bu gün axşama Kİmi M uğdusi A kop, övrəti və kİçİk oğlu otaqda
nərdivanları, ta x taları və gəci eşiyə daşıyıb, otağı təmizləməyə
məşğul oldular. M uğdusi hərdən bir yarım çıq səqfə baxıb U sta
Zeynalı yad edirdi.
Bu gün axşam a Kİmi U sta Zeynalm arvadı ərinin p altarlarm ı
yuyub qurutm ağa məşğul oldu. U sta Zeynal çılpaq oturm uşdu evində
və gözləyirdi Kİ, p altarları quruyandan sonra getsin hamama və
təm izlənsin.
Sübh saat doqquzda dəmir yol ilə Muğdusi AKopun oğlu gəldi
vətənə.
İyu l, 1905-ci il, Tiflis.

ÖLÜLƏR

BİRİNCİ MƏCLİS

Dörd məclis və beş pərdəli Komediya

H a cı Həsənin evi. İsgən dərin o ta ğ ı, güncdə dəm ir nravat,
q a b a ğ m d a K Ö h n ə m iz, üstündə b i r - i K İ Kİtab; m izin y a n m d a İ k İ
K Ö h n ə stul. Cəlal v ə m üəllim d iz ü stə qabaq-qabağa oturub dərs
oxuyurlar.

MƏCLİSLƏRİN ƏHALİSI
Ş ey x Nəsrullah
Ş ey x Əhməd
H acı Həsən
50 yaşm da.
Kərbəlayı Fatm a xanım
İsgəndər
Cəlal
N azlı
Zeunəb
Əli
H acı Baxşəli
H acı Kərim
H acı K azım
M əşədi Oruc
M əşədi Orucun anası
M ir Bağır ağa
H eydər ağa
Əlibəy
Dörd nəfər qız

45 yaşında.
onun şagirdi, 40 yaşında.
şəhərdə mötəbər bir hacı,
onun övrəti, 40 yaşında.
onun oğlu, 2 2 yaşın da.
onun kİçİk oğlu, 10 yaşında.
onun qızı, 12 yaşında.

H acı H əsənin qaravaşı, 20 yaşında.
H acı H əsənin nÖKəri, 18 yaşında.
45 yaşında.
50 yaşında.
50 yaşında.
35 yaşm da.
50 yaşında.
35 yaşm da.
teleqrafçı, 45 yaşında.
dilm anc, 30 yaşında.
Ş eyx N əsrullahın övrətləri: hər biri
13-14 yaşında.

Cəlal (qabağmda Kİtab, duruxa-duruxa oxuyur). Mara çe töhfə
adərdi.
Müəllim (ucadan). Avərdi!
Cəlal. Avərdi. K üft. Bəxatir. B əxatir daştəm Kİ, çün bədər
x ət...
M üəllim (ucadan). Bədirəxt!
Cəlal. Bədirəxt gül rəsm i daməni, daməni pər günəm ...
M üəllim (ucadan). P ü r günəm.
Cəlal. Pür Künəm hədiyeyi əshabra, əshabra çün rəsidəm buy
güləm çəndan məst Kərd kİ, damənəm, damənəm öz dəst bərfət.
M üəllim (ucadan). Berəft!
Cəlal. Əz dəst b e rə ft, ey m ürği səhər, eşqi zipərvanə,
zipərvanə...
B ir Kİşi (Məşədi paltarmda tələsİK girir içəri və tövşüyə-tövşüyə
ucadan). Hacı Həsən əmi evdə?..
Cəlal (Kİşiyə). Ağam gedib bazara.
K iş i çıxıb gedir. M ü əllim təəccüb ilə baxır onun dalm ca.

A za r lıla r , a rv a d la r, m üsafirlər, cam aat.

Cəlal (yenə oxuyur). Zipərvanə beyamuz, beyam uz... Kanə...
su xtəra...
M üəllim (ucadan). Düz oxu, Kon suxtəra... şeri qələt oxumazlar.
Cəlal. Kon suxtəra can şüd, can şüd avaz nəyaməd...

Ə h valat vaqe olur İrəva n şəhərlərinin birində,
iy irm i il bundan irəli.

İs g ə n d ə r in səsi gəlir: «M ars, M ars! M ars!» deyib iti çağıraça ğ ıra g ir ir içəri.
Cəlal (oxuyur). Kon suxtəra, Kon suxtəra... (İsgəndərə) Dadaş,
çıx g et, qoy dərsimi oxuyum.
İ s g ə n d ə r itin q u la q la rm d a n yapışıb, is tə y ir
d a r tm ıb gəlm ir.

çəkə

içəri. İ t

Cəlal (Isgəndərə). Sən allah, dadaş, iti çağırma içəri; qoy
dərsimi oxuyum.
İsgəndər itdən əl çəKİb, çox həvəsli və Kefli, şlyapasını Kravatm
üstünə çırpıb, başlayır papiros eşməyə.
Müəllim (İsgəndərə). Xudahafiz, İsgəndər bəy. Yaxşı oldu təşrif
gətirdiniz. Təvəqqe eləyirəm mirzə Cəlala nəsihət eləyəsiniz Kİ,
dərslərinə can yandırsm.
İsgəndər (oturur Kravatm üstündə). Baş üstə, baş üstə, nəsihət
elərəm. Amma bunu de kİ, mənim sözümə qulaq asan Kimdi? Odu,
allahm iti də mənim sözümə baxmır; nə qədər elədim, içəri girmədi.
X a... x a ... xa ... (qah-qah çəKİb gülür).
Müəllim. Yox, elə buyurma. Mirzə Cəlal ağıllı oğlandı; Mirzə
Cəlal sənin sözünə baxar; ondan ötrü Kİ, bu qədər zəhm əti Kİ, mən
onun yolunda çəKİrəm, atası çəKmir, gərəK bu da elə rəftar eləyə Kİ,
bu zəhmətlər səmərəsiz qalmayalar. Məgər mirzə Cəlal görmür kİ,
elmsiz insan bir qəpiyə dəyməz? İnsanm kİ, elm i olmadı, onun nə
qədr-qiyməti ola bilər və nə hörməti ola bilər.
İsgəndər (ucadan qah-qah çəKİb gülür). Məgər mirzə Cəlal
görmür kİ, elm li insan bir qəpiyə dəyməz. X a... x a ... xa ... hər Kəsin
kİ, elmi var, onun hörməti yoxdu; hər Kəsin kİ, hörməti var, onun
da elmi yoxdu. X a... xa... xa... İnsan ona deyərlər Kİ, nə elmi ola,
nə hörməti ola. X a... xa ... xa...
Müəllim (Cəlala). Yox-yox, İsgəndər bəy zərafət eləyir; əlbəttə,
zərafət eləyir.
Cəlal (müəllimə). Mirzə, vallah dadaşım genə Keflidi.
İsgəndər (tez durub gəlir Cəlalm yanma). Mən? Mən? Mən
Kefliyəm? (A ğzm ı Cəlalm ağzm a tutub, «hu, hu, hu» eləyir). Hanı?
Mən Kefliyəm?
Cəlal (başmı Kənara çəKİb üzünü turşudur). Vallah, dadaş genə
çaxır içmisən.
İsgəndər (gülə-gülə ucadan) Vallah, yalan deyirsən! Çaxır
içməmişəm, araq içmişəm! Gördün yalan deyirsən. X a... xa ... xa...
Müəllim (ayağa durub, Cəlala). ÇünKİ bu gün dərsini yaxşı
bilmirsən, dəxi mən də sənə təzə dərs vermirəm. Haman dərsi sabah
soruşacağam.
Bir Kİşi (Məşədi paltarmda qapıdan tələsİK girib, tövşüyətövşüyə ucadan). Hacı əmi evdə?
Cəlal (Kİşiyə). Evdə deyil.

K işi gedir. H ə y ə td ə it h ü rü r Kİşinin üstünə.

İsgəndər (qapıya tərəf gedib). Küş, küş, küş! X a... xa... xa! Küş,
küş, küş! X a... xa... xa! M ars, Mars, Mars! Fut, fu t, fut! (İti
m uşqurur).
Cəlal (İsgəndərə). Vallah, dadaş, ağam gələndə deyəcəm kİ,
dadaşım iti KÜşKÜrürdü adamlarm üstünə.
İsgəndər (bir qədər Cəlala baxandan sonra). Mən də deyəcəm kİ,
Cəlal dərsini bilmirdi. X a... xa ... xa! (Gülüb qurtarandan sonra bir
az baxıb, gəlir Cəlalm yanına). Yox, yox, demənəm, demənəm. Sən
bilirsən kİ, mən səni çox istəyirəm (üzünü əlləyir). Amma dadaşmm
sözünə baxmamaqda bir az yaxşı eləmirsən. İndi, məsələn bu Kİtabı
qoyubsan qabağma, oxuyursan (Kitabı götürür əlinə). İndi yəqin kİ,
ağan bu Kİtaba üç abbası, bəİKə hələ dörd abbası, ya bir manat verib,
alıb, sən axmaq qabağma qoyub oxuyursan. Amma o pulları aparıb
Karapetə versəydin, sənə İkİ şüşə Smirnov arağı verərdi. Sən də
gətirib verərdin İsgəndər dadaşma. Mən qoyardım cibimə. Birini
səhərdən içərdim axşama Kİmi sənin sağlığm a, birini də axşamdan
içərdim səhərə Kİmi mirzənin sağlığm a. Siz sağ olardımz, mən də
Kef elərdim (müəllimə tərəf). Mən ölüm, mirzə, doğru demirəmmi?
X a... xa ... xa!..
Müəllim. Bağışlaym , İsgəndər bəy, hərçənd bəndənin tərəfindən
KÜstaxlıqdır sizə nəsihət eləməK, amma uşaq tayfasm a o cür sözləri
deməyiniz bir az bicadır. Siz qardaşmıza deməKdən kİ, səy elə, elm
dalmca get, başlayırsız ona lazım olmayan nəsihətləri eləməyə.
Cəlal is tə y ir Kİtabı onun əlindən ala, o da verm ir.

İsgəndər. X a... xa... xa!.. (Cəlala). Elm dalmca get. X a... xa...
xa!.. Elm dalm ca get.Yavaş, yavaş, qulaq as, gör nə deyirəm.
Bir Məşədi (tövşüyə-tövşüyə içəri girib, ucadan). Hacı Həsən
əmi evdə?
İsgəndər. Evdədi, evdədi.
Cəlal (Məşədiyə). Dadaşım yalan deyir, ağam gedib bazara.
Müəllim(Məşədiyə). Nə var, nə xəbərdi?
M əşədi dinm əyib gedir.
İsgəndər(əlində Kİtab, qaçır Məşədinin dalmca). A Kİşi, getmə,
hacı evdədi, getm ə. Mars, Mars, Mars! Küş, küş , küş! Qoyma getdi.

Fut, fu t, fut! Aha, aha, fut! K üş, küş, küş! (Ayaqlarını yerə döyür).
Müəllim (istəyir çıxıb gedə). Hələ Kİ, xudahafiz (Çıxıb gedir).
Isgəndər (gülə-gülə müəllim in dalmca). Mirzə, getmə! Mən ölüm
getmə, gəl Cəlala elm öyrət. Oxusun alim olsun.
Cəlal (İsgəndərə yavıq gəlib). Dadaş, ver Kİtabımı.
İsgəndər (çox ucadan və hirsli). Cəhənnəm ol!
Cəlal qorxub qaçır eşiyə.
(İsgəndər bir az onun dalmca baxandan sonra, gedib oturur
Kravatm üstündə və bir cibindən araq şüşəsini və o biri cibindən bir
balaca stəKan çıxarıb, başlayır tÖKÜb içməyə, sonra Kİtabı açıb
baxır).
İsgəndər (Kİtaba). Tanıyıram səni. Mən də sən i bir az
oxumuşam. On beş il bundan irəli həmin otaqda mən də səni
oxumuşam (oxuyur). «MəlİKra on nəsihət sudmənd aməd və əz sərixuni-u dər g ü zəşt» l. Mənim də müəllimim mənə nəsihət elərdi Kİ,
bala, səy elə, dərslərini yaxşı öyrən. Amma bu dılğırlarm heç
birindən eşitmədim Kİ, desin: bala, adam ol. Hər kəsə rast gəlirsən,
elə bunu eşidirsən Kİ, elm oxu, alim ol. Amma məni bir başa salan
yoxdur Kİ, axır, bu elm nə deməKdir? Elm ona deyərlər Kİ, indi
birisi bu şüşəni çəkə başma, hamısmı içə, (içir). Pah! Puf! (üzünü
turşudur). Bax, elm buna deyərlər.
Cəlal (başını qapıdan uzadır içəri). Dadaş, vallah, ağam gələndə
deyəcəyəm.
İsgəndər (stəKanı və şüşəni qoyur cibinə). Cəlal, Cəlal, bura gəl,
gör sənə nə deyirəm.
Cəlal.Gəlmirəm, sən Keflisən.
İsgəndər. Cəlal, bilirsən SoKrat nə deyirmiş?
Cəlal. SoKrat Kİmdi?
İsgəndər. SoKrat bir adam idi; çoxdanm adamı idi. Çox, çox
çoxdanm adamı idi. SoKrat deyərmiş kİ, «mən dərs oxumamış elə
xəyal elərdim kİ, dünyada bir zad bilirəm; amma elm oxuyandan
sonra yəqin elədim kİ, heç zad bilmirəm». X a... xa... xa! Yəni araq
içməyi də bilmirəm! Cəlal, ay Cəlal! İndi sən məndən qaçırsan,
deyirsən Kİ, mən Kefliyəm; amma and olsun Qara ağac pirinə kİ, sən
də mənim Kİmi dərs oxuyub qurtarandan sonra, başlayacaqsan
İsgəndər dadaşm Kİmi KÜplərin dibində yatm ağa. X a... x a ... xa!..
N azlı (qapıda görsənir). Dadaş, sən A llah az iç bu zəhrim arı!
İsgəndər. Baş üstə, bax, mənim bu gözlərim üstə (əlini qoyur

gözünə).
Nazlı. Vallah, yalan deyirsən.
İsgəndər. Vallah, yalan demirəm. Nə qədər kİ, sən burada
durubsan, b ir tİKƏ də içmərəm, amma doğrudan doğrusu elə kİ
buradan gedibsən, içəcəyəm.
Nazlı (gəlib yapışır İsgəndərin əlindən). Mən də sənin yanm dan
getmərəm.
İsgəndər (Nazlını qucaqlayır). Ey mənim gözəl bacım Nazlı.
Səhərdən axşama Kİmi oturubsan evdə, anandan bozbaş bişirməK
dərsi alırsan, amma mənim yanım a gəlm irsən kİ, gəzdiyim
şəhərlərdən sənə nağıl eləyim, görəsən dünyada nə var, nə yox! Bax,
həyətdə gün çıxıb; sən Kİ, o günü görməyəcəKsən, nəyə lazımdır
onun işağı? Çöldə otlar göyərib, ağaclar çİçək açıb, amma nəyə
lazımdır sənsiz o çiçəKİər, o çəmənlər? Sənin burnu fırtıqlı balaca
qardaşların (Cəlal və N azlı gülür) gedirlər arxlarm Kənarmda yonca
yığıb yeyirlər, amma sən evdə oturub, saqqız çeynəyirsən. Evdə bitli
bacılarmnan əl-ələ verib, atılıb-düşürsən və deyirsən: haquşKa ha
haquşKa! Bir yarım var haquşKa, uzun ətəK haquşKa! X a... xa ... xa!..
(Cəlal və N azlı gülürlər). Mənim istəKİi bacım! Gəl yapışım əlindən,
baş alıb bu vilayətdən çıxıb, qoyub gedəK. Dəm qənim ətəst. Dəxi
niyə durubsan?
Dəxi nə yaşmmaq, nə bürünməK, nə utanmaq?
Bəsdir bu dayanmaq!
A llaha şÜKÜr, lalə yanağında eyib yox,
Qaşmda, dəhanında, dodağında eyib yox,
B ir zərrəcə zülfündə, buxağm da eyib yox,
Dəxi nə yaşmmaq, nə bürünməK, nə utanmaq?
Bəsdir bu dayanmaq!2
Hacı Həsən çox havalı və ləhləyə-ləhləyə g irir içəri. Nazlı və
Cəlal gedirlər.
İsgəndər. A ta, nə xəbər?
Hacı Həsən (bir az fİKİr eləyəndən sonra başm ı qalxızıb).
Deyirlər K ərbəlayı Fətullah dirilib.
İsgəndər (təəccüblə başm ı atasına tərəf əyib). Necə?
Hacı Həsən. Deyirlər Kərbəlayı F ətullah dirilib.
İsgəndər (təəccüblə). Necə Kərbəlayı Fətullah?
Hacı Həsən. Hacı Rüstəm əminin oğlu Kərbəlayı Fətullah.
İsgəndər. O Kİ, X orasanda ölmüşdü?
Hacı Həsən. Hə, hə... ham an Kərbəlayı Fətullah.

İsgəndər. Yəni lap dirilib, qəbirdən çıxıb eşiyə?
Hacı Həsən(hövsələsiz). Hə, hə, dirilib.
İ s g ə n d ə r d ü zə lib , ü z ü n ü ç ö n d ə rir K ən a ra və iç tə y ir g ü lm ə y in i
s a x l a s m , a m m a t a b g ə t i r ə b i l m ə y i b q a h - q a h çəK İb g ü l ü r v ə q a ç ı r

O tururlar.

Hacı Kazım (tövşüyə-tövşüyə g irir içəri). Hacı Həsən ağa,
deyirlər Hacı Rüstəm dadaşm oğlu dirilib?
Hacı H əsən(durur ayağa). Bəli, hacı ağa, belədir, doğrudu.

e şiy ə .

M əşəd i Oruc və onun d a lm ca bir dəstə adam tövşüyə-tövşüyə

Hacı Həsən (təəccüblə onun dalmca baxa, baxa). Allah sənə
lənət eləsin! Budu, bu da bizim oxumuşlarımız! Yəqin kİ, genə
Keflidir. Yəni heç Kefli də olmasa, belə şeylərə inanmaz. Heç bir şeyə
inanan deyil; nə allahı tan ıy ır, nə peyğəmbəri tanıyır. Öz ağırlığı
qədərincə oxumağına pul qoymuşam, on il gedib, nə bilim, hansı
cəhənnəmin dərəsində dərs oxuyub; indi gör axırı nə günə qalıb?
Hələ b ir para nam ərdlər m üsəlm anlara məzəmmət eləyirlər kİ,
uşaqlarını dərsə qoym urlar. Bu da sənə dərs! İndi qoy gəlib, dərs
oxuyanları görsünlər. Allah mənə min dəfə lənət eləsin, əgər b ir də
mən uşaq göndərəm gedə uzaq yerdə Kafirlər içində dərs oxumağa!
Yəni mən başı kü IIü bilirdim Kİ, axırı belə olacaq. Amma qoym urlar;
vallah, billah bu adam lar qoym urlar kİ, xalq başını salsm aşağa, öz
bildiyini eləsin. Y apışırlar yaxamdan kİ, hacı, uşağm a yazığm
gəlsin, A llaha şÜKÜr, m əqdurun var, qoy getsin dərs oxusun, gəlib
bir qulluq sahibi olsun; incinar olsun, həKİm olsun, silitçi olsun, nə
bilim nə zəhrim ar olsun. Bəli, göndərdİK. Maşallah, oxudu gəldi;
indi gör nə olub, səhər Kefli, axşam Kefli. D ivanxanalarda heç
mirzəliyə də götürm ürlər. Allah baisin evini yıxsm .
Hacı Baxşəli (tövşüyə-tövşüyə g irir içəri). Hacı, Kərbəlayı
Fətullah dirilib?
Hacı H əsən(durur ayağa). Bəli, bəli, dirilib; h ətta öz əliynən
Kağız da yızıb. Məəttəl qalmışam.
Hacı Baxşəli. A llahm qüdrətindən heç bir şey uzaq deyil və bir
də, ay hacı, ölü öz başm a dirilm əz Kİ? Əlbəttə, onu bir dirildən var.
Hacı Həsən. Yəni, ay hacı, bu bir qəribə iş deyil kİ! Odu, Keçən
il Kabla Xəlilin arvadı, xəbər çıxdı Kİ, ölüb. Amma səhər dedilər Kİ,
dirilib. İndi odura gəzir.
İsgəndər (qapıdan başm ı içəri uzadıb). Əlbəttə, axşam elə
biliblər Kİ, arvad ölüb, amma sən demə d iri imiş! X a... x a... xa!..
Hacı Həsən (çox ucadan və hirsli İsgəndərə tərəf). Cəhənnəm ol!
H acı K ərim (tövşüyə-tövşüyə g irir içəri). Hacı, deyirlər
Kərbəlayı F ətullah dirilib?
Hacı Həsən. Bəli, belədir, Hacı, əyləş. Hacı, əyləş.

g i r i r l ə r iç ə ri.

Məşədi Oruc (bir əlində Kağız, hər İkİ əlini göyə qalxızıb, Allahı
çağırır). Bari pərvərdigara, sənin qüdrətini tə rif eləməyə dilim
laldır. Min şÜKÜrlər olsun Kərəminə, ilahi!
A d a m la rm

b ir p a r a s ı q a b a ğ a y e r iy ib , K a ğ ıza b a x ır la r və
d e y irlə r.

B udurm u Kərbəlayı Fətullahm Kağızı? Oxu görəK nə yazıb?
Hacı Həsən (Məşədi Oruca). Məşədi Oruc, yaxşısı budur Kİ,
Kağızı oxuyasan, cam aatm hamısı eşidə; çünni çox qəribə işdir;
insan m əəttəl qalır.
Məşədi Oruc (yenə hər İkİ əlini yuxarı qalxızıb, başlayır
ağlam ağa və gözünün yaşm ı arxalığınm ətəyi ilə siləndən sonra
başlayır Kağızı oxumağa).
«Ey mənim əziz və m ehriban qardışım Məşədi Oruc! Bu Kağız
sənə çatan Kİmi, qabaqca Hacı Həsən əmimə müjdə ver.
H acı Həsən a ğ la yır.

Ondan sonra, hələ anam sağdır, get anamı bas bağrıııa və
deginən: «Ay ana, yazıq ana, dəxi qüssə eləmə, oğlun Kərbəlayı
Fətullah dirilib. Sonra mənim oğlum Məhəmmədhəsəni al qucağma
və deginən: «Ey yazıq bala, ürəyini sıxm a, sən dəxi yetim deyilsən,
atan dirilib və bir neçə gündən sonra sənə X orasandan qırm ızı başlıq
gətirəcəK». Və ayıb olmasm Məhəmmədhəsənin anası, əlbəttə indi
gedib ərə və işdi, əgər getməmiş olsa, gəlin bacımı göndər, ona
xəbər versin (ağlayır). Ey mənim əziz və m ehriban qardaşım Məşədi
Oruc! Ola bilər kİ, mənim dirilməK xəbərim sənə və bir para
qəlbiqara adam lara təəccüblü görsənə. Min lənət olsun o Kəslərə kİ,
xudavəndi-aləm in hİKmətinə şəkk gətirirlər!
A dam lar hamı birdən: Lənət!

Məşədi Oruc (oxuyur). Qardaşım Məşədi Oruc! Mən və məndən
savayı yüz on dörd nəfər qəbirdən ricət edib, dübarə bu dünyaya
gələnlər, gərəK b ir həftə tam am ziyarətə məşğul olaq və inşallah b ir
həftədən sonra gələrəm vətənə. Ancaq indi m üxtəsər surətdə bunu
deyə bilərəm Kİ, Məşhədi-müqəddəsdə b ir abid peyda olub, bunun
ism i-şərifi Şeyx N əsrullahdır. Əyyadullah təala billüft!. Şeyx
cənabları neçə illər ilə İsfahanda ülum i-xəfiyyatı təhsil edəndən
sonra, tə şrif gətiriblər X orasana və burada neçə ay riyazəti-tam və
mücahideyi-laKəlamdan sonra, həmin elmin xəfayasm ın istin b atm a
və istixracına m üttəle olub, axırda bu niyyətə düşüb Kİ, sübhanə və
təalanm m ərhəm ətilə təsxiri-ərvahə iqdam eləsin. Ey mənim
m ehriban qardaşım Məşədi Oruc! M acəranm təfsilini, inşallah,
gələndə özüm dil-cavabı nağıl elərəm və sən eşidib m at və heyran
qalarsan. Ancaq bunu bil və eşit Kİ, cəmadiyəl-axirin on səKKİzinci
günü, qəmər süfla aləminə yavuqlaşan saatda, şeyx cənabları
M əşhədi-müqəddəsdə qürəba qəbristanm a əhli-qübar ziyarətinə
gəlib, təsxirül-əm vat şəraitini əmələ gətirəndən sonra, əvvəl başlayıb
bir dua oxum ağa və sonra uca səslə deyib: Əzzəmtü əleyKÜm ya
əhləl-qübur! D urun ayağa ey Allahm mömin bəndələri! Bu səsi
eşitcəK cəmi ölülər Allahm qüdrətilə bir hərəKətə gəldilər.
A d a m la r başlayır a ğ lam ağa.

Dəxi nə deyim, ay qardaş? Gördüm başım m üstündə bir şəxs
durub, uca qam ətli, qırx yaşm da, abidi-saleh və rəhm dil, siyəhçeşm
və rəngi-ruyi-mübarəKəş bəsəbzə mail və ismi-mübarəKəş Şeyx
N əsrullah İsfəhani.
H acılarm b iri deyir: Xudaya, şÜKÜr sənin cəlalma!
Biri deyir: Bari pərvərdigara, rəhm in gəlsin yazıq bəndələrinə!
H a m ı yen ə a ğ la yır.

Məşədi Oruc (oxuyur). Ey mənim mömin qardaşım Məşədi Oruc!
Bu Kağızı sənə yazmaqda məqsədim səni xəbərdar eləməKdir kİ,
fazili-bim isl və abidi-m üqəddəs Şeyx N əsru llah rəcəb ayının
qürrəsində Məşhədi-müqəddəsdən çıxacaq, Culfa yolu ilə Təbrizdən
Keçib, N əcəfül-əşrəf şəhərinə azim olacaq. Şeyx cənablarının qəsdi
bizim şəhərim izdə bir gün qalıb və əhli-qübur ziyarətinə m üşərrəf
olub, sonra yola düşüb getməKdir.

A d a m la r a ğ la yır.

Bu Kağız sənə yetişən Kİmi bu xəbəri vətən qardaşlarım a və
xüsusən möhtərəm Hacı əmimə yetirəsən kİ, aym yeddisində, ya
səKKİzində şeyx cənablarınm pişvazm a çıxıb, o paK vücuda layiqincə
ehtiram göstərsinlər kİ, bəİKə ağanm fəzilətinin Kəramət və
m ərhəm ətindən m ənim həm şəhərlilərim bibəhrə qalm asm lar.
Vəssəlam. K ağıza qol qoyub əhli-vilayətifilan Məşədi Fətullah Hacı
Rüstəm oğlu, fi-tarix 19 cəmadiyəl-axir, şəhri Məşhədi-müqəddəs.
(Hər İkİ əlini göyə qalxızıb ağlayır. A dam lar da habelə ağlayırlar)
Xudaya, şÜKÜr!
Hacı Baxşəli (təəccüblə). Elədə şeyx cənabları bizim şəhərə də
tə şrif gətirəcəK?
Hacı Həsən. Bəli, bəli. Kağızdan belə məlum olur Kİ, belə
yazılıb. A dam lardan bir neçəsi gələcəK; bizim şəhərə gələcəK.
Məşədi Oruc. Bəli, bəli, bizim şəhərə gələcəK; yəni gəlib buradan
Təbrizə gedəcəK.
Hacı Kazım. Nə vaxt təşrif gətirəcəK? A Kİşi, nə deyirsən?
Məşədi Oruc. Bəli, bəli, belə yazılıb; rəcəb aym ın yeddisində, ya
səKKİzində tə şrif gətirəcəK.
Hacı K ərim . A Kİşi, nə danışırsan? Yəni neçə gündən sonra
bizim şəhərə tə şrif gətirəcəK?
Məşədi Oruc. Yəni İkİ-üç gündən sonra.
A dam ların bir neçəsi. Yəni İkİ-üç gündən sonra şeyx cənabları
bizim şəhərə tə şrif gətirəcəK?
Məşədi Oruc. Bəli, bəli, belədir.
A d a m la r hərəıcətə g ə lir, bir-birinə deyir: «Dəxi n iyə durm uşuq!»
Bir a z ham ı baxır bir-birinin üzünə.

Hacı H əsən(üzünü hacılara tutub). Vallah, dünyanın işlərinə
m əəttəl qalmışam (bir az fİKİrdən sonra). Yəni həqiqətdə bu bir
m öcüzədir Kİ, insan öləndən sonra dirilə və bizim Kİmi ağıllı-başlı
adam ola.
H acı B axşəli. H acı H əsən ağa, sən elə sözləri gərəK
buyurm uyasan. Allahm hİKmətinə əl aparm aq olmaz və b ir də bu
işlər gizlin b ir iş Kİ, deyil: odur kİ, Kİşi öz əli ilə Kağız yazıb. Xeyr,
Hacı ağa, sən o sözləri buyurm a.
B ir neçə adam. Əlbəttə, əlbəttə, bunların ham ısı hİKmətdir. Bu
işlər ham ısı allah-taalanm yanındadır.

Hacı Həsən. Elədi dəxi niyə durm uşuq? Elədə indi şeyx
cənabları yoldadır. Dəxi durm aq vaxtı deyil. Hacı Kazım, Hacı
K ərim , Hacı Baxşəli, Məşədi Oruc, dəxi Kİm var, ham m ıza deyirəm:
durm aym , tədarÜK görün (ucadan). A gədə, Heydərəli, haradadır
bizim gədələr?
NÖKər Əli q a p ıd a adam ların d a lm d a görsənir.
A gədə, ata arpa verin, yəhər-əsbabı sazlaym. Siz də, hacılar,
məşədilər, hazırlaşm; durmaq vaxtı deyil. GərəK yol tədarÜKÜ görəK.
GərəK qabağa gedəK.
H acılar, a d a m la r hərəKətə gəlirlər. A d a m la rın bir neçəsi çıxır və
bir-birinə deyir: «GedəK a tla rı h a zırla y a q » .

Hacı Həsən. A gədə, Heydər! Durma, tez evə xəbər elə Kİ,
otaqlara fərş salsm lar, qonaq gələcəK.
A d a m la r m içindən nÖKər H e y d ə r çıxıb gedir.

Hacı Kazım(Hacı Həsənə). Hacı, qoy sizə zəhmət olmasm, şeyx
cənablarm m zəhmətini mən çəKİm, qoy bizim qonağımız olsun;
qorxuram sizə zəhmət ola.
Hacı Həsən. Yox-yox, Hacı Kazım, sən allah elə demə. Elə
vücudun yolunda belə zəhm ətlər xoşdur.
Hacı Baxşəli. Xeyr, Hacı Həsən ağa, qoy şeyx bizə qonaq olsun.
Hacı Kərim. Vallahı, razı olmanam, gərəK şeyx cənablarm m
bəndəçiliyini özüm qəbul edəm. Vallah, olmaz.
Hacı Həsən (Hacı Kərimə). Sənin başm üçün razı olmanam;
çünKİ şeyx cənablarm m boynum uzda haqqı çoxdur.
Hacı Kazım. Elədə, Hacı Həsən ağa, dəxi dayanmaq v ax tı deyil.
GedəK hazır olaq. Hacılar, buyurun gedəK, yol tədarÜKÜ görəK.
H am ı «buyur-buyur» deyib çıxırlar. O ta q d a bir H acı H əsən
qalır. Bu, tərəfdəKİ q a p ıd a n K ərb a lıyı F a tm a xanım , b a şm d a
çadra, qorxa-qorxa başını içəri uzadıb, son ra g ir ir içəri.

Kərbəlayı Fatm a xanım (Hacı Həsənə). Ay Hacı, bu nə xəbərdir?
Deyirlər Kərbəlayı Fətullah dirilib gəlir?
Hacı Həsən. Kabla Fatm a, dəxi durm aq v ax tı deyil, ev-eşiyi

sazla. Dünya və aləm bir-birinə dəyib; Xorasanda hər nə qədər adam
ölmüşdü, ham ısı dirilib. Kərbəlayı Fətullah da dirilib; odur, bu günsabah gəlir. Onu dirildən şeyx də gəlir; özü də düşəcəK bizdə. Di sənə
deyirəm durm a get, ev-eşiyi səliqəyə sal (ucadan və hirsli). Di sənə
deyirəm durma! (İstəyir çıxıb getsin).
Kərbəlayı Fatm a xanım . Ay Hacı, Allah atana rəhm ət eləsin, bir
de görüm , bizim şəhərin ölülərini də dirildəcəK?
Hacı Həsən(qapıda). Ay arvad, sən Allah, tez ol, durma!
Bilmirəm dirildəcəK, ya diriltməyəcəK. O bağlıdır A llahm iltifatın a.
Mənim özüm ün də ağlım çaşıb; heç bilmirəm nə cür dirildəcəK?
A llahm iltifa tı olsa, bu nə bir çətin işdir? (Çığırır). Arvad, sənə
deyirəm durm a get, tədarÜK gör! Mən gedirəm (çıxır).
K ərbəlayı Fatm a xanım (hər İkİ əlini yuxarı qalxızıb ağlayır).
Ey yeri-göyü yox yerdən yaradan Allah! Məni il yarım dır ağlar
qoyubsan, gülüzlü qızımı əlimdən alıbsan, mənim ciyərimə dağ
basıbsan! Ay rəhim Allah, mənə də rəhm in gəlsin; mənim gülüzlü
qızım ı dirilt! Allah! A llah;.. (ağlayır, üzüqoylu döşənir yerə).
İsgəndər (içəri g irir, yavaş-yavaş gəlib d u ru r anasm ın yanm da
və başm ı aşağı salıb qəmgin deyir). Yazıq ana!
P ə r d ə

İKİNCİ MƏCLİS
H acı H əsənin qonaq otağı. K ərb əla yı F atm a xan ım və
qu lluqçusu Zeynəb evi səliqəyə sa lırla r. N a zlı sevincəK g ə zir,
o y n a y ır, oxuyur.

N azlı (sevincəK anasına). Ana, başm a dönüm, ana, o qadanı
alım, ana, deyirlər bu gələn qonağımız ölüləri dirildir. Qadanı alım,
ana, b ir de görüm doğrudur, ya yox? (Anasm ı qucaqlayır).
K ərbəlayı Fatm a xanım . Ay qız, mən nə bilim? Mən də sənin
Kİmi. D eyirlər Xorasanda on yüz adam dirilib. Kərbəlayı Fətullah
əm oğluvu da dirildib. Hələ məni ö tü r, indi qonaqlarm gəlməK
v ax tıd ır, qoy işimi görüm . Ay qız, Zeynəb, tez ol yasdıqları gətir, bu
tərəfdən qoy. Bu xalçanı b ir az bu tərəfə çək. Tez ol! Bir az çəpİK
tərpəş!
N azlı. Ana, vallah, bilm irəm ağlayım , ya gülüm . Vallah, gör
fİKrimə nə gəlir. A na, ürəyimdə b ir söz var, qoy deyim (anası
dinm ir). Ana, vallah, qonağımıza yalvaracağam , onun ayağm a

düşəcəyəm (ağlaya-ağlaya) mənim Sara bacımı da d iriltsin .
Kərbəlayı Fatm a xanım . Ay qız, nə bilim (Yerə çÖKÜb, üzünü
çarqatınm ucu ilə ö rtü r və başlayır ağlamağa).
Zeynəb. Ay xanım, sən Allah, ürəyini sıxm a, Allah-Kərimdir
(Kərbəlayı F atm a xanım gözlərini silib, üzünü açır). Ay xanım , sən
Allah, o Kİşi necə adam dır kİ, ölüləri dirildir? Yaxşı, bəİKƏ imamdı,
seyiddi? Bay, Allah, Kərəminə şÜKÜr. (Bir az dinməyib). Sən Allah,
xanım, bircə bunu səndən soruşacaqdım Kİ, görəsən o Kİşi Kasıblarm
da ölüsünü dirildir, ya bircə dövlətli adamlarmKinı? Vallah, xanım,
bu gün o qədər fİKİr eləmişəm, heç bilm irəm nə qayırıram . Doğrusu
(ağlaya-ağlaya) bizim balaca oğlan bu gün yadım dan çıxm ır. Elə
deyəsən tifil bu saat qabağım da can v erir. Yazıq uşaq öləndə
gözlərini elə dirəm işdi üzüm ə Kİ, deyəsən məndən bir zad istəyir.
(Ağlaya-ağlaya çarqatı ilə gözünün yaşını silir).
Kərbəlayı Fatm a xanım . A h, vallah, heç özüm də bilm irəm .
Allah rəhim A llahdı, əlbəttə bizə də yazığı gələr. Di durm a, Zeynəb,
get Əliyə de kİ, su g ətirsin . Sən də ocağm altın a bax. (Zeynəb çıxır).
Nazlı. Ana, ana, vallah, ürəyim bir tİKƏ olub. (Gülə-gülə). Bircə
dəfə Sara bacımı görsəydim , ölməzdim. Ana, axı, sən bilirsən Sara
bacımı nə qədər istəyirdim . Bircə ölməyəydim, o günü görəydim Sara
bu qapıdan g irir içəri. Belə atılıb onun boynunu qucaqlayaydım,
deyərdim, ay torpaqlarm içində çürüyən bacı! Vallah, ana, istəyirəm
dəli olam. Bilmirəm gülüm , ya ağlayım. Mən and içərəm Allaha,
peyğəmbərə; nəzir eləyirəm Kİ, hər nəyim var, paylayım fəqirfüqəraya, bax, paltarlarım ı, qızıllarım ı, bax, gedib h ər nə var
gətirəcəyəm. (İstəyir qaçıb gedə).
Kərbəlayı Fatm a xanım . Ay qız, hələ tələsm ə. Qoy hələ görəK.
Gedib şey-şüyünü gətirib b ura tÖKmə. Q onaqlarm gəlməK vaxtıdı.
Get Zeynəbə de tez olsun gəlsin.
İsgəndər (oxuya-oxuya girir içəri). H ə... ana, Kefin necədi?
Kərbəlayı Fatm a xanım . Eh, zəhrim ar olsun Kefim! Sənin dərdin
az qalıb məni çürütsün. Xalqm da uşaqları dərs oxuyublar. Odu,
ham ısı ağıllı-başlı adam olublar; ham ısı ayıx-sayıx, ağ ılları
başlarında. Hərəsi özünə görə b ir qulluq sahibi olub. Amma sən gecə
Kefli, gündüz Kefli... Vallah, el içində lap biabır olmuşuq. İçirsən o
zəhrim arı, hər nə ağlına gəlir, danışırsan. Nə A llah tan ıy ırsan , nə
böyÜK-KİçİK tanıyırsan. Hələ o nə sözdü dünən Nazlıya demisən?
«Gəl yapışım əlindən gedəK, gəzəK». Yoxsa indi də bu qalıb Kİ, qız
uşaqları da oğlanlar Kİmi çıxıb çölü-bacanı gəzələr? Vallah, dünən
bunu Cəlal mənə deyəndə az qaldım elə öz əlimlə bir qəbir qazam,

girəm içinə, yaxam qurtarsın.
İsgəndər (qah-qah çəKİb, yapışır anasınm çiynindən). Daha
bundan sonra ölsən də, yaxanı q u rta ra bilməyəcəKsən. Odu, Şeyx
Nəspullahdı-nədi, bu gün gəlir. Sən ölərsən, şeyx genə səni dirildər.
X a... xa... xa!.. Daha bundan sonra ölməKnən də yaxan qurtarm az.
X a... xa... xa!..
Z eynəb və N a zlı g ir ir lə r içəri. İsg ə n d ə r gedıb o tu r u r yasdıqların
üstündə, Zeynəb is tə y ir q o ym a sm .

Zeynəb. Oturub yasdıqları əzmə! Səndən ötəri bunları bura
qoymamışıq! Görm ürsən kİ, qonaq gəlir?
İsgəndər (Zeynəbə). Hey, Zeynəb, vallah, fəndini duymuşam!
(D urur). Qonağm yolunda, bu qədər çalışırsan kİ, ərin Kərbəlayı
N ovruzu diriltsin? Vallahı, fəndini duymuşam. X a... xa... xa!..
K ərbəlayı Fatm a xanım (İsgəndərə). Ay yazıq, ay başı daşlı! Sən
nəyə inanırsan kİ, buna da inanasan? Yaxşısı budu çıx get, qoy
işim izi görəK. Ay qız, Zeynəb, gəl bu xalçanm ucunu düzəlt.
Nazlı (İsgəndərə). Dadaş, sən A llah, barı bu gün özünü yaxşı
saxla. Vallah, adam u ta n ır, qonaq-zad gələcəK.
M ir B ağır ağa (girib, başm aqlarm ı çıxardır). Salam əleyKÜm.
N a z lı üzünü örtüb, qaçıb gedir.

K ərbəlayı Fatm a xanım . ƏleyKəssəlam. Ağa, buyur əyləş.
M ir B a ğ ır a ğ a otu ru r. İsg ən d ər qaçır N a z lm m dalm ca.

İsgəndər. Ay qız, Nazlı, m uştuluğum u ver! N işanlm gəldi.
K ərbəlayı Fatm a xanım (İsgəndərə acıqlı). Kəs səsini! Axmaqaxm aq danışma!
M ir b ağır a ğ a başm ı salır aşağı.

İsgəndər (gəlib d u ru r M ir Bağırın qabağında). Mən ölüm, əl ver!
L otusan hələ, əl ver! Vallah, ruhun var; düz doqquz yaşında; gərəK
bircə tİKƏ a rtıq olmasın. Quzu əti, şax, tazə-tər, lətif, balaca.
A ğzından süd qoxusu gəlir. Ləzzət, ləzzət! Vallah, ruhun var!
L otusan hələ, əl ver!
M ir B ağır (İsgəndərə). Ayıbdı, ayıbdı! Heç olmasa, anandan

həya elə, o sözləri danışm a.
Kərbəlayı Fatm a xanım . Onun həyası olsa, niyə o sözləri
danışır?
Isgəndər (bir az durub, təəccüblü baxır özünə). Doğrudan, bəİKƏ
məndə heç həya yoxdu. (İKİ əlini ciblərinə salır, bir şey axtaran
Kİmi). Baxım görüm, bəİKƏ həya ciblərimdədi: yox, yoxdur. (Mir
bağır ağaya). Ağa, mən ölüm, sən də bir ciblərinə bax, bəİKƏ
ciblərində ola.
M ir B a ğ ır a ğ a is tə y ir dursun a ya ğ a .

X a... xa... xa!.. Mən ölüm incimə! Lotusan hələ, incimə! Əyləş,
əyləş. Bu saat gedib nişanlını gətirəcəyəm yanına. (Çağırır) Nazlı,
Nazlı! (Fatm a xanım da d u ru r ayağa).
M ir Bağır ağa (qeyzli çox ucadan). Kəs səsini, piyan! (istəyir
getsin).
Kərbəlayı F atm a xanım . Buy, ay uşaq, başım a xeyr! Bu gədə lap
dəli olub. (Ucadan) Adə, Əli, gəl bu səfehi çıxar sal eşiyə! (Mir Bağır
ağa çıxıb gedir).
Nazlı (girir içəri). Dadaş, vallah, lap biabır olduq. O nə sözlərdi
danışırdın? Ayıb deyil?
İsgəndər (çırtıq çala-çala oxuyur və oynayır).
Bir qız sevmişəm doqquz yaşm da...
Sürm ə gözündə, rasix qaşm da.
Ay can! Ay can! Ay can!
(Kərbəlayı Fatma xanım İKİəlli İsgəndərə boğma çıxardıb gedir).
Nazlı (ucadan). Dadaş, kəs səsini!
İsgəndər. Yaxşı bax! Bax, gör Kİmdi?
Kərbəlayı Fatma xanım (gəlib durur qapıda). Ay balam, bəsdi!
Utan, yorul! A xı bir özünə yazığm gəlsin. A xı bir həya elə. O sözləri
Kİ, o Kİşiyə dedin, necə utanmadm? Yazıq Kİşi xəcalətindən dayana
bilmədi, durub getdi. Necə olsa seyiddi, qohumdu. Məgər adamm
ağzma nə gəlsə danışar? A xı o da yazıqdır, qəribdir; bizdən savayı
onun bu şəhərdə Kİmi var?
İsgəndər (çırtıq çalıb N azlm ı göstərir). Belə bu şəhərdə onun
Nazlı Kİmi nişanlısı var.
N azlı. Dadaş, and olsun A llaha, mən M ir B ağır ağaya
getməyəcəyəm. Mən heç kəsə getməyəcəyəm.
İsgəndər. X a... x a... xa!.. (gedib yapışır N azlm ın əlindən).
Bacım, hələ sən uşaqsan. Get dolanginən, xam sən hənuz! B ir gün

olar kİ, gəlib görərəm sənin qabağma bir ayna tutub, çəkə-çəkə
aparırlar. Onda tutaq kİ, sən çəm-xəm elədin. (Özü də çəm-xəm,
eləyən Kİmi burulur). Tutaq kİ, sən istəmədin gedəsən. O vaxt bir də
görəcəKsən kİ, səni daldan itələyib deyirlər kİ, «Dayanma, tez-tez
get!». Çönüb baxıb görərsən Ki, itələyən sənin atan Hacı Həsəndir.
Bəli, sonra bəİKƏ gedə-gedə bir də istədin kİ, dayanıb getməyəsən;
bir də görəcəKsən Kİ, daldan genə bir adam səni dürtmələyir Kİ:
«Dayanma, yeyin yeri!». Çönüb baxıb görəcəKSən k İ, bu da sənin
anan Kərbəlayı Fatma xanımdı. Əgər, işdi, çox hay-huy eləsən,
yanmdaKi, ətrafmdaKi bibilərin, xalalarm , əmilərin, seyidlər,
m ollalar, qonşular, cicilər, bacılar
hərə bir yandan səni
mizləyəcəKİər kİ: «Dinmə, kəs səsini! Xortdan gələr səni aparar!».
Bəli, halla-hallaynan səni aparıb qatacaqlar bir Kİşinin yanma. Onda
daha sən məni haradan tapacaqsan? (Çırtıq çalıb oxuyur:)
Bir gün sən də məni atarsan,
Q urtlarınan aşnahğı qatarsan.
Balam, qatarsan,
Bacım, qatarsan!
(Bir az dayanıb fİKİr eləyəndən sonra, baxır Nazlınm və
anasınm üzünə). Ana, bəİKƏ mən Kef havasm a bu sözləri danışıram ?
(Kərbəlayı Fatm a xanım dinm ir. Nazlı gəlib İsgəndəri qucaqlayır).
Nazlı. Dadaş, Kefli də olsan, mən sənin sözündən çıxmanam.
NÖKərlər (tövşüyə-tövşüyə girib, xəbər verirlər). Xanım, çıxm
eşiyə, qonaqlar gəlir.
X a n ım və N a zlı qaçırlar otaqdan.
Hacı Həsən (üstü-başı tozlu, girib tövşüyə-tövşüyə otağm o
tərəfinə, bu tərəfinə baxır, uzaqdan salavat səsi gəldİKdə ucalır).
Allah-taalanm hər bir balası gərəK bizim vilayətə nazil ola. Şeyx
cənabları yolda bir az naxoş olub. Bari Allah şəfa versin Kİ, xəcalət
olmayaq (İsgəndərə). İsgəndər, bu gün qonaqlarm yanmda özünü
yaxşı saxla. Ayıbdı, dost-düşmən var.
Hacı Həsən. Şeyx N əsrullah cənablarıdır. Dəxi vaxtım yoxdur
sənnən artıq danışm ağa (İstəyir çıxsm). Görüm evdə hər bir şeyi
hazır eləyiblərmi?
İsgəndər. Dadaş, elədə qonaqdan təvəqqə elə Kİ, əvvəl qabaqca
məni diriltsin; çünKİ elə mən də ölü Kİmi bir şeyəm.
H acı H əsən t e z və d in m əz gəlib y a p ış ır İg ən d ərin qolun dan və

a p a rır eşiyə. S a la v a t səsi, a d a m la rm hay-Kİiyü
ya x ın la şır. T a ra p -tu ru p , a t Kİşnəməsi və qiylü-qal gəldİKcə
ucalır, H acı Həsən bir tərəfdən və Ş e y x Ə hm əd bir tərəfdən ,
Ş e y x N əsru llah ı q o ltu q la yıb , g ə tirirlə r içəri və o tu r d u rla r
d ö şəyin ü stü n d ə və ö zləri çəKİlib, ədəblə d u ru rlar Kənarda. H acı
B axşəli, H acı Kərim, H acı K a z ım , M əşədi Oruc, M ir B a ğ ır a ğ a
və hacılar, o ta q tu td u q c a ca m a a t üst-başları tozlu , tövşüyətö v ş ü y ə o ta ğ a girıb, ədəblə d u ru rlar Kənarda. Ş eyx N əsru llah
n a x o ş Kİmi heç kəsə baxm ayıb, d a y a n ır ya stıq la ra . Isg ən d ər
a d a m la r m içindən b a şm ı çıxardıb baxır. Hacı Həsən işarə eləyir
Kİ, çıxıb g e ts in . İsg ə n d ə r yo x olur. Ş e y x Ə hm əd yavaşca g ə lir ,
çÖKÜr Ş e y x N ə sru lla h m qabağın da və d izi üstə yavaşca soruşur.
çəkə - çəkə

Şeyx Əhməd (Şeyx Nəsrullaha). Şeyxəna, əhvalınız indi necədir?
Ş e y x N əsru lla h bir sö z deməyib, başm ı tərp əd ir.
Hacı Həsən (qorxa-qorxa).

B ə Ik ə

qəndab gətirsinlər?

Ş e y x N əsrullah başı ilə yox işarəsi eləyir.
Hacı Həsən. B ə Ik ə şeyx cənabları təam buyuralar? Yaxşı cücəplov bişiriblər.
Şex Nəsrullah (heç Kəsin üzünə baxmayıb yavaşca). Adəmi dər
vəqti-mərəz iştəhayi-təam namibaşəd. Dil niz dər vəqti-ibtila bəillətihəva və istilayi-m ərəzi-hübbi dünya, rəğbət bəzİKri-pərvərdi- gar
nəmidarəd. Təam hərçənd ləziz başəd və laKİn dər nəzəri-bimar
ləzzət namidəhəd. Dil niz çün bəmərəz zatül-səfər vəsvəseyi-dünya
mübtəla başəd, əz neməti-bəndəgiyi-xuda və təhsili-faideyi-üqba
m ütələzziz nəmigərdəd. Bəqədri-matəhzünü lid-dünya yüxrücühüm ül-axirətü min qəlbİKƏ və biqədri matəhzünü axirətin yüxrücü
hümmüd dünya min qəlbİKə. (Bir az fİKİr eləyib, baxır Hacı Həsənin
üzünə və birdən dİKƏİib çığırır). Necə təam? Necə cücə-plov? (Şeyx
Əhmədə). Şeyx Əhməd, m əni hara gətirm isən? Bunlar necə
müsəlmandırlar? Necə mömindirlər? Bu nədir? (Otağm fərşlərini
göstərir). Bu xalilər nədir? Necə təam, necə cücə-plov? Şeyx Əhməd,
məgər sən bunlara deməmisən Kİ, mənim xörəyim gündə bir
xurmadır?!
Ş e y x Ə hm əd və a d a m la r qorxub titr ə y ir lə r .

Şeyx Əhməd. Bəli, şeyxəna, demişəm.
Şeyx Nəsrullah (üzünü adamlara tutub çığırır). Bu nədir,
vələdüzzina? Nə uymusunuz bu dünyaya? İnnə dünyaKÜm indi
ləhövlə min vərəqətin fixüm m i cəradətin. Bu nədir? Nə istəyirsiniz?
Nə axtarırsmız? ÖləcəKsiniz, əgərçi şah olasız. Dünyayi-şüma dər
nəzdi-mən hər ayinə biqədrtər əst əz bərgi Kİ, dər dəhəni-mələx
başəd. Sizin dünyanız ibarətdir altı cür ləzzətdən: mətum, məşrub,
məlbus, mənKuh, mərKub və məşmum. Vəssəlam! LaKİn təamların ən
ləzzətlisi baldır k İ , armın tüpürcəyindən əmələ gəlir. İçdiyiniz suyun
içində minlərcə heyvanat cəmdəyi üzür. Ətirlərinizin əlası müşKdür
Kİ, ahunun göbəyinin qanmdan ibarətdir. MərKubatm əşrəfi atdır k İ ,
onu minən həmişə xətadadır. Libaslarm nəfistəri ipəKdir k İ , qurdun
üfunətli ağzmdan çıxır. O Kİ, qaldı mənKuhatın müəzzəm faydaları
burada mətləb bir az tuldur (bir az saKİt olub, yavaşea deyir).
Sudməndtər daruyi Kİ, cərəb xarxari-şahidan gülüzarra füru
m inişanəd, əm ri-təzvic nİKahi-m itəəst. Tədbirist m ətin dər
m ühafizəti-şəhristani-im an əz taraci-türKan, qəmzəhayi canistan
hisnisti-həsini dər təqlidi-xuni-fasid. (Çox ucadan). Mən təzəw əcə
əhrəzə n isfi dinihi. Yəni hər k ə s k İ , təzvic Konəd nisfi-dinixudra əz
şərri-vəsvasi-şeytani və fəsadi və həvəshai-nəfsani eymən başəd. (Bir
az dayanıb yavaşca). Şeyx Əhməd, bu camaatm içində bacılardan heç
gözümə dəymir? Deynən Kİ, o biçarələrə xəbər versinlər k İ , onlar da
buraya gəlib və pərdə dalma cəm olub, Allah-taalanm hÖKmlərini
eşitməKdən bibəhrə qalmasmlar.
A d a m la r hərəKətə gəlir. Ç adraya bürünm üş ö vrətlər təK-tƏK
o ta ğ a girib, Kİşilərin dal tərəfin ə düzülürlər.
Şeyx Nəsrullah (ucadan). ƏKSərü əhlinnaril-əzzəb; biştərin əhlicəhənnəm əzabanənd (yavaşca Şeyx Əhmədə). Şeyx Əhməd, mənim
taqətim yoxdur, sən bunları başa sal.
Şeyx Əhməd (camaata). Şeyx cənablarınm fərmayişindən belə
məlum olur k İ , cəhənnəm əhlinin çoxsu siğeyi-m ütədən məhrum olan
Kİşi və övrətlərdir.
Şeyx Nəsrullah (Şeyx Əhmədə). Ucadan de, ucadan de. (Çığıraçığıra). Dü rÜKət nəmazi k İ , m ütəzəvvic güzərəd behtər əst əz həftad
rÜKət nəmazi k İ , əzəb migüzarəd. (Birdən ayağa qalxıb və sağ əlini
camaata tutub, çox ucadan). Təzvic Kon və gər nə əz cümleyi
rəhbanani-nəsarayi və gər nə əz bəradərani-şeytani.
Hacı Həsən (qabağa yeriyib, düşür Şeyx Nəsrullahın qabağmda

səcdəyə). Şeyxəna, bizə rəhm in gəlsin; biz yazığıq. Biz hər halda
sizin əm rinizə itaət etməyə hazırıq. Bizə yazığın gəlsin.
Şeyx N əsrullah (bir qədər Hacı H əsənin üzünə baxandan sonra
başlayır ağlamağa). H əzrət Davudra bə qəbristani güzər iftadə,
mələKİ əzabra did Kİ, m ürdəra əzab mİKÜnəd. H əzrət fərm ud.
(Dayanıb o tu ru r yerə və cam aat başlayır ağlamağa). Şeyx Əhməd,
danışm ağa taqətim yoxdur.
Hacı Həsən. Allah şəfa versin!
A dam lar. Allah şəfa versin!
A d a m la r m içindan « ç ə k İ I o y z a yol ver» səsi gəlir. H e y d ə r ağa,
Əli bəy və m üəllim M ir z ə H ü seyn g ir ir lə r içəri. Ş e y x N əsru llah
bunlara g ö stərilən h ö rm ə ti görüb, d u ru r a y a ğ a .

Maşallah, cənab elm dəryasıdır; mən belə alim görməmişəm.
Adam ların bir neçəsi. Maşallah, qəribə danışır, lap Allah
vergisidir.
Əliqulu bəy (adam lara). M aşallah olsun şeyxin elm inə,
«Malades!».
Şeyx N əsrullah (Heydər ağaya). Ağayi-mən, bu şəhərdə sizdən
savayı da əcnəbi dərsini oxuyan var, yainKİ siz İ k İ nəfərsiniz?
Heydər ağa. Xeyr, şeyxənə, yoxdur. Ancaq bir neçə nəfərİK.
D oğrudur, Hacı Həsən ağanın oğlu da Firəngistanda oxuyub; amma
çifayda Kİ, axırı peşim anlıq olub. Həqiqət, cənab şeyx, əcnəbi
m illətlərin dilini insan b ir az öyrənsə, heç eyib deyil.
Şeyx Əhməd və Hacı Həsən g irirlər içəri.
A m m a b i r s u r ə t d ə K İ, m ü s ə l m a n u ş a ğ ı i l l ə r l ə g e d i b K a f i r l ə r

Şeyx Nəsrullah. Şeyx Əhməd bu ağalar Kİmdirlər?
Hacı Həsən. Şeyxəna! Bu H eydər ağ ad ır, te lğ ra fx a n ad a
sahibmənsəb və əhli-elm b ir vücuddur. Bu ağa Əliqulubəydir.
M əşhur Cahangir bəy m ərhum un oğlu; özü də haKİm yanında
dilm ancdır. Bu cənab Molla Hüseyn m üəllim dir.
Şeyx N əsrullah (əli ilə gələnlərə yer g ö stərir, onlar da
o tu ru rlar). M əzaci-şərifiniz inşallah səlam ətdir?
Heydər ağa. A llah-taala siz təK üləm anın sayəsini bizim
üstüm üzdən əskİk eləməsin.
Əliqulubəy. Allah sizə öm ür versin.
Şeyx Nəsrullah. Çün adəm ira bə cənazə güzarənd və raqimaniKİtabxaneyi-qeybi ibrətxaneyi-K albudi-insanra baxa-meyi-əcəl bir
lövhi-təxteyi-tabut inigarənd həqq-təala... (Şeyx N əsrullah birdən
«uy-uy» eləyib, üzünü q ırışd ırır və sol əlini qoyur böyrünə).
A d a m la r təəccübə gəlib dinm irlər. Ş e y x Ə hm əd g e n ə bir söz
dem əyib, d u ru r a y a ğ a və H a cı H əsənə işarə eləyib çıxır. H acı
H əsən Ş e y x Əhmədin d a lm c a çıxan dan son ra Ş e y x N əsru lla h
yen ə b a şla yır m oizəsini.

Çehl sual əz u nümayəd. Əz cümleyi on sual: yeKİ anəst kİ,
fərzəndi-alim , zahiri x u d ra balibashayi-Kafiran zinət dadi və batini
xudra kİ, məhəlli-nəzəri-mən büvəd vagüzaşti. Nadənəm kİ, dər
cəvabi-in sual çe guyənd.
Heydər ağa. Bəli, cənab şeyx, biz hər halda Allah-taalanm
günahKar bəndələriyİK. (Üzünü adamlara çöndərib bir az yavaş).

iç in d ə q a ld ı, ə lb ə ttə , e tiq a d ı d ə y işilə c ə K d i.

Hacı Həsən. Şeyxəna, doğrusu, mən övladdan yana bədbəxt
olmuşam. B ir qələtdir eləmişəm.
Şeyx N əsrullah. Hacının oğlu da burada cam aat içindədir?
Hacı Həsən. Xeyr, cənab şeyx, xəcalətindən sizi görcəK qaçıb
gizlənib. A llah onun üzünü qara eləsin.
Şeyx N əsrullah. Əmr bəm əruf hər müsəlm ana vacibdir. Hacı
Həsən ağa, çağırın oğlunuzu gəlsin; mən onu görməK istəyirəm .
A d a m la r hərəKətə g ə lir, H acı H əsən q a p ıy a tə r ə f g e d ir , bir ö vrət
b a şla y ır u c a d a n a ğ la m a ğ a .

Nə istəy ir övrət?
Məşədi Oruc (bir az qabağa yeriyib). Şeyxəna, bu mənim
anamdı; oğlundan ö trü ağlayır. Oğlu ham an Kərbəlayı F ətullahdır
Kİ, sizin m ərhəm ətiniznən X orasanda dirilib.
A ğlayan övrət (çadra başm da, bir az ağlaya-ağlaya qabağa
gəlir). Belə sənə qurban olum, ay şeyx! Mən oğlumu səndən
istəyirəm .
Şeyx N əsrullah (ucadan). H ər süxən cayi, hər n Ü K t ə məqami
darəd.
Şeyx Əhməd (övrətə). Ay bacı, ç ə k İ İ get, şeyxə başağrısı vermə;
hələ o söhbətin vaxtı deyil.
H a cı H əsən yapışıb İsg ən d ərin əlindən g ə tirir. İsg ə n d ə r gəlib

d u ru r Ş e y x N əsru lla h m qaba ğ m d a və əllərini ciblərinə qoyüb,
baxır onun üzünə.

Şeyx N əsrullah. Bəyin ism i-şərifi nədir?
Hacı Həsən. N önərinizin adı İsgəndərdir.
Şeyx N əsrullah. Pəş, pəh! İsgəndər! İsgəndər! İsgəndəri-Rumi!
İsgəndəri-Zülqərneyn! Nə gözəl ismdir! İsgəndər, İsgəndər! Hiç yeK
əz ahadi-xəlqra təKmili-nəfsi.
H acı H əsən H acı B axşəlini işarə ilə ça ğ ırır və hər İKİsi çıxır
eşiyə.
və təhzibixülq zəruritər əz müİKİ-səlatin nist Kİ, məmləKət
səddi möhKəm bəstə Kİşvəri-xatir sÜKnəra zi şəri-yəcuci təşvişi
düşmənani-şum eymən Kərdanəd.
Əz əsəri söhbətəst,
H ər çi dər in aləməst.
Vərzi KÜca yafti
Bid bəhayi-nəbat.
İsgəndər. Bəli, cənab şeyx, başa düşdüm .
Heydər ağa (Əli bəyə). G örürsən ş u tit eləyir.
Şeyx N əsrullah (İsgəndərə). Cənabınız da b ir mənsəb
sahibisiniz, ya yox?
İsgəndər. Xeyr, mən heç b ir şey sahibi deyiləm. Mənsəb sahibi
bu ağalardır. (Heydər ağanı və Əli bəyi göstərir). Mən ancaq bu
meyvələrin içində itb u rn u gülüyəm.
Əli bəy (Heydər ağaya). Yəqin genə Keflidi.
Şeyx N əsrullah (İsgəndərə). Belə məlum olur Kİ, sizin dərsiniz
bu ağalarm dərsindən azdır Kİ, b ir mənsəbə çata bilm əmisiniz.
İsgəndər. Bəli, bəli, bunlar elm dəryasıdırlar. İndi də Kİ,
inşallah, siz cənabdan ölü diriltməK elmini öyrənərlər, onda daha lap
alim olarlar, inşaallah!
Şeyx N əsrullah (hacılara). Hacı Həsən ağa, təvəqqe edirəm bu
biədəbi buradan Kənar edəsiniz! Bu m ürtəd allah-taalanm hİKmətinə
istehza eləyir.
H acı H əsən və qeyriləri İsg ən d əri hədələyib, sa lırla r eşiyə.

H eydər ağa. Şeyxəna, onun ağlı başında deyil, çünKİ gecəgündüz Keflidir.

Mir Bağır ağa. Hələ Kefliliyi qalsın Kənarda, hələ hicabı da
danır. Deyir Kİ, gərəK övrətlər üzüaçıq gəzələr.
Şeyx Nəsrullah (çox ucadan). Necə?
Hacı Kərim. Xeyr, M ir bağır ağa, o qələti eləyə bilməz.
Mir Bağır ağa. Necə eləyə bilməz? Hazır dünən məgər doqquz
yaşında bacısına deməyib Kİ, dur çıxaq KÜçəyə gedəK, gəzəK. Nə
bilim gün çıxıb, çiçəKİər açıb. Mən öz qulağımnan eşidmişəm.
Şeyx N əsrullah (du ru r ayağa). Vaveyla, vaveyla! (Adamlar
hərəKətə gəlir və ham ı qalxır ayağa, Şeyx N əsrullah qapıya tərəf
hücum eləyir). Mən bu vilayətdə qala bilmənəm!
A dam lar qarışır bir-birinə. Hacı Həsən təşvişlə g irir içəri və
ağlaya-ağlaya gedib düşür şeyxin ayaqlarm a.

Hacı Həsən. Şeyxana, mən yazığam, mənə rəhm in gəlsin. Nə
tənbeh lazım dır, mən eləyim; Kaş siz mənim evimdən narazı
getməyin və məni bədbəxt eləməyin.
H acılar. Şeyxəna, siz saKİt olun. Biz bu saat onu buradan
qovarıq, itilib gedər cəhənnəmə!
A d a m la r ın bir neçəsi evdən çıxıb, İsg ən d ərin d a lm c a deyinədeyin ə qaçırlar.

Hacı Həsən (adam larm dalmca). Yavaş! Yavaş! Səbr eləyin. Mən
özüm onun tənbehini elərəm. Hacı Baxşəli, Hacı Kərim , Hacı Kazım!
Cahıl-cuhulu saKİt eləyin, mən özüm o m əlunun öhdəsindən gələrəm
(çıxır, otaqda qalır Şeyx N əsrullah və Şeyx Əhməd).
Şeyx N əsrullah. Şeyx Əhməd, mənim bu İsgəndərdi, nədi,
bundan gözüm su içm ir.
Şeyx Əhməd (bir az fİKİrdən sonra). Şeyxana, heç narahat olma,
onu buralard a heç adam yerinə qoyan yoxdur. Sən dam ağını pozma,
işində ol.
Şeyx Nəsrullah (bir az fİKİr eləyib). Şeyx Əhməd, ə w ələn , çıx
ev sahibinə xəlvətcə de Kİ, mənə bir tİKƏ çörəK gətirsinlər. Saniyən,
təvəqqe elə kİ, gəlib mənə yer göstərsinlər, rahat olmaq istəyirəm .
Və salisən, (bir az dayanıb) dəxi özün bilirsən kİ, söz yox kİ, tədarÜK
görübsən. Mən bu gecə təK burada qala bilmənəm, bədənim yeKcə
ağrıyır. GərəK ovduram... Allaha şÜKÜr, Özün ham ısm ı bilirsən.
D əxi dayanma, tez ol!
Ş e y x Ə hm əd çıxır, h a va b a şla yır qara n lıq la şm a ğ a .

(Şeyx Nəspullah gəlib oturur döşəyin üstündə və bir qədər
fİKİrdən sonra öz-özünə). Mən həmişə xalqa deyəndə k İ , naxoşam, elə
bilirlər Kİ, xalqı aldadıram; amma Allah şahiddir k İ . . . (bir az
dayanıb) mən heç k ə s İ aldatmıram; çünKİ həqiqətdə mən naxoşam.
Camaatm qabağında mən özümü naxoşluğa vuranda, Şeyx Əhməd
həmişə elə bilir Kİ, mən adamları ələ salıram; amma bu biçarənin heç
xəyalm a gəlməz Kİ, mənim mərəzim çox şiddətli mərəzdir. (FİKİr
eləyir). Həmin bu mərəzin bərəKətindəndir Kİ, mən bu bambılı
Əhmədin yanmda olmuşam bir balaca uşaq və ağlayıb atamdan
Kİşmiş istəyən Kİmi gündə bir dəfə utana-utana deyirəm: «Şeyx
Əhməd, mənə Kİşmiş» (İKİ əlilə üzünü örtüb, saKİt oturur).
H acı H əsənin nönəri Əli bir m əcm əyi içində p lo v və q eyri
xörəKlər g ə tir ib qoyu r o rta lığ a və çıxır. Ş e y x Ə hm əd d a x il olur
və gəlib d u ru r bir tərəfdə. B ir qədər Keçir, q a p ıd a İ k İ ö vrət
gö rsən ir. P ıçhapıç ilə ö vrətlər bir balaca ö vrətin əlindən tutub,
g ə tir ir lə r içəri və d u ru rla r q a p ın m y a n m d a . NÖKər g ir ib çıraq
y a n d ırır. H acı Həsən övrətlərin d a lm c a g irir.

Hacı Həsən (övrətlərə). Qızım, utanm a, A llah əm ridir. Niyə
utanırsan?
Şeyx N əsrullah. Şeyx Əhməd, mənim tərəfim dən v ə k İ İ ol və
siğəni cari elə.
Şeyx Əhməd. Baş üstə.
H am ı çıxır balaca ö vrət qalır otaqda. Bu da is tə y ir a d a m la r m
d a lm c a çıxsm ; am m a çıxan lar q a p m ı örtüb, bunu q o y u rla r
içəridə. Ş e y x N əsrullah du ru r a y a ğ a və bir q əd ər fİKİrdən sonra
tərp əşm əyib , övrətə sarı bəlağətlə deyir.
Şeyx Nəsrullah. O sənin öz ixtiyarmdadır: istəyirsən get,
istəyirsən qal. 0 sənin öz ixtiyarmdadır Kİ, öləndə düşəsən bərzəx
aləminə. Ayaq tərəfindən baca açıla cəhənnəmə və qatır yeKəlİKdə
əqrəblər gəlib yapışalar bədəninə. Bu da sənin öz ixtiyarm dadır Kİ,
səni qəbrə qoyanda baş tərəfindən bir dəriçə açıla və o dəriçədən bir
nəfər qılman gəlib sənnən mazaqlaşa və bu əsnada qılmanm
boynunda sapa düzülmüş zəbərcəd danələri qırılıb dağılalar və
başlayasınız hər bir tərəfdən zəbərcədi genə sapa düzməyə və bir də
görəsiniz Ki, yetm iş min dünya saatları gəlib dolanıb və indi qiyamqiyamət olur (Övrətə yavuqlaşır). 0 vədə qılman yapışır sənin

əlindən (yapışır övrətin əlindən) və gülə-gülə sənə deyər: «Görəsən
dünyada nə qədər savab işlər görübsən?»

Pərdə

ÜÇÜNCÜ MƏCLİS
Ü çüncü məclis vaqe olur şəhərin Kənarmda, qəbiristan m
y a n m d a . Çox c əm iyyət a y a q y a lm , şalvar və tu m a n la rm ı dizədəK
çırm ayıb, əllərini əllərinin üstə qoyub, a ya q ü stə durublar.
O rta lıq d a Ş e y x N əsrullah uca d a şm üstünə çıxıb, oturub danışır.
S a ğ tərəfində Ş e y x Əhməd, sol tərəfin də H acı Həsən və
ə tr a fm d a biz g ö rd ü y ü m ü z a d a m la rm ham ısı, İsgən dərdən və
övrətlərdən savayı.
Şeyx Nəsrullah (əlində bir cildli yeKə Kİtab, çox fəsahətlə
danışır). Dər xəzaini-qüdrət cövhəri-şəriftər əz elm və nəfistər əz
daniş nist (Şairanə).
Elm bəvəd zindəgiyi-canü dil,
Elm bəhəd tazəgiyi-abü gil.
Elm nəsimi-çəməni-ean bəvəd,
Rayiheyi-rövzeyi-rizvan bəvəd.
Hər Kİ, bəsərçeşmeyi daniş rəsid,
Abi-həyati-əbədira çəşid.
(Bir az dayanıb, Kİtabı İ k İ əli ilə yuxarı qalxızıb, çox ucadan).
Budur Kİtab! Budur elm! (Bir az dayanıb yavaşca). Ənvai-ülum və
əsnafi-on dü qisməst: cəliyyə və xəfiyyə. Cəliyyə on k İ , səm ti-iştihar
yaftə, ƏKSəri-üləma bər qəvaid və qəvanini on müttəle mişəvənd və
əhateyi-dəqayiqü rəqabiqi-KÜlliyyat və cüziyyati-on minümayənd. Və
xəfiyyə on k İ , dər zəvayayi-ixtifa mandə hər Kəsra vüquf bər
həqayiqi əsrar və bədayei-asari-on müyəssər nəşəvəd. (Bir azca
ucadan). Əz cüm leyi-xəfiyyat: ə w ə l, elm i-tilim m atəst. Və laKİn
bunnan işim iz yoxdur. D öw ü m , elm i-təsxirat. Bunnan da işimiz
yoxdur. S ew ü m , elm i-xəyalat. Bunnan da işim iz yoxdur. Cəharüm,
elm i-şəbədə. Bunnan da işim iz yoxdur (ayağa durub, üzünü
qəbiristana çöndərib, bir qədər baxıb, çox ucadan). ricəti-əm vat (bir
az dayanıb, yavaşca), yəni ölülərin ricəti. (Bir az saKİt olub oturur,
yavaşca). Bina bər ümum i-fəvaid və şüm uli-əvaidi-in Kİtab (Kİtabı
yuxarı qalxızır) k İ , lübbü lübab və məqbuli-ülül-əlbabəst. Misali
bim isal, lazim ül-im tisal, alicənab, niqabəti-intisab, dirayəti-nisab,

vəlayəti-İKtisab, cəlalül-həşəmət vəddövlə, qəvimüddin vəl-m illət,
sərirarayigah-Xösrövi əmiri-baNadir lazalə, müəyyədən min indillah
bin nəfsil-qüdsiyyə, sim əti-südur yaft kİ, in fəqir Nəsrullah ibniCəfərül-vaizül-İsfəhani bətəlifi in Kİtab iştiğal KÜnəd və in risaləra
Kİ, bə «Kəşfül-Kəşşafi-hİKməti-ricət» gəştə bər pənc məqsəd məbni
saxt. Ə w əl, elmi-simiya; dövvüm, elmi-rimiya; sevvüm , elmiKİmiya; çəharüm, elmi limiya; pəncüm, elmi himiya. Və laKİn
bunlarman da işimiz yoxdur. (Bir az dayanıb). Ricət bəfəthra,
bəməniyi-bərgəşt bədünyast bəd əz mürdən. (Bir az baxıb, çox
ucadan). Oturun!
A d a m la r ın ham ı birdən

diz ü stə otu ru rlar. Ş e y x bir a z
alçaqdan.

olub, sənə ibadət eləsinlər. Qoy bu dünyada ricət edib, sənin
şəhərlərini abad eləsinlər. Xudavəndi-aləmdən cavab gəldi kİ:
(ağlaya-ağlaya) aya, dust midari kİ, işanra zində nümayəm, bəcəhəti
xatiri tü? Ərz (Camaat başlayır ağlamağa) Kərd: bəli! Pəs həqq-taala
işanra zində gərdanid. Allah-taala onların hamısını diriltdi. Çinan
Kİ, zİKr şüd, mürdəənd və zində şüdənd və rücu nümudənd bəin
dünya.
Camaat içindən bir qoca Kİşi (ağlaya-ağlaya). Ay şeyx, belə
qurban olsun sənə mənim canım. Mən pəhlivan oğlumu səndən
istəyirəm kİ, indi bir ay olar ölüb; mənim ciyərimi yandırıb. Qurban
olum sənə, ay şeyx, mən yazığam.

çÖ KÜ b,

Bəzi münKİrlər deyirlər Kİ, ricət bəd əz mərg m ünafiyi təKİifəst.
Zira kəsİ Kİ, mürdə, təKİif əz u mürtəfe şüd. Dübarə amədəni u be
in aləm çe səmər darəd? (Ucadan). B əIkə sizin də içinizdə belə
münKİrlər var? Əgər var, gəlsin mənim bərabərimə. Mən bu Kİtab ilə
onun cavabını verim. Kimdir deyən Kİ, ölülər dəxi bu dünyaya
qayıtmayacaqlar?
Şeyx Əhməd (yavaşca Şeyx Nəsrullaha). Ərəbcə de, ərəbcə de.
Şeyx Nəsrullah (çox ucadan). Fəiza ərəftə haza və övzəhtü Iəkə
fil-qövli bir-ricətil-ləti ictəm əətiş-şiətü əleyhima fi cəmiil-əqvam.
Bunu inKar edən gərəK elədə bunu da inKar edə Kİ, dəsti
mübarəKƏşra bər püşti gusfəndi (başlayır ağlamağa), fürud avürdə
düayi-bərəKət gü ft və bəqüdrəti bari-təala əz on yeK gusfənd həftad
gusfəndi digər mütəvəllid şüdənd. Bir qoyunu bir saniyədə yetmiş
qoyun eləyən öz bəndələrini öldürə də bilər, dirildə də bilər. (Çox
ucadan). Kimdir bunu danan? Qoy gəlsinlər bərabərimə, bu Kİtab ilə
onların cavabını verim.
Hacı Həsən (əli əlinin üstündə, qorxa-qorxa başını aşağı əyib).
Fəda olaq, sənə, Allahm hÖKmünü danan Kafirdir.
Şeyx Nəsrullah (hirslə camaata, ucadan). Durun ayağa!

Bir neçə adam istə y ir belə təvəqqe eləsin.
Şeyx Əhməd (ucadan). Səbr eləyin, hələ o söhbətlərin vaxtı
deyil.
C am aat başlayır yenə a ğ la m a ğ a və y a lv a rm a ğ a , biri deyir:
«atam ı d irilt» , biri deyir: «anamı d irilt» , biri: «bacımı», biri:
« q a rd a şım ı» .

Şeyx Nəsrullah (çox ucadan). SÜKut!
H am ı gözlərinin y a şm ı silə-silə səsini Kəsir.
Şeyx Əhməd, götür Kağız-qələmi, hər kəs öz qohuməqrəbasından ölənlərinin hansmın dirilm əyini xahiş edir, yaz, ver
mənə.
A d a m la r hərəKətə gəlir, is tə y irlə r ya v u q la şsm la r Ş e y x Ə hm ədin
y a n m a , bir-birini basırlar. Bəzi a ğ la y ır. H ər kəs is tə y ir qabağa
Keçə və a x ırd a basa-bas dü şü r və qiylü-qal başlanır.

Şeyx N əsrullah (çox ucadan çığırır). Ədəb!
H a m ı birdən qalxır a ya ğ a .
H am ı
Məgər eşitm əyibsiniz kİ, yetmiş min nəfər bir qövm taundan
həlaK olmuşdülar. Ərz Kərd, ilahi, əgər m ixasti inhara zində gərdani
ta biladi-türa abad nümayənd. Ondan ötrü kİ, sən göndərdiyin
bəladan qaçmayıb, şəhadətə yetişiblər. Qoy indi dirilsinlər. Qoy zində

y a v a ş - y a v a ş çə K İlib d u r u r

öz

y e r in d ə .

Şeyx Əhməd (Kağız və qələmi alır əlinə). Bismillahir-rəhmanirrəhim. Hər kəs ölənlərinin ricətini, yəni dirilib bu dünyaya
gəlm əyini xahiş edir, bir-bir növbə ilə və qayda ilə ədəb ilə desin,

mən yazım bu Kağıza və yetirim şeyx həzrətlərinin xidm ətinə.
Y enə

a d a m la r h ə r ə K ə tə g ə lib , is tə y ir lə r b a sa b a s s a ls m la r .

Şeyx N əsrullah (çox ucadan). Əssəbr! Ya məşərəl-islam!
C am aat qorxub,

sa K İt

olur.

Şeyx N əsrullah (Hacı Həsənə). Hacı Həsən ağa, ölənlərinin
adlarını bir-bir söylə, Şeyx Əhməd yazsın.
Hacı Həsən (ədəblə əllərini bir-birinin üstünə qoyub, qabağa
gəlir və baş əyir). A tam Hacı Mehdi. Allah sizin də ölənlərinizə
rəhm ət eləsin.
Camaat (bir səssə). A llah rəhm ət eləsin!
Şeyx Əhməd (yazır). A tan Hacı Mehdi.
Hacı Həsən. Anam SəKİnə.
Şeyx Əhməd (yazır). A nan SəKİnə.
Hacı Həsən. Bir oğlum Cəfər.
Şeyx Əhməd (yazır). B ir oğlun Cəfər.
Hacı Həsən. Qızım Sara.
M ir Bağır ağa (birdən adam larm içindən çığırır). Onu yazma!
Onu yazma!
H acı H əsən və a d a m la r təəccüblə b a xırlar M ir B ağır a ğ a y a
tərəf.

Şeyx N əsrullah (ucadan). 0 Kİmdir deyən yazma? Ona nə dəxli
var?
Mir Bağır ağa (yeriyib qabağa). Şeyxəna, o qız, ayıb olmasm,
mənim övrətim dir!
Şeyx N əsrullah. Xub, məgər əyalm ın dirilm əyinə razı deyilsən?
Mir Bağır ağa (bir az duruxub). Cənab şeyx, sözüm orada deyil.
Mənə bu acıq gəlir Kİ, həyə Hacı Həsən düz adam dır, niyə bəs
qardaşı Hacı Rzanı yazdırm ır?
C am aat d iq q ətlə baxır H acı H əsənin üzünə.

Hacı Həsən (Mir B ağıra hirsli). O sənə borc deyil! Öz
qardaşım dır, istərəm yazdıraram , istəmənəm yazdırm anam . Sənə nə
dəxli var?

Mir Bağır ağa (Hacı Həsənə hirsli). Çox əcəb, indi Kİ, o
yeKƏİİKdə Kİşini yazdırmırsan, bir balaca qızı bəs niyə yazdırırsan?
Şeyx Nəsrullah (ucadan). Çox mübahisə lazım deyil! Hacı Həsən
ağa, nə səbəbə ölən qardaşın Hacı Rzanı yazdırm ırsan?
Hacı Həsən (başmı aşağı salıb, fİKİr eləyir). Şeyxəna! Qardaşım
Hacı Rza beş ildən artıq d ır ölüb; indi çürüyüb gedib; dəxi o necə
dirilib gəlib adam olacaq?
Şeyx Nəsrullah (çox ucadan). Necə çürüyüb? Kimdir onu
çürüdən? Ənzər-üllah-ül-izam Keyfə nənşərəha. Yəni nigah Kon
bəsuyi istixanəha Kİ, çe gunə xudavəndi-aləm onhara ən zəmin
bülənd mİKÜnəd və bəcayi-xud rədd mİKunəd Kİ, cəsədi-işan başəd və
mürəKKəb mİKÜnəd bəzira bəbəzi bəd əz on guşt miruyanəd və
mipuşanəd. Necə çürüyüb? Kimdir onu çürüdən?
Şeyx Əhməd (Hacı Həsənə). Hacı Həsən ağa, sözü m üxtəsər
eləmək lazım dır. Şeyx həzrətlərinin övqatı çox bahadır. Qardaşın
Hacı Rzanı da yazımmı Kağıza ya yox? İxtiyar sizindir. Əgər
dirilm əyinə razı deyilsiniz, o özgə m ətləbdir.
Hacı Həsən (Şeyx Nəsrullaha). Şeyxəna, mümKÜndürmi kİ,
mənə izin verəsiniz, gedim bir qədər fİKİrləşim?
Şeyx N əsrullah. Xub, get fİKİrləş.
Hacı həsən başm ı a şa ğ ı salıb çıxır.

Şeyx N əsrullah (Hacı Baxşəliyə). Hacı ağa, növbət sizindir.
Ö lənlərinizin adlarm ı bir-bir de, Şeyx Əhməd yazsm.
Hacı Baxşəli (əlini əlinin üstünə qoyub, yeriyir qabağa və
başlayır ağlamağa). Atam -anam sənə fəda olsun. Əvvəl-axır, ayıb
olmasın, b ir qızım qalıb, oğul üzünə həsrət qalmışam. B ütün
ömrümdə allah-taala mənə İk İ oğul m ərhəm ət eləyib: amma İKİsini də
mən biçarənin əlindən alıb. B irinin adı Cəlil, birinin adı Xəlil idi.
Cəlil on yaşında idi, Xəlil səkkİz yaşm da. İ kİsİ də nişanlı idi. Elə
Cəlilin toyunun tədarÜKÜndə idim Kİ, birdən aym -şaym gəzdiyi
yerdə, bax, boynunun burasm dan (əli ilə öz boynunun dalım
g ö stərir), b ir yara çıxdı.N ə qədər U sta Cəfərə dava-dərm an
elətdirdim , başa gəlmədi (ağlayır). A x, binəva Cəlil! Nə qədər nəzr
elədim, neçə dəfə Qaradaş ocağma apardım , çifayda. Deməyinən
yazığm əcəli tam am imiş.
Şeyx N əsrullah. Hacı Baxşəli, mənim burada çox oturm ağa
vaxtım yoxdur.
Şeyx Əhməd. Hacı Baxşəli, sözü m üxtəsər elə, Kİmi istəyirsən,

de yazım .
Hacı Baxşəli (Şeyx nəsrullaha). Cənab Şeyx, dəxi mənim sözüm
yoxdur. Mən Cəlilimi və Xəlilimi səndən istəyirəm .
Şeyx Əhməd (yazır). DeməK kİ, b ir oğlun Cəlil və bir oğlun
Xəlil. B unları yazdım. Dəxi bunlardan savayı?
Hacı Baxşəli. Şeyx Əhməd ağa, dəxi bunlar Kİfayətdir.
Şeyx Əhməd (təəccüblü). Xub, məgər atandan, anandan və qeyri
əqrabanızdan vəfat edən yoxdur?
Hacı Baxşəli. Bəli, atam da, anam da vəfat edib; am m a biçarələr
çox qocalm ışdılar. 0 qədər qocalm ışdılar, o qədər qocalm ışdılar Kİ,
özləri də təngə gəlmişdilər.
Şeyx Əhməd. DeməK Cəlildən və Xəlildən savayı özgə b ir Kəsiniz
yoxdur kİ, yazım?
Hacı Baxşəli (üzünü qəbiristana tərəf tu tu b ). Ax, yazıq
babalarım . Biçarə tifillərin qəbri elə buradan görsənir. İKİsini də birbirinin yanında dəfn eləmişəm. ÇünKİ o yazıq Xəlil, doğrusu, çox
nadinc idi, am ma bir-birini çox istərdilər. Odur kİ,...
Şeyx N əsrullah (Hacı Baxşəlinin sözünü Kəsib hirslə). Hacı
Baxşəli, əgər dəxi öləniniz yoxdur, çəkİİ Kənara!
Hacı Baxşəli. Xeyr, şeyxəna, dəxi yoxdur.
Camaat içindən b irisi (ucadan). Necə yoxdur? Bəs övrətin
H ürnisəni niyə yazdırm ırsan?
C am aat təaccüblə səs gələn tərəfə baxır.

Şeyx N əsrullah. Kim di o danışan? Gəlsin qabağa.
Kərbəlayı Vəli (qabağa yeriyib). Şeyx, mənəm danışan. Bu
Hacıdan (Hacı Baxşəlini göstərir) bir soruş görəK, üç il bundan
qabaq ölən arvadını niyə yazdırm ır? Adı da H ürnisədi; özü də mənim
doğma bacımdı.
Hacı Baxşəli (Kərbəlayı Vəliyə). İtil cəhənnəmə, axm ağm biri!
Öz əyalımdı; Kefim istər yazdıraram , istəməz yazdırm aram ; sənə nə
borcdu?
Ş e y x N əsru lla h (u ca d a n ). S üku H M übahisə la zım d e y ill H acı
Baxşəli, qəti cavab lazım dır. M ən im v a x tım a z d ı r ; is tə iy r s in iz Kİ,
övrətin iz dirilsin, yazdırın; istəm irsiniz, çəKİlin Kənara.

Hacı Baxşəli (bir az fİKİr eləyib). Şeyxəna, təvəqqe edirəm bir
az izin verəsiz, gedəm fİKİrləşəm.

Şeyx Nəsrullah. Çox əcəb, get fİKİrləş. Şeyx Əhməd, gör dəxi
Kİmdir xahiş edən, yaz qurtar.
Hacı Baxşəli çıxır, adam lar başlayır yavaş-yavaş azalmağa.
Kərbəlayı Vəli (qabağa gəlib). Cənab şeyx, belə o qədəmlərinə
qurban olum, mənim bacım H ürnisəni siyahıya yazdır, qoy yazıq
arvad dirilsin və öz dili ilə cənabmıza ərz eləsin, görün bu Hacı
Baxşəli onun başına nə toy tutub. Onda cənabınız görərsiniz kİ, nə
səbəbə Hacı Baxşəli övrətinin dirilm əyinə razı deyil.
Hacı Baxşəli (adam ların içindən dübarə qabağa gəlib, hirsli və
ucadan). Ədə, hələ utanm ırsan da danışırsan? Çox əcəb, H ürnisəni
yazdır. Amma bu şərtlə kİ, sən də ölənlərinin ham ısm ı yazdır.
Kərbəlayı Vəli (hirsli). Çox əcəb, yazdırram .
Şeyx Əhməd. Uzun danışıq lazım deyil. Kərbəlayı Vəli, əgər
deyəcəKsən, ölənlərünün adını de, çəkİİ Kənara.
Kərbəlayı Vəli. A tam Məşədi M ustafa.
Şeyx Əhməd (yazır). A tan Məşədi M ustafa.
Kərbəlayı Vəli. Bir oğlum Zeynal (istəyir ağlasın).
Şeyx Əhməd (yazır). Bir oğlun Zeynal.
Hacı Baxşəli. Çox əcəb.
Kərbəlayı Vəli. Qızım Püstə.
Şeyx Əhməd. Qızın Püstə.
Hacı Baxşəli. Çox əcəb.
Kərbəlayı Vəli (bir az fİKİrləşib). Vəssəlam.
Hacı Baxşəli (hirsli qabağa yeriyib, Kərbəlayı vəliyə). Necə
vəssəlam? Bəs ananı niyə yazdırm ırsan? Bəs anan ölmüyüb? Keçən
il ağbirçəK ananı döyə-döyə öldürdün! Hə, niyə dinm irsən? Yoxsa
qorxursan dirilə, gedə hÖKumətə şİKayət edə, səni tu tu b qatalar
dustaqxanaya? Hə.. niyə yazdırm ırsan? Niyə gözlərini bərəldirsən?
Şeyx N əsrullah (ucadan). Qiylü-qal lazım deyil. Kərbəlayı Vəli,
istəyirsən, ananı da Şeyx Əhməd yazsm; istəm irsən çəkİİ Kənara.
Kərbəlayı Vəli (başını salıb aşağı). Cənab şeyx, qoy gedim
fİKİrləşim.
Şeyx N əsrullah. Xub, sən də get, fİKİrləş.
Kərbəlayı Vəli və Hacı Baxşəli bir-birinə acıqlı baxa-baxa
çıxırlar. Camaat başlayır azalmağa. Uzaqdan Kefli İsgəndərin səsi
gəlir: «Xub, sən də get, fİKİrləş! Xub, sən də get, fİKİrləş!... Bu
sözləri deyə-deyə və cibindən çörəK parçalarını çıxarıb yeyə-yeyə
İsgəndər qalan təK-tÜK adam larm qolundan yapışıb, gülə-gülə baxır
üzlərinə. Onlar da b ir söz deməyib, başları aşağı çıxıb gedirlər. Şeyx
N əsrullah daşm üstündən yenir aşağı və Şeyx Əhməd qələm-Kağızı
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yığışdırır. Sonra İsgəndər yenə öz-özünə bir-İKİ dəfə: «Xub, sən də
get, fİKİrləş!» deyib, şeyxi görən Kİmi durur və qah-qah çəKİb,
uğunub elə gülür Kİ, az qalır yıxılsın. Sonra saKİt olub, bir qədər
şeyxin üzünə baxandan sonra deyir:

İsgəndər. Hamı getdi fİKİrləşsin. Bu meydanda qaldı bircə nəfər
Kefli İsgəndər. Bu meydan pəhlivan m eydanıdır. H ünər istər kİ,
İsgəndər Kİmi bir igid gəlib şəstinən dursun bu meydanda və desin:
(ucadan). Cənab şeyx, hər nə qədər Kİ, bu qəbiristanlıqda (əli ilə
göstərir) ölü basdırılıb, ham ısını dirilt. X a... xa... xa!.. (Çönüb baxır
cam aat dağılan tərəfə). X a... x a... xa!.. Hamı getdi fİKİrləşsin: (Şeyx
N əsrullaha tə rə f çönüb gəlir onun qabağma və istəyir əl versin).
Cənab şeyx, mən ölüm əl ver! Lotusan hələ, əl ver!
Şeyx N əsrullah (ucadan). K ənar ol! Mən sənə əl vermənəm. Sən
şərab istem al eləyirsən.
İsgəndər. Cənab şeyx, siz gərəK şÜKr eləyəsiniz Kİ, mən şərab
içirəm . Əgər mən şərab içməsəm, ağlım başım da olar; ağlım başımda
olanda birdən gözümü açıb, görərəm Kİ, aha, bizim şəhərim izə bir
m üctəhid gəlib, adını qoyub ölü dirildən və mömin hacılarım ızm
başını ricət məsələsinə piyləyə-piyləyə hər gecə b ir balaca qız alır.
X a... xa... xa!.. Mən ölüm əl ver! Lotusan, əl ver! X a... x a... xa!..
Şeyx N əsrullah (çox hirsli). Cəhənnəm ol! Vallahı elə bəd dua
elərəm Kİ, yer ilə yeKsan olarsan! Mən A llahın əm ri ilə hər gecə
intəhasız səvaba nail oluram ; dəxi sənin təK m eyxanalarda övqatımı
zaye eləmirəm (Şeyx Əhmədə). Şeyx Əhməd, gəl gedəK, hələ bu babi
çox söz danışacaq.
Şeyxlər uzaqlaşır. İsgəndər dinməyib, baxır onların dalınca və
şeyxlər gözdən itəndən sonra İKİ yum ruğunu qalxızıb, ucadan deyir.
İsgəndər. Bu qollarda R üstəm pəhləvan Kİmi qüvvətim olaydı,
yapışaydım sizin ayaqlarm ızdan və ataydım göyün üzünə, başıaşağı
gəlib, Kal qarpız Kİmi paqq eləyib dağılaydınız... (və özü də paqq
eləyib a tılır göyə). Tfu, şarlatarlar!... (Kefli Kİmi ufuldayır. Sonra
diqqətlə öz-özünə baxıb, gülə-gülə). Buy! Ədə, vallah, dinmə,
deyəsən elə lap pəhlivanam! X a... xa... xa!.. (papirosu yandırıb,
yavaş-yavaş gəlib d u ru r Şeyx N əsrullah o tu rduğu daşın üstündə,
ayaq ü stə durub, baxır qəbiristanlığa. Bir qədər fİKİrli baxandan
sonra heyifsilənib, əllərini dizlərinə vurub deyir:)
A x, A llahm altm da, Şeyx N əsrullah Kİmi mənim də elə elmim
olaydı kİ, burada yatan ölülərnən danışa biləydim! Ax! Əgər olsa idi,
üzüm ü tu ta rd ım bu qəbiristanlığa və çağırardım : (çox ucadan).

Ölülər! (bir az alçaqdan). O vədə ham ı yatm ışlar başlarm ı qəbirdən
çıxardıb, soruşacaq id ilər kİ, «nə deyirsən, a İsgəndər bəy?»Onda
mən bu rəhmətlİKİərə belə b ir vəsiyyət elərdim; mən bunlara
deyərdim: (üzünü qəbiristanlığa tu tu b çığırır). Ölülər! (yenə b ir az
alçaqdan). Bir gün Şeyx N əsrullah gəlib duracaq sizin başınızm
üstündə və bir dua oxuyub, uca səslə çağıracaq: (ucadan). «Durun
ayağa, ey A llahm mömin bəndələri!» (Bir az dayanıb, bir az
alçaqdan) Ölülər! Mən sizə vəsiyyət eləyirəm Kİ, şeyxin sözünə əməl
eləməyəsiz. Gəlin bu Kefli İsgəndərin sözünü b ir yaxşıca düşünün və
nəsihətini qəbul edin. Və əgər məndən soruşsanız kİ, niyə? Mən sizə
cavab verm əyə hazıram . (Bir az dayanıb, cibindən b ir tİKƏ çörəK
çıxardıb yeyir). Ay rəhmətlİKİər! İndi siz burada rahatca yatıbsm ız;
heç dünyadan xəbəriniz yoxdur. Amma, vallah, billah, and olsun
sizin əziz canınıza kİ, başım zı qəbirdən çıxardıb durdunuz ayağa,
lap peşim an olacaqsınız. Əgər m əndən soruşsanız kİ, niyə? Mən sizə
bu saat ərz elərəm. Belə tu ta q kİ, siz, məsələn, dirildiniz. Çox əcəb.
A xı d irilə n d ən so n ra bu q ə b irista n d a Kİ, qalm ayacaqsınız;
istəyəcəKsiniz Kİ, söz yox, d ağılasınız evlərinizə. Çox əcəb,
dağıldınız. İndi b ir deyin görüm , sizi hələ evə qoyacaqlarmı? Vallah,
billah, Şeyx N əsrullahm başm a and olsun, gedib görəcəKsiniz Kİ,
evlərinizin qapıları bağlıdır. Bəli, nə eybi var, yerdən bir daş
götürüb, qapını döyəcəKSİniz kİ, gəlib açsınlar. Onda qapm ın dalm a
b ir adam gəlib soruşacaq: (nazİK səslə) Ey, qapm ı döyən, sən
Kİmsən? Bəli, siz cavab verəcəKsiniz Kİ, tez ol, aç qapm ı, mənəm
(NazİK səslə). Axı sən Kİmsən? A dm nədi? Aç qapmı! Mən bu evin
sahibiyəm . (NazİK səslə). Cəhənnnəm ol, qoy get! Biz səni tanım ırıq
A Kİşi, necə tanım ırsm ız? Mən Kərbəlayı H üseynquluyam , bu ev
mənimdi. Mənim b urada arvadım v ar, uşağım var. (NazİK səslə). Çox
danışma! İtil cəhənnəmə! Sənin burada heç zadın yoxdur! Qardaşm
Hacı Fərəc arvadını da alıb, evinə də sahiblənib, uşaqlarm ı da
göndərib naxıra. A Kİşi, Allah xatirəsi üçün, aç qapını, mənim
burada ərim var (yoğun səslə). Çox danışma! Çıx qoy get! Bizə arvadzad lazım deyil! Dünya doludu 9 yaşında qıznan. Sənin Kİmi K aftarın
yeri qəbirdi. İtil cəhənnəmə! H aradan gəlmisən, çıx qoy get ora!..
Bizə lazım deyilsən. X a... xa... xa!.. X a... xa... xa... (birdən saKİt
olub baxır qəbiristanlığa və ucadan çağırır). Ölülər! (bir az yavaş).
Gəlin bu Kefli İsgəndərin sözünü eşidin və necə Kİ, yatıbsınız, yatm!
Allah sizə rəhm ət eləsin...
P ə r d ə

DÖRDÜNCÜ MƏCLİS
ƏVYƏLİNCİ PƏRDƏ
H acı H əsənin evi, İsg ən d ərin o ta ğ ı, H acı Həsən və övrəti
K ərb əla yı F a tm a xan ım fiuirli oturublar.

Hacı Həsən. Ay qız, Fatm a. Nazlının əl-ayağanı hazırla, bu gün
gərəK KÖçürəK şeyxin otağına.
Kərbəlayı Fatm a xanım . Ay Hacı, elə bu tezlİKdə?
Hacı Həsən. Bəli, elə bu tezlİKdə...
Kərbəlayı Fatm a xanım (bir az fİKİr eləyəndən sonra). Ay Hacı,
vallah, bilm irəm , nə eləyim? Lap məəttəl qalmışam: bilm irəm şeyx
bu qədər arvadı nə eləyir? Elə gündə birin i alır. İndi də bizim qızı
istəyir.
Hacı Həsən. Yəni gündə birin i alanda bir xilafi-şər iş görm ür
Kİ? A llahın əm ridi, alır.
Kərbəlayı Fatm a xanım . Hacı, yaxşı deyirsən, amma qorxuram
Nazlı atılıb-düşə. Bir də, vallah, Hacı, doğrudan, Nazlı hələ lap
uşaqdı.
Hacı Həsən (hirsli). Axmaq-axmaq danışma! Uşaq olm ağını ya
olmamağını mən səndən yaxşı bilirəm . Zilhəccə ayınm 18-də doqquz
yaşı tam am olub, on yaşına ayaq qoyub. Dəxi bilm irəm uşaq nəyə
deyirsən? Sözü oyza-buyza atm aq lazım deyil. Bir yolluq aşKar de Kİ,
Nazlmı da verəcəyəm M ir Bağır ağaya.
K ərbəlayı F atm a xanım . Yox, v allah, M ir B ağ ır ağaya
verməKdən ö trü demirəm! Özün bil, öz qızm dır. H ər kəsə istəyirsən
ver. Ancaq bilirəm Kİ, N azlı atılıb-düşəcəK.
Hacı Həsən. Cəhənnəmə-gora atılıb-düşəcəK! Qız tay fası axmaq
bir şeydi; xeyrini-şərini nə anlayır?! K efli İsgəndərin bacısı ondan
artıq olmayacaq kİ! Hələ o gərəK A llahına şÜKÜr eləsin Kİ, Şeyx
N əsrullah Kİmi bir vücuda ərə gedir. Belə b ir müqəddəs şəxslə
qohum olmaq elə bir qənim ətdi Kİ, dünyada az-az adam a qism ət ola
bilər. Bu bir m ərhəm ətdi Kİ, xudayi-taala bizə göndərir və bunların
ham ısı Keçəndən sonra, sən özün gərəK biləsən Kİ... (yavaşca) şeyxi
incitməK olmaz. Axı gərəK başa düşəsən nə deyirəm.
Kərbəlayı Fatm a xanım (yavaşca). Başa düşürəm .
Hacı Həsən. Doğrusu Fatm a, mən bu İkİ gün d ü r, deyəsən, elə
bir təhər olmuşam: gözlərim q aralır, hərdən b ir başım da gicəllənir.

Kərbəlayı Fatm a xanım . Ay Hacı, A llah Kərimdi, heç zad olmaz.
Hacı Həsən (fİKİrli). Nə bilim ? (Bir az dayanıb). Di durm a,
Fatm a, get. Nazlıya nə lazım dı de (övrət çıxır, Hacı başmı aşağı
salıb fİKrə gedir. Bir az Keçib, qapıya tə rə f baxır, guya bir şey görür
və hövlnaK ayağa durub soruşur). Nə istəyirsən? (cavab gəlmir. Teztez öz-özünə deyir). Ə stəğfürüllah rəbbi və tube ileyh, bism illahürrəhm anür-rəhim , (sonra ucadan çağırır). Fatm a, Fatma!
İsgən dər g ir ir içəri və təəccüblə soruşur.

İsgəndər. A ta, nə istəyirsən?
Hacı Həsən (İsgəndərə). B ura gəl, b u ra gəl. Gəl yapışım əlindən,
dizlərim titrə y ir (o tu ru r, İsgəndər y ap ışır atasın ın əlindən).
B ism illahür-rəhm anür-rəhim . D eginən mənə b ir stəKan su
gətirsinlər.
İsgəndər. A ta, qorxma, heç zad yoxdur, ancaq b ir az ağlm
qaçıb.
Hacı Həsən (yapışıb İsgəndərin əlindən). Yox, İsgəndər, ağlım
başım dadır. Qorxma, heç bir zadım yoxdu, ancaq gözlərim qaralır.
İsgəndər. Qorxma, heç bir şey deyil, ancaq adam dəli olanda elə
b ir azca gözləri qaralır. Dəxi bundan başqa bir şey yoxdu. Qorxma,
bircə bu var kİ, sənin başm a hava gəlib.
Hacı Həsən. Yox, yox, inşallah, heç zad olmaz. Deginən bir
stəKan su gətirsinlər.
İsgəndər. Su gətirsinlər; am ma dəli olana su xeyir eləməz.
(Ucadan). Əli, Əli!
Əli g ir ir içəri.

Bir stəKan su gətir. (Əli çıxır).
Hacı Həsən. İsgəndər, sən məni lap qorxudursan. Axı mən özüm
bilirəm Kİ, ağlım başım dadır. Ancaq deyəsən Kİ, gözümə bir şey
görsəndi. Elə Kəfənli adam Kimi bir şey idi. Gəlib durm uşdu qapıda.
B əIkə sənin də gözünə bir elə şey sataşıb?
İsgəndər. Yox, ata, mənim gözümə bir şey sataşm ayıb. Dəli
adam ın gözünə elə şeylər görsənər.
Əli su g ə tir ir , H acı H əsən alıb içir və deyir:

A llah Yezidə lənət eləsin!

Hacı Həsən (İsgəndərə). İsgəndər, vallah, deyəsən, mənnən
zarafat eləyirsən. Mən burada hər b ir zadı aym -şaym görürəm .
Nədən deyirsən kİ, mənim başım a hava gəlib?
İsgəndər. Ondan ö trü Kİ, Şeyx N əsrullah sizə tələ qurm aqdan
ötrü beyninizi doldurub Kİ, ölüləri dirildə bilər, sən də inanıb varyoxunu istəyirsən verəsən İsfahan lotusuna!
Hacı Həsən (bir qədər fİKİr eləyib). Yaxşı, b ir saatlığa, tu ta q kİ,
mən dəli olmuşam; bəs M ir bağır ağa kİ, alim adam dır, o niyə bəs
ölülərin dirilm əyinə inanır? Elədə o da dəlidi?
İsgəndər. Yox, M ir Bağır ağa dəli deyil, ancaq eşşəKdi.
Hacı Həsən (dİKəlib hirsli, ucadan). Kəs səsini, nam ərbut! (Bir
az baxıb). Bəs teleqrafçı H eydər ağa niyə in an ır, elədə o da dəli olub?
İsgəndər. Yox, dəli olmayıb. 0 da o səbəbə inanır Kİ, qulaqları
çox uzundur.
Hacı Həsən. Hə, elədə, dünyada səndən savayı hamı dəlidi, hamı
eşşəKdi, bircə sən ağıllısan. Elədə Hacı Baxşəli də dəlidi, Hacı Kazım
da axm aqdı, Hacı K ərim də səfehdi. Ham ı dəlidi, bircə İsgəndər
ağıllıdı.
İsgəndər. Dünyada uzunqulaq m əgər azdı? N uhun gəmisində
hər heyvandan hərəsindən bircə dənə v a r idi, amma indi gör bircə
Həmədanda nə qədər eşşəK var?
Hacı Həsən (hirsli). Axmaq, axmaq danışma!
Kərbəlayı Fatm a xanım (g irir içəri və d u ru r b ir tərəfdə). Hacı,
mən sənin qızınm öhdəsindən gələ bilm irəm ; sən özün bəİKƏ onu dilə
tutasan.
Hacı Həsən (bir az fİKİrdən sonra). A rvad, Fatm a, sən məni,
Allaha şÜKÜr, tanıyırsan; bilirsən Kİ, hirsim tu ta n d a gözümə heç zad
görsənm ir. Get dinməz-söyləməz qızıvın əl-ayağını qayır. Axşam
gərəK KÖçürəK. (Fatma xanım çıxır, Hacı Həsən onun dalınca).
Dayan, dayan! (arvad dayanır). Qızına de kİ, razı olmasın gəlim onun
qabırğalarını sındırım! (Fatm a xanım çıxır; İsgəndər b ir az atasına
baxandan sonra «tfu» eləyib çıxır).
Hacı Həsən (hirslə onun dalınca ucadan). Ay səni əKİb-doğan
tünbətün düşsün. A xırda işi bu yerə yetirdin? (İsgəndərin dalınca
hirsli çıxıb, yenə qayıdıb gəlir yerinə).
Əvvəlinci azarlı («ay, vay» eləyə-eləyə və ösKÜrə-ösKÜrə, rəngi
qaçmış b ir Kİşi əlindəKİ ağaca söyKənə-söyKənə g irir içəri). Salam
əleyKÜm. Ax! Vay! Vay! Heç ayaq üstə durm ağa taqətim yoxdu. Hacı
ağa, A llah oğlanlarım saxlasın, mənə bir əlac. İndi az qalır b ir il
tamam olsun Ki, bu zəhrim ar naxoşluq yapışıb yaxam dan, əl çəKməK

bilm ir. Ay, ay, vay! Ay, vay! (ösKÜrür). Bax, hərdənbir döşümün
burasm dan Kİ, b ir ağrı tu tm u r, dəxi qoymur nəfəsimi alım. Gecə
səhərə Kİmi ösKÜrmə qoymur yatım . Dua yazdırm aqdan yoruldum.
D əIIək u sta Cəfərə yol döyməKdən dəxi yorulm uşam . Aman günüdür,
ay Hacı (ösKÜrür). Mənə əlac. Allah sizə öm ür versin. Dəxi sizin
qapm ıza pənah gətirm işəm : ya gərəK şeyx cənabları bu saat mənim
canımı ala kİ, b ir yolluq («uy, uy» eləyib əlini qoyur döşünə,
ösKÜrür) dincələm, ya gərəK mənə bir əlac eləyə. Şeyxin qədəmlərinə
fəda olum. Heç zad istəm irəm , elə bircə mənə m ərhəm ət nəzərilə
baxsa, yaxşı olaram; yoxsa, heç b ir şeyim yoxdur. Elə A llah-taalam n
mənə m ərhəm əti bəsdi. A x... ay... vay! Nəfəsim Kəsildi.
H acı Həsən. Çox əcəb, baş üstə, Məşədi. Ancaq indi şeyx
cənabları ibadətə m əşğuldur. Baş üstə, fariğ olan Kİmi, mən ərz
elərəm Kİ, yazıqsan, sənə bir əlac eləsin. Baş üstə.
Əvvəlinci azarlı. Ax! (ösKÜrür). Ax!.. Vallah bilm irəm kİ, bu nə
dərddi gəlib yapışıb yaxam dan. Bir-İKİ aya bundan irəli, yəni
deyəsən b ir az yaxşı idi. ÖsKÜrməm azaldı, iştəham da...
İKİnci azarlı (başı dəsmal ilə bağlı, qaşqabaqlı girib, əvvəlinci
azarlının sözünü Kəsir). Salam əleyKÜm. (Əvvəlinci azarlıya). Məşədi
H üseynqulu, sən də buradasan? Yaxşı eləyib gəlibsən; biz yazıqlara
nicat yolu elə bu qapıda olacaq. Allah Hacı əm inin Kölgəsini bizim
başım ızm üstündən əskİk eləməsin öz birliyi xatirinə! (Hacı Həsənə).
Hacı əmi, bu başağrısı məni həlaK eləyibdir; nə qoyur gecə rah at
olam, nə qoyur gündüz raham olam. Gedirəm U sta Cəfərin yanm a,
deyir: qanm çoxalıb, gərəK səndən qan alam. Gedirəm Mir Bağır
ağanın yanına, deyir: qanm azalıb, gərəK bal halvasm dan savayı
özgə şey yeməyəsən. Hacı əmi, məni çövür balalarıvm başm a, şeyx
cənablarından iltim as elə, mənə b ir barm aq yeKəlİKdə (əlinin şəhadət
barm ağını göstərir) dua yazsm kİ, bu başağrısı məndən rəf olsun.
Hacı əmi, nə qədər canım sağdır...
Q u ca ğ m d a uşaq bir Kişi, uşaq a ğ la y ır və İKİnci a z a r lm m sözünü
Kəsir. S o n ra yen ə a z a r lıla r b a şla y ırla r bir-bir içəri g irm əyə.
K im i başm ı, Kİmi boynunu, Kİmi qolunu bağlayıb, «ax-vay» ilə
g irib d ü zü lü rlər. Və bərK a za r lıla r g ir ə n Kİmi çÖKÜb o tu r u rla r
yerə. B u n la rm bir neçəsi b aşlayırlar, H acı H əsən dən bu tö v r
təvəqqe eləm əyə.

A zarlılar Hacı əmi! Qapma dəxil düşmüşÜK, şeyx cənablarından
bizə bir çarə. Aman günüdü, bizə yazığınız gəlsin.
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Hacı Həsən (gəlib durur azarlıların qabağmda). Baş üstə, mən
əlimdən gələni sizdən əsirgəmənəm; ancaq indi görürsünüz, şeyxəna
hələ heç kəsə içəri girm əyə izin vermir. Siz zəhmət çəKİn həyətdə
oturun ağacm KÖlgəsində, gözlüyün. Baş üstə, elə Kİ, şeyx cənabları
izin verdi, mən sizə xəbər verərəm, hamınız dərd-dilinizi ərz
edərsiniz və inşallah, gümanım bunadır, bu qapıdan naümid
qayıtmayasm ız.
A zarlılar (Hacı Həsənə dua edə-edə, yavaş-yavaş çıxırlar). Allah
Hacı əmiyə öm ür versin! A llah Hacı ağanm atasm a rəhm ət eləsin!
Allah onu bizə çox görm əsin öz birliyi xatirinə!
Hacı Həsən (qapıda nÖKəri Heydərlini görüb deyir). Heydərli,
şeyx cənablarma çay-çörəK aparıbsan?
Əli. Xeyr, Hacı ağa, hələ şeyx yuxudan durm uyub; qapısı indiyə
Kİmi bağlıdır.
Kərbəlayı Fatm a xanım (girir içəri, Heydərli çıxır). Hacı,
Nazlmı bir fəndlə dilə tu td u m , razı elədim. Amma, vallah, bir sözüm
var, deməyə də qorxuram .
Hacı Həsən. De, sözün nədi, de.
Kərbəlayı Fatm a xanım . Hacı, sən bilirsən yazıq Saranı ərə
verəndə mən nə qədər nisgil elədim Kİ, yazıq qıza toy çaldırmadıq.
Sən dedin günahdı mən də b ir söz demədim. A llaha qurban olum,
biz elə həmişə günahdan qorxm uşuq, ancaq...
Hacı Həsən (arvadmm sözünü Kəsib). Hə, sözünü de, görüm.
İndi elə o qalıb Kİ, şeyxin hüzurunda evim izə bir toyçu da gətirəK.
Kərbəlayı Fatma xanım . Vallah, mənim işim yoxdu, mən heç
zad demirəm. Odu, öz qardaşm qızları, Fizzə xanım , SəKİnə xanım,
Gülçöhrə xanım , Üm m igülsüm xanım
ham ısı tÖKÜlüb gəlib,
yapışıblar yaxamdan Ki, gərəK oxuyub-çalan gələ.
Hacı Həsən. Sənə deyirəm axmaq-axmaq danışma. Hələ şeyx
qalsm Kənarda, Kİm görübdür kİ, Hacı evində toy çalına?
Kərbəlayı Fatma xanım . Sən elə barı insafnan danış: məgər Hacı
ƏləKbərin qızını ərə verəndə toy çaldırmadılar? Bə Hacı M irtağıya nə
deyirsən? Hazır toya çağırm ışdılar. Toy səsindən məhəllə KÖçürdü.
Elə bircə sənin gözün bizi görüb? Odur, bir ay bundan qabaq Hacı
B axşəli oğlunu evləndirdi; indi bir soruş gör oxuyub çalan
gətirm işdilər, ya yox? Elə dünyada bədbəxt bircə bizİK? Nə
zəhm ətnən uşaq böyüdürÜK, amma evdən KÖçürdəndə elə
KÖçürdümK Kİ, deyəsən oğurluq maldı; nə qonum bilir, nə qonşu
bilir. Mən demirəm adam çağır, demirəm qonaqlıq elə, demirəm
batman qazanları as; ancaq deyirəm Kİ, yasa-yas deyiblər, toya da

toy. O yazıq qohum-qardaşlarımız da tÖKÜlüb gəliblər. Nə olu Ki, heç
olmasa, bircə saat çəpİK çalalar, yazıq Nazlınm da ürəyi açıla.
Vallah, səhərdən indiyədəK ağlıyır. Yad kİ, deyil, sənin öz qızmdı;
gərəK sənin də qızma yazığm gəlsin.
Hacı Həsən (bir az fİKİrdən sonra yavaş səslə). Yox, qızıma
deginən Kİ, ağlamasm. Mən razı olmanam Kİ, o ağlasm . Dur gedəK,
mən də onu dilə tutum . (Durur ayağa). Yox, yox, Nazlı qızım
ağlam asm, dur gedəK (çıxırlar).
N ökət H eydərali g ir ir içəri və onun d a lm ca İk İ qoca övrət.
S o n ra yenə İKİsi-üçü və bu cür on beş-iyirmiyədəK çarşovlu övrət
çoxu qoca, pıçıldaşa-pıçıldaşa gəlib çÖKÜrlər bir tərəfdə. Əli
çıxır. Cəlal a ğ z m d a Konfet, gəlib du ru r qap ıd a , övrətlərə baxır.
Ö vrətlərin heç biri d in m ir və heç biri üzünü açm ır. Cəlal bir az
baxandan son ra soruşur:

Cəlal. Siz də toya gəlmisiniz?
A r v a d la r dinm əyıb baxırlar Cəlala.

Həylə toya gəlibsinizsə, toy otağı bura deyil.
A r v a d la r dinm irlər, ancaq b a şla rm ı bulayırlar. S o n ra bir övrət
alçaq səslə Cəlala dedi: «GəlmişİK şeyxə siğə olaq».

Cəlal (soruşdu). Siğə olaq nədir?
Ö vrətlər yavaşca gü lü şü rlər. Bir ö rv ə t cavab verir: «GəlmişİK
şeyxə ərə gedəK». Gəlal b a şla yır g ü lm ə y ə və deyir.

Cəlal. Buy, bu qədər də arvad bir Kİşiyə ərə gedər? (Gülüb qaçır
eşiyə).
Ö vrətlərin bir neçəsi də g ü lü r. M ir B ağır a ğ a qa p ıd a n içəri
g irib , övrətləri görüb, dİKSinən Kİmi olur. S o n ra F a tm a xan ım
b a şm d a çarşov; d a lm ca M ir B a ğ ır ağa, g ir ir lə r içəri.

Kərbəlayı F atm a xanım . Ağa, buyur gəl, get əyləş o tərəfdə.
M ir B a ğ ır a ğa dalını ö vrətlərə çöndərib, gəlib əyləşir qabaqda,
dalı övrətlərə tərəf. K ə rb ə la y ı F a tm a xanım ö vrətlərlə əyilib

p ıçıld a şa n d a n sonra M ir B a ğ ır ağaya.
Kərbəlayı Fatma xanım. Ağa, bu bacılar səndən təvəqqe
eləyirlər, zəhmət çəKİb şeyxə deyəsən kİ, Allah rizası üçün adını
qoysun biçarələrin üstünə kİ, yazıqlar Allahm savabmdan binəsib
olm asmlar.
Mir Bağır ağa (başıaşağı). Baş üstə, baş üstə. Deyərəm, əlbəttə,
deyərəm. Çox gözəl işdir. Allah-taala həmişə belə bəndələrini dost
tutar. Allah əcri-xeyir versin. Maşallah, maşallah, bacılar!

istəyir. BugünKÜ gündə razı olma kİ, mənim evimdə göz yaşı
tÖKÜlsün. Şeyx cənablarma getm əyə mən onu razı eləmişəm; amma
bayaqdan ağlamaqdan saKİt olmur, deyir kİ, nə bilim, gərəK İsgəndər
razı olsun. Bunu da sənə xəbər verirəm kİ, razı oldun-olmadın, mənə
heç təfavütü yoxdu. Məni sən o qədər incitm isən kİ, mən səni daha
adam yerinə qoymuram. İndi özün bil: əgər istəyirsən kİ, uşağın
qəlbi sıxılm asın, onu çağır bura və xoş dilnən onu danışdır. Qərəz,
özün bil.

Ç ıtm ıq səsi g ə lir və sazəndə çalıb-oxumağı eşidilir.

M i r B ağır a ğ a a ğ la y a -a ğ la y a H acı H əsənlə çıxıb gedirlər.
S a zən d ən in çalıb-oxum aq səsi gəlir. İsg ən d ər finir eləyir. N a zlı
q a p ıd a görsənib, d u ru r və dinm ir.

Mir Bağır ağa (təəccüblü başmı qalxızıb, Fatma xanıma).
Əmidostu, bu nə xəbərdi?
Kərbəlayı Fatma xanım (arvadlara). Bir də, vallah, billah, hər
kəs hər nə desə, yalandı. Hər Kəsin alnına nə yazılıbsa, elə də olacaq.
Y oxsa Kİmin ağlına gələrdi bizim Nazlı şeyx Kİmi adama qismət
olacaq.
Mir Bağır ağa (çox təəccüblü). Necə N azlı, sizin Nazlı?
Kərbəlayı Fatma xanım . Nə bilim, ay ağa, bu gün Hacı Nazlını
verir qonağımıza.
Mir Bağır ağa (təəccüblü). Şeyx Nəsrullaha?
Kərbəlayı Fatma xanım . Bəli, cənab şeyxə.
Mir Bağır ağa (bir az fİKİr eləyib). Elə bu gün?
Kərbəlayı Fatma xanım . Yəni, vallah, ağa, mən Hacmın
öhdəsindən gələ bilmirəm; deyirəm axı bu tələsİKdə iş olmaz. Nə
bilim, vallah, özüm də m əəttəl qalmışam.
M ir B a ğ ır a ğ a başını salıb aşağı, cibindən qırm ızı güllü
dəsm alın ı çıxarıb, basır üzünə və başm ı a şağı əyib, başlayır
a ğ la m a ğ a .
Hacı Həsən (qapıda görsənir). Fatma, bacıları apar o biri otağa;
bura adam gələcəK.
K ərbəlayı F atm a x a n ım və ö vrətlər durub ged irlər. H acı Həsən
və İsg ən d ər g ir irlə r içəri. H acı H əsən o tu r u r və İsg ən d ər durur
a y a q üstə.
Hacı Həsən (oğluna). İsgəndər, qulaq as, gör nə deyirəm. Mir
Bağır ağa da özgəsi deyil. Sən bilirsən Kİ, bacın Nazlı səni nə qədər

Nazlı. Dadaş, qoy gəlim üzündən öpüm. (İstəyir gəlsin irəli.
İsgəndər tez çəKİlib, durur Kənarda və dinməyib, baxır Nazlmın
üzünə). Dadaş, sən A llah, məndən incimə!
İsgəndər. Həylə istəyirsən mən səndən incim əyim , dur orada və
yerindən tərpənmə. (Bir qədər Nazlıya baxandan sonra əlini salıb,
cibindən araq şüşəsini çıxardıb, istəiyr başına çəKİb içə. Nazlı onun
yanma yeriyib, istəyir qoymaya. İsgəndər çox ucadan və hirsli
«çəkİİ!« deyib N azlını elə bərK itələyir kİ, qız dalı üstə yıxılır yerə.
İs- gəndər başlayır arağı içməyə və N azlı ağlaya-ağlaya durur ayağa
və qapıya tərəf gedir. İsgəndər: «puf» eləyib üzünü turşudur və
nazlıya deyir). Dayan, dayan! Getmə! Sənə söz deyəcəyəm. (İKİnci
dəfə şüşəni başma çəKİb içir və şüşəni qoyur cibinə. Sazəndənin
çalıb-oxumaq səsi gəlir. İsgəndər haman səsi eşidib, başlayır yavaşyavaş alçaqdan oxumağa; sonra dayanıb Nazlıya): Nazlı, mən ölüm
bura gəl; gəl bura, gəl barışaq. İndi hər nə sözün var de. İndi mən
sənə nÖKərəm, mən sənə qulam. Gəl, gəl barışaq. (Gedib Nazlm ı
qucaqlayır).
Məşədi Oruc (əlində teleqraf Kağızı, Kəhildəyə-Kəhildəyə girir
içəri və ucadan soruşur). Hanı Hacı əmi?
O nun dalınca anası yenə a ğ la y a -a ğ la y a g ir ir içəri. N a zlı y o x
olur. S o n r a Kəhildəyə-Kəhildəyə içəri g irirlə r. H acı Baxşəli, H acı
K ə r im , H a cı K a z ım , M ir B a ğ ır ağ a , H e y d ə r a ğ a və biz
g ö r d ü y ü m ü z a d a m la rın çoxu. Çox a d a m d a o ta ğ a sığışm ayıb
du ru r qapıda. A d a m la r Kəhildəyə-Kəhildəyə bir-birinin üzünə
baxıb, bilm irlər nə q a y ır s m la r . H acı H əsən içəri girib, çox
təəccüb eləyib, m a t q a lır və a d a m la ra üzünü tu tu b soruşur.
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Hacı Həsən. Camaat, xeyir ola? Nə xəbərdi, nə var?
Məşədi Orııc (ağlaya-ağlaya). H acı, K ərbəlayı F ətu llah
dirilməyib.
İsgəndər xa... xa... xa!.. çənib g ü lü r və adam ların içinə girib
yox olur.
Hacı Həsən (Məşədi Oruca). Nə danışırsan, necə dirilm əyib?
A dam ların çoxu birdən. Bəli, bəli dirilm əyib.
Hacı Həsən. A Kİşi, A llah rizasına, elə söz danışm aym . Elə şey
olmaz və ola da bilməz.
Məşədi Oruc. Hacı əmi, vallah, belədi. Bu da teleqraf, al, oxut,
gör nə yazılıb. (Ətəyi ilə gözünün yaşını silir və Kağızı uzadır Hacı
Həsənə). Hacı əmi, Kərbəlayı F ətullahdan Kağız gəlm işdi Kİ, guya bu
şeyx onu dirildib və özü də çıxıb gəlir. Mən də, özün bilirsən kİ,
Xorasana teleqraf eləmişdim k İ, görüm Kərbəlayı F ətullah niyə
yubandı. Teleqrafı da Hacı M əmmədəlinin ü stü n ə göndərm işdim .
ÇünKİ dadaşım dirilsəydi, Hacı M əmmədəligildən savayı özgə yana
getməzdi. İndi Hacı Məmmədəli yazır Kİ, siz dəli-divanə olm usunuz.
Adam da məgər öləndən sonra dirilər?
Hacı Həsən (teli ala-ala). Necə?
İsg ən d ər a d a m la rın içindən xa... xa!.. çənib g ü lü r.

Hacı Həsən (Heydər ağaya). Ay H eydər ağa, A llah atan a rəhm ət
eləsin, b ir bizi başa sal görəK, bu necə teleqrafdı? Axı, ağıl Kəsmir
Kİ, gözümüz ilə gördüyüm üz işlərin ham ısı yalan çıxsm . Biz kİ,
Allaha şÜKÜr, uşaq deyilİK, dəli deyilİK. A llaha şÜKÜr, şeyx
cənablarmm möcüzələrini b u rada olan adam ham ısı gördü. BəIkə
teleqrafda səhv-zad var?
H am ı bir-birinə deyir: « V a lla h , belə z a d o lm a z» , « X e y ir, belə
deyil», «V allah , başa düşə bilm irəm ».

Heydər ağa. Hacı Həsən ağa, mən teleq rafı diqqətlə oxumuşam.
Telqrafda səhf yoxdur. Mən belə m əsləhət görürəm , genə şeyxin
özünə bu əhvalatı bildirəsiniz Kİ, görəK sözü nədi və bu teli Kİm v ura
bilər və belə yalanı Kİm düzəldə bilər?
Hamı birdən. Bəli, bəli, yaxşı b u y u ru r; şeyxin özünə deməK
lazımdır. (Hamı saKİt olur).
Hacı Həsən. Vallah, doğrusu, adam u ta n ır da şeyxə belə sözləri

deməyə. Doğrusu, mən bir az xəcalət çəKİrəm. A Kİşi, vallah, ola
bilməz. Burada bir özgə əməl var. qərəz kİ, vallah, mən utanıram .
Belə xəbəri mən şeyxə verə bilmənəm.
Hacı Baxşəli (Hacı Kərimə). Hacı Kərim ağa, sən yaxşısan, sən
özün şeyxnən danış.
Hacı Kərim. Xeyr, xeyr, mən o qələti eləyə bilmənəm! (Hacı
Kazıma). Hacı Kazım ağa, sən özün yaxşısan.
Hacı Kazım. Doğrusu mən şeyx cənablarından qorxuram .
Qardaş, görm ürsünüz kİ, necə hirslidi? Elə çığırır kİ, dam-daş
titrə y ir.
M ir Bağır ağa (qabağa yeriyib). A Kİşi, burada, mən bilmirəm,
nə çətin iş var? Şeyx N əsrullah adamyeyən deyil kİ! İstəyirsiniz mən
bu saat gedim, hər nə sözünüz v ar deyim. (Yavuqlaşır şeyxin
qapısına).
Hamı. Çox əcəb! Çox əcəb! Allah atana rəhm ət eləsin!
Hacı Həsən (yeriyib Mir Bağır ağanm qabağına). Ay ağa, sən
A llah b arı bir az ehtiyatlı ol. Genə hər nə deyəcəKsən, bir az ədəbli
de kİ, şeyxi özümüzdən incitməyəK.
M ir Bağır ağa (əli ilə şeyxin qapısını tıqqıldadır, hamı qorxub
çəKİlir Kənara. Çoxları otaqdan çıxır. Mir Bağır ağa yenə qapını
döyə-döyə çağırır). Cənab şeyx!
Hacı Həsən (Kənardan qorxa-qorxa). Mir bağır ağa, gəl bir
istixarə eləyəK; bəİKƏ, heç şeyxi narahat eləməyimiz məsləhət deyil?
M ir B a ğ ır a ğ a qulaq asm ayıb, q a p ın ı dəxi bərK döyür. H am ı
saKİt olub, m a t qalır. İsg ən d ər a d am ların içindən çıxıb, birdən
g ə lir və q a p m ı tə p iy ilə bərK vurur. Qapı açılır, a dam lar
q o rx u la rm d a n qaçırlar eşiyə və şeyxin o ta ğ m m tam aşaçılara
tərəf p ərd əsi qalxır.

İKİNCİ PƏRDƏ
Ş e y x in o ta ğ m d a bir kəs g ö rsən m ir. İsg ən d ər o ta ğ a girib,
təəccüblə o tərəf-bu tərəfə baxıb, ya vu q la şır KÜncdə asılan
p ə r d ə n in y a n m a və p ərd ən in Kənarını qalxızıb baxan K İm i,
p ə r d ə d a lm d a dörd nəfər qız başlayır ağla m a ğ a .

İsgəndər (qızlardan soruşur). Hanı şeyx? (Qızlar cavab verməyib
ağlayırlar).
İsgəndər (Şeyxi axtarm aq qəsdilə yenə o tərəf-bu tərəfə baxıb və

sonra pərdənin dalındaKi qızlara baxıb, yenə soruşur). Bəs qonaqlar
hara gediblər?
Qızlardan birisi (pərdənin dalından). Gecəynən şeylərini
yığışdırıb dedilər: «gedirİK hamama».
İsg ə n d ə r bir söz dem əyib, q ız la r m p ərd əsin i salıb, başanı a şağı
salıb, bir qədər finirli durur. Bu h eyn d ə eşİKdə qiylü-qal və
qaçhaqaç qopur. B ir a z d a Keçir, üç nəfər adam , m üsafir
p a lta r m d a , silahlı və to z-to rp a q lı, çox hirsli g ir ir lə r qabaq
o ta ğ a və ucadan soru şu rlar. «Hanı o ölü d irild ən lər ?» S o n ra
m üsafirlər və onların dalın ca c a m a a t g ir ir şeyxin o ta ğ m a .
M ü sa fir və ca m a a td a n bir neçəsi İsg ən d ərd ən soruşurlar: «Hanı
Ş e y x N əsrullah?» İs g ə n d ə r cavab verir k İ , «qaçıblar».
M ü sa firlər və c a m a a t u cadan soruşur: «Necə qaçıblar, h ara
qaçıblar?» O ta ğ a böyÜK mərəKƏ düşür. P ərdə d a lm d a n q ız la r
başlayır a ğ la m a ğ a . A d a m la r ın biri soruşur: «H ara qaçıblar?»
biri: «Necə qaçıblar?» B iri d e y ir: «Nə v a x t qaçıblar?» Bir-İKİ Kİşi
gəlib p ərd ən in d a lın d a n q ız la rd a n soruşur: «Bala, niyə
a ğ la yırsa n ? B ala q o rx m a » A d a m la r qarışıb bir-birinə.
M ü sa firlərin biri ü zü n ü c a m a a ta tu tu b deyir.
Müsafir. Ey müsəlman qardaşlar! Bir saKİt olun; İ k İ Kəlmə
sözümüzü eşidin; sonra siz də təKİifimizi bilin; bizə də KÖməK eləyin.
Biz İrəvan vilayətindənİK və indi elə başa düşürÜK İsfahan lotuları
bizim başımıza gətirəni, sizin də başınıza gətirib. Belə Kİ, bu
haramzadalar yalandan adlarını müctəhid qoyub, gəlib bizim şəhərdə
dörd gün qalıblar və min hiylə ilə gecədə bir qız alıb, Kəbin altmda
qoyub, çıxıb qaçıblar. Aman günüdür, onlar qaçan yolu bizə nişan
verin, tutaq və onların divanm ı eləyəK.

Isgəndər (Şeyxin otağınm ortasında durub, m üsafirlərin
sözlərini təKrar eləyib, öz-özünə deyir). Gecədə bir qız alıb, axırda
qoyub qaçırlar. X a... xa... xa!.. (Qah-qah çəKİb gülür; sonra saKİt
olub fİKİrli, qızlara tərəf üzünü çöndərib və yenə bir az fİKİrdən
sonra qalan adamları eşİK otaqdan bir-bir çağırır içəri). (Adamlara).
Gəlin içəri, gəlin bura! Gəl, gəl! Yavuq gəl!? Gəl, Keç içəri. Sən də
gəl. Hacı Kazım, sən də buyur içəri. Hamınız gəlin içəri! Mən ölüm
hamınız gəlin! Bax, belə! Keç! Keç! Sən də Keç içəri! Sən də gəl.
Gəlin, gəlin (Bu sözləri deyə-deyə Isgəndər adamları, yığır şeyxin
otağm a). Di indi növbə mənimdir, qulaq asın; mən də bir-İKİ Kəlmə
söz danışım. (Hamı düzülüb və saKİt dururlar və İsgəndər «sus»
eləyib, gedir qızlarm pərdəsini çəKİb qopardır, atır Kənara. Camaat
utandığmdan başını salır aşağı. Qızlar da utanıb, üzlərini əlləri ilə
tuturlar və başlayırlar ağlamağa. İsgəndər üzünü tutur camaata).

İSGƏNDƏRİN NİTQİ
Baxın! Baxm! Yaxşı baxm! Diqqətnən baxm! Sizin tarixlərinizin
Kİtabında bu, qan ilə yazılm ış bir səhifədir. Sizdən sonra gələnlər bu
Kİtabı vərəqləyib, bu səhifəni görəndə sizi yada salıb deyəcəK:
(ucadan) tuf sizin üzünüzə! «Tüpürür camaata tərəf.» Hamı başını
aşağı salıb dinmir). Bağışlaym, Kefli İsgəndər bir az biədəblİK eləyir.
Amma indi də növbət mənimdir. Mən demirəm k İ , siz niyə bu balaca
uşaqları (qızları göstərir) zornan gətirib qatdız bu fahişəxanaya. Söz
yox, siz bunlara deyəndə Kİ, səni verirəm bu şeyxə, bu biçarələr
çığırıb bağırırdılar və sizin çirKİi ayaqlarmızı öpə-öpə yalvarırdılar:
«Ata, aman günüdür, məni anamdan ayırma!» (Üzünü qızlara
tutub). Elədirmi? Doğrumu deyirəm?
Q ızlar a ğ la y a -a ğ la y a baş yen dirirlər.

P ərd ə d a lm d a q ız la r yen ə a ğ la şırla r. A d a m la r m bir neçəsi
m üsafirlərin q a b a ğ m a düşüb və çoxusu o n la r m d a lm ca q a çırla r
və qaça-qaça çığırırlar.

D urm ayın, durmaym! Qaçaq Culfa yoluna! Kərbəlayı Həsən!
Məşədi Cəfər! Əli! Həsənqulu! A tları m inin, durm ayın, gedəK o
lotuları tapaq!
A d a m la r ın çoxu və m üsafirlər qaçıb, çıxıb g ed irlər.

Yox, mən ondan ötrü incimirəm. ÇünKİ siz qızlarım zı bura
ç ə k ə - ç ə k ə elə xəyal edirdiniz k İ , bunları behiştə çəKİrsiniz və İsfahan
şeyxləri sizi inandırmışdılar k İ , hər k ə s bu mübarəK otağa qədəm
qoysa, öləndən sonra qiyamətədəK qəbrin dəriçəsindən məlaKələrlə
söhbət edəcəK. Amma zəmani k İ , ricət m əsələsi ortalığa qoyuldu və
Şeyx nəsrullah ölülərin dirilməK ixtiyarını qoydu sizin qabağınıza,
siz, dəriçədən məlaKƏ axtaranlar, ölən qardaşlarımzın, bacılarmızm,
və övrət-uşaqlarınızm dirilm əyinə razı olm adm ız. N iyə razı
olmadmız? Ondan ötrü k İ , arvadlarm ızm ham ısını yumruq altında

öldürm üşsünüz; ölən qardaşlarınızın arvadını alm ısınız, ölən
dostlarınızm yetim lərinin m almı yem isiniz. Razı olmadmız Kİ,
dirilib gəlsinlər və sizin əməllərinizi görüb desinlər: «Tuf sizin
üzünüzə!» (BərK tüpürür).
C am aat ham ısı başm ı salır aşağı.
Bu sözləri sizə deməKdə elə xəyal eləməyin Kİ, mən sizi pisləyib,
özümü tərif eləməK istəyirəm . Yox, yox! Bunu bilirəm kİ, mən heç
bir şeyəm. Mən çöllərin otuyam, KÜçələrin torpağıyam, dağların
daşıyam, Kolların Kosuyam, ağaclarm qurduyam. Mən dünyada heç
bir şeyəm. Əgər mən bir şey olsaydım, cibimdən bir bomba çıxarıb
(əlini uzadıb cibindən araq şüşəsini çıxardır) bu evi bir saniyənin
içində havaya dağıdıb, isfahan lotusunu Kərpiclərin altında diri-diri
dəfn edərdim. Amma qorxmayın, mənim əlimdən elə şeylər gəlməz.
Bu araq şüşəsidir və Şeyx Nəsrullah burada gecələr bu balaca
uşaqları boğanda, mən bu şüşədən araq içirdim.
Q ızlar b a şla yırla r a ğ la m a ğ a .
Yox, yox, o mənim işim deyil. 0 , igid işidir. Siz təK camaatın
da igidi mənim təK olar. Hələ mən heç. İndi görəK siz Kİmsiniz?
Mənim adım Kefli Isgəndərdir; bə sizin adınızı nə qoyaq? Mən
dağları, daşları, quşları, fəlƏKİəri, ayları, ulduzları və dünyaaləmləri bura şahid çəKərəm və bu qızları onlara nişan verərəm,
soruşaram Kİ, bu camaata nə ad qoymaq olar? 0 vədə hamısı bir səslə
cavab verər: «Ölülər». Mən cəmi m illətləri bura yığıb təvəqqe
edərəm Kİ, Şeyx Nəsrullahın hərəmxanasına tamaşa eləsinlər; o vədə
bütün yer üzünün tayfaları sizi bir səslə adlandırarlar: «Ölülər!» Və
bizdən sonra gələnlər illər uzunu sizi yada salıb bir səslə deyəcəKİər.
«Ölülər»...
M u siqi

Dəxi bəsdi. Di gəlin qızlarınızı aparın analarınm
(Yapışır qızın birinin əlindən). Bu, Kİmin qızıdır?
C am aat içindən bir

K İşi

y e r iy ir qabağa.

Sənin q ızm d ı? Di g ə l a p a r.

yanm a.

K işi gəlib, y a p ış ır q ız m ın əlindən.
Isg ən d ər (o biri q ız m əlindən y a p ış ır, yenə soru şu r). Bu Kİmin
qızıdır?
Yenə bir Kİşi gəlib yapışır qızın əlindən və aparır. Bu minvalla
üçüncü və dördüncü qızı İsgəndər yola salır. Qızlar başlarını aşağı
salıb, alçaqdan ağlaya- -ağlaya musiqinin səsilə çıxıb gedirlər.
Camaat da başını aşağı salıb, məyus durur. A xırıncı qız yola düşəndə
İsgəndər araq şüşəsini çəKİr başına və boş şüşəni vurur yerə. Yavaşyavaş pərdə yenir və musiqi çalmır.
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