M Ə M M Ə D S Ə İD O R D U B A D İ

QILINC
VƏ
QƏLƏM
BİRİNCİ HİSSƏ

“•Ş Ə R Q -Q Ə R B "
B A K 1-2005

Bu knab M tm m jd S tid OrdubaJi Os.ırl.ırı. Sjkkız cildtJj. I'll Cİld"
(Bıikı .1s.ırn.ift. IVfıft) n.tşrı .mısındti l.tkrar n.ifr.ı huzırlaıınıışdır

A 2 ərbaycan R espublikastntn Prczidenti
8 9 4 J 6 1 3 - dc 21
A ZE
O rdubadi M .uıını.ıd Soid. Q ılınc va q»lam . Bınncı hısso. Bakı,
"Şiirq-Oorh". 2005. 344 $«>h.

İLH A M Ə L İY E V İN
“ A zarbaycan d ilin d ə latın qrafıkası
ilə k ü tləvi n əşrlərin həyata
k cçirilm əsi h aq q ın d a”

“Mollu NiWitHİdin" moktobının ıstctladlı nümavondosı kımi meydana
çı.xan Mommad S«*ıd Ordubadi Azorbaycanın sovcı dövrü odobıyyaiının
khısstkl.tnndon bırıdır U /ıın, doiğun vo ınonalı yaradıcılıq yolu kcçon i*dıb
bır sını tanxı romanlann münllifl kımı daha çox şöhrot qa/anmışdır lladisolorın losvınndo rcalum pnnsıplorıno hor /am an sadiqlık nümaytş ctdıron
Ordubadinın oxucularda bövük maraq vo hovos ovadaraq tosow ürlori
gcnışlondıron bu osorlon odobıyyaiım ı/da tanxı romanjatınnın ınkışafı sahostndo mühüm taşobbüsdür
V a/ıçının tart.xı romanlanndan sonuncusu olan "Otlınc vo qolom “də
böyük A/orbaycan şaırı vo mütofokkın Nızamı Goncovtnın vaşadığı dövrün
ücnış. hortorolli mon/«>rə$t varadılmtşdır Tanxı sonodlılıklo bodıı toxoyyülün ustalıqla olaqolondtnldıyı roınanın bınncı hıssosindo ıkı qohromana daha
gcm ş ycr vcrtlmışdır Bunlardan bın Ntzamı, dıgon ıso Foxroddindir Kıtabda
Nızaminın ılkrt-bixJıi tokamülündo rol oynayan şoxsıyyotlonn bodiı surotlon
do dıqqotı colb cdir.
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Ö.N SÖZ
Ədubıyvui lanxıınızın son doroco görkomlı sını.ılarından olan luınııoılı
iKİibıını/ MommiHİ Sıml Orduhndı ( I<X72 - 1950) Azorbaycanın sovcl dovru
odobıyvaiının ılk kla.ssiklnnndon hırı kimı XIX osrin ııxırlarmdu ıncyduna
sixan, ılk jcırlorıııdon la omriiııün sonlurmda bıiırdıyi roman vo dramlanrıa
qodor davum cdoıı u/un. dolğun vo monıılı bır yuradıcılıq yolu kcçmışdir
Ordııbudı ılk lohsılın aiası şuır llucıığn Foqirdnn almış, sonnı dord il
M T.Sıdqinııı "Oxtor" mokiohinda oxıımuşdur O. atasını crkon iiım ıiş, 14
yaşından Ordubadın ıpok labrıklormdo ijlomiqdir l ‘)0<>-cı ıldo Culfaya
koçub. Iran mqilabına yardım güüloron com ıyyotın üzvü olmuşdur Inqilabi
Ibulivyotino gdro u>qib olunaıı Orduhudı 1914-cü ılin yunvurıııdu Saritsınu
sürgün cdılmı>dır.
XX osriıı ılk onılliklonndo vup ctdirdiyi "Qollot" (1906). "Voton vo hürrıvyot" (1907) >cır kilablan, "Ikı cocugun Avropu soyahoiı" (1908). "Bodboxt
mılyonvıı. yu.xud R /aqulu xun Fırongımoub" (1914) romanları, “Baği-jah,
yuxud Tchran facıosı" (1910), "Ondolısın soıı günlon, yaxud Qmnadnnın toslımı" (1914) dramlan, "Qanlı sonolor" (1908). "Nisvanı ıslaın" (1911) publısısiık kıtablan. homçinın qozct, jumal vo mocmuolordo dorc olunmuş onlaria
^cır. fclycton. dnım. moqalo vo dıgor yazıhırı Ordubudını Azorbaycandu vo
onun hududlarından konarda lanıtmışdı ösord on-osoro lokm ılloşon, saflaşan
Ordubudi yaradıcılığı xalqım ı/ııı ınubarızo lanxındo do müuyyon rol o y -

namı$dır.
Sıyası-ıctım nı foaliyyntı ıısiündo sürgün olunan odıbın yurndıcılıgmda
ınqılabı ıdcyalurın toblıgı güclonmışdir. Novoçcrkassk hebsxnnasında ya/dıgı
"(Jnu..." şcn bu cohotdon socıyvovıdır Şcırdo ınsanlara cdılon zülm vo
sıtom lon saydıqdan sonra şaır ıntıqam gününün labüdlüyünü q o /o b lo
gostonrdı:
Bıımozıııı cofa. axıra yclm ozmı kojakoj.
Axırda yaxar zaiını yıudıqlann aloş’
Lakın onu bıl, hor no kı bıd.ıd cdocoks?ın
Uır gün golocok son doxi Ibryad cdocokson!

Surgün ıllonnın bütün o/ab -o/ıyyotlorino m oru/ qalan şaır a/adlıq ar/ul.ınnı gah g ı/li, guh açıq bildımıokdon çokınmırdi 1916-cı ıldo yazılm ış. bır il
sonnı Baktda "Qurdu> kömoyi" mocm uosındo dorc cdilm ış “H un-hüm yyoto"
scnndo “Can çıxsa da. m on/un -xovalım d a camalın" dcyo azadlıq porısıno
müraciot cdon şair azadlıq gününün t c / gəlm osıni ar/ulayır.

Azorbuyctının sovct dövrü odobıyyatının ılk toşokkül morhnlostndo Ordubıuli sıyası-ıctımuı mövzulardu on çox yazan vo ümumıyyoılo, luulısoloro
aydın-açıq nıünnsibolinı bıldır.m sonoıknrlurtmı/dundır Onun osorlorındo
ınqılubi hudisolor. hcynolxulq mövzular. uzadlıq mübanzolonnin konkrct losviri. irlica qüw olorinin ıfşası ınühfım ycr tutur Inqılııh dövründo Sariısııtda,
stınru ıso Hoştorxanda yaşayan yazıçı hadisolorin bilavasıto müşalııdoçisı vo
işlirakçısı olduğundun osorlon xüsusi rcultıq, sıyusı koskınlık vo ukıuullığı ilo
scçilirdi Bu zamon iK İib Bukıda çıxıın qozci vo jumallardu,xüsusılo "Tutı"
jumulı, "llümmot" qo/ctı sohtfolorindo şcir vo fclyctonlannıdorc ctdinrdi.
1917-cı ilın yunvanııda koluıo voziyyotın lıolo do davam ctmosindon
nıır.ıhutlığını bildimn şaır dcyır:
llor hıı işımız kulınodır. bir tozo ki yoxdur,
A lt-tul olataq qulnıı>ıq. omlazo kı yo.\dur

Ordubadmin osorlon şcırlon, fclyctonlan vo moqalolon bu zamun xüsusı
tosir qüvvosı kosb ctımşdı Çox zaman onun bır qo/.ct vo yu jumuldu dorc olunmuş osorini buşqu motbuut orqanlun götürüb ycmdon çup cdirdilor Mosolıın.
"Huri-hümyyoto” , "Zavallı Əcomıstun" vcırlorını bunu mısul gösiormok olar
Ho>torxundu Xuqafqazıya Müsolman l^lon Komıssarlığındu vo "Hümnıot" qozctındo çulışdığı bır ıldon anıq müddotdo Orduhudınin ıısorlonndo
günün vacib m osololonnm rzahı böyük ycr tuturdu.
Dağıstanda sovcl hökumotimn qurulması xobonııı c>ıdon Ordubadı
Qtrmızı Ordu hissosi ılo birlıkdo ora goldı Ədib lorcümcyi-halında ya/ır
"...Pctrovskıyo gcımok omrmı nldıq. Paruxodumuzu horbı gomılor müşayiot
cdirdi. Çünki düşmon omilorı lıolo Kaspi doni/indo ıdi... Mono bır ncço
vozıfo tapşınlmışdı. Mon o w o lc o oradu olan molboolorı götüm ıoyo ba>lumışdım... Tcıtıırxanşuruda "Dağpoliqraf' toşkil ctdim. Bundan oluvo, bır do
ölko komıtosı moni "Qırmızı Dağıstan" qo/.ctinin mosul müdın toyın ctdı
Q o/ct üçün bına tupdım. başqa ışlorini do hazırladım. Qozclın başlığını du
düzoltdım Aprclin 29-da Tcmırxanşurunın küçolorındo dulğalanan qın n ı/ı
bayraqlar Bakının alınması xoborini vcrdı".
1920-ci ıl maytn 2-d o Orbudabi Bakıya goldı Morkozı Komııo onu locriıboli jumalist kimi partıya orqanlarına işo göndordı O. “Əxbar” , "Kommunıst" qozctlorindo, "Füqora luyuzatı” . "Kondlı qozctı". “Ycm y o l” vo s.
jumal vo qozctlordo çalışdı, odobıyyat vo ıncosonotuı ınkışufına koınok edon
todbirlordo foallıq göstordi.
2 0 -ci illordo M.S Ordubadı osason motbuat işçisi vo şaır kjrni nıoşhur idi
Hor gün dövri motbuat sohıfolorındo onıın moqalo, şcır vo "balaca fclycton"ları çtxtrdı.

Bır dramaturq kımı dn Ordubatlınin 20-cı ıllor yaradıcılığı dıqqalı colb
cdır Bu dövT dramlan odibın dramaıurgıya iln m ünio/om moşğul olduğunu
qcvd ctm oyn haqq vcnr
'lşsızlor" pycsı "Tonqıd-ıobliğ" tcatnnın bırıncı açılış gccosindo oynanılan osorlonndondır.
1‘M I-cı ıl ıvunun 22-d o başlanan mühanbo yazıçılann da qarşısına ycnı
vozifolor qoydu. Bülün yazıçılor kımi M.S Ordubadi do dorhal yaradıcılığını
bu ycnı vozıfoloro uvğun qurmağa başladı. Bu zaman yazıçı qoca ıdı. onun
yaşı "?0-o çutırdı. sohhott do yaxşı dcyildi: hobsxanalar. sürgünlor öz izıni
göstonrdı Bununla bclo yazıçı çox foal çalışırdı: tez-tcz ordu hıssolorində.
mıtınqlordo çtxış cdır, osorlor yazırdı.
Ədıbın yaradıcılığında müasırltyo doğru böyük bir dönüş nozoro çarpırdı
Müa.sırlıyi. aktuallığı ılo borabor onun osorlon rongaronglıyı. zongınlıvı ılo
do olamotdardır Şcırlor. hckayolor. I'clyetonlar, m;*qalolor, oçcrklarlo yanaşı
onuıı qolomından çıxm ış ın hocmlı osorlor - dramlar, librcttolar, romanlar,
odobı portrctlor bunu sübut cdır
"Incosonoi vo mühanbo" moqalosındo odıb odobıyyatın rolundan vo
yazıçılann qarşısında duran mühüm vezifolordon bohs cdirdi: ‘Xalqlann
qalobo tanxİnde ıncosonot va odobıyyatın no qodor şoroflı rol oynadığı hor
koso molumdur Tanx bu ftkrin oksını söyloyonlorın. "Toplar guruldarkon
muza susmalıdır" • dcvenlonn no qədor yanıldığtnı anıq çoxdan sübut clm ışdır Hoyat valnız öz qəlom lannı vo fırçalannı boyük tarixi döyüş günlanndo
süngulorlo yanaşı qoya bılon sonolkarlan yaşatmışdır Votonın tohlüko qarşısında olduğu günlordo voton qohromanlarını döyüşloro ruhlandırmaq. q olabomn ölm oz cpopcvalannı yaratmaq hoqiqi sonotkarların ham ışo votondaşlıq
borcu olmuşdur".
M ühanbə mövzusunda yazdığı "Cobhodnn moktub” (1941) ilk
Ordubadi cobhoyo tozo gctmtş gonc döyüşçünün ohvali-ruhıyyasıni
soy göstormışdır Şcırdon göründüyü kımı, ata-anasının öyüdlonnı
saxlanıış osgor ılk dövüşünü. yarulanmasını, şoroflo vrunışmasını
xobor vcnr.

şcrındo
açmağa
yadında
qürurla

M .S Ordubadı ycno tlo satırık şcır fclyctonlar yazmağa başladı Onun
faşızm olcyhıno "C aııavarsan, canavar!". "Hitlcr connotındo" kımı satirnlan
xalq içonsındo gcnış yayılm ışdı
M.S.Ordubadının muhanbo dövrü nosrindo adaıııların. cobhodn vuruşan,
ölüb-öldürm oyo mocbur olan döyüşçülonm izin vo arxada cebh a üçfın çalışan
gcnış kuılolorın voton pon orlıyı. hutnanzmı. an çotin şoraitdo bclo özünü
gösloran vüksok ınsanı kcyfıyvoilon oks olunmuşdur ‘‘Serjant Ivanov adına
körpolor cvı" 1 1941 (. "Dılnıba" (1 9 4 11 hckayolerı. “(ie n c çekistler" (1942),
“Kıçık şohor" (1945) romanlan bu cehotdon qıym ollidır Xüsusılo son ıkı

osor odobıy^atımızda I 9 4 l- |9 4 5 - c ı ıllor müharıbesı mövzusunda yaz.ılmış
ilk romanlar kimı do ohomiyyetlidır
Tarıxi mövzudan votonponrorlik m oqsodile ıstıfadn edon yazıçı bır çox
əsorlorinı mehz bu ıdeyaya hnsr etmişdir "Maral" monzum dramı bu baxımdan gözol nümune sayıla bilor Mövzusu uzaq kcçmışdon götürülmüş bu
dramda adi vaxtda xalqdan uzaq olun. qoçaq serkərdo Foramom kondlı balası
olduğu üçün rndd cdon şahzado Maral da, onun qardaşt zoıf ıradolı Astıaq şah
da, xalqın başqa ıgıd oğullan da voton üzonndo ışğalçıların hücumu tohlükosinı gördükdo ayağa qalxır, bütün narazılıqlan. keçmış ıncıklon unudurlar
‘Oara M olik’’ ( 19 4 1). “Camal" ( 19 4 1). “Sottar xan" (1942), "Tanx vo q eləbə" (1942) vo s kimı oçerk - ponretlordo yazıçı xalqımızm tarıxtndo ad çıxam ıış qohromanlann votonporvorliyındon söz açır, onlan nümuno göstenr
1941-1945-ci illor müharibosindon sonrakı ıllordo M.S.Ordubadinın
yaradıcıltğında müasir mövzular mühüm yer tutur. Ədib müasırlnnnın bodıı
suratini yaratmağı qarşıstnu mnqsod qoyduğunu özü də etıraf edərok yazırdı
"İndiyo qodor nn çox tanxi möv'zularda ıri aserinr yazmışam. Lakın hər nn
olursa-olsun mnnə tozo həyutdan vo tozn ınsanlardun yazmaq laztmdır V oxsa yoldaşlarda belo fıkir oyanır ki. tarixi romanlar oxucunu başqu mövzulardan daha yaxşı cəlb cde bılır. Monco. bu fıkır tamamılo yanlışdır Istot tanxı.
ıstorso bugünkü hoyatımıza dnır romunların müvelTnqıyyotı yazdığın mühıtı
tazımı qedor öyronmokdon asılıdır. Mnnco. hazırkı həyatın mövzulan tarıxı
heyatın ınövzulanndıuı daha bodııdır. Buna goro do mon toz.o hoyatımı/dan
genış bır tnovzuda nsor yazınaq ışıno başlaınışam.
Hemm osor odıbm ölümundnn bır az ovvol bıtırdıyi “Tozo adam" romunıdır Romanda xalqımızın
müharibn dövrundnkı fodakarlığı. müharıbndnn sonrakı ilk ıllordokı quruculuq işlori gcniş ohatosini tapmışdır
M.S.Ordubadınin son osorlorindon "Böyük qumluşda" pycsı dinc quruculuq mövzusunda yozılmışdır.
Yazıçmın znngın edobi irsı içonsındn dünya odobiyyutından ctdıyi torcüm elor do müoyyan ycr tutur A.S.Puşktnııt “ Baxçasaray lantanı . "Bons
Qodunov". Bomarşcnın "Sevilya borbon" vo b osorlor ınlıbın bu >aiıodokı
foulıyyntıno nümuno göstoırnok olar

Ordubadi odobıyyatın bütün növlonndo ya/ıb-yaratsa da. romanlan ılo
daha bovük şöhrot tapmışdır vklobiyyatıınızda tarı.xı romanın banısı olan Otdtıbadı sanotk.ırlıq b.ıcarığını bütün parl.ıqltğı vo dolğunluğu ılo tokrarsı/ tomanlanndu nümayış eidin* btltııışdıt farıxı kcçm işi. xaiqııtıı/.ın tanxımıı ınuhüm. olamotdar hudıso \.> qohraınanlannı donııdon öyronıb. duv ub. sonot-

kurlıqla oks cnlıron oılıb romon sahosindo odobiyyalımızda ozünomoxsus yol
açmış, boyük ı / qoymuşdur
llk tarı.xı ronıanı “Dumanlı Tobnz" Azorbaycan nosrının on y a \ ş ı nüınunolorindon olmaqla inlıbo bovük jdhrol yotınli. Dörd kıtııhdan ibarot bu
roman-cpopcyanı Ordubadı 20-cı ıllorın axırlannda yazmağa başlumi}, 19331948-cı ıllardo çap ctdirmişdir I9M -191 |- c ı ıllorin Iran ınqilabı, xüsuson
Sottar xan horokatı osonn baş mövzusu olsa da, ınlib honıin dövnın hadısolon
ıli> kıfayotlonmoyorok ınöv/unun davamını I 9 |7 -c i il ınqilııbına qodor izloyır.
"Dumanlı Tobrı/"ın dörd kıtabında oxucu küllı mıqdarda tarixı hadiso vo
qohnxnanla tanı> olur. xüsuson Sottar xan horokatının osas ınorhololon. üsyançı kıitlolonn nümayondolon onun gözlorı qar>ısında canlanır Inqilabın
godışıni. onun sociyyovı xüsusiyyotlorini. özünomoxsusluğunu, q ü w o tli vo
/ o ı f cohotlorinı. ınqılabçılann sınfı torkıbını, bır sözlo. bu gcnış horokatın
osas mozıyyotlorını vo nöqsanlarıııı oxuculııra aydın. ınandıncı çatdırmaq
uçun m üollıf gorgın omok sorf ctnıış. bövük axtanşlar aparmış, bodıı koşflor.
yollıır nıpmışdır Müayyon dorocodo özünün do ıştırak ctm iş. bozon görmüş.
bozoıı cşıtm ış olduğu. tanxı sonodloron ö şT o n d ıy i. clm ı-sıyası odobiyyatdan
lapdıöı lıadıso. qohromanları odıb, bır yazıçı baxımından düzgün. doğru qiym otlondırmoyo çalıjm ış. buna müvon'ot) do olmuşdur "Dumanlı Tobriz"
lanxılık baxımından doğru, rcal, bodiilik cohotdon güclü, cazibodar romandır
Xalqının tarixi kcçm ışı ilo homışo maraqlanan, bu möv'zuda m üxtolif
janrlarda onlarla osor yazan Ordubadi "Dumanlı T obnz" romanı ılo qodimdon
borı üsyankarlığı. qohromanlığı ilo Uınınan Tobriz şohorinin, Tobnz oğu llarının ozom otlı hcvkolinı ucalimışdır
Tobri/in daxılı hoyatı vo bcvnolxalq alomdo ycri romanda gcnış vo otrallı, rcal vo kolontlı verilmişdir. Zahıron dumanlar altında uyumuş kımi
görünon bu üsyançı şohor oslindo. yazıçının tosvirlorindon göründüyü kimi,
qaynar bır qazanı xatırladır. M üxtolif oqidoli, m üxtolıf sınılloro monsub ınqılabçılardan. usyançılardan başqa osordo xarıcı dövloılonn nüınayondolon,
curbocür adlar altında Tobri/o golm ış sıyası xadımlor, casuslar vo S.-nın
foalıyyotı, xottı-horokotı daxılındo vəziyyotı xcylı murokkobloşdırmışdır.
Tobrız horokaiının rohborlorinin, inqılab qohramanlarının surotlori
ınuollilin böyük nailiyyoti kımı qij'moılondırılo bılor Xalqın hodsız mohobb.ıtını qa/anm ış, a / müddotdo başına güclıı qüvvo toplayaraq üsyana başlayan
Sottar xan, onun yaxın silahdaşı Bağır xan, lodakarlığı ilo roğbot qazaııan ƏIı
Davalüruş, Əmır Hoşm oi, Əkbor Ə kborov vo başqalarınm bodiı suroılon bu
qobıldondır Sıravi ınqılabçılardan Əsod Tütünçüoğlu. Ilosənağa, Cavadağa
vo b olrazlar da yaxşı yaradılmışdır. Romanda Mahru xanım, Zcynob, Tohm ıno, Nabat xanım. Nına, Iratda. M iss llanna kııni yaddaqalan surotlor do az
dcyıl. Monfı tıplonn içonsındo honarofli ışlonm ış. osordo hadısolonn gcdı-

şındo muhum rolu olan Sordaı Roşıd. Ilacı Snmod xan, Mahmud xan. Rollzado, Şümşud xanım, Sarı Ağabala, tacirlor, xnntur, hokuınot numayondolon
do canlı tosir bağışlayır
"Dumnnlı Tobriz" birinci şoxsııı dılındon danışılır, Əbülhoson boy adı ilo
hadisolori danışıın şoxs oqidosi yolunda candan kcçınoyo lınzır olan. gcnış
molumallı, modonı bır adaındır O. tosvir olunnn hndıso gcdışındo çox mühüm
rol oynamaqln mürokkob tarixi hadısolortn oxuculur torofındon düzgün qavrunılmnstna da kömok göstonr, onlan öz homsölıboılorıno danışıq, ızuh ctmok
yolu ilo oxucu uçun do nydtnlnşdırmış olur Ə sonn sonundu osil udının Nüsrot
llüscynov olduğu qcyd cdilon Obülboson boy suroti do hoyatdan alınmışdır
Lakin m üollif onu istədiyı kımı yarntdığındnn. antrıb-oksilıdiyındon bunu
lurıxi surot kımı toqdim cımır. Əbülhoson b.ıy surotındo o zamanlar Iran ınqılabına kömok cdon Culfa loşkilaıımn üzvü Ordubadının o/ünün do avtobioqrafık ctzgilan okstni tapmışdır
Ordubndi bülün zongin yaradıcılığında xalqımı/.ın tanxı kcçmişım, qohromanlıq sohifolorini. inkişaf vo azndlıq mubarızolorını ardıcıl olaraq todqıq
vo tosvır cdon. bu snhoda m isilsiz naitiyyollor qazanan sonotkarlnnınızdandtr
Votonporvor odib özünün lanxi-inqılabı romnnları tlo xalqım ızı gcniş
miqyasda tanıtmışdır.

M S.Ordubadinın tarixı romanlanndan sonuncusu "Qılınc vo qolom''dır
Dahı Azorbaycan şaın Nızamı Goncovinın hoyat vo yaradıcılığı oıralinda M.S.Ordubndi bö>-ük todqiqat aparmış, çox qıymotlı osorlor ya/mışdtr
Holo 1925-cı ıldo "Maarıf ışçisi” macmııosının S -cı nömrosındo dorc ctdirdiyi "Fars odobıyyaıında N izam i” maqalosındo Nizaminın yaşadığı mühııdon
vo şaınn osorlənndon bahs cdon Ordubadı, sonralar Nizaminın 800 illik yubılcvının kcçırilmosındo olduqca foal vo böyük soy ılo çalışaraq bu sahodokı
todqıqatını daha da gcnışlondırmışdır 1939-cu ıldan başlayaraq. onun müxtolıf qozcl vo jumallarda, cynt znmandn yubilcy ınunasıbotılo buraxılan "Nizamı" almanaxlnnnda "Nizaminin dövTÜ vo hoyutı' (moqalolar sılsılost,
1939), "Böyük şaınn yaşadtğı mühil" (1947), “Nı/.amı dovründo odobış'yal"
(1947), “XII osrdo Azarbaycan odobiyyatı vo onun klassık Şorq odobıyyatına
tosiri" (1943) vo sair kımi doyorli clmi m oqalolon çap olunmuşdur Bunlardan olavo. "Nızami" (1939) adlı opcra motnını vo "Qılınc vo qolom" romanını da yubilcy munnsiboti ılo yazmışdır 19 4 1-cı ıldo roınandan "Bahar ndı
ılo btr parça "Rcvolyusiya vo kultunı" jumnlında dorc olunmuş. bundan >onra a y n -a y n parçalar çap cdilmışdir Bütuvlükdo "Qılınc vo qoloın ronıanı
A zom oşr lorofındon ilk dufo 1946-cı ildo (l kıiab) vo 1948-ci ıldo (II kıtab)

capdan çıxanlm ışdır Oxuculann böyük mğbitl vo mohobbotını qazanan ruman ılk çapıııdan sonra dol'olorlo noşr cdilmişdir. 1965-cı ildo osor I.Pcçcncvin torcümasi iso rus dilindo çapdan çıxrnışdı.
"O'hnc vo qolom" haqqında Ordubadının ozürüin qcydlon vardır, oxucular
üçün maraqlı olacağını nozora alaraq homın gcydlon burada vcnnk Orduhadi
torcümcyı-hal xasiyyolli yazılarmın binndo qcyd cd ir
' Goncliyımdon bugünkü güno qodor yazıçılıqda adot ctdıyım bir xüsusıyyot vardır kı. o da bir movzunun ü/onndo qapanıb qalmamaqdan ibarotdir
Çünki bır mövzu ü /on n do illorco ışlomok yazıçını hoyatımızın tolob ctdiyi
tozo-tozo mövzular üzorındo ışlomok tınkamndan mohrum cdir.
Buna görodır ki. 1927-cı illordo "Dumanlı Tobriz" romanını yaz.mağa
başladığım zaman "Gızlt Bakı" vo sair romanlar üzonndo do ışloyirdim
1940-cı ilin bırıncı vansında "Dumanla Tobnz" romanının st>n dördüncü kıtabını bıtinb A zom oşro vcrdıyim vaxt. cym zamanda 39-cu ildo ba$ludığım bövük həcmlı tanxı bır romanı da davam ctdınrdım. Bu roman. böyük
Azorbaycan şain Nizaminin d ö \ T ü n ü . hoyatını vo odobı foalıyyotıni ohaio
cdir. Roman XII osrin o w o llo n n d o Şorqdo böyük bır dövlot toşkıl ctmış S olcuq xanodanının süqut ctmosi ılo. ycrindo (Lldonız oğularmın Azorbaycan ataboylori adında bır dövlot toşkil ctmosi. Ya.xın Şorq xontosının lamamılo
doyışm osı. nüfuzdan düşmüş Bağdad xolifosim n mövqcyını monımsomok
üzorindo gcdon mübarızolor. bu müharizulor zamamnda Azorbaycanın sıyası
vo ıqtısadi voziyyoti tarixi vosiqolorio tosvır cdilir.
Romanda mühüm ycr tutan mosololordon binsı do Nizaminın no kimı bır
şoraıt altında varadıcılığa başlaması vo Azorbaycan kondlıstnin no kımi bır
ağtr vozıyvotdo vaşamasından ıbarotdır.
Roman moşhur G onco şairosı vo musiqi alımi Mohsoti xanımın Gonco
ruhanilan torofındon sürgün cdilm osi vo Aran ziyalılannın, başda Nizami o lmaq ü zto Mohsotı xanımın G oncoyo qaytanlması yolunda apardıqlan müban zo vo saır bu kımı hadisolon ohato cdir
Romanda Şırvan şahı Əbülmüzofforın lars koloniyası vozıfəsı daşımaqla
Azorbaycanda farslaşdırma sıyasotı apardığt. Azorbaycan xalqı ilo Şimal
xalqları arasında mövcud olan olaqoyo manco törotınoklo onu conubdakı fars
vo orob nüfuzuna bağlamaq istomosı xoyanotıno qar>ı qoyulan mübarizolor
göstorilmokdodir.
Nızaını dövriındo Şımali Azorbaycan ilo Conubı Azorbaycanın ümumı
düşm ono qarşı toşkıl ctdıyı miitiofıq müdafio. Azorbaycanda xolifa nümayondolon olan ataboyloro qarşı qoyulan uzun müddotli üsyanlar vo N ızam inın yalm z hır şaır dcyıl, sıyası bır sım a kımı momlokot tşlorindoki iştirakı.
azorbavcanlılann Babok dövründon bort orob xolifolon no qarşı boslodiklori
monfı olaqənın davamı tanxı vosıqolorlo göstorilir

Romanı 19 4 1-cı ılın may ayında bıtırib Azom oşro vcrmoyı düşıınürom.
Bu romandnn başqa Nizami yubılcyı uçün dörd pordodon ıbarot bır opcra
nıotnı hazırlayıram. Opcrn Ntzamınin hoyat vo mühıtıno aıddır. Musıqısını
gonc bostokar Əfrasıyob Bodolboyli yazır".
"Qılınc vo qolom" Nizami dövründo genış toboqolorin voziyyotinı.
olkonın xancı olaqolonnı. osnn odobıyvat vo incosonotıni. sonoıkarlannı,
dövlot xadımlormı. xalqın-azadlıq mübanzolorını oks ctdıron bır romandtr.
Ordubadı ovvolkı romanlanndan forqlı olaraq daha uzaq kcçmışdon bohs
ctdiyındon burada otraflı todqıqat ışı aparmışdır. Əsor külli mıqdarda tarixi.
clm ı, odobı m oxozo tstınadon yazılmışdır. Nizamı haqqında, xüsusılo onun
hoyatı barodo molumatın azlığı müollift bır çox halda öz yaztçı toxoyyülüno
qanad vermoyo vadar ctmışdır Tarixı sonodlilıklo bodıı toxoyyül roınanda
ustalıqla olaqolondirilmişdır. Buna göro do deyo bılonk ki, dıgor tanxı romanlanna nısboton "Qılınc vo qolom"do yazıçı suratlorin torstmındo daha
sorbost horokot ctmişdir.
Əsordo Nizamı Goncovinın suroti morkozi ycr tutur. Lakın m üollif tok
hununla kifayotlonmoyorok Nizaıni dövrünün geniş, honorafli monzorasini
yanıtmağa çalışmışdır. Burada Ordubadi romançılığının bir mühüm xüsusıyyotı gcnışliyo, ohatolıliyo, çoxplanlılığa meyl özünü daha b a n / şokıldo
göstonr vo bu. "Qılınc vo qolom" romanını Nızamı haqqında bıoqrafık roman
çorçivosındon çıxarır.
Ümumıyyotlo. M.S.Ordubadı romanda bır şoxsın talcyt. btr hadıso. bır
qısa dövrün konkrct monzorosini vcrmoklo qonaotlonmır, onun ılhamı bır
qayda olaraq genış mcydan axtanr, ongın somada qanad çalmağı scvır, m ozmun dolğunluğu şonilo gcnişlık, ongınlik do vcnr. "Qıltnc vo qolom "do do
bclodır M üollif Nizamının hoyat və foaliyyotıni m üxtolif dövrlo, xalq hoyotı
vo m oışou ılo sıx olaqodo tosvır ctmış, xalq hovatının gcnış lövholonnı yaratmışdır Buna görodir ki. ronıan baş qohromanının adı ılo adlandmlmır. osor
hoyat matcrialında ıııühüm yer tutun ıkı amılın
xalqın m onovi vo fıziki
qüvvosınin rəmzi olan "Qılınc vo qolom" adlandmlmışdır
Ən qodım zamanlardan Azorbaycan xalqının azadlıq vo isiıqlaliyyot
uğrnnda mübanzolordo ad çıxarması. Azorbaycan qoşunlannın bütün Şorqdo
şöhrot qazanması romanda ıftıxar hıssı ilo qcyd olunur Igid xalq qohromanı
Foxroddinin başçılığı ilo ışğalçılara qar>ı votoni müdafıoyo qalxan Azorbaycan oğullan dar gündo qonşu xalqlann da kömoyino gcdır, homtşə do m üzəffor qaytdırlar.
Mübarizə, müharibo. üsyan sohnolori hor yerdo Fəxroddinın adı ılo
bağlıdırsa. onun osas m əslohotçısı Nizamidır
Nizami ilo bırlıkdo şaıro M əhsoti Goncovinin suroli do əsordo böyük ycr
tutur. Mohsoti osorin mükommol işlonm iş surotlonndondir Ədobiyyatımızda

ilk dofo olaraq “Qılınc vo qolom ” romanında XII osr Azorbaycanının odobi
mühiti, sonotkarların bodii surotlori yaradılmışdır. Xaqani Şirvani, Müciroddin Beyloqani. Əbülüla Goncovi vo digor sonotkarlar vasitosi ilo odib dövrün
şcir vo sonot m osələlorini işıqlandırmışdır.
Romanda zəngin surotlor qaleriyası diqqoti colb edir. Azərbaycan ataboyləri - Atabəy Mohomməd, Q ızıl Arslan, Toğrul, Əbubəkr, ö zb ək surotləri baş qohromanın siyasi-ictim ai görüşlorinin, dövrün təsvirino kömək
edirso, Səba xanım, Hüsamoddin vo başqaları münaqişə xəttinin davamını
tomin edir. Qotibə, Əmir İnanc, Toxtam ış, digor saray adamlarımn surətləri
də dolğun təsir bağışlayır. Monfı planda verilmiş saray ədəbiyyatı nümayondoləri Zohir B əlxi, Kəmaloddin Nizaminin folsəfı-estetik görüşlərindo tənqid
hədəfləri kimi verilmişlor.
Bütün əhvalat v ə şoxsiyyətlori, mürokkəb hadiseləri gorgin süjet xotti
ətrafında birləşdirən m ü ollif cəlbedici. maraqlı, axıradok oxucunu ardınca
apara bilən quruluş tapmışdır. Romanın sonunda m əlum olur ki, Xarəzmşah
Cəlaləddin Azərbaycanı işğal etdikdən sonra son Eldəniz hökmdarı Özbəyi
Ə lənciq qalasına saldınr, qalada iki əsir qoca bir-birinə öz sərgüzoştlərini
danışır. Qocalardan biri Atabəy Mohommədin böyük oğlu Qütlüğ İnanc,
digori kəndli qızı G özəldən olan kiçik oğlu Özbəkdir...
İctimai hadisolərin son dərəcə maraqlı təsvir dunduğu "Qılınc v ə q ələm ”
Ordubadi yaradıcılığına xas macəraçılıq romanı üslubunda yazılmışdır.
Maraqlı vo yığcam quruluşlu bu osər Ordubadinin zongin ədəbi irsində, şübhəsiz, mühüm yer tutan, oxucularda Nizam i v ə onun dövrünü öyrənm oyo b öyük h əv əs oyadan romandır.
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XƏRABAT
Öz evlorıno qapanıb xısın-xısın ağlayanların sayı, küçoloro çıxıb
şadlıq cclonlonn sayından hır ncço qat artıq ıdı. /lahırdo şadlıq cdon
gancolılor bu şadlığı dorın bır kodor kimı qarşılayırdılar.
Azərbaycan hakimi Şomsoddm Eldoniz iozoco ölmüşdu . Onun
ycrino oğlu Cahan Pahlavan kcçan gündon bon Azorbaycan xalqının
hoyatı daxılı müharıbolordo kcçırdi. Cahan Pohləvan Alaboy Mohommod ış başına kcçdıyı zaman Azərbaycanın on mühüm hıssəlorı olan
Marağa vo Təbnz şohorlori Ağ Süngor Əhmodın olındo qalmışdı
Buna göra do Aiaboy Mohommod azorbaycanlıları, xüsuson aranlılan.
soforborliyo alaraq Tobnzlo Marağanı qurlannaq üçün uzunmüddotlı
bır müharibo toşkil ctmişdi. Ataboy Mohommod Marağa vo Tobnzı
alandan sonra şohorloro qasidlor göndonb roiyyotlonno böyük qolobonın xəborini clan cdırdi.
Bu gün Ataboyın qasidı Goncəyo golmışdı. Eynı zamanda illor
uzunu cebhəlordo yaşayan Aran ordusu Arana qayıdırdı. Goncə
hakimi Əmır Inanc bu qolobonın böyük bir şadlıqla qarşılanması üçıin
G əncə xalqına qoti forman vcrmışdi. Xalq cobhodon qalih bır surətdo
qayıdan ordunu qarşılamaq üçün küçoləro çıxmışdı. Lakin çoxları öz
oğul və qardaşlarını qalib qayıdan ordunun cərgosində görmürdü
Mizraqdan, nizə və qılıncdan salamat qurtaranlann bir çoxu aclıqdan
və xəstəlikdən molıv olmuşdu. Matom vo kədəri qoləbənin saxta və
aldadıcı pərdosi ilo gizlotməyə çalışanlar küçolordə böyük bir fəalıyyət göstərirdılər. No ağlamağa, nə də ölonlərdon danışmağa ımkan var
idi. Bu barədə Goncə hakimi qoti lapşırıq vcrmışdi. Goncə xalqına
ancaq küçələrə çtxmaq və "Yaşasın Atabəy Mohəmmod! Yaşasın
zəfor!” - deyə qışqınmaq icazəsi vcrilmişdi.
1 E ld o n iz o Eldogozdo dc>-ılir
•' Hicralin 568-cı ili.

Qolbindo ağlayanlann hamısı yuxandakı kolmolori tokrar cdir vo
qtşqınrdı. vünki bu kolınolorı tokrar ctmoyonlor u>qib cdılir vo adları
siyahıva altntb hökumoto toqdım olunurdu. Evındon çıxmayanlar ağac
vo qamçı /orbolori altında küçoloro çıxanlırdı. Əynindo tozo paltarı
olmavanlar gcri qaytanlır vo tozo paltar gcyindikden sonnı tokrar
kıiçoloro çıxarılırdı Ruhatıılor. xotiblor dostolorin qabağtna düşüb
Quranda yazılan zofər ayolorini bir-bırınin dalınca oxuyurdular. Hor
kos hökunıoi momurlanntn yanından kcçdtyi zaman özünü şad göstormoyo vo kodormı gızlotmoyo çalışırdı, lakın hor kos "yaşasın zofor”
sözünü ancaq lıökumot mom urlannın vo hökumoto casusluq cdonlorin
yanmdan kcçondo qışqınrdt.
Minlorco azorbaycanlımn mohvi üzorində qunılmuş olan bu qolobənın bütün xalqın yox. ancaq bir nofərin qolobosi olduğunu xalqın
simasından sezmək olurdu.
Küçəloro çıxanlann ıçərisindo ikı gonc - İlyasla Fəxroddin də var
ıdi. Gonco mühitinı titrodon bu süni şadlığı gorüncə bu iki yoldaşm
üroyındo Ataboy Məhommodo vo onun G ənco hakimt Əmir İnanca
qarşı d ənn bır nıfrot oyandı. Gənc İlyas. küçolərdon scl kimı axıb
Məlikşah mcydamna torof gcdon xalqı Foxrəddino göstorib dcdi:
Son mono, boğa7.dan yuxan "yaşasın" dcyon bu xalqın içəristndə
bır n o fo rd ə olsa xoşboxt olan vo Atabəy M əhommədtn xoşbəxt olm asını istəyon adam göstoro bilorsənmi?
Fəxroddin çox yavaşdan cavab verdi:
Öz hökmranlığını möhkəmlotmok üçün onlar no iraqlılardan, nə
do ıranlılardan ıstıfado cdo bılordılor Buna görə do hor bır müharibodo azərbaycanlılar ıştırak etmolı və məhv olmaltdırlar.
Gonc İlyas ətrafını gÖzdən keçirərək yavaşdan dedi:
Azorbaycan xalqı qırılıb azaldıqca mom lokətdə orob-fars nıifuzu
çoxalmaqdadır.
Ilyasla Foxroddin bu sözlori danışa-danışa Toğrulboy küçəsindən
F.l Arslan vo Mosudiyyo küçolorino girir və Sultan Soncor camcsımn
qarşısındakı Molıkşah mcydanına yaxınlaşırdıiar.
Əhali meydanda durub G ənco xətibının golmosım gözloyirdi
İlyasla Fəxroddın do moscıdln qapısı qarşısındakı hovuzun yanında
dayandılar vo camaata qoşulub xotibi göziom oyə başladıiar.
Foxroddin fıkırli halda başını qaldırıb, İlyasa dedi:
Həli. indi bu saat golocək, Təbrız vo Marağa fəthıni clan edocək,
ovvolco xolıfonın. sonra da Toğrul və Ataboy Mohommodin adına

xütbo oxuyacaqdır. F.yni zanıanda, təzo bir müsibotın elanını da vcrocokdir.
İlyns Foxrəddino oyri bir nozərlə baxıb soruşdu:
- No kimi müsibot?
Atabəy Rey ınomlokətinə Iıücum etmoyo hazırlaşır Rcy hakimı
solcuqilor zamanından borı Ataboyloro verdiyi vergidon boyun qaçırıbdır. Lakin bıı müharibo qorxulu bır mühanbodir Çünkı Rcy hakınıi
öz ağzı ilo yox, Xarozm şahlarının ağzı ilə danışır Gcc-tez onlar Rcy
momlokətim öz ollərino alacaqlar
İlyas ycno də ona sual vcrdi
- Sən buna nə cür baxırsan?
- No cür baxacağam? Azərbaycan torpağı deyil ki. müdafıo cdok.
İlyas etiraz edorok dcdi.
- Mən səndən bir qardaş kimi rica edirəm, bu fıkrini başqalanmn
yanında demo, çünki tamamilo yanlış bir fikirdir
Foxrəddin təəccüblə sonıştlu.
- Bu fikrin yanlışlığı harasındadır?
- Doğrudur, Rcv bızımki dcyil. Homədan ncco, bizimdır, ya yox?
- Bizimdir, Azorbaycamn qodim paytaxtıdır.
- Eiə iso onu bılmolison ki, Rcy Azərbaycan ataboylənmn olindo
olmazsa, Həmodanı saxlamaq mümkün dcyıl, çünkı bir çox hadısolordə reylılənn Qozvinı əldo ctdiyi vo Tobrizlo Homədamn əlaqosino
maneo törotdiyi görülmüşdür. Hayıf ki. mon qılınc vo mızraq işlətmok
işındə savadsızam. Buna görə do sono bır məslohot görocəyotn. İndı
ki, qılınc vo mizraq işlotməyo, ox və kaman işlorilo moşğul olmağa
hovosin vardır, onlan yaxşı öyron. Mon do qolonı işlonndo yüksok
m ərtəbə əldo ctmoyo çalışacağaın Bunlartn ikisi do bızo lazımdır
tlyasla Foxroddin bu söhbotlori edorkon Goııcə xotibi öz müridlori
ilo G əncə hakımi Əmır İnanc da öz osgor vo qulaınlan iio borabor Məlikşah meydantna daxil oldular Lakın bunlar xalq torofindən çox da
tontəno ilo qarşılanmadılar.
İlyasla Foxrəddin do ohaliyo qoşulub Soncor məscıdino daxil olduiar Xətib minboro çıxıb. birıncı növbodə, Ataboy Mohommədin
Marağa vo Tobriz altındakı müharibolordə qazandığı qolobonın xoborıni verdi. Lakin bu xəbor xalqı torpiKİo bilmodi: ohalı bu xobən çox
soyuqqanlılıqla qarşıladı Xotıb xəlifo vo Ataboy Mohommodo dua ctdıyı zamanda da xalqın bu ikı ada qarşı boslodiyi montı münasibot bir
daha özünü göstonniş oldu Dualara qarşı deyilon:

Amın... Amin! - kolmolari da ürəklordan yox. boga/lardan
çıxırdı “Amin" soslori o qodor zoif idi ki. camcnin mormor sütunları
vo qövsi lağlan allında itib gcdirdi. Ürokdon "am in" dcyonlər ancaq
xotibin müridlorı vo Əmir tnancın nökorlori ıdi.
Bu voziyyot hom Gonco xotibino. hom do Əmir tnanca çox piç
tosir bağışladı
Ənıir İnanc xalqın soyuq münasibotini hiss cdinco başını uzadıb
Gonco xotibinın qulağına no iso pıçıldadı. Bu anda Foxroddin do
ağzını ilyasın quiağına uzadıb:
Müvoffəqıyyət! M üvəffəqiyyət! Xalqdakı dönüşü hiss cdirsəıımı? Bunu haramzado hakım do hiss ctdi. Xotibın qulağına. şübhosiz ki. bu barədo pıçıldadı, dcdı.
Əmır İnanc xətıbın quiağına pıçıldadıqdan sonra xəlib tozo səforborlık haqqında bır söz danışmayaraq xütbəsıni bıtirdi.
Xotib mınbordoıı ycro düşmomiş, əlıali hakımi vo xotibı gözlomoyorok mosciddon çıxdı. Bu hadisə do Əmir İnanca vo Goncə xətibıno
qar$ı bır hörmatsizlık kimı nümayış cdıldi Mcydanda yığılan xalq bu
barədə danışmağa vo pıçıldaşmağa başladı.
Moscidın qapısında Əmir vo onun əyanlan üçün yohorlənmiş atlar
saxlandığı kımı. xətibin mürıdiəri də ağ ulaqlan hazır şaxlamışdılar.
Xatiblo Əmir moscıddon mcydana çıxdıqlan zaman ycno do pıçıldaşmaqda davam cdırdılor
Əmir xotibo oian hörm etini mcydanda yığılan əhaliyə göstormok
üçün uzunqulağın üzongisindən tutub xotibi mindırdi. sonra iso özü
atına minib yola düşdü. Əmiri atiı nökorlor, əyanlar, xotıbi iso yüzlorco müridiorı pıyada oiaraq müşayiot cdirdi. Küçolor “Yol vcr, çəkil!
Başını əy!" soslərı ılo dolmuşdu
Ənıir İnanc Gonco xotibıni vo G əncənin əyanlannı Ataboy M ohommodın qelobo bayramı şorəfino düzolmış /lyafoto dovot clmişdi.
Buııa göro do şohorın oyanları və xotıbin müridlori xotibin vo omirin
dalınca gcdirdilor. Tontonə ilo kcçon bu dəsto, hökumot sarayına gctmok üçün yaxın bır yol scçmoyo məcbur idi, Onlar Xərabai' küçəsinin
lınındən kcçərək, Ə lm onsur küçosi ilə başıyuxarı qalmalı idi
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Şorqdu ıncosonol xadımion yerloşan muhulloyo dcvırlor
xolıfo Monsurun adı venlm ıj küçodır.

Dostolor birdən-biro dayandı. Kcçmoyə yol yox idı. Pir Osman'
küçosindon golən dosto Xorabaı mohollosinın tinındo durub ıkımortoboli köşkün poncorosındon cşidılon musiqi vo noğmolon dınloyır vo
başqa küçələrdon golib kcçmok istəyonlorə yol vcrmırdı.
Əmiratımn, Gonco xətibi iso uzunqulağının cilovunu çokıb dayandı
Mınlorcə ohalının hcç bırisindən sos çıxmırdı. Poncorədon cşidılon
inco noğmalor. musiqi soslon kütlolon özüno colb ctmişdı. Oxunan
rübaılərin hor bır kolmosini və çalınan udun nalosini cşitmok mümkün
idi.
Əmır vo xətıb dayanıb durmuşdular Onlar qadın barmaqlarında
ınləyon pordolordan, qadın dodaqlanndan çıxan misralardan ayrılıb
gcdo bilmirdilor. Onlar da xalqa qoşulub monlıyinı ıtırmışdilor. onlar
da poncorədon cşıdilon sosiori öz qanına ycrilmok vo onu ü / ruhunda
hozm etmək üçün bütün varlıqlan ilə qulaq asırdılar.
Əmir və xətibın dostosi dayandığı zaman köşkün poncorosından
bclo bır mahnı otrafa yayılırdı:
"Gor mülki tö Misr. Rum. (,'ın xahod bud,
Afaq lüra ziru nıkın xahod bud
Xoş baş kı. aqibot nosıbi monu tü.
Yck g o / kofon, sc goz /om ın xahod bud” :

Pəncərodon cşidıion bu rübaı küçodo duranlar tərorından böjiik
bir maraqla qarşılandı. Hökumotin zülmündon tongo golmiş xalq hökuməto qarşı yazılan bu rübaının lokrar cdilməsini lolob clmoyo başladı. Sos-küy ucaldı vo dostolorin hamısından: "Bır daha! Bir daha'"
sözlori cşidildi.
Əmir İnanc Hüsamoddinə' sual vcrdı:
Bu ev kimin evıdir?
Hüsaməddin baş cndirib:
Bu cv məşhur şairo Məhsəti xanımındır, dcdi.
'P ir O sm a n
Mohsolı xanıınla müasır Cionco vaırlonııdondır
: Əgor Mısır, Rum vo Çın olkolonno sahıb ulsnn. ogor dünynnı ö/ hökmun ullındu saxlıımnğı bacorsıuı bclo. ycıuı do yaxvılıq ct. çUnkı sonın vo monım bu dunyadan
alacagımız qısmol on ar>ın kofon vo üç arşın lorpaqdır
’ Hüsamoddın A/xırbaycanın nıyasi hoyalında çu* böyük rol oynamı>dıı Molık
Togrul va Q ızıl Arslan dövrünün sıya*ı simalonnıiaııdır

Oxuyan kımdir?
Oxuyan Mohsotı xanıının özüdür. Musiqı vo nogmo müollirnosıdır Bir ay ovvol coııab xotibin jıkayoı ctdiyi oxlaqsız qadındır Xalqın qızlan hunun vanına golib, nıusiqi vo noğmo dorsı oxuyurlar
HüsanuKİdınlo Onıır lııancın söhbeti bitmomiş poncorodon daha
bır musıqı ııoğmosi eştdıldi:
"N'ek dosı b*ı muslutfoın, yck dost bi» cam.
CJoh nazdu holulontü, gohı ıu*zdü h.ıranı
Maım d.ır ın gıınbiidıı no piıxıo, no xanı,
No kafonı mütloq. no müsolmanü loınıım"

Bu rübaı cşıdildıkdon sonra iki sos ucadan:
Əhson. yüz ohson! dcdı.
Bunlarm bınsı Foxnıddin, o bınsi iso İlyas ıdi
Dostolorin içorısindo do gunıliu cşıdilirdi “Yaşa. yaşa!" soslori
bir-bırını toqıb cdirdi.
Xotıb uzunqulagm başım çevırib Əmir Inanca yanaşdı vo dcdi:
Kafırdir. odobsizdir! Bunu Gonco xalqının başmdan rodd ctmok
lazımdır.
Bu anda Mohsotı xanım da “yaşa, yaşa!" - dcyo qışqıranlara ra/ılıq vcrmok ü«;ün başını poncorodon cşiyo çıxandı. Onun ixtiyarlaşmış
başının ağarmağa başlamış saçlan, gülümsor vo tobossümlü gözlon,
ınınlorco rübaının xozınosi sayılan sinosi görünorkon, xotibm mürıdlorı bclo gözlonnı poncoroyə dirayib böyük şaira vo müollimoyo baxmağa başladılar. Xolib bu vəziyyotı görünco müridlorıno omr vcrdi
- Daşa basın! Dağıdın bu fısq-fucurun yuvasını!
Poncoro örtüldü, sanki bır günoş buludun altına çokildi. Musıqi vo
nübaı soslonni poncorayo vo divarlara toxunan daşlar ovoz ctdi. Lakin
xalq dostolon xotibin vo Gonco hakımınin bu kimı vohşıliyinə qarşı öz
nifraiinı gızlodo bılmodi. Xotibin m ündlorino hücum ctdilor Onları
dö\,üb Mohsətı xanımın qapısmdan kənara aidılar. Xotibin m üridlərindon bır çoxu ölmüş vo yaralanmışdı. Xotıbin özü isə Əmir İnancın saraytnda gizlənm oklə yaxasım xalqın ıntıqamından qurtara bilmışdi...
Hır olımız şorabda, o hın olımız iso Qurandadır, gah halala. gah da harama yanasmaqdavıq Çünkı bız hololik lamamılo ıkmala yclışmomış bır günbadın alıında yaşanıaqdayıq, buna göro bızo no kafnn-müıloq, no do kamıl bır müsolman dcmok olar

Üç gün sonra İlyasla Poxroddin Pir Osman mohollosindo göriiştlülor FoxnHİdın birınci növbodo llyasın olini sıxaraq scvinclı bır soslo
dcdi:
Bız diişünon kıını oldu Küllıılor Əmır İıutnca qarşı iıörmot boslomirior. indı başqa bır mosolo do vardır
- No kimi mosoio? dcyo llyas soruşdu.
Ataboyin tozo soforborliyino ongol törotmok mosolosi.
Bu yalntz Gonconin ışı dcyil. buna bütün Azorbavcam hazırlaınaq lazımdır Son gclmoson do. Ataboy Conubi Azorbaycanı soliirboriiys ala bilor.
Foxroddm ctıraz cdorok dcdi:
Fıkrınız.lo şorik dcyilom. Rohborlik daıma Şinıalı Azərbaycanın
vozifosı olmuşdur Paytaxt Hoınodanda ulduğu üçün Aiaboy hökumoti
zülmlorinin bütün ağırlığı Conubı Azorbavcamn üzorıno düşür Bız
onlara rohborlik ctmış olsaq, onlar üsyana lcz qoşula bilorlor Buna
göro do şimalda başlanmış üsyanın xoborıni Conubi Azorbaycana yaymaq lazımdır Üsyan ctmok üçün bu gündon daha olvcrişli gün olımızo
düşmoyocok.
ilyas bir az düşünorak dcdi:
Doğru dcyinson Lakin üsyan əsaslı vo sıyasi bir ınoqsəd daşımadıqca, xalqı vaxt ikon o moqsədlor ətrafında səforbor ctmodikco.
ümumı üsyan mosəlosindon danışmaq anıqdır Üsyanın arxasında
silahlı qüvvo lazımdır. Bu q ü v \ə olmadan, başıpozuq xalqla hökumot
qarşısına çıxmaq savadsızlıqdır. Xüsuson Conubi ,\zərbaycan barasındo chtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki Ataboylor İraq və Bağdad qoşunlannın kömoyiio C'onubı .\7.orbaycam bir ncço günün içorisindo xarahazara döndəro bılərlor İndi dc görüm, elo bır hadisədo sonin kömoyo
gctmək üçün silahlı qüvvən vardınnı?
Fəxroddın dorın-dorin düşünondon sonra bir ah çokərak dcdi:
- T əəssüf olsun ki, o qüvvə bizdo yoxdur. Lakin mon onu düzoldəcoyom. Bunun üçün də mən bütün fıkrimi sılah işlətməyo vcrmişəm.
- Bclo də lazımdır. Lakin bıliksiz. vo siyasi düşüncosi olmayan
adamlann sılahlan da qəlobo qazana bılmoz. Oəhramanlıq yalnız siiah
deyil, bilik do toləb cdir.
Fəxraddin İlyasa bir sual da verdı:

Sonın Tobrtzdo tanışın vardırmı?
Vardır. Şomsoddın Ibn Sülcymıuı bı/ım lo homfıkir bır goncdır.
Mnn sonı onunla lanış cdaroıtı.

Günoş Sulian Soncor camcstnin mınarosinın mavi rong kajılarım
ışıqlattdırmağa başladığı /am an quşlar da günoşı salamlatnaq üçün
zordoşiı noğmolori oxuyurdu. Ilyas adolı ü/ro oiağından çıxıb. qoronl'ıl güllonnı sulamaq ısioyırdi O. qızılgüllorin otrafında dolaşan bülbüllon rahalsız cimomok üçün qodomlorını çox chliyatla gotürürdü
Bırdon qapı bork döyüldü. Bu. Ilyasın qaçırmamağa soy cidiyi quşların qaçmastna sobob oldu.
Ilyas çox nara/ı bır surotdo qapıya gctdi. qapıda Foxroddini görüb
Öz chtiyatsızlığın noticosındo sakil bır com ıw otın rahatsızlığına
sobob oldıtn. Mon bu gündon ctibaron qapının çax-çaxını çtxanb atmalıyam. Mon quşlardan cşq vo mohobboti ö>Toniram, onlar iso m ondon ıılfot vo dınclıyi öyTanir
Foxraddin ağızucu dcdi:
Boli. clodir. Lakm...
Foxroddin sözünü yanm çıq qoyub daha danışmadı.
No iiçün sözünü bitirmodin?
Ah llyas, ülfot vo dincliyi yalnız soııin hoyətindo yox. bütün
momlokotdə qurmaq lazımdır. H a/ırda Ataboy Məhommodin coza
dostolon Molikşah mcydanında dar ağaclanm qurmaqdadır
jlvas cvo gcdib paltannı dəvişmok istorkon:
Burada toəccüb yen yoxdur, dcdi. Bu olacaq idi.
Bola burasındadır ki, Mohsoti xanım yaşayan mohəllonı dağıdırlar. Mohsəti xanımı bır torofə qaçımıaq lazımdır. Bütün fəlakət ancaq
onun ətrafında dolaşır.
Onlar cvdən çıxdılar Pir Osman m əhollosinə təro f yollandılar
Xərabat m ohəlləsınin tıninə yctişorkon, oramn hökumot qoşunlan tərafındən m ühasiro cdildiyini gördülor Ə traf küçolər başıpozuq
camaatla dolu ıdı Irəli hərokət ctmok mümkün dcyildi. Xətibin m üridlərı bürün toşəbbüsü o llən nə almışdılar. M əhsətı xanımı görmək vo
son koro onunla görüşmok üçün şohərin bütün şcir vo musiqi m araqlıları Xərabat m əhəlləsinin tininə yığışmışdılar.

Mohollo qaral olunurdu Evlor bınasından sökülüb dağıdılırdı Toz
mohollomn otnıfmı bürümüşdü Tozun içonsındo nolor olduğundan
kımsonm xobon yox idi. Oradan ancaq ağlamaq, qışqırtq, qamçı səslon cşidilirdi.
Bır ncço saatdan sonra toz təboqolori parçalandı, bır doslo münd
tozdan aynldı. Onlar saçlan bır-bırmo qanşntış bır qadını. tohqirli
söyüşlorlo söyo-söyo goıırırdilor. Qadın Mohsotı xanım ıdi. Lakın
şaıro öz vüqnr vo ozomotını pozmamışdı. O. sıra ilo düzülon xalqın
ıçonsındon otrafa baxa-baxa gcdıt. göz. gozdınb öz dostlannı axtanrdı
fX-mok lazımdır ki. bır ytğın mürid vo mövhumatçılardan başqa, Xorabat mohollosi otrafma yığılan xalq onun dostu ıdı. Mohsotı bır koro
üzünü xalqa tutaraq: “Vurun btı alçaq mövhumatçılan!"
dcsoydi,
Goncodo bır üsyan başlanacaqdı. ancaq Mohsotı qan tökülməsını tstomodı. O. göz.lorını dolandınb Əmır Inancı gördüyü zaman bclını
dü/oldərok ona dıqqotlo baxdı Əmir lnanc atın üstiindo dumb mohollənın dağıdılmasına tamaşa cdırdı. Mohsotı xanım Əmir Inancın
yanında dunıb bu riibaıni oxudu:
Dünya bom osəl çü kuzcyi /iirnnast.
Koh ab üoru lolx. kohı şirinosi.
To ğürro m oşov kı, umrı mon condinosi.
Çün osbü ocol hom işo zıru zınost.

Əmir Inanc hcç bir cavab vcrmədi. O. ohalinin üsyamndan qorxurdu. Mahsəti xanımı şəhərdən çıxarmağa monıur olanlar onu Əbubəkr kandinin yanına qədər apanb, oradan qayıtdılar. Mahsatı xanımın
yanında ancaq sadiq və səmımı xidmətçisı Yəqub qalmışdı Onlar çox
yorulmuşdular Dincəlmək üçün “Çadır bulağı ' adlı çcşntənin ba^ında
oturdular. Qaranlıq düşürdü. Məhsətı xanım bır dalıa dönüb Gancədan
gəldiyi yollara baxdı və Yəquba müraciət ctdi.
Dcyoson uzaqdan qaralıılar görünür. Əmırın adamları olmasın?!
Yəqub bır ncçə daqiqə uzaqdan görünənlən nəzərdon kcçirdi. Q araltılar gctdikcə böyümakdo və canlı bır şokil almaqda idi. Nahayot.
1 Bu dünya bır qıztl kuzo kımıdır, O. suyu gah >ınn. gah da acı saxlar Son lıcç dc>
mnğrur olma kı. monım ümrüm bu qodor olacaqdır. çünkt >>colin alı daıma yoborlı bır
suroido hazır durmuşdur.

bır azdan snnra golənlonn Faxrnddın və llyas olduğu anhışıldı. Mohsoti xanım onlann olini sıxanıq:
Sizin golişinizdon sankı mon öz vatonimo qayıtdım. No cdim?
Bu folakoto özüm ü/ sobob olmadıq Bızım osas düşmonimi/. goncolilorın düşdüyü mövlıumatdır. Onlar hololık musıqi sonotinin qiymotıni
xotıblorin torozısı ilo ölçürlor. No Əmir. no do onun qoşunlan bizo bır
şcy cdo bılordı. Bızi ancaq xalqın avamlığı va düşüncosizliyı moğlub
Cldi. l.akın onlar momm cvimi dağıtsalar vo momm osorlorımi cınb
yandırsalar da. xalqın qolbinı yarıb monım rübaılonmı oradan silmoyı
bacarmayacaqlar. Onlar moni qovsalar da, xalqın qulağını voton ctmiş
sosımı bu momlokotdon qova bilmoyocoklər.
Fəxraddin və İlyas M əhsəti xanım üçün gətırdiklori yol tadarükünü, pallarian və ycmək şcylərini Yoquba tapşırdıqdan sonra:
Məktub goııdər, biz do göndorəcoyık. Bız omınik ki, bu hadisələr sonın təbınə daha mühüm tokanlar vcrocəkdır. - dcyə aynldılar.
Məhsətı xanımla Yəqub yola düşdülor. İiyas durub Mohsəti xanımın
dalınca baxırdı. Gcdonlor qaranlığın qoynuna ginb gözdən iıorkən o:
Gonconin qozəlxan bülbülü susdu, rübaimizin dahı sonətkanm
bızdon ayırdılar, dcyərək Goncəyo təraf döndü
♦• •
Axşam ıdi. Əmır İnanc G əncə çayına hakım olan uca köşkündə
oturub dalını vumşaq baiışlara söykomişdi O, çox dıqqotlə, oynamaqda olan raqqasələnn titrek döşlərıno baxdıqca əlindəki inci tosbchın
danələnni dolu kımi bir-birinin üstüno axıdırdı.
Suitan Səncər camesinin m ınarasindən “ Allahu okbor’’ səsi eşidildi və ''A llahu əkbər, kəbiron kəbira” - dcdi.
Musıqi səsi kəsildi R əqqasəiorƏ m inn qarşısında baş vurub çokildilor Sankı azançının m inarodən yüksəlon "Allahu okbər” səsi ancaq
rəqqasəlorə istirahot vcrmək üçün bir işaro idi.
Əmır inanc qalxıb fow aroli ho^'uzun kənannda dostəmaz almağa
başladı. Xaiqın borcunu vcrməyənlor Allahın borcunu vcrm əyə hazırlaşırdıiar Namaz otağına kcçdilər. Canam azlar rəqqasəlonn oynadığı
xalçaların üzərindo açıldı. namaz qılaniar Allahı xatırlayaraq gözel
raqqasolorin qədəm iori dəyən ycrləri öpmək üçün socdəyo düşdüiər.
Şam vo xüfdon namazı budi. Namazdan sonra, canam azlann ycrində

şorab sütirolon açıldı. Namazlannda ısıədiklon hurilorı əvəz cımok
üçün gözol qızlar, gonc saqilor salona daxıl oldular Musıqı dəstəsı öz
işınə başladı, roqqasolor yeno goldilor. Allahın borcunu vcnb biiıronlər öz şohvotlorinı söndürməyo başladılar

Gccodon çox keçmişdı, şorab büsatı da yığışmışdı. Əmir İnanc,
scvgili qadını xolifənin qızı Safıyo xaıun vo gözəl qızı Qətibonin yanında ıdi. Xidmoıçı ıçəri gınb:
- Hüsamoddin cənablan gəlib sizi görmək isloyir,
dcdikdə,
Əmir:
- Buyursun! - deyo ycno də gö/.ol Qətibonin saçlarını oxşamağa
başladı.
Hüsaınoddin içori ginb baş əydı və dcdi:
- Araz çaymı kcçmək ıstovən bir nəfər qasid tutulub Gəncəyo
göndərilmışdir
Əmir sonışdu:
- Qasid haradadır?
- Hazırdır, ya Əmir!
- Yanıma gətınn!
Hüsaməddin gcidi, az sonra vanında Məhsəti xanımın xıdmotçısı
Yəqub salona daxil oldu. Əmir, Yoqubu başdan ayağa qodər gözdon
keçirdikdən sonra dcdi:
- Kimin tərofındən qasidsən? Amma onu da bilmolıson ki. mcatın
doğru danışmaqdadır.
Yəqub hcç də təxir etmodon:
- Yalan demək üçün bır səbəb yoxdur Mən Zəncandan Məhsəti
xanım tərofındən Goncoyə göndorilmışom. Mənı tutmasaydtlar da.
bura goləcokdim
- Nə iş üçün göndonlmisən?
- M əhsəti xanımın anasına və İlyas adlı gonc bir şaıro maktub gotirmişəm.
- Gotirdiyin məktublar hanı?
- M əktublan Araz. çayından bu tərafo kcçdiyim zaman sıztn adamlannız aldı.
Hüsaməddin m əktublan çıxartdı və:

Ya Əmir. məktublar budur, dcyərok ıkı moktubu Əmına uzaıdı.
Əmır bırıncı moklubu açıb oxuduqdan sonra ucadan:
Sübhanallah! - dcdi. - bir qadın, özü do oxhıqsı/. bir qadın. gör
no kımi mosololorlo moşğuldur!
Bu sözlori dcdıkdon sonra, Hüsamoddıno münaciailo:
Eşil, gör o xanondo vo şcır yazan oxlaqsız no yazır, dcdi:
■‘Əzız dosium İlyas! Çox zohmotlordon sonra golib Zoncan şohərınə çatdım. İkıncı gün "Əxı Fərruxun” 1 ziyarotino gctdim. Əxi Fojtux
o qədər scvimlı və xoş əqido. xoşsöhbət bır adamdtr ki, mən onunla
göriişdüyümiin birınci saatında Gənco ruhanilərindən gördüyüm təhqırlori tamamilo unutduın. Əxi Fomıxun əqıdosı xalqiann dosiluğunu
qurmaq əqidəsidır Bu əqido lıaqqında hərtərəflı məlumat yığdım.
Bunun Şintali vo C'onubı Azərbaycanda ınkışaf cldirilməsino çalışmaq
lazımdır Bu əqıdənı daşıyanlar arasında qardaşlıq əlaqəsi mövcuddur.
Ona görə do bunlar Özlormo "Ə xi" adı vcriblor. Sənin barondə cənab
Əxı Fərruxla danışdım Sənin şcırlorındon də ona oxudum. O sənin
gələcəkdə zəki və m əşhur bır şair olacağına ınandı və məno böyük
üm idlər vcrdi.
Doslum İlyas! Moniın başıma golən fəlakot sənin motanətıni qırınasın. Zomanə bu m əhvor üzonndə uzun zaman davam edə bilm oyəcəkdır Bu güıılor Zəncandan köçüb Bolx şohərino gedirəm, oradakı
şaırlərlə göriişmək ıstəyirəm. Horgah yolun düşərso. bizim m ohəlləmızə gct, anamı axtar lap, ona təsəlli ver. O monim şeir və musiqi
sonotımdən bir lıəzz apara bilınodi. onu daıma mənim səbəbım ə təhqır ctdilor Moktubunıun cavabmı yazıb öz lozo şciriorinlə borabor
Yoquba lapşır Yazdığım riibailərı də sənın üçün göndarirəm. Fəxraddinə salam!
Zəncan, M ohssti Gancəvi".
M əhsəii xanım ikinci m əktubu da öz anasma yazmışdı.
Əmir İnanc məktubları oxuyub Hüsamoddinə acıqiandı:
M əm ləkat ıdaro cdən adam sizin kımi olmaz! Ölkənin qadın və
qızlarından başiamış gonclorınə qədor sıyasi m əsolələrlə məşğuldur' Ə.xı Fomjx qardaşliifnuı moslnkinın r%ılıborlnrmdıııulır Nt/amı mıtmla m x i oluq,ıd.) ıdı (iunun u<un di> Şınan vo Aran olkulonno Əxısuın dcyılır lyonı qarduslar
nlkosı)

lar Bos siz no işdosiniz?! Bu no dcməkdir? "Zomanə bu mohvor üzonndo çox da davam edo bilmoyocokdir". Bunu kım dcyir?! Şaır vo
xanondə bir qadın... Geı bu saalda adına moktub golon llyası vo maktubda adı çəkilon Foxroddim hüzunımda haz.ır ct!
Hüsamoddin baş cndirib gctdi. Əmir yeno do qızı Qotibom yanında
oyloşdirib oııun saçlannı oxşamağa davam etdi. Qotibo. Mohsoti xanımın moktub göndordiyi gonc İlyasla çox maraqlanırdı. O. Məhsoti
xamm kımı şöhrətli bir şaımnin. üz gözəlliyilo bütün Şorq ölkolorindo
məşlıur olan bır qadının. adi adamlara moktub göndormoyəcəyino ınamrdı Buna göro də gözol Qotıbo ilyası cürbocur sımalarda təsow ürünə
gotırır vo ona müoyyən bır şəkıl vcrməyo çalışırdı. (), İlyası gah bır
qohroman kimi düşünür. gah sakıt vo aciz bır təlobo kımı xəyal cdırdı.
lakın ycnə do bu ləşbihin üzorində dayanmayaraq öz-özüno deyırdi:
“Yoqin ki, o çox gözəldir Gözol vo morifəili bir gənc olmasaydı. Mohsati xanım ona moktub göndormozdi”. Bu düşüncolordon sonra Qotıbo
yeno də llyasa verdiyi şəkillori öz qolbındo araşdınr, bir-bır lohlil edir
vo dcyirdi: "Qohmmanlıq o qodor də qıymaıli bir şey deyıldir Dünyada
pəhləvanlar çoxdur. Pohlovanlarda axmaqcasına bir qorxusuzluq
vardır. Moncə, qəhramaıılıq bambaşqadır İnsanlar öz güclü qollan.
qılmc və nızələn sayosində özlənni qohraman hcsab ctsəler do. hoqıqı
qohramanlıq bu dcyildir Qəhramanlıq kişinin məuınəli, ağlı. lörasəlilo
ölçülür. Kışinin bır qadın kımi gözol olması da favdasızdır. Kışının gözelliyı, ona aid olan xüsusıyyoıı azaldır Mənco. ağıllı qızlar kışiları
gözəl olduqlan üçün dcyil, kişı olduqlan üçün sevTnəIıdırlor '.
Q atibə bundan sonra:
“İndi İlyas gəlacok. bağışlanmaq üçün atamın ayaqlarına düşüb
ağlayacaqdır” - dcyə düşünürdü - "Horgah o ağlarsa vo yalvararsa.
qahroman dcyildır Əbas yerə Məhsoii kımı ınəşhur bır qadııı onun
adına meklub göndərmışdır".
Qotibo bunlan düşündükdən sonra. atasına müracıət etdı
- Ata, indi haman oğlan bura gəiınlorso. sən onu öldürəcəksənmi?
Əınir ycno do qızının başmı sığallayaraq sual vcrdi:
Binsi sənin baban xəlifənin hökınranlığına qarşı xayanot düzəldərsə, sən özün ona no edərsən■,
Q etibə bir az düşünərak yavaşdan dcdi:
Mən onun özünü gönnəm iş və nə cür gonc olduğunu biiınomış
hcç bır söz dcvə bilmərəm.

Qatibonın bu sözündan lıam Əmir. həm də Qatibenin anası Safıyo
xalun qəhqoha ilə güldülor. Qotibo iso ulandı vo başını aşağı salıb hcg
bır söz demodi. Bır azdan sonrn llüsamoddin daxil olub Əmıre baş
eydi ve:
- İlyası tapıb gətiriblər. - dcdi.
Əmir:
- Gct yanıma gətir! - dcdi və qadınına müracieı cdorək: - Siz do
durub gcdin. - dcdi.
Safıyo xanıın durub gctdi Qotibə isə Əmirin yanında qaldı
İlyası Əmırın otağına gotirdilor. O, qapının qabağında durub ne ba§
eydi. ne do salam vcrdi. Bu, Əmıro təsır ctdi. O, acıqlı bır voziyyəl aldı
ve soruşdu:
M omlokaldən sürgün cdılmiş Məhsotinin fıkırlərini G əncəde intişar cdon genc şair İiyas sənsənmi?
İiyas başını qaldınb:
Hazırda mon öz fıkirlonmi ıntişar ctmok üçün özümo kömokçi
axtanraın. Başqalannm fiknni yaymağa vaxtım yoxdur, - dcdi.
Sən ne ilə məşğulsan ki?
Mon öz şcrimı vo öz eqidomi intışar ctm əklo məşğulam.
Əmır inanc acıqlı bir surətdə gülerek dcdi:
lielə tczdır Çox gəncson. Əqido ıntişan ile məşğul olmağının
vaxlı dcyii.
Əqıdo daşımayan şcır şairın simasını göstore bilmoz.
Eio ıso nə üçün Mohsəti xanırmn fıkirlərınə torofdar çıxmırsan?
- M ohsatinin şcir və musiqi alemındoki likırlərino lerəfdaram.
Onda sən onun hökumət olcyhınə olan fıkirlorinədəmi torefdarsan'.'
Mən M əhsəiinın hökumət əlcyhinə olduğunu indice cşidirəm.
Lakin Əmir burasını bilm alıdir ki, M əhsetinin buna haqqı vardır.
Onun hökumaı əlcyhinə olmasına nə kımı bır sebeblo haqq
qazandıra bılerson?
- Mohsoli xanımın hökumot əlcyhinə olmasında. şcir vo sonəli
oxlaq pozğunluğu kimi tobir cdənlər müqossirdir. Hökumot onu no
üçün sürgün cidi? Valnız və köm əksız bır qadını xalqa incesenet
öyrotdiyı üçün sürgün cimok, onda hökumotə qarşı menfı bir əqıdo
oyandırm azm ı? Ə qidalqr bclə doğur, Əm ir hozrətlori! Hökumət bır
nefər xatibın haqsız tuləblorini razı salmaq üçün böyük hir şahann
m ahabbaiını ılirdı. Bır m ahailem kökündən qazdırıb atmaq, xalqın

ürəyındə hökumoiə qarşı nıfrel. haqsızlığa qarşı üsyan fıkrindan başqa
bır əqido yarada bilməzdi Mən do şairam, mən do öz xalqımın iradəsini ifado etmoye çnlışıram.
Əmir İlyası diqqatlə dınlədikden sonra:
- Əger bu "xalqın ıradosi" sözünü bır de lokrar etsən, səni da
Məhsətınin gctdiyı ycre göndoracayəm.
- Mənı Iıaman ycrə gctməyə məcbur ctmak lazım deyil. Həyal bu
m əhvər üzərində davam edərso. siz sürgün ctm əsənız də. xalq özü
dağılıb gcdəcəkdir. Yaxşı diqqət verin, Aranda kim qalmışdır? Xalqın
bır hissosı Abxaza, bır hissosı do Şirvana köçübdiir. Qalanlarını ıso siz
sürgün cdırsinız.
Qolibə qulunu atasının çiynino qoyub İlyası darın bir diqqallo dınləyırdı. O öz qarşısında tam mənasilo ölüm ve ışgoncədon qorxu duymayan bir qəhroman durduğunu hiss edırdi. O öz qolbında. "Q əhrəmanlığın lolob cdocəyi hor bir xüsusıyyot bu goncdə vardır. Bela bır
gənci kım scvmoz?! Hətta mənim özüm də bciə bır qorxmaz adamı
scvo bılorom. Bunda özünü dünyaya lanılınaq qabiliyyotı vardır Mən
bununla lanış olacağam. Bunun cezalanmasına ımkan vcrməyocoyom.
Atam bunu cozalandırmaq ıslorsə, ağlayacağam ve onun qəzabını
soyudacağam” - dcyirdi.
Əmir xcyli sonra başını qaldınb böyük bır taəccüble İlyasdan
soruşdu:
- Kimın oğlusan?
- Babam

M o h əm m o d , alam ıs ə Y usıfd ir

- Atan nə işdədtr?
- O, man uşaq ıkən ölmüşdür.
- Dcmok ki, torbiyənı anandan alınısan?
- Anam da man körpa ıkon ölmüşdür.
- İndi kimın hımayəsmdo yaşayırsan?
- Dayılanm vardır. Lakın öz hımayəmdə yaşayıram.
- İndiyo qədor kımin himayosindo yaşayırdın?
*- Dayılarımın.
- Onlar kimdırlor. adları nodır?
- Kürdiorin nücabasından Qafar ağa, Abduila ağa və Scyloddın
ağa.
- Onlar hazırda no ışdədirlar?
Oniar burada deyillor. Bağdadda yaşayırlar.

Nə işdodırlər?
- Xolifonin xüsusı mühafızo doslolonnin roisloridirlər.
- Dayılann xəlifonin sadiq qullan olduğu halda, nə üçün sən xəlifənin olcyhinə danışırsan?
- Monim dayılanm xolifomn qulları deyil. No ana. nə do ata noslımızdo qul olmuşdur. Bizim dayılarımız xəlifo himayesındə yox,
oksinə olaraq xolifonın özü dayılanm ın qılıncı hımayosində yaşayır
Əmir:
- Bu da tozo bir xobor! İndi bir az da Mohsotı ilə elaqəndon danış
- Əiaqə düzoltməyo çalışıram. toəssüf olsun ki. həloiik buna nail
olmamışam.
- Sən bunu özün üçün bir iftıxarmı bilırson?
- Nə üçün do bu şərəfı daşımamaq'’ Mohsoti xanım olmasaydı.
Şorqdə məşhur rübai sənotkan Xoyyamın adı lek qalacaqdı.
- İndiyə qodər Mohsəti xanımdan neçə moklub almısan?
- Hələlık o cürə xoşbəxtlik mənim qapımı döyməmişdir.
Əmir gülerok dedı:
- Elo isə sənı təbrik etm ək lazımdır. Haman xoşbextlik qapını
döym eyə başlamışdır. M əhsəti xanım sonın adına moktub göndərm işdir. Budur, haman moktub monim oiımdədır
- Madam ki, ölko xalqımn bir-birinə moktub göndərm əyo ixtıyan
yoxdur, o zaman başqalarını hökumət əleyhdarlığı ilə təqsirlondirmoyın özü do haqsızlıqdır
Bu söziərdon sonra no İlyas, nə də Əmir danışdılar. Qotibə jsə
böyük bır həyocanla işın no ılo qurtaracağım gözləyirdi. İlyas nə ətrafına baxır, no do öz yerındən qımıidanırdı. O, Əmirın böyük saionunda
qoyulmuş tunc heykoiiər kimı büıün ağıriığı ilə durmuşdu.
Xeyli sonra Əmir başını qaldırıb dedi:
Sənı mehv ctm irem. çünki seni məhv etmek xolifonin ən yaxın
adam lannı lohqir ctməkdir. Kübar tayfalann içərısındo sonin kimı
ıtaəısı/ adamlar çox az tapılar Mon bu gün onlara məktub göndereceyem. Soııın Aranda yaşamağın böyük bir nəslin rüsvayçılığına səbəb
ola bılor lııdı gede bilorson. Lakin sonin Arandan bir torofo gctıneyino
icazo vcrmırem
Əm ır sonra da Hüsamoddıno müracıətlo tapşırdı:
Bunu nozarət allmda saxlarsınız. İndi iso cvınə buraxın.
Qotıbo sevindi ve atasının başını sığallamağa başiadı.

Foxreddin bir qapıdan ıçeri girdıyı zaman. Nızamı də bu bin qapıdan dəhlizə çıxdı ilyas Əmirin cvindon küçoye çıxdığı zaman artıq
gcce ıdi. Çinarın dibində bir qaraltı durmuşdu. İlyas yolunu davam
eldirorkon qaraltıdan belə bır səs cşidildi:
- İlyas, sənı buraxdılarmı?
İiyas bu sosi eşıdib dayandı. Sos ona lanış gəldı və sankı İlyasın
bütün varlığına komond alıb onu saxladı. 0 səs. İlyasın gonc sevgilisi
Ronanın sesi idi. İiyas da. qaraitı da bır-bırınə torof ıroliledi. O sos bır
do eşidildi:
- İlyas səni buraxdılarmı?
- Beii, buraxdılar, mənım sevgili doslum. buraxdılar Gözol
Rənam, kədərlənmo!
Rona başını İlyasın çiynınə söykeyib ağladı. İiyas ısə onun saçlanndan öpərek:
- Gedək, Rona, qorxma, onlar monə hcç bır şcy edo bilmozlor, dedi.

BAHAR
Gəncə çayının coşqun ləpolori bahar günoşınin qızıl saçlarını
böyük bır həyəcanla çimdirmoyə başlamışdı. Bahar təzasına mexsus
pənbə buludlar mayıs gülünün qırmızı yanaqlannı kirşanlamağa hazırlanırdı. Şimali Mıdiyanın iətıf tobıoti bağçalann boyuna biçdiyi yaşıl
və çiçəkli donu tikib, bitırmok üzrə ıdi
Kəpəz dağından əsən külok fezada nazlanan buludlan Xanogah
kəndinin mcşoiorıno doğru sürdüyü zaman, şam ağacları da ağır-ağır
başiannı eyırdi.
Yağış bir saat ə w ə l dayanmışdı, buludlann suvardığı çöllor,
meşolor. bağ-bağçalar gülürdü.
Yasomənlor dağınıq saçlannı yıışıl budaqlnrın üsıüno sorıb qurudur, xanəndo bülbüllor qızılgüiün yanağındakı torion sılmok üçüıı gıil
buduqlannı tərpodır. lalolor ıso piyalosıni qaidtnb. bahar eəmiyyətının
şorofıno ıçmək ıstəyırdi. Nərgız gülü şadlığından yaşamıış gözlonııı
silərok. bahar sohnəsıno lanıaşa edir. bonövşolor başını çıyinlanne
qoyub düşiinür, bostokar kokliklor ıso meşo soyahotıııo çıxan gonc bır
şaırı qarşıiamaq üçün salam musiqısinı çalırdı.

Gonc llyas adotı üzro cvdon çıxıb çayın kənanna gəlirdı O, hor
gün çay konanndakı bağçalan. bağları gozor vo şairlor ilo görüşordı.
O. çay torofıno gctdiyi zaman Gonco xalqı da xolıfo təreflndon
göndorilon formanı cşitmok üçün moscıdo to ref gcdirdi. Xəlifodon
golon forman Ataboy Mohoınmədin losdiq cdilmosıni Gonco xalqına
xobor vcrirdi. Ilyas bu fərmana o qodor do ohomiyyət vcnnirdi. O,
dostolon yanb Məsudiyyo mohollosino kcçdı vo Çobanlar qobinstanının yanı ilo gcdorok çayın konarına cndı Şohor xalqı moscıddo moşğul ulduğu üçün çay kənarında gozon soyahətçilərın sayı çox az ıdı.
Ilvas otrafı gözdon kcçirarok öz-özüno dcdı:
Uclo yaxşıdır Burada azad düşünmok mümkündür Bura gonc bır
şaırin yaradıcılığı üçün daha olverişlidir
Homişoki yerino goldi. böyrü üstündo yıxılmış söyüd kötüyünün
üstündo oturdu. Lakın mcşonin boşluğuna baxmayaraq özünü rahat
hıss ctmırdi Sanki onu amansız bir hadisə gözloyirdi.
İlyas bu gün hor torafdo bir qcyri-adilik hiss edirdi. Ətrafa yayılan
bülbülün sosindo do bir hoyocan duyur vo düşünürdü; o sos bir şadlığın içorisındon yox, bir hoyocanın içorisindon süzülüb çıxan iniltilora
bonzoyırdi.
Ilyas öz-özüno:
Bülbülün sosınə hor kosdon artıq şairlər tamşdır, - deyərok
ayağa qalxdı. bütün dıqqotını soforborliyo alıb, otrafı gozməyo başladı.
O. bülbülün dolaşdığı qızılgül budaqlarının ətrafına goldi, çox
chtıyatla oyilib qızılgül kollarımn dibını nəzordon kcçirdı vo hoyocanlı
quşu rahatsız edon soboblorı öyronmək istədi. Gonc şaır qızıl gül kollannın dibındə ilanların qıvnlıb yatdığını vo bülbüllən rahatsız ctdıyinı
bir ncço dəfo görmüşdü Lakın bu dəfə tlyas qızıl gül kollannın dibındə
heç bir şcy görmodi. Bülbül isə çırpınır vo səslonirdi
Külok şiddotlo osirdı. Qızılgülün şaxolorı bir-bırinə qarışmışdı,
tıkanlar külək qarşisında şiddoilo yırğalanır vo qızılgülün incə yanaqlarını cınnaqlayırdı
Gonc şair bunu görarkon əlini uzadıb gülün budaqlannı bırbırındon ayırdı. araladı. Indı bülbııl yaralı gülün otrafında dolaşıb
ağlarkən, şair də kənarda durub bu voziyyəto tamaşa edir vo öz-özünə
deyirdı: "Əcoba. bclə bir tobiotdo şair olmamaq mümkündürmü?!".
Sonra golıb ycno ycrindo olurdu, coşqun çaya tamaşa ctm əyə başladı
İkı gündon borı davam edon yağışlar nolicosındo G əncə çayı daşmışdı.

Əbubokr, Bazarcuq, Isfahan kondlorındon golonlorin soyunub çayı
kcçmesi şaın bır qodor moşğııl ctdıso də, onu osas fıknndon ayıra bilmodi. Onun şüurunda, bahar, lobıot, şeir vo sonot düşüncoləri binncı
yeri tuturdu. O, bahar möcüzolonnın qolları arasına gırərok mənliyindon çıxmış vo şcır ilahəsinin qolları arasında nazlanırdı Nohayət. olını
uzadıb qoynundan bir doftər çıxandı, qolomdanı da çıxanb yanındakı
daşın üzorinə qoydu, fıknndo. zchnındo bosləyib bişirdiyi misralan
kağıza köçündü vo bahar tabiotino nəğmolor bostolədı.
Çay kenarında gozonlorin sayı arttrdı. Ətrafında dolaşanların una
diqqot vcrməsi vo ara-sıra yanından keçorak yazılanna nozor atması.
şairın fıkrım pozurdu Buna göro de o. donorı büküb ycnə do qoynuna
qoydu, qolomdanı da bağlayıb qurşağından asdığı heybosinə saldı. O.
şcır yazdığı zaman yazısma baxmağa qoymazdı. hotta tamamlamadığı
əserini də bir kesə oxumazdı
Şair Kemaləddin ilə Zelıir ona yaxmlaşdılar, gorüşdülor, llvasm
əlini sıxdılar. Sonra Zəhir ona sual verdi:
- T ezə no yazırdın?
Bır şey yazmaq isteyırdim, lakın holo bıtirmomışom. Bitmeyon
esor lıaqqında danışmağı scvmirom, bəlko tozə əsor haqqında fikrim
do doyişdi.
Zohır İlyasın bu fıkri ıle razılaşmadı O yeno sözundo dayanaraq:
- Biz do şaırik, - dedi, - biz öz yazılarnnızı hor koso oxuyur vo
onlardan moslohot alınq. Bozən qulaq asanlar bızo fıkırlər vo moslohotlor do vcnrlor, bununla bozon şeirlonmiz bodiiləşir vo zonginloşir.
Lakin son daıma bu üsulun oheyhinoson, öz şerinı bir xozine kımı gızlodirson. Bu isə iki şcydon birısidir. Ya xosislık, ya da qorxaqlıqdır
Bunların hcç birisı şaıro yaraşan xasiyyotlordən deyildır Son daıma
özündon yaşca artıq və sonətco köhno olan adam lann nosılıotıni cşıtmolison.
Zəhırin bu sözlorinı Kəmaloddin do tosdiqledı. Onlar söhbotlorini
bitırdikdon sonra İlyas qalm qaşlarını dartaraq cavab verdı:
- Son sözlorini gcn götür, monim baromdo xosıs sözünü ışlotmok
haqsızlıqdır. Men cle bir şair olmaq isteyirem ki. şcır süframdon mmlorco şairler qismel aparsınlar Mon clo bir osor yaratmaq ıstoyırom ki.
mondon sonra golon şairlor monim tesirimden çıxa bılmosınlor. Mon
qorxaq da deyilom. Şeirlərımı her ycrdo oxııya bilerem. lakın her
kesin yanında oxuya bılmorom. çünkı hor koso hor şey lazım deyıl.

Mon bcş misra şcri götürüb küçe-küço gozdiran vo oxuculardaıı toqdir vo torıf gözloyon şaırlordon do dcyiləm. Gizlotmək çırkınlik üçün
dcyil. tnon şcir oxuduğum zaman ancaq oz tobımdən moslolıot alıram.
Başqasınm fıkirloriylə misralar düzoltmoyin əlcyhinəyonı.
Ilyasın bu sözlon onun ətrafındu yığılanlan razı salmadı. Onlar
yenə də təzə yazılan şerin oxunmasını tolob etdilor. Əbül-Üla vo
Fəlokı də Zohırın vo Komaloddinin fıkirlorinə qoşuldular. Əbül-Üla
gülümsünorok dcdi:
Hərgah sən özün başqasının fıkrındon öz şerındə ısiifado etmok
ıstomırsonso, ona sözümüz yoxdur. lakın şcrındən başqulan ıstifadə
ctməlidır. Hərgah sənotin yaxşı sonot ısə, qoy başqaları da sonin yolunu davam etdirsin. Şerin bitməmişso. qoy bıtməsin, sonra bitırorsən.
N'ohayot, İlyas yaşca özündon bö^ük olan Əbül-Ülanın sözündən
çıxmaq istəmoyarok doftorinı qoynundan çıxanb bitırmodiyi şcrinı
oxudu.
BAHAR
Nısan gülünün çohrosı bır ba.\, no qodor şon,
Ərzın üziı bır zıvor gülrong ılo rövşon,
Güldükco tobıot, çoınonın çohrosı güldü.
Gül oirı buluddan süzülüb or/o töküldü.
Minlorco golın şıvolı gül doğdu çomonlor.
Toy başladı nısan buludundan süd omonlor.
Ilor şaxodo bır bülbülü şurıdo qozolxan.
On körpo çiçoklor. koloboklor bclo roqsan,
R;»qsan bu tobıot yanıdan möcüzolordon.
Qovnunda qoronfıllor açan naz.lı sohordon
Başlar ycno öz noğmoyı-Davuduna quşlar.
Oynar o loronnumlo zümürrudlü yoxuşlar
İlyas şerinı bıtirıb doftorını qoynuna qovduğu zaman gonc Mücıruddın onun ulnından öpdii vo ü/.ünıi şairloro tutub dcdi
Kiın dcyır ana dılim ı/ şeır dili deyıldir! Bır baxın, öz dilımızdo
vazılun şcır nn qodər mozun. nə qədor solıs, nə q;)dor do oynuq vo
hədiıdir.
İlvus onun sözlorino q ü w o t vcrorok dcdi:
Əsorın incəliyi ııə qodor kı dılın ıncəliyi ilo əlaqodardır, bır o
qodor do şaırın moharot vo sənotkariığı ılo əlaqədardtr. Moharotli vo

sonətkar şair hor dildo yazar; sonotkar olmayan şaır ıso öz dilındo do
yaza bilmoz. Əcəba fars dilindo yazan şaırlorın lıamısı sonətkardırmı?
Yaxud da orob şairlorimn hamısı, Ümroülqcys, Əbunəvvas və Əbülətahiyyə kımi sənotkar şaırlordırmi?
Əbül-Ülanın özii do İlyasın söylədiklonnı təsdiq cdorok dcdi
Hor bir xalqın ruhunun ıfadosım ancaq onun öz dilində vcrmok
olar Ata və babalanmız: "Şairlor öz xalqının dilıdır" sözlənni obos
ycro deməmişdir. Xalqının içərisindon doğulan şairin hor bir şcrı, öz
xalqının iradosini ifado ctmolidir Şairın şen ıçorısındə yaşadığı xalqın
simasını göstoron bir güzgü olmalıdır Bir xalqın doyərıni ancaq onun
şcir vo ədobiyyatının dəyərı ılo nıüqayıso ctmok vo ölçmək olar.
İlyas. Əbül-Ülanın əlini öpərək, şad bir surotdə dcdi:
- Monim də dcdiyım budur, qoca şair! İki adamın siması bır eüzgüdə ycrloşo bilməso do. böyük bır xalqın modonı siması bir rübaido
ycrloşə bilər.
Öz dilindo şcn olmayan bır xalqın nəyı ola bilər? Bır xalqın dil
modoniyyotinı yaradan onun ədəbiyyatıdır. Şair həm şairdir. həm do
öz xalqı danışan dilin müdafıəçisıdir, dilın varlığını qoruyan əsgərdır.
Əmir İnanc sarayının şairlənndən Zohir. İlyasın və Əbül-Ülunın
dcdiklənnə qəti etiraz cdərok dedr
- Mən sizin dcdiklorinizlo razılaşa bilmərəm Bir koro bilmok
lazımdır ki, şeir və odobiyyatda ışlədıion dil başqa. adi dil. yonı xalqın
danışdığı dil do başqadır. Şcir inco vo yüksək fıkırlənn məhsuludur
Buna göro də onu yüksok adamlann malı etmək gorokdir Yüksok
toboqolərın ailə dillori yüksok dildir. yoni fars dilidir. çünkı fars dili
hom ədobi və yüksok bır zonginlık daşıyır. hom də hökumoi dılıdır.
rəsmi dildir Horgah belo olmasaydı, Goncə tarixini vazmaq üçün
Əmir, İrandan cənab Kəmaləddini buraya dovot ctməzdı
Ilyas bu sozə qəhqəho ilə güldü vo cavab vcrdi
- Bu cür fıkirlordosl adamların başında yctişon fıkir deyil Əvvəla
bunu anlamaq lazımdır ki, sizin dcdiyimz yüksok dildo yazılan şen
xalqımız torcümo vasıtosilə oxumalıdır Lakin mən yazdığım şcirlən
ölkonın ziyalı və əyanmdan başlamış kondlisino, çobanma qədor hamı
oxuvur və monim llkrimi anlayır Bir şair iiçün do bu kifayətdır
Komaloddin söhbəto qanşaraq dcdi:
M əncə, ycrlı dildo do şeir yazmaq olar. Lakin mosolonın əsas
nöqsanı burasındudır kı. yerli dıldo ya/.ılan şeırlor xaqan saraylannııı

uca hasarlannı aşıb ıçon gıro bılmoz vo saray əhlino yctişməz, yctişso
bclo saray olıli onu oxıımaq istoməz. bu da şainn şeir üzorinda çəkdiyi
zohm ətlonn hodər gctmosino səbəb ola bilər.
ilvas bu sözlorlo do razılaşmadı ü , çox ciddı bır vəziyyot alanıq
dedi:
Şaır adlanan kımsə şeir yazdığı zaman onun xaqanlan və padşahlar sarayının yüksok hasarlannı aşa bilib-bilınoyocəyi barəsindo hcç
do düşünmür. çünki şeır yalnız uca hasarların içərisino qapanan on-on
bcş nəfər üçün yox, minlor üçün yazılır Fars dilindo yazmaq m osələstno gəldikdə, mon ancaq bunu dcyo bılərom: horgah xaqanlar vo
saraydakılar bızını asorlorimtzı oxumaq istərlorso, bız yerli dildə yazılan əsərlərim ızi fars dilınə də tərcüm ə edə bilonk. Lakin bunu da bır
koro yadda saxlamaq lazımdır kı. azərbaycanlılar hər ışdə güzoşto
gctsə do, öz dili barosındə güzoştə gctmoz.
İlvasın söhboti çox cıddi şəkıl aldı. Əbül-Üla va Mücirəddin hisscdilm oz bır surətdə çəkılib getdilar. Nə Zəhır, nə də Kəmaloddin
llyası öz fıkirlorinə tabe edə bildi. Buna görə də söhbotləntıə mosləhotverici bır don geydirm əya başladılar:
Gənc şairson. gözəl şcirlor yazırsan. qanın da isti, coşqundur;
ılhaının pak və müqoddəs bır ılhanıdır. lakin haman şcirlorini vo bizə
ctdıvın söhbotlərim başqalarının yanında deyib oxuma! Bununla özünü
Əmirin və xaqanın geniş chsanlanndan məlınım edo bılərsən. Ağlını
başıııa yığ! Belə rəvaıı lobinlo sənin çıynin padşahlann zongin xolotlorını gözloyir Xususon Şirvan şahı ƏbülmüzəfTər şeir maraqlısıdır.
Lakin o yalnız fars dilində yazılan bədii şeırlori sevir.
İiyas bacardıqca sakıt damşmağa çalışırdı, ancaq bacannırdı. O. ikı
nofər əcnəbi nüm ayondəsinın ycrli xalqın, hotta m ədoniyyatcə bclə
onlardan bir ncçə qat yiiksokdə duran xalqın. dilini və ədəbiyyatını
tohqır etmosıno qarşı soyuqqaniılıqla baxa bilmədı və cavab verdı:
X olətlordən mohrum edılocəyım aydın bır mosələdir. Burada
mübuhisayO ehtiyac yoxdur Xolət yalnız oyilən va səcdo cdən başlara
qısm ət olur Mənim başımı ısə zamanımın dəhşotlı küloklon, qasırğaları belo aym əyo qadır deyildir. Yazıçı və şair olan zatın başı söyüd
ağacı deyildır kı. ıxtıyarını küləkiorın əlinə vero bilsin. Bir do xəlotlər
şcırın qiyınotino yox. ızzoı və şərəfın qiym ətinə verılir M ondə isə
xolotləro satılmaiı izzot v a şaro f yoxdur
Kəmaloddın acığından tıtrəyə-tıtroyo dcdi:

- Bu sözlərin hcç birisi bir şairin ağzından eşiditocək söz deyil.
Bunlar bır üsyançı fıkrinin məhsuludur
İlyas gülümsünorək:
- Bu sözloriniz də doğrudur, - dcdi. şaır üsyançı olmalıdır Şaır
qoyun dcyıldır kı, qəssab bıçaq ıtilorkən başını aşağı salıb otlasın.
Momodan və Tobrızdə tozo atabaylərə bazarlar. kondior tıkmək uçün
vurulan qamçıların sosi hanndan artıq şairı ralıatsız etmalıdır. Qoyun
sürüsü kimi Şımalı Azərbaycandan İraqa və Homodana sürülon xalqın
iniltilorini ancaq monım qulağım cşıdər vo mənim qəlbıırı hıss cdə
bilor. Əcəba, cənab Zəhirlor və Kəmaloddınlor Arandan işə aparılanların ölüb-qalmalanndan xəbərdardırlarmı'’ l lərgah xobordar deyilsınızsə cşidin. dcyim: Eldonız rübatını tikmok üçün Arandan apanlan
altı min nəfərın ancaq mın nofori qayıtmışdır. Onların ağlaya-ağlaya.
qamçı və kötək gücüno üz torpaqlanndan aynlıb macbun ışo aparıldıqlan sizda na kimi təsır burnxdı? Şübhəsiz kı. heç bır təsır buraxmadı, çünki siz onlara yabançısınız. Birınız ıranlı, o bırıniz ıso
xarəzmlidir
Bu mövzu üzərındə başlanan söhbət çox uzun çəkdi Zolıırlo Koınaloddin vidalaşıb getdilor. İlyas ycno do gəlib yenndo oturdu. böyrü
üstüno yıxılan söyüd ağacına söykondi və cihindon dəftonnı çıxarıb
şerini tamamlamağa başladı O. suların coşqun dalğalanna. çaym sürət
vo hoyəcanına baxmadığı zaman yanında bır nəfor bcli bükülmüş
qocam gördü və diksinərək soruşdu:
- N ə istəyirsən?
Qoca gülümsünorak cavab verdi:
- Sonin sağlığını istoyıram Mon Əmir İnancın bağbanıyam, sonə
moktub gətirmışəm,
İlyas qocaya toəccüblə baxaraq soruşdu
- Əmir İnancdan mona mOktub?!
- Həyəcan lazım dcyıl, moktubu Əmirın özü yox. qızı göndoribdır
İlyas yena do böyük bir Iıoyəcanla soruşdu
- Əmırin qıztmt?!
Bağban:
Boii, Əm inn qızı, Qotibə xanım sono moktub göndoribdir. dedi
vo ollori tıtroyə-titrəyo məktubu ilyasa uzatdı.
İlyas məktubu böyük bır hoyocan və toraddüdlə bağbandan aldı.
bağdan iso baş cndınb gctdi. İlyas moktubu açıb oxumağa başladı:

"Qohrəm an vo şair!
Bu moktubu seno göndorən qız. Əmir inancın qızı vo xalifcyiruyi-zomının novosidır. Qolbıni sono açan bu qız öz iizünü günoşo
belo açmanuşdır. Bırınci kərədır ki. yabançı kişiyə moktub yazıram
Buna göra do mokiubda buraxdığım odobi nöqsanları nıono bagışla.
Məmm qolbımı kışıləra açmaq ıstomodiyimin osas sobobi onları müxtəlif mündərico və mövzularda tobir ctdıyimdır
Son öziin bizim adotimızi bilirson. Bu adotlər qızlann kişilor ilə
üz-üzə oturmasına ımkan vcnmədiyindon. səninlə görüşmək saadoti
məno qısmət olmamışdır Şübhosız ki. bu mohrumiyyotın başqa-başqa
soboblori də vardır ki. onların hamısım bu moktubda göstərməyo
lüzum görmodim
Mən bəzon kişilən kıtablardan öyrənm əyi düşünürdüm, lakin çox
tez bır suratdə bu fıkrımdən daşmdım. çünkı ınsan təbiotinı öyranmok
üçün kıtab yazanların özlən do sohv edo bilorlor Hor şeyi bilavasito
öyrənm ək caizdirso. insanlan biiavasitə təhlil ctmok və noiiyini təyin
cımok lazım golir.
Bu fıkırlərə osaslanaraq kişılon bilavasitə öyrənm ək qorarına
goldim.
Mən Bağdadda təhsilımi bıtırib G əncəyo gəldiyim zaman sonin
qüdratlı bir şair olduğunu eşitmışdim. Hotta Əbül-Ülanın canyəsi'
Səba xanım sənin on ıki tnısralıq bir qozəlıni m ənə vermişdi:
"O gozəl. ınco, sçvgılordon şon,
öır çiçokdır. doğuldu şabnomdon"

Bu qozolinı gündo bir neço koro oxuvuram Bu şcirdo bədiilikdən
başqa, yüksək mündorico vardır. Burada gözol insanları yaradan bir
qotrə murdar su şobnom kolmosi ilo ıfado edilm işdir Bodii odobiyyatda ancaq bədiı kəlm ələr işlotmok lazım olduğunu son. gonc şair. Iıamıdan ovvol toyın ctınişsən. Bu qəzolin haqqında danışnıaq üçün soni
görmok istoyirdım. Bir dofo soni Molikşah mcydanından keçdiyin
zaman uzaqdan gönnüşom Bır koro do Ozanlar m ohəliəsino girdıvın
/am an gördüm. İkı kora də Əbüi-Ülanın evindo oldugun vaxt damşmaq istoyirdim. lakin mümkün oimadı Bıı losadünorin hcç birısindo
sonin şəxsıyyotmi toyin ctmok mümkün olmamışdı. Son dəfə atam
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soni hüzuruna çağırdığı zaman soni lazımınca gördüm vo şəxsıyyotinlo kıfayot qodor tanış oidum Doğrusu. xoyalımda sono müxtolif şəkıllor vermokdon yorulmuşdum, haman tanışlıqdan sonra qismon dincimı
aldım. O axşam mon qarşımda nümunovı bir kışı siması görmoyo müvoffoq oldum. İnan, İlyas! Anamın canına vo babam xolifonin müqoddos varlığına and içiram, mon haman axşam ancaq sonı müdafıo etmok
üçün mühakımo otağında otunnuşdum. Mon sonin barando çıxanlan
hor bir montı qorarı dəyişdiracokdim. Sondon nca ediram, homın bu
moktubun cavabtnt yazıb bagbammız Salımın vasitəsilə mono göndor.
O məktub monim qolbım kımi hor bir koso gizlın qalacaqdır Sotı
mənım məktubumu dostlarına göstormo
Sənə daima bir dostluq hörməti boslovon Qətibo"'.
llyas Qətibənin moktubunu oxuduqdan sonra bır xcyli düşündü.
Nohayot. gülümsoyorək moktııbu cibıno qoydu. O qalxıb gctmok ıstoyırdı, çünki axşam yaxıntaşırdı, soyahətçılorın bir çoxu mcşodon çokılib gedirdi.
Rəna ağaclann dalından çıxıb yavaş-yavaş İlvas oturan söyüd
kötüyünün yanına doğru ıralılodi. sonra oldıtğu verdə donub durdu. O
utanırdı. başını yuxarı qaldırıb otrafına haxmırdı. İlyas qalxıb gctmok
ıstorkon, Ronanın quntyub qaldığını gördü Qızın mohbub çöhrosındo
btr kədor var idi. Onun gözlonndo İlyasa ilham vcron o datmı güiüşior
artıq yox ıdi. Çöhrəsi tcz-tez dəyişirdi. Çöhrasinın rangı yağışdan çıxmış fozanın qövs-qüzehlərt kımı rangdon rəngə keçirdi. O, buhar buludu kimi dolmuşdu. yağınağa başlamasına az qalırdı. İlyas ona imkan
vcrmək istomodi, irali golib onun hor ikı çiynindən döşüno sallanınış
qara saçlarını sığalladı və bu şeri oxudu
Nodir bu qomli baxış sonda, scvgilim Rona'1!
Dodaqlarında nodir ol sükuı pürmona9!
Rona İlyasın bu sualından sonra haşını ııiana-uıana yuxarı qaldırtb
İlyasm üzüno baxdı. lakin ycnə do kodorlorınin sobəbını açıq deməkdon utandt. ancaq bu sö/lərı deyo bildı
’ Qotıhit XI o'rın b in ıtc ı y u ııs m J a A/orbayciıi) at.ıboyliinıtın s ıv a jı lu'v.ılnul.ı
büyuli rol uyniinıış o la n nıojhur hır qadındır

- Man çoxdan bəri ağaclann dalında durub səni dinloyırdım,
dcdi, lıətta yazdtğın təze şcri do cşıtdım.
llyas Rənanın no dcmek istodiyını vo no sobebo gore kodərlondiynıi dorhal bır şair duyğusuyla hiss ctdı və onun saçlarmı sığallayaraq:
Kedərlənm o, m eniın nıhum! - dcdi, - sənin mohobbotin yaşayan qelbo başqa bır m əhobbət yol tapa bilmoz. Onu yəqın ct!
Nehayet. nisan buludlanndan damcılar axmağa başladı. Rena
ağladı vo başını llyasın çiynino söykedıyı zaman ancaq bir kore yavaşdan:
- O qız çox varlıdır. - dcyə bildi.
Ronamn bu sözündon sonra llyas iki olilə onun başını tutdu, qara
saçlanm kenara çokərok qızın gözlənnə baxdı və:
- Ağlamağa hcç bir sebəb yoxdur, - dcdi. - O qız varlı dcyildır.
O, sənin malık olduğun təbıi zonginliyin qarşısında bir dilənçi müqabilinde do dcyil. Mon sənın mohebbotınle padşahların xezinesində
tapılmayan nadir iııcilər yaradacağam.
Rona tutqun ve titrek btr seslo elavə etdi:
- Mon hcç bir vaxt sonın zonginliyini istomirəm.
Ilyas soruşdu
- No üçün. məmm ruhum?
Çünki sen zengin olduğun zaman yoxsul bir qızı atacaq ve
“soviyyomiz bir dcyil" dcyo zongin bır qız axtaracaqsan.
Sohv ctmə, Rəna! Man şcrimin qiymotli incilerini senə olan
scvgi duyğularımın nəhayetsiz donizlerindən oldə cdırem Sonın scvgindon aldığım ilham tarıxdə misli yazılmayan dastanlann möv'zusunu
vcnr Rəna. son onu bilmolıson ki. osrlonn tarixı sonin qara saçlarından süzülüb bövük-böyük kitabların vəroqlorinə tökülocok. Əmin ol,
Rona! Goncenin yaşıl tobioti arasında çırpınan bu qolbim ancaq sənin
scvgilerinlo şcir dünyasını feth cde bilecok. M enə inan, Rəııa! Bu
gonc şair scvgi dastanını seninlə başlayıb. səninlo do bitirm əyə çalışır,
Nohayot. Rona İlyasa sual verdi:
Bəs o məktub no moktub idi?
- O bir parça kağızdır. Sonin mohəbbotındon aldığım ilhamlar ısə
zongin bir kilabxanadır.
Ronanın qolbi bir az sakıt oldu. O başı tlyasın çiynində iken dcdi.
- Bu gün oxuduğun şcir ovvolki şcirləro nisbəton daha zəngındir.
İlyas ycnə də onun saçlarını sığallayaraq:

- Əlbotto, sən o şcri scvecoksən, çünki şcrin mövzusu səno olduqca tamşdır
Ilyasın bu sözündon Rona təəccüb ctdi. O. llyasın üzüno baxıb sonışdu:
- Ncco yoni "haman şcnn mövzusu sone tanışdır?” - Əcoba. son o
şcn mənim yanımda bir ncço koro oxumuşdunnıu?
- Xcyr, oxumamışdım. Lakin o şcir bahara yazıldığı üçün səninle
əlaqodardır. Çünki sən də ınənim hoyatımın bahannda biton ilk çiçoksen. Dalıa açığı o şcir Ronadır. O şcrin içorisindo qocalmaz bır gonclik boslonir.
Bu sözlordon sonnı Rəna olini tlyasın olindon çokorok surotlo çəkilib gctdi, İlyas onu dayandırmaq üçün səslodi:
Ey gözol molokım, dur. moni dınlo.
Dünya yaradıram sonin cşqınlo!

ilyas Rona ilə görüşiib vidalaşdı. Çaym konanndakı söyüdlorin
kölgəsi ilo çokilib gctmək ısteyırdı. İlyas gctmoyo təlosirdi, çünkı
uzaqdan qız-qadın seslən gelirdi. Səslər gct-gcdə yaxmlaşırdı Az
kcçmodən Əmir İnancın nökerleri mcşodo göründü və bunun dalınca
da cariyə vo kenizlərin oxumaq səslori cşidildi.
Güllü, çıçəkli Gonco,
Ai kapənəkli Gencə.
Əlvan-əlvan güllordon
Qoynu bəzoklı Gəncə!..
İlyas bu neğm ələrı cşidarkən qodomlorino süret vcrdı Bu noğmoler Əm inn arvadımn ve yaxud qızının mcşo soyahotıno çıxdığını bildirirdi İlyas bu gün meşenin qoruq olduğunu bılmırdi, Buna göre do
mcşonın soyahotino çıxmaq qorxulu idi Qulamlar və nökorlər mcşonı
araltğa alıb ağacların altını bır-bır axtarırdı. Çünki bəzən bclo hallarda
kişiler Əmirin qızma. qadınına ve gözol cariyolənno tamaşa ctmok
üçiin mcşoda vo çayın kenannda giztonirdilor. M eşədo gtzlonenlor
tapıldığı zaman döyülür. hobso alınır ve yaxud qulamlar torofindon
ceriməlonib buraxılırdı. Bunun üçün do llyas mcşodon kənar olmağa

çalışırdı Ancaq bu /aınan mcşodn bork axiarış gcdırdi. Ilyas çıxılmaz
bir vozıyyeido qalmışdı. onun mcşodo olo kcçmosi böyük şübholoro
sobob olacaqdı Xüsuson Əmir Inanc İlyasın Qotiboyo tamaşa elmok
üçün mcşodo gizlondiyıni cşıtsaydi. onu cozalandıracaqdı.
O
birt torafdən do İlyas Qotiboyo rast gəlmomoyo çalışırdı. Lakın
qurtarmaq mümkün deyildi O. hər torofo gctsəydi, yeno də Qətıbonın
qulamlarına rast gəlocokdi. Hcç bır torəfdon çıxış yolu lapa bilmodiyindon, olduğu yerino qayıtdı vo homişo oturduğu söyüd kötüyünün
tistündo oturdu.
İki dəqiqə kcçmomişdi. bir dosto cariyo ollorində ud vo çong
oxuya-oxuya m cşəyo girdi Bunların dalınca da b irdostə qulam çiyinlərində laxt-ravan goldı Taxt-rovan yaşıl budaqlar vo gül dəstolori ilə
bəzonmişdı. Qətıbo başında qıymətli daşlar düzülmüş qızıl tac olduğu
halda taxt-ravam n içində oturmuşdu. Əlvan ipəklor vo cürbəcür qumaşlarla bəzonmiş Qotibo tovuz quşunun qanadlan kimi parıldayırdı.
Taxt-rovanı ycra qoydular. Gözəl carıyəlor Qətibənin qolundan
tutub laxt-rovandan çıxardılar Qulamlar çəkildı Qotıbənın otrafında
cariyəlor vo konizlor qaldı. Qızlar çalıb oynamağa, qəhqoholərlo gülməyo başlarkən llyas da oturduğu yerdən bir torafo gcdo bilm ədiyındən hoyocanlı dəqiqəlor kcçinrdı Qohqoho sosinə mcşənin quşlannm
da hoyocanlı səslori qarışaraq mcşədo qcyn-adı bir vəziyyot törayirdi.
Cariyəlor Qotibonin yanında golən iki nəfər xaconi qıdıqlayıb gülüşürdülər Gözəl canyolor xacolərin yaxasından tutaraq:
Ölson də, qalsan da sonə əro gcdəcoyom, sənın eşqındən doli
divanəyəm , - dcyərok zarafatlaşırdılar'.
Qotibənı əyləndırm ək və güldürmok üçün xacələr, cariyəlorin
olındo m nzhako aloti kosılmişdi. C anyələr onlan ağladana qədor oynadıb. Q ntibəyə şikayato gcdincoyə qədər incitdilər. Nəhayot, Qotibo
xacəlari carıyələnn əlindon alıb buraxdı, indi do cariyəlor qara konizloro yanaşıb onlarla oylonirdilər. Qatibənin K afuradlı qulamı uzaqdan
qışqırdı:
- Yabançı' Yabançı!
1 X a c o l o r (oxlalar) uvaqlıqılnn axla ulunmuş saray xıdmotıno lıa/ırlanan adumlara dcyırlor Iran vo or.tb ansiuk/aiıyası hiıkmdar vo oyanlun xacolon horom ıçtırısındo saxluyırlur Xacolıır çux hııromlı aılulordo lıoromlorı oyronmok vo onlnrıp yabançı
kıjılor ılo oluqədo olub-olmadıqlarını loyın cdib ağayu xobor vcrmok, holla casusluq
vo xofiyyoçıhk vo/ifosıni do ycnno yciınrlor

Bu sos eşıdilon kimı, dorhal carıyo vo konızlonn içorisindo sukut
başludı. Əbül-Ülanm canyosı Soba xanım Qoıibonın başina nazık ıpokdon toxunmuş bir nıqab saldı. Taxt-ravanın tçorisındən bir kürsü gəIırdilor, Qotiho acıqlı bır suratdo onun üstündo oturdu. Əmırın qızına
baxmaq üçün meşodo gızlonon müqəssıri döydürmok üçün çubuqlar
hazırlamrdı Meşodo gizlonan namohramlon Qotibonın özü cezalandırmalı ıdi. Müqossinn gotirılmasini omr ctdi.
Bir r.cçə dəqıqo keçandən sonra qulamlar İlyası aralığa alıb gətirdilər Soba xanım İlyası göron kimi lolosık Qotibonın qulağına pıçıldadı
İiyas, İlyas! Şaırdir, haman şcrı yazan şairdır:
"O gözəi, ıncə, scvgılərdon şon
Bır çiçəkdir, doğuldu şəbnomdən"
Qotibonin bütün varlığı titradı O dorhal İlyası tanıdı vo öz qalbındə dedı: “No gözol, nə də əlvcrişli bir tasadüf. Indi mon gonc şaırlə
lazımi qədor danışıb qonuşa bilorəm".
Q ətibə üzündən niqabım qaldırıb İlyasın üzıino baxdı. O. gonc şaırin qolbıni dərhal. hotta birincı nozordə oğurlaya bıləcayıno inanırdı.
çünkı orob, türk vo rum qanının bir-birino aşılanmastndan doğulan bu
afotı bırinci görüşdə sevmamok qabıl dcyildı. Ciözalliyin xarıcı xüsusiyyətlərini tamaınılə monimsəyən bu qız, asrinin an zongın zınotlərini daşıyırdı.
Q ətibə llyasa sual vcrdi:
- Bu gün mcşonin qoruq olduğunu bilmirdınmı? Əm inn qızına
baxmaq üçün meşodo gizlonən namohramlarin ağır cəzalara düçar
olacağını eşıtmomışdinmı?
- Son cümiəntzi bilirdim, lakın mcşənın qoruq olduğunu bılmırdim İnsan hor şcyi bılmoyo qadır dcyıldır Bu barodo no car çokılmış,
no do xəbor vcnlmışdi. Eyni zamanda. Əmir hozratlənnın qı/.ına baxmaq moqsədilo do mcşoyə galməmişdim. Mon daima mcşado gəzıram Buna adot ctmişom, çünkı tobıotın boyük mocüzolərı bu yaştllıqlann içərisındədir. Yaşıl şaxolordan doğan qırmızı yaqutlara tamaşa
ctmok, golin kimi nazlanan qızılgüllorin qarşısında toziın cdan sorx
ağaclarına baxmaq, çoman qızlanna nağmo oxuyan quşlan dınlomok
daima sənotım olmuşdur.
Qotibo özünü ağır tutaraq llyasa bir sual da verdı:

Demok ki. sən bu mcşelərdoki möcüzolori öyrənirsən?
Ilyas Qəfıbonin onu danışdırmaq istədiyini hıss ctdiyindən ona
belo cavab vcrdi:
Xeyr, möcüzəlori öyronmoklo borabər, möciizo yaruimaq tıçün
do m eşəlordə goznıoyı sevirəm.
Bu sözlordon Q ətıbo daha özünü saxlaya bilməyorok gülümsündü
və soruşdu:
- Demok ki, son peyğombənion?
- Xcyr, pcyğom barlər yaradılmışdır, m ənsə yaradtram.
- F.lo iso Allahmısan?
Boli, mən Allaham. lakın mən varlığından uca düşünon insanlan
yox. hor şcydən ucada duran şcri və ədobiyyatı yaradıram.
Bu sözlərdon sonra Qətibo vo onun yanındakılar qəhqoho ilo güldülor. Sonra Qotıbo İlyasla olan söhbətıni davam etdirdi vo ciddi bir
voziyyat alaraq dedi:
Allaha şərik qorar vcrənlorın kafir olduğunu bilmirsonmi? Kafirın cəzası sənə molum dcyiimi?
İlyas bu sözloro gülümsünorok dedı:
Allaha şənk qərar vcrənləri cəzalandınnaq lazım golirsə. insanlann bir çoxunu cəzalandırmaq lazım gələcokdir. Hətta xanım həzrətlorinin on adı nökorlori do bu cozanı alacaqlar, çünki onların hor birısı
Goncodo özünü Allah bilir.
ilyasın bu sözündon sonra indıyo qədər güloniorin siması birdon doyişdi. Carivolor, qulamlar. qullar vo qara kənizior bclə bu goncin qorxmaz bır adam olduğunu bildilər. Qotibə isə İlyasın bu cavabından titrədi
və kimlə danışdığını toyin ctdi. O, yanmdakılanı müraciət cdorok dcdi:
- Gedib mcşoni gəzin. Mən bununla toklikdə danışacağam
Hamı çokılib getdi. Q ətibə üzünü İlyasa tərəfçevirıb:
- Otur! - deyə omr etdı
İlyas oturmayaraq:
Monim oturduğum müoyyon yer vardır.
Buradan uzaqdırmı?
- O qədər do uzaqda dcyil.
F lə isə gedib orada oturaq.
Qotibo İlyasın dalınca düşüb böyrü üstündo yıxılmış söyüd ağacının yanına goldi. ikisino do yer var idi, oturdular. Çox yaxm oturdular,
çünki voziyyət bunu tolob edirdi. Qotibə İlyasdan soruşdu:

- Əcoba, bu qodor gcniş mcşolikdo özüno buradan da gözol bır yer
tapa bilmodinmi?
- Burada oturduğum zatnan tobiətin bir çox incolikləri gözümün
qarşısında durur Siz o çaya yaxşı baxın. görün onda no qodor cıddı bır
tolaş vardır. O qabarıq dalğalarm arzu vo oməllorlo dolu olan bır qolb
kimi çırpındığını görürsünüzmü? Bır-bırını ötııb keçmok ıstoyon lopolərın müsabiqosi moqsod uğrunda çalışmaq istəyon hər bır gonc üçün
təcrübo dorsi deyildirmi?
Qotibə üzünün o biri torofinı do açaraq İlyasa dedi:
- Bu gün xoşboxtlık monə üz göstordiyi üçün mon do birinci dofo
olaraq üzümü yad kişiyə göstərocəyom. Sondən utanmayacağam
- Adi bir işdən ötrü utanmağm monası yoxdur Lakm bundan ıkınci adamın zərər çəkmosini düşünmok lazımdır Atanızın açıq gəzon
qadınlan görəcək gözü yoxdur Mohsoti xanımın başına golon folakotdən xəbəriniz olmadımı?
- Sən no üçün moni Mohsoti xanımla müqayiso cdirson? Mon
üzümü yalnız səno göstorirəm, o ıso bütün şohorə göstorirdı I lətta üzü
örtülü gozmoyi do qanun və şəriot xaricində bilirdi. O hotta Cıənco xotibinin oğlu Əmir Əhmodi do bədboxt ctmışdi. halbuki Əmır Əhmod
ibadotxanalarda hoyat keçirən bir adam idi Nəhayət, Mohsoti onu Xorabat mohəliosinə cəlb etdi O da üzü açıq gəzmoyi Goncə qızlanna
vəsiyyət clodi, axırda bu qədor qanların tökülmosino sobəb oldular
İlyas qızın yersiz mühakimolorino ımkan verməmək üçün yanındakı gül ağacının bır budağını çokib Qətibəyə göstordi vo soruşdu:
- Bu budaqdakı nodir?
Qotibə baxıb dcdi:
- Qönçədir
Bundan sonra İlyas o bin oli ilo gülün başqa bır budağını göstorib
soruşdu:
- Bos bundakı nodir?
Qotibə baxaraq:
- Bu da güldür, - dcdi.
- İndi dcyın göriim sizce. bunların hansı binsı yaxşıdır? Gülün
qönçəlikdə qalmasımı. yaxud pordodon çıxıb gül olmasımı?
- Qönçonin gül olması daha gözoldir.
Qönçənın gül olması yaxşıdırsa. no üçün qız vo qadınların daima
qönçolor kımı pordotlo qalmasını tolob cdirsiniz?

- San do üzü açıqlığı scvirsən?
Sızin bınncı görüşdo üzünüzü açıb gösıordiyiniz mono böyük bir
cosaroı verdı.
- Mon öz likrimı ancaq öz joxsiy>'əlimdo hoyata kcçırmokdoyom.
Hcç şübho yoxdur ki, bu fikn ümumiloşdirmok vo yaxııd qanun çorçivosinə salmaq ıslorsom, moni do Mohsəli kimi tənqid cdəcəklər.
- Siz də üz açmağı Mohsolı xanımdan öyrondinız?
- Xcyr. mon ondan öyrənmədim.
- Bəs no üçün üzünüzü açdınız?
Oolbimı açmaq ıslodıymı bir adamdan üz gizlətmoyin nə monası
var idi. Ancaq, son bır şcyi da bilməlisən ki. mon üzümü sono açdığım
zaman bunu haram bilırəm Məhsoti isa bunu halal bilirdi
ilyas sakil oldu. cavab vcrmodı. çunki Q otiba ilo çox da açıq damşmaq ıstamirdı. Qotıbo bır nıünasiboı noticosındo danışılan söhbəılon atasına da xobər vero bilərdi. Sükul bir ncço doqiqo davam cldi.
Qoıibo İlyasın uzun söhboidan boyun qaçırdığını hiss cidiyi üçün çox
əm niyyətvenci bir suraldə dcdi
- Utanma vo açıq danışmaqdan qorxma! Son şairson, bunu bırınci
görüşdə lııss ctməlı ıdin. Mən üzümdən pərdonı götürdüyüm zaman
hər barədə pərdonin aralıqdan götürülmosinə ıcazə verdiyımi bilmoli
ıdin Səno göndordıyim məktubun cavabını göndormokdon qorxmamalı idın.
- Moktubunuz qorxulu moktub ıdı.
- Orada sono boslədıyım hörmətdən başqa bir şcy var idimi? Xolifonin novosı torofındon göndənlon moktuba da qorxulu moktub
dcm ək olarmı?
- Qorxunun əsas cohotını toşkıl cdən mosolo də elo sızin Əm ınn
qızı vo xolıfonm nəvosi olmağımzdır. Mon yoxsul bır şaıram. Sızın
özünüzo do m əlum dur kı, atanızın dövriindo şairlordən doyorsiz vo
hoqır bir adam yoxdur. Monim sizo dcmək ıstodiyim bir çox mosololər vardır kı, onlan sızın fıkrınizın torozisındə çəkmok yaranıaz. Monfı
bır nolıca vero bılor. Momm demək istədiyim m osəioionn bır çoxunu
sızın özünüz do bilırsımz. Tobiotin ölçüsündən keçm əyan heç bır şcy
yoxdur. Qadınların örtülü gəzınosi iazım olsaydı, tobıot bu lüzum iyyotı hcç bır vaxt unutmaz vo üzorindon keçmozdi. İndi sizin özünüz
fıkırloşın. Sızin üçün örtülü qalmaqmı vo ya bu gözəl təbiato açıq üz
vo açıq gözlo baxmaqmı yaxşıdır? Buna öz vicdanınızla cavab vcrın.

Q ətibə heç da düşünmodən:
- Şübhəsiz kı, açıq gəzmək örtüiü gəzmokdən daha yaxşıdır Lakin
hər kaso görünmək, bılaıstısna hər kosin yanında açıq gəzmək qadının
qiymotini azaldır örtülü şcy nəzorləri açıq şcydən daha tez eəlb edə
biiər. Bu fıkir doğru dcyildirmi?
- Horgah xamm qız əşyadan bəhs edirsə, fıkri doğrudur, lakin biz
əşyadan daha çox, canlı insanlardan damşınq. Bir mosələnı qeyd
etmok lazımdır Canlı bir insanın örtülü gəzməsi ınsanlarda özlənno
qarşı maraq oyandırmaq əvəzinə, şübholor oyandıra bilər. çünki özündo xostolik hiss cdənlor və üzlorində biton lyronc yaranı göstormoklo
kişiləri iyrondirmok istəmoyon qadtnlar da çöhrəsini gizlodə bilor
Lakin gözol bir qadımn çöhrəsini gizlotmosı kişilon təbiotın boxş ctdiyi ncmətlordən məhrum etmok dcmokdir. Halbuki hər qodom başında gözol və scvimlı simalara tosadüf ctmək ınsanlann nıhunu yüksəldir və kədorlərini unutdurur, daha açığı. tobiotin möcüzolərino inandınr. “özünü bilaıstisna hər bir kosə göstəron öz qivmoiıni azaldır" fıkri do yanlış fıkırdir.. Örtülü şeyə qıymot verən olmaz. Şoxsan mon
özüm meşəlordə gizlonorok sizi görmok istəyonləro gülürdüm. boz.on
onlann döyüldüyünü, təhqır olunduğunu vo ya corimə edildiyini eşitdiyim zaman onlara acığım tuturdu tndiso mon sizi açıq bir çöhro ilə
gördüyüm zaman sızi haqsız hesab ediram
Qotibə qaşlarmı çatıb sual vcrdi:
- Mənmi haqsızam?
- Bəli, ofv cdin, birınci haqsız sizin özünüzsünüz. Sız açıq olsaydınız, sizi görmok üçün meşəlordo gizlononlər vo bunun üçün do döyülon və tohqir cdilonlor olmazdı. Çünkı bəzı adamlarda yaşlı olduqlanna baxmayaraq çocuqluq xasıyyotiori davam cdir, onlar hor şeyın
ıçorısıni öyranmoklo maraqlanırlar. Buna göro do qısmon sızə haqq
qazandınram, çünkı örtulü şeylərlə maraqlananlar çoxdur. Lakın gözollik xəsısliyi sevmomolıdir. Təbıot olduqca mahır bir sonotkardır,
bunun üçün do mon tobıoti seviram. robıot, orob, rürk və nım qamndan düzəldilmiş bir gül dostəsini bızo toqdım cdibdir Bız bu ncmotlo
doğnıdan da maraqlanmalıyıq.
Qotibə nazlanaraq sual verdi:
- Şaınn tə n f etdıyı gıil dostosmı görmok olmazmı?
- Siz onu hər gün görürsünüz.
- Harada?

Güzgüya baxdığınız zaman.
- Dcmok ki, mondo türk. orob qanı i!ə borabər rum qanı da vardır.
Boli, vardır Sı/. bunu biimırdinızmi?
Bilmirdim, rica cdirom, doğrusunu söylo Bu hoqiqotdirmi?
Hoqiqətdir.
- Rica cdirom, izah ct.
Sizın böyük nənoniz. Mütovokkil xolıfanin qadını Şəanın xanımdır. Onun şcir oxumaqda vo şcir yazmaqda böyük bir şöhroti var imiş.
Qotibo, İlyasın sözünü kəsarak:
İnandım, inandım, - dcdi, - mondo rum qızt Şəaninın qanmdan
vardır Monim şciro və musiqiyə olan marağım da bunun noticəsi imiş.
Sözünü davam ctdir!
- Şoanin xammın atası Şam tərənənndo mövcud olan bır dcyrdə
(monastır) ibadət cdon m əşhur keşişlordon idi. M ütəvəkkıl xəlifo Şanı
səyahətino gctdıyi zaman keşışə qonaq olmuş ve Şəanin xanımı orada
görüb scvmiş, ona cvlənmışdir. Sənın baban xəlifə Müstorşidbıllah
Şəanin xanımın novələrindon birisınə cvlənm iş vo sonın anan Safiyo
xanım da ondan doğulmuşdur Bu yalmz sənin babana moxsus olm ayaraq, bütün xəlifələr (Məıısur və Harundan başqa) ərəb qızından
doğulmamışdır', ovvoldə olduğu kimi indi də xəlifə sarayian türk,
gürcü vo rum qıziarı ilə doludur.
İlyasın bu sözlərındən sonra Qotibə düşünm əyə, İlyas isə ona və
onun daşıdığı zınotləro tamaşa ctmoyo başladı.
Q atıbə gözol ıdi; onda türklükdən qara saçiar, əroblikdən təbossümlü gözlor, rumluluqdan ağlı-qırm ızılı yanaqlar on gözo çarpacaq
cohotlordon ıdi O. söyüd kötüyünün üstündo olvan bir rəsm kimi oturmuşdu Tirm ə çopkoninin bclini almaz vo yaqutdan toxunmuş komoriə
kıp bır surotdə çokmişdı Çopkənın yaxasındakı zümrüd vo zəbərcod
düymolori. almndan tcllorino saçdığı badam şokıllı almaz cıqqa, ağ vo
ınco topuqlanndakı inci xaixallar. ikı tərəfdən döşlorinə taxdığı almaz
ayparalar. onu tovuz quşunun qanadlan qodər bəzomişdi. Onun gözol
bir qadın olaraq hcç bir nöqsanı yox ıdi
Bu. no gözol parçadır. Q otibə, söyloyin, bu harada toxunmuşdur?
Q otibə tooccüblə:
G əncodə, ocəba sən bılm ırsənm i?
İlyas gülorak dcdi
1 "To/ym ül osvar'* kıiubı, bırınci cıld

- Bilirəm, soruşmaqda başqa məqsədim vardır.
- No məqsodın vardır? - deyo Qotibə yenidən soruşdu.
Elə bildim “bunu fılan ölkədən monə töhfo göndariblər'' deyib
votənımiz Gonconin hor babotdə zongın bir xəzino olduğunu ınkar
cdəcoksiniz.
Qətibo İlyasa cavab vcrmoyıb sükuta gctdi.
İiyas sükutu pozaraq:
- Demək ki, siz şciri vo musiqini sevırsiniz, - dcdi.
Qətibə do cavabında:
- Şcir və musiqi mənim ruhumun yegano qidasıdır, - dcdi.
- Oxuyandan. çalandan vo şcir yazanlardan kımt çox sevirsiniz?
- Mən Bağdadda təhsil aldığım vaxt m əşhur oxuyan, çalan və şeir
yazan qadınlardan Türfə vo Z əof xantmı çox sevtrdim. Bağdadın ən
məşhur oxuyan vo gözol qadınlanndan Dürrotülbağdadı ancaq bir kərə
görüb və cşido bildim
- Siz Məhsotı xammın çalıb oxumasmdan xobərdarsınızmı?
- Eşitmışdım, lakin görmək mümkün olmadı.
Siz onun Gəncəyo qayıdıb golmesinə kömok edo bilmozmisiniz?
- Sən onu sevm əm əyə söz verərsonmi?
İlyas gülümsəyorək:
- Mon onu indi do. gələcəkdo do bir sənətkar şair kimi scvəcəyom. Gözol qız. mon çox gəncəm. Məhsoti xanım isə olduqca ixtiyardır. Mon onu bir qadtn kimi yox, bir şaır kimı scvirəm:
- Monim canıma and içə bilərsənmi?
- And iço bılorom, iakın hansı bir əsasla məno inana biləcəyinizı
təyin edə bilmirom.
Mondə əsas vardır. Şair qəlbi daşıyan bir zat ona ınanan bir qtzı
aldatmaq istəməz.
Fikrinizlə şorikəm. İndi dcyın görüm, Məhsötı xanımın qayıtması işinə kömək edəcəksinızmi?
- Söz vcrirəm. Sən dc görüm. moktubumun cavabım nə üçtin göndormədin?
- Bizim ikimiz do gəncik, fərq burasındadır ki, mon azad ve açıqda.
siz isə öıtfllü vo pərdə dalında yaşamısınız. Buna göro də monim hoyatdakı tocrübom qismon artıqdır.
- Sonə göndardiyim moktubu özün üçün bır hoqarətmı bıldın?
- Bolko do, mon fıkrimı lazımınca ifado cdo bilmodim Mon, yazdığımz moktubu özüm üçiin hoqıırət kımı yox, sizin torofinizdon baş

vcrmiş bir chliyaLsızlıq kımi lobir cdirom. Bağışlayın, bir az açıq danışmaq la/ım dır Saravda xidmol cdon adamlann bir ncço üzü vardır.
Onlar bir-birini öyrənmoyi vo öyrondiklorini başqalarına xobor vcrmoyi özlorinə vozifo hcsab cdirlor Moktubunuzu mono goıiron qoca
bağban sizin sirlorinizi başqalarına da vcro bilor Kim bılir, bolko,
indıyo qador o sirlor bır ncçosinin olino kcçmişdir. Buna göro do sizin
ehıiyatsızlığınız monı htnldındon anıq düşündürür Moktuba cavab vcrmokdo toxir ctməyimin bir sobobı do budur Bu barodo mono ınanın
Qotibo düşüncoli başını yuxan qaldıraraq:
Mosləhotlərindon hoddindən artıq momnun qaldım, - dcdi.
M əhseti xanımı Gəncəyo qaytarmaqdan olavə ycno də nə arzun olsa
söyləyo bilərson.
Əsas arzum budur ki. moni bu qodor qiymətlondirməyosinız.
Sən şairson, dcdiklərini yaxşı düşün. Bir qızın qolbınə bclo bir
təlobatı vcm ıək mümkündürmü7
Bunsuz da atanızm məno qarşı fıkrı müsbət dcyil. Bu görüş
monim bodbəxtlıyimo də sobob ola bilər. Rıca cdirəm. mono olan olaqoniz dostluq əlaqəsı çorçivəsindon konara çıxmasın.

H ÜSAM ƏDDİN
Qətibo başını allərı arasına alıb Hüsaməddını dıqqətlə dınləyirdi
Lakın llüsam əddtnın bır saatdan bən ortalığa atdığı m əsələlərin hcç
binsi Q ətibonin cşıtm əm iş olduğu m osələ deyildı, çünki Hüsamoddın
daıma Q ətibeni gördüyü zaman bu cür söhbotlordən başlayırdı. O yenə
do sözünü öz qohrəm anlığından başlamışdt:
Mən yalnız Araz ölkesinın qohramanı deyil, bütün Azorbaycanm
tanınmış va sınanmış qəhromanıyam. Siz özünüz bılirsiniz ki. Əmır hozrotlorinin hökmranlığı ancaq moııim qılıncunın sayəsındo möhkom olur.
Pozulan cebhəlar. boğulan üsyanlar, tökülon qanlar. yüzlərco qurbanlar
da buna şahiddir. Bunun sobobinədir ki. aıanız mənim xidmətlərimı
sızin gözolliyinizlo mükafatlandırmaq vodosini vermışdir. Atanız indi do
öz sözünün üstüııdo durubdur. lakin mon sizdo bu mcyli göro bilmirum.
S ı/ rııono adi adamlara baxan kımi baxır vo monim qohromanlığımı qiymotlondirmırsiniz. Çox toossüf cdilocok bır haldır ki. monim scvgımı,
monım soadetimi yoxsul bir şairin əlinə tapşırmaq istoyirsiniz.
Q etibe burada Hiisamoddmin sözünü yarımçıq qoyub dcdi:

- Bcle bir vədanı səno atam da vermiş olsa səhv ctmişdir. Bu çox
köhnolıniş bir işdır Qedimdo bclo işlor var ımış; padşahlar çıxılmaz
bır voziyyotdə qaldığı zaman bclo bır clan vcrırlormiş. "Ilər kos bu
qalanı foth ctso, (ilan pohləvanm başını gotırsə, qızım unundur".
Son Hüsamoddin də bunumıı ıstoyirson? Əvvəla. son hololık öz
qəhrəmanlığını no Aran, no də Azorbaycanda bir koso göstəre bilməmisen. I lolə son çox goncson, no müharıbolor görmüsən. no do qalalar foih
etmıson. Son ancaq Mohsəti xanım mosəlosindo baş vcrən üsyanlarda
silahsız üsyançılann cvlənno girib dofləri, udlan, kamançalan sındınb
pəncerodon küçoyə atmısan. Bunlann hamısı öz qiymotindo bir xidmotdir. Lakin bu xidmotlor gözol bır qızın - Qotibonin qiyınotı dcyıl Atam
moni ucuz satmaq istoyirso, bu günün özündo Bağduda qayıdaram
Sonin qılıncın sayosindo möhkomlonon bır hökumoti ıso no qodor
düşünüromso göro bılirom, Son onu bilməlison ki. böyük bır adama,
yaxud böyük bır hökumnto arxalana bilmoyon bır qılınc, kımin etinde
olursa olsun, bir parça dəmirdir
Mon ycno do sonə vcrdiyim köhno nosıhotimi tokrar cdəceyem
Son Dilşadı scvmoli vo ona cvlənmolison. Mon onun Föxroddinlo görüşüb sevişmoyinin oleyhinoyəm. O hom gözoldir, hom do oxuyub
çalan ve qanacaqlı bır qızdır. Son bu nosihotiıni qobul ctson, ycno do
dostluğumuz davam cdə bilor. Biloks, sonin monimlo tcz-tcz görüşiib
scvgi söhbotlonni tokrar ctmoyinə icaze vcrməyocoyom.
Hüsamoddm acıqlanaraq öz hosob-nosohi haqqında danışmağa, soyadının orəb xəlifolonnə böyük xidmətlər göstordiymı saymağa başladı
- Məni tamyırsımzmı? Mən böyük Buğanın novəsiyom
Q otibə öz ctidalını pozmayaraq:
- Boli, tanıyıram Son "Şorabi" loqobılo adlanan kışının nəvesısen!
1 U u g ıı • hıcrı 234-cü ıllurüo A/orbaycandii xolifotaru qarjı dü/.ılun üsyanlar
/.amanı Mfitovokkıl xulıfo nırufındvn A/orbaycanı qanlar i(,ındı> Njf-maq ucun gond.v
nlınıjdı Babok üsyamndnn üunnı, lı>/o üsyanlan ıdanı cd.ın mnşhur MohuıııriKKİ ıbnUoıs Snmiriyo şohonnın ınohbosındon qaçıb A/orbnvcana golınıj v.» onıdu bıt hökumol lu>kılıno ba$İAmı>dı Xolifu Mütovokkil, Hoısın üsyamm bogmaq ııçun Itomduyo
ıbn-Olıni (orob lanxındo moşhur olun fo /l Sodının novosıdır) bi>yük bır ordu ılo A/orbaycuıııı göndurdı vo A/orbaycan hökumolini ona inpjırdı Mulovokkıl llom duyu ılo
borabor Zırok lurkı vo ıbn-Sısl ııdhınnda ıkı mu>hur koııuuulanı du cmun yanınu qo>du
A/orbaycanlılar bu ordunıı Tubn/ ılu Morond arasımlı In/ııııı qudur döydü Nohayot.
Müıovukkıl xulıfo lürklordon Uufnnı b<>yük bır qojunla A/orbaycuna göndordı A/orhaycanlılar ycno do ibn-Boısi tılu vcrmudılor Nohayot, bır xoyanot nutıcusındu IbııHoıs hubsu alındı (MuMhf).

Rıca cdirom, momm babama “Şonıbi” adı vcrməklo onu tobqır
ctmeyosıniz. Bu loqobi monim babama azorbaycanlılar vcrmişlor
Çüııki Azorbaycan ancaq monim babamın qılıncı sayosındo Mütovokkilbillah xolifoyo boyun oymış. On bcş xolifo torofindon hünnot vo
chtirama nail olan bu ailoyo qarşı mfrot boslomok üçün osaslı bir sübutunuz varsa. mono açığını söylomolısini?..
Qotibo vcno do soyuqqanlı bir surətdo cavab vcrdi:
Müsamoddin. sən ağıllı ol. bır tarıx no qodor yüksək vo şorəni
olursa olsun. doyori olmayan varislor üçün hcç mənzilosındodir Mon
soni dəyorsiz hcsab ctmirom. Lakin bu doyor bir qolbi olo alacaq vo öz
mohobbotinı bir qəlbə aşılayacaq mahiyyətdo dcyil. Ağıllı qızhu- oro
gctdiklori z.aman kcçm işlən yox. golocoyi nozərdo tutmalıdırlar Mon
do o qız.lardanam! Mon bir adarnda gəlocoyin xanqüladəliyim əldə
cdə biləcok mahiyyoti görm əsəm . ona orə gctm əyocoyəm.
Sono m oslohət görürom, babalanm n şöhrotilo yaşamaq fıkrindən
ol çok Çünki tanxdo moşhur ol;m aılələrin hədd-hcsaba golmoyən
\an slo n n i tənbol vo doyorsiz bir vozıyyeıə qoyan ancaq babalanmn
şöhroti ilə yaşamaq llkirlori olmuşdur
Hüsamoddin Qotibodo özüno qarşı oyanan dönüşü Qotibənin
İlvasla görüşməsı ılə əlaqodar bilorok:
Mən o qədər də uşaq dcyiləm , - dcdi vo başını aşağı salıb uzun
zaman danışmadı.
Q ətibə isə:
Uşaq olmadığmı bildiyim üçün hər bir m əsələyə uşaqcasına
yanaşm am ağım tövsıyo ctdim, - dcdıkdo Hüsamoddin hövsolosı
darıxmış bır halda dcdi:
Qotibo, gəlin önülü damşmayaq Siz haman şairlo görüşdüyünüz
gündən bori fikrinizi, tövrünüzü. söhbət və horəkotinizi dəyişdiniz. Siz
sanki bir ay bundan o w o lk i Q ətıbə dcyilsiniz. "M ən kışiliyin qohrəmanlıq nümunolorinı ancaq sonin şoxsiyyotındə görürom !'' dcdıyinizi
unutdunuzmu? Bır az bundan əvvəl sizin özünüz məni atanızın yanına
clçı göndərm oyo m əcbur cdirdıniz. Sizın özünüz izdivac mosələsinin
tcz. bitirilm əsinə toləsirdıniz. Indı nə o ld ü ’ Mən alçaldım, yaxud bu az
m üddətdə siz ucaldımz?
Qotıbo hovuzun başından qalxıb qərənfil güllonni qoxulaya-qoxulaya dcdi:

No son alçaldın. no də mon ucaldım Fikirlor vo düşüncolər yüksəlir. soviy'yolor dəyişir. Insanlar hor gün düşundüyünü düşünərso,
həyat toroqqi ctmoz, bugünkıı ınsanlar dünonkı ınsanlar dcyil, dünən
bızo çox uzaqdır, golocok yüz il olsa bclo o bizo çox yaxındır lloyat,
moişət kcçmişın üz.ərındo qurula bilmoz. o dala gctməkdır. ağıllı
adamlar həyatı gəlocəyın üzorindo qurmağa çalışırlar. Mazilonmız
boşoriyyotin goncliyi dofn cdilon bir mozardır. Orada oturub mohv
olan goncliyo ağlamaq günah dcyil, lakin onunla yaşamaq sadəlıkdır.
Biz golocoklə yaşamalı vo onu tomincdici bir surətdo qurmalıyıq.
Indi mono cavab vcr görüm, sonin olındo mən tolob ctdıyim golocoyi qumıaq üçün no kimı mıkanlar vardır?
Hüsaməddın qəti cavab vcro bılmodı, çünkı xohfonın novəsını yaşatmaq üçün onun olindo böyük bır sərvot yox ıdı Buna baxmayaraq
o, Qotibəyə sual vcrdi:
- Bəs dalınca kölgə kimi süründüyünüz o yoxsul şaınn olindo nə
kımı ımkanlar vardır? Siz.ın tolob ctdiyınız xoyali bır goləcoyi harnan
yoxsul nə ilə tomın cdə bılocokdir? Bir sınıq qəlomdaııı vo köhno hcybəsindəkı bir dostə qaralanmış kağızları ilomi?
Qətibo güldü:
- Sən moni başa düşmədin, - dcdı. - Sonə ow olcə dcdım ki. mon
fövqoladolik daşıyan adamlan scvirom. O, yoxsul olsa da. onda böyüklük var. Moni golocokdə onun sobobinə hor kos tanıya bılor. "Bu.
filan məşhur şairin qadmıdır!" dcyo xalq məm barmağı ilo göstəror.
Mon onun yaradıcılığında iştirak ctdiyim üçün tanxə do düşo bılorəm.
Bütün məsolo bu fikrin üzərində qurulmuşdur. Lakın bunu mısal olaraq
dcyirəm. Monim bu fıkrim qoti dcyıl. Sən məni dünyaya tamda biləcək
bir qohrəman ola bilson, mon hcç vaxt atamın sözündon çıxmaram.
Hüsaməddin cavab vcrmoyə macal tapmadı, çünki cariyolər bağa
çıxıb, Qotiboni səsləyorok:
- Atanız sizi nahar süfrəsinə dovət cdir, dcdilor.

FƏXRƏDDİN
Müşavırədo ilyas Fəxrəddinlo görüşorkən. binnci növbodə xaqanın göndordıyi moktubu göstordi. Ş in ’an xaqanı Əbülmüz.əffor moktubda İlyası Şırvan sarayına dəvət cdir vo yazırdı.

“Son şeirlarinızi oxuılum, mando böyük, unudulmaz bir tosır buraxdı Xiisuson bahara yazdığımz şcır doğrudan da mondə hoqıqi bır
bahann nəşosım yar.udı Lakın monı düşündüron qorxulu bir mosolo
vardır. ü da Ararı momlokotınin düşdüyü ağır voziyyotdon ıbarotdir.
Hazırda Aran və hoıta Conubi Azorbaycan belə hadisolor yuvasına
dönmüşdür. Aranlılar vo ümumiyyotlo azorbaycanlılar 515-ci illordoki
azorbaycanlılar olsaydılar, voziyyot moni heç do düşündiirmozdı Hazırkı vozıyvotdə böyük şaırııı hoyatına qarşı sui-qosd edılmoyocoyıno
omın ola bilınorom. Çünkı Azərbaycan xalqının azadlıq duyğulan
515-cı ıllordo olan şokildo deyil. Onlardakı köhno vo ononovi azadiıq
hısslorı sönmüşdür'.
liuna göro da böyük şairin Şirvan momlokətino köçmosim m osləhol görürom. Sız burada şaır, odib və kübar adamların comıyyətində
daha azad şcır yarada bilor vo öz tobınızi ınkışaf ctdirərsiniz Mon
sızın kımı nadır vo qıymotli bır zatın köləlor hökumoti roiyyətı olmasına soyuqqanlılıqla baxa bilmorom;
Hazırda Aranın bütün azadlıq scvənlori öz nicatım vo m əmləkətın
azadlığmı özlorınin tarixı yurdundan vo doğına hökumotlori olan Şırvan şahlığından aram aqdadırlar Zonn cdırom ki. bu həqiqoi böyük şair
uçün də aydındır Bırincı növbodo sizin kimi şairlor və ntıfuz sahibı
olan ziyalılar Azorbaycanın ocnobi hökumətlor əlino kcçməsi olcyhıno mübarizo aparmalıdırlar. Siz bılırsiniz ki, Xarozm şahlannın təb' 5 15-c> ılda v)lcuql.udan Sullaıı Mnhmud Bağdad xoltfoim ın om nno göro A /o rbaycan hökumolını Mürajn hakimı Ağ Sungor Oluııodlıyo sulmıjdı Lakın bunu a/»ırbaycanlılar o / ıçorilonno qobul cımodılor. Ağ Süngorin golırdıyı boyük bır ordunu
Ordobıl .ıllında dannadagın cldılor S'ohayot, Xolıfo A/orbaycan hükumolını lürk
omırlonndon CuyUj b.»yo vcrdı C'uyu> boyın ordusu Tobrı/ allırtda a/orbaycanlılann
allı qovımları ılo u /- u /o goldı. Azorbnycanlılar Cuyuj boyı osır luıub Tobrız qapısında danı çokdilor ( Tartxı-Sjlcuq).
525-cı ıldo Malımud Solcuqı vofai cldı. Onun momlokoli vo bu cümlodnn A /o rbaycan da oğlu Molik Davuda kc\dı S27-cı ildo Molık Davud ılo Molik Mosud arasında b;ı> vcron mfıhanbolor notıcosında, A/orbaycaıı böyük bır horc-morclık dovrü
kcçırdı N'ohjtyot. A/orbaycan Mosudun pıtncosmo kccdı Bir ıl sonra ycno do Molık
Davtıd A/orhaycanı xaraba/ara dondordıkdon sonra ö/. alıno aldı Ycno do 530-cu ıldo
lurk umırlonndon Qara Süngor çuxlu qan lökdükdon sonra A/orbaycanı Molık Davudun ollndon .tldı S3S-CI ıldo Qanı Sürıgor vofat cldı. Solcuquıl kölolonııdon Dnıır
Cavlı Toğrul Aran vo A/orbaycan momlokotım olıno keçırdı S 4 l-c ı ildoToftnıl Sullan Mosuda qar>ı açdığt muharıbodo focıolon vofal cldı. momloko' Ataboy Fldom /ın
ıxlıyarına kcçdı

liğatçıları sizin məmlokətinizin Xarozm şahları olıno düşmosıno çalışırlar. Siz xalqı başa salmalısınız kı. onlar sizo azadlıq dcyil, osirlik vo
kölolik gotinrlər.
Hökmran - Şirvan, ƏbülıniizjJJarü xaqun".
llyas moktub barosindo öz fıkrini Foxroddino qabaqcadan demodi.
O, o w o lcə onun fıkrini bilmək istoyırdı Foxroddin moktubu oxuyub
İlyasa qaytardı vo ah çokərok dcdi;
Goncə hakimi ilo Şırvanşahlar arasında gcdon müzakırodon xobərimiz vardır.
Əbülmüzəffor Gəncə hakimıni öz ycnndə qoymaq şortilo momlokoti ilhaq ctmoyə çalışır. Şübhosiz kı, buna Goncə hakımı do razı ota
bılor, çünki o, təzo xanodanın özüno qarşı no kimi voziyyot alacağını
bilmır. Xolıfo iso uzaqdadır. Hoı halda Azorbaycan ziyalıları arasında
bırlik düzəldilmodən bugünkü horc-morclikdon çıxmaq vo ümumı
düşməno qarşı mübarizo aparmaq mümkün olmayacaq. Bırlik do
mümkün dcyil, birliyi düzoldə bilocok adamlar ayrılığa çalışır, onlann
hamısı axıb xaqanın ııüfuzu altına gcdır. Nohayət, siz do xaqanın məktubunu aldımz.
Foxroddın bunu dcyorok sualvcrıcı nozorlə İlyasın üzüno baxırdı
O, İlyasın Şirvan sarayına getmək xəyalında olub-olmadığmı bılmok
istəyirdi. İlyas olini onun çiynino qoyub dedi:
Əvvola, bilmolison ki, biz Aran mosəlosinı təklıkdo holl cdə bilmorik. Bu mosolo ümumazorbaycan ınosololori ilo bırlikdo holl cdilmolidir. Mən Aran mosəlosinı qaldırmağm həlolik tez olduğunu da
qeyd ctmoliyom. Aran ölkosinin mövqeco ohomıyyoti onun özbaşına
yaşaya bilmosıno imkan vcrmoz. Son. Foxroddin, Aran ıstıqlalıyyotı
mosoləsıni qoymaqda yanılırsan. Bu fıkir Azərbaycanı parçalamaq
dcmokdır. Horgah bu gün son Aran ıstıqlaliyyotı əvozino Conubi vo
Şimali Azorbaycamn bırliyi mosolosıni qoymaq isıəson. monı do özünlə
bərabor göro biiorsən Qüvvmh qonşular bızı toklıkdo çox tez yeyo
bilorlor. Dünon sən bır mosolonı çox ycrsız olaraq mcydana atmışdın
Foxroddin təlosik soruşdu:
Hansı m əsolöni''
Aran momlokotındo üsyan qaldımıaq məsəlosını. Bu fıkir çox
gülünc bir fıkır olduğu üçün danışmaq istemedim.
Üsyan fıkri nə üçün do gülünc mosolo olsun?

No üçün və kima qarşı üsyan qaldırmaq lazımdır? Bu cür fikirlor hərc-morclıyi daha da artırar. momlokəti ecnobilorin olıno vcro
bilor Hazırda bızo üsyan yox, bıloks ırıöhkom bir toşkilat lazımdır.
Ancaq toşkilat vasitəsilə Conubla Şimalın bırlıyini düzoltdikdən sonra
istiqlal fikrim mcydana sürmək mümkündür.
Kcçən üsyanlar bizim üçün ibrət dorsi olmalıdır. Bir daha o səhvləri təkrar ctdirməməliyik. Azərbaycan xalqı üsyançıdır. Buna söz ola
bilməz Lakin toşkilata bağlı olmayan hər bir üsyan bir məğlubiyyətin
başlanğıcıdır. Azərbaycan xalqı, Toğrul bəy hökumot başına kcçdiyi
zaman bu acı tocrübonin nəticələrini görmüşdür'
Bütün Şimalı Azərbaycan xəlıfəni tammadığı bir zamanda, xolifə
on üç yaşlı qızını altmış bcş yaşlı Toğrul bəyə vcrməklo, məsəlonı öz
nəfino holl ctdi. O, Cənubi /Vzərbaycanda səfərbərlik ctdi, çünki Şimalın Conubla olan qardaşlıq rabıtəlori möhkəm deyildi.
Bu acı təcrübolərı Alp Arslan. Sultan Məlikşah, onun oğlu M əhəm m ədlo qardaşı Börküyanğın arasında gedon mübarızələr zamanında da gördük. Buna göro də, Fəxrəddın, sono qəti dcyırom: əw o lco
birlik. sonra üsyan!
İlyas tarixi hadisoləri bır-bir sayandan sonra Fəxrəddin etiraz ctm əyərək dedi:
- Saydığın vosiqolərin hamısı öz yerindo. Lakin bu gün olimizdo
olan fursotı əldon buraxmaq siyası bir xatadır Heç olmazsa biz Gənco
hakimini buradan çıxarıb qovmalıyıq
İlyas ona sual vcrdi:
- Nə vasito ilə?
Foxrəddin qoti cavab vcrməyərək, ancaq ıkı kəlmo demoklo kifayətlondi:
- Düşünmək lazımdır!
İlyas onu fikri üzorindo dayanaraq dedi:
- Əmir İnancı buradan qovmaq üçün silah işlətmok lazmıdır. Onun
olində qoşun vardır. Arxasında iso məmlokotin bütün xainləri durur.
Bızım arxamızda kim vardır? Hcç olmazsa Əmir İnancın qoşunları arasında ış aparılmışdırmı? Onlar bizim moqsədımizı bilırlormi? Xcyr!
1 Hıcrutın 453-cü ılındo vulcuqilordun Toğrul bııyın hakimıy>'t>tı zaınnnındu
A/orbaycanda boyuk bır üsvan ba> vcrmışdı X olıfoyo qarşı qayulan bu üsyana Togrul boy .sovuqqanlı bır surcldo ba.xırdl, çünki xolıfo Qaım Bıomrullah oz q m Seyıdanı
Toğrulu vcrmok utomırdi Lakın hıcruiın 4 5 4 -cü ılındo nıkah oqdı Tobriz xaricindo
ba> lutduğu üvün Togrul boy dorlıal usvanı qanlar ı^ıtıdo bogdu

Heç olmazsa Aran xalqı arasında müəyyon fiknn ıntişanna çalışıimışdırmı? Ycno do xeyr! İndi Fəxroddin desm görüm no vasitə ilə
Əm in qovacaqdır?
Fəxrəddin cavab verdi:
- Əmir ilə xolifənin arasını pozmaq lazıtndır.
- Tutaq ki, Əmir ilo xəlifamn arasını pozdun. Bununla sən Aranın
ıstiqlaiiyyotinimi qazanacaqsan! Bu Əmtr gcdib, ycrmo o bin Əmır
golocokdir Bundan başqa. Əmir iio xəlifonın arasım pozmaq üçün
vasıto lazımdtr.
- Vasitə vardır Aiiəsindo xoyanət düzoidəcəyəm.
İlyas etiraz cdorək:
Yox. Fəxrəddin, bu mübarizo üsulu deyildir Mən bırinın xoşbəxtliyinı o birisinin bədboxtiiyı üzənndə qurmaq tərəfdarı dcyılom.
Fəxrəddin ilyasın söziərinə güiərək:
- Ümumi m əsoiələr üzənndə iş apanldığı zaman bcş-üç nəfərin
talcyı haqqında düşünmok gülüncdür Siyasot qan və qurban tələb cdir,
- dedi.
İlyas buna cavab oiaraq:
- Faydasız. yerə qan tökdürmək hom cinayət. həm də axmaqlıqdır.
- dcdi. - Mən Şimal və Cənubun biriıyini tokiif edtrəm
Fəxroddtn etıraz edorək dedi:
- Sən. İlyas, xaiqın avamlığım, təriqət vo mövhumat ıçorisindo çürüdüyünü heç do nəzərə aimırsan. Cənubi və Şimali Azərbaycanın hor
kəndındo yüziərcə təriqotlor vardır Ərəbior və iranlılar xalqın sıyası
düşüncosım çürütmok üçün m ınlərcə tərıqotior, mnzhəblor yaratmışlar. Bu qədər m üxtəlif əqidə daşıyan və bır-binni kafir bilən bclo bır
xaiqı asanlıqla banşdırm aq mümkündürmü?
- X əlifələr mövhumatı xalq arasına nə məqsədio yaymışdırsa, sən
də o ınoqsodlo toriqət vo mövhumata qarşı mübarizo aparmalısan.
İiyasın bu sözündən sonra Foxroddin bır ah çokorok:
- Ah, biiirom no dcmok istəyirson. İlyas. sonın fiknnco Azorbaycan hər osr başında bir Babokmı doğacaqdır? Babok bır nəfor idı, goldı
do, gctdi də.
İlyas ctıraz edərok:
- Səhv edirson, tarixın xasiyyoti tokrardan ibarətdir Bu öikomn
xasiyyoti Midiya dövründon borı qohromanlar yaratmaqdır. Son mənı
dinlo, Azorbaycanın gəlocok qohromanlığı sənin adına yazılmalıdır

Müşaviro venə do bir qorar çtxarmadan dağıldı. İlyasla Fəxraddin
eşivo çtxarkon, Foxraddın yavaşdan:
- Özüm işo başlayacağam. Mon Ənıirin yanına yol tapa bilorom,
- dedikdə. İLyas:
- Sonın fıknni bilirom. - dcdi. Son Dilşadııı məhobbotındən suiıstifadə etmək ıstəyirson. M ənə dc görüm. sən o qızı scvirsənmi?
- Scviram. dəlicəsino seviram!
İndi ki, sevirson, onu qorxulu işiaro məcbur ctmo. Səno tapşınram, chtiyatiı ol, o qızı ıtıra de bılorsən.

DtLŞAO
Bu gcco Əmır İnanc hoddindon artıq içmişdi. İstinin şiddəti də
onun sərxoşluğunu artınııış vo hıssiz düşüb qalmasına sobob olmuşdu.
Roqqasəlor vo saqılor bu vəziyyotdən istıfado cdorak çokilib yataq
otaqlarıııa gctmışdılor. Xidmətçı və cariyolordon do bir çoxu gözo
doymirdi. Cıcco saat 2-do canyələr və quiamlar Əınıri sərxoş bır halda
xalçanın üstiino qoyub vataq utağına gotırdiyi zaman Əmirin süfrasındon qayıdan artıq şərablan da Əmirin saray qaro\,ullan içib bitinnək
üzn» idi. Saray həyatı büsbutün dayanınışdı. Otaqlarda yanaıı şamdanlar
söndürulmuşdü. Piy çıraqlannm pıltolorı yanıb böyrü üstünə düşürdü.
Ərnırın qapısında yanan fənorlərin piltosmdən qalxun sünbiil
biçimli aluvlar m m lərcə porvanoni yandırıb səkidə mürgüloməkdə
olan qarovulun başına lökürdü.
Uzun duhlızlərdə hcç kəs görünnuirdü. Yalnız xacə Müfid əynindo ağ gccə paltarı. qəbırdon xortlamış ölü kımı dolaşır və həram otaqlannın qapılannı güdürdü Nəhayot. o da öz otağına çəkıldi. Bağçamn
vo sarayın otralinda dolaşan pasıbanlann səslərindən haşqa hir sos yox
idı.
Tcz-tez: “Ahuy! Muşyar! Bufdayam! İrali gəlmə! Vurdum! Əlinı
qıfıla \u n n a !" suslərı cşıdılirdi. Bu səslor ucaldıqda köpoklər də bu
səsləro qoşulurdu.
Hamı yatmışdı, yalnı/ Dılşadı yuxu aparmırdı. O. Fəxroddinı bır
ncçə gündon borı görmədiyı üçün rahatsı/ idi, çünki Fəxrəddino gön-

dordiyi məktublardan da cavab yox idt. O, Fəxrəddinin görüş üçün
bağçaya gələcəyinə inanmasa bclə, yenə də yatmaınışdı; o ycnə də
hovuzun başına gcdib Foxroddin ılə damşdıqlart yerə baxmağı qorara
almışdı CMur ki, ycrindən qalxdı, yatağının içtndə bır qədor oturdu,
sonra da qalxıb poncərədən bağçaya baxdı, sosləri dınlodı Bır az duşündükdən sonra qapını açıb dohlizə baxdı. xacə Müfıdı do orada görmədi Fəxrəddın bu gcco Dilşad üçün hər gccədo olduğundan dalıa
anıq lazım idi. O. Fəxroddıni görüb onunla mühüm bir məsolo haqqında dantşmaq tstəyirdi.
O. əllərini daraqlayıb pəncərədon bağçaya baxır və düşünürdü:
"Onun scvgisı lıəmişəlik dcyıl. niyə do o həmişəlik mənım sevgimə bağlansın? O bir qəhramandır, həm do gözol vo yara$ıqlı btr
goncdır Mən kiməm? Əmirın cariyəsı, bir nəl'ər Biloqan kəndlisı... O
məni nə üçün sevsin? Gözəliiyim üçünmü?”
Dilşad bunu düşünərək güzgıinün qarşısına kcçdı, qara gözlonnə.
dağınıq saçlarına, uca və zərif əndamına baxdt. ycnə do öz-özünə
dcdi. “Mənım kimi gözəllor azdırmı? Tanrtnın Süsəıı xanımı da m əndən bır ncço qat gözəldır. Fəxroddinin kübar aılosı öz qohram anlannın bir cariyəyə eviənm əsınə obədən razı olmayacaqdır Onun özü də
bunu düşünür. lakin gonc bır qızla müvəqqotı əylənınoym no zəron
var ımiş?! Bizim talcyimiz oisaydı, aılamızdon aynlıb saraylarda
həbsxana həyatı keçinnozdık” .
Dilşad libasmı geyinm əyə başlarkən. ycnə də öz-özünə danışırdi:
"Bu qiymətli libaslar mənim üçün bir kofən qodər qorxuludur. Çünkı
bu zinətlərin bizə nə üçün geydınldiyini bilınk. Bu iibaslar sərxoşlann kef m əclisində saqılik etmək və onların şəhvətlərım coşdunnaq
üçün bizə vcrilmışdir. Əlbətto, Fəxrəddin məni alm a/ O, sərxoşlara
saqilik cdən bir qızı almaq həqaratını öz qəhromanlıq naınusuna sığışdıra biləcəkdirm i? Yox, o m onimlə əylənır; mən gönırəm: o mənimlo
görüşdüyü zaman düşünür, hotta mənım alnımdan öpm ək ıstodiyı
zaman təraddüd göstərir Mən də özüm do elə bır vozıyyət htss edıram
Hətta, ona olan sevgim sankı bu həyatın mııvoqqəti olduğunu ınənə
oxuyur. O, bəzən mənı buradan qurtamcağını da mənə sövləyırdı. 0,
yalançı dcyil, lakin sevgilər coşduğu zaman danışılan söhbətlonn və
vcrilən vədolorin o qodər də əhəmiyyori yoxdur. O mənı buradan no
vasitolorlo qunara bilor? Çox da kı. o qohromandır, bır canyodon ötriı
bir hökumotlo ınüharıbəyə çıxa bilocokm i?".

Dilşad Foxrəddinin scvgtsi və vcrdiyi vodolori haqqında bir çox
monfi fikırlordo. ünud vcrmoyan dorin mühakiınolordo bulundu, lakin
bunların hcç birisi onun qolbini bağçaya çıxmaq fikrındon daşındıra
bilmodi.
Dilşad, Foxroddinin görüşo golmoyocoyıni yəqin clso bclo, ycne
haman görüş ycnno gctmoyo tolosırdi. Zaton Foxroddinın özündə də
bclo bir adət var idi O da Dilşadın bağçaya çıxmadığım bildiyi halda
ycno də qorxu vo lohlükəni nozəro almayaraq Əmirin bağçasına gctmokdon çokinmoz.dı. O daima Dilşadla görüşdüklərı ycro qodor golib
orada bir az dayanar, sonra da qayıdıb gcdərdi.
Dilşad haman adotin təsiri ilə otağın qapısım chtiyatla açıb tızun və
qaranlıq dohlızo çıxdı ve daş pillələrdon düşüb ehtiyatlı addtmlarla
bağçaya tərəf irəlilədi.
Son dərəce qaranlıq bır gcce idi. Lakin bu qaranlıq içındon ulduzların şəfəqlərı görunür, onlann hor birı uzaqlarda yanan bır şam kımı
parlayırdı. Gecənin qara çətın altında kölgəlenən hor bır şcy qaranlığın ycknosəq libasına bürünüb yatmışdı. Dilşad hər torəfə göz gəzdırirdise, Şerqin şovə rəngindo olan gecosindon başqa bir şcy görmürdü.
Gonc bır qızın dodaqian kımı qızaran qızılgül, ağ ipokdən ince don
geyon nosteron, saçianm ağ buludlann teştindo çimdıron yasomonlor,
hotta budağından qopub hovuzun içine düşon ağ vo qırmızıyanaq almalar da qara rəngo büriinmüşdü.
Hovuzun sulart da qara, ağızlarından hovuza su buraxan aslan hcykollorı do qara, böyük fow arodon havaya qalxaraq inci şoddəlon kimi
hovuza lökülon qetrolər do qara ıdi. Bağçada sulann sosındon başqa
bır sos yox ıdı Ancaq çinann topəsindo oturub ara-sıra "haq-haq" çağıran haq quşu gcco göriişlərinin səhnosını tezo-teze açmağa başlayırdı. Dilşad ağacların arası ılo hovuzun otrafım gozirdi, lakin Fexrəddıni
görmurdü, çünkı hor bır sorv ağacı gccəmn qaranlığında görüşo gələn
bır gəncın qamotı kimı təcəssüm cdirdi. Dılşad Foxrəddım görmoso
belo. Fəxroddin Dilşadı görurdü. Dılşad gözlənni gceənin qara çöhrosino açaraq Fəxroddıni aradığı zaman, Foxroddin do göyün sinosindo
qopan bir parça ulduzun ağaclar arasmda çapaladığını zonn cdirdi.
Foxroddın on dörd gccəlik ayın qaranlığı yarıb bağçanı işıqlandırmaq
ıstodıyinı hiss ctdiyi zaman, Dilşad hovuza yaxınlaşdı Artıq fo%,varodon sıçrayan qotrəlor şobnəm kimi onun inco yanaqlanna düşürdü.
G ence gccosıno moxsus küloklor yavaş-yavaş şiddetini artın r ve Dıl-

şadın açıq saçlanm sünbül xuşolori kimı o çıynindon bu çıynino tökurdü. Dılşad Foxroddinı aramaq üçün təlosdiyı zaman yarpaqlar d3 bu
fiirsotdon ıstıfado cdorok tcz-tez ontın nazık çöhrəsındon öpür, ağaclarm şaxolori ıso bır roqib kimi ollorini uzadıb görüş sövdası ılo uçan
gcco porisinin nazik ondammı qıdıqlaytrdı.
Birdon Dilşad bir səs cşitdi:
- Buradayam. Dilşad!
Dilşad o səsin qolbindən qoparaq qulağında oks etdiytni zonn ctdi,
çünkı o sosi neço aylardan bəri bu hovuzun yanına gəldiyi zaman eşidirdi. Onun qulaqları yalnız gccolon dcyil, gündüzləri do bu səsı
əzborləyirdı. Dilşad səs gəlon tərəfə bir neçə qədəm do ırolılədi,
nohayət, dodaqlanndan bilaixtıyar bu kolmələr qopdu:
- Ah! Bu da bir yuxudur İnsanlar gündüzler fikirləşdiyini gecoler
öz yuxusunda görmürmü?
Buna cavab olaraq Dilşad bu səsi eşitdi:
- Gözel Dilşad, yuxu gönmürsən, irəli gəl, buradayam.
Dilşad irelilodı, Fəxroddin hovuzdan bir az kənarda sərv ağacına
söykenib durmuşdu. Onlann özlori do hıss ctmədon ikı gözün boboyi
bir-binno zilləndi. Nəhayət, Dilşad dodaqlanm Foxroddınin dodaqlanndan çokərek:
- Bu gecə sənı hər gccokindən artıq gönnok istoyirdmı. sen məno
lazım idin, - dcdi.
- No kimi bir hadise vardır?
- Sən özün düşün. sanıy heyatı hadisesiz olurmu? Bu gün cşitdıyim xəbori btlmış olsan. həyocanın daha da artacaqdtr.
Fəxroddin onun dodaqlanndan bir daha öporək:
- Söyio, monim Dilşadtm, söylə! Bolkə də soni kədorlondırəcək
hadisenın qarşısım ala bildim.
Dilşad ağlayaraq:
- Kaş mənı do Bağdada gcden qızlara qoşub aparaydılar Mon elo
düşünürdüm ki, vətənim də qalıram. hcç olmasa Biloqan üzərtndən
keçib gelən doğma ruzıgar monim do üzümo dəyəcokdır Nofos aldığım zaman votonimın gözol havalanm udacağam İndı ısə ruzıgarlar
zohərlonib, monim ciyorloritno dolur Vətən ve yurdumun havası ilə
uçan fikirlorimi bir cohennom təhlükosı qarşılayır. Moni scvınodiyim
və görm ək istəmodiyim bır adamın qucağına atmaq istoyirlər Moni
diri ikon torpağa basdırırlar.

Fəxraddin hoyəcanlı bir halda .wnışdu:
- Bu nə sözdür. Dılşad, mogor Foxrəddin ölübdür'’ Bu sözlon
ancaq mon öləndən sonra danışmaq olar Sonı kimo v c rm o k istoyirlər?
Ənıirin kaıibı mono cşqini clan cdır Bu lıadiso mənım üçün bir
ölüm dcyilmi?!
- Hansı katib? Adı yoxdurmu?
No üçün yoxdur O adaın Mühakım ıbn-Davuddur, Nifrət ctdiyitn xəsis vo çirkin bir ərobdir.
- Inana bilmirom!
- Işin hoqiqəti budur Bunu Əmirin qadını Safıyə xamm istəyir. O
monım saravda qalmağmıa osla razı dcyil. O məni öz orine qısqanır,
hor bir addımda moni tohqir cdır. Mühakım ibn-Davud bu gün mənə
vanaşaraq: "Sən monim olacaqsan, mon soni sevirem. sən scvməsən
də cybi yoxdur" - dcdi.
Dilşad bu sözlori dcdıkden sonra şiddotlo ağladı.
Foxrəddin sakit durub düşünürdü. Bu vəziyyet Dilşadın həyocan
ve kodərınə sobəb oldu Dilşad Foxroddinın bu hadisəyə laqeyd baxdığını və sakit durub düşündüyünü görüb, tutqun bir səslo dcdi:
Mən ona toslim olmayacağam Gccələrin birindo özümü hovuza
atıb məhv cdəcoyəm
Foxreddin öz fiknni açıq dcmoyo qorxurdu O öz qəlbinde “mon
bu horokətimlə Dilşadı rnəhv cdo bılorem ” dcyirdi. Lakin onun bu
sükutu qızın qolbınde olan ümıdsızliyi bir daha artırır və onu intihann
qovnuna sürükləyirdi. Buna göro də Foxroddin öz qolbindəki sirlori
gızlədo bılmədi:
Bılmırom, sənə gizlı bir sim tapşırmaq mümkündürmü? Bilmirom. son bu sım öz qəlbində saxlaya bilərsenmi? - dcdi
Dilşad bunun cavabmda.
Mənım sirr saxlamayan bır qız olmadığım üçün əlində esasm
vardırmı? - dedı. - Men onu bilirem ki. sonin bütün toşəbbüslorin xalqın soadoti üçündür. Sənə əbos ycro qehrəman demirlər. Seni xalqa
sevdırən de budur Sonın m əne veroceyın sirlorı qanımda və ruhumda
gızlodib mühafizo edə bılorem. Söylə. Fexroddin, söylo, mon o qedər
do ağılsız qız deyilom.
Fexroddin onun saçlarım sığallayaraq:
Elodir. Dılşad. - dcdi. - Sono vcrmok istodiyim bu sirr senin ve
m enım soadotım üçün olmaqla borabor. böyük xalqın da soadəti üçün-

dür. O sırr bundan ibarotdir: sən müvəqqəti olaraq Mühakım ibnDavudun sevgi clanlanna ctiraz ctmomolison.
Dılşad acıqlı bir halda soruşdu
- Bu nə dcmokdır?! Ozünü qəhrəman hesab cdon bır gənc scvdiyi
qızın başqasına nazlanmasım toklif cdo bilərmi?!
Foxrəddin təlosik dcdi:
- Sən mono axıra qodor qulaq asmadın Son onun qolomdanındakı
hökumət möhürünü götürmək üçün imkan olde cdincoyo qədor onu
özündon rədd ctm eməlisən
- Hökumət möhürü bızim noyimızo lazımdır? Onunla biz saxta
vosiqolormi düzəltməliyik?
- V əsiqəler düzəltmek lazım dcyil. Son o möhürü Mühakimin
qoləmdanmdan götürməlisən. Xacə Müfıd Əmirin qadını Safıyə xanınıın otağına girdiyi zaman möhürü onun ayağmın altına buraxmalısan.
Ancaq burada təm ız ışləmək lazımdır Möhürün sonin tərofındən
götürülüb ycrə salındığım kimsə bilmeməlidir. Müfıd çox şcytandır.
möhürü ycrə buraxdığm zaman o sondon şübhelənməmolidır.
Fəxroddin bu sözləri dedikdən sonra bir daha Dilşada sual verdi:
- Sen bunu öz öhdəno götüro bilorsənmi?
Dilşad fıkrə getdı, bu da Fexroddının qəlbində şübhelər oyanm asına sebob oldu. Bunu göre də o. sözünü davam etdirdi:
Hərgah bu fıkri hoyata keçirmok səmn üçün çotindırsə, açığım
söyloyo bilərsən. Onu bilmolisən kı. mon sətıi bunun üçün. yəni sono
bu cür vezifoleri tapşırmaq üçfın sevmirəm, bunsuz da sən monım
üçün ən istokli bir qızsan.
Dilşad başını onun sinosınden qaldırdığı zaman mehriban bır seslə
- Üroyino şübho dolmasın. monim ruhum! dcdı
Mon qorxduğum üçün yox, scvindiyim üçün düşünürdüm. Mon sənı anlayıram.
dediklerinı hoyata kcçirəcəyəm.
Onlar xoruzlar banlayaııa qodər hovuz başında oturub danışdılar
Ay Xanogah kondinm yüksok təpələn dalından kırşanlanmış alnını
göstərdiyi zaman onlar da dodaqlarını bir-birinə uzadaraq vidalaşmaq
ıstədılor. çünkı ay çıxarken hovuz otrafındakı ördoklor vo hetta tovuz
quşları da sehər neğm əlerını başlayacaq ıdilor.
Dilşad otağının qapısım bağhıyıb yatağına gırdıyı zaman xaco
Müfid do ycrindən qalxıb. həreınlorin və cariyəlarin yatdığı otaqlara
baxa-baxa dohlizdo gozirdi.

MÖHÜR
Ənur Inanc no qodor qaba və şüursuz olsa da, ycnə Şorqdo baş
vcron sıyası hadisolorin mcoliklorinı bır-bırındon ayıra bilirdi. Bcynolxalq vozıyyot onun şoxsi hoyatını da qorxu altına salmışdı. Şorqdo
büyük bır hökumot toşkıl cuniş solcuq xanodanmın sönmosi Şorqın
siyusi voziyyotini alt-üst ctmiş vo Şorqin coğrafı vozıyyotindo bir çox
doyışikliklor yaratmışdı. Hökumotin solcuqılordon Eldonız övladına
kcçdiyı zaman böyük bır soltonot qurmaq imkantnı oldo cdo bilmoyon
Xarəzmşah Əlaoddın Tokişi solcuqılor momlokoti hcsabına olaraq
məmləkotinı gcnişlondırməyo başlayırdı Artıq solcuqılorin nüfuzu
təsinndu yaşayan xəlifo Xarozm şahlannm nüfuzu altına kcçirdi Əmir
Inanc öz hükmranlığında qalmaq üçün xəlıfonin yardımına arxalana
bılmirdi Buna göro də o öz-özüno: “Xəlifonın mənım kımi yüzlərcə
kürəkonlən vardır, - dcyirdi. - Xəlifənin minlərco canyəsindon doğulan qızlann hor bınsi mənim kımi bır adamın cvindədir. Kim bilir!
Bolkə, xəlifə Safiyo adlı bir qızı olduğunu tamamılo unutmuşdur?
İndikı zamanda xolıfənın carıyələrdən doğulan qıziar barəsindo
düşünm əyə vaxtı vardırmı? O. qızlannı hakımlorə vcnrkon hakimlərə
kömok ctmək məqsədilo yox, onlardan kömək almaq flkrini daşıyırdı
Bır haləıdo kı, bır kömək ala bilməyəcokdir, o zaman nə üçün do
mənim qcydım ə qalsın".
Əmır İnanc bu cür düşünmoyə haqiı idi. çüııki Nurəddın vasitosilə
öz qaymatası xolıfo Müstorşıdbıllaha göndordiyı moktuba cavab ala
bilməmışdi. Əmir Inanc çox düşündükdon sonra öz-özünə cavab
vcrirdi: “Xəlifə nə ctsin? Onun nıhanı nüfuzu da sönmoyo başlamışdır. Ölkolonn hakimləri özlorını padşah elan cdir. Misırdo böyük bir
səltonot quran fatimilor süqut etm əklə ycrino oyyubilor xanədanı
kcçir. xolifonın son nüfuzunu qırmaq üçün əyyubilər Forat və Dəclo
sahillorino qodər enirlər. Eldoniz oğlanları İraq. Fars. Rcy və sair
Ölkolorı qarmaiamaqdadırlar
Mənım qorxum da Eldəniz övladmdandır. Onlar iş başma öz sadiq
nökərlorını qoymağa başlayacaqlar İnatıc xanədanı ısə onlar üçün çox
da sevimlı deyil. H ələ bır neçə ay bundan ovvəi onlar Rcy m əm ləkətını əmim oğlanlannın əlindən aldılar".
Əmır axşamdan bən ancaq bu cür mövzular üzənndə düşünürdü.
Bu gcco öz adətı xancində olaraq roqqasoləri də yanına buraxmamış,

• şərabımz xoşuma golmodi" dcyorok saqılon də yanından qovmuşdu
Bu kimi hallarda o. istokli qadıııı Safıyə və sevimli qızı Qutıbonı do öz
yanına buraxmazdı O tokco oturmuşdu. Xıdmotçilor qorxularmdan
siçan dcşiklorino soxulmaq istoyirdilor
Əmirin bu kimı kədorli vəziyyoti bütün saray xalqına ləsır ctmışdi.
Hər gün arı potəyı kimi qaynaşan saray hoyatı tamamilo sönmüşdü.
Yüzlorco cariyələrin qəhqohəlonndon titroyon mormər sütunlar indi
xaraba qobirlər üzorındo quruyub qalan mozar daşlan kımi qomginqomgin baxırdı. Hor axşam horom vo canyo mənzıllorındon cşidilon
musiqı noğməlonnin ycrındo ial vo kar bır vəziyyət hökm sürürdü.
çünki belo zamanlarda gülonlor vo şadlıq cdonlor Əmırın qəzobıno
düçar olaraq qaranlıq zirzom ilərə atılır və cozalanırdı. Əmır moxmor
döşoyin üstündon qalxıb evi dolaşdı vo poncoronin tırmo pordolonni
qaldınb bağçaya baxmağa başladı Lakin bu m on/ərə do onun ozici
kədərlonni azalda bilmodı. Gəlocok fıkri onu bır ojdaha kımı təhdıd
edır. ümidsizliyo sürükləyırdı
Xacə Müfid Əmiri rahatsız etm əmok üçün qapını oğru pişikior
kimi açıb içəri gırdı. Əmir pordoni salıb poncorodon aynldığı zaman
Müfıdi görüb sual vcrdi:
- Ne üçün gəldin? Bir hadisodənnıi xəbor verəcokson?
Müfid boynunu oyorak, dişlorim ağarda-ağarda oyildi vo
- Əmira orzım vardır, - dcdi.
Əmir hövsolosi darıxm ış və hor şcydon iyranmiş bir halda dcdi:
- Gotirdiyin xəbərlərin bir çoxu yalan xobərlordir. Görünür ki.
olinə həqiqət kcçmodiyi zaman valanlardan da istifado cdırson.
Müfid bclini düzoldərək Əmirtn üzünə nara/ı bır nəzərlo baxaraq
dcdi:
- Əmir həzratlorinə bır kolmo də olsa yalan dcmomişom. Gariyənız Lalonin qulunuz Morcanla scvişdiyini, Tubanın Söhrabla olaqodö
olduğunu, Qonçanm Əbüssoll ilo qobahot işdo bulunduğunu sizo orz
clədiyim zaman yeno də buyurdunuz ki, "bclo işlor ola bilmoz" Lakın
iki qız, bir do oğlan dünyaya gəlondon sonra işin hoqıqot olduğunu
təsdiq ctdiniz.
Əmir ycno do hövsolosi təng bir halda dedi:
- Dc görüın, ındi no xobor gotırmison?
- G ərak m ənə aman və icazə verasmız.
- Aman vo icazo verdim. Tez dantş, uzunçuluq etmo!

Müfid icazodon sonra qoynundan hökumotın möhürünü çıxarıb
Əmire vcrdi. Əmir təeccüblo möhüro baxaraq dcdi.
Bu möhür haradan sənin olıno düşdü?!
Müfid qorxa-qorxa cavab vcrdi:
- Oradan!
- Oranm adı olmazmı? Bu möhürü Miihakim ibn-Davudun qoləm danındanmı götürdün?
- ƏlhomdüliIIah, Əmirin nəslı nocib, ailosi müqəddəs, şorəf vo
həyalan günoşin çcşməsindon təmız və işıqdır. Lakin bu möhürün
haradan tapıldığını söyləmok qulunuz üçün çox çətindir Bir daha
mono qəzəbinizdon aman vcrin!
Əmır hal-təbiisindən çtxdı və titrak bir səslo:
- Sübhanallah! Monım sarayım sirləryuvasına döndümü?! Bu şeytan oğlu şeytan yenə nə kımı xəborlər gotırmişdir? Allah etməsin!
0i2im Qətıbo barosindo bır şey öyronnıişmi?! Horomlorim haqqında
böyük bır xəyanotin izinı açmışmı?!
Əmir bunları öz-özüno söyləyəndən sonra bir daha Müfido
müraciət etdi:
No üçun təxır edirson? Məmm hayocanlarımı artırmaq, ürəyimi
partlatmaqmı istəyirsən?
Müfıd təzim edorək:
Əstəğfiirullah, Əmır hozrətJəri!
Əmır Müfidin yaxasından tutub silkələdi:
Damş! De görüm, bu möhürii haradan tapdm? Alçaq, mənimlə
oynamaqmı istəyirson?
Bu möhürü Əmir həzrətlərinin möhtərom xanımı Safiyo xanımın
otağından tapmışam.
Əınir bu sözlərdon sonra möhüro bir daha baxdı vo cibinə qoyandan sonra bir sual da vcrdi:
Sarayda daha no xobər vardır?
Bir do ki, Foxroddin mosol'əsidir
Foxrəddinin no nıosolosidir?
Xolifo lıozrotlənno hediyyə göndormok istədiyiniz qızlardan
birisini scvir.
Onun sevmosi çox da ınühüm bir xəbor deyil, qızın sevibsevmomosini bılmok lazımdır. Qız da onu scvirmi?

- Bolı, Dılşad da onu sevir.
Əmır təəccüblə:
- Dilşad?!
- Bəlı, Dilşad! Mən onun Fəxrəddini scvdiyini duymuşdum. buna
görə do qıza çoxdan bori göz qoyurdum. Bir ncçə gün bundan ə w ə l,
Əmir həzrotləri gecə vaxtından qabaq istirahotə məşğul olmuşdu
Saray xalqı da yatmışdı. Mən Dılşadın yatmadığım hiss ctdım. Buna
görə də yataq paltarımı geyıb dəhlızə çıxdtm. onun qapının arasından
məni pusduğunu təyin etdim və Özümə aldırmadan yataq otağıma
gırib, qapım kilidlədim. O. şübhəsiz ki, kilidin səsindən ınəmm yatdığımı zonn etdi. Lakin mən bağlı qapını yox, açıq qaptnı kilidləməklə
qapını bir az açıq qoymuşdum Bir azdan sonra Dilşad ycrindon qalxıb
dohlızə çıxdı və böyük bır chtıyatla bağçaya düşüb, Fəxrəddim aramağa başladı. Hovuzun yanında onlann görüşdüklərim gördüm.
- Sən onun Fəxroddin olduğunu haradan bildin7
- Fəxreddini səsindən tanıdım O. “buradayam, Dilşad!" - dcyə
qızı səsləyirdi.
- Nə damşdıqlannı bilmədinmi?
Müfid sakıt oldu, onun bu sükutu yenə də Əminn hoyəcanını anırdı.
acığından Müfıdi vurmaq ıstorkon, Müfıd sözo başlayaraq ağlaya-ağlaya
danışdı:
- Şeytan qızı şeytam dörd saatdan bori güdürdüm, özüm də sərxoş
idim. Hovuzun konannda oturub onlann danışıqlanna diqqət vermok
istəyırdim. Lakm ayılıb gördüm ki. səhərdir Ördəklərm qanadlanndan
üzümo sıçrayan qətrələrdən diksınib ayıldım. Orada hcç bır kəsı görmodim.
Əmir bunu eşitdıkdə:
- Çıx gct, nankor! Bir işı axıra qədor öyronmoyi do bacarmırsan!
- deyərək ona acıqlandı.
Müfıd gedəndon sonra Əmır bir daha hökumət möhüriinü cibindon
çıxanb baxdı və öz-özüno danışmağa başladı: "Xoyanot o qodor
genışlondı ki, monim yataq otağıma qodor gəlıb çıxdı. Dünyada başlanan qanşıqlıq mənim evim ə də təsir ctdi.
Qocalmışam. qadımmsa gəncdir Bütün vaxttmı hökumot ışlərınə
sə rf ctdiyim üçün, öz ailəm ə dıqqot vero bilmodim. iş o yero yctişdi ki,
katibim də monım aılomo xəyanot ctm ovə cəsarot ctdı Böyük bır
ölkənin işlorini öyronmoyı bacardım, lakin öz evimin içərisini övreno

bilınodiın. Ancaq, moniın qadınım insalsızlıq ctdi, o moni öz katibimo
salmamalı idı Xain qadın öz oynaşı Mühakimi saraya gotirmok üçün
Diişadı ona vcrm əyə çalışırdı O daha bunu göro bılmoz Əro gcdirse,
qoy monım cvimdon çıxıb gclsin. Maıt öz qadınımı öz cvımdo oro vcrmok namussuzluğunu qobul cdə bilmarom".
Əmır cvı bir ncço korə dolaşdı. Ilkir vo düşünco onu doli olnıaq
dorəcosino gətirmişdı O. vcnə do öz-özünə dantşırdı: "Oadıntmdtr.
Xain çıxdı. On3 lalaq vcnnək \ o c\ don çıxarmaq lazımdır Lakin buna
iınkan tspa bilmoyəcəyom O. xəlifənın qızıdır Mənim talcyim xəlifənın ıradəsındən astlıdır
Ənıınn qadını, xəlifənın qızı öz sarayında fahişəlik ctnıəyə başlamışdır Xalqın bu söhbotlorini cşitməkdonsə, naıııussuzluğu qəbul
ctmək daha yaxşıdır. Lakin o katibi, öz ağasına xain çıxan haramzadəni
məhv ctdirocoyəm O, ərəb qızı idi, monsə bir türkom. nəlıayət. o
ycnə bır ərəbo satıla bilor".
Qapının pordosı qalxdı, qoca bağban Salim baş cndinb dururdu
Əm ir ona fikırlı bır surətdo baxıb öz-özüno dcdi: “ Bu da bir xəyanolin xəborini gotirmişdir".
Sonra bağbana miiraciətlo:
Danış görüm, Salım. danış! - dcdı.
Salim bir daha tazim cdib danıştnağa başladı:
Bır ncçə gün bundan əqdəm sizin qoca nökərint/. yaramaz bir
vozifənı ifa ctınoyə ınocbur oldu. Ailənizın namusuna vo təm izliyinə
hcç bir söz ola bilmoz. Lakın qızıntz Qotibo xanımın bag.li bır m əktubunu Goncə şairlərındən İLyas adlı bır tıəfəra apannışam.
Əınir bağbana bır sillə vurandan sonra:
Maramzado. məktubu aparandan sonra monə xəbor gətirirsen?!
Cavabını da alıb gotirdınmi?
Salim titroyə-titrəye cavab vcrdi:
Xeyr, sonə qurban olutn, cavabını vcrmədi!
Cavabı vcrərsə, düz-doğru ınənim yanıma gətirərsən. Xain,
ikıüzlü haramzadəlor! Rədd ol burdan!
Salitn gctdi Ə m ircvin ortasında durub başını əllon arasına alaraq
ycnə do öz-özüno dcdı: "Anası çıxan ağaclan balası budaq-budaq
gəzə bılor Mər tarafdə xeyanət! Düşmən mənim sarayımın içorisində
işloyir. Bır gün moni öz yatağımda tnohv cdərlorso. kimin xəbori ola
bilor?!".

Bir azdan sonra qapıçılar. aşpazlar. paltarçılsr, kcşikçilor vo dorbanlar bir-bir Əmirin hüzuruna goldi vo bilib öyrondiklərinı xobor
vcrib gctdi.
Əmir qəzobini sakit cdo bilmodi. cibındən möhürü çtxarıb baxdı
vo düşünməyə başladı. Mühakimin xoyanətləri onun gözlorində canlanmağa başladı. o öz scvgili qadınını Mühakimin qucağında görürkən:
"Mühakim! Mühakim!" - dcyo qışqırdı.
Morcan toləsik daxıl oldu. Əmir Mərcanı görərkon:
Tcz gct, Miihakim ibn-Davudu məntm hüzuruma çağır’ dcdi
Mərcan gctdı. Əmır ycnə də qadınının xəyanətlonnı bir-bır xatırladı, - hoyasız qadın! dcdi. - o mono əro gəldıyi zaman bclo. mənı
scvmirdi. Xolifo onu bu izdivaca ınəcbur ctdı O mənım qollartmın
arastnda yatdığı zaman belə şaıxusıında başqalanmn adını çokirdı,
özüm do hiss cdirdim ki, o, moni öpdüyu zaman gözlorinı yumaraq.
başqasını xatırlayırdı. Mon ona yaxın gctdıyım zaman o özünü başqasının qucağında hiss cdərək nazlamrdı. Bu da nəticosı Vaxtılə bunu
mono ərə verondo yalvanb verdilor, çünki o zanıan xolifonın mövqcyi
bır tükdon asılı idi. Indi isə mənım mövqcyim bır tükdən asıtıdır.
Haman tükün ucu bu xain qadının atasının əlindədir
Əmir bu sözlərı dcdikdən sonra qısmon sakıt olmuşdu. O. qadınını
haqlı çıxarmağa vo öz vıcdanını qanc ctmoyo toləsırdı: "M əncə, xəyanotin əsas cəhotı katibdodir. O, qadındır. Qadın tayfasının avamlığını
kim bilmir? Kişi ki var, qadının şeytanıdır. OnJar ofv ediləcok ınsanlardır. Lakin monim süfromin başında oturan vo monim çörəyimi
ycyon bir zat mona qarşı bu xəyanoıı rəva görməmolı idi".
Bu anda qapı açıldı Mərcan qulamla bərabor Mühakıın ibn-Davud
daxil oldu.
Əmir ona hcç bir şcy sezdımıədon:
Mühakim. otur. - dcdi, - lazıtnlı şcylor vardır, onları yazmaltsan
Mühakim ıbn-Davud qəlomdanı çtxartb yazı taxtasının iistüna
qoydu, qurşağından tim an' çıxartdı, kağızı kosib götürdü. sonra da
gözlərini Əmirm ağztna dikdi.
Əmir bir daha:
Yaz, - dcdi, - "Saray nazin Toxtamış conablannu omr cdiram:
bir həftoyo qədor xolıfo sarayına göndoriləcak cariyəlorin hazırlığını
' T i m a r . yuxud t u m a t

lüloloıımı> k.ığı/dır M ır/olor onu qurşuqlanna ıu\ırl.ır

görüb yola salasan. Cariyolordoıı Dilşad, Süson, Zümrüd, Şahin,
Solrnaz, Şamanıa vo Bahar da göndorilmolidır
Vcrdiyim omr qotidir'".
Kaiib ommamoni yazıb qurtardıqdan sonra, Əmir ahb imza ctdi vo
kalibo qaytanb dcdı:
- Al, sən do möhriinü basıb ımza ct.
Katıb qorxusundan özünü şaşırdı vo olıni cıblonno atıb möhürü
axlurmağa başladı, qolomdanının ıçını bır ncço koro gozdi Nohayoi.
yalvancı bir halda Əmiro müraciot ctdi:
- Möhüriı cvdo qoymuşıım, icazo vcrin gcdib golirim.
Əmir:
Doğrudıır, möhiirü cvdo qoytıbsan. lakın öz cvindo yox, başqasının evindo... - dcdi.
Ibn-Davud looccüblo soruşdu:
- Ncco yoni başqastnın cvindo?
- Boli, başqasının, öz voliyülnemotinin, soni bu m onobəyə çaldıran Əmir Inancın cvindo. alçaq, nankor katib! Mənim namusumu
nozəro almadın, hcç olmasa namuslu bır orob kimi xolifonin namusuna
hörmol qoyaydın! . Al, budur sonın möhünın! Monım qadınımın otağında, mənim namusumu namussuz bir ərabo salan axmaq qadımn
oiağında salıb ıtırmıson Nankor ınsan! Mən bcş nofər ərobin böyük
bır mamlokətdo ağalıq clmosıno çalışırdım. Bu da mənim ətnəyimin
nətıcosı! Bu da monim orəblordon aldığım mükafat!..
Mühakım ibn-Davud titrək birsəslə:
Ya Əmir, icazo vcrin. Bu no söhbotdir?! Mon?!
Bolı. sən!
Mən hcç vaxt vəliyüinemətimın ailəsino qarşı bclo alçaqlığt
clm əm işəm . Bu monə qarşı açıq bır bölıtandır. Bu hadisəni yoxlamaq
lazımdır.
- Kos səsini! Al möhürü, kağızı möhürlə!
Mühakim ibn-Davud möhürü alıb əlləri tıırəyə-lıtrəyə kağızı
möhürlədı. Əmir ycno də ona qışqıraraq:
Qaytar monə » möhürü! Sən o möhürü daşımağa layiq dcyilsan!
- devə Mərcanı səslodi.
Mərcan! Mərcan!
Mərcan ıçon gtrdı:
Hazıram, Əmır!

- Get, bu saatda qulamlardan Heydəri, Poladı, Sofıni bura çağır,
söylə kı, qamçılan vo çubuqlan götürüb bura gəlsinlor.
Morcan gctdi, Mühakım iso özünü bu haqsız cəzadan qunarmaq
üçün ağlaya-ağlaya Əmıro yalvarırdı:
Monim bu xəyanətdon əsla xəbərim yoxdur. bu böhtanı kim isə
monim üzorimo atmışdır. Siz bu cəzanı homişo monə vcrə bılorsinız
Yaxşı olar ki, bu işi yoxlatdırasınız.
Əmır bu yalvarışlan eşitmırdi. Onun sözlərinə no hə, no do yox
cavabım verirdi. Çünki qadınının olağından tapılan möhür onun üçün
əsaslı bir sübut hcsab olunurdu.
Qulamlar çubuq vo qamçılarla ıçəri girdilər. Dorhal meşin xalçanı
yero serib Mühakimı onun üstüno yıxdılar Onu soyundurmağa başladılar. Mühakimin oynində tuman və köynəkdon başqa hcç bir şcy qalmamışdı. Onun başının vo ayaqlannın üstündo oturdular. Əmir bir
kərə əm r verdi:
- İkı yüz əlli çubuq!
Mühakimın yalvarış və qışqırtı soslon bütün sarayı bürümüşdü
Çubuqların yanst vurulandım soııra onun qışqırtısı kosildi. artıq o
bayılmışdı, çubuqları ruhsuz bodonə vururdular.
Əmirin qadmı adəti üzro müqəssirın döyüldüyünü cşidərkon onu
buraxdırmaq üçün qəfıldən içori gırdi. tolosık iroli golib soruşdu:
- Bu kımdir? Toqsiri nədir?
Əmir İnanc qadınına tərs-tors baxuraq dedi:
Bu hoyasız adam, öz vəliyülnemətinin namusuna təcavüz ctmış.
bu adam öz ağasınm qadınma xəyanət əlini uzatmışdır.
Safıyo xanım bu söziorı cşitdikdon sonra bir dalıa irali golıb
qulamlara qışqtrdı:
- Əl saxlayın, foqirin öldüyünü lıiss ctm ırsinizm r’'
Qulamlar dayandılar, lakin Mühakim hərokot etmırdı. Safıyə
xanım isə ona diqqotlə baxıb tanıdı və allorını dizlərinə çalıb.
- Ax, bu zavallı Mühakimdir ki, - dcdıkdə, Əmir do:
- Bəli, Mühakımdir, sonin istəkli Mühakımindır. Onu bu cozaya
gırıflar edən sonın ulçaq və avamsızcasına mohəbboiindır. T ərbıyəsı/
vo axrnaq qadın! Namuslu vo kübar bir aduma satılsaydın. ycııə dƏ
dord yarı ıdt. Kımo? Alçaq bır orobo satıldın! Son mənim namusumu
ancaq orəbə sata bilərdın, çünkı sondə orob qanı vardır.

Saliyo xanım bu sözlordon hcyrot ctdı Hotta bunlann özuno aid
olmadığım zonn cdərok sonışdu:
- Mon soni heç do anlaya bılmırom. Son bununla no demək istoyirsən? Saiılan kımdır? v)rob qanımn burada no kmıi nöqsanı ola bilər?
Açığını dc gönım, bu sözlori dcmokdon moqsədin nədir?
Əmir istchzalı bir surəıdo möhürü göstərib dcdi:
- Mənim məqsədimi ancaq bu möhürdən soruşa bilorsən. Bu
möhür mono hor şeydon sadiqdir. Mon ancaq bunun vasitəsilə uzun
ıllər davam cdon xoyanotlorin izini üçınışam. Son Safiyo, Aran m əm lokətinin hökmdannı süfromin tör-töküntüsü ilə böyümüş bu alçağa
satdın. Rodd ol monim gözümdon!
Safıyo xanım hcç bir söz dcmədi, qolunu gözlərıno tutub ağladı və
Əmirın otağını tork ctdı. Katibin də huşdan gctmiş bodonini mcşın xalçanın üstündon götürüb dışan çıxandılar.
Əmir cvi dolaşır, qadmına qarşı aldığı vəziyyətin və qulamlarm
yanında onu təhqır etməyın ycrsiz olduğunu düşünürdü. Lakın iş ışdon
kcçmişdi.
Əmır no edəcəyını bilmırdi.
O. öz-özüno danışırdı: "Günün vəzıyyətilo hcsablaşmadım. Qatlınım xaındır, ona söz ola bilmoz. Lakin işi todbirlə görmok lazım idi.
Əcəba, bir az gözləyo bilməzdimmi'.’! Onların hor ikisini hcç kos hıss
etmodon mohv edo bilnıozdinmi?!
Bu osnada Əmırin qoca vozıri vo cyni zamanda saray naziri Toxtaınış ıçorı girdı vo Əmiro müraciət edib soruşdu:
Əmir. bu no hadisədir?
Əmir hadisəni ovvoldən axıra qodor Toxtamışa danışdı. Toxtamış
iso göz qapaqlanm önüb bır az düşündü, sonra başını qaldınb dcdi:
Məsolə siz danışdığınız kımi dcyil Bu ışdə xaricdon uzanmış bir
ol ışlomokdodır. Hadisoni çox gözol düzəltm işlər Siz gərok iqdamata
başlamaqdan o w o l monımlo damşaydımz. Böyük solıv ctmişsiniz.
Xanıın yol hazırlığı görmoyo omr vcrmişdir. Bu saat Bağdada yola
düşmoyo Iıazırlamr. G ərak siz vəziyyotlə hcsablaşaydınız. Tutaq ki,
belo bır xəvanot baş vcrmişdir Əcoba. hökm darlann vo şahların
saraylarının hansı birisindo bu kimi hadisolor yoxdur. Siz sakıt ışloyon
dərmanları buraxıb. qamçıdan vo çubuqdan no üçün yapışırsınız? Bir
kasa bal şorbotilo bu rüsvayçılığı örto bilməzdinizmi?
Əm inn boğazı tutuldu, ancaq bir kora bu sözləri deyə bildi:

- Toxtamış. əlac sənə qalmışdır Bu xobor Bağdada yctışərso,
mənim hökmranlığım mohv olub gcdo bilor. Safıyoni başdan çıxar. qoy
o moni bağışlasın, qoy monim ailəmin pozulmasına səbəb olmasın.
Toxtamış fıkirli bir suratdə onun üzüno baxaraq:
- Mən bacardıqca çalışacağam, lakin son də bu sözlori onun öz
yanında dcyib üzr istomolisən. Daıma düşünmok. sonra da horokət
etmok lazımdır Mon bunu Əmir hozrətlorinə bir kəro dcyil, bir ncçə
kəro dcmişəm.
Əmir onun əlindon tutub:
- Kömək et! - dcdi. - Hadisələr, fıtnələr monim otrafımı alıb.
Qızım da yoxsul bir şairlo əlaqə düzəldibdir. O hcç utanmadan monim
namusumu ayaqlar altına atır, yoxsul şairə moktub göndorır.
Vəzir soruşdu:
- Haası şairə?
- Nizami təxollüsü altında şcir yazan tlyasa. İndi çağınb onu da
döydürəcəyom.
Vəzir ycnə do nəsihətvcnci bır tövr ilə dcdi.
- Onu döydürmok m əslohət dcyıl. Onu da m ənə tapşınn, monım
özüm bu işi yoxlaram, horgah bclo bir m əsələ vardırsa, mən kıçik xanıma nəsihət cdərom. İlyası döydürmək isə qorxulu bir məsolədir G əncədə onun böyük nüfuzu vardır. Dayılannı da çox gözəl tanıyırsımz.

TOXTAM IŞ
‘‘Müharibolor Bağdadın qulağının dibindo gcdir. Soltan Mahmud
ilə Soitan Məsud arasında gcdən bu müharıbo Bağdad xolıfosi Müstorşıdbıllahın taleyini həlt ctmək üçün mühüm bir hadısodir. Çünkı
bunlann hor ikisi xətifənin hüququnu azaltmaq və öz əltənndo olan
məmtokəti genişləndinmək üçün çatışır Bunun üçün do fursotdən istifado cdon əcnəbilər Azorbaycan məmləkotini fıtno və macoralar
yuvasına döndərm işlər".
Bu söztəri Əmir İnancın qoca vəzirı Toxtamış deyirdı. Əmir vozırin fıkiriərini qismən rodd vo qismon də qobul edirdı. Əmır Aran
momlokətıni idarə etmək barosindo danışaraq dcyirdi:
-- Aran momlokotini saxlamaq üçün Şirvan xaqanı Əbütmüzofforı
aldatmaq və Aranın Şirvana ilhaqmı rosmon olm asa da, iıor il müoy-

yən vergi vcrmək şərtilə qəbul ctmək lazımdır. Xəlifonı ıtırmomok
üçün ıso Bağdada vcrdiyimiz illik vergilori göndərməliyik.
Toxtamış buna ctiraz cdirdi.
Bu doğru bir fikir dcyildir. Əmırin dcdiklorini hoyata kcçirmək
lazım gəliniə. Şimalı Azorbaycanı Aran momlokoti do daxil olmaq şərtile qarət ctmok lazımdır Həm Şirvan şahlannı, hom do Bağdad xolıfosmı təmın ctmoyo müharibo vo zolzolədon tozə çıxmış məmlokotin
ımkanı yoxdur Bu fıkir Şimali Azərbaycanda tozo bır üsyan yaradılmasına səbob ola bilor Bunlardan başqa, homın fıknn həyata keçirilmosi,
Əminn hökumotını golocokdə ləlılükə qanjı.sında qoya bilor Siz Eldəniz oğlanlarını çox da bacanqsız hcsab ctmoyin. Ataboy Mohommodin
tədbirlıyı və pəhləvanlığı bır torofdə dursun, Qızıl Arslan Şərqin on
moşhur siyasotçilonndon birısıdır Onlar holə do Azərbaycan atabəylən
ölkəsınə düşmon olan fars m əm ləkətlənndə vuruşurlar. Onlar holəlik
Kirmanda Bəhram şahla %'uruşurlar. Şübhəsız ki, onlar qalib goləcəklər.
Mon bu gün Əmır Qaraquşdan müfəssəl bir məktub almışam. Bu
moktub Bəhram şahın ya moğlub vo yaxud da m ütankəyo razı olacağına
bir sübutdur. Eldəniz oğlanian fars və (raqda qalıb çıxandan sonra. bir
daha üzlonni Azərbaycana çevırəcoklər, o zaman onlar Əmir həzrətlənnı məmləkoti Şirvanşahlara satmaq xoyanotilə töhmətlondirə bilərlər.
Əmir vcnə do bu fikrə etiraz ctdı:
Qocasan. görünür, düşüncolonn do qocalır Atabəy M ohəm m ədin fars ölkəlorındon qalıb qayıtmasına o qodor də ümıd yoxdur. Çünkı
Bəhram şahın ordusu Xorasanda dincini almaqda vo hər cəhətco
özünü düzoltməkdədir.
Toxtamış Əmiro ctırazla dedi:
Doğrudur. mən qocalmışam, lakin fikrım qocalmamışdır. Fikrim
bişmış vo kamala yctışmışdir Mon Şorqın hazırkı vozıyyətini toqib
cdirəm. Məmm qardaşım Qaraquş Soltan Səncər zamanımn ən görkomli vo todbirli omirlorindon idi. Hazırda o, Bəhranı şahın horbi
m üşavırlənndən binsıdir. Mon onun fikrıno ınanıram. Aranın vo üm umıyyotlo, Şımalı Azorbaycamn vəzıyyoti barosində onun flkrini bilmək ıstəmışdım Moktubumda Şirvan mom lokətınə qoşulmaq, yaxud
məmlokətı atabəylor üçün mühafizo ctmok barəsindo onun m oslohətıni soruşrnuşdum Onun cavabım bu gün almışam, indi onu sizo oxuınaq ıstoyırəm. (,‘ünkı Qaraquş vozıyyotlo dənndən lanışdır
Qoca Toxtamış buııları dcyərok məktubu oxumağa başladı:

"Böyiik qurdaşım Toxtamış!
Məktubunun cavabım çox sürətlə yazdım. Bəhram şah Bordəsirm
mühasirə xottini yarmağa vo Atabəy Mohommodo qalib golmoyo
müvoffoq olmayacaqdır, çünkı Məlik Müoyyəd anıq Xorasandan
qoşun vo zəxırə göndonnokdon boyun qaçırmaqdadır. Anıq onlar Iraq
ilə düşmonçiliyin davam ctdırilməsındən bir mənfoot gözləmırlor
Buna göro də məktub göndorib Bəhram şahın sülh oqıdosı üçün
zomıno hazırlanmasını məsləhot görürlər
Bəhram şah bu ağır voziyyotdon qurtarmaq üçün hor gün Kırman
əyanlanndan bir ncçosini hobso alaraq, Ataboylə olaqodo töhmotlondirıb mohv cdir Altı aydan bərıdir ki, Bərdəsinn mühasirəsi davam
cdir, osgorlər aclıqdan tolof olmaqdadırlar Orduda şiddotli pozğunluq
başlamış, hər gün qaçqınların sayı anır. Əsgorlərin başçılan bclo qala
divarlanndan atılıb qaçmaqdan başqa bir iş görmürlər. Mon dünon bu
barodə do Bohrum şaha nosihət verıb dcdim ki: "İraq ordusuna dünyanın yolları açıqdır Bız bır qiyə buğdanı min hiylo ilo olo kcçirdiyimiz
halda onlann payız və qış orzaqları anbarda hazırdır Onlar bu hazırlıqla altı aydan bəri davam etdirdiklori mühasironi yanmçıq bura.vmayacaqlar. İruqdan azuqo vo heyvan gotirib ordunu tomın ctmok lazım
gəlsə bclə, onlar bunu cdəcəklər. Holə Eldoniz övladımn tülkünü
araba ilo tuta biləcok qodor səbr vo mətanoto malik olduqlan da məlumdur. Kirman momlokətinin iki hökmdan bosləyəcək qədor vüsəti
vardır. Əlindo qiidrət olduğu zaman sən qalıb golmışdin. Madam kı. bu
gün moğlubsan. boş yerə qan tökməyın no monası vardır?”
Bohram şah bu nəsihətləri qobul ctdi. sülh və m ütanko hazırlıqlan
gcdir. Buna görə də Azorbaycan mosəlosini ə w ə lk i halında saxlamaq
lazımdır. Çünkı onlar yaxın bir zamanda üzlonni Azərbaycana çcvirəcoklər.
Qaraqtış. Kirman '
Toxtam ış m oktubu oxuyub qurtardıqdan sonra Əmir İnanca
müracıətlə:
- Voziyyot bıı halda ikon bız başqa bır çaro düşünmoliyik, dcdıkdo
Əmir:
- Köçüb gctmokdon başqa çaromiz yoxdur. dcdt.
Toxtamış isə cavabında:
Qaçmaq çarasızlik dcməkdir, - dcdi. - Birinci növbiHİə xolifodən komək gözlomok fıkrmı xalq arustnda yaymaq lazım dcyil. Xalq

xolifd adını cşiimok bclo ıstomir Bclo bir şayinni yaymağın özü do
gülüncdür Çünkı xolifənin bir şohorin hakimi qodor nüfuza malik
olmadtğını hor kos bilir Siz özünüz orob dcyilsiniz, buna göro də
hazırda ərublorn yox. ycrli xalqın azadlıq arzularına islinad cdo bilorsıniz. Ziyalılan. iş bilonlari olo almaq lazımdır. Bu gündon ctibaron
orob nüfiızu mosolosini yox, Şimali Azorbaycan ıstıqlalı mosolosini
aralığa almalısınız Bu barodo biz Şirsan şahı ƏbülmüzofTorin locrübosindon istıfado ctmoliyik. Onlar Azorbaycan ıstiqlaliyyoti şüarlan
altında Aran ölkosini Şırvana ılhaq ctməyo çalışırlar Əbül-Üla vo başqa
şairlor obos ycro Şir\'an saraylanna dovol cdilmomişlordi. Onlar bu
lıkn hoyaia kcçirmək üçün mınlorco dinar sorf cdırlor I loqayiq təxollüslü şairo xaqan obos ycro öz loqobını ota buyunıb, Xaqanı adlandırmamışdır. Əmir onu bilməlidir ki. Şirvan xaqanı hər bir şairi öz lorəfino
çokdiyi zaman. onun oxuculannı da öz torofıno colb cdir. Amma biz...
Toxtamış sözünü yanmçıq qoyduğu üçün Əmir ona sual vcrdi.
- Nccə yoni. amma biz?!
Biz iso bu cür ııazik nöqtəlori nozoro almırıq. Motta biz bunun
oksino horəkot cdirik B lz şaırlori vo ış bilon adarnlan özüınüzdon
uzaqlaşdınrıq Mohsotı xanımı rüsvay ctdik, sürgüno göndordik.
Bununla bütün Azərbaycan xalqımn nıfrətini qazandıq.
Bundan başqa Əmirın özü do gonc şair Nızamini toqıb cdir. Nə
üçün? Çünkı qızınız ona moktub göndomıişdır O kı moktubun cavabım göndərmomış, o ki sızın ailonı tohqir ctmomışdir. Göıürün larixı
oxuyun Siyasotçilor bu cürqurbanlan azını vcrmişdir? Siz yaxşı düşünün. Bır zaman solcuqılordon Toğrulboy lazım olduğu zaman, qardaşı
Davudun qızı Arslan xaiunu Qınm Biomrullah xolıfəyo vcrdi. Ycno
lazım goldiyı vaxı özü altmış bcş yaşında ıkən xolıfo Qaim Bıomrullahın on üç yaşlı qızı Scyidoyə cvlondı
Əmır hozrollori. sıyasətlər əksoriyyotlo qız vcrib, qız almaq vo
qohum olınaq osasında qurulubdur. Sız gölüriin solcuqılorın (arixıni
oxuyun, Alp Arslanm vəz.ıri Nizamülmülkün yazdığı "Siyasotnamo 'yo baxıb sıyasət öyranın. Alp Arslan Abxa 2 və Azorhaycanı
oldo saxlamaq üçün Abxaz hökmdan Baqration Gcorginin qızı ilə
cvlondi. m əm ləkətin qorb hüdudlannı möhkom ctmok məqsodilo Rum
ımpcralorunun qızmı aldı. Xarozm vo O na Asiyanı əlındo saxlamaq
moqsodilo Somorqond xaqanının qızı ilo izdivac ctdi. Alp Arslan, cyni
zamanda, Bağdad xolifosinı əlındo saxlamaq moqsədi ilo öz doğma

qızını hazırda Bağdad moscidlonnin qapısında dunıb dilonçılık cdon
vo “Kor olmuş xəlifənizə chsan cdin!*’ - dcmokdo oian btr xolifoyə
vcrmomişdimi?!
Toxtamışın bu sözündon sonra Əmir Inanc ona tors-tors baxaraq
acıqlandı vo sual vcrdi:
- Sənin fıkrincə, mon də öz qızımı Toğrul boylər vo Alp Arslanlar kimi hor yctənin qucağma atmalıyam?
Toxtamış Əmir İnancın acıqlanmasını nozoro almayaraq sözünə
davam ctdi:
Əcoba. xəlifə Müstorşidbillah öz qızı Safıyə xatunu srzo vcrmoklə Aran və Şimali Azorbaycanm mühüm bir hıssosinı nüfuzu
altına kcçırmədimi? Sizin namus adlandırdığınız şcy çürük bir koltnədir. O sözlər siyasotdo işlonon kolmolordon dcyildir. Bir qızın buna
yox, başqasma vcrilməsi, yaxud bir zonginın olindon altnıb yoxsula
verilməsi işində heç bir naınussuzluq yoxdur. Hcç bir ata öz qızt ilə
cvlənmir. qız gec-tcz birısinin qucağına düşınolidir. İstor sən özün vcr.
istorso özü gctsin, bunda heç bir fərq yoxdur. Bir ölkənin müqoddoratı
bir noforin, bcş nəforin namussuzluğu ilo do hcsablaşmaz. Əmir bılmolidir ki, bu cür namuslu olmaqda namussuzluğun da işiırakı vardır.
Moğlubiyyətin vo bir ölkəni uduzmağın hoqarotı bır qızı uduzmağın
hoqarətındon min qat ağırdır Mən siyası adamlara qısqanclığı moslohoı görmürəm. Zaman olduqca nazikdtr. O hor kosdon ıncolık vo hossaslıq tələb edir Doğrudan da dünyada namus kolmosi qiymotlı bir
şeydirso, qalib olnıaq üçün onda da güzoşto gctmok lazıındır llökm dar olan zat xalqın ruhunu öyronmolidir1.
Toxtamış sözünü bıtırdi. Əınir İnanc başını dorın fıkıriorın poncəsındən alaraq üzünü Toxtamışa tərof çevirib dcdi:
- Doğrudur, qoca vozir. doğnıdur!
Toxtamış. Əınir İnancın cavabından şadlanaraq dedi:
- İndi ki dcdikloriıni tosdıq edirsmiz. qızınızın gonc şatrlo başladığı olaqəyo qarşı lövrünüzü doyişmolisiniz Bu tş Əmirin şərofinə
1 S.ılcuq huknuiaılarmın viiraylanmiu Şorqın mo>hur >*ıırUın yj>.ı> <r<J< Onlar
tamumılu farsca ya/ır<Jı Lakın Toğrul va Alp Arslan y.ızılan >c<rl;tnn türkc«> y;ı/ılnıasına müvofTrK) oldular Xüsuson. Azorbaycanda kcçınlon Iran dılının tamamılo m«<h\
cdılmnsmo naıl uldul.tr Alp Arslan ba$qa hökmdarlar kıtnı ö /ü üçün tar> v« or.<b
unvaıılannı vo loqoblon taxmaq ısıomodt. Özü daırna türkcu danı>ıb, ttırkcu d>< ya/ırdı
("Styasumamo". Tojinıl vo Alp Arslan dövrilnu aıd hısso)

toxunsa belo, ünıumı siyasotimizo toxunmur. biloks Əmırin mövqcyınin möhkəmlonmosino sabob olur
Əmir yeno do ümidsiz bir tövr alaraq.
- Əcoba. bununla biz hazırkı voziyyətin içindən çıxa biləcəyikmi?! - dedi.
- Başqa tədbırlər də vardır. Bizım ikımız do orəb deyilik. Tok
səninlo mən xəlıfənın nüfuzunu borpa edə bilmoyocəyik. Xəlife öz işini
bızdon daha yaxşı bilir. Xolifələr artıq hökmdarlara omr vcrmok ovozino, onlann omnnı gözloyirlor. Onlann ağuca bağladılıb' döyülmosini
somn qayınatan çox yaxşı bilir. Dünoıı xolifə tərəfdarlığı ilə xoşbəxt
hesab edilonlor bugünkü dünyanın on bədbəxt adamlandır. Artıq avam
xalqı xəlifonin miıqoddoslik şüarilo toləyə salmağın vaxtı keçibdir.
Bizim şoxsi təşəbbüslorimiz lazımdır. Siyasotin vozifosi aldatmaq. avamın vəzifosi aldanmaqdır. Sabahdan etibaran Goncə ziyalılannı. Gənco
əyanlanm çağınb Azorbaycan istiqlaliyyəti məsələsini müzakira etmək
lazımdır. Katib Mühakim ibn-Da\ııdun barəsindəki dedi-qodulara nohayəl vcrmok lazımdır. Onun orab olduğu üçün məsul vozıfodən qovulmasına xalqı ınandırmaq lazımdır. Şın an xaqanının Aranı Şirvana ilhaq
etməsinə qarşı mübarızo aparmaq lazımdır. Mübarizə ancaq tobliğat
şəklində apanlmalıdır Qızınızın gonc şairlo olan olaqəsınin sıxlaşması
üçün təşəbbüsdo olmalısınız. Fəxroddinlə Dilşadın olaqəsino do soyuqqanlı baxmalısınız. Başqa ışlori iso qoca vozirə tapşınn. Mən Şimali
Azərbaycanı sizin olinizdə mərkozləşdirməyə söz verıram.
Əmır Inanc qoca vəzirin bütün dediklorinə razılıq verdi. Müşavirə
çağınlm asını qorara aldılar.

TOVUZ SALONU
fovuz salonunun fovqolado bir suratdə bozənməsı çağırılmış müşavıroyo verilon dıqqətın lövqoladəliyini göstərırdi' Fövqoladəlik hor
bir şeydə özünü göstorirdi. Cariyolorin libasında, qulamların baş örtüklormdo, şərbotlərdo. saqilorin vo xidınotçilorin geyimlorındo bu
fovqeladoiık gözə çarpırdı.
Alibuyn hokumollonnılon Olnuddövlo xolıfo Tayıbıllahı xozınodon ısraf pul
gölürüb xurclodıy ı üçün agaca bagl.ıtdınb döydürmujdü
■Hökumot ttrayının olvan naxıjlarla bozonmi} salonu tuvuz qu$unun qaııadlarına
bon/oyırdı

Əmir salona daxil olduğu zaman, vaxt ikon hazırlanmış oyanlar
dərhal ayağa qalxıb tozim etdilor Buna göra do müxalifətçilər oksonyyət toşkil edə bilmədiklorindən oksoriyyətə qoşulmaq mocburiyyotində qalaraq, Əmırın ayağına qalxdtlar Əmir kürsünün üstündo oturub qısa bır xütbo oxudu. Xütbosində xəlifonin adını çokmodı. Bu
hadısə məsolonin iç üzündon xəbərı olmayanlar vo avamlar üçün şadlığa sobəb oldu. onlar Əmirin ömr və dövlotino dualar yağdırmağa
başladılar. Əmir məclisin ruhunu əlinə alaraq sözə başladı.
- indiyo qodər Azərbaycan xalqı uca olan Allahın morhəməttni
bilavasitə. yəni xəlıfcyi-ruyi-zəm inm vasitəsilə alırdı. Lakin bundan
sonra azərbaycanlılar bu mərhumoli bılavasito oldo cdə biləcəklor
Bundan sonra azorbaycanlılar xəlifənin himayəsındo deyıl. bilavasitə
xudavəndi-alomin lıimayəsındə yaşayacaqlar. çünki ohalı arttq öz
azadlığınt əlinə almaq səlahiyyətini qazanmışdır.
Buna göra do biz bir neçə həflədir ki, bu məsolo ilə dənndən moşğul olmaqdayıq, işçilənn bəzilənnı yerli xalqdan olmadıqları üçün
mosul işlərdon xaric etmışik. O cümlədon hökumotin möhürdan
Mühakim ibn-Davud, Rəbiət ibn-Qanim və Sadıq ibn-Honbəl, Cabir
ibn-Əta vo sairləri işdən götürülmüşdür. Onlann Azərbaycandan çıxıb
getm ələnno omr sadir etmişəm
Salonda ycno do böyük bır şadlıq başlandı. Avamlann cərgosindən: “Əmirın ömrü, dövlət və şövkəti artıq olsun!” soslən salonun
zinətlı tavanlanna oks etmoyə başladı.
Əmır sözünü davam etdırdi:
- İndı biz goləcəyı düzoltmoklə məşğul olduğumuz bir zamanda.
keçmiş səhvlonn də islahına çalışmalıyıq. Gonco xotibi vo onun m ündlori tərafındon tohqir edilmiş böyük şairəmiz Mohsotı xanımt Azorbaycana qaytarmaq üçün Bəlx şohənnə dörd ııofərdon ibarat bir hevot
göndərmişom. Şaıronın düşmoni Goncə xətibinı do Goncədon sürgün
ctdim, müridlərın bir çoxu hobsə altnmtş, digərlon qaçıb gızlonmışdır
Başlıca olaraq Aran zıyalısı və Aran əyanlan ocnəbı m üdaxıləsine
imkan vcrmomok üçün hökumətın təşobbüslonno qoşulmalı və xalqa
öz düşm ənlənni tanıtmalıdırlar. Məno belo golir kı, bız ö? m em ləketimizı qonşulanmızdan daha yaxşı idara edo bilonk.
Əmir salondakılarm “Yaşasm Əmir, yaşasın azadlıq” soslon altında kürsüdon düşüb gctdı, Toxtamış vozir iso salondakıların bezilərinı
Əmirin xüsusı otağına dovot ctdi.

“NAM US”
Toxiamış hırçox tolaşdan sonra Əmir ilo Satlyo xatun arasında baş
vcrmiş ixtilafı loğv cdı* bilmişdi. Əmir Safiyo ilo Mülıakimin olaqo
mosolosino inansa da, bclo çotin bir zamanda qadın vo ailo mosololəri
ılo məşğul olmaq ıstəməmışdi. Buna gorə do Safıyə xatunla banşm ış
və ncco olursa olsun, bu hadisoni unutmağa çalışmışdı. Əmir axşam
ycmoymdən sonra adotı üzrə ycnə də öz ailəsi içənsində vaxt kcçirirdı.
O ycno do Qotibomn saçlannı tumarlayır, onun başından öpür və onu
na/Jandınrdı. O, əlini atıb kitabın arasından bir parça kağız götürdü,
Qotibəyo göstordi vo soruşdu:
- Gözəl qızım, san şcın və odəbiyyatı scvirsonmi?
- Mon yalnız başqalarının şcirini oxumaqla kifayətiənməyərok.
özüm də şcir yazmağa həvosləmram Bağdadda oxuduğum zaman iki
şcyi çox scvirdim Onlardan birisi fəlsəfo, ikincisi isə şeir və ədəbiyyat idı Müollimonin məni şcirlə moşğul olmaqdan çakindirmək istəmosınə baxmayaraq, yenə də kıtablarımın arası M əknunənin' şcirləri
ila dolu olardı. Türfə xatunun şeırlənni məndon anıq sevən olmazdı1.
Nədonsə Azorbaycana qayıdandan sonra ərəbcə şcirlərə olan marağım
tamamilo sönmüşdür
Əınir bir daha onun almndan öpərak dcdı:
Çünkı orabcə şcırlor sonin doğma dılındo deyildir.
Safıya xatun buna ctiraz cdərək dedi:
- Ərab lisanı onun ana dilıdir. Onun yerli dil vo odəbiyyatla hcç bir
əlaqosi yoxdur Dinı kitabların arəbco olduğunu və Quranın göydon
ərəbco nazil olduğunu qcyd ctmok lazımdır. Xüsuson. Ycr üzünün
xəlıfəsi də ərabdir.
Əmir Safıyənın dcdiklənno ctiraz. ctmədı, çünkı təzə ixtilaf çıxarmaq istəmirdi Buna görə də söhbəti şcir üzorinə çcvirib:
- Son zamanlar yerli dildo gözol şeırlor yazılır, xüsusən gonc şairlonn təbiət təsviri haqqındakı yazılan məni tamamilo hcyrotə gotirM oknuno
Şorqın ən muyhur $mn>sıdır. Bonı Abbas xnlıfəlonnıiən Mchdinın canyovdır O. s-'.notkar bır >aıro olm.ujla biirjbor mojhur musıqı sonotlt.trı ıdı. Ruhanılnr ona musıqı clmı ilo mo»gul otmağı qadagan ctmıxJılorso du. o ycno do o / sonoiındon ot ;okmomı>dı
T u r fo x a ıu n
hom do oxuyardı

Abbasılor düvrünun moşhur qadınUrmdandır I lom >cır yazar.

mişdir. Eşit, gör nə qədər incə, nə qodər mozun, no qədər salis və
bodii şeirlər yazırlar.
Əmır bunu deyərək şeiri Dilşada vcrdı. Dılşad şeır oxumaqda
saraydakı cariyolərin içərisinda şöhrət qazanmışdı. Dılşad həvoslə
ayağa qalxaraq şciri oxudu:
Foləyin gcydi yaşıl don qocaman piri ycno,
Gəncliyın şaxosi rorq oldu yaşıl nur ıçıno
Bır tobossümlo gülün çöhrosi həngam bahar
Qızarar çıxsa tamaşasına gonclor. qocalar.
Quşlann cşq toronnümlori başlar ycnıdon,
Ycni b ırcşq ilo baş qaldırar obnayı-çomon
Gonc. yaşıl şaxo düzor qırmtzı vaqutu hava,
Zümrüdün qolbınə yüz inci saçar badisoba
Oırqovul porlori rcyhanlara vcrmiş ycnı rong,
Bülbülün lohn-pürahongıno bir bax no qoşong.
Dındiron bülbülü ınsan gülünün çöhrosıdir.
O hozin nalo xəzandido turacın sosidir

Dilşad şeiri oxuduqdan sonra əzborləm ək üçün özündə saxladı
Q ətibə isə:
- Nə qədər mödzun və oynaq bir şcirdir! - dcdi və əlini atıb bır
parça kağız çıxartdı
- M ənda daha yüksok məzmunlu bir şeir vardır, - dedı və şein
Dilşada uzatdı.
Dilşad Əmiro mürdcıətlə:
- Əm ir hazrətlən, oxunmajjina ıcazə verərmisiniz?
- Oxu, mənım kədərlərim i ancaq şeir v ə musiqı unutdura bilər
Dilşad yenə d ə ayağa qalxıb şein oxudu:
Foqirom. boxtıyaram. sanmaym kını tıro boxtim var.
M ohəbbot mülkünün soltanıyam ö z tacü-toxım var
Cahanın. yummuşam göz son o tın d o n . xolotındon mon.
Foqirom. fcyz alır yüzlorcə hatom şer süfromdon
Bulanmaz xatırım, dorya qodor fıknm do yckrəngom ,
Mon ölçülm oz mühitom, ö z mühitimdo homahongom.
N o dordim! Incilordon incodır hor bcytim , hor fordım.
Qozolxan bülbülom. hor bağçadan bır türfo gül dırnlım

Alar sarmayə şairlor (ükonmaz söz xo/.ınomdon,
Bir oflakom. dü>or bır gün günoş dünyaya sınomdon.
Donizlor ycrloşir sinomdo sönmoz bır tolatüm var,
Monim öz sonotım, ö z sorvotim, öz kaınatım var.

Əmir bütün fikrini sofərbarliyo alaraq Dilşadın ağzına baxırdı. O,
şcir oxunub bitdikdon bir neço dəqiqə sonra. şcirdən bir mısra təkrar
cdorək: “Mohobbət mülkünün soltanıyam öz tacü-toxtım var" - dedi
və: - kimin şciridir? - dcyə Qətibəyə müraciət ctdi.
Qətıbə sakıt oldu, cavab vcrmodi, utandı, rəngi qızardı və başmı
aşağı salıb dızi üstə qoymuş olduğu ollərinə baxmağa başladı. Əmir
inanc şcırlə maraqlandı. O, bu şcirin Nizami tərəfindən yaztldığını
yəqın ctdi, çünki ycrli şaırlor corgəsində xəlot və sərvətə boyun
oymoyən bır adam varsa o da ancaq gənc şair Nızami idi. Buna görə
do Qətibənin saçlannı oxşayaraq soruşdu
- Gözəl qızım, bu şcir kimin şciridir?
Q ətibo qara gözlərini qorxu ilo Əm irə tərəf çcvirib soruşdu:
- Şeinn sahibini dcsəm acıqlanmazsan ki?
Əmir təəccüblə sual verdi:
- Əcəba, sən məni bu qodər də modoniyyətsizmi bildin?!
- Xcyr! Ancaq monim şairlə tanış olmağım bəlkə do sənin xoşuna
gəlm ədı,
Mon çox şadam ki, qızım momlokətin şaır vo ədibləri ilə tanış
olur. Bu monim müqoddəs arzulanma müvafiqdir.
Qətıbə bu sözü Əmirdən eşidondon sonra:
Bu şcir Nizammin şeiridir, - dcdi. - Lakin ə w ə lk i şeirin kimin
tərəfindon yazıldığını bilmədim. Atam mono onu deyo bilm əzmi?
Ə w olkı şcir də Nizami tərofindon yazılmıdır Mən öz qızımı
tobrik cdırəm. Sənın şaırlə olan tanışlığın tanxi b irq ələb o qədor əhəmıyyotlıdir. Bu tanışlığı davam ctdırmoyı bir daha sono tapşınram.
Safıyo xanım ındiyə qədər sakıt otunnuşdu. Söhbət bu ycrə çatdığı
zaman başını qaldınb acıqlı-acıqlı Əm irə baxdı və dedi:
Çox nca edırəm kı. qızıma bu cür m əsləhətlor vcrmoyəsən Hcç
zaman qızımın cşq-m ohobbot düşkünlorino qoşulub şcirbazlıq ctm osınə yol verə bilm ərəm,
Əm ir nəsihotvcrıci bir voziyyot alaraq dcdi:
- Siyasət bunu toləb cdir.

- Namusu siyasətə çəpər ctmək doğru fıkir deyıl.
- Aılonın xoşbəxtliyi bundadır.
- Xoşbəxtliyi namussuzluq üzərindo qurmağın özü bır bədbəxtlikdır. Sonin çüriik fikırlənn ailəmızdo tozə bir bədbəxtliyin yaranmasına
səbob olacaqdır. Xolifo nəvəsinin mcşolərdo şcir oxuyanlara qoşulmasına imkan vcrən bir adam, namus vo şərəfin qodrinı nə biləcokdır?! Sərapordələrdə oturub namusla yaşamayan bir qızı hansı bir
kübar ailənin ıçərisinə buraxarlar?
Əmir Safiyə xatunun bu sözlərino qəhqəhə ilə güldü:
- Avam qadın, sən namus sözünü tamamilo başqa monada işlodirson. Namus hcç bir zaman qadınlann şoxsiyyotində işlənmomışdir.
Namus vo kübarlıq hcç bır vaxt sərapərdolordə doğmamışdır. Əsil
namus siyasət səhnəsində doğulur. Siyasətdə uduzanlar. namus da
daxil olmaq şortilə, bütün varlığım ıtimıiş olurlar Hazırda oynadığımız qum ann bır üzündo namus, o biri üzündə isə qəlobədır Namus
qoləbədon asılıdır. Qələbənı uduzduğun zaman namusu da uduzursan
Mənim qadınım bilməlidir ki, namussuzluq sözü dünyada yoxdur
Hoyatın hor bir şoklindo zühur cdon moğlubıyyot namussuzluqdur.
Moğlub olanların sərapərdolordə oturan, xalqa görünm oyən vo
zəmanə afotı sayılan gözol qızlannın, örtülü bir xəzino deyıl do. biloks
xalqa göriinmokdon utanan bir cybocordon daha iyranc olacaqlannı
bilməlison. Mənim gözol qadmım ycnə də bilməlidir kı, qələbonın
günoşdon yüz qat artıq olan şəfəqlori o qədər göz qam aşdıncıdır ki,
qalıblorin ailosində olan namussuzluqlan görmok üçün heç bir gozo
imkan vcrməz. Indi mənım fıkrimı anladınmı?
Safiyə başını qaldıraraq:
-B əli, anladım, - dedi, - namusun nədon ibarot olduğunu bıldıın
Əm ir Dilşadı yanına çağınb olini onun saçlanna çəkdi vo:
- Sən do monim aıləmi bir qəhram anla başladığın məhobbotlo
xoşbəxt ctməlison, - dedı. - Fəxroddin ağıllı. kübar vo məğlubcdilməz
bır qəhrəm andır Hololik onu öyron. Boxt clo bir şcy dcyil ki. bınnci
qədəm do onu sınamaq mümkün olsun. Mohəbbət bir ağacın tumurcuğu kımıdir Onun çiçoklonmosi vo mcyvə şəklınə düşüb yetışmosı
lazımdır Bunu qızım Qotiboyə do, sonə do tapşınram. Tanış olmaq
əro getmok dcyil, tanışlıq sözü bir-birinı öyronmək dcmokdir
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Bu gün Aznrbaycan ısıiqlaliyyotinın şorofino vcrilon /iyafot Bağiİrormlo loşkıl olunmuşdu. Bu ziyafotə ıstiqlaliyyətə ınananlar da,
inanmayanlar da dovat olunmuşdu
"M üqoddoratımızı öz oliınizo aldıq!” dcyo scvınonlorlo yanaşı
olaraq. “Əmirin voziyyotini möhkomlotnıok üçün düzolon bu macora
çox da uzun sürmoz!” dcyonlor do var idı Ziyafotdo iştırak cdonlər
hovuziardakı qız hcykollorinə, onların döşlərindən vuran fovvaroloro,
Azorbaycamn hor torofındon gotırilmış c;ınyoloro, canyolonn tovuz quşu
qanadındaıı daha bozokli olan libaslanna tamaşa ctdıkləri zaman,
Nizami ilo Foxroddın də Qəronfıl xiyabanında gozorok söhbot cdırdilor
Nizaıni, Foxraddinin şübholormi dağıtmaq üçün onu bir torafo
çokorak yavaşdan dcdi:
Bu zıyafot vo bu istıqlaliyyət şənliklərınin hamısı bır oyun və bir
siyası oyləncodir Azorbaycandan orablorin qovuiması da bu əyləncənin müoyyon bir şöbosidir. Xolifo torafındən G əncəyə göndərilmış
xotibin sürgün cdilmosi do yalan vo uydurmadır. Xətibo müoyyon
xorclik vcrib. Kobo ziyarotinə göndoriblor Mühakim ibn-Davudun
sürgün cdilmosı do saray ıntriqalanndan doğan bır hadisodir Eyni
/am anda, Ə m inn oynadığı bu oyun öz mündoracosilə hazırkı zamanım ı/ üçün elvcrışlidır, çünki xalqın Şirvan şahlığına qoşulmaq fıkırlorirıı ancaq bu yol ilo dağıtmaq mümkün idi. Bu oyun avam xalq üçün
nə qodor inandırıcı olursa olsun ycno də savadsız vo düşünülmodon
düzolon bir m acoradır. Çünki Azorbaycan istiqlnliyyoıini avam
Azorbaycan miqyasında iıoyata kcçirmok lazımdır. Əmir lııanc bu
macorası ilo hom aldadır. hom do adlanır. Burada bizim qazana bilocoyimiz bir şey varsa, o da Məhsoti xanımın Goncəyo qayıda bilmosındon ibarotdir.
Əmirin vozıri Toxtamış ziyafoto golənləra göz qoymuşdu. Onun
loyin ctdiyi vo tapşmq vcrdiyi müoyyon adamlar, dostoloro bölünüb
qonaqların ıçonsıno gırir vo onların fikirloriııi öyromrdilər.
Toxtamış, Nızamı vo Foxraddının hcç bir dostoyo qoşulmayaraq
uzaq bır xıyabanda gozdıklorım gördiiyii zaman dorlıal Hüsamoddini
çağınb tapşırıq vcrdi:
1 liagı-lr.ım
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- Əziz qonaqlara arkadaşlıq ct. Onları əylondır.
Hüsaməddin, Nizamiyə vo Fəxrəddinə sczdırmomək üçün dərhal
Qoronfil xiyabanımn bu hiri tərofındə gəzməyo vo qoronfıllordon
dorib dosto tutmağa başladı. O, Nizamiyo yanaşdığı zaman qəronfillorı
u/adaraq dcdi:
- Gənc şairin qoranfıl gülüno olan marağmı cşitdiyim üçün bunlan
dorib toqdim ctmək istədim.
Nizami:
Toşəkkür edırom, - dedı. - Mən daima qərənfıi gülünü sevocoyəm. qocalsam da bu scvgi qocalmayacaqdır, çünkı qoronfil gülü
daıma goncliyin qoxusunu venr.
Hüsamoddin onlara qoşuldu. lakin heç bir şey öyronə bilmədi,
Nızami onun gəldiyini hiss cdorkon, söhbətın mövzusunu dəyişmışdi.
Ziyafətdə İran şairi Kəmaloddın də iştirak cdirdı. O, yazdığı bır şcınndə Əmirin odalotıni, səxavətini modh ctdiyı üçün ziyafotdo olanlar
hamısı onun otrafına yığılmışdı. Kəmaloddin öz şcırını bitırdikdon
sonra Əmir Nizamiyə ınüraciot cdorok dedi:
- Mon gənc şairin şcirlori iio hor bır kəsin şeirindon artıq maraqlanıram.
Nizami təşokkürcdib dcdi:
- Bu qador böyük bir ziyafotdo oxunacaq layiqii şcinırı yoxdur
Xüsuson yaşlı və böyük şairlorin iştirak etdiyi bu məclisdo bı/ım şcir
ouxamığımız küstaxlıqdır
Qotibə və Dilşad poncoronin qarşısından asılmış tonzif pordənın
dalında oturub Nizamini dinlomək istoyirdilər Lakin Qotibə. Nizaminin bclə bir ziyafotdə şcır oxuyacağına hcç do ınanmırdı Ziyafotdə
ıştirak cdonlər iso Nizamiyo müraciotlo:
- Rıca cdirik! Bir şcy oxuyun, dcvo tokrar cdirdilor
Hətta Foxroddin də Nizamınin qulağına pıçıldayıb:
- Mənim xatirim üçün bir şcir oxumalısan. dcdi
Qoy somn
sükutuna qorxaqlıq vo bir moğlubiyyol kimı mona vcrməsinlor.
Əmirin özü do Nizaminin şcır oxumaqdan boyun qaçırdığını hıss
cdincə:
Mon şair dcyilom, lakin bu qodor gö/.ol bir bahan görünco hor
bir insan şair olmaq istəyir, şcır yazmağa, şcır oxumağa və şcir eşıtməyo hovəslonir, - dedi
Rıca cdirom , ziyafətııni/i zinollondirın
Nizamı ayağa qaixdı vo hazırkı vaziyyoto daır bir şcır oxudu:

Ö ylo hır alumdi>yiim. dınıım doym oz m onfot.
Elm-ürfan olılıno /indan kosilm ıj momlokoi
liır /umandır kım qovulmuş sohnodon orbab hal,
Fcyz alnn yox şcrım ı/don hor taraf bır qılü-qal.
Mohv olub ülfoı. boşordon olhozor soylor boşor.
Ru/ıgarı nabokann sülhu doğmuş şurı şor.
M əmlokot bcytülhozondir. qalmaınış homdordlor.
Hökmürandır hor torofdo bıryığın namordlor.
Mohtoromlor düşdü qiymotdon. donilor möhtorom.
F.htirasındanmı yıızsın qanlı xaqanın qolom?!
Gül dcvıl ycrlordo, qandır, bır bivabandır çomon
Oğlu ölmfiş bır qadın züllündon oxşar yasoınon
Bülbtilün foryadı cşqındon dcyıldır. nalodır,
Qano dönmüş sinolordir çöldo sanma lalodır.
Mın l'olakot var önündo hor müqoddos niyyotin,
Gulmomış ruxsan bır an madori-hünyyotın.

Nizamının şerindan alınan tasır zıyafotda gözlənilməz bir vəziyyət
yaratdı. Əmırin üsul-ıdarəsinə qarşı bırdüşm ən kimi hücum edən gənc
şaır öz böyüklüyünü vo qorxmazlığını ziyafotdə olanlann hanıısına
göstərdı. Nəhayət, Əmır özüno aldımıadan dcdi:
Şairin dili öz xalqının ıradəsıdır. O, şcrındə m əm ləkətın və xalqın no qodor ağır bir vəziyyot keçırdıyinı qeyd ctdi. Mənim özüm də
homın bu /ıvafotı şainn göstordiyı vəzıyyətlərı aradan qaldırmaq üçün
təşkıl ctmişəm. Bütün nöqsanlar orasındadır ki, ındiyə qador xalq öz
m əm ləkətıni özü ıdaro edə bılm om işdir Xalqtn müqəddəratı başqalannın olində olmuşdur. Zonn edirəm ki, azadlıq əldə cdildıkdən sonra
yeno d ə bız Azorbaycanın gözəl tobiotındon istifado edə biləcəyik.
Artıq bızim bağlanmızın bülbülləri xalq matəmi dastanını yox, öz cşqnamosini torənnüm cdocəkdir.
Qətıbo də Nizaminın kəskin şcrını eşitdikdən sonra Dilşadın qulağına yavaşdan dedi:
- Qəhrom andır, qorxma^ və cosarətli bir goncdir. Lakın təəssü f ki,
o. atamın dostu deyil.
Dilşad da Qətibonin qulağına bu sözlən pıçıldadı:
- O qohrəman olmasaydı, G əncə qəhrəmanı onunla yaxın dost
olmazdı. Ancaq bunu da qcyd ctmolidır ki, o. sənın atanın düşməni
dcyil. Bunu dcm ək üçün bir şeyə osaslanmaq lazımdır.

Qotibə cavab vcrdi:
- Monim əlimdo olan osas bundan ibarətdır ki, o cür adamlar
monim atam kımi adamlarla dost ola bilməzlər.
Əbül-Ülanın cariyosi Soba xanım, Qətibonin Nizami barəsindəki
sözlənni eşitdikdon sonra öz-özüno düşündü: "M on bu yetim uşağın
böyük bir şaır olacağmı bilsoydim. onun qətibələr kimı kübar ailo qızları tərəfındən scviləcəyıni anlasaydım, onu çoxdan əlimo alaraq istifadə cdə bilordım. İndi do gcc deyil. Madam ki, Qotibo onu scvir.
məndən bacanqlı bir vasitəçi tapa bilməyəcəkdir'*.
Səba xanım bunlan dcdikdon sonra Q ətibəyə sual vcrdı:
- Bu şainn oxuduğu şeirlər xoşuna gəldııni?
Q ətibə bu sualdan sonra Soba xanımın üzüno şübhəli nəzorlo
baxaraq soruşdu:
- Bu sualdan məqsədin nədir? Şcrin mənim xoşuma gəlib-gəlm əməsi sənin nəyinə lazımdır?
Səba xamm özünü itirməyərək:
- Elo-belə soruşurdum. Mən şairi çoxdan bəridir tanıyıram,
- dcdi.
- Haradan tanıyırsan?
- Bu hələ yctim bir uşaq olduğu zaman Əbül-Ülanın evinə gedibgələrdı. Lakin bır hadise nətıcəsındə oradan uzaqlaşdı
Q ətibə maraqlandı vo tcz soruşdu:
- Nə kimı hadisə?
- Əbül-Üla bir qızmı Xaqaniyə verəndən sonra kiçik qızı Mahtab
xanımı da homin bu şairə vcrmək istodi. Şair bu təklifdən boyun qaçırdığı üçün araltqda incikiik çıxdı.
Q ətibə bu sözlərdən sonra:
- Yaxşı da elədi ki, boyun qaçırdı. Mahtab xanım haranın qızıdır
ki, bu cür qiymetli bır adama sahıbləno bilsın, - dedi.
Səba xamm da cavabında:
- Monım do dcdiyim budur, - dcdı. Mən buna heç də nazı deyildım. Bu cür adamın bir tükünü yüz nəfər Mahtab xanım kimi adamlara
dəyişmorəm . Mən öz ağamın şairə qarşı bəslədiyi uyğunsuz münasibətini hcç d ə nəzərə almayaraq, o gonclə əlaqomı kosməmişom. Hətta
onun aılə qurması işino do kömək cdocəyəm. Qoy bıından ötrü ağam
mənı cəzalandırsın.

Qotibo. Soba xanımın bıı söhbotlorindon çox şırin ümidlor aldı vo
onun vasitosılo Nızamini olo almaq vo moqsodo nail olmaq arzulanna
qapıldı. O, Sobıı xanıma yaxınlaşmaq üçün belo bir çaro düşündü vo
Seba xanıma dedi:
Indı ki. son bu şorofli insanla tanışlığı davam ctdırmok istoyirson, ağanın sono coza vermosi barosindo heç do düşünmo. Sonın
monıın yanımda xidmoi etmoyo ıneylin olarsa. mon sabahın özündo
sonı Obül-Ülam n ailosindon çıxarıb öz yanınıa gotirdorom.
Soba xanım golocokdo Qotibodon çox böyük m onfəotler əldə edə
bılocoyinı yoqın etdi vo Qotibəyo yalvararaq
Ölüncə xanımın xidmotındon boyun qaçınnaram , - dedi. - Məni
haman ailədən qurtarmaq, vicdan ozabından qurtarmaq demokdir,
çiinki mon heç bır zaman bu möhtərom şaıri Mahtab xanımın cşqinə
razı cdo bılməyəcoyom, onlarsa bunu məndon tələb cdirlər.
Qotibə, Soba xanımın son sözlonndən dıksınərok soruşdu:
Ycnədomi onlar bu möhtərom şainn yaxasını buraxmaq istomirlər?
Rıca cdırom. bunu heç kos bilmosın. Onlar ınoni məhv edorlər.
Onlar öz doyorsiz qızlannı acı dərman kimi. bu sağlam goncın boğazına tökınok istoyırlər.
Q ətıbo bir kəro:
Holə mon ölməmişem! Mahtab xanım kimdir ki, monım qabağımdan şıkar aparsın?! Bır gün sonra sən monım xıdmətimdo olacaqsan. No ış görocoyin barəsində sonra danışarıq.
Söhbətlər burada bitdi, çünkı İrənı bağçasında verilən ziyafet qurtarmışdı.
Dilşad, Səba xanımın Qotibə ilə başladığı yaxın tanışlığına heç də
razı deyıldı. Çünkı onun G əncodə olan carıyələr arasında söz gozdırdiyini bir neçə koro eşitmişdi. Soba xanım Qotıbodon ayrılıb getmək
ıstədikdə Qotıbo xanım ıpok dəsmala bağlanmış yüz dınar qızılı onun
olıno tapşırdı
Uağ boşalmışdı, Əmır qoca vəzırın qolundan tutub bağda dolaşdığı
zaman vozir Nizaıninin çıxışına işaro edərak:
Düşmon böyük düşmondır, - dedı. - Qorxmaz düşmondir Ağıllı
düşmondir.

M ÜŞAVİRƏ
Əmir inancın Azərbaycan istiqlalı barosində buraxdığı müraciotnaməni ifşa etmək vo bu ıstiqlalın nodon ibarot olduğunu xalqa anlatmaq üçün geniş bir müşavtra toşkil cdilmışdi.
Müşavırodoki müxtoiif fıkirlərdən bırısi do Fəxroddinin Aranın
ıstiqlaliyyətini elan cttnək barasindoki toklıflonndon ibarot idi. O,
Əınir İnanc toraflndon buraxılan müraciotnamə məsolosino keçorok
dcdi:
Bu müraciətname hor no məqsədlo buraxılıbdırsa, onunla işım
yoxdur. Lakin bu gün ınomlokətdo ıstiqlaliyyət elan ctməyın vaxtı
yctişmişdir. Aran ölkosi öz böyüklüyü ctibarilo Ş in an şahlığından heç
də kiçik deyil. Şirvanın gcnişlenməyo imkanı yoxdursa, bizım buna
ımkanımız vardır. Biz öz sorhədimizi Araz, Kür çaylan sahillerının o
bıri torofıno də kcçıre bılərik. Zaman clə bir zamandır kı, flkrimızo
maneə törədə biləcok dövlətlənn də başı qanşıqdır Biz sabahın özündo
Əmır İnanctn da qulağından tutub buradan xaric cdo bilərik
Fəxroddin uzun-uzadı danışdı, fıkırlori müşavirəde iştırak cdon
avamlar vo dünyagörüşü dar olanlar tərofındən toqdir edildı, hor kos
bu istiqlaliyyət münasibətilo bir-birinin əiini sıxıb təbrik etdi. Lakın
bu təbrik və bu alqışlara baxmayaraq Fəxroddinin onalığa atdığı fıkirlər haqqında qerar təklif cdən yox ıdi. Foxroddin çıxılmaz bir voziyyətdə qalmışdı. Nohayət, o. müşavirə otağını bir neçə dəfe o terəf bu
tərəfə dolaşandan sonra üzünü Nizamiyə tutub soruşdu:
- iiyas, sen danışmayacaqsanmf’
Nizami özünü düzəltdı. xırda və yumru gözlənnın qapaqlannı qaldırdı. qəliz qaşlannı çataraq Fexraddinin üzıınə baxdı və bir neço
saniyə sükutdan sonra dcdi:
- Mən sənə yüz kəra demışəm ki, insan öz şəxsıno aid mosələlərdo
nə qoder ehtiyatsız olursa olsun, yenə də ümumi m əsəlolərin m üzakirasindo chtiyatla horokət ctməlidir. Sonin təklif ctdiyin istiqlaliyyot
sözü cio bir sözdür ki, onu bir doqıqonın ıçərısindo clan etmok olar.
lakin hoyata keçırmək olmaz, çünkı bunun Cıçün möhkəm bır toşkilatm on illərce hazırlıq aparması lazımdır. Ə w ə la , istıqlalı müdafıə üçfın
ölkənin rəqıblərino qarşı mütəşokkil vo qüvvətli bir ordu lazımdır
Tozo bir hökumət toşkıli üçün tocrübəli və siyasətşünas hökumət

orlori lazımdır. Son Foxroddın, yaxşı bilirson ki, hicrotin 541-ci illorındon başlayaraq Şorqı lozodon biilüşmok üçün qanlı mühanbolor
gcdir. Bu bülgüdo ıştırak üçün vaxt ıkon hay.ırlamaq Uızım idi. liorgah
Foxroddınlor xolifomn nüfu/dan düşmosini osas tutaraq ıstıqlaliyyot
clan ctmok istoyirloreo, tamamilo yanılırlar. Xolifonin itirdıyi nüfuzu
başqalan əldo ctmişdir. Şorqın tozodon bölüşdürülmosi morakosındo
bcş qüw o tli hökumot qan tökmokdodir Bu lıökumotlor yalnız Şorqı
dcyil. Şorqdo mövcud olan xolıfo nüfuzunu da aralığa qoyub təqsim
edirlor. Bır torofdon Soltan Mahmud, Soltan Mosud ilə çarpışır.
Xarazm şahlan Azorbaycan ataboylən ilo Rey və İraq üstündə bırbırlonnin boğazını üzürlor. Mısırdə fatimilər hökuməti süqut ctmış vo
onların ycnndo dəhşətli bır hökumot təşki! cdon Əyyubilər, Fərat və
Doclo sahıllonno qədor axıb gəlmokdodirlər Mazırda Şərqin təqsimındo ıştırak ctmok üçün m übarizə aparmaqda olan bcş hökumotm
altmcısı olmaq lazım gəlır Bızım əlım ızdə bclə bir ımkan olsaydı, yalnız Aran ıstiqlaliyyotinı deyil. üm um iyyəda Şimali və Cənubi Azərbaycanın ıstıqlaliyyətini cian edərdik. Fəxroddinin özü bilir ki, mən
şaırəm. siyasot xadımı deyılom, lakin m əsələ xalqın müqəddəratı üzərıno goldikdo mon sıyasi bir adam olmağı da bacararam Biz, Foxrəddının göstordiyı xottı-hərakətlo irolı gctsək, fars və orob cahangirlərının keçmişdə və bundan sonra aparacaqlan xəttı-hərəkətə kömək
vermış olacağıq. Bır də xırda hökumotlor toşkil ctmok, Azərbaycanı
parçalamaq. golocək üçün düşuııdüyümüz birlıyi geriyo atmaq dcm əkdir Bunsuz da xalqlarımız dınloro, ınəzhəblore, toriqətlorə aynlm ışdır Bu kımı tofnqolor bır dalıa davam edərso, düşmon hor parçanı bir
bucaqda basıb vcyə bilor. Tobiidir ki. biz min illordon bəri yüz ycro
parçalanm ış vahıd ınsan qardaşlığını toşkil cdo bilmoyocoyik. Çünkj
əsrlərin tarixi dohşotləri ınsanlan bır-bırilo uyuşa bılocok voziyyotdon
tam am ilə uzaqlaşdırmışdır. Bolkə də gələcəyin böyük dahılon ınsan
və llkir birlivi məsəlosıni meydana atıb müvəffoqiyyət qazanacaqdır.
l.akın holəlik bizdə o qüvvət, o əhaıə vo o qədor d ən n təşkilatçılıq
yoxdur Bunun üçün bız özüm üzdə bu acizliyi hıss edərkən, heç
olmazsa Cənubi və Şiınali azorhaycanlıların qardaşlığı m osələsini
düzoltm oyə başlayaq, çünkı buna onlann qomiyyəli də icazə verir.
Içorımızdo ərob vo Iran m odəniyyətı söziinü tcz-tez təkrar cdonlər öz
millətinin, ö/. qomıyyotınin qodım modoniyyət tarixiııi unudan adam -

lardır. Biz bu qobil adamlara ya anlaqsız. yaınki ocnobi puluna satılan
adamlar kimı baxırıq. Qabaqca üzümü Macib ıbn-Malıko tutub dcyırəm, o öz çıxışında ’‘bi/.o əroblərio olbir işləmok lazımdır’’ - deyırdi.
O bilməlidir ki. əroblər holə indi də azorbaycanlılann, daha açıq
desək. Midiya xalqının qurduğu hökumətı qııra bilməmışlor. Mən
öziim də müsolmanam, hotta həqiqi müsolmanam, lakin bunu dcmoliyəm ki, əroblor bizo yalnız din gotirdilor, modonıyyət gotirmodilor.
Iran mədoniyyoti mosoləsino goldikdə, onlar da honuz. Midiya modəniyyətınin irsilo yaşamaqdadıriar.
Əlbəttə, danışılan söziərin vo ortaltğa atılan müxtəlif fıkırlonn
hamıstna cavab vcro bilmodım. Mon ancaq bunu demok ıstordım ki.
Şimali Azərbaycanla Cənubi Azərbaycan birliyi düzəlmodon, bu ikı
məmlokotdo azadlıq arzusu etmok doğnı dcvildir. Buna göro do birıncı
növbədo, Azorbaycan xalqının təriqot-çıxışında ‘‘bizə oroblorlo olbir
işlomok lazımdır M ən onu yoqinliklo deyo bilərom ki, Midiya dövlotinin dağılması sobəblorını axtarmış olsaq, yeno də onu əqidolorin vo
toriqətlərın törotdiyi Lxtilanarda tapa bilərik.
Əvvəl iranlılar, sonra da əroblor Azorbaycan xalqının birliyinı
pozmaq üçün cürbəcür tərıqotlor yaratdılar. Mazırda təriqot mübanz.olori ciddi bır şokil almaqdadır. Bunun üçün də Conubı və Şımaii Azorbaycanı Əxt Forrux Zoncaninın mcydana atdığı qardaşlıq tonqotı otrafına yığmalıyıq. Çünki bu toriqot dini bır tonqot deyıldir. Meç olmasa
bu tonqətdo birlik ünsürlən vardır. Bununla da biz Cənubun vo Şımalın qardaşlıq əsasını qoya bılorik. Mazırda ısə Əmir Inancın Şirvan
şahlığına qarşı apardığı tobliğatda bitərəf qaimalıyıq. çünki bu mosəlolərin hamısı bir neçə günlük ömro malıkdir.
Sözlərimin bır çoxu Foxroddino aıddır Bir daha ona tapşırmalıyam ’
ki, chtiyatlı olmalıdır, biioks Öz başını çox sado bır mosolodon öırü
sındıra bilor Bizo Aranda hökumot qurmaq lazım deyıi, bır koro bılmək lazımdtr ki, böyük dövlətlərın arasında təşkil edilmış kıçik dövlotlor ınüəyyon bır sıyasətin nəticəsindo yaradılır.
Müşavirə Nızamının fıkırlorinı tosdiq etso do. Fəxraddın yenə də
öz fıkrındo qaldı. Nizami Əmır İnancın sarayının ətrafında gızlin
gözotçilər qoymağı və onun xariclə olan əlaqosını öyrənm əyı təklıf
eıdi. Bu təklifı bir səslo qəbul ctdilər. Bu vəzıfo Foxrəddınə tapşırıldı

RƏNA
İlyas, çayın kənanndakı sö>oid kötüyünün üstünda oturub çaya
baxırdı. Çünkı Xanegah kondindon Goncoyo golonlor çaydan kcçib
golməlı idilor Çayda su o qodor do çox dcyıldi. Lakın llyasın nozonndo çayda bir coşqunluq var ıdi. dalğalar ycno do qarial kımı qanad
açaraq bir-bırinı toqıb cdirdı. Çay no qodor susuz vo sakil olursa olsun.
İlyas ycno do ondakı coşqunluğu hcç bir zaman unuda bilmırdi. çünki
o. öz scvgılısı Ronanı çayın ən coşqun bir günündo görmüş və coşqun
bır ürəklo də scvmiş ıdi. Buna göro do o. daıına çayın kənarında oturduğu zaınan fıkrı kcçmışləro qayıdardı.
Şair. ncço gündon bori Ronanın görüşə gəlmodivini xatırlayıb çaya
baxırdı Çayın o birı sahiiində Xanəgah kəndindən şohoro goionlər
yığın-yığtn dunıb çaydan no cür keçməyi fikirləşirdilor Heyvanı
olanlar, hcyvanı olmayan kəndlilorin şcylarinİ qucaqlanna alıb sudan
kcçirırdilor. Suya yıxılıb qalxanlara. üst-başı islananlara gülənlor,
horta sudan öz şcylərini kcçiro bilməyonlordon ağlayanlar da var ıdi.
Körpü çox uzaqda idi. Bazar isə çayın körpü olmayan tərolino yaxın
idı Buna göro do kəndlilənn hamısı şcylorini axşam bazanııda satmaq
üçün körpüsüz ycrlordon çayı keçm əya təlasırdilər.
Kcçmiş. İlyasın gözü qarşısında canlandı:
Çaydan hcyvanlı vo hcyvansızlann hamısı keçmişdi O tərofdo
yainız gonc bır qız qalnıışdı. o öz şeylərini çaydan kcçirə bilmodiyindon olacsız qalıb ağlayırdı. Q 'zın bu ağır vəziyyotı ilyasa toxundu, o
dorhal çayın o bırı sahiiinə keçib qıza dcdi:
- A ğlam a' Mən sənin şcylərini sudan kcçirməyə gəlmişəm
Qız gözünü yaşını silərok İiyasa dcdi:
Sizə zəhm ət olmazmı?!
Burada hcç bir zəhm ət yoxdur Mom də mən özüm do su ilo
əylənm əyi scvirom.
- Mənco. bclə dcyil, sızi bu zohm ətə Öz morhomotiniz mocbur
edir. Bılmırom. siz hamının haqqındamı bela ınerhəməilisinız?
- Morhomotlı olmaq hor kəs üçün iazımdır. Lakin bır çoxlarında
morhomoti yarada bilocok xüsusiyyətlor yoxdur
Qız, İlyasın no dediyinı anlamadı, onun üzüno sualvcrici nəzorlorlə baxdığı zaman, İlyas bunu dorhal hiss eldi vo fikrini kondli qıza
ızalı cdarok dcdi:

insaniarda öz homcinsi olan insanlara qarşı bir insanlıq əlaqosi
olmalıdır tnsanlar bir-birinı scvməlidirlor. Bunsuz yaşamaq olmaz
Homcinsino qarşı scvgi bəsləyonlor ve ınsanlann çotinliyo düşdüyüno
qcydsiz baxa bilmoyanlor, insanların on yaxşısı vo morhomotlisidir
Demek ki, morhəmoti yıuadan şcy, vicdan və insafdır. Kimdo vicdan.
ınsaf vo öz homcınsino qarçı scvgi varsa, o mərhoməilidir.
ilyas bu sözləri qızla borabor çayı kcçdiyi zaman dcyirdı. Çayı
kcçdilor. Qız sahilda dayanıb ayaqqabılarını gcydı, şcylorini götürüb
getmok istərkən. ilyasa tərəf dönarok
- Siz bur3da tcz-tczmi gezirsiniz?
İlyas:
Hava müsaıd olduğu zaman hər axşam bu bağçaiarda. bu m eşolordo gəzirom, - dedi
Qız təəccüble:
- Əceba, hər gün bu yero golınok sizi yormurmu? - deyə sonışduqda, İiyas da:
- Xeyr, gözəl qız yonnur. Madam ki. mon bu ycre yorğunluğumu
çıxarmaq vo dincəlmak üçün goiiram, o zaman no üçün də yorulum.
- dcdi
Şəherda ağır ışdomi çalışırsınız‘>
- Ağır işiərdə çalışmıram. iakin ağır iş ınsanı hcç bır vaxi yormaz.
İnsanı yoran başqa şcylərdir
- Siz onlan məno dcyə bilməzsinizmi?
- N ə üçün dcyə biimoram? Lakın sen şohordo yaşamasan monim
dcnjəyim iə haman yorucu şcylori öyrano biimozson. Gol mon sonin
şcylərinə kömək cdım. Soni bazarın yaxınlığına qador yola salım.
bizim evimiz do o lorəfdədir.
İiyas bu söziori dcdikdon sonra qızın bazara gətirdiyi şeylori
götürüb onunla borabər yola düşdü. Qız ycno do yolda llyasa sual
vcrdi:
- Siz şohordoki yorucu şcyiər haqqında moııo danışmaq ıstomirsınızmi?
- N ə üçün ıstemırom? Şohorın hoyatı çox yonıcudur. Şoxsi iıoyal
üzərindo qopan guruliular, ycınok vo qazanc üstündokı vuruşmalar, aldadanların şadiığı, aldananlann göz yaşı. haqqını müdafıe cdonlenn
moğlubiyyəti, qaliblorin bayram lonionolon. daha açığı ozılonlor vo
onlara gülonlorin acı vo dəhşotli görünüşlori tamam ilə meni yoran

ışlordondır. Buna göro do tcz-tcz bu lorofloro golib qulaqlarıma, güzlorımo vo fıkrimo dinclık vcrmok istoyirom.
Gonc qız bu sözlon cşıdondon sonra ilyasa müraciot ctdi:
Rıca cdirom, dur bır az dincini al, yorulduıı, bu ağır şcylori daşınıaq buna adot ctmoyon şohor gonclori üçün çotindir. Biz kondliyik,
ağırlığa öyronmışik
İlyas ycno do fikirli başına horokot vcrorok dcdi:
Doğrudur. Şohorın daşıdığı ağırlıq başqa, kondin daşıdığı ağırlıq
iso bir başqadır Bunların arasında böyük bir forq vardır. Şohorin daşıdığı agırlıqların bir çoxu hisscdilmoz va ölçülmoz ağırlıqlardır. Bu
barodo danışmaq lazım olsa, son bazara yubanarsan.
Qız ycno do sual vcrdi:
- Siz sabah burada olacaqsınızmı?
Olacağam. lior gün olacağam!
- Mon do sabah golocoyom.
Ciol, ycno do sono kömok ctmoyo hazıraın.
Mənım adım Ronadır. Kondımız buraya çox yaxındır Xanogah
kondındonom Bəs sizin adıııız nodır?
- Monim adım llyasdır.
Oız olini llyasa uzadıb vıdalaşmaq istorkon, llyas dıksındi vo kcçmişin şirin vo noşoli xatırolerindon ayrıldt. Bır daha çaya baxdı. O
torafiordən, ta uzaqlardan bciə gələn yox idi.
ilyas bir daha qəlbındo:
O
bun gün do goimodi. - dcdi, - ocoba, onun golnıomosino
sobob nədir? Xanogah kəndindon bura qodoroian bcş addım yolu gəlmok çotin idimi? O ki son günlor görüşdüyümüz zaman xəsto dcytidi.
Onun mondon çəkilib getmosinin başqa birsəbobi olmalıdır. Mon onu
iıcç bır zaman öz scvgimo bağlamaq üçüıı mocbur ctmomişdim, holo
mən görüş ycrinə bir az gcc golendo o şikayotlonirdi. İndi ncco oldu
ki, üç gündən bori monıın torafım o üz çcvırmir?! Mon onun bu qodor
laqcyd bir qız oiduğuna inana bilmirom. Hor halda bu işi tohqıq ctm oliyom Ata-anası çox qocadır. Bolko do onlara bır bodboxtlik üz vcrmışdir, clo isə, no üçün mon özüm onu arayıb axtarmıram?
Bolko do qızm ata-anası onun tcz-tcz görüşo golmosino manc
olur? Lakın buna da ınana bilm irəm . çünkı oniar menimlo Ronanın
arasında başlanmış scvgidon şadlanırlar, oniar daima ınoni gördükiori
zam an "ındi bizım oğlumuz da var" dcyo scvinırdilor. Bəs ncco oldu

ki, Rona monim görüşümdon ayaq çokdı? Monım ona laqcyd dcməyə
haqqı yoxdur, çünki menim özüm do laqcydom. Onlar kömoksiz bir
ailodir Oğulları yox, işloyo bilon ailo üzvlori do yoxdur Aılonın bütün
ağırlığı vo tosənrüfat işlorini sahmana salmaq vozifəsinin hamısı tok
bir qızın öhdosindodir.
ilyas Xanogah kondlılorindon bir nəfor taparaq Əhmod kişinin
ailosındən xobor tutmaq istədi, odur kı, düz-doğru qobınstanın yanına
goldi. Xanogah kondıno gcdonlorın ancaq buradan kcçib gctdiklorinı
bilirdi. İlyas anasının qobri üzərindo de bir az oturdu vo qobir daşmı
gördüyü zaman anasının ölorkon vcrdiyi vosiyyətləri xatırladı. Sankı
anası onu qolları arosına alaraq;
Soni scvməyon qız dünyanın gözoli olsa da onunla cvionmo.
oğium! - dcyirdi
ilyas ağladı, gözünün yaşından bir ncçə qotrə do qəbrin daşına
düşdü. Qomli bir lıalda qobrin üzorindon qalxdı. qobırıstandan çıxıb
Xanogah kondinə doğru yol clodi. O ycnə do kcçmışlorin xatirəsilo
oylonir, ağır addımlarla yol gcdır vo Ronaya yazdığı şcırlorı ozborloyirdi:
Nodir bu qomli baxış sondo, scvgilim Roııa,
Dodaqlarında duran bır sükuti-pür ınona'
Nodon qoriqi kodordir üzurü pürxondon?
Xozannıı hiss clodin, cy nocib gül. mondon'’

İlyas bu misraları tokrar cdə-cdo gctdıyı zaman bırdən-bıro qızlann qəhqohe soslorıni cşıtdı, dıksınib dayandı, başını qaldınb baxdıqda
özünü Xanogah kondının altındakı bulağın başında gördü. Bulaqdan
səhongini doldurub qayıdan, su uparmağa golon, inoyını çöldon gotırən qı/. və qadınlar tcz-tcz İiyasın yanından golib kcçırdı. Axşaııı idı.
ülüqler küsen bır qızın baxışı qəder tutqun ıdı. Artıq golıb-gcdoıılorı
scçınək, tanımaq oimurdu. İiyas bır qodor söyıid ağacına söykənıb
durandan sonra ycno öz-özüno dcdi:
Burada durmağın no mənası vardır?! O monı görmokdən xoşlansaydı, golib monı tapardı Monıııı bura golınəyımm no ohomıyyotı
var idi?
iiyas bu düşüncolorin ıçərismdo söyüd ağacından aynldı vo üzünü
şohəro torof çcvirdi. Bu zaman bır qız da ınoyıni qabağınn qalıb c\ o
aparırdı. Onuıı bütiin boy-buxunu, ycrışı, görünüşü Ronaya bonzoyır-

dt. İlyas dnrhal dayandı, o artıq ovvolki fıkrindon daşındı, qıza bir daha
dıqqotlə baxdı, q ı/ın başındakı ağ ipok kolağayı axşam qaranlıgına
baxmayaraq onun Rona olduğunu söyloyirdı Buna göro qcyri-ixtiyari
olaraq İlyasın ağzından bu sözlorçıxdı:
Odur, Ronadır! özüdür!
ilyas bu sözlori dcdı, amma onu səslomoyə cosarot ctmodi. Lakin
toxır cimok do yaramazdı: qız uzaqlaşır vo axşam qaranlığının içorisindo iıirdı Ycno do onun adını çokmoyo cosarot ctmodi vo yav;ışdan
soslodi:
- Sonsonmi?!
Oız dorhal dayandı, bir neço saııiyo sos golon torofo baxdı vo sonra
ctınasız bir surotdo cavab vcrdi.
Boli, monom! No ışin var ıdi?
Bu səs jlyasın qulaqlarına yol tapmadan bütün varlığına va qanına
gırdı Qız duran torofo iroiiladi, ona yaxınlaşdı. diqqotio baxdı. Tanıdı,
o. Rona idi, lakın bir ncço gün bundan ovvoi gördüyü Ronaya bonzomırdi. Ə w o ilo r onu görürkon boynuna sarıian, baştnı sınosino söykoyib nazlanan, ollorini olino alan Rona deyildi. O sanki hcç tanımadığı
bir adamıtı qarşısında durub cavab gözloyirdi. Bır ncço doqiqo hcç
bırısı danışmadı, nohayot, Rona inoyin uzaqlaşdığını görünco llyasa
sual verdı:
De görum, sonin bu toroflordo noyin qalmışdır?
Özün fıkır elo. Rona, monim qolbımin burada qaldığını bilmırsonmi? Bunu bır daha soruşmağa no lüzum vardır?
Mon hcç bır şey bilmirom, bilmok do istomirom.
Son moni bu uzun müddotdo tanıya bılmodinmi? Moni öyrono
biim ədinm i?
Kişilorı öyrondim dcyon qıziar ancaq özlorinin aldandığını
öyronmış olurlar.
Son bu cür sözlori bir torofdo qoy qalsın. Zonnimco, bu cür sözlorı danışmağın vaxlı kcçibdir. (iörünür ki, monim xobonm olmadan
bir hadiso üz vcrmişdır, yaxud bir söz cşıdibson, clomi?
Rona çox saymaz bir halda:
I
lamının cşıdib bildiyı bir şcyi monim cşitmoyo haqqım yoxdurmu?
fiam ınm bildiyi vo cşitdiyı bır çox sözlor vardır ki, onlara inanmaq mocburi dcyildir. Son bızim ıkimızo aid olan sözlori ancaq m ondon eşit Bizim golocoyimiz haqqındakı hor bır mosoloni ancaq ıkimiz
96

holl cdo bilorik. İndi mon bildim ki, ncço gündon borı monden üz
çcvirmoyinin sobobi nodir.
- Horgah sonin öz yaxın adamların bir lıoqiqoti mono söylomiş
olursa no deyorson? İnanmağa haqqım var. ya yox?
Rona, no iiçün bclo diişönürson? Monim bu momlokotdo sizdon
başqa kımim vardır? Ocoba. menim kımliyim sono vo atana molum
dcyildimıi? Mon heç do sonın aralıq sözlorino etibar edoceyıno inantnırdım. Horgah soıı lıor yctonın sözüne qulaq assan. u zaman mon tok
qaimağa mocbur olacağaın.
- Indı artıq son tok deyilson. son daima Əmirın sarayında ziyafotlor vo ışrotlordo vaxtını kcçirmokdeson.
Ilyas öz sözlorini dcyib bitiro bilmedi, onlar artıq Renanın qapısına
yctişmışdilor Buna göro do ilyas əlını Ronaya tarof uzadaraq:
Rlo ise salamat qai! dcdi.
Rona da onun olini tutub:
Sen do salamat qal, dcdi. lakin onun olini bııraxmadı.
Onlıır durub bir-birınu baxırdılar ilyas cvo girmok ıstoıniıdı
(,'ünki Ronanın ata-anasından utanırdı.
İııok qapıya yctişorkon öz balasını xobordar ctınok üçıın molodi
Ronanın anası ınoyı qarşılaınaq öçün dorhal cvdon dişarı çıxdı vo Rona
ılo İlyasın durub bir-birino baxdıqlarını gördii. Qadın liyası görürkon
tooccüb ctdi, çünki bu birınci dofo idı ki. İlyas axşam vaxtı Xanogah
kondino golmişdi
İlyas Ronanın anasıııı görürken:
Salam! -d c y ib durdu
Qadın ise:
Əlcykossolam. küçodo no üçün durınusan. gol içori. Əhm.td do
soni görmok istoyir, dedi.
llyas fiktrli-fikirli addımlaytb darvazadan hoyoto gırdı Rona dorlıal qollarını çırmayıb ınoyı sağmaq üçün geldi llyas. Əhmod kişmııı
oııu gönnok istomosindo ohomiyyotli vo cidıli bir ınosolo okluğumı
anladı.
Şübhosizdı ki. Əhmod kişı do qızı Rona ılcdiyi söziorı dcyocokdı
ilyas içorı gırdıyı zaman Əhınod kışı namaz fısiündo ıdi, buna göro do
llyas salam vcrmoyorok ayaq üstündo dunıb Əhıııod kısinın namazdaıı
qurtarmasını gözlodı. Əhmod kışı şam numazım bıtırdi. İlyas salaın
vcrdi, qoca onun salamıııı aluıulan sonra, yamtıda ycr gostorıb
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Oğlum. gel otur. xoş goiib, sofa gətirmısan, - dcdi
İlyas da razılıq cıdi. başım aşağı salıb oturdu. Əhməd kişi sanki
mühüm hir mosəlo üzərindo düşünürdü, tez-tcz ollorinı bir-birınə
sürlür, ara-sıra əiini saqqalına vo başımn təpəsino çəkir və osobıloşməmok üçün tez-tcz "sübhanallah" kolmosinı tokrar cdirdi Nəhayot,
İlyasın üzüno baxaraq başına horokot vcrməklə sözə başladı:
Oğium. İlyas. mən eiə düşünürdüm ki, qoca vaxtımda iki xoşbəxtliyı birdon qazanacağam: son do kımsəsız bır oğlansan, bizım do
oğul Övladımız yoxdur, var-yox tək bır qızımız vardır. Scvinirdik,
düşünürdük ki, yurdumuz boş qalmayacaqdır Sən do xoşbəxt olacaqs;ın Biz də qoca vaxtımızda ayağımız.ı rahat uzadıb öləcəyik. Xatircom oiacağıq ki, yurdumuzda bir nofor çıraq yandıran vardtr. Ancaq
bütün arzulanmız boşa çıxdı Folək biz düşünon kımı düşünmədi,
arzularımız əksino nətico vcrdi Səninlə qohumluğumırz baş tutmadan
böyük hir bodboxtlıyo rast goldik. Nə cdok, bəlkə də qısmətimiz bclo
imiş, hor halda axtrtmız xcyir olmadı.
iiyas, Əhtnəd kişinin dediklorini axıra qodər dinləyə bilmədi.
Həyəcaniı vo toəcciiblü bir halda soruşdu:
Mən sizi bədboxt edə biləcok hcç bir hərəkət göstərmədtm,
boikə sız əsli vo osası olmayan sözlor cşıdibsıniz Rıca edirəm. mosolənı lazımı qodər təhqıq cdın.
Əhmod kişı İiyasın bu sözündon sonra əlini qoynuna apanb bır
məktub çıxartdı və:
Al o.xu. gör bu şayiələrə ınanmağa haqqım var, ya yox? - dcdi.
İlyas moktubu alıb oxudu, məktubu Əmir İnancın qızt Ootibo
ımzalamışdı
"Əhmod kışi. bu məktubu alandan bir hoftə sonra Xanogah kondindən köçüb gctm olisən Bu müddotın ıçorısində köçüb gctmoson
soni. ailonı do hobso aldırıb, sürgün etdirəcəyem Sonin qızına hcç bir
vaxt oğlanlarla görüşmok vo xalqın oxlaqını poz.maq ixtiyarı vcrilm ətnışdır.

Qntihə".
liyas nıoktııbu oxuyub Əhtnəd kışiyo qaytardı. Lakin no cavah verəcəyıni bılmodı. Ancaq bır kərə tıtrok soslo:
Əmin olun, no mon. nə do Rona oxlaqsızıq! dedı.
Əhmod kışı cavabında:

Bilirəm, oğluın. Ona söz və şübho 0I3 bılməz. Lakin bır qızla
tanış olduğun zaman əlindo imkan olub-olmadığını düşünmolisən.
Madam ki, sən Əmır kımı bir adamın qızı ilə tanışsan. onlarla olaqədosən, onlann cvınə gcdib golirsən, onun qızı ılo yazışırsan, o zaman
ikinci bır qızın yaxasınt buraxmalı ıdin. Əvvələn bu yazıq qızın gonc
qolbini həmişəlik yaraladtn. tktnci do. mənim bu qoca vaxtımda dərbodər düşmoyimə səbəb oldun. Ozüm üçun btr kasıb koma düzəltmtşdim, bir parça əkm yerım, btr balaca bağçam da var ıdı Indi ıkı ınoyı.
ıkı nəfər də qadın və qızı qabağıma qatıb buradan Əiiboylı kəndıno
köçmoiıyəm, bəlko də, orada özümə bir yuva tapdım!
Əhməd kışınin bu sözlorindon sonra sanki dünya ftrlanıb ilyasın
başına dəydı. O, Əhməd kışiyo sual vcrdi:
- Q ətıbə bu məktubu stzo kımin vasıtəsılə göndonbdır?
- Sənin öz yaxtn adamınla: Əbül-Ülanın cariyosı Soba xanımla.
Mon sizı omın cdırom kı, bu məktubdan Əmır lnanc qı/ı Ootıbənın xəbəri yoxdur, bunu Səba xanımın özü düzoldibdir
Əhməd kişi:
- Ola biimoz! - dcdikdə, İlyas:
Ola bilor, çünkı Əbül-Ülanın aıləsılo mənım olaqam pozulmuşdur
Əbül-Üla Şirvan şahının sarayına köçondon sonra bı/ım hamımız ona
nıfTƏt cünişık, onlar bunun səbəbinı mondə görürlot Buna görodır ki.
haqqtmda fımələr vo böhtanlar toxuyub düzoldırlor Sız omın olunuz kı.
Qotibonin bu məktubdan xəbən yoxdur. Bu yazı onun yazısı dcyil.
Səbanın öz xottıdir. Məktubu Qotibo yazmış olsaydt, öz nökən ilə göndərordi. Siz öz ycrtnizdə rahat oturun. İndı o zaman dcyil, Əmınn bu cür
ışlərlə moşğul oimağa vaxtt yoxdur. O. xalq ılə hcsablaşmağa mocburdur. No onlar, no dD mon qohumluq haqqında düşünüruk Monım onlann cvino gedib golmoyım başqa bir moqsod üçundür. Bolko do. bunun
sobəbtni siz goləcokdo biiəcəksiniz. Hazırda Əmır öz mövqcyını olındo
saxlamaq üçün ycrlı xalqa yaltaqlanmağa başiamışdır.
ilyasın bu sözlortndən sonnı Əhməd kişınin qəlbı bır a / sakıt oldu.
arvadtm otağa çağırıb. mosəiəni ona da anlatdı. hor ıkısı bu xəbərdan
razı qaidılar, iakın Rona otağa gəlınırdı, utanırdı Əhmod ktşı onu
soslədi.
Rəna. otağa gol! Qonağa qarşı çlinasıziıq varamaz! dedı.
Rona oiındə süfro otağa girdı vo şam ycmoyi haztrlığına başladı
ilyası da şam ycmoyino saxladılar.

SƏBA XANIM
Qatibo, Soba xanımı Əbül-ÜIanın qadını Cahan Banudan almaq
üçün o qodor do vaxc snrf ctmodı Çünki onsıı/ da qoca şaırin aılosı söz
go/dim n vo macoraçılığı scvon hu fıtnakar canyonin dlindon qurtarmağa çalışırdı Saba xanımın fitnələri sobobmo Goncodo yaşayan
bütün ziyalı ailolor Əbül-Olamn ailosılo olaqoni kosmişdi
Soha xanımın lltnokarlığı o dorocəyo çatnıışdı kı, hotta bir çox
gonclərdon pul vo lıodiyyolor alıb <Jbül-Ülanm kıçık qızı Mahtab
xanımla onları tamş cdəcəyıni vodo clomişdı
Buna göri» do Cahan Banu xamm Qətibonin göndərdıyı üç min
dınar gıimüş pul müqabılində Soba xanımı Qotiboyo hədıyyo göndormişdi Soba xanımın Qətiboyə olan birinci xıdmoti Nızamınin scvgilisı
Rənanın atasına aparıb vcrdiyi məktub ıdi. Məktubdan oldə cdılon
müvofToqıyyot Qotibonı ö / golocəyinə ınaııdırmışdı, o bu müvofl'oqıyyotı tohqiq ctmok üçün hor gün öz cariyolorındon bırısını N ı/am inın Rona ılə görüşdüyü ycro göndərir və Rənanın görüş üçün golrnodıvini öyranir ve şadlanırdı
Anıq Qotibomn yanında Səba xanımdan artıq hörmotli və ctimad
cdılocok bır canyə vox ıdı. CJ, daima Soba xammla oturar, onunla
dordloşor, onuııla gozor vo onunla da yatardı
Soba xamm gccolorin bıriııdo Qotibonin cşq və scvda sərsom lom olorindən ibarət olan söhbotlonno cavab vcrorək dcyirdı:
Mon öz möhtüşom xaııımım Qotibonın xaıın üçün öz müqnddos
ar/ulanm dan da kcço bilorom. Mon qolbımdo bəslodiyim qıymotlı
cavahırlərı bclo xammın yolunda qurban vcrinəyə ha/ıram . Mon o
böyük vo ınadlı şairı Rona kımı dəyorsiz bir qı/ın scvgisindon qoparıb
xaııımın saçlan ılo komondo sala bilorom Bu ışı başladım Gördiiyüm
ışlor qolobo ılo notıcələndı, artıq gonc xanım şaın öz əlində osir görmovo əm in ola bılor
Q ətibo hıylogor Sobanııı bu qodor yağlı və şirin vodlorindon
scvindi vo yatağından qaixıb Soba xanımın boynunu qucaqladı, onun
u/undon opdu vo boynundakı qıymotli ıncini çıxanb Soba xanımın
boynundan asdı. Soba xanım scvındıyındon hönkür-lıönkür ağladı vo
Q ətibəyo dua cdərak:
Mondo bu qodər chsanın ovozı yoxdur, - d c d i. Allah soni bııladan saxlasın. sağlıq cılursa, son məndon bır çox şcylor öyronocokson

Qotibə, Səbanı ö/.ü fıçün göylordon na/.ıl olmuş bır ncmot hcsab
cdirdı. çünki o. macoranı scvir vo ınacoraçı canyoloro ta uşaqlıqdan
hörmot bəsloyirdi.
Səba xanım varlı vo dövlotli ycrə düşdüyünü vo Poxraddındon
ıntiqam ala bılocoyıni. Qotibo isə bu macoraçının yardımı noticosındo
Ronanı mohv cdıb gonc şaira sahiblonmoyi düşünürdü
Soba xanım gö/ünün yaşını sıldikdon sonra:
- Mon hcç do Dılşadın bunıda böyük bır mövqc tutmasmdan razı
dcyiiom. - dcdi.
Qotibo cavabında
- O barədo hcç do düşünmə! Onun sarayda qalmasma inanma,
atam onu da, Süsən xanımı da xolıfo üçiin boslomokdodir, dcdı
- Əcoba, Dilşad Foxroddmo orə gcdondon sonra atan onu xoiifo
hozrotlorino göndorocokdir?
Qotibə onun üzündən bır daha Öporok anlatmağa başladı.
Atamın xəlifoyo yazdığı moktubda Süsonın do, Dılşadın da adını
oxumuşam. Buna görə do Dilşadın foxrəddıno orə gcdo bilm oyəcəyınə tamamilo əmınəmSoba şad bir vəziyyət alaraq:
- Elə do olmalıdır Qolbı yaralayanların qolbı yaralanmalıdır,
- dcdi
Qotibə soruşdu
Əcoba. Foxroddin sonın qolbinı sındırmışdırmı?
- O monim gəncliyımı obodi olaraq zohorlomışdır, O monimlo
illordon bori oylondı M onsı/ şad bır nofos almayacağını söylədı
Dünyaya yalnız moni görmək üçün baxdığını tokrar-tokrar danışdı. ü .
daima monım göziorimdon öpdiiyü /am an dünya ışığına ancaq monım
göziorimlo baxdığım dcyirdi. O monim qara saçlarımla oyləndıvı
zaman ona /indan kosilon bu dünyaya aneaq monıın saçlanmla bağlandığını ıddıa cdırdı. O monı gormək üçün goldıyı /aınan v)bülÜlamn astanastnı Kobo cvinm astanası kınıı öpmoyo h a/ır ıılı Mon do
onu scvirdim. Mon gundü/iorı onu düşünür. gccolort ıso yuxumda
onunla oylənirdim. Buna haqlı idim. çünkı bu cşqin tarıxı çox tızun ıdı
Mən çox da toləson qı/lurdan dcyıldım. Çünkı o moni oz cşqıno ınandırmışdı. Mən onun ıkıüzlü cşqıno aidanmaqda haqlı ıdım, çünkı cio
bır qohrəman, clo bir yaraşıqlı gonc çox a / olo düşordı. Mən ö/um ü
dünyanın on moşhur bır qadını bılır vo bu ar/ularla uçurdum onun

ui>li>Ct>kdü moşhur hır qolın>mıın olncagına hcç hır
şühho ctınır
Hotta nnın ıınun cşt|i vo scvgisı üçüri bunıda oııdan d.ı layıqlı, yaraşıqlı
hır goncin «>t«>vını bunıxdıın () ı>o monı hıı doyorsı/, clm sı/ cunyojrti
satılı M .>111111 o q ım ı oııun cşqı ılo ovu/ ctdı Artıq monmı Iil\ hır ümı
ılını qalmadı. tımıd cdocoyım hır >cy varsa, o da ıntıqamdır Lukin
burada nuıno hır kömok lazımdır
Q o iib o hır a / düşündü v.> m oh/un hır suroido dctli:
Sonı anlavıram, düşdüyiın \ , ı / ı \ v.»t ulduqca ağırdır Sonı ancaq
ınon dııyn bıloroııı Hır h ıs s mono dcvır kı. moni do golocokdo sonın
.ıqıhotın gözloyır. (iörünür kı. goloc.ıkdo mon do ö/üm o kömok axtarınalı olacagaın
No qodorcanım sağdır. hor no ışın t>lsa. huyura hılorson Qolbın
hır k.tsdon ıntıqam toloh cdorso, sonın yolunda ölünıo gctmoyo
ha/ıram
Mon do s.tno Foxr.nidındon alacağın ıntiqamda kömok ctmoyo
sö / vcrırom Mono inana hılorson Ax, hiylogar qız! Foxroddım scvdıyın üçünmu şaırı mono gü/oşto gctdın'
Şaırlık hoşuk hır vcrgıdır (,).ıhr.>ınanlıq ıso m öcu/odır Buna
görv> do Foxruddin çoxdan hon monım qolhımo gımıok üçün yol axtanrdı Indı ıso momm qolhım onun scvgisino açıqdır
Mon Dılj.ulı sara\d.ın çıxarıh Bağdada göndorocovımo st>/. v cnrom. Foxroddinlo görujiih razılaşmaq ıso sonın öz ışındır. Mon hunun
üçütı hcç hır çaro cdo bilmoyocoyom. çuııkı Foxroddinlo görüşüb
damşınaq imkan xarıcındodır Mon özümü rüsvay cdo bılmornm.
Soha xanım Qoııbonm boynunu qucaqlayıb opdü:
Son ancaq monımlo roqahot cdo bilocok Dılşadı aralıqdan çıxarmağı öhdono götür Son mosolo haqqında no cür horokot ctmoyı
monım özum bacara bılorom,
Foxroddınlo görüşocoksonm r’
Yox. o rnonım ılo görüşmoyo özü mochur olacaqdır
Onu son no cür mocbıır cdocoksan?
Son ıcaza vcrondon sonra. burası çox da çotın dcyıl
Mon nıanc dcyılom.
Mon Dılşadın dilındon ona bır moktub göndorocovom O m oktuhda Soba xanımla göruşmovı tapşıracağam.
Bu likn boyomrom Bu vasıto ılo göruşə bılorson. ancaq onu öz
scvgıno razı cdə bılmozsən. çünkı o. Dılşadı qolban scvır.

Qolbon scvdıyino inanınım Lakııı qolb fıkro hakını dcyıl Qolbi
ö/başına qoyınazlar Dıl>ad gözoldirso, ınoıı do gö/olom. cvnı /amanda
ınon üroklorla oynamağı da bacanranı.
Monim üçün bclo bır adam la/.ımdır Mon dıııma sonınlo dost
ulacağam Mon hor ycrdo ulursam, son do ınonıın yanıında olm alısan.
Çı>x ıı/.un danışdılar Soba xaııım kağız vo qolom ha/ırlayıb yazmağa başladı. Qoiibonı yuxıı apannışdı Bır qador yatıh ayıldıqdan
>unra Soha xanımtn uturub ycno do ya/dığıııı gönıb soruşdu:
Ocoba, nıı qodor çotıtı hır şcy ya/ırsan ki. saathırla moşğulsan?
Yu/maq ço.x asandır Lakııı duşutii>n»k yazmaq çox çoiındır Bır
a/ da dayan. st>nnı moktubu sona oxuyaram Monım no q;tdar fıtno vo
ınocü/okar bır q ı/ olduğunuı görorsan
Soba xanım hu su/lorı dcyorok. bır qodor do moşğul uldıı, qolomi
ycrino qoyub Qolibayo torof döndü vo dcdı
Indı cşit. gör nə yainnışam
"Bu mokuıh adı Dilşad, ö /ü naşad olan hır carıyodon scvgısı vo
cşqı molum ulmayan bır qohroınana yazılır Mono vofa vo sodaqot
öyTotdiyin halda. özün hunun olcyhına ışlodin Manım qolbımdan gcrı
götürdüyün cavahirlori başqalarının haşına sapmoyo başladın (iö /ü müzün babayında, bır-birım ı/m çöhrosino baxdığıtnı/ /am an. sonin
qalbini öyrpno hıldım. Man baharın lalalon qarşısında cşqın camıııı
ıçmoyo başlayırdım, lakın mon piyatonı doldurmadan balıar golib
kcçdi. Mon b a/ı sözlon cşitmamoyo çalışıraın Onlar hır külok kınn
gəlib kcçir. lakin o külak qolbimda yanan odları alovlandınr I rak
sındı, unu bir daha soruşma, qanadları sınan quşa hır dalıa daş atıııaq
qohromanlara yaraşm a/. Mon qalbımi sano açmaqda \ a ö / scvgimi
clan ctmakdo yanılmışdım Aynlıq dordından xobordar olmayan adamlara qalbın qaptsınt açmaq ulmazınış Dünyada cşq hundan iharat
ıınişso. onunla yaşamaq çox çatindir Əgor yar sanın kımı daşqolblilordon ibarotso. onunla dirilik mümkündünnü?!
Sono dcmak ıstadıyım asas sözlorimı vo sandan sana çdocavim
şikayotlon bu moktubda vazmağa cosarat ctmodim llargah na dcmak
ıstodiyimi bilmok ıstoson. Soba xanımı tapıb danış va na dcyocoyımı
ondan sonış
BadbMl Dilşııd"

Sobu xanım məktubu Qatiboyə oxuduqdan sonra büküb cibino
qoydu:
Gönişdöyüm zaman una no dcyocoyim haqqında düşiinmok
lazımdır. Bu barodo xanırna ayncn danışaram.
Onlar lıolo yalmamışdılar ki. xaco Müfid qapını bamıağı ilo vurub
dcdi:
Xanımlar yatmalıdırlar. Gccadon çox kcçibdır.

XƏLİFƏNİN M ƏKTUBU
" D a m a d -m ü n z zo m f

Zam anın lıadisolorı x alılcyi-ruyi-zom inin arzuları üzro holl
olundu. Xolifo nüluzu olcyhino üsyan vo qiyam cdonlorın hamısı bırbırıni ozib moğlub ctdi Onlar noticadə xolifonin himayosıni qobul
cinıoyo mocbur oldular. Gün çıxan momlokollordo do baş vcron ixtilaf Allah torofindon kömok olunmuş xolıfonın roy vo formanı ilo holl
olundu
Əmırın torofindon göndorılon dörd moktubu almışam. Lakin birbırinı toqib cdon hadısolor damad-muozzomın moklubuna müsbot
cavab vcrmoyo ımkan vcrmırdi.
Bır həfio bundan ovvol Alaboy M ahəm m ad Bohraın şah müharibosındün qolobo ılə llom odana girmişdi Ö, bu gün xolifonin ayaqlarmdan öpm ak uçün Darüssolamo'. golmişdi. Bu gün onun alabəyliyıni
vo qardaşı Qızıl Arslanın Tobrız hökumolıno namizodliyini. Əm irm üozzamin ıso Aran ölkosındokı hökmdariığım tosdiq cldim. Şirvan
şahlığı ilii no kımı olaqo saxlamağın barosindo aynca mokiub göndorocoyəm. Şir\fan şahltğınm toxunulmazlığı haqqında Sultan Toğrul vo
unun Alaboyi Mohommoddon lominat alınmışdır.
Bır daha qcyd ctınək lazımdır ki, illər uzunu davam cdon hadisəlor notıcəsındo Bağdad xozınosi tam amılə boşalmışdır. Arandan
Darüssolamın Bcyıülmalına- göndorilməyon dörd illik toxsısat göndorilmolidir.
M əmlnkolloro tozo layin cdilmiş aiaboyloro, əmırülümoralara,
solianlara vo hökmdarlara hodıyyo vcmıok üçün ağ irqo mənsub, yonı
D j r u s s u la n ı

H c y ı ü I ııı u I

Mjgılaılm nıiıdır

xu/ınu dcıruıkdir

orab olmayan carıyolor lazımdır. Xüsuson xas qulamlara böyük chıiyac vardır. Mıimkün olduğu qodor gözol carıyolor vo qulamlar göndoroson. Kcçon moktubların birisındo "Əmırolmömının üçün sarayda
Söson vo Dilşad adlı ıki gözal cariyo bosloyırom" dcyo va/.mışdın
Onlan mümkün olursa tocili suroıdo göııdoroson. Sarayda olan canyolar qocaldığı üçün solirlor vo clçilonn moclislorindo xidmot elmoyo
layiq deyildirlor. Bağdadda gözol canyolor yoxdur Hoita Fonahsın
“Qadın vo qı/.lar dünyası" adlanan müossisosında do xotifoya layıq
qızlar vo qulamlar tapılmır Əvvəlco vodo vcrdıyın cariyolorı göndormolison. Onlan burada Fonhasın lorbiyoxanasında hazırlatdınb saraya
almaq mümkündör.
Baqi Allahın m orhəm əti və xolifeyi-ruyi-zom inin hiınayosı
damad-muozzomin haqqında şamildir.
Darössolam. Əmiralnwnuntn x.ılifo
Miıstnrşıdhıllalı".
Əmır İnanc moktubu alan kımı şadlığından no edocoyini şaşırdı.
Dorhal voziri Toxtanıışı yanına çağırıb nıokiubu ona oxudu Toxtamış:
- Əm in lobrik cdirom Bu xobər xudavondi-alomin böyuk bir
horəkəlidir. - dcdi - Lakın Əmır bu moktubu heç bır koso goslonnomoli vo danışmamalıdır. Çünkı məklubun mozmunu Aran istiqlaliyyati
mosoləsini kölgodo buraxtr
Əınir Toxlamışın sözönü təsdiq clmoklo borabor mokıuba ca\ab
vcrmok haqqında onun moslohoiıni soruşdu. Toxtamış bununla da
razılaşmayaraq dcdi:
Cavab yazmaq maslohat dcyil, çönkı yollann hamısı bızo yabançı
olanlann əlindodir Bizim xolifəyo göndorəcoyım i/ moktub başqalarınm əlıno döşa bilor O zaman bötun lodbırlorımiz əks notıco veror.
Əmır Toxtamışın nosıhollorı ilə razılaşmadı vo loxiam ışa ctıraz
cdarok dcdi:
- Əmırolmöınininin mokıubunu cavabsız buraxntaq ona qarşı
böyuk həqarotdir.
Toxtamış yeno do bu fıkır ılo razılaşmadı:
Cavabın loxiro döşmosı xolifo uçun tohqır deyıldir, çönkı .xolıfonin özö do Azorbaycarıın no voziyyətdə ulduğunu bılır. Bır do budur
ki, xolifoyə quru bır moktub göndonnoyin Iıcç do monası yoxdur.

Xolıfonın moktubda göstordiyı mosololoro cavab vcrmok lazımdır.
M omləkotın bu vəziyyotilo xolilöyə pul göndormnk ağılsızlıqdır
Gəncodon Araz kənarına qodər olan torpaqların hor qarışı bir adamın
əlindodir. Ataboylonn qoşunu momləkoti işğal cdondən vo yollarda
əının-am anlıq başlanandan sonra cariyolori do, xozinoni do. moktubu
da göndəro bilorik.
Moktubıın azorbaycanlılann olınə düşorsə, sonin Azorbaycan
istıqlaliyyətınə xəyanoı ctdıyını vo böyük bir xalqı aldatdığını ifşa
cdorlor. O zaman hoyatın da tohlükə altında qala bilor. Xüsuson xalq
xolıfomn adınt cşıtmok ıstəmədiyı bır zamanda sonin xolifo ılə olaqodo olmağın böyük bir qorxunun zomınosini qoya bılər İndı daha o
vaxt deyıl, xolifə nüfuzunu Qurana və dina əsaslandırmaq ıstəyonlor
öz-özünü aldadır. Hazırda nüfuzu yalmz qoşun vo qılınc vasitəsilo
saxlamaq mümkündür
Əmır Toxtamışın todbırlorılə razılaşmadt. o, xolifonın məktubunu
cavabsız qoymağı ycno do Əmırolmömınıno qarşı odəbsızlik hesab
ctdi. Nəhayot, məktubu yazdırdı.
"Bu gün Darüssolamdan xəlifcyi-ruyi-zəmin, Əmırolmöminın hozrotlənnın mübarok moktubunu altb gözlonmizə sünm oyə və opmoyə
nail olduq Xudavondı-aləm a hədsiz şükürlor etdık ki. Əmırolm öm ınin öz nökərlorını yadından vıxarmamışdır. Üç ildən bondır ki, Darüssəlam ilo olaqomız kosılmişdi, lakin qolbon və ruhən Əmirolmöminın
həzrətlərinın nufuz və ıradəsi ilo sıxı bir surətdo bağlı idik.
Şımalı Azərbaycamn vəztyyətı olduqca çotin bır şokil alıb. Xalq
artıq ycrlı hakım lən tammaq ıstəmir. Əmırəlmöminin hozratlənnə
hamıdan ə w o l Şirvan şahlığı ilo Aran havaiisi arasında mövcud olan
əlaqo haqqında yazmağı lazım bilirom.
Şin-an şahlığı Aran havalisinın başsızlığından ıstıfadə edib bu
ölkom öz m əm ləkətınə ılhaq ctmok istodı. Bu m əqsodə osasən do
Gənconin nüfuzlu adam lannı öz tərafinə çəkib böyük hədiyyolər.
xolotlər. chsanlar vcrir, hotta şair Ə büi-Ü la belə hazırda xaqanın sarayında yaşayır. Əmırolmömınınin acız nökərlorı Aran ilo Şirvanın bırloşməsı ışını goiocəkdo xəlifə nüfuzuna qarşı zərarli hcsab edib bu
ilhaqa ongəi törətdilər Bu təşobbüsüm üzə Arandakı Azərbaycan
vətonporvərləri do kömək etdi.
Şırnali Azərbaycanda hökum otə qarşı ciddi bir üsyan hərokatı hıss
olunurdu. Aralıqda hökuınətı momlokotdon xarıc etmok, orob nüma-

yondolonnı sürgün clomok vo saır bu kımı fikırlər genışlonmokdo ıdı.
Bi/ ıso onlara istiqlaiıyyot vədosı vcrmokio bu fıkırlori onlann başından çıxardıq. Horgah Əmırəlmömının nökorlorı bu təşobbüsündo xəlilönın müqəddos ıradəsıno qarşı bır günah mürtokib olubdursa. xəiifo
öz morhomolilo nökorlorını bağışlasın Hazırda Şımalı Azorbaycanda
xalq qardaşlığı mosololorı olduqca böytik daırodo ınkışaf cdır. Xalqın
zıyalılan. başda şaır Nizami olmaq üzro Zoncanlı Əxı Fəmıxun qardaşlaşdırma oqıdosını xalq içonsino yayırlar. onlar bununla müxtolıf
oqidə və müxtolıf torıqətlor daşımaqda olan xalqı vahid bır oqıdo ətrafında cəm ctməyı düşünürlor Bu ınosolo daha qorxulu mosolodır
Azərbaycan xalqı dino vo hökumoto qarşı üsyan ctmok ışıno Babokin zamanından alışmışdır Bu barado Azorbaycan xalqı on qorxulu
xalqdır Bunlar son illor dıno. mövhuınata, ülomaya vo ruhanılora bır
hökumət nümayondəsı demoyo başlayıblar. Gənco xotıbının olcyhınə
böyük bir üsyan başlanacaqdı. Onu sürgün etmok bohanosilo bır qodor
xərc vcnb Kəbo zıyarotınə göndordim. Əmırolmömınin hozratlonmn
xatırı-şənfı kodərlonsə bclo. bır mosolənı do gızlodo bılmoyocoyom
Azərbaycan ohalisıni sakit etmok üçün "ərob nüfuzunu olkədon
tomizloyırık” deyo bir ncço nofər orabı də zahırdə Az.orbaycandan
çıxardım. Onlardan binsi də katıbim Mühakım ıbn-Da%Tjd ıdı O. xolıfcyi-ruyi-zəm tnin hüququna qarşı xoyanot oiı uzadıb. sarayda xolıfo
üçün tərbiyə edılon Dılşad adlı qıza sc\gı elan edırdı. buna göra do unu
cozalandırıb. sonra da Azorbaycandan xarıc etdım. Bu todbırlortmız do
çox gözol notıcə vcrdi...
Bcytıılmala olan borclarımız haqqında demolıyom kı, maiiyyə
vəziyyətı çox ağır bır şəkıl alıb Əhalı çox dikbaşdır. bozon kəndlordo
və şohorlordo olan vergı yığanlarınuzı on sadə bır kondlı döyüb qovur.
Adamlarımız aylarla vcrgi yığmağa gcdo bılmır Vergı yığanlardan bır
çoxunun başını yarıb gcrı qaytarırlar.
Horgalı Əmiralmöm ıninın müqoddos nıoktubunda göstorıldıyı
kimi yaxında ışlər yoluna düşorso, vergilon tamamılo bır rtcçə avın
ıçorisındo yığıb beytülnıala olan borclan göndora bıloram.
Cariyolor ve qulamlar göndormok barosındo do bır neço söz yazmaq ıstoyıram. Ə vvəicə burada qı/. yığmaq üsulu vcrgı osasına totbıq
olunurdu. O zaman Əmiralmöminın həzrationno layiq olan qızlan
siyahı edib atalarına çox ağır vcrgilor qoynirduq. Onlar ağır vergını
vero bilm iK İiyı üçün qtzını Əmıralmömının həzratlərıno konız vermok

şumfitu* nail olurdu Lukin ınıit noınki ağır vcrgi. hottn yüngül vergi do
qoyınaq mümkün deyil.
Mu/ırda xolifoyo Inyiq olan qırx nolbr qı/ın sıyahısı vardır Anılıq
sakıi olan kimi onlan yığıh Süson vo Dilşndlıı bənıbor Əınirolınömininin hü/uruna göndorocovom llololık A/orbaycandan konara q ı/ göndormok çox qorxulu bır ışıiır. Xüsuson Dilşadı şohorın on nüfu/lu
adamlurından Foxroddın do scvir, mon do momlokotin moslohotıni
no/oro alıb ona sö / vcnnışonv Omırolınöminın hımayosı üsıümü/do
olursa, te/ bır /am anda Foxroddiıı buşqalnn ilo borubor aradaıı qaldırıb. Dilşadı hii/ura göııdorocoyom.
Omirolmömininin sadıq qulu Inanc".
Moklubuıı üsliinü möhurloyib Əmir İnancın ndkorlorindon llacibo
lapşırdılar Hacıb gcco ikon hcç bır koso bildırmodon. Qarubnğa, oradun da Araz çayını kcçib Bağdada gctmoli ıdı

X Ə LİFƏ N lN QASİDİ
Əm inn qupısında vurulan fonorlonn ıçındokı pıy çıraqları lıələlik
vanırdı. Pı> çıraqlarının ışıqları qapıda go/on gözəiçinin kölgosini toşkil cdo bılmoyocok qodor zoif ıdi. Işığın ohato cdocoyi mosafo bir
ncço qodomdon anıq dcyıldı Bır-bırino rəqib kosilən və sönük pılionın bo/um iraq alovunu qucaqlamaq ıstoyon qısqanc porvanolərin son
dostolorı qırılır və dəli bir scvgıyo qurban vcrilirdı.
Qarovul. çıymndo nizo o lorof bu lorofo gozir vo bozon nizəsinə
söykonorok mürgüloyirdi. Foxroddin öz adamları vasıtosilo Əmırin
qarovullanna hıss cldırmodən sarayı və saray bağçasını mühasiroyə
aldımıışdı Foxroddınm özü do bır ncço yoldaşı ilo borabər sarayın
bağça qapısını no/arot allına almışdı. çünki gecolori sarayla olan əlaqə
ancaq bağça qapısından ıdı Nodonso bu gcco Əmirin sarayından bir
nofor do olsa dişan çıxmamışdı
Sohoro a / qalırdı işvokar qadınlar kımı üzünün bır torefinı gösioron ay da mavı lıavada go/.diyi zaman su üzorindo üzon yarımçıq qarpız qabığını təsvir cdirdi.
Ayın ziyası olduqca zo if ıdi Əlrafında dolaşan xırda ulduzların ışığına bclo qalib golo bilmirdi.

Ay çtxan kımı Mahmudlu vo Əbuhokr kondiniıı köpoklon ağzını
fo/uyn tuiuraq bır ağı/dun uluşmağu başludılar. Əmirin sanıyını giidon
qarvvııllur “sohordir!" dcyo çokılib gelmok ıslorkon, saray qarovulçııları da köpoklorın ulaşmasım cşidorok, sokiyo söykonib yutmışdılar
Foxroddin bağça qapısından ayrtlmaınışdı Bır aj sonra Əmırin buğça
qupısında bağlunmış köpoklorın do sosi cşıdıldı Bir doqiqo kcçnutdon
bağça qapısı açıldı. qapıdaıı bır nol'or çıxıb köpoyo yanaşdı, kopok ıso
onu göron kımı sosıni kosonık yaliaqlanmağu başladı
Köpək sakil olandan sonnı qapıdan ikinci bır nofor çıxıb düzdoğru çay konanna düşmoyo buşladı. Köpoyi sukıt cdon adam yeno do
buğçaya girıb, qapını bağlayaraq getdi.
Foxroddin yanındakı yoldaşları ilo bağçadaıı çıxaraq. çaya tərof
düşon adamı toqib clmoyo başladı. Namolum adam çayı kcçmok uçun
körpüyo yanuşmadı, çavın konannu düşon kımı soyunub çayı keçdı.
Bu, onu toqib cdonlonn şüblıolonni bır dalıa anırdı Onlar da çayı
kcçib iki hıssəyo aynldılar; bir hissosi Mıısa doyirmanının üsliindon
aşıb onu qarşılamaq üçün yol başladı, o biri lüssə iso onu toqiblo
yoluna davam etdi
Naməlum adamın keçıb gciınosı üçün ancaq birco yol var idi. O.
Xanəgah kondının uyuğındukı qəbırıslanın qorb lərofindən kcçib gctmoyo mocbur ıdi.
Fəxroddinın adaınları Musa doyirmanının üstütıdon aşıb numolum
adamın yolunu kosmışdılor
Namoluın adam yctışdi, ona çox dıqqoılo buxdılar, o hcç do sarayda
yaşnyan aduma bonzomırdı Hor halda saraydan çıxdığı üçün qarovullar da onu saxlamalı vo yanında no apardığını yoxlamalı idilor.
Şcyx Salch moqborosinin yanından kcçorkon onun başına bır palaz
alıb moqborənin içıno gotırdilor. Onu arxadan loqıb edonlor do golib
yetişdı Namoluın adanıı son köynoyino qodor soyundurdular vo
yanında olan şcylori götürüb yola düşdülor.
Hacib, tamamilo bir tum an-köynokdə qayıdıb Əmirın sanıyına
goldiyi vaxt holo işıqlanınamışdı. O, bağça qapısına vanaşa bilmodi.
çünki qapıda bağlanan son köpok onu yırtıb dağıda bılordi. O. saray
qapısına yanaşıb mürgülomokdə olan qarovulu oyaidı və:
Tcz rnoni içərı burax. moni bu halda gömtosınlor! dcdı.
Qarovul onu başından ayağına qodor gozdon kcçirdi Gözlənnı
ovub ona diqqotlo baxdı vo azərbaycanca soruşdu

No istuyirson. bu no haldır?
Hacib qarovulun arobco bilmodiyini görunco, çox hoyocanlı bir
surotdn:
Ənolüryan. onol Hacib ıbn-Tuhir! dcdı. Qarovul ycno do bır
şcy anlamayaraq snkıt-sakıt baxmaga başladı. Bu sükut hır ncçə
doqıqo çakdi, nohayot. qarovul no düşündüso qupını vunıb qarovulbaşını çağırdı. qurovulbaşı orob olduğu üçtin Haciblo danışdı. məsoloni
aydın ctdi vo Hacibı ıçon uldı.
Əntır holo yutağından qalxmämışdı; o, gccoki sorxoşluğun xumarlığı altında ııa/lanırdı. G ö/ol cariyolor yataq otağına girib hor günkü
vəzi fə lorino haş Iam ışd ılar
Əvvəlco Zorifo ilo Hümcyra adlı ıkı gözəl cariyənin binsı Əmirin
sağında, ıkıncisi tsə solunda oturub. onun ayaqlarını vo qılçasınm
yumşaqlarım ovur vo onu nazlandınrdılar
Z onfo ilo Hfımcyra vezifolorıni bitırdıkdon sonra Sanıho ılo G ülnar adlı cariyolor Əmirin yatagına yanaşaraq onun hamam lıbasını
gcyindirməyo başladılar Bıı çox uzun çoknuHlı. Əmir yataq otağından
dohlizə çıxandan sonra onu gözlomokdo olan on sokkız nəfer gözəl və
gonc carıyo onu aralığa alıb çimdimıoyo götürdülor On sokkız cariyo
Əm in bır saatın zorllndo çim dınb qunardı. Venə do Snnıho ilo Gülnar
hamama gırıb Əm inn nam a/ pjltarlarını vcrdılor vo gcyindırib nanıaz
otağına gotırdılor. Əmir namaza başlamaq istorkən gonc və gözol carıyolər çəkılıb gctdilər. Bunlar gctdikdon sonra Hoyat xatun adlı qoca
bir qadın ıçorı girıb soccadoni xalçanm üstünə vo Nibiro xatun gəlib
canamazı soccadənın üstüno açdı. Əmir sohər namazına başladı.
Səhor namazı yarım saat çokdi. Yarım saatdan sonra Şcyx Hadi
Ülqari əlındo Quran namaz otağına gırib Əmırə yasın surəsıni oxudu.
Bir saatdaıı sonra Hoyat xatunla Nibırə xatun ıçən gırib canamazı vo
səccadonı yığdılar.
Sülro xıdmotçilori içərı ginb süfroni Ə m iroturduğu döşəyın qarşısında saldılar. Bu anda qırx bcş nofor gözel cariye otağa girdi və
əlvan ycmoklorı sufrənm üzorino döşom oyə başladı. Saqilor ollerindo
pıyalələr daxil oldu. ikı nəfər qulam rətli' gotirib süfronın onasında
qoydu. Bunlann dalınca da. şorabçılar ıçəri girib ağızlan yaşıl ipəklorlə
sarınmış şüşolorı açıb rətlin içine tökm əyə başladılar.
1 Şorjb u>kuliin boyük vazlara dcvılır

Əmır süfroyo olıni uzatmırdı, o bozı qonaqlan gö/loyırdi. Əminn
vo/ıri Toxtamış vo qoşun komandanlanndan Hüsamoddin içori girdilər. onlar süfroyə oturunca Əmir "bısınillal)" dcdı vo səhor ycmoyı
haşlandı. Musiqıçilor, onların dalınca da roqqasolor otağa daxil oldular. Saqilor gümüş sinilordə düzülmüş zorıf pıyalolorlo rotlə yanaşdılar. Şorabçı olindo gümüş abgordon pıyalolorı doldurduğu /aman çalğıçılar işo buşladı. Əmırın on nəfordon iharot roqqasəsı do bır anda
ycrindon sıçrayaraq, Əmıro təzım ctdılor vo roqsə başladılar. Roqqasolorin göstorocoyi bodiı ıncoliklorƏmırin olindoki piyalosı ılo homalıəng olmamışdı ki. xıdmotçi içori gırib soslondi: - Hacıb! Hacib.
Hor şcy olduğu ycrindo qaldı. Piyalolor, roqqasolor, saqilor, şorabçılar, süfroyə ycmok gotıron cariyolor hor şcy, hor şcy sükuta büründü
Ancaq qoca vozir Toxtamış xidmotçıyə müraciotlə
Gct, Hacibi bura çağır! - dcdı.
Sonra Əmir də canyolorə omr ctdi:
Süfroni yığışdınn, hamınız da buradan gedin! - Otaq boşaldı. hcç
bir kes qalmadı. Toxtamış Əmira torof dönüb qəmgın və nosihotvcrici
bir halda dcdi:
- Bu iş bir hadisostz deyıldir. Mən Əmıro dcdım kı. moktuba cavab
ya/.maq məslohot dcyil. Hər işdə olduğu kımı indi də momm dcdiklorimi cşitmodin Hazırkı vozıyyətın no qədər qorxulu olduğunu nozəra
almaq lazım idi.
Hacib içəri girdi, o çılpaq idi, ancaq üstiinə bir əba salmışdı. Əmir
ona sual vcrdi:
- Bu nə hadisədir?
Hacib titrək bir səslə dcdi:
- Çox şükür edirom kı. monim özümü öldürmodilor. Mən holo şohordon o qodər do uzaqlaşmamışdım, kiçik bır kondin altındakı qəbınstandan keçıb. böyük bır məqboroyo yaxınlaşırdım. Bırdən başıma
bır palaz atılıb moqbəroyə torof gotırildiyimi gördüm.
Əmir təlosık soruşdu:
- Məktubu almadılar ki?!
- Bütün hadisəlor homon moktubu məndon alınaq üçün qurulmayıbdırmı?
Toxtamış ycno do başına hərəkot vcrib öz-özünə dcdı:
Bütün momləkol göz olub bizi toqib cdir. bi/. iso sarayın içorisinə soxuiub. kor-koranə bir surotdo iş tuturuq.

ö m ir do toossüfcdici vo acizloşnuş bır lıalda olini di?inə çırparaq
dcdi:
Zomanonin işino baxın. vaxiılo monim hor bir horəkotim Aran
moııılokoıindo bır lıadıso kiıni lıor ycro vo hor koso tosir yetirirdi, indi
ıso bcş-altı nofor adı-sanı məlum olmayan adam hor giin mono qarşı
bir hadiso yaradır.
Toxiamış Əmiro ürok vcrorok:
Şaşırmağa vo baş iiınnəyo doymoz, hadisolərə qarşı hadisolor
qoymaq laxımdır. iş-ışdon kcçibdir.
Əmır Hacibo sual vcrdı:
- Son homon adam lan sosindan lanıya bılorsonmi?
- Bəli. lanıva bilərom!
Onlar sonı daııışdırdılarmı?

buraxmaq olmaz Buradan cşıyo xobər aparanlar vardır. Bu da bizim öz
sohvlorimizdir, çünkı carıyolorın Fəxroddın vo sair bu kımı adamlarla
olaqo saxlamasına bizim özümüz. imkan vcrdik
Əmir özünö düzoldib:
- Dognıdur, dcdi və xaco Müfıdi çağırıb forman vcrdi: Bundan
sonra Dılşadın Foxroddinlo olaqodo olduğunu eşidorsom, sonı qatır
quyruğuna bağlatdınb Gonco küçolorindo sürütdürocəyom. O. buradan rodd cdilono qodor hcç bır ycro buraxılmamalıdır. F.şitdinmi? Onu
hobsdo saxlarsan. Ancaq öz otağında saxlamalısan. Ycmoyino do,
gcyinmoyinə də diqqot göstor, onun çəkisı bir ovqiyo' azalsa, gözolliyindon bir iynoıun gözü qodor toğyır tapsa müqossirson. O xolifəyə
göndorilocokdir.

Xc>T. danışdırm adılar.

Bos son oıılann sosıni haradan cşitdin?
Öz aralarında danışırdılar.
No danışırdılar?
Ərəbco danışırdılar. Bozısi moni öldürmoyi toklif cdırdı, bozilon
iso yaramaz, bunun no toqsırı vardır? - dcyo manc olurdu.
Toxtamış:
Bu da bir hıylədır! dcdi Gonco kimi ycrdə oroblər geco vaxtı
başını cvindon dişarı çıxanı bilməz. Onlann şohərin altında qasidi
qarot ctmosinə kım inana bilər? Hadiso toşkıl cdilmiş bır hadısodir.
Ycrlilorm ışıdır. Bunıda ərobco danışan yüzlorcə ycrli vardır. Hər
dıldo danışırlar-danışsınlar. ycno də soslorindon tanımaq mümkündür.
Şübholi adam lann siyahısını tutmaq. onlan başqa bir iş üçün çağınb
danışdırmaq vo danışdıran zamanda Hacibı pərdənin dalında qoynıaq
lazımdır.
Əm ır Toxtamışın fıkrıno qarşı acı bır təbossümlo dedi:
Şiibholi adamları siyahıya almaq vo onlann şübholi olduqlannı
loyin cim ək o qodor də çoiın dcyildır. Lakm bununla biz nə cdo bilorik? Kımo gücümüz çatar? Tutaq ki, Nizami vo Foxrəddın şübholi
adam lardır Bugünkü voziyyotlo olimız.dən no golor?
Bunları layın ctmok ındı üçün do lay.ım olmasa. golocok üçün
lazımdır. çünki zaman daim a bu oyrı məhvorin üzonndo davam cdo
bılmoz. Bu gün gucümüz yoxdursa, sabah olacaqdır. Hololik xarici
düşmonlorımızlo müdaro ctmoliyik. Lakın içoridəki düşmonlori azad

FƏXRƏDDİN VƏ SƏBA
Dılşadın həbso alınması xobərı hər kəsdən artıq Soba xanımı şadlandırdı. Foxroddin Dilşadın torofındon və Soba xanımın əli ılo yazılmış saxta moktubu ncçə gündü ki. almışdı Moktubda “Səba xanımla
görüşüb təfsilatı ondan soruş" yazılması Fəxroddinı hcyrotə gotirmişdi.
O. Dilşadın ətrafında bodboxt bir hadiso oynanıldığını vəqin eıdiyindən, Soba xammla çox lez görüşmoyə toləsırdi. Soba xamm bunu lıiss
ctdiyi üçün Fəxroddınin gözüno görünmür vo onun görüş üçün maraq
və həyocanının anmasına çalışırdı. Lakin Dilşad həbsə alınandan
sonra Fəxroddinlo görüşmok üçün olverişli bir fursot olo kcçdiyinı
anladı və bu məqsodlə axşanı çağı bütün zinotlorini üstüno taxaraq
saraydan çıxdı. Fəxroddinin çinarlann kölgosilo kcçərek. saray qapısma baxdığını gördü və ctina ctmodən kcçih gctdi.
Ncço günlərdon bəri Səba xanımı görmək üçün bütün va.xtını sərl
cdon Foxrəddin Soba xanımı dərhal tanıdı. O, Soba xanımı btr ncço
kəra görmüş, hətta onun scvgiyo daır toləblərim də cşitmışdi. Buna
göra də Soba xanıını izləmoyə başladı. Çox uzun-uzadı və dolaşıq
küçolordən kcçib gctdilər Fəxroddin cümo axşamı olduğunu bilmırdı,
buna göro də Sobanın bu qodər uzun yollan gctmosino hcç bir məna
vcro bilmirdı. Nohayot, onlar qəbınstana goldilor. Soba xanını Şcyx
‘ Ovqiyo

ıjokı uılıdır

Salehin moqborosino girıb, /iyarotnaıno oxumuğa başladı. Foxroddın
do onıınla yan-yana durmuşdu.
Ziyaratnam e bitdıkdon sonra Fexraddin Seba xanıma sual verdi:
Sııba xanım, son bu moqboranin ziyarətino tez-tc/.mi golirson?
Soba xanım tooeeüblo dönüb Foxraddino biLxdı, sanki onu tamamilo görməmişdi, buna göra do:
Foxraddin, son çoxdanmı burada idin? - dcyo soruşdu.
•
Səıı ziyaromaməni başlayan di>qıqədon burada idım. Ziyaretnaınəni monim öçün də oxudun?
Mon sənınlə burada göröşməyı heç də scvmiram. Dostun dost ilə
qobinstanda göröşməsi xoşboxtlik umidlori vcrmir.
- Mən daima sonın xoşbəxl olmanı istoyırdim. Xoşbəxt olduğunu
cşitdim.
- Hansı xoşbəxtliyimi cşitmison',
Əmirin carıyəsi olmaq şərəfıni m enim səyən bir qız, özunu xoşbə.xi hcsab eim əzm i? Aneaq sənın qədər gözol bır cariyonın cvdən
çıxmasına Cahanbanu xanımın nə cür razı olduğunu təsovvöra gətirə
bilmiram.
- Tosəvvüra gətıra bilmədıyının sobəbı Əbül-Ülanın aılosindo baş
vcran hadisəni bilmədıyindondir.
- Nə olmuşdur ki?
Mahtab xanımla N i/am inın evlənınək hadisəsını eşıtmədinmi?
- Eşitdim Nizami Mahiab xanımın ızdivacından boyun qaçırmadımı?
Qaçırdı. Lakın Əbül-Ülanm ailəsı Nızamınin Mahlab xanımı
scvm əm osinin səbəbıni m əndə gördülər. Zənlərı də doğru ıdi, çünki
mən Nizamı kimı gonc bır şaırin axmaq və adı bır qıza evlonməsine
razı ola bılm ə/dım . Nohayot, Əmir Inanc xəlifəyo gözəl canyələr
hodiyyə göndormok istodiyi üçün məni də Ə bül-Ülanın ailosindən
ağır bir qiym ətə aldı. Qununla da man ıki xoşbəxtlıyə bırdən nail
oldum. o qilü-qallı ailədən qurtardım, hom də xəlifə saraylannda
həyat kcçırmok şərafinə nail oldum Qoy məndən gözəllərini axtaranlar da öz hcsabmı aparsmlar
Foxrəddin onun nə dcmək ıstədiyıni anlayırdı. Buna görə do onun
qəlbinı ələ almaq üçün dedi:
E lə düşünm ə, Səba xanım. Sənin gözəl və sevimli bir qız olduğunu heç kəs inkar ctınoz. Horgah son gözol olmasaydın, böyük şair
Ə bül-Ü la səni öz evində saxlamazdı.

Foxraddin onu başqa bir ınoqsədlo görmok isiodiyindon. söhboiı
əski scvgilorin üzorino kcçırmok istomodı. Soba xanım iso olduqca
chtiyatla davranır, Dilşad barasindo bir kəlmo do olsa danışmırdı. O
əvvəlcə Foxraddinin söhbot açmasını gözloyirdi. Buna göra do getrnoyə hazırlaşaraq:
Mom bağışla. soninlo vaxt kcçirmok. moncə, hor şcydon qiyTnoılidir, lakın Əmirin qızı bır saat da olsa m onsı/ sarayda qalmağı scvmir
Səba xanım bunu deyorek aynlmaq itorkən Foxroddin onu dayandırıb dcdi:
Mon Dilşaddan bir məktub almışam. Məktub olduqca anlaşılma/.
bır moktubdur. Lakin Dilşad ınəsolənın tofsiiatını öyronmək üçün
səno müracıət ctmoyi tapşırmışdır.
Səba xanım mozommətcdici bir tövr alaraq başına horokət verib
dcdi:
Mənım başıma gotirdiklorindon o bədboxtın do başına gotirdin?
Fəxroddın hcyrətli bir vəziyyətlə.
- Əcoba, ınon ona qarşı nə kımi bir fonalıq ctdım kı, - dcyo soruşdu.
Səba xanım:
Monə qarşı no kiıni fonalıq ctmişdinsə, Dılşad üçün də onu
ctdin! - dcdi.
- Fonalığın bır adı olmazmı?
- Nə üçün do olmasm? lllər uzunu bır adamla oylənərek. sonra
onu rədd ctmok vo başlı-başına buraxmaq fonalıq dcyilmi?
Onu kım dcyir ki? Mon onu ruhum qodor scvdiyım bir halda redd
edə biləremmi?!
- Qəhrəmansan, lakiıı qadınlar haqqındakt roftarın ən adı rəhmsiz
və ədobsiz kışilərın reflanndan fərqlı dcyil. Yazıq qıza göndərdiyın
ınəktub bir qohrəmanın ışidirmi?
Foxreddin həyocanla soruşdu:
- Hansı məkiub?
Bır ncço gün bundan qabaq Dilşada yazdığm ınoktub. "Dılşad,
mondən sevgı gözləm ə!" - dcyo ya/.dığın moktub. No olub. gözol Dılşad qocaldımı? Ya sonə bır xoyanətdo bulundumu? Yox! Son dcsən do
mən inanmaram. çünkı Dilşadın mosumluğu bütün sarayda məlumdur
Mən ona moktub göndorməmişəm, bu kökündon böhtandır O,
gərok buna inanmasın.

Son Dilşadı scvdıyin vo onunht görüşdııyün ziiman m anə do
nəsıhət vcrib dcyirdın ki. "Sən gərək yalan şayiələro inanmayasan’*.
Axırda nccə oldu? No üçün cavah vcrmirsən? Mən sənə nə yamanltq
cldim? Mon çirkinmi ıdim, oxlaqsızmı idim?
Foxrəddin Soha xanımın cavahmt vcro hilmədi. onu buraxdığının
səbobini dcvib acıqlandırmaq istemodi, çünkı bclo bır vo/ıyyətdə hcç
bır zaman ona: "M ən soni əxlaqın pozğun olduğu üçün, sü / go/dirən
və macoraçı olduğun üçün buraxdım" dcyo bilm ə/di. Ancaq ycnə do
bayaq dcdiklorini təkrar ctdi:
Mən ona clə bir moktub göndərmomişəm O haman moktubu
mono göndorsin.
Monim onlann hcç birisılo ışim yoxdur. ancaq qız ağlaya-ağlaya
sono bu sifarişlori göndonbdır: ovvəla, o dcyir ki, "M ən sono hcç bir
xəyanət ctmədiyim üçün bclə moktubun göndərilmosi ycrstzdir. Öz
qəlbini sonə vcrmiş bır qıza qarşı bu cür rəftar xəyanətdir. Eybi nədir?
Onda scvmişdim. indi iso unııtmağa çaltşıram".
Fəxrəddin:
- Sübhanallah. no qədər böyük bır xoyanət! O məktubu kım yazmış olar? M əncə. hcç bir rnəktub ona göndorilməmişdir. O. məndən
uzaqlaşmaq üçün məktubu bohanə ctmişdir. Horgah onun fıkrı budursa,
açıq yazmalıdır.
Fəxrəddin bu m öv/u ü/ərindo çox uzun danışdı. Səba xanım isə
hcç bır qoti yol göstərm ədi. Nohayət, Fəxrəddin yalvancı bir suroıdə:
Soba xanım. hor nə olubsa kcçibdir. İndi isə səndən birricam vardır
Səba ctinasız bir tö\T alaraq soruşdu:
- Rican nodir?
Monim məktubumu Dilşada yctirəsən.
Mənim saraya gctdiyim in tarixi o qədər də uzun dcyil. Horgah
Əm ir mənım saraya moktub aparacağımı bilorsə, onda mənim foryadınıa kımlor çata bilor?
Məktub uzun bir moktub oltnayacaqdır Bir parça kağız üzənndə
yazılan bır ncçə kəlm odon ibarət olacaqdır
Səno mana biltnirəm. gcdib başqalanna xobor vcrərson. nohavət,
Əmirin qulağına yctişor.
Foxrəddtn bütün m üqəddoslərə. sədaqətə. vıcdana and ıçəndən
sonra Səba xanım moktubu aparmağa nız.ı oldu. Foxroddın bir çox
toşokkürdən sonra bu m əzm unda bir moktub yazıb vcrdi:

“Mənim ruhum Dilşad!
“Yazdığın məktub yctışdi. Sifanşlərinı aldım. Sonə göndərilon
moktuba ınanma, təfsilon yaz. görüm orada nə cşıdtbsən Mən hcç bır
/am an səm atınayacağam.
Faxr.Hİdin".
Soba xanım məktubu altb cibino qoyduqda. öz qolbində dcyirdi.
- Buna intiqam dcyorlor. Mon bu nıəktubu Əmirın qabağtna qoyub
sarayda olan sirlorin Dilşad tərofindən Foxrəddıno xobor vcrildiyini
ısbat cdərəm.

SEVGİ FƏLSƏFƏSİ YERİNƏ HƏYAT FƏLSƏFƏSİ
N i/atm Fəxrəddınlo bir ycrdo çağırdtğı müşavırənı bıtınb küçoyo
çıxmışdı. O, ycno Foxrəddinin chtiyatsız qodəmlor atacağından qorxur
və ona qəti göstənşlər vcrirdi
- Xəlifəyə göndərilon məktubun barəstndə mosəlo qaldırmaq
laz.ım deyil. Biz ow oldon do Əmirin oynadığı bu oyunlardan xobərdanq. Atabəy hökumətinin simast bolli olana qodor Əmir İnancın m əsələsini təxiro salmaq la/ımdtr.
Foxrəddin Ni/am ini ö / evinə qədər müşayıət ıdi, onlar qaptda
xacə Müfıdın durduğunu gördülor Xacə Müfid dərhal bir məktub
çıxarıb Nizamiyo uzatdı vo Nizamidən cavab gözlomok üçün boynunu
çıynino qoyub durdu. Moktub ço.x qısa idi:
“Möhtarom şair, yazdtğtm şeır haqqında mosləhət vo göstəriş vcrtnok üçün günona azanı monim yanıma golməyim rica edtrəm.
Qätibs".
Nizami daha cvino girmək istomədi. çünkı günortadan bır a / da
kcçirdi. Buna göro do xacə Müfido tərəf dönüb:
-G cdin, tnon gələrəm ! - dcdi.
Müfid gctdi Nizami moktubu cibıno qovub:
- Hcç bilmirəm bu macoraçt qızın əlindon yaxamı no cür qurtanm .
- dcdi.

Faxroddin:
- Bız saraya yol lapmaq üçüıı başımızı sındırınq. son ora gctmokdnn no iiçün boyun qaçınnsan? dcdi. Bir ncço gün bundan ow o l
Dilşada bir mokıub göndonnok üçün tki saaı Soba xanıma yalvarmışam Lakın onların özlurı sono mokiub göndorıb çagınr, son ıso gc»mok isıomirson.
Nizami Foxroddindon bu sözlon cşidondon sonra acıqlı bir surotdo
ona sual vcrdı:
- Soba xanımla moktubmu göndordin?
- Elo bir şcv yazmamışam. Moktubunu aldığımı vo göndordiyi
sıfarışlarin yctişdiyıııi xobor vcrmişom.
Mon sono tapşırdım ki. sonin adına gondorilon ınoktuba ctibar
ctmo Man bilirdim ki. o nıoktub Soba xanımın macorasıdır Son no
iiçün o oxlaqsızla görüşüb öz sirlarini onun olino vcrdin? San indiye
qador Saba xanınıı tanımadmmı? Onunla scvgı clan ctdiyin zaman
başına no kımı oyunlar açdığını unutdıınmu? İndı o sonin moktubunu
aparıb Əmirin qabağına qoyacaq, onunla da Dilşadın saraydan sono
maktublar göndərdıyinı isbat cdəcəkdir Sənin tədbirsizliyin və chtiyaLsızhğın üz.ündon bodbaxt qız da Əmirin ağır cozalanm çakm əya
ınacbur olacaqdır Sənin bu hərokotin xəlifonin qasidi Hacibin soyulması mosuliyvotini öz öhdana götürmak kimıdir.
Faxrəddin cavab vcrə bılmodı, o öz xotasını anladı, nohayat, başını
qaldınb yavaşdan dcdi:
Hərgah Səba mani aldatmış olsa, mən onu mahv edəram.
Nizamı Faxrəddinin cavabında:
Oldürmak buraxılmış xətanı ıslah ctmək deyildir. Fəxraddın, sən
bir kəro onu bilmolıson ki, qahramanlığı təşkil edon ünsürlorin başlıcası tədbır vo düşıincodir Todbırı olnıayan qəhrom an öz başını çox tcz.
sındıra bılar. Bu qədar tədbirsizlikla bir xalqın müqaddaratmı olo
almaq böyük mosuliyyotsizlikdır. Son bir yaxşı düşün, macoraçılığs
yüz. koro ımtahandan çıxm ış Səba xamma kım inana bilər? Bundan
sonra no ümumı, na do xüsusi işlənn haqqında mondon maslohot
ıstomo, çünkı san m əsləhətlən qiymatləndirmirson.
Nizamı bu sözlorı dcyıb Foxroddındon ayrıldı Bir qodor yol
gcdandon sonra dönüb gcriyə baxdı, Fəxraddinın olduğu ycrdo dayanıh fıkro gctdiyını görərok, öz-özünü m ozom m ət ctdi:

Man onunla çox itı danışdım, halbuki o manım somımı dostumdur O sevdıyi adamın yolunda ölümə gcdan bir gancdir Onu yalmz
bııraxmaınalıyam Onun alnında yomlmaz va düşməno arxa çcvirmoz
bır qohramanlığın müjdolərinı oxuyuram. O aslan üroklini nə üçün
ıncitdim? Bazən lıaqiqi scvgilər ağıllı va tadbirli adamları belə tadbırsizlıyə vo ehtiyatsızlığa məcbur etməzmi?
Nizamı Əmir İnancın saray qapısına yctişıncoyo qədor Faxrəddin
barasində düşünür və onun qəlbini sındırdığı üçün pcşmançılıq çəkırdı
Q atiba xanım şairi öz bağçasmda qobul etdi. Nizami hovuzun
yamna galdiyi zaman Q at'ha luıvuzun konannda salınmış ıpak xalçanın üzərındoki yumşaq bir döşoyin üstündo otunmışdu. O, yanındakı
kağıza no isə yazırdı. Nizamıni göran kımi yaşıl atlasdan tikilmiş
donunu yığışdınb ayağa qalxdı Ağ və kiçık ayaqlarını topuğuna bağlanmış zümrüd xal-xalların qız.ıl zang paraları səslanm əyo başladı
Qətiba öz yanında salınmış döşoyı göstorib:
Oturun, möhtorəm şair! dcdi
Şair oturdu, Q ətibə iso ondan sonra öz döşoyının üstünda oturdu
və əlava etdi:
Rahatsız ctdiyim üçün üzr istoyirom. Madam ki. mon bır şaırlo
tanışam, bu tamşlıqdan da istifadə etm ali vo öz şcirləritn haqqında
məsləhot almalıyam Man şairlə tanış olmamışdan o w o l şcir yazmaqla məşğul idim, lakin şaırlə başladığım tanışlıq mənim bu istoyıma
daha artıq tokan vcrmiş oldu. Ncça gündür ki, bır əsarın üzorinda ışlayirom. Bu gün haman əsərı şaira göstormək istodim Bu gün hom nahar
ycmoyini birlikda ycyər. həm da yazdığım şcirlorlo tamş olananız
Qotibə bu sözlari deyəndan sonra şairın cavabına imkan ycrmadi,
dərhal öz şeirlorini xalçanın üstündan götürüb:
- Şair icazo vcrirso, şcrlərimdon bir neçəsini oxuyaram, dedı
Nizami iso:
Buyurub oxuyun!

dedi

Asudo dili budt vo xoş şad mora
Goz qam nofosı noyamadü yad mora
Yek ruz bobazaru qoza bugzoşiom
Ma voqoyi in çmin dor ifda morn 1
1 Asudo vo >aıl qulbtnı var tdt Htt nofos d.ı otxa qum vo

qussn yadıınu

B ırco gün qu/.antn bazoınndnn kcçm ok tlo bu hadı.soUıı ba>ım.ı g,«ldı

golm.>/ılı

Ey sorvi xunıman sorü saınun, kiyi?

Voy qiblcyi cun dilbom cannnu, kıyi?
Alorn butomaşayi Hı bor xasto ond.
Axır td ozın miyano xahaııu kiyi?!'
N'izami Qotibanın ya/dığı rübaılərı diqqotla cşidondon sonra:
- Ç’oji toossöl‘ ediram ki. si/. rübai vozninin sonoıkarı saytlan
Mohsoti xanıını görmodiniz. S i/ ondan çox şey öyrona bilərdini/.
- dedi.
Qolibo do eavabında:
- Sonı inandırıram, Mohsoti xanım gəlon kımi ondan ham şeir,
hom do musiqı dorsi alaeağam Bunu mon Bağdadda dors oxuduğum
zaman ar/ulayırdım , - dedi.
Modom qadın üçün musiqi clıninı bilmok birinci mosolədir. Şeir
yazmaq ıso qıymoLsız bir nemotdir. Sızın sonotkar bir şair və məşhur
bir musiqiçi olmağımzı ar/.u cdirom.
Nizami danışdığı /am an Qolibo rübailoro baxıb düşünürdü. Nızamı
ıso Qolibonin onu şcirlərı göslormok üçün yox, başqa bır moqsəd üçün
dəvol ctdiyini fikirləşirdi. Nohayəl. Qətibo ö / qara vo eadugor gözlənnı Nızamiyo tə rə f çevirib dcdi:
Monim qolbimi oxuya bilsoydin, aneaq o zaman şairləri, xüsuson
Nızaminı no qodor dortn vo somimi suraldo sevdiyimi bılordin, Mon
bu scvgimlo hor kəsin şair vo hər qızm şeir maraqlısı olmasım ar/u
cdırom. Bu bir şorəfdir. Lakin bu qədor böyük bir şərafə nail olmaq
çətindir.
Şaır onun bu gözəl arzularmı ləbrik cdorak dedi:
Dunya bir m üsabiqodən ibaratdir Sanki tobiət insanları bunun
üçün do hoyal sohnəsinə atmışdır. Insanların ıçərisindo sənotkar
olmayan vo qalibiyyot arzusu daşımayan hcç bir kəs yoxdur. Hətta
ağılsızlarda, ınəenunlarda belo üstünlük düşüncolori vardır Qol qüvvotino malik olan pohləvanlarda, ürok vo cəsaroto malik olan qəhro1 Ey vcnmukdo alan sorv. dc gunırn son lcımınson? Ey canın qıblusı, son kimın
qolbmı vuran vo canına sahıblonoıuson''
Büiun xalq sonın tam a$ana vıxıhüır. (Jc goriırn tam ııjaya çıxnnlar arasınılan kımı
ıniıxah cdocokson?

manlarda. az vo ya çox sormuyoyo malik tacirlordo, bunların hamısından soııra a/.adporvor insanlarda da belo bır düşüneo, yom üstün olmaq
düşüncosi vardır Bunların hor birisi arzu daşıdıqları vo ar/ularına nail
olmaq üçün çalışmaları noticosindo bır sonotkar hcsab olunur. Dcdıvıın odur ki. arzu qolobonin /om ınəsıdir. Horgah Qatibə xanım bır
musiqi sonotkarı. yaxud bir şaır vo odıb olmaq arzusunu daşıyırsa. bu
qolobonin başlaıtğıcıdır Lakın bizım burada saydıqlanmızdan başqa
adamlar da vardır. Lakin <> cür şoxsiyyətlorı tobiəl çox az-az yaradır.
Bu ktmi insanlar no qol qüvvotı. nə do cəsarol işlodən pəhlovan vo
qohronıanlar deyil. Onlar sonot vo qoloboni licarot vo kosbkarlıqlarda
yox, fıkir. düşüneo və şüur qüvvotindo aramaqdadırlar Bunlar oşyanın
tobiot vo hoqıqotını aramağa çalışırlar. Siz no qodor şcır vo musiqinı
sevırsinizsə. hikmot dostları da oşyanın noliyıııı loyin etmoyı vo yaşadığı alomi öyranmoyi scvir. Bu qəbıl ınsanlar dünyaya gözü örtülü
golib. gözü açıq yaşamaq istəyonlər, monco. insanların on dıqqotlısi vo
sonotkarı olaraq, no şair, no yazıçı. no tacir. no pohlovan və qohromanlardır. Dünyanın on moşhur adamlan biztm bu varlığımızı lıoddzaiında öyronənlor, ınsanların diişünco vo zchinlorini avaraçılıqdan
qunara bilən və boşoriyyoto hoqiqi yolu göstəronlordir
Qotibə şairın söhbətlorindən maraqlandı. o şairi yalnız misralan.
qafıyolon bir-birıno uyğun düzon sado bır şaır kımı yox. gonc bır alım
kımi tanımağa başladı O özünü düzəltdi, alnına bağladığı yaşıl ipok
dəsmalın düyünlərmi sahmana salaraq dedı:
Mon folsəfonı lıcç də scvmozdım. Bu söz məmm savadsız
ağzıma yaraşmasa bclo dcməliyom ki. folsəfo bozon ınsanlan bodbınlıyo düşüro bilər Insanın şüurunda avaraçılıq doğa bilər.
Doğrusu budur ki. mən soni buraya başqa bır maqsod üçün çağırmışdım. Lakın söhbotlorimiz clmı bır şokil aldığından ovvəlki söhbotlorimizi axıra da qoya bilərik. Mənco. buna son do etiraz etmozson.
Nizami qızın clmı söhbotlərlo maraqlandığım görüb onun sado bır
qız olmadığını toyin ctdiyindon.
Heç bir etırazım yoxdur. dedi - Dünyada clo adamlar da vardır ki, onlar yalmz elmi söhbotlərdon monovi qıdalar alırlar
Q ətıbə söhbətini davam etdirərək dcdi:
Bilirson. tnöhtorom şair! Mon Bağdad moktoblorindo fəlsəfə
dorslorini diqqətlə kcçmişom. Lakin fəlsəfodon kıfayotedici bır qonaət
ala biltnəmışom. çünki ləlsəfə alimlori do öz aralannda qoti btr fıkro

galo bılmomışlor Bır çoxları bülün fıkirlorin osas monşoyini hısslərdo
görür, bozilori do maddodon buşqu bır hoqıqotin mövcud olmadığı
fıkırlonnı mcydana alır, daha başqalan hoqiqolo vasil olmadan bütün
si>rf cdılon tolaşları monfootsiz gönır, fıkrında tamamon ümidsizliyo
duşür vo todqiqal vasitolorindon ibarol olan fıkn qüw olori tamamilo
kıfayotsız hesab cdirlor. Buna gönı do fılosoflardan bir çoxu ılhama
qapılaraq. bu sayodo do Allah ilo doğnıdan-doğnıya münasibot oldo
cdilmosino inanmışdır. Bu soboblo do tobii oşyam öyrono bilm eyonlor. ilahı vo namütonahi yaxud cövhor-vahid dcyilon Allalıı öyronmoyə vo onun noliyini lohqiq etmoyo çalışmışlar Belo qanşıq fikirlorın baıaqlığında qurdalanan vo başını smdıran alımlor qoli f'ıkır oldo
edo bilmodiyi bir zamanda moniın kimi acız bir lolobo no cdo bilordi?
Bu qodor dolnşıq fikirlorın ıçorisindon inli.xab ctdıyim yegano bır fikır
vardırsa. o da öliim vo axiroi işlorinm miiomma şoklindo qalması vo
müoyyon edilmomosmdon ibaroidir. Fılosofiar monım bu fıkrimı
özlori üçün tohqır hesab etmosinlor Onlar lıoyat dcdiyimiz sorbost bır
löalıyyotın bir anda dayanınası vo horokotdon diişmosi soboblənnı
bızo göstoro bilmodilor Dünyanı illordon bori anlaşılm az və hollcdilməz folsofo tapmacalarınm çuxurlarında üzdüron hikmot xadıınlori
şüurun, horokotin. olhasil şəxsiyyot vo ınonoviyyatın bır anda yox
olub getmosi soboblərini az da olsa xalqa söyloyo bilmodilor. Vücudumuzda yaranan ozomətlor, ar/ular. əmollor. sevgılor, hotta dorin
mfrotlor bcln no üçün bırdon-bıro hcç olur? No üçün do hikmotçilor.
folsofoçilor hoyat dcdiyimız bu monalı varlığın no olduğuııu şarh edo
bilmodilor?! Monco, tohqiqat vo todqıqat üçün götürdüklori yol doğru
dcyildi
Nı/anıi bağçaya gırdıyı zaman lez çıxmağa təlosırdi, connət kimı
bağça onun üçün cəhonnom don daha ozablı idi. Bunun başlıca soboblorındon bırısı Əm irin sarayma gəlıb-gcdonloro ohalınm yaxşı nozorlorla baxmaması idi. Şairın nifrotıno sobob olan cohotlordon birisi do
Ronamn hu olaqodon razı qalmaması ıdı Soba xanım sarayda olduğu
üçün böhlan vo ıfiintlan gcnişlondıro bılordı. Buna göro do Nizami
o w o lco bağçadan çı.xıb gctm əyo çalışırdı Lakin Qoıibonın clmı söhbotloro başlaması şaırı moşğul eldi. Ənıb. türk vo rum qamndaıı yoğunjlm uş bu gözolın adı bır qız olmaması şairdo dorin bır maraq oyaııdırdı. o. sölıbotin davam ctmosıno çalışdı.
Nızamı Q atibani dınlodikdon sonra

Fikirlarinizin bazilon ılo razılaşa bilorom, - dcdi, - lakin söhbotınizdə razı ola bilmodiyim cohotlor də vardır. Mon o fikırlorınızdən
bır qonaot ala bilnıodim, Ə w olco, sr/in ra/ı qala bılmodiyımz, daha
açığı. sizın üçün müomına şoklindo qalan cohotlordon başlayaq: sı/
dcyirsınız kı. əgor hoyat hcç olacaqsa, bi/jm bu qador ar/ularım ı/,
omol vo ümidlərimiz və bunlar üçün tolaşımız no üçündür? Sızin likrinızi yoran bunlar dcyildinni?
Qətibo bir ah çokorok:
Boli. bunlardır. Lakin bunlardan başqa manim holl cda b)imodıyım müəmmalar da vardır
- Sizi düşündüran bütün müəmmaları öyronib savmaq üçün qolbo
gırmok lazımdır.
Qotibə bir daha ah çəkarok:
Sən monım qolbımə yol tapa bilmison l.akın folsəfo müommalannı holl ctmok üçün yox..
Nizamı bunu cşıdorkon qı/.ın hansı pordədə çalmaq isıodıyını dorhal hıss cdərok cavab verdı:
- Gəlin biz clmi söhholləri davam ctdirok:
Nə sözünı ola bılor? Buyunın. folsofə müommalanm hall ctm əyə çalışaq. bolko. bu vasito ılo manım do arzulanm müonıma şoklındon çtxa bılsin Şaır. son mano o ruh dcdıvin şcyın qaranlıqlarını
ışıqlandıra bılmoyocakson. b ı/ ıkımr/ do bu yolda savadsı/.ıq Mono dc
görüm. ınsaniyyot. adalol. haqıqot. dınlık. mənoviyyat hamısı yaland)rmı? Dc görüm. möhtorom şair. dünyada vücudu doğru olan şcy
nodir? Bızı qorxudan axırot xoyalı, bir rahoiin noşolonm doğuran
connot, din ikon insanın osabım öldüran cohannam vardırmı? Dc
görüm. gənc şair. onları kımlar gcdib gozdi? Onların sarlıq xobormı
bıza kımlor gətırdı? Uorgah hor şey boş. quru bır düşüncodon ibarai
dırsə. bu meyl, bu ınaraq haradan doğur? Hatta ruh dediyım ı/ şcs
müomma dcyılmı?
Qotibo hunları çox məhzun bır halda şaırdon soruşdu Scvgıvo
ümid bağlarnayan qızın bodbınliklor içarısında çapaladığım şaır çox
lez lııss etdı vaonun "rulı dedıyım ı/ şcy mtıommadan ıbaroi deyilm ı?"
sualına cavab verdı:
- Homin si/ı voran müommalar. sizin holl edo bılm adiyinı/ tap
macaların hamısı sı/ın nıh dedıyını/ şeyın qaranlıqlarından doğmaqdıtdır Fılosofian. xüsuson Şorq filosofiannı avaraçılıq solınosıııdo voraıı

m ııaınmalann osasını da hnının ruh musolosı toşkıl cdır. (iözol qız folsofonin bu qodor donnliyino gclnıomolidir. Ümidsizliyi vo bodbınliyı
do doğuran haman nılı mosolosidır.
Qotibo ycno do sual vcrdi:
Soni do yoran bu mosolo dcyilmi?
Xcyr. bu kııni mosololor rnoni no moşğul cdır. n» do fikrııni yor*
mağı bacarır. Moni dinloyin, horgah vaxtını/. varsa, bu kımi falsofolor
haqqında mon do ö? Ilkrımı açıq söyloyim.
Qotibo tolosik bır halda:
Rıca cdirom! Rica cdiroın! Mono bugünkıı görüş bır scvgıdon
alınan noşodon daha artıq zövq vcrdi. Bilmirəm. bu kımı görüşlor
davam cdo bilocokdirmi?
O. voziyyoldon asılıdır Mən do gözol qızın fıkırlorindon zövq
aldım Buna göro do danışmağa icazo istodiın. Moııco, hor şcydon
avval gö/.ol q ı/ın fikrini alt-üst cdən ycganə bir mosolo vardırsa. o da
ölüm mosolosıdir. Bclo dcyilmi?
I ioqiqotdo do bclodir!
Siz dcdiniz ki: "Olüm nədır ki, bıiıün ucalıqlan tnohv cdir?!" Bu
sualı sizin qarşınızda qoyan haman ölümü düşünmokdir insanlar
olümü d&şüno-düşüno bu qodər ınövzuları və qannaqarışıq olan həyat
folsofolarınin fohrüstünü düzoldirlər. Dogrudur, bu varlıqda gördüyüınüz şcylor cürbocür vo rongarongdir. Kainatda gördüyüm ü/ şcylordo
hərc-m ərclık vardır, hotta oşyanın cınsi do, şoklı do müxtolıfdir. Əşya
o qədor hcsabsız və o qədor əhatocdilmozdir ki, onu sayınaq vo ohato
ctmok mümküıt dcyil. ındiyə qodor onu hcç bir kos ölçə bilmomişdir.
Zahirdo baxıldığı zaman oşya bir-birino bon/.omoyon bır çox ünsürlardotı ibarntdır. Biz bunların tok-tok adlar vcrınəyorək bır kolmo ilo
una tobıot dcyırık. Lakin sızın vn monım kimı adamlar ona baxanda
orada bir ahong vo bonzəyiş göro bilmır I-akin clm vo tocrübomiz artdıqca bir-birinə bonzom əyan bir yığın oşyamn arasında sıxı bir m ünasibot olduğunu görn bılirik. Bır-birino bonzoməyon m üxtalif rəng,
m üxtolif şokılii oşyaya bu münasibotı vcrnn lıaman tobiot dcdiyimiz
şcydir.
Bodbııılorin
“ Hoyat hcçlikdir"
dcyo mcydana atdıqları fıkir
tarnamilo vanhş bir fikırdon ibrotdir. Çünkı hoyai dcdiyımız şcy lək bir
şoxsiyyətın hoyatı yox, qoynunda yaşadığıntız ləbıətin həyatı dcm okdıı Dünyaya namütonahı dcyonlor do yanılırlar Nohayotsiz hcç bir

^cy yoxdur. Lakin bi/. yorulub axıra qodor gcdo bilmodiyimız yollara
nohayetsiz dcmoyo adət ctmişik. Bilmirəm, gözol qız mənim bu fıkirInrım ilo razılaşırmı?
Qotibə narazı bır nazərlə Niz.amiyo baxıb b d o dcdı:
Qısmon razılaşdım Qısman do razılaşdım. Əşyanın arasında bır
münasibət olduğuna ınana bilmodim Horgah hoyat təbıətdon ibarotdırso, hərgah oşyamn arasında bir münasibat vardırsa. no üçiin tobiolın mohsulu olan insaniarın hcç bınsındn fıkir bırliyi, zövq. maraq bırlıyı, ıxtisas vo oqıdə bırliyi yoxduı?! No üçün bır-bırilo münasibotdn
olan oşyamn tosırində yaşavan ınsanlar bır-bırinə qarşı monll vo/ıyyət almaqdadır?!
Nizami başına hərokot vcrərok güldü.
Btı müomma o qodor asan bir müəmmadır kı. onu bizim kimı
savadsızlar da holl cdo bılor. Bu barodo dorın bır düşüncə do lazını
dcyil Tobıot ancaq hər şcyin ışarotını vcrir, ı>ııa osas monanı vcrən
bızık Əqıdə vo fıkirlarin müxtolif olması mosoləsino goldikdo o da
ıctımaı ınühitdon. bəzon hökumət və dın qunıluşuııdan asılıdır Ixtısas
vo maraqiann bnrabər ulması da mühılın tobıı va ıqtisadı chtiyaclarından asılıdır. Təbibo chtiyacı çox olan momlakətlordo insanın təbıblı>;<
olan marağı hor şcydon artıqdır Elo do dəmirçilık, xarrailıq. dər/ilık
və başmaqçılıqdır Nə şaırlık. no yazıçılıq, nə hiknıət vo nə dn folsəfaçilık insana təbıətm bülgüsündon yox. muhıtııı chliyacından vcrıioıı
bir ixtisasdır. Lakin bunu da qcyd ctınok lazımdır kı. bır ınsan bacaran
ışı o hırı insan da öz. təlaşı noticosındo bacara bilor Bımun kinıı scvgi
do bır tosadüfun noticosidir Burada da xarici bır qüvvotin təsırı
yoxdur. Bu gün bır losadi'ılun noticəsındə sızı scvon ınsan. sahah.
başqa bir tosadüf natıcosıtıdo başqasmı scvo bıloı indı gözol q ı/ dcsın
görüm sözlorimdon qonaoilondımi?!
Qotibo mövzunıı doyişərok dcdı
Indı ki. şaır mənı gözəl qı/. dcyo sosloyir. clo ıso no üçiiıı moıtə
<>cür ürok sıxıcı bır moktub göndormışdır?'
Nizami l'ıkro gctdi, çtınki u. Qotiboyo hcç bır moktub göndənnomişdi Dorhai Soba xanım torofmdon tozo bır maconı yaradıldığmı
anladı və öztino aldırmayaraq cavab vcrdr
Bozon insan binsıno məkıııb yazdığı zanıan ınüxtəlif hısslarin
losırınə d ə diişo bilor Bozon fıkıriər mövzulara losır yctinr Şcırdo də
bcio hallara təsadüf cdırom Çox zamaıı yazınaq ıstomodiyım m öv/u -

lar sevimli mövzulnn sürüb aralıqdan çıxanr. Mon bundan sonra hər
yazdığım moktubu, yaxud hor bır qaraladığım osori bir neço giin saxlayıb sonra oxumagı vo göndormoyi qorara almışam.
Qotibo hcç bir söz dcm edi. ancaq əlını apnnb kıtabın arasından bır
moktub çıxarıb Nizamiyə vcrdi:
Al, oxu. Görünür ki, bu moktubu ikıncı kərə oxumadan göndormışsən.
Nizami moktubu alıb oxudu:
"Gözəl qız!
Siz moni Gəncəm n oyyaş gonclori ilə miiqayisə etmoyin. Mon
gündo bır gənci scvon qızlan sevo bilmərəm.

Qotibo sevgi dastaninnnı o qədər do uzada biiınodı. Çünki Əmir vo
qadını Safıyə xntun nahar yemoyı üçün bağçaya gəlırdilor. Nızamı
bunlan gördüyü zaman qalxıb getmok istədi, lakin no Əmir. nə də
Safıyo xatun razı oidu Hətta Əmir Nızamının qolundan tutub dedi:
Qətibonin oziz və möhtorəm qonağı hom bizim üçün, hom do
bütün Aran xaiqı üçün əzizdir Siz ölkonin ıftixarısınız. Şcrinizdon
aldığımız noşələri ozümüz üçün xoşbəxtlik hesab edink.
Safıyo xatun da öz növbosində şairo yanaşıb deyirdi.
Q otibə sizin çox maraqlı bir şcrinizi hor zaman məno oxuyur O
misraların hər birisindo sizin böyüklüyünüz nozəro çarpır.
"O gözol, inca, sevgılordon şan,

Bır çıçokdir doğuldu şobnəmdon"

İlyas".
Nə qodər zongin, no qədor do maraqiıdır.
Nizamı moktubun Soba xanım torofmdon düzoldilmosino heç do
şüblıə ctmirdi. O, Soba xanımın macorasız yaşaya bilmoyocəyinı bilirdi.
Buna görə do onu Qətibənin gözündə qanılamaq üçün dedi:
Mon hcç do tosəvvürümə gotirə bilmirəm: bu məktub sizə yazılmndığı halda nə üçün gotirib sizə vcriblər. Bolko də, bu bir səhv olaraq sızın əlinizə düşübdür.
Q ətibə sankı yatmışdı, ayıldı və öz-özünə:
Mənım taleyim ə bax. Hodiyyəlor, xələtlər içorısıno qorq etdiyim
bir cariye do nıhumu zəhərləm oyo başlamışdır.
Q otibə bunlnrı dedikden sonra Niznmıyə yalvarıcı birsurətdo dcdi.
Rica edirom, bu m əktubu kimə yazdığını söylo! Söylə, moni
şübhodon qurtar.
Onu siz tam ya-tnnıya no üçün mondon soruşursunuz? Bu macora
sizdon daha artıq qızıl almaq üçün düzoldilən bir macoradır.
Qoıibə:
İndı anladım. dcdi, - məktubun monı tamamılo tobıi haldan çıxarmışdı. çünkı mən gündo bir gonci sevon qızlardan deyildim. Bu
mosolom tohqiq ctmok üçün soni çağırmışdım. İndiyo qodor etdiyimiz
söhbotlonn hamısı bu m osoləyo gıriş axtnmıaq üçün idi. Sono söylom ək üçün bır çox sözlor ozborlomışdım. Lakin sonı göron kımi
onları unutduın. (,’ünkı deyəcoyiın sözlorin mövzusu sonın özündon
ibarot idi.

QISQANCLIQ
Əmir Inanc süpohsalar' Hüsamoddini yanına çnğırıb danışır vo dcyirdi:
Mon momiəkoti sizin oiinizə tapşırdığım zaman ışiortn inanılmış
adnmlnr olindo olduğunn innnırdım. Laktn nıonım üm idlənm tamamilo
boşa çıxdı. İndı iki həftodon artıqdır ki, xolifoyo göndərilən qasid
qarot olunmuşdur. Lakin siz hcç bir təşobbüs ctmomışsiniz. Hacibdon
nlınan moktubun kimin olində olmasım toyın edo bilmomişsıniz.
Monim hazırda sizi fəaliyyotsizlikdo toqsırlondirmoye haqqım vardır
Mon özüm qapanıb saray ıçorisindo qalmışam, adam lanm ıso eşıkdo
öz kefındodir. Məmlokotin tamamilə üsyançı xalq olındo qalmasının
qcydino qalan yoxdur. Sizin foalıyyotsizliyinı/ noticəsmdə Gonconin
bir ncçə addımlığmda xolifonın qasidinı tuiub soyundururlar Xolifonin moktubu düşmon oltno keçondon bori yeno do hor torofdo monim
vo xolifonin oleyhine olaıı dcdi-qodular artm ışdır Bu cıir momlokot
idaro ctmok olmaz. gedib ynxşı bır düşiin. Aran şohorlonnin hamısııula
özbaşınalıq hökrn süriir, hnzırda Koştusıfı. Mahmudabad. Bacorovan,
’ S ü p o h s a la r
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Bor/ond şnhorlon tanıamilo özünü sorbosi hcsab cdir. Əcoba, siz
şohorlordon. kondlordon döyülüb qovulan momurlann dağdmış başlarını, qaralmış vo qançır olmuş üzlorini, ağac vo kötoklo sındınlan
qabırğalannı gördüyünüz zaman utanmıniinızmı?
Əmir, Hüsamoddini o ki. lazııııdır danladı, tohqırcdici sözlorlo
söydü, nohayot, Hüsamoddin do icazo istoyib danışdı.
Əmırin buyurduqlarının hamısı doğrudur. Momlokotdo başstzlıq hökm sünnokdodir. Şohorlordo. kondlordo momurların döyülüb
qovulduğunu da görmokdoyik. Lakin bunların hamısı üçün bızı toqsirlondirm ok qismon haqsızlıq, qismon do vozıyyotdon xobordar
olm am aqdır lişikdo baş vcron fıtnolorin zomınosi saray içorisindon
qoyulm asaydı. biz fılnəçıləri çoxdan bəri oldə cdorok cozalandırardıq.
Əmır acıqlandı vo oturduğu yerdən qalxıb soruşdu:
- Fitnolorın zominosi saray içərisindonmi doğulur?
- Bəli. saray içorisindon doğulur Bir lıaida ki, Fəxroddinlor yaxın
günloro qədor bütün vaxlını saraydakı cariyolorlo keçirirdi, bir halda
kı, Əmır Dılşadı Fo.xroddinlərə vədə vcrib hor gün öz yanına çağırırdı, o zaman biz fıtnoçilən vo qarətçiləri hansı todbirlərlo əldə cdə
bilurdik? Bır zamanda ki. Əmirin ozomotlı qızı Qətibo xanım yoxsul
bir şairlə olaqo saxlayır, ona oro gctmok istəyır, bir zamanda ki. Əmir
hozrotlənnın özü və möhtərom xanımı da haman şairlo bır süfrodo
nahar mcylı buyururlar, o zaman cşikdo olanlar no iş görə bilər? Biz
fıtnoçiləri tutub hobso almaq ıstəsok, ovvolco. Əmirm sarayından başlamalıyıq Xolifoyo məktub göndonlm əsi xoborını saraydan Foxərrodino xobor vcrmosoydılər. xolifənin qasıdıno bclo bir rüsvaycdici
fəlakot üz vcrmozdi.
Ənıir tooccüblo sual vcrdi
- Saraydan xəbor vcrmosoydilor?
Bəli, saraydan Foxraddino bu barodo məktub göndoriblor.
ü n u son sübut cdo bılm əzsən, özünü tomizo çıxarmaq üçiin başqalanna çirkab sopmə.
- Əmir həzrotləri ö/. tıökorlənno inanmalıdırlar.
Hüsamoddin bunu dcyərok olinı qoynuna apardı və bir kağız çıxarıb Əm ırə uzatdı:
fiuyurun, oxuyun!
Əmir kağı/.ı alıb ucadan oxudu:

“Mənim ruhum Dilşad!
Yazdığın moktub yctişdi Sıfarişlorıni do aldım. Sənə göndərılon
məktuba inanma! Təfsilən yaz görüm, orada nə cşıdibsən? Mon hcç
bir zaman sənı atmayacağam.
F jxrjddin"
Əmır Hüsaməddinə sual verdi:
- Bu moktub sonın olino haradan düşdü?
- Məktubu Qotibə xantmın cariyəsi Səba gotmbdır.
- Sonin əlino nə üçun düşüb?
- Səba xanım Əmira olan sədaqotini göstormok ıstəmışdır. Moktubu sizo təqdim etmək üçün məno vcrmişdir. Indi Əmır həzratlorinin
özü bızim vəziyyotimizi mühakımə ctsin. Eşıkdoki nökorlənniz nə edo
bilərdi? Bütün fıtno və fəsadlann sobəbi haman Foxraddin vo onun
yoldaşı Nızamidır. Onların özləri bir kərə Azərbaycan xalqına
müracıət edib: “Sakıt olun!” - dcsəydı. momləkotdə bır nofor bclo
cınqmnı çəkm əyə cəsarat ctmozdi.
Əmir Hüsaməddınin söz arasında başqa bır söz dcmək istodiyinı vo
onun qısqandığtnı dərhal hiss etdi.
- Ağlını başına yığ, əro getmok quru bir sözlə olmaz. Bızım qızımız əro gctdiyi zaman Bağdadın vo xolifənin xobən olmalıdır Bunlann hamısı mənitn apardtğım müoyyon bir siyasətm nəticosıdir. Son
bilirson ki, Dilşadın da, Qotıbənın do məsələsi holl cdilmişdır. Dılşad
yaxmda xəlifo üçün hədiyyo göndərilocok, Qotıbo iso xoşboxtliyını
soninlo quracaqdır. Ona omin ola bılərsən. Foxroddin anıq Dilşadı
görə bilmoyəcokdir. Dilşadı bu moktubdan qabaq hobs cidirmişəm
Sonın öjnin bilirson ki, bizə kömok goləcok ycr yoxdur Buna göra də
qoşun gücü vo coza qanunlan işlədo bilmırik. İndi ycgano bır çaro
varsa o da müdara ctmok və vaxt qazanmaqdan ibarotdir Get işlorino
diqqətlə bax, cariyom Soba xanımı yanıma göndor.
Hüsaməddin baş cndinb gctdi. Əmır iso onun dalınca acı-acı gülorok dcdi:
- Axmaq vo xəyalpərast adam, mən qızımı hər sonin kimi sadə bir
sərkordoyo vcrmok istosoydim, Foxroddin kımı bir qohromana venb
öz hakimiyyətimi do onun vasitəsilo möhkom edə bilordım Lakın
mon bir momlokotin hökm danna layıq olan qızımı hər küço adamına
ora vcrm əram.

Soba xanım tovnz quşu kimi bozokli bir halda ıçori girdı. o cürbocür macoralarla oldo etdiyi qiymotli daşlannı, inci vo morcanlarını
üstüno tökmuşdü. Əmir Soba xanımı birinci koro ıdi ki, görürdü. Əmir
onun cnlı ağ çöhrosino. qara vo moğrur gözlonno, ikı gül yarpağı kimi
bır-binnin üstüno düşon dodaqlarına, almazlar ıçonsindo şefoqlonon
ınco ollonno, yaşıl zümrüddon xal-xal taxmış zorif topuqlarına baxdıqca qanı qaynadı ve öz-özüno:
No qodor zəngin bir gözelliyo malikdir. - dcdı. qalxıb döşoyın
üstündo özünü düzoltdi vo:
Irəli gol. gözol qız! - dcyo onun olindon tutub özüne torof çokdi.
Zaton Səba xanım Əmırın hüzuruna dovot olunduğu vaxt homın bu
arzunu d;ışıyırdı, bunun üçün do bozonmiş vo zongin daşlannı üzorino
tökmüşdü. Soba xanım Əmirın bu qodor dorin mohobbetini gördüyü
vo arzusuna çatdığı zaman özünü saray cariyelori içerisindo birinci
xoşboxt hesab cdirdi, çünkı Əmır ancaq nadır vo fovqolado gözolliye
malik olan cariyelorle elaqodo olardı
Xacə Müfıd elində aftaba-ləyon Əmirin otağına girdiyi zaman
saray canyelori Soba xanımın böyük bir şorafe nail olduğunu yoqin
cdir vo dohiızlordo gozib Soba xanımın Əmirın otağından çıxacağını
güdürdtiler.
Xaco Müfıd vozifosini bitirib aftaba-loyənlə berabor cşiyo çıxdığı
zar ın Əmir İnanc bir daha Soba xanımın dodaqlanndan öparək
devırdi:
Son monim cariyələrim ın içində en scvimli vo gözoi bir qızsan.
Bundan sonra bu kimı şəraflaro tcz-tcz nail olacaqsan. Əlo gotirdiyin
məktubla motıə böyük bir xidmet göstordin, hər gün görüb vo öyrondiklorini golıb mono m əlum cdərsen. Sonin üçün olahiddo bır bina
hazırtanmasına omr cdocoyoın, sono konizlər. qulamlar ve xidmotçilor hodiyyo vcrocək, sonın üçün başqa bır saray düzoldəcoyom.
Əmirın bu sozündon sonra Seba xanım özüno moxsus bır sonotkarlıqla qolunu gözlorino hayil cdorok hönkür-hönkür ağladı vo tutqun
bir soslo dedi:
Əmir hozratlon öz hoqir carıyasını başqa bır binaya atmaqla öz
zıyaratındon uzaqlaşdırır. Mon ıso hor saat omiri gürmək vo onun
şorofıno nail olmaq ıstoyirom.
Əmır bır daha onun dodaqlarından öporok:

Əmin ol. nə qədor ki, bu gözəllik səninlə vardır, Əmirın hüzurunda qazanmış olduğun şərafət de səninlo vardır Lakin sən bilireon
ki. saray heyatınm içonsındo hər şeydən artıq hesedler. fitnolor. dcdiqodular vardır. Sonı bunlardan qurtarmaq üçün başqa bir bınada rahat
yaşatmağı düşünürdüm. Özüm iso daima sənin xariqülado olan tobietinin tamaşasına çox tcz-tez gələcəyəm.
Seba xanım Əmirın dcdiklorindon yenə də razı qalmadı, çünki o.
macerasız. dedı-qodusuz, fıtno ve fəsadsız yaşaya bilmozdi. O gözol
olduğu qodor də maceraçı vo iftiraçı idi. o. bir gün də olsa, böhtan vo
iftira toxumadan yaşaya bilmoz
Əmir iso onu sarayda saxlamağ' ımkan xaricındə bilirdi, çünki bu
hadisəden sonra qadını Safıyo xatunun da məsoloyo müdaxila cdəcayi
vo Əmırden narazı qalacağı şübhosiz idi Xüsuson Soba xanımdan
daha ovvol Əmırin Səba xanıma vcrdiyı "şərəfo" nail olmuş başqa
canyəlor də var idı Onlar hcç bır vaxl Soba xanımın Omırin sarayına
dünen gəldiyıno baxmayaraq. bu gün böyük şərof qazandığına soyuqqanltlıqla baxa bılınoyəcəkdilor. Lakın bu cür fıkırlər Soba xanımı hcç
do qorxutmurdu, o hor nccə olunsa, saravda yaşamağı vo üstün bir ad
daşımağı düşünürdü. O bılirdi ki, Əmirın xüsusi bınalarda vaşa\an
cariyələrı hobsxana lıəyatı kcçırırlor. O. sarayın qilü-qallı vo macoralarta dolu olan həyatım xüsusi bınalara. qulamlara. cariyələro. konizlorə dəyişmok istomirdı.
Soba xanım hole Əbül-Ülanın evində yaşadığı vaxt qılü-qallı vo
macəralar ıçindən süzülüb çıxan heyata öyranmışdı. Ö, Əbül-Ülanın
özü vo qadını Cahanbanu xanıının xobori olmadan onların kıçik qızları
Mahtab xanımı bir ncçosınə nışanlandırıb Iıamısından zohmot haqqı
ajmışdı Hynı zamanda Mahtab xanımın üzü də Soba xanımın macorasından xabər tutmanıışdı.
Soba xanım Əmırin sarayına geldiyı zaman üzü üçün hom şührot.
hom do büyük servot qazanmağı düşünördü O. Əminn qızı Qotibeni
də Ə bül-Ülanın qızı Mahtab xanım kımı ıstodiyı adamlara güstenrıok
vo istediyıni almaq fıkrındo idi Buna güro do onun üçün sarayda yaşamaq xüsusi bir binada vaşamaqdan olvertşlı ıdı
Xüsuson Əmir torofındon scvildiyini vo ”şarofo" nail olduğunu
görönco. onun şöhroi v,ı sorvot oldo etınak arzuları ycnı bır qiiw otlo
alovlanmıığa başladı

Lakın io z o bmaya köçürülmok məsoləsi Soba xammı çıxılm a/ bir
çorçıvo içorisino salmışdı. Onu ancaq Qoiibo bu mongonoüon çıxara
biləcok idi. Lakın ona iimid bağlaya bilmirdi, çünkı Nizamının adından
Ootiboyo yalan moktub gotırdiyı gündon bon Qotibonın gözündon
düşmüşdü.
Soba xanım bu acı düşüncənin tosiri altında ilan kimi qıvnlırdı
Lakin ycno do öz qolbindo:
- Qətiboni aldatmaq, çox da çotin deyil. Qolbıni bır scvgıyə vcron
qızlar öz ağıllarını da venrlor. Ağılsızlan isə aldatmaq asandır - dedi.
Səba xamm Əm ira baş cndirib otaqdan çıxdığı zaman Əmir də
onun boy-buxununu nəzərdon kcçirorok dalmca öz-özüno dcyirdi:
- Kışilor şəhvotlonnm , qadınlar ıso qunı şöhrətin əsindirlor. Mon
yüzlərcə bodboxtin cərgosino bmsini də olavə ctdim; mənim olaqədo
olduğum cariyolor qadınım torafındən bir cinayotkar kirni təqib olunurlar.
Saba xanım Əmırın otağından uzun vo gcniş dəhlizo çıxdı. O. qiymotli xalçaların üzonndan məğrur qodomlorlo keçdiyı zaman orada
qaribo bir m onzəreyo təsadüf etdi. O ancaq dohlizdə yeridiyi zaman
hərom hoyatınm bəzı şekillorını görmoyo başladı. Heromde ve sarayda yaşayan canyolənn hamısı başım qapının arasından çıxarıb Soba
xanıma baxırdılar. O. dohlizin hor iki torəfindon ona zillənmiş gözlərın müşayioti altında ötüb keçirdi
Carıyolordon bozılon iso dəhlızdo gəzir və öz aralannda no iso
danışıb gülüşürdülor. Bunların içorisində Səba xammdan daha əvvel
Əmirin '■şorofine” nail olmuş ıki gözəl cariyo de var idi ki, onlardan
birısi orəb qızı Zobyan, ikıncisi iso Isfahandan alınmış Gülpeykər
xamm idi.
Soba xamm dəhlizin yansım getmışdi ki, birdon-birə gurultulu bir
qohqaho səsi eşıtdı. Gülonlor qapılann arasından baxan cariyoler idi.
Bu qohqəholər Seba xammı yerındən terpodo bilmodi, çünki bu
qohqohəlorin bir hosod notıcəsındə doğulduğunu bılırdi, o bu qehqoholon eşitdıkdə, özündo bır üstünlük hissi duyur vo qürurunu daha da
anınrdı.
Dohlizin yansında G ülpcyker xanım sağdan, Zəbyan xanım soldan
Soba xanıma yaxınlaşdılar. Ə w o lcə Zəbyan xanım ona sual verdi:
- Xamm “şəro fe” nail ola bıldimi?

Soba xanım cavab vermədi, moğrur-moğrur onların üzüno baxaraq
keçib gctmok istodikdo, Gülpeykər xanım ona sual verdi:
- Böyük xanım "şərafote" nail oldumu?
Soba xanım onun sözünü cavabsız buraxmayaraq.
- Şarəfı ancaq şerofli olanlar qazana bilorlor, dedı. Bu zaman
qızların birısi Səba xanımın sağ, o birisi iso sol olindon tutub o bıri
ələrilə do onun nazik çöhrosini cırmaqlamağa vo didmoyo başladılar.
Onun boynunda vo başında olan zinətlori qırıb ycro tökdülər Ostündoki qiymotli vo qumaş libaslan cm b dağıtdılar. Onlar Soba xanımın
üzünü didib cırmaqladıqca qapılann arasından baxan eanyolər də bır
olini o biri əlinə vurub:
- Bir do! Bir do' Elə ha... Elo ha!.. - deyirdilor.
Soba xanımın qışqırtısına bütün sarav xalqı dahlizo yığıldı. Qışqırtı səsino Əmırin qadını Safıyo xatun vo qızı Qotibo do dəhlizo gəldilor. Seba xanımın yanaqlan vo dodaqlan cınlmışdı. Gözlorini vo göz
boboklorini cırmaqlamışdılar. Bır neçe qulam vo xaco Müfıd Səba
xanımı cariyəlorin olindon alıb apardığı zaman bclo ycno onlar Səba
xammdan ol götürmoyerak, vururdular Ayıltmaq və yaralanm bağlamaq üçün həkimın yanına apardılar Zəbyan xanımla Gülpeyker
xanımı da horom hebsxanasına apardılar.
Bu qodər rüsvayçılıqdan vo çtğır-bağırdan sonra Əmir yenə də
qadınt Safıyə xatun vo qızı Qətibonin yanında boraot qazandı. Safıyo
xatun Əmirin otağına gırıb acıqlandı:
- Sən bu rüsvayçtlıqdan no zaman el götürocokson?
Əmir do:
- Mosoloni layıqincə öyronmok lazımdır, dedi.
- Hansı m eselənı?
- Namuslu cariyo böyük bir xəyanaım üstünü açıbdır. Dılşad
sarayda olan bütün sırlori yazıb Foxroddıno göndarırmış. Al oxu. gör
Fəxroddin ona öz moktubunda no yazır
Əmır moktubu çıxanb Safiyo xatuna verdi vo olavə ctdi:
- Namuslu qız ınəktubu mono toqdim ctmok üçün yanıma galmişdi Onu burada saxlayıb müəyyon tapşınqlar vcrirdim.
Qotibo bunu eşıdondon sonra ağladı:
- Yazıq vo bodboxl cariyəm. - dcyorok onu yoxlamaq üçün
hokimxanaya qaçdı.

HƏYƏCAN
Xolifoyo göndorilorkon Foxraddin torafındən oldo cdilan məkiubun surati çıxunhb dıvarlaru yapışdınldıqdan sonra kondlordo, şohorlardo Əmıro qarşı təzo çıxışlann xobən gulirdi.
Əmır başını ıtirdi. öz vazin Toxtamışı hüzuruna çağırıb soruşdu:
- Divarlara yapışdınlan məktub haqqında no kimi todbırlor gördün?
Vəzir Əmırin hoyocanını yalırmaq üçün dcdı:
Əm ir omın olmalıdır kı. tahlukonin qarşısı alınmışdır.
Əmır tooccüble, ınanmayacaq bir vaziyyot alaraq soruşdu:
Bu qədor böyük tahlükəmn qarşısı nə kimi vasıtalorlo alına
bilor? Cjörünür ki. san ycno do moni cşikdoki hadisalare qarşı iğfal
cdirsan Xalqın mono qarşı yağdırdığı lanotlorını dua vo sena şoklində
göstorm əyo çalışırsan'.
Toxtamış ycna do xolifanin müqaddos namına and ıçarak Əmiri
ığfal ctmoyocoyinı söylayırdı. Əmır iso təhltikonin qarşısının no vasito
ılo alındığını soruşurdu. Vozir Əmirın tolaş vo hoyecanmı söndürmok
üçün olini qoyrnuııu uzadıb bır kağız çıxuraraq Əmira vcrdi vo:
Aran ohalisino bu mozmunda bir müracietnam ə buraxılmışdır,
dcdi.
Əmir müraciotnamonı alıb oxudu:
*'Aran ahalisino:
Bu günlordo Aranda düzolmiş gizlın bır taşkılat torafmdan Azorbaycan ıstıqlaliyyatino qarşı xoyaııot oli uzanmışdır. Əklo cdılon
müvossoq molumata göro bu taşkilal iş başmdan qovulmuş lärslar vo
oroblor toraflndon düzoldilmışdıı Toşkilatın haşında Əmirin sabıq
katibı Mühakım ıbn-D avud durur. Haman xaın. hökumotin xüsusı
möhürünü da özü ilo barahar götürüb gizlonmışdır llom ın bu loşkılat
xalqın nifrotıni Əm ir hökum atıno qarşı çcvirmok m oqsadila gizlin
moktublar diizaldib hökum ətdan oğurladıqlan möhiirla möhürloyir.
Buna göro do hökumot Azorbaycan vo xüsuson Aran ohalisino mü' Aclıqdan vıt monnırlann zulmümlon ciiiih doymu> A/orbnyctın xnlqı Əmırin
‘uıuyının qur>iMna gulıt) ıınıı lınmtlur yüğdırıb qı>qırdıqlun /nmıın Əmır Toxıami)i
yanınıı v.i(;ırıh cşıkdu nu kırnı hvdiüu bas vcrdiyını suru>duqda Toxuımıj. "Ollıumdulıllalı mumlokiil umııı-anııınlıqdır ( ’ux ucu/.luq vu bollııqdıır Uıımı giıru do xalq <)mırın (|a(iiMtta yığıjıb oııun omür v« dövlnıınu duıı cdır". dcımydı

racıot cdib hoqiqoti anlatmağı özüno borc bilir. Şəban ayımn 25-don
ctıbaron hökumotin möhürü ıla buraxılan məktub və vesıqələrin hamıs) ctıbardan saqitdir Bundan olave, Əmır bütün namuslu reiyyaılora
müraciol cdib dcyir: "Hor kos sabıq katib Mühakım ıbn-Davudun başın> gotirarso, hökumotdon mın qızıl hodiyyo alacaqdır'*.
Əmır müracıotnamonı oxuyub, təşokkür ızharcdıcı bır seslo dcdi:
- Üroyim qismen sakit oldu. Som bura başqa bır mosolo üçün do
çağırmışdım Mohsoti xanımın böyük bır tontono ilo şohoro gotinlmesi do xalqın alovlanmaqda olan nifrotlorino su sapə bıler Onun
qafılası bu gün Isfahan kandındə' olacaqdır Sano tapşınram, xalqın
mohobbatinı qazanmaq üçün böyük bir ıstiqbal tontonosı düzəldorson.
Ilökumoto moxsus taxt-rovanları bozodib olli nofor atlı ilo ıstiqbala
göndərorson. Qulamlar, cariyolor, bayram libaslarım gcyib istıqbala
gctmolıdir Şohorin on görkəmlı ycnnda onun uçün bır bına ha/ır
ctdırmak lazıındır Burası bclə... İndi dc görüm xolifonı vazıyyotdon
xobərdar cdok, ya yox? Bolko do, xolifo bu hadisolordan xobor tuldu.
onda biz no cavab vcra bilorik?
Toxtamış ycno do başı titroyo-titroyo güldü vo dcdi:
Horgah Azorbaycan ohalisino ya/dığımız bu müraciotnamoyo
ıkica nofor ınanan olsa, onun bırıncısi xolifo olacr- Jır. Xolilolonn
özlon no qedor müqoddes vo uca olsahır da, ağıl vo düşüncolon do o
qodor gödokdir.
Əmir do Toxtamışın sözünü tosdiq cdorək am r vcrdı
- Monım ağlıma bclo bir tedbir de golir. Bir ommamo ya/.ıb
şahorloro göndormak lazımdır Əmmamodo ohaliyo xobor vcrmelisan
ki. bundan ovval moınləkotdon xarico sürgün cdilənlonn hamısına
ofvi-üm um i vcrilir. Her kəs öz vetanino qayıda biler, istıqbaldan sunra
hcç bir kos sürgündo qalmamalıdır.
Tuxtamtş bu fıkra razılıq vcrmoyərok dedi:
- Əmır hozrotlori bu fikrin notıcosmdo ııadinclonn anmasına
çalışımş olacaqdır.
Əmir ise onun bu sözlorino cavab vcnb:
Nadmclor şohonn ıçındedır, gözumüzün qabağındadır. Sürgünda
olanların oksoriyyoti ıso nadinclann gö/unu qorxutmaq üçün sürgün
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cdilmişdir. Son moni cşit, bu toşobbiislor xalqu vcrdiyimiz istiqlalın
ıloğnı olmadığı barosindoki şübholori dağıdıır. Fürsol olimizo kcçondon sonra sürgündon golonlori ycno do lıohso ala bilorik, lakin hu dofo
sürgüno dcyil, başqa bir ycro göndororik
Ö ki qaldı Dilşadın ıııosolosino, zonnimco, Foxrotldıni iştıbaho
salmatnaq üçün Dilşadı hobsdon azad ctmoliyik.
Vozir bir az fıkir cdondon sonra başını qaldırıb çox yavaş bir
surotdo pıçıldadı:
Dılşadla Foxroddinin yazışnıası işindön şübholonırom liurada
başqa bır olin iştirak ctdiyıni zonn cdirom. Bu barodo dorin düşiınmok
lazımdır. Ru işdo işloyon üçüncü olin sahibi saray içorisindedir. Onun
son /am anlar Əmir torofındon şorol'o nail olmuş Soba xanım olduğundan şübholonırom. Onun barosıııdo yığdığım molumat menim bu fıkirlorımi doğruldur.
Əmır toeccüblo:
Inana bılmirom, dcdikdo, vozir ö/. fıknni bır daha açıq dcdi:
Size getirilon moktubun Foxroddin torofındon yazıldığı şübhosızdır Lakin Dılşadın Foxreddino nıoktub göndormosı şübho altındadır Sizo sual vcrırom, no üçun Foxroddin Dılşada göndordiyi moktubu
Seba xanımla göndordi?
Moktubda yazılır kı: “Yazdığın moktub yctışdı. Sifarişlorinı do
aklım. Son tofsilon yaz görüm, orada no cşidibson? Mon hcç bir zaman
sonı atm ayacağam ".
Indı buradan molum olur ki, sifarışlorı aparan haman Soba xanımdır. Bu bir Ikincı do, Foxreddimn Dilşada yazdığı “tofsilon yaz görüm,
orada no cşidibson? siizlori do Dilşada Foxroddinin dilındon düzoldilmiş bir moktub olduğunu nişan vcrir. Hcç şübho yoxdur ki, horgah bclo
bır moktub düzoldilmişdirso, ycno do Soba xanımın torofındon düzolmişdir.
Üçüncüsü do budur ki. Soba xanım la Foxroddinin Şcyx Salch
moqborosindo saatlarca danışdıqlannı görüb mono xobor getirmişlor.
Dördüncüsü do, Seha xanımın Foxroddinlo kcçmişdo scvgi elaqolorı boslodıklorinı nozero almaq lazırndır. Bütün bu macora Soba xanımın Foxroddindon intiqam almaq fikırlorindon doğınuşdur Əmir hozretlori qoca vozirın moslohotlorini cşitmoli vo Soba xanımın yııxasını
buraxmalıdır. Hergah onun oxlaqı düzgün olsaydı, o qodor xanqülado
bır gözolliyo malık olan qızı, üç min dirhom gümüş pula vcrmezdilor.

Əmir bir a/. düşünondon sonra:
- O qız yonulmamış bir almaz parçasıdır, dcdi.
Toxtamış Əmire lezım cdib gcdondon sonra, Əmır xace Müfıdı
çağırıb Dilşadın hüzura gotirılmosini emr ctdı.
Xaco Müfıd Dılşadı Əmirin hüz.uruna gotirdı, lakin onu Əmınn
otağmda yalnız buraxmadı Çunki Əmır bozen xolifo üçün alınan cariyoloro do tocavüz cdor vo notıcodo “qız xestolikdon öldü"
dcyo
xolifoyo molumat vcrordi
Dılşad çox zoif ıdi. Ü/.ü, sohor açılaraq axşam vaxtı solmağa başlayan gül yarpağı kiıni tobıı rongıni itırmışdı O, ayaq üstündo dunı bılmirdi. Buna göro do Əmir oııu tc/. buraxmaq üçün qısa suallar vcrirdr
- Son Fexroddıno moktub göndorınişdinmi?
Mon hcç vaxt vo hcç koso moktub göndormemışam.
- O sono moktub göndormışdırmi?
- Göndormomışdir
- Son ona sifariş göndormişdinmi?
- Əmırin başına and ıçorom kı, no moktub, no de sıfariş göndormışem Horgah belo hadiso vardırsa. monım olcyhımo düzolon iftiradır
- Mon soni hobsdon azad etmoyi omr ctmişom, sabah qızım O°*ibo
ilo taxt-rovana otunıb şairo Mohsoti xanımın istıqbalına gcdocokson
Əmir bunları dcdikdon sonra xaco Müfıdo:
- Bunun bütün zinotlorini özüno qaytar! dcdi.

İSTİQBAL
Mohsoti xammı istiqbal cdon dostolonn bır başı Islahan kondındo,
o bır başı iso Gonconın yaxınlığındakı Xanogah kendinde dayanmı^dı
Gonco şohon bclo bır tuııtenoli istiqbal morasimini ancaq hicrotın 5 11 -cı
ıllorindo. Soltan Sencor binncı koro Goncoyo goldıyı gun gonnuşdu
Istiqbal cdonlor bir ncço dostelero ayrılmışdı, bunların ıçorisinde
nozeri-dıqqolı colb cdo bilocok dosto, yalnız şaırlonn, ya/.ıçılann,
oxuyan ve çalanlann, ümumiyyotlo ıncosonol xadimlorınin dostosı ıdı.
Istiqbala gcdon kışilorin hamısı atlı ıdi Ən qabaqda atlı dostolorinin önündo şair Nizamı vo onun uşaqlıq ve gonclık yoldaşı Fexreddin
gcdirdi. Bayraq vo tuğ yox idı, lakın silahlı dostolor soforo çıxmış bır
ordunu andırırdı.

Qudınların istiqbalçı qat'ılosi taxt-rovan vo kocavolordo gcdir vo
hor kosın nozorini özüno colb cdirdi.
Xalqın nozorirıı colb cdon on maraqlı dosto Mohsotı xammın
şagırdlori torofındon düzoldılmış dosto idi Bu dostodo gcdonlor öz
musiqi alotlonnı do yanlannca götürmüşdülor. Ud. kamança, dof vo
sairo gotürunlorlo borabor Mohsoti xanımın rübailonni ozborloyib
oxuyanlar da tcz-tcz gözo çarpırdı. At vo kocavo ilo istiqbala gcdonlordon başqa piyada gcdonlor do var ıdi Yolun ikı torofındo gcdon
golın vo qızlann dostolorı düzlorı lalo zomisi kimi qızartmışdı.
İstiqbala gedonler yalnız goncolilordon ibarot dcyildi, Tiflisin
altından başlayanıq Şomkır, Yurt, Ağsivançay', Yam və saır kondlonn
camaatı da tontonoli istiqbnlda iştirak cdirdi. Lakin hökumot torofındon düzolınış ıstıqbal dostosi no qodor tontonoli olursu olsun dostolorın dalmca gcdırdı. Hüsamoddin otrafındu bir dosto hökumot atlısı
olaraq hökumotin düzoltdiyi istiqbalçı dostoni ıdaro cdir vo xalqın
Mohsotı xanıma qarşı göslordiyi bu mohobbətin hökuınoto qarşı bır
nümayiş olduğunu düşünürdü. O, Mohsoti xammın Goncoyo qayıtmusı
üçün hökuınotin vcrdiyı qoran loöyük vo siyasi bır sohv hcsab cdirdı
Çünki bu ıstiqbul xalqı hökumot düşmonlorinin otrafında soforbor
cdirdi. G ənca şohori tumamılo boşalmışdı Şohordo qulanlar yalnız ruhunilor vo onlann müridlorı idi. Goncodo qalanların oksoriyyoti vaxtilo Mohsotı xanımın Goncədon köçünilmosmdo ıştırak cdonlor, ona
daş atanlar vo tiıpüronlor idi. Bclolori sübh numazım oda ctınok üçün
Soncər vo Solcuq camclorıno gcdıb günorta azanına qodor mosciddon
konara çıxmamışdı. Onlur kafırliyin qaranlığmu hüriinmüş dünyanın
ışıqlığa çıxması üçün Allaha yalvarır vo ağlayırdılar.
Zahirdo hökumot torofmdon toqib cdilon müridlor iso cvlorino
qapanaraq bu tontononırı gurultularını eşitmomoyo çalışırdı.
Dostolor iroliloyirdı. Hor kos iroli kcçorok Foxroddin vo Nizamini
göm ıoyo can atırdt, danışıqlar ancaq bu ıkı simanın otrafında gcdırdı.
Hor kosin ağzından bu sözlori cşitmok olurdu:
Birisinin koskın şeri, o birisinin iso koskin qılıncı vurdır
Birisino müharibo mcydanında, o birisino iso odib və yazıçılar,
şairlor və alımlor moclisindo tamaşa cdoson
Gonconin bazar-dükanı tanıamilo bağlanmışdı. Molikşah mcydanının otrafındakı hücrolor. hotta Mosudiyyo karvansarasındakı alış'A ğ s ı v a n ç a y
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vcrişçilor do istıqbol dostosindodır, çünkı bu dostonin başında xalqın
scvdiyi Nizami vo Aran mülkünün qohromanı Foxroddın gcdir.
- Mon bunlarla borubor ölümo gcdorom, çünkı bunlar özlori üçün
yox, xalq üçün canlarındaıı kcçon adamlardır
- Onların xalq üçün canlarından kcçmosi kifayot dcytl. xalq da
bunların yolunda canından kcçmolidir
Hökumot vo oyanların aılosino monsub olan taxt-rovanlar hamıdun dalda. hökumot atlılannın ıııühafizosi altında gcdirdi. Içorisindo
dobdoboli xanımlar ayloşon taxt-rovan vo kocavolortn ipok pordolorı
gah qalxıb, gah da örtülürdü. oradukılar bu tontonoyo tamaşa clmok
ıstediklorı kımi istiqbalçı gonclordon do bir çoxu orudu oiuran qızları
vo xanımları görmoyo çalışırdı Qotibo oyloşon taxt-rovanm yanına
süriib Qotibo ilo danışmaq istodi. Ootih0 pordoni örtmok ıstorkon,
Hüsnməddin:
- Bir sualım vardır. Rica cdirom, pordonı salma! dcdikdo Qatibo
dayandı.
- Dc görüm. no sualın vardır?
Siz ycno do lıor gün mcşoyo gedirsinizmi?
- Hor gün yox, lazım olduğu zaman.
Haman söyüd külüyünün üstündo oturmağa davam edirsinızmi?
Qotibo son sualdan güldüyü zaman llüsam əddin acıqlandr.
Bu sualda gülmoli no vardır?
Bu sualın ovvoldon axıra qodor gülmolıdır. Son elo bılırson kı,
moni maraqlandıran haman söyüd kötüyüdürmü? Mon haman kötüyü
yox, onun üstündo yaradılan bodii bır dünyanı scvirəm. O dünyanı
yaradarı xaliqi scvirom. öcoba, sağlam hisscdicı bır qolbo maltk olan
hor bır ınsan o bodii alomlo m araqlanmu/mı? Ondan aldtğı monovı
qidaları ö/. qanına buraxınazmı?
- Yetor-yctor. bu kimı sorsorıyana fıkirloro malık olduğunu/
böyük ailonin şəroli üçün bır loko dcyildirmı?
Hüsamoddin, çox toossüf cdirom kı, ınonım bu sevgim birtoroflidir. O monim scvgımo müsbot bır cavab vcrsoydi. dünyadu bır koso
molum olmayan bizirn aılomizi bütün ölkolor tantyacaqdı. ancaq o
zaman bizo şorolli bir aılo dcmok olacuqdı
- Bu tobiı bir haldır. O soni sevmodıyt üçün do son onu sevirson.
Qızlarda bu xasıyyol bır xostolikdır. Homın bu xosıolık notıcosinda
qı/lar hoqanıto boyıın oyir, izzoti-nofsini vo şoroftni uduz.ur.

Qotibo yanıqlı bir halda dcdi:
Zonn cdiram ki, sono qoti cavab vcrməyimin zamanı golmişdir
Bır koro onu bilmolisen ki, sono bəslodiyim chlıram sonın aıamla olan
sıxı elaqonin sebebınedır Əks suretde senın qabalıqlanm hcç bir zaman
lıozm cdo bilmozdim. Sen clo düşünmo ki. bu chtiram seninlo aile qurmaq düşüncesino kömek cdə bilor Qızlar scvdiyi üçün xesiə hcsab
olunmur. səlahiyyelli ve moşhur adanılan scvnıok, yüksokliyo çatmaq
üçün atılan birinci addımdır. Həqaret və şorefsizlik, qadının istchzalı
gülüşlərini scvgi nişanolori kimi tobir ctmək ımkan xancınde olan işlort
elde ctmek ve xəyalpərəstlik ctmokdon ibarotdır. Son o şaın çox da
heqir lıcsah ctme; o. gəncdir, feqot bizim kimi gonclordon dcyil. O,
goncdır. lakın bır alım qeder yaşlıdır Son onunla oturub danışmamışsan,
onun simasında sənin vo meninı şüurumun ohatə cde bilmədıyi bir ozomət vardır Onun hoyata aid düşüncosi, onun təbiotə dair nozoriyyolori,
onun folsəfl görüşlon ölçülmeyəcək qədor böyükdür. Onun təbiotindokı
kübarlıq, onun başında ve fıkrındo ycr tutan əyilmozlik dünyanın heç bir
qohreman və hcç bir hökmranında ola bilmoz. O sade bir şair deyil, o
hoyai tecrübolorini dork ctnıiş olan ve insanlann ruhunu oxuya bilen bir
ruhiyyalçı qəder mahirdir. Sono goldikdə sadə, savadsız, kcçmışi
unudan. gelocoyı xatırlamayan bır adamsan. Son bir osgorson. lək bir
qılıncın vardır. O kımı qılınclar ise bir hökmdann kölgəsinde ışlediyi
zaman insana ad qazandıra biler. Əks teqdirdə o sado bir demirdir. O pas
alar. qaralar, korlaşar, dəmırlik qiymotini do itiro biler. Lakin sonin
heqir saydığın genc şairin yaratdığı şcirlor xalqın dilınde ezberlendiyı
və oxunduğu üçün gctdıkco scyqellonir və parlayır. Bunun üçün do
senın t» şaıre edavet bəslemoyin artıqdır. Ç'ünki o gənc hcç bir vaxt
m ənə sevgı clan ctnıəmişdir Bir d e budur ki, ebos ycre monım sevgımo
mane olursan. O şaır məni redd el.se bcle, sen menım scvgımle xoşbext
ota bilmoyocokson Holelik o məni sözlori vo horekollorilə tehqir
etmışdır O, menım qolbımi sındırmamışdır. Sonın onu cozalandırmaq
fıkrin do boş fikırdır, çünkı onun arxasmda Aran momloketinin meşhur
qehremanı Fəxreddin durmaqdadır. Belkə do, bir gün gəlocokdir ki,
menım özüm o şairı cozalandınnağa məcbur olacağam, o zaman monım
bu fıkrıme kömek etmek istesən. loşokkur edirem Lakm hazırda onu
təhqır etmok, meni tohqir ctm ək kımıdir. Sono bir kerə demişem, ycnə
de deyırom: qolbin hansı bır qızı scvirso, mondon gızletmo. Scvdiyin
harada vo kımin olindo olursa, ole gotirmoyi öhdomo gölürürom.

Hüsameddin öz lövrünü deyişorək:
- Menı öz sözlorinizle tohqir etmoyin. Men xeyalperest və istchzalı gülüşləre scvgi mənası vcrən adamlardan da deyılom. Men sızın
öz scvgı işaresı vcrən heroketlennizo vo Əminn mono vcrdıyi vodloro
esason öz scvgımi clan ctmişdım Mon sizin chtiramınıza da möhtac
deyilom. Sizden məni cvləndırmoyi də rica ctmırəm. Meni Fexreddinle qorxutmayın. Horgah men o şain mohv etmok istesom, Fexreddinleri hcsaba almaram. Sağlıq olursa, kımın adlı-sanh qohrəman
olduğunu görorsiniz. Hololik Azerbaycan momlokoti Hüsamoddını
tanıyan qodor Fəxroddini tanımamışdır.
Qotibe ctidalını pozmayaraq Hüsameddinin cavabını verdı
- Mon sonın qohremanlığını elinden almaq və inkar etmək ıstəmırem, lakin səno dcmək istoyirom ki, bir qəhrəman alınmaz bir qalanı
feth cdo bılorso do, bir qolbı foth edo bılmez. Xüsuson bir qızın. hotta
senı scvmoyon bır qızın qəlbini... Həlolik senın qohromanhq tarixinin
sehifolorinde qalalar foth etmək hadisolorı do qeyd olunmamışdır.
Ağlını başma yığ, Soba xanımın dcdiyino göro şaınn scvdiyi Rənanı
son de sevirmişson. Men Seba xanımı bu ışin üstüne salaram O qız
hər şeyi bacarar. qızın ata-anasını da razı edor.
Hüsaməddin ctirazla dcdi:
- Yox, Qetibo, siz bclə m eslehotlən monə vermeyın. sız bu xıdməli menım xalınm üçün dcyıl, şairi scvgilisındon ayınb ö / scvgınizo
bağlamaq üçün mono teklıf cdirsmiz. Siz mənı ınkar ctsonız bclo ycno
də mondo qəhromanlığa mexsus bır düşünce vardır Hərgah şaır qızı
scvirse, qoy scvsin, mən başqasmın scvgısine manc olmaq istemırem.
ö z scvgımı başqa scvgilorə deyışmek istemırem Soba xanımın ış
düzəltmosıno goldikdo, onun ne oyun oynamaq ıslədıyı menım üçun
aydındır. O əvvolco Əbül-Ülanın qızı Mahtab xanıtndan m ene moktub
aparıb gotirirdi. Nohayel, m oktublann özü torəfmdən düzeldiytnı
hildim, bundan eli üzüldükden sonra özü meno sevgı clan ctmeyo başladı vo Mahtab xanıın mosoləsındo mendon olde ctdiyı hədiyyelon
özüm ə qaytarmaq istodi. Lakm mon ona dcdim kı, Qetıbenı sevirem.
o zaman o sizın baronızdo do mone ümıdlor vcrdi. mon de ona mandım, çünkı sizin öz horoketlonniz do mono haqq qazandınrdı. Sonralar o sizin yanınıza golondon sonra ınono Renanı lorınom oyo başladı.
hotta o qtzdan mone moktublar da gotırdi. ancaq mən daha ona inanmadım. çünkı son oyunların Qoıibə torofındən teşkil olunduğunu bılır-

dim Diişadm bodboxtliyina do sobob sizin Soba xamm oldu. Foxn)ddine moktub göndororok onu ığfal cdib, Dılşada moktub gotinnok
macorası da onun ışıdir. Lakın o, bu oğlanı o qızla, o qızı bu oğlanla
bırloşdıım ek ısterken, özü Əmir hozretlerı ılo bırleşdi, özü Əmırin
horemlorı cergosıno daxil oldu.
Q etibe ona acıqla qışqırdı:
- Kos sesıni! Bu sözü bır de danışma, yoxsa anam cşidib özünü
öldüror Monim atam xolıfenin damadıdır, Soba kımi carıyolori öz
şorofıne nail ctmoz. Sen ancaq öz scvgı düşüncolerıni buraxdıqdan
sonra monim morhemot ve mükafatıma nail ola bıloceksen. Son m endon umduğun scvgiye naıl ola bilmoyocokson. Bu kımi fıkırler, bizim
tanışlıq vo dostluğumuzu da mohv edo biler Menim bir torefım orebdır. Əreb qızının sözü bır olar. Sono bir kero ‘’yox" demışom, yeno do
deyırem: yox!
Hüsameddin de qetı olaraq dedi:
- Men de sizo dcyirom: no babamz xolifeden, nə də atanızdan
qorxuram. Sızə clan edirəm: yeddi padşahın bırisinden boşanıb o birisıne gctsəniz do, sizı xoşboxt olmağa qoymayacağam. Ootıbo, siz bu
sözümü unutmayın. sız monım olmasamz da, heç kəsin də olmayacaqsınız. stzin xoşboxtliyinız m ene qismot oimazsa. bedbextlıyiniz
m enım olim lə olmaiıdır.
Q etibe bunun cavabmda:
Heç kesin elınde olmasam bele, sənin elində də olmayacağam;
gəl ikımız do öz ıqbalımızı sınayaq. - dcdikde, Hüsameddin do:
- Fybı yoxdur, goiın sınayaq, - deyərok atın başını çcvirdi. Qətibo
de taxt-rovanın ıpek perdesıni saldı.

Fexroddın Dılşadın taxt-rovanla Mohsoti xanımın ıstıqbalına gctdiyinı eşıdib sevindi. Onunla çoxdan görüşməmışdı Seba xanımın
düzeltdıyı macoranı aydınlaşdırmaq üçün özü Dilşadla danışmaq ıstoyırdı. Nizamıdon ayrılıb gerilodi. Atın başını taxt-rovanlar geden
torofo çcvırıb Dılşadın taxt-revanını axtanrdı. Ən gende gedon taxtrovanın abı atias perdosı qaixdı, oradan bir el eşiye çıxıb yaxına gelmok ışarosı vennco, Fexreddin homon oli qolbağından tanıdı ve atını
irelı sürdü.

Dilşad poncorodon Foxreddinı görünco ağladı vo:
- Ah, Foxroddın! Sən monim üçün no ışledin?! dcdı.
Fexroddin onun cavabında dcdi:
- Özünü olo al, menim ruhum. vaxt azdır, meselənı aydın ctmok
lazımdır. Son onu bil ki, o mektubu sono men yazmışam
- Hansı moktubu?
- Mone göndordiym məktuba cavab olaraq yazdığım mektubu
- Mon heç vaxt sondon moktub almamışam. Sono moktub da göndərmomişem.
- Son Soba xanımla mono sıfanş göndormomişdın?
- Men Seba xanıma hcç bir söz dcmomişəm, sene do sıfanş göndormemişom. Sen no fıkirlo ona ınanıb moktub vcrdin'* Haman moktubu gotirib Əmire vcrdılor. Ncço müddotdır ki, hebsdoyəm. O hoyasız cariyo moni məhv ctdi. Son onun scvgısını rədd ctdıyin üçün, o.
sonın ıntiqamını menden aldı.
Bu sözlordon sunra Foxroddının damarlannda qan qaynamağa və
bcynı alovlanmağa başladı. cyni zamanda ağılsız ve sade bır horokotde bulunduğu üçün utanmağa ve öz-özüne nifrot etm əye baştadı.
O, yalnız qısa bir cümle ilo:
- Moni bağışla, Dilşad, dcdi. hor ne olubsa kcçibdır. indı artıq
kederlorin ve aynlıqlann sonu yetışmişdir.
Dilşad ah çekdı:
- Ah. Foxreddin, sen ycnə da aldanırsan. Kodorlor ve aynlıqlar
ancaq indi-indi başlanır. Əmir fursot oldə cdən kımı monı xəlıfəye
gönderəcokdir. son bunu anlaya-anlaya hom monı. hom do özünü ığl'al
cdirson.
- Son Əm ınn bır do müvoffoqiyyot qazanacağma ınanma Hökumet Eldəniz oğlanlannın olindo möhkom olsa bclə Əmir tnancın
hökumot başında qalacağına ınanmıram Onlar hökumotlonnın gelecəyıni təmin ctmek üçün ış başına öz adamlanm qoymağa çalışacaqlar. Selcuq şahzadolon, dövlotlorinin süqut etdiyino baxmayaraq. Kırmanda. İraqda. hotta Musilde bele hökumot düzeltmovo başlayıblar
Buna göro do Eldonız. oğlanlan ehtiyatla horoket etmeyo meeburdurlar. Onlar solcuqlar dövründon /\zorbaycanda hökumet süron adamları. hcç şübho yoxdur ki. iş başında qoymazlar. Hay.ırda Şorq ölkolorıııde baş vcron siyasi hadisolor do bızo xoşboxtlık iımıdi verir. (,unkı
xelifo sonı oldo cdeno qodor yaşaya bılmoyocekdır.

Düşad vcno do Foxraddinin verdıyi ümidlero ınana bılmodi vo:
- Foxroddın, xoşboxılik üçün hadiselorden ümıd gözlem ək sadəlıkdir, - dcdı. - Mənı gözlemokdo olan bədbəxtlik çox yaxındır. Horgah m ənə nicat vcrmok fıkrın varsa. moni saraydan götürüb bir torəfo
qaçır. Biləks vaxt keçir
- Əmin ol, bizim bodboxtliyimizo sobeb olmaq ıstəyonlor xoşbəxt
olmayacaqlar. Mon bu xoşbəxıliyi onların qobirləri üzonnde quracağam. mən səni saraydan bir oğru kimi yox, bir qəhrəm an kimi azad
edib Biləqana göndərəcəyəm . Sen öz ata-ananı görnb. bütiin kəderlorini unudacaqsan Dilşad, yalnız sən dcyilsən, mən sarayın o monhus
hasarını yıxıb yüzlorco bədbəxti oradan qurtaracağam. Son mone ınan.
O hasan, o təntonəli. fəqət zıilm və sıtəm lərlə dolu olan sarayı yıxıb
yerındo qəbirıstan yaratmasam, mon Fəxrəddin deyiləm. Mən sono
nicat vermoklo yüzlərcə bozəklı vo qiymotli daşlara donatılmış osirlənn boynundakı ö gözəgörünm əz zəncırlən də qıracağam. Ancaq sən
bunu bir kimsəyo danışma, saray xalqı esir olsa da, gözəgörünməz
sitomlərın altında ozilmoklo bərabor yenə do qorxulu xalqdır. çünki
orada rahaı yaşamaq üçün başqasının rahətım əlindən almağa m əcburdurlar Oradakı xoşbəxtlik ən lyrənc bir bədboxtliyin üzərindo
qurulubdur
Dilşad Foxraddinin bu sözlərini təsdiq cderək dedı:
Doğrudur, Fəxraddın. Orada qısqanclıq vo intıqam fitnələnndən
başqa heç bir şcy yoxdur Xüsusen Əmir tərəfınden scvilon canyolor
Ə m inn baş həramı Safıyə xatun tərəfindən tohqir edılirler. Sən onu bıl
ki. cariyəlorin sarayda eşitdiyi söyvişlori dünyanın on ədəbsiz və
oxlaqsızlanm n ağ/.ından da cşido bılmozson. Məni bağışla, Fexroddin,
sarayda fahışə olm ayanlar bclo fahişo hoyatı kcçınrlor. Onlar Əminn
şohvotıni coşdurmaq və "şərəfə" nail olmaq üçün cürbəcür oyunlar
düşünm əyo mocburdurlar. Burada yaltaq olmamaq da çətindir Xacə
Müfiddon başlayaraq en adi bır xidmotçıyo qodər hamının cariyolor
üzorindo hökmü vardır. Çünki onların Əm irə apardığı xəbərlər ancaq
özlonnın düşünüb toxuduqları xobərdir. Sarayda söz gezdirm oyən,
yalançı olmayan, bır-birıni satmayanların yaşaması mümkün deyil.
Safiyo xatun məni orinə qısqandığı üçün, öz xüsusi xacosı Zürrosi'
m ənim üzənm do gözotçı qoymuşdur. O, çox iyronc bır orobdır, onu
' Z ürros

ıkıhuşlı roonasifldadır

hər dofo gördükdə bayılmaq dorocəsino golırom. Indi özün düşun gör
nıən nə qodor ıyrənc bir adamın iradəsindən asılıyam. Son monım bu
hoyatıma actyıb onu doyişdirmosən, monim intihar ctməkdon başqa
bir çarom qalmayaeaqdır
Fəxroddin ycno do Dilşada ümıdler və vədlər verib aynldı, çünkı
daldan gələn olduqca təntonelı btr taxt-rovan yetışmok üzro ıdı. Bu
taxt-rovanı dörd nəfər atlı gotirirdi. Sonradan molum oldu kı, bu taxtrəvanda Səba xanım gəlirmiş, onu müşayiot cdon atlılar iso Əmirın xas
atlılan idi; bununla da hor kəs Soba xanımla Əmirin arastnda qırılmaz
bir əlaqənin mövcud olduğunu təyin etdi. Saraydan istıqbala gələnlorin çoxu Soba xanımın yeno de tozo bır macoraya hazırlandığıııı düşünür vo qorxurdu.
Pəncəra açıq olduğundan Fəxrəddın Səba xanımı tanıdı Səba
xanım ona ohəmiyyot vermodi, çunki onun Dilşad ilə görüşdüyünü
görüb maceranın ifşa edildiyinı anlayırdı.
Səba xanım bunun üçün do taxt-rovamnı Dilşadın oturduğu taxtrəvanın dalınca sürüb, onun kımlərlə danışdığını təqib edirdı O, Fəxrəddinin atının başını görüncə qorxusundan bodənındəkı damarlar belo
çəkışməyo başladı. Çünkı o. ifşa cdılmiş xəyanətın Fəxroddın tərofindon efv edilmoyocoyini bılirdı. O. Foxroddinə qarşı tutduğu etınasız
vəzıyyətini davam etdıro bilmodi Atlılardan binsıni Fexroddını çağırmaq üçün gönderdi, lakin Fəxroddın onun dəvotino etina etmədi
Nızaminin başında gedon istiqbal dəstosi "Əlı bulağı" adlı çeşm ənın yanında Mohsoti xanımın karvanı ilə qarşı-qarşıya goldı. Qabaqca
Nizami ilo Foxroddin atlanndan düşdülor. Bır anda Məhsəti xanımın
oturduğu taxt-rəvanı yüzlerco şairlər, yazıçılar, musıqiçılor. şeır və
musıqi hovəskarlan aralığa aldı. taxt-ravan Məhsoti xanımın şagırdlənnin və dostlanm n gətirdiyi gül destolorinm içindo qaldı. taxt-ravan
dayandığı vaxt istıqbalçılar onu musiqi toronnümlən ılə salamladılar.
Fəxroddin ılo Nizami onun qolundaıı tutub taxt-rovandan düşiırdülər
Məhsoti xanım qollarını Nızaminin vo Fexrəddinin bovnuna salıb
onları öpdü və:
- Menim dünyada bundan şad bır günüm olmamışdır. - dedı ve
həyəcandan sosi tutuldu. Bir azdan sonra yeno do sözünü davam etdirib dedi:
- Daima ölümlo mübarizo aparır vo üstümə gəlon ocoli qapımdan
qaytarırdım, çünki mon bır an da olsa öz votonımdə azad bır nolos

almaq və dostlarımla damşıb, görüşüb ölmək istoyirdim. Bıı arzum ycrinə yctdi. indi ölsom də dordim yoxdur.
Müciroddin Mohsəti xanıma çox diqqətlo baxırdı; çünki hökumot
onu G oncədən sürgün ctdıyi /.aman saçlannda ağ tüklorçox az ıdi. İndi
iso onun saçlan tamamılo ağarmışdı. Qara ipok donunıın üzənno tökülmüş ağ vo təmiz saçları bu qoca şaironin gözolliyində ycni vo gənc
bir m onzəro açırdı Buna göro do Müciroddm ona yazdığı şcnndo dcyirdi:
Bu şux novod salodo halot ycno qalmış,
G cysuyı-sofidindo tonıvoi ycno qalmış.'

Hökumət torofindon ıstıqbala golən dostə yctışdi Hüsamoddin
atından düşfıb Qotibonin taxt-rovanm a yanaşdı Q ulam lardərhal pilləkoni qoydular, Hüsamoddın taxt-rovanın qapısını açaraq Qətiboni
endırorkən, taxt-rovanın ənafına yığışanlar. ipək və qiymotlı xalçalarla bozənmiş bir qəfəsin içindon bozəkli bir tovuz quşunun cndinldivini zonn cdırdilor. Q ətibo taxt-ravandan ayağını ycra qoyduğu
zaman onu yüzlorco koniz vo canyə aralığa aldı. Q ətıbə Mohsətı
xamm duran yero qodər konizlorin vo cariyolənn içonsm də goldi. Bir
ncçə qədom qalmış onlardan aynlıb M əhsəti xanıma yanaşdı.
Ə w ə lc ə baş əyib tozim ctdi, sonra da olindən öpüb gcri çokildı vo
onun Goncoyo qayıtmasını tobrik cdorək dcdi.
Sizı azad vo doğma votənimızo qayıtmağmız münasibətilo təbnk cdıram Atamın və anamın torofındən sızo səmimi salam vcrmək
üçün vəkil cdilmışəm. Eynı zumanda. sizin vətono qayıtmağmız münasibotılo bütün Aran xalqmı təbrik cdirom. Bu gün, musiqi və şcir
həvəskarlarının tarixı bır bayramıdır. Mon özüm də qolbən və ruhon
bu bayramda iştırak etdıyımə fəxr cdirəm
Q otibə bu sözləri dcdikdon sonra Mohsəti xanımın olini bir daha
öpdü vo gcri çokilmok ıstorkon. böyiik şairo onun alnından öporok
razılıq izhar etdi
Qotibo gen çəkılıb Fəxroddınlə Nızaminın yanına goldı vo onlan
da təbnk edərak dcdi:
1 Mohsotl xanımın hoyalı. müasın oldugu Sollnıı Soncor vo Omor Xoyyamın
hoyal Uınxi ilo ülçüldüyü /aıııan yü/ ılo qodor yit>;ıdığı loxmın cdılmokdodir (Mü j IHI).

Bu bayramı hamıdan am q siz alqışlamalısınız. Buna göro do mon
sizı xiisusi olaraq tobrik cdirom. Bu bayram modonı xalqın da bavraınıdır. Bir memlokəıdo hor şcy hoddındon artıq ola bilor, lakın dəyərli
adamlarm sayı hcç bir vaxt chtıyac vo hoyatın tolob ctdıyı qodor olmanuşdır. Buna görə də siz və bız bütün varlığımızla çalışıb böyük sonotkann daha uzun illor yaşamasım tomın ctmaliyik.
Nizami və Foxrəddin Qotibonın göstordiyi bu mohobbotm no
qodor somımi olduğuna ohomıyyət vcrmoyorok ona toşokkür clan
ctdilor Dostolor Goncoyə tərof horokot ctmolı ıdı Bütün Gonco vo
Şomkir ohalısi yollarda durub Mohsotı xammı gonnok ıstəyırdı Mohsətı xanımın qolundan tutub taxt-rovana qaldırdılar.
Hökumot tərafındən ıstiqbal üçün gcdon dostoyo başçılıq cdon
Hüsaməddin, Məhsətı xammın qafılosıni Əmır küçosınə doğnı aparmaq istorkən, Məhsoti xanım razı qalmayaraq dcdi:
Rıca cdirom, yeno do moni doğulduğum, böyüdüyüm və öyrondiyım moholloyo aparın! İncəsonot işçiləri yaşayan məholloyə. daha
açığı Xorabat mohəllosino apann, moni ancaq o m ohəllədə yaşamaq
şad cdo bilər.
Nızami Mohsətı xanımın qulağına nə iso yavaşdan dcdi. O saat
Mohsoti xanımın üzünü bır kodor büriidü. Onun tövrü doyişdı Nizamıdon eşitdiyi söziər bir daha onun qulaqlarında tokrar olundu;
Artıq Xorabat mohəlləsi yoxdur, sızi Gancədən sürgün cdən
/.aman xətıbın vo Əmır lnancın omn ılo mürıdlor Xorabat məhəllosını
söküb ycr ilo ycksan ctdilor
No Mohsoti xammm özü, no do Nızami vo Foxroddin hökumotin
düzəltdiyi bınada monzıl ctmok tərofdarı idılor. Onlar hökumotın bu
toşobbüsüno müvəqqətı bır oyun kımı ınona verırdılər. Buna göro do
onlar Məhsoti xanıma Nizaminın cvini monzil ctmoyı qorara almışdılar. Vaxt ikon hazırlıq görülmüşdü. Mohsəti xanıma xidmot üçun Foxroddınin cvindon xidmotçılor vo canyolor toyin cdılmişdı.
Mohsotı xanımı ıstiqbal cdon dostolor Nizamtnin cvının qapısında
durdular. Foxroddın ılə Nızamı qoca şuironm qolundan tutub taxtrəvandan düşürdiilor. O, viduluşurkən dcdi:
Zonn cdirom ki, bu görüş son görüşümüz olmayacuqdır. Böyük
sənotkarın zıyarətino tez-tcz naıl ota biləCOyik.
Məhsotı xanım istiqbalçılarla vıdalaşıb qapıdan ıçon gırdıyı
zaman, hoyotdo onu xidmətçilor və cariyolər qarşıladı.

Nizami isə şad bir surotdə nofos alaraq öz-özüno:
No qodor böyük bir soadoi, - dcdi. - Böyük sonotkann xidmolindo olmaq vo ölüncoyo qodor onu öz doğma anamız kimi sevmok
soadoti bızo nosıb oldu...
Bundan sonra Foxroddinin anası vo Nizaminin yaxm qonşuları
Mohsoti xanımı aralığa alıb onu öz otağına apardılar

“F Ə R M A N -H Ü M A Y U N ”
Bohram şahla Ataboy Mohommod arasında gcdon müharibolor
bıtmişdi. Kırman şohon altında bağlanan müqavilo ilo Kirman momlokotinın böyük bir hissosi Ataboy mamlokotino ilhaq olunmuş vo
Toğrulun soltonəti bir daha möhkəmləndirilmişdi
Fars ölkəlorində moşğul olan ordular paytaxta qavıtmış və oradan
da ölkə daxilindo mövcud olan başıpozuqluğu təsviyə ctmək üçün
lazımi ycrlərə göndərilmişdi.
Şimali Azorbaycana da orəb. fars vo iraqlılardan ibarət boyük bir
ordu golmişdı Xüsusən Aranın paytaxtı olan G əncə şəhərinə Atabəy
M ohəmmodin xas alaylanndan ibarət böyük bir q ü w ə gəlmişdi.
Bu qoşunun gəlmosi, onun mzibati ışloro başlaması Ataboylərin
torofındən düzəldilm iş təzə qanunların clan cdilməsı, vcrgilorı vcrm okdən boyun qaçıran kəndlorə göndərilon vcrgı məm urlannın qoşun
dostəlori ilə gctmolori, goləcəkdə no kimi hadisəlor vücuda goləcəyinı aydınlaşdırmışdı.
Bunsuz da Əmir İnancın vaxt qazanmaq üçün Azərbaycan xalqma
vcrdiyi istiqlal vədəlonnm mündoncosi məlum ıdi, çünki zahirdə Şirvan şahı ƏbülmüzofTərə qarşı qoyulan tobliğat işlərinin Şirvan şahı ilo
Əm ir İnanc arasında müştərok düzoldiyinə dair vəsiqolər də əldo ediimişdi. Arana gotinlən qoşun dostəlorindon başqa. Şirvan şahının ixtiyanna da xalıs farslardan ibarət böyük bir dəsto qoşun gəlmişdı.
A tabəy M əhəm m ədin gördüyü bu todbırlərin mündəricəsi də bəlli idi.
Şimali Azorbaycan, Atabəyin qoyduğu tozə qanuntarı qəbul etmədiyi
zaman Şirvan şahlığında ycrləşən qoşunlar Şirvamn öz xüsusi q ü w ə silə birlıkdə Şımali azorbaycanlılan arxadan vuracaqdı Atabəy
M ohom m əd ilə Şirvan şahı ƏbülmüzofTor arasında hərbi ittifaq bağlandığı xəbərlori də aralıqda gəzirdi.

Nohayot, şayie şoklındo dolaşan xoborlor bır hoqıqot kımı görünnıeyo başladı.
Günoş holo bir cida boyu qalxmamışdı, şohor xalqı ycrindən tezoteze qalxırdı, hökumetın carçılan küçolon dolaşıb bu sözlon qışqınrdı:
“Solcuq camcsine yığışın!
Xəlifenin fennanı oxunacaqdır, hcy..."
Cümo günii idi. Molikşah mcydam Gonco ohalisi ile dolmuşdu.
Cumo bazarında iştirak ctmok üçün Dchı, Püsoran. Xursonok. isfahan,
Vurt, Rud. Aqsuvan vo Yam kəndlorındon gelenlor do Məlikşah mcydanına yığışaraq xəlifedən golon formanın nodon ıbarot olduğu ılə
maraqlanırdı. Arana qoşun goldıyini görerkən "istiqlalı müdafıo üçün
golibdır" - dcyən sado üroklilor, ındi do “Xolifo istiqlalımızı tosdıq
ctdıyi üçün fərman göndəribdir" - dcməyo başlamışdılar. Məscıddə
boş ycr yox idi, qırx sütunlu, gcniş məscidin qadınlar bölmosinde də
minlorco adam yerleşmişdı Moselonin hoqiqotıni bilonlor do. bılmoyenlor də formanı eşıtmoyo toləsırdılor. Gonco vo ziyalılan da məscıddo idi.
Fəxroddin vo Nizami hamıdan ovvel nıoscidin eyan vo ziyalılara
mexsus bölməsində oturub Əminn oyan vo Gəncə qazısınm intizannı
çəkirdiler.
Fəxrəddin Nızaminin qulağına pıçıldayıb:
- Hərgah mosciddə bızdon biot almaq ıstoyerlərsə, təklifimiz
nədir? - dcyə soruşduqda, Nızami:
- Baxıb görok, formanda no yazılır. o zaman təklıfımız aydınlaşar,
- dcdi.
Əmir İnanc vo Gonco xətıbı, Əmirm qoca veziri Toxtamışla borabor mescıdə gırdiiər. Əmır və vəziri Toxtamış hökumotə məxsus bölmedo oturdular, xotib iso birbaş xalqın cergəlennı yanb minbərə
çıxdı. Qtsa bır xütbo oxudu. Xütbəni Xəlifə Müstərşidbıllah. Soltan
Toğrul və onun atabəyi Cahan Pohləvan Mohəmmedin adlan ilə başlayıb onların adlan ilo də bıtırdi.
Xotib xütbosinı bitırdikdən sonra, Hüsaməddin əlində üstünə yaşıl
a(lasdan örtük çəkilmış gümüş sını mınbəro yaxınlaşdı Xətib olıni
uzadıb sininin üstündon örtııyü götürorək.
- Allahümesəilı əla-M əhəm m od və ali-M ohəmmod! - dcdi,
bunun dalısınca da məsciddən yüksəlon salavat sosi Molık mcydanına
oks ctm eyo başladt.

Meydanda yığılan xalqdıın da salavat gunıltulan cşidıldi. Nohayot,
xotib ayaq üstündo dunıb “salavat" kolməsini tokrar edonlorin ycra
oturmasını otnr etdi. Xətib orabco yazılmış formanı oxumağa başladı.
Sonnı da Əmirin qoca voziri ayağa qalxıb formanı qısa bır suroıdo ycrli
dilo torcümo ctdi:
"Allah-tobarak-taalanın böyük ıradosi vo peyğəmbor-zişənımizin
hımayəsi. islam mıllotı vo ıslam momlokətlorinin himayo işlonni xolil'olora hovalo cdibdir. Buna göro do biz. dini-islamın müdafıosi,
Quram-şorifın hökmlonnın bütün dünyada noşr cdilməsi, islam ölkolorinin əmin-amanlığı. momləkətlərin abad cdilməsı işini səlahiyyətlar olaıı soltanlarııı öhdosinə tapşırmalıyıq. Dünya səltənotını M əlik>.ıhın xəlofı olan Soltan Toğrula. onun ataboyi Cahan Pəhləvan
Mohəmmodo tapşırmağı qərara aldım.
Bütün İraq, Fars və Azərbaycan xalqına tapşırılır ki, Əmiralmömiııinın etimadını qazanmış, Soltan Toğnıla vo Eldənizın doyanotli xələfı
olan Cahan Pəhləvan Məhommodo bilavasıto bıət ctsin. Həmədan
sabiqdo olduğu kımı Toğrul səltənotinin paytaxtıdır. Azorbayean
hökumoti. Tobriz paytaxt olmaq şortılə Atabəy Mohommodin qardaşı
Qızıl Arslana tapşınlır. Şirvan xaqanı Əbülmüzəffər Şırvan şahı təsdiq
olunur. Aran ölkosınin idarasi Atabəy Məhəmmodə tabc olmaq şərti
ilo Əmir İnanca hovatə olunur".
Toxtamış fərmanı oxuduqdan sonra onu olində yuxan qaldınb
ınosciddə oturanlara dedi:
Formanı Əmiralmöminin xolifəyi-ruyi-zom in Müstorşidbillah
həzrotlorinin özü imza cdib və xilafət möhürü ilo möhürlomışdir.
Vozir bu sözləri dedikdon sonra fərmanı ycno də gümüş sininın
içıno qoydu və yaşıl atlası üzerino çokorak Əm inn qarşısına gotırdi.
Əmır ayağa qalxdı, çünki xəlifonin toklıf ctdiyi bioti qəbul cdənlər
bir-bir gəlıb formanı öpmoli və c)mire biət edib keçməli idiior.
Ən ə w o l xətıb vo Əmir dıvanxanasımn mosul xidmətçilərı bır-bir
golıb fərmanı öpüb kcçdilor. Lakın moscidə yığtlan camaatın gözü
Foxroddindo, Nizamido vo sairlərdo idi. Hcç kos ycrındon horəkət
cdib fərmanı öpm əyə və "biət ediram ” dcməyo cesarat etmirdi.
Toxtamış dərhal vəziyyotin ağır olduğunu hiss edorok oyanlara
müracıət etdı:
Xalq öz rahbərlənnin xəlifo nümayəndəlerino bıotinı gözloyir.
Ağalar buyurub biet ctsinler.

Ycno də hcç kosdon səs çıxmadı.
Foxroddin Nızaminin qulağına pıçıldayıb soruşdu:
Toklıfıniz nədir?
Nizami Fəxroddino cavab vcrmodən ovvel Toxtamışın cavabını
vcrib dedi:
- Biz orəb olmasaq da, erobcəni bir orob kimi bilirik. Biz bunu bilməyo məcbur idik Xolifə hozrotlorınin göndordiyi formanın mezmunu burada xalqdan Toğnıla vo Atabəy Məhəmmədo bıət yığmağa
icazo vermir.
Nizaminin bu sözlerindon sonra mosciddə tamamilə təzə bir
vəziyyət töramiş oldu On minlorcə adam əlini qulağının dalısına
süpər edib, minbərin yaxınında gedon söhbətləri eşitməyə təlosirdi
Toxtamış Nizaminin sözünə cavab verib dedi:
- Mən cavan şairin sözlərinə çox təoccüb cdirəm, onun xalqın
şüunında şübho yaratmaq üçün mcydana atdığı bu osassız fıkrinın
monasını anlamıram. Əvvəla, fərmanda biot cdilməsi sözləri çox açıqcasına qcyd cdilmişdir Ikineisi de, ağsaqqallar. yaş vo sorvet cəhətcə
yüksəkdo duran ağalar oturan ycrdə həyat mcydanma teze atılan bir
gəncin üloma və oyanlar hüzurunda diliuzunluq ctməsi odabsizlikdir.
Toxtamış bu sözləri dcdikdən sonra məscıd xalqından:
“Doğrudur, doğrudur, vəzir çox doğru buyunır!" kınıi səslənn
yükseloceyinı ümid cdirdi. Lakin məsciddə oturanlardan cınqırını
çəken bclə olmadı, Aneaq Fəxraddin ayağa qalxıb danışdı:
- Mən Öz sözümlə no oyanlan, nə də özümüzdən yaşlıları təhqir
etmək istəmıram Lakin bunu demək istəyırəm ki, Azarbaycanda
mövcud olan bugünkü yüksək medəniyyot və bütün Şərqdə özünü tanıtdırmış olan şcir və musiqı sənoti, vezir conablannın gösterdıyı qocalara dcyil, hazırkı Azerbayean gəncliyino minnetdardır. Vezir cənablan sağ-soluna göz gozdirdiyi zaman gone Nizamini, gənc Müciroddini, İzzeddinı ve saırleri görecəkdir.
Yaşlılara və özümüzdən qocalara olan hönnət və pərəstişimizi heç
kes inkar cdə bilməz. Lakin bunu qcyd ctm ək lazımdır ki, onlann
fikirlerinin məhsulu olan bu ictimaı həyatın özü de qocalmış və gcvşənmişdır. Ycni ictimai həyat, ycni mədoni quruluş gonc ollərlə toşkil
cdilməkdedir. G ənclər qocalardan sonra doğulduqlan üçün onların
həyat və dünyagörüşləri də gəncdir. Zənn cdirom öz ycrıni gənc noslə
tapşırmış olan qoca atalanm ız da bunu tosdiq edor.

Moscıddon səslor ucaldı.
- Yaşasın Fəxroddin! Yaşasın gonc fıkirlər!
Əmir, Toxtamışın qulağına no iso pıçıldayandan sonra o çox mülayim bir tövr alaraq:
Biz heç bir zaman hazırkı mədonıyyotın gonc nəslə minnətdar
olınası hoqiqotini ınkar cdo bilmorik. Lakın gonclenn de xalqı iğfal
ctməsi vo xolifenin fərmanını təhrifctm osi modəniyyətsizlikdir.
Nizami bır daha ayağa qalxıb moscid xalqına müraciet cdib dcdi:
- Mon hcç bir zaman heqiqətı tehrif ctməmişom, biləks, tehrifçilenn düşmoni olmuşam. Hergah vozır cənablan bu sözlorimi özü üçün
təhqir hcsab ctmozso, o zaman cesaretle dcyə bilərəm ki, xəiifə həzrətlonnin fermanını tohrif cdon cenab vozinn özüdür. Xelifə öz fermanında nə dcyir? Yaxşı qulaq vcrin. o barədə sizə ızahat vcrim.
Xəlifə formanında hər kəsin anlaya bilecəyi bir surətde dcyir:
"Bütün İraq, Fans vo Azərbaycan xalqına tapşınlır ki, Əmirəlmöminın ctımadını qazanmış Soltan Toğrula ve Eldenızın deyanətli xelifi
olan Cahan Pəhlevan Məhəmməde bilavasıte biet etsinler” .
Bılavasitə sözü no dcməkdir? Yənı başqasınm vasitosile dcyil,
şəxsən onlann özünə biət etsınlər.
Nizami bu sözlərdon sonra üzünü xətibə tutub əlave etdi:
- Zonn cdirem ki, bu heqıqəti xetib canablarının özü de inkar
ctməz.
Xotib çtxılmaz bir veziyyotdə qaldı, lakın bele açıq bir heqiqəti də
ınkar cde bilməzdi, buna görə də xətıb ayağa qalxaraq üzünü m esciddekiləre tutub ucadan:
- Gənc şairin dediyi doğrudur! - dedikdə xalq destəlerle qalxıb,
məsciddən çıxdı.
Nizami ilə Fəxroddin de öz yoldaşlan ilə bərabər Əmirle vidalaşıb aynldılar.
♦• •
Otaqda Nizami ilə özündən başqa heç bır kes yox idi, buna göro də
Fexreddin üsyan barəsindəki fıkrim açıq söylemek üçün fürsot əlde
etdi vo Nizamiyo sual verdi:
- Doğrusu, men sənin bozi horoketlorin barəsındo şübhələnirom ,
menım buna haqqım var, ya yox?

- Ə w olco, hansı məsololor barosində şübholendıyini açıq dcməli.
sonra şübhelənməya haqlı olub-olmadığını soruşmalısan.
- Mən daima üsyan fıknni mcydana atdığım zaman moni sebrə.
sakıtliye dəvet cdirson Əcoba, sobrin vo sakıtliyın bir nəhayəti olmayacaqdırmı?
Nizami Fexrəddinin üzüne acıqlı baxdı, Fəxreddin Nizamidon bu
cür baxışı birinci korə gördüyündən, dərhal səhv etdıyini anladı vo
sohvini düzəltm əye çalışaraq əlavo etdi:
- llyas, son cle bilmə ki. mən sənı fealiyyəısizlikde, üsyan və
azadlıq tərefdan olmamaqda töhmətlendirmək istədim.
- Mən seni anlayıram. Başqa cür də düşünmürəm Lakın daima
səni sebre ve sükuta dəvet ctdiyim kimi başqa tövsiyələr də vcrmişəm. Madam ki, haman tövsiyələrin hcç birisi ycnno yetiriim emişdir, o zaman üsyan barəsinde olan fıkirlərin heç birisinə şerik
deyiləm.
Fexrəddin ycnə de soruşdu:
- Hansı tövsiyeleri deyirsən? Hcç de xatınma golmir.
- Senə do. başqalanna da. üsyandan söhbot açıldığı zaman dcmişom ki, xalqı üsyana hazırlamaq lazımdır. Hərgah üsyanda son və mon.
bir de bizımlə həmfıkir olan bcş-on nefer iştirak cdəcəkdirso. bu
günün özündə qılınclanmızı olimizə alıb üsyana başlamaq olar, takin
bcle üsyanm çox monasız bır sonu otar və haqlı olaraq sonra her kəs
deyor ki, öz tədbirsizliklori vo axmaq hərokətlən üzünden özlon də
məhv oldu, başqalanm da ölümə verdilər Mən bunu istomirom. mon
ıstəyirəm ki, min il bundan sonra da bir nefər Goncə üsyanımn tanxıni
oxuduğu zaman desin ki, “üsyan olduqca ağıllı, düşüncəli və todbirlı
bir suretdə təşkil cdilmiş üsyan idı. Orada yalnız şehər xalqı dcyil,
bütün kəndistan da iştirak ctmışdi" Menim vcrdiyim tövsiyolər budan
ibarətdir Biz buna hazırlanmalıyıq Hazırda Gəncəden kəndlilon
sofərbərliyə alıb biyara göndərirlər Kəndlıler iso heç etiraz ctmədən
başını aşağı saiıb gcdirior. Onlar ele biiirier ki. heyatda bu da bir
qanundur. Lakin hcç bir kəs onlan başa salmaq istəmır. hcç kos onlara
yanaşıb demir ki, biyara getmek ancaq ümumi işlerdə lazımdır. Xalq
ancaq xaiq üçün işlemelidır Məselon, körpüleri düzəltmək, yoiian
düzəltm ek, scl aparmış arxlan bərpa etm ek üçün xalqm biyara getm əsınin hcy cybi yoxdur. Lakin minlerco azerbaycanlını qamçı və ağac
gücünə sofərbərlıyə alaraq təzə Atabəye maiikanə düzəltmok, kənd-

lor, bazarlar' tikmok qanunsu 2 İuq. zülm vo msafsızlıqdır ki, bunu da
xalqa anlaımaq lazımdır Ə w olcə xalqın şüurunda üsyan fıkirlərıni
doğurmaq, sonra iso ona təkan vcrrnok vo toşkılat ıçənsino almaq lazımdır. Foxroddin monı lazımınca imlamalıdır Mən sənin cosarotini,
qohrəmanlığım qıymətləndinrom. Buna görə də xırda və düşünülm əmiş hadisolor notıcəsındo təlof olmanı istəmirom. Çox qısa dcmək
lazımdır Xalq nə üçün üsyan ctdiyım vo no üçün do ölümə gctdiyini
bilmolidir. Biz bunu ıki il bundan ovvolkı üsyanlarda tocrübodon kcirmişik. O zaman kəndlıdon "no üçün üsyan cdirsən?” - deyə soruşanda
"camaat cdırdi, mon də eıdim" - dcmişdi.
Üsyanda mündoricə olmalıdır. Mündəricəsiz üsyanla təsadüfl
hadisələnn hcç bır fərqi yoxdur Xalqın ruhundakı xüsusiyyətləri də
nozərə almaq lazmıdır Təzo hökumot clan olunduğu zaman xalqın
rulıunda mövcud olan hökumət əlcyhdarlığı öz əhəm ıyyətini ıtırə
bilor. Çünki xalqın xasiyyəti təzə şcylə maraqlanmaqdır. Xalq hələ
tozə hökumotdən öz istodiklonni gözloyəcək vo ondan tozə həyat
umacaqdır. Mökumot də öz növbosində xalqın rnhunu oxşayacaq və
onu inandırmaq üçün yüz faiz yol tapıncaya qədər özünü yaxşı apanıcaqdır Biz, o to rəf bu tərəfdo hökumoto qarşı qoyulan nifrotlərə arxa
vcrə bilmənk. Bu narazılıq yalnız köhnə xanədana qarşı idi Tozə hökumot gəldiyı zaman narazılann sayı azalacaqdır. Azərbaycanda mövcud olan başıpozuqluğu yaradanlar xəlıfə tərəfdarlan idi. Çünkı xəlifolorsəlcuq hökmdarlannın nüfuzu təsinndən qurtarmağa çalışırdılar.
Xalqı səlcuq xanədanma qarşı qaldınnaqla onlann süqutunu istoyirdilor. İndiso onlar artıq buna nail olduqlarından başıpozuqluğun təsviyosi üçün çalışacaqlar. Başıpozuqluğun ikincı səbəbı də Xarəzmşahların və iranlılann Azərbaycan daxilindo apardığı təbliğatdır. Ataboy
Mohommodin Bohram şah üzonndoki qəlobosi vo Xarəzm hüdudlarına göndərdiyi qü w ətlərin notıcəsındo məmlokot daxilində olan
ocnəbı təbiiğatma da nəiıayət vcrıləcəkdir.
Xırda çıxışlann tərofdan dcyıləm. Əv'vəla. bu çıxışlar hökuməti
ayıq salır. onun böyük üsyanları boğmaq üçün hazırianmasına səbəb
olur. ikincisı do, nobayətsiz çıxışlar Azorbaycan m ədəniyyotini pozur.
Kəndin və şəhonn ifias ctməsino sobob olur Hazırkı modonıyyoti
1 Hiimodaii ılo Solı.ınıyy.ı ar.L-.mda Alabay Mahi»mm;HJ Ba/arva ılu bnrabor bır do
boyük kond lıkdırmışdır (fh/ndıılla ibn Miistofı Q.cvınınm lografıyaxmjun).

pozmaq və bu ınkişafı dayandırmaq bızım üçün böyük bir məğlubiyyotdir. Bu modəniyyətə xidmət cdən və bunun düşmənlorinoqarşı
mübarizə aparan hor hansı bir hökumot olursa - bizim öz hökumotimizdir Əks toqdirdo biz onun düşməniyik.
Foxrəddin Nizamiyo ctiraz cdorok dedi.
- Ycnə do bir şcy anlamadım, çünki üsyan edib-ctmomok barosində qəti bir söz dcmodin. “Modonıyyotımizə xidmot edən və onun
düşmonionnə qarşı mübarizə aparan hor hansı bir hökumot oiursa, o
bizim öz hökumətimizdır" sözlon ilo nə demok istodiyını anlamadım.
- Burada gızlin vo anlaşılmayacaq hcç bir şey yoxdur. Üsyan üçün
silah hazırlamaqdan o w ə l xaiqın ohval-nıhiyyəsini hazıriamaq lazımdır. Hökumət m əsəiəsinə gəldıkdo, bu da aydındır. T əzə xanodan
ərob-fars nüfuzunu Azorbaycandan qovmaq üçün bizimiə olbir işləmolidir. Çünkı farslarla oroblər bırinci növbodə bizim dilimizi əiim izdon almağa çalışırlar Onlar çox yaxşı bilirlər kit ana dili olmayan bir
xalqın milii modəniyyoti də ola bilməz. Tozə xanədan köhnə xanədandan irs qaian casusian, yaltaqlan, öz xalqını satanlan ətrafına yığıb
onlara istinad etmomolidir. Hökumot ancaq xalqm arzu vo iradosmə
istinad ctmolidır. Əger beiə olmazsa, əgər təzo xanədan köhno xanodantn irslərindən ıstifadə edorsə, o zaman mən onun oieyhino olacağam. T əzə xanədan Goncə hakiminı Arandan götürmozsə, mon bütün
varlığımia çalışıb ona qarşı xalq üsyanmı qoyacağam.
Fəxrəddin bu sözdə qaixtb Nizamini öpdü və:
- Mən səhərdən bori sondon bu sözlori gözloyirdım, - dedi.
Bu söhbətiərdon sonra Fəxrəddın Əmir inanca qarşı düzəitmok
ıstədiyi üsyanın nodən ibarət oiacağı və nə cür başianacağı haqqmda
danışdı. O holo sözünü bitırmomışdı kı. qapı vunıidu və sonra Əmır
Inancın sərkərdəsi Hüsamoddm dörd nofor siiahlı nökərlə bərabor
otağa daxıl oldu.
Hüsamoddin:
- Saiam olcyküm! - dcyo baş əydi vo əlavo etdi: - İcazo versəydiniz sizinio bozi m osələlər haqqmda danışardım Lakin şaıri rahatsız
cdəcəyim ə əw oicədon üzr istoyirotn. - Bunu deyərək Hüsamoddin
Fəxroddinin üzünə baxdı. hcç şübhə yox idi ki, onun şairlə nozakot
dairosində damşmasının sobobı Foxroddmin orada oiması ıdi. Fəxroddin iso ona hcç do etina etmırdi. Lakin Nizamı onun cavabmı verarok dedi:

- Əyləşin. siz monım bu həqır cvimə xoş gəlib sofa gətinbsıniz.
Hüsaməddin oturdu və nökərlərinə tərəf dönərak:
- Siz həyətdə durub moni gözləyin, - dcdi.
Hüsamoddin oturub şaırin cvini vo evindokı yoxsul şcylən gözdən
keçırirdi.
Əmir İnancın qızı Qotıboni özüno məftun cdon şairin var-dövleti
bır neço köhnəlmış palaz, bir dost yorğan-döşek, kitabiar, kağızlar,
ycmək üçün qablardan ibarat idi. San samanla suvanmış olan paiçıq
divarlı otaqlann binndo böyük şaırə Məhsətı xanım? o binndə ıse şainn özü yaşayırdı.
Hüsaməddin ouıqlan lazımınca nəzordən kcçirandən sonra Nızamıyə təraf dönüb:
- Siz mənə məktub göndonmişsinizmi? - dcdikdo Nızamı təəccüble:
- Mən sizə hcç bir moktub göndorməmişom. Siz bir qoşun sərdan,
monsə yoxsul bir şaır, bizinı aramızda nə kimi moktublaşma ola bilor?
Hüsamoddin əlini qoynuna aub bir məktub çıxartdı:
- Ahb oxuyun, bu məktubu ınənə yazan siz deyilsinizmi?
Nizami məktubu aiıb oxudu:
"M öhtərəm Hüsamoddin!
Sizin Arandakı şöhrət və şücaətiniz m ənə məlumdur Lakm sevgi
və mohəbbət işlərində no şöhrət, no do şücaət bir iş görər. Mən sizi
xobordar cdiram: Əmir İnancın qızı Qotibonin yaxasından ol götürünüz. Başqasının iqbalına şərik olmaq qəhremanlara və şöhrətli adamlara yaramaz. Doğrudur. mon yoxsui bir şairam, lakin xoşuma gəlmoyon adamla mübarizə etməyi do bacararam”.
Nizamı məktubu oxuyub güldü ve Foxraddino dcdi:
- Hcç anlamıram, Əbül-Üiamn bu heyasız cariyesi mendon ne
istəyir?
Sonra o, Hüsaməddinə cavab verib dedi:
- Möhtəram Hüsamoddin, sizdən üzr istəyiram, Səba xanım sizi
rahatsız edibdir. Hərgah bu məktubu mon sizə yazmış olsaydım, no
qorxardım, nə də üzr istordim. O həyasız beie bir məktub da Qətibə
xanımın dilindon monim golecək hoyat yoldaşımın adına göndəribdir.
İndi bir ncço kəlm ə do monim Qotibə ilə olan əlaqomden danışaq. Siz
ağıllı adamsınız, çox da gonc dcyilsıniz ve yaxşı bir düşünün, bütün
van palçıq evdən və bu evdokılərden ibarot olan bır şair Q ətibə kimi

zongin bir qızla evlonmek xoyalına düşərmi? O monim noyımo lazımdır? Əcoba, siz məni o qodər namussuz, o qodər şerafsızmi hesab cdirsiniz? Mon Qətibeyo evlenib Əmir tnancın süfrasmin başmdamı sülenəcoyəm?! Siz ki, o qızm doli scvgısini bilırsiniz. Görürsünüz kı, mən
ondan qaçıram, görürsünüz ki, o mono rahatlıq vermır Meşədə. bağda,
küçəde, mcydanda - harada görürse monı cvino dəvəı edır. Nə cdim?
Mən şairam, bır gəncın ümidiənnı qırmağın ən böyük bir günah olduğunu aniaytram. Həm də Səba kımilorin fıtne-fəsadından qorxuram
Çünki Səba xanım kimi saray canyəlon bciə bir mesələni çıraqla axtanriar. Onlar bu kımı hadisələri alış-vcriş şoklino qo>Tib pul qazanırlar.
Siz Hüsaməddin, Səba xanımı tanımırsınızmı? Onun Əbül-Ülanın qızı
Mahtab xanımı bır vaxtda səkkız nəfəro nişanladıb hamısından hədiyyə
və zəhmot haqqı aldığını eşitmomişsinizmi?
Hüsamoddin:
- Buniann hamısım biiirem, - dcdi və əlavə etdi: - dcmək ki, siz
mənim sevgimə mancə töratməyəcəksiniz?
- İnanm, Q ətibə gözəldir, eimii, biliklidir, şöhrətlidır Lakin bunlann heç büisi mənim üçün dcyil. Sizə bir şaır kimi söz vcriram, mən
onu scvmeyocəyom Mən ancaq iki kəra onun əlini sıxmışam Bunu da
məndən öz nəzakətim tələb etmişdır. Kim biiir, bəlkə təsadüf olursa
bir daha onun olinı sıxmaq mocbunyyotində qalaram. Lakın bunu
scvgi hissiori kimi məna ctmeyin.
Fexraddin menim uşaqlıq yoldaşımdır. O monı özüm qədər tanıytr, o bilır ki, Qətibənm scvgisi nə qelbımə, nə do vicdanıma ycrləşir
Hüsamoddin Ntzamınin əiini stxaraq dedi:
- Mən vicdanlı bir zatm evındə oturduğum üçün vicdanla da danışmalıyam Sizin bu qədor alicənablığımza bir xidmət ctmək istəyiram
Siz öz scvgili Rənanızı tcz bir zamanda evinizə gotinn, çünki Qotibo
sizı onun scvgisindən azad ctmok üçün Rənanı da Bağdada göndəriləcək qızlann siyahısına salmışdır. Zənn cdirəm ki, siz onu cvınizo gətirandon sonra, Əmir əra gctmiş bir qızı orindən alaraq Bağdada göndorm əkdən utanar...
Sonra o, Fəxreddinə teref döndü.
- G enc bir qehrem an olduğun üçün səni də scviram, - dedi
- Əmirdon aytq ol, Diişad da senin deyil Rica edirem, danışdıqlanmız
burada qaistn.
Sonra Hüsamoddin ayağa qaixaraq, Nizamı vo Fəxreddınlo vıdalaşıb, otaqdan çıxdı

ŞAİRİN SON SÖZÜ
M şam çağı ıdi Günoşin istiliyi axşam küloklon qarşısında məğlub olaraq, gct-gcdo tesirinı iıirirdi. Soyahot vaxtı kcçirdi, çay kənanna səyahət üçün gəlonlor çəkilib gcdirdi. Şaır do qalxıb çayın kənarı
ılə şorqə doğru döndü. Musa dəyırmanının ətrafındakı söyüdlükdon
qalxıb Soncər mcydanına torəf gctdi. Bu zaman onu arxadan bir nəfər
səslədi:
- Möhtarəm şair, bir az ayaq saxlayın.
Şair dönüb arxasına baxdıqda Qətibənin qoca bağbanı Salimin goldiyini görüb dayandı.
Salirn başı titroyo-titrəyə Nizamıyə yaxınlaşaraq dedi:
- Bağışlayın, sızı rahatsız cdəcəyəm
Nizami gülümsəyorək dcdi:
- Siz qoca kişisiniz. bilirsiniz ki. Allah bəndələrini rahatsız ctmək
günahdır.
Salım baş cndirib:
Monı bu savab ilo qol-boyun olan günaha məcbur cdon vardır,
dcdi. - Siz onu tanıyırsınız Xanım orada oturub sizi görmək istəyir
- Harada?
Homişoki ycrdo.
Neco vənı lıomişokı ycrdo?
Daima sızın oturub yazı yazdığınız o söyüd kötüyünün yanınu...
Xanımımz monim meşədo olduğumu haradan bildi?
Xanım hər gün sizi təqib cdir. hotta siz gedondən sonnı orada
durub sizi xatırlayır. Dünon xanım onıda durub sizm yoldaşlanmzla
şeır oxuduğunuzu cşıdırdı O sizın Rəna ile gorüşdüyünüzü do gördü.
Buna göre də sızı xəbərdar edirənı: o çox acıqlıdır. Bir az chtiyatlı
olun. Onun qelbını əle alın. heyocanım sakit etm eye çalışın. O sizin
Renanızı da məhv eder.
Şaır Qotıbonın bağbanına qulaq asa-asa gedirdi. Qetıbəm n bu
sevgı macerasından yaxasını ne vochle qunaracağı baresində düşünürdıi Ronaya qarşı düzelon sui-qosd Nizamini her şcydon artıq düşündürürdü Q ətibe oturan ycro bir neço qedom qalmış qoca bağhan
dayandı. Nızamı iso Qətjboyo doğru ırolilodi. Q ızşairi gördiiyü zaman
biitıin vücudu tıtromoyo başladı Şaır bırıncı dofo idı ki, Qotibonı bu
voziyyotdo görurdü Qız ayağa qalxıb bır neço qedonı irəlilodi, lakin

vücudunda baş veron zəlzəle onun qedem atmasına mane oldu, dayanıb titrəm eye başladı.
Qətibe yalmz ycrimək deyil. Nizamiyə salam verməye və danışmağa bele cəsaret ctmirdi Çünkı o öz sevgısinin ümidsizliyə təsadüf
etdiyini yəqin cdırdı. O bilirdı ki. birterollı scvgı hcç bir zaman müvoffoqiyyot ^azana bılməz. Onun salam vermeməsino və danışmamasına
səbeb Nizaminin dilmdən çıxa biləcək "yox, scvmirəm’’ kəlmələrini
eşitməkdən qorxması ıdi. Lakın o öz xariqüladə gözellıyınden ümidını
kesməmişdi. Nızami kımi şainn bu qodor yüksək bir gözəlliyə xor baxmayacağına inanırdı. O, öz qolbindo deyirdi: "Əreb, türk və rum qanından yaradılan bu möcüzo gonc şairin qəlbini esir cdo bılər". O elə düşünürdü ki, dünyanın qelbıni çırpındıran bu gözlor gənc şainn də qəlbını
çırpındıra bıləcəkdir. Qətibə clə fıkir cdırdi kı, şcir, payız nan ktmı titreyən döşlər, gül yarpağma istehza yağdıran dodaqlar, gülümsər qara
gözlor ve sairə gözəlliklər üzenndə qurulduğu üçün şair de bu ılham
monbəyini əlindən buraxmayacaqdır. Buna göre də Qetibə baş örtüsünü
gotürüb bir neçə qədəm daha şaire teref irəliledi. daş-qaşa, incilere,
ıpeklere bürünmüş bu gözel, canlı bir xəzino kimi şaıre yaxmlaşdı
Qətıbə öz gözallıyi, öz ezometi vo dəbdəbosi ilə hərəket edib
şaire doğru gəldıyi zaman, Nizami do üstünə bir kabus vo bır qorxunun yaxınlaşdığım hiss cdir vo no vochlo öz qelbine hakim ola bileceyi baresində düşünürdü. Lakın o bu qorxunu özündən rodd ctmək
üçün o qədor de çətınlik çekmedi, bir an keçrnədon sankı Rəna gəlib
onunla Qətibənin arasında hayil olub durdu. şaır gözlənnı açdığı
zaman artıq Q ətibeye deyil, Rənaya baxırdı.
Nizami Hüsaməddinlə olan söhbetin Qətibəyo yctışdıyını yəqın
edirdi. QLZin bütün baxış və duruşu da bunu göstərırdi. Heç şübhe vox
ıdi ki, Qətibə bu gün Nızamidoıı qəti cavab alnıağa gelmışdi. Bu ısə
şair üçün hər bir m əsəlodən çetın idi.
Nohayot, Qətibo qara gözlərınm qapaqlannı böyük bır təreddüdlə
qaldınb şairin üzimə baxdı, yavaşdan:
Axşamın xeyir olsun! - dcdi ve alıni Nizamiyə uzatdı.
Şair, qızın əlini əlinə aldığı zaman onun külek qarşısında titroyon
ınce bır şaxe kımi titrədiymı hıss etdi Buna göro də uiana-utaııa qızın
salamının cavabını vermoyo m ocbur oldıı:
Əlcykəssalam, möhtərəm qız, men bu olin daima xoşbexl olmasını ısteyırom, - dcdı.

Qız olini Nizaminin olindon çokmok isiomırdi, o bununla öz scvgisinı şaırın qolbıno aşılamağı düşünürdü. Eyni zamanda şairm. "Mon
bu olin daiına xoşboxl olmasım istoyirom" dcdiyino qarşı cavab hazırlayırdı. Lakin bu çox da asan dcyildi. çünki o qarşısında duran şairin
bır qala qodor sarsılmaz oldugunu anlayırdı Buna göro onun arzu
qanadları qınlır. o yüksok alomlorə ııçmaq islorkon özünü ycnılmoz vo
scvgisindo inadlı olan bir goncın qarşısında görürdü. Qotibo bu fothcdılmoz qaiaya sahiblonmək istərkon, özündə bir acizlik hiss cdirdi;
çünki o. Nizaminın qadın gözolliyi qarşısında sarsılmaz olduğunu bir
ncço korə sınaq ctmişdi.
Lakin, buna baxmayaraq o. son qüw otini mcydana qoymuşdu. O
həm gözəl idi. Iıəm də gözəlliymdon bir silah kimı ıstifadə cdırdi: əlini
şainn əlindon çokmok istomirdi, bütün naz. qəmzə. ulanmaq, qısqanmaq, rəng vcrib rəng almaq, hotta göz yaşları axıtmağı . Hamısını təcrübədən kcçirirdı Nohayət, o, özünü olə alaraq şairo sual vcrdi:
- Söylə. şair. söylə! Sən bu ol sahibını xoşboxt ctmok üçün qoti bir
söz dcyo bilocoksənmi?!
Qətibə bu sözlori dedikdon sonra, ycno də utandı, başını aşağı
salıb. güləbotin naxışlı başmaqlarına baxmağa başladı. O, axşamm
kəskin sorinliklərino baxmayaraq tərləmişdi, hər iki torofdən yanaqlarına düşən qara saçlan yağışda ycnı çıxmış yasəm ənləri xatırladırdı.
Şaınn vəzıyyəti isə çıxılmaz vo ağır idi. O öz-özüno düşünür və
dcyırdı:
- Bu dünyada sevgi xəstoliyino tutulmuş bir qıza “yox, sevm irəm ’’
dcməkdən daha çətin bir şey təsow ür ctmək olarmı? “Scvm irəm ”
sözü dolıcəsıno scvən bır qıza zəhər ıçirmok qodər qorxulu dcyilmi?
fiu söz qız qolbi üçün sağalmaz bir yara dcyilmi? Bu kəlmo Qətibə
kımı m əğnır vo gözəlliyinə inananlar üçün do unudulmaz bir təhqir
ıdi. Əcəba, həyatdakı bütün incə hissləri özündə morkozloşdirən qəlbm no kimi bir maddə olduğunu tobiblorden, fılosoflardan daha yaxşı
öyrənən bır şair scvgısini clan cdən bir qızı no kimi bır vicdanla rodd
cdə bilər?!
Şaır düşünür. qıza dcmək üçün sakitcdici bir cavab axtanrdı: o
cavab "yox" kəlmosilo “boli" kəlmosini ifado ctm əyocək orta bir
kəlmo olmalı ıdi.
Qətibo də düşünürdü, o da öz qolbmdo Nizaminin verəcoyi cavabı
ölçüb biçırdi. O, fikrindo gah şairın böyük əsorlərinin ilhamı kimi tə-

cossüm edir, onunla məsud bir həyat qurub yüksəklərə qalxır, gah
ümıdsizliyo cnərok tolıqir vo hosrətlor içorisındo çapalayırdı. Cavab
vcnnok istoyon vo cavab almaq intizannı çəkonlor bir korə başlanm
qaldırıb, bir-birinin üzüno baxdılar, çünki sükut və intızar adi çorçıvosindon kənara çıxırdı.
Şair qızın ikinci koro sual vcrmosino imkan buraxmamaq üçün
sükutu pozaraq dedi:
Möhtorom qız muhüm bır cəhəti unutmamalıdır. Ayaq üsto görüş
vo ayaqüstü danışıqlar obodi bir səadotın təşkili üçün çox azdır. Aılo
qurmaq ınsanlann həyatında mıihüm bir hadisədir Bu hadiso tosadüfı
olmayaraq tobiidir. Bu kimi zoruri hadisoloro qarşı chtiyatlı və düşüncoli olmaq lazımdır. Həyatı bir-birino aşılamaq üçün xasiyyət birincı
şortdir. Xasiyyotlorin bir-birilo banşmaması, cyni zamanda onlann bir
ailə toşkili münasiboti ılo bir-binlo daima qarşı-qarşıya durması. bozon
ikı zidd qüw ənin təsadüfundən alınacaq munfı notıcolori doğurmuş
olur. Gözol qıza bunu da demoliyəm kı, nə qızlar, no do oğlanlar birbirlərini scvdiklori zaman qolbın ixtiyannı kəməndə salıh gözlənn
sərəncamına vcnmomolidirlor. Scvgmi qolbo aşılayan gözlordir. Gözlor
bəzən qəlbi aldada bilər Biz daınıa çalışanıq qəlbın. gözün vo ağlın
vozifolorini düzgün bır surotdo təqsim etmolıyık Insan bu üç ünsürün
doğru bir surotdə fəalıyyət icra ctmosı noticosindo xoşboxt ola bılor. Bu
cohotləri nəzərə alaraq bizim ikimiz do bu ünsurün bır-bınno təcavüz
ctmosinə imkan vermomoliyik. Çünki gonclik zamanmda insanlann
gözlori ilə ürəklori birləşib ağlın qarşısmda haqq-hesab vcrmokdon
boyun qaçırır vo özbaşına ışləmoyo başlayırlar. Bunun üçün də alım
adamlar dcyır ki, insanlar gənclik zamanı ağıl ilo hıssıyyata fərq qoya
bilməzlər. Hoyat sohnosino atılmaq, dünyanı dalıa tcz öyronmoyə ean
atmaq, ictimai mühitin qanunlanm monimsəmok üçün toləsmok gənclıyin ən scvimli xüsusiyyətlərindon bırısıdır Lakın ailə həyatı qunnaq
işində tələsmok hoyat qanunlanm təhrıf ctmokdir.
Bozon gənclor öz səadotlonnı qurmaq üçün bəşərı münasibotlərı
unudur, Onlar bir çox hadisolordə öz soadoilorınt başqalanmn bodbəxtliyi üzorindo qumıaq istoyirlor Bu cür gonelor scvgı xostolorıdır
Onlar öz ağızlarınm şirin olması üçün başqalarına zəhor içirmok istoyırlor. Gözəl Qətibədon bır ricam vardır: bu barodo bir qədor do fıkirləşok. Ycno do görüşüb damşaq. Siz elə bılmoyin kı. bu dünya sı/.tn
gözünüz gördüyü kımı ınaneosiz bir düzəngahdır. Əksino, dünya çox

cniş-yoxuşludur. Hoyat dolaşıq yollar. kcçılmoz cığırlar, qorxulu
godiklor, uçurumlnr vo çala-çuxurlar arasında qurulnıuşdur Bu qodor
tohlükoli yollan kcçmok üçün tapmaq istodıyimiz yoldaşı, lazımi diqqotlo, ağıl vo düşünco ilo öyronmoliyık. Əlvcrişli olmayan hoyat və
yol yoldaşı ınsanı uçurumlar, çaİ3-çuxurlar qarşısında yalnız qoyub
qaça bilor, bunu bir çoxlarının hoyatında görmüşük. Hor şcydon sonra
biz mcşo torpağından goyormiş göbolok dcyilik; Allah öz ycrindo
qalsın, ata-analarımız bizıtn yaradanlarımızdır Onlara yanaşmaq.
onlann məslohotlorini almaq. hor şcydon ovvol luzımdır.
Qotibo bu sözdo haşını qaldırıb yalvarıcı bır surətdo dcdi:
Şair. mono ınan, no atam, no do anam monim xoşboxtliyimo
manc ola bilor Son özün bilırson ki, onlar bu işdon xobordardırlar.
Nızami çox gözəlcəsino bilirdi ki. o, Qotibonm scvgisino razılıq
vcrso bclə, bu hadiso ycno do baş tutmayacaqdır, çünki Əmır inanc
xalqa rohborlik cdon şoxsiyyotlorin hor birisini bir vasito ılo aldatmağa
vo bununla da sabiq nüfuzunu oldo ctmoyo çalışırdı.
Ərnir İnanc Qotibonin Nizamiyo hüsn-roğbot göstormosino yol
vcrmoklo borabor, onu Hüsaməddınə do vod cdirdı; Dilşadı Bağdada
göndormoyo hazırlandığı halda Foxroddınin do başını aldadır və Dilşadın Fəxroddınlə olan tamşlığına maneo törotmirdi
Lakin Qotibə at3sının bu siyasotindon xəbərdar dcyildi, buna göro
do şairi, ata-anası torofindon manco törodilmoyəcəyinə inandırırdı.
Qotıba titrok vo hoyocanlı bir səslo:
Mon bu gün şairdon qəti cavab almaq qərarına gəimişəm, dcdikda Nızami dorin bir fikrə qorq oldu. Bunun üçün Qətibo soruşdu:
Noyi düşünürsən?
Bir qolbi tıkm ok üçün başqa bır qolbi y ıx m a ğ ın mümkün olubolmamasım düşunürom. Tobiot bir qolbın ikı tərofo bölünməsi imkanım yaraLsaydı. tnon heç də vıcdan əzabı çokmozdim.
Qotıbo şaırin no demok istodiyini dorhal hıss cdərək söylodi:
- Bir qəlbin ıki torəfo bölünmosiııo hansı qız razı ola bilor'?!
Mon çox toəssüf cdirom ki. gonclordon bırçoxunun qolbi özündo
olmadığı zaman, gözol qızlar onların qalbini tolob cdirlor. Nə cdoson,
qolb clə bir şey dcyil ki, birinin olindon alıb, o birisino vcrosən.
Doğrusunu söylo. sən qolbini monə vermoyəeoksonmi?
Birisino doğnı dcmok üçün başqasına yalan dcmoyo məcbursan
Lakin mon bunu vicdamma sığışdıra bilmirəm. Doğrusu budur.

Mon sonı gözəl, yaraşıqlı bir gəne olduğun kimi, sonotkar bir şair
olduğun üçün de scvdim.
- Zonnımco, yoxsul bir şaire bu qodor böyük ohomiyyət vcrmak
ycrsizdir. Mono vcrdıyinız bu qodor ohomıyyot, göstordiyimz somımı
hörmotlor moni daha da rahatsiz edır. Özünüz söyloyın! Mono qarşı bu
qodor scvgi vo ehtiram bosloyan bir qızı mən necə aldada bilorəm?
Qotibo Nizaminin olini ycnə de əlinə aldı vo dedi:
- Mon istoyirom ki, o nofis şerlorin ilhamı məndən alınsın. Sənin
ılham donizindon çıxan nadır incilor, bır kəndli qızının boynundan yox.
Qotıbonin boynundan asılsın. Daha doğrusu, sonın bütün Şorqdo
qazana bilocoyin şöhrətin şoriki olmaq istoyirom. Mon sanin yuratdığın
xozinonin divarlan san samanla suvanmış palçıq otaqlarda çürümosini
ıstomıroın. Mon səni daxmalardan, hoqir otaqlardan çıxanb ali saraylar.
kaşanolor, malikanolər, tontənə vo dabdabolər sahibi etmok xoyalındayam. Mon istoyirom ki. bütün Şərqdə moşhur olan nocib Qotibanin
dünyası soninlo bır daha şəroflonsın Son bundan sonra xolifo babamın
- müqoddos Müstorşıdbıllahın şairı sıfotilo Bağdad dünyastm olo
alacaq, tarixin meşhur şairi Əbü N ow as vo Əbülətahıyəiorin əldo ctmış
olduğu şərofı qazanacaqsan. Bundan sonra sonin şcrlonni lal, kar meşolor yox, boni Abbas xolifolorinin tontənoli saraylan eşidocokdir.
Q etibə zənginlıklərdən, saraylar və malikanotordən danışdığı
zaman Nizami düşünür vo xofıf-xofıf gülürdü. Lakin Qotibomn onu
tez-tcz yoxsul dcyə təkrar ctməsı, xüsusən onun evmin fəqırliyindon
danışması, hətta Rənanın adını çekdiyı zaman “bir kandlı qızı" deyo
onu təhqir cləm əsi Nızamının acığına gəldi vo ona bu məzmunda bır
şeir oxudu:
“Foqır boxtovorom, şairom, zobordosiom,
Cahan kımınso qoy olsun, mon onda sorbostom.
Hoqiqot ohliyom, hor eybdon müborrayam.
Əgor dağılsa bu dünya, mon ayrı dünyayam.
• • •
Əgor hoyat üçün alom hoyata yalvarsa,
Dağılsa. yansa boşor, kainata yalvursu.
Foqot mon ölsom, ozilsom do ıczo ıdl açmam.
Qoza golirso do, golsin, mübarizom. qaçmam".

Qotibə dorhal şairın acııjlandığını hiss cdorok onu sakit clmoyo
çalışdı:
- Son monim sözlorima obos ycra monfi mona vcrırson; mon seni
yüksoltmok istorkən tohqir ctmok istomodim. No cdım? Madam ki,
son monı rodd ctmok üçiın bolıano axtarırsan, o zaman monim dediklonmi tohrif cdo bilorson Hom do ki, şaırson, yaradıcısan...
Qotibo yanm saatdan artıq danışdı. Scvgi dastanlarını cürbocür
qafiyolor vo mozmunlarda oxudu, o ağladı. güldü. nazlaııdı, acıqlandı,
ycno do şairdon müsbat bir cavab ala bılmodi Nəhayot, alinı Nizaminin olindən çəkorak. göz yaşlan ilo aynlmaq istərkon. Nizamidən bu
sözlon cşitdi:
- Qızlarda baş vcran bu kımi hallar kcçici hallardandır. Onlar
süratlo sevdiyi və düşünmodon insana bağlandıqlan kirai, sürətla,
düşünmodon insandan aynlar vo unudarlar.
Nizamı aynlıb getdi. Qotibo iso olduğu ycrində qunıyub qalmışdı.
Bir az keçondon sonra o qayıdıb söyüd kötüyünün üstünda oturdu,
düşünmoya, bcyni qızmağa və düşüncəlori alovlanmağa başladı. Sevgısi böyük bır ıntıqam hıssilo alovlanır. bu qədor alçalmasma qarşı
özözüno nifrat cdirdi.
Hüsamoddin uzaqda dayanıb, Qotibo ilo Nizamı arasında gcdon
söhbotləro qulaq asırdı. O, Qotibonin yalvarışlann Nizaminin ona vcrdiyı cavabı cşidır vo umidlon ycnıdon canlanırdı. Hüsaməddin, Ntzamının ailo təşkılı barəsindokı (ikırlorıno xüsusi qıymot verdiyı üçün
öz-özünə bclə düşünürdü:
Şaır doğru deyır. Bır qolbı bırısındon alıb o binsınə vcrmok çox
çotındir
Lakın bu fıkır Hüsamoddini tarnamilo qanc salmırdı, çünkı o özü
dolıcəsino sevir və bütün bu folsofo onu tomin etmirdi.
H ər halda o, Nızamidon razı idi. Bir ncço gün ə w ə l Nizamının
verdiyı sözlordən onun somimi olduğunu hiss ctmişdi.
O şad bır halda Qotibonin yamna goldi, adotı üzro qıza baş əyib:
Axşamınız xcyir olsun! - dcdı.

Qotibə cavabında:
Çox razıyam! Gct xəbor ver qulamlar taxtıını bura gətirsinlər,
—dedi.
Meşonın sıx yerıdir. Ağaclann şaxolorı taxtın çiyində apanlmastna
ımkan vermoz. Yaxşı olardı ki. birneço qədəm söhbot cdo-cdo gcdaydik.

Qətibə ayağa qalxdıqda Hüsaməddin ona dedi:
- Mon zonn edirom ki, xanımın bugünkü soyahoti homin bu söyüd
kötüyü ilə əbədi olaraq vidalaşmaq üçün idi.
Qotibo cold ona torəf dönüb:
- Sən özünü bir qohroman hesab edirson, - dedi. - Lakin yaralanmış bır adama yara vurmaq mərdlik vo qəhromanlıqdan uzaq bir ışdir.
- Mon sizə yara vurmaq istəmodım Ancaq sizın sohvlonnızin no
kimi bir naticə vcrdiyini sizə anlatmaq ıstodim. Şair çox gözol dcdi
Təbiot bir qolbin iki torafə bölünməsi imkanım yaratmamışdır
- Mənim üçün fəlsəfə danışma, tobiətin imkan vcrmədiyi hcç bir
şcy yoxdur, har şeyi insan yaradır.
- Siz monim nəsıhətlonmo inansaydınız, bugünkü görüşü təşkil
ctməzdıniz. Şaır də sizi bu qodor açıqcasına rodd cloməzdı. İndı mono
deyin görüm ycnodəmı onu sevocəksıniz?
- Xcyr, scvməyəcəyom, inanın, indi o mənim düşmənimdir Mən
ona öz Ronası ilo xoşbəxt yaşamağa imkan verməyocəyom Hətta mümkün olarsa, onu məhv etdinb öldüracoyotn. Lakın onun qobnııdo oturub
ölənə qədər ağlayacağam. Mon no scvgini. no do təhqiri unudncağam.
Sən do momm yaxamdan ol çak. Mon babamın müqoddəs ndasına and
ıçıram, hcç bır kəso sevimlı qadın olmayacağam. Onunla yaşaya bilmədim, heç bir kimso ilə də yaşaya bilmoyəcoyom. çünki insan ömründo
ancaq bir kora scvo bilor Mon bundan sonra hor kosə baxsam, onu
qucaqladığımı hiss edəcəyəm. Hər kəslə olsam, sanki onunla olacağam.
İndi son də mondən uzaqlaş. çünkı mon no sonin. nə do onun dc>-ilom
Hüsamoddin Qətibənin bu sözlənno istchza ilə güldü:
- Yüksokliyi aşağılarda arayan adamlar özünü daıma aşağılarda
görməlidir, - dedi.
Qotıbo bunun cavabını vcrmoyo ıınkan tapmadı. çünki qulamlar onun
taxtını irali gotırmışdi. O, bır saat bundan ow ol bu taxtın üzənno oturub
böyük bir ümidlə mcşoyə gəldiyı halda, indi ümidsiz və tohqır olunmuş
bir surotdə taxta oturub mcşədon çıxırdı. Əlvan ipoklor vo zorzivərlə
bozonmiş taxt Qətibə üçiin qorxulu bir tabutun qənaətinı vcnrdi.
Kənizlor vo cariyələr taxt qabağmda qohqoho ilo güldüyü zaman.
Qotiba qolbdon ağlayır ve acılar ıçındo qtvrılırdı.
O.
mcşodon çıxdı. Lakin bu soıı gcdiş dcyildi. O sonra hor gün
yeno do meşəyo golir vo haman söyüd kötüyünün üstüııda oturub
düşünür vo kcçon günlori xatırlayırdı

QIZIL ARSLAN
Eldoniz oğianlan Azorbaycanı idaro ctmoyo başlam ışdılar.
Conub-qorbi Azorbaycandakı ılaotsızlik. Marağa hakimi Qara Söngonn moğlubıyyeti noticosiııdo tosviyo olunmuşdu Qızıl Arslan T obnzdo uturub Şımalı Azorbaycan mosololorı ilo meşğul olduğu zaman,
ycrli hakiınlor ycrlorin voziyyəti barosindo hökmdara bır çox osassız
moktublar gondonrdi. ü n lar öz mövqclonndo qalmaq iiçün momlokotdo mövcud olan narazılıqlann s<>bəbini gizlodirdilor Buna göro do
Nızjjmı Qıztl Arslandan şcir vo odobıyyata dair aldığı moktubun cavabında momlokotin voziyyətini yazmış vo nanızılıqlann sobəbini qismon aydınlaşdırmışdı.
Nızami öz moktubunda məmloketdo mövcud olan üsyanlann
yararsız olan hökumot üsul-idarosı notıcəsındo yaradıldığım ve momlokotın islahata möhtac olduğunu, xalqın ctimadmı itırmiş ycrli hakimlorin ise doyışılmosi lüzumunu qcyd ctmişdi.
M ektuMa qcyd cdilən əsas məsololordon birisi do milli m odənıyyotin təriqot ve mozhəb mübahısolorı tohlükesıne moruz qalması ve
mədoni vasitolərin ycrlı hakımlər torofinden dağıdılması işlerinden
ibarot ıdi.
Moktuba cavab yox idi, bir çoxları moktubda "üsul-idaroyo toxunmaq lazım dcyildi, hökmdara moslohot vcrmək chtıyatsızlıqdır’’
- dcyo üzdo də olmasa, dalda Nizamim tonqid cdirdi Məktub yazıldığı
zaman Nizamiye mosləhot vcron vo yazılan m oselələre torefdarlığını
clan cdonlər, indi “bizıın osla xoborimiz yoxdur, qoy özü de cavabım
vcrsin", - deyo hərycrdo damşırdılar. Nizaminm otrafında yalnız Foxroddin qalmışdı, o daima Nizamiye dedi-qodular haqqında söhbət
açdığı zaman dcyirdi:
Biz bu mektubu göndərməkdo hcç xəta işlemomişık. Qıztl Arslan bu momloketı scvirsa. bizi toqdir etməlıdir. Məktubda, m omləket
vo hökumotin seadetindən başqa bir şey teləb ctmomişik. Əgor hökmdann bundan acığı gelirsə, qoy golsin Biz məmlokotin vo xalqın veziyyətını hcç bır zanıan gizlotmeməliyik. Mən moktubda göstorilən
mosololərin hamısıııa şonkem . Son meni tanıyırsan, Foxroddin səni
heç bır zaman yalnız buraxmayacaqdır.
Bu kimı m osololər Nizamı ilo Foxroddin arasında tcz-tcz danışılırdı. nohayət, günlerın bırindo Foxreddin Məhsoti xanımın kcfini

soruşmaq üçün Nizaminin cvino goldiyi zaman şairi hoddindon anıq
şad gördü. Mohsoti xammın xosteliyi de sanki sohhoto üz qoymuşdu
Rena ilə Nizami onu temiz hava almaq üçün hoyeto çıxarmışdılar.
Mohsoti xantm Rena üçün 1020 fıkirleşdiyi rübailori oxuyurdu.
Nizami Foxroddini gördüyü zaman:
- Bir az da yubansaydın, dalınca adam gönderocokdim. - dedi
Foxroddin şad bir xeber goldiyıni anladı. O ovvolce golib Mohsoti
xammın elinden öpdü, Ronanın kefini soruşdu, sonra Nizamiyə tərof
dönüb:
- Gözlorin mono böyük bir şadlığm xəborini verir. - dcdi.
Nizami qoltuğundan böyük bir doftər hocmmdo bir məktub çıxarıb Fəxroddinə vcrdi:
- Al. oxu, qoy mühafızəkarlar, qonıaqlar omin olsunlar kı. Nizaminin yazdığı moktublardan hcç bir kəs zoror çokməz.
Oniar moktubu oxumaq üçün Mehsetı xanımı da götürüb otağa
gəldilor. Fəxroddin ellori titrəyo-titroye moktubu oxumağa başladı:
“Möhterom şair!
Moktubunuzu alıb gözlorimə vo dodaqlanma sündüm. Bir şain
görmüş ve onunla üz-üzo otunıb söhbət ctmiş qodor sevindim. Moktubun cavabı təxirə düşdü. Bunu bir etinasızlıq kımi mona etməyın
Hor halda bu toxir sizi düşündürməmiş dcyil. Momlokətin voziyyotino
və Azorbaycan xalqmın ohvali-nıhiyyosıno aid yazdığınız bu moktubtın, dövlet quruluşu nöqtcyi-nozərinden böyük bır ohomiyyoti vardır
Sizin başınıza and içirəm. məktubunuz menım bütün varlığımı titrotdi.
Moktubda göstərdiyiniz m əsəlolorm hamısı sanki ıkı qolbın. ikı
düşüncenin mohsuludur. Şair bilmelidir ki, o qəder düşüncoli, o qodor
modenı surotdə yazılmış moktuba cavab vcrmok üçün toləsmok
olmazdı. Mən sızin hökumot quruluşuna aid fikırlorinizi çox diqqotlo
oxudum Zaton, solcuq hökmdarlarından müovyon vo möhkonı bır
hökumot quruluşu olmamışdır Buna göro do onlar xalqların modənı
vo ictimaı voziyyotləri ilə hcsablaşa bılmozdilor. Azorbaycanlılar solcuq hökmdarlan qarşısında mılli müqoddorat mosolosinı qova bilm əzdılor. Horgah hökmdarlar bu hüququ Azərbaycan xalqma vcrmok
istəso bclo, bunu bacarmazdılar. Çünkı solcuq xanodanınm müossısı
Toğrul bəy öz qardaşı lbrahim Yənalı Azorbaycan momlokətino
hakim toyın etdiyi zaman ona müoyyon bir hökumot qunıluşu ilo iş

.ıpiinnasını göslurmomişdi. O z;ıman A/orbaycan momlokolindon fars
vo orob nüfuzunu qovmaq mosolosi do qoyula bilmozdi; vünki Qaim
Uiomrullah Toğnıl boyın hökumotini tosdıq ctdiyi zaman (hicri 430).
Mibotullah adlı bir orobi do müavjn. daha açıgı, nozanıtçi sifotilo onun
yanına qoşmuşdu. Buna göro do no Azorbaycan, no Xarozm, no do
Iraq vo Əcomdo mıllı dil v«ı medoniyyol, milli müqoddorat mosolosi
qoyula bılmo/dı.
Tognıl boyin Qaım Bıomrullah ilo apardığt müdaro siyasoti momlokotlordo xolifo nüfu/unun davaın ctmosıno ımkan yanıtdı. Ilolo o.
qarda>ı Davudun Arslaıı xatun adlı qı/ını Oaim Biomrullalıa vcrib, özü
ıso Qaim Bıomrullahın qızı Scvido ilo cvlonmoklo başqa ölkolorlo bırlıkdo A/orbaycanın sıyası vo ıctımaı voziyyotıni ağırlaşdırdı. Sız mokiııbunuzda Toğruldan Alp Arslanın Azorbaycandakı islalıatına ışaro
cdirsım / Doğrudur, mon onun islahııt işlorilo çox maraqla tanış oldum
L.ıkın hor bir ıslahat vo yaxud hor bir modoni toşobbüs, hökumot quruluşurıa ıstınad ctmolidır. Quruluş modoniyyoto müsaido vcmıozüo,
qurulu> ıslnhata ımkan yaratma/sa, ıslahat hcç bir müsbot notico vcro
bilmoz.
Toğruldan sonra böyük vo cahangir bır hökumot toşkil ctmış olan
Alp Arslaııda da müoyyon vo osaslı bır hökumot üsul-idarosi yox idi
(hicrı 455). O, Yomondon Oqsuso qodor gcniş bir momlokoto hökmran oldugu halda, momlokoti ö / ailo ü/vlon arasında toqsim ctmosi vo
ycrlordo olan hakimlorin bır morkozo tabc olmaması, Alp Arslanın
düşündüyü ıslahalın hoyata kcçmosıno imkan vcrmozdi. Lakin mon
bclo düşünmürem. B ı/ ümummomlokot mıqyasında vahıd bir üsulıdaro vo muoyyon hokumot quruluşu totbiqınn müvoffoq olmasaq da.
ycrlorın sıyası vo ıctimaı voziyyotino istınudon hor ycr üçün ayrı-ayrı
üsul-ıdaro toşkılı barosındo düşünmolıyık Mon bu barodo şain omın
cdırom. liorjjah Toğrul bıına razılıq vcrmoso bclo, bız Azorbaycan ataboyı olduğumuz üçün Azorbaycunda müoyyon bir hökumot quruluşu
totbiq ctmolıyık Azorbaycan xalqı bizi öz hökumotı kimi tanımazsa,
müdafıo clmoz.
Sız moktubuııuzda, Azorbaycanda mövcud olan tonqot mübarızolorıno ışaro cdırsınız Bu mosolo nıonı do düşündürür. Bizim çotm likloro rast golmomiz mosolosi vo bundan ibarotdir. Bu günlordo Isfalıanda başlamış suıını->io vuru>ınaları yuxandakı ıddıamı tosdiq cdir
Vuruşmalara nıhayot vcrmok üçün clmi yollardan istifado cdo bilm o-

dım. Çünkı bu üsyanın başqa ölkolorə sırayot ctmosi chtımalı monı
qorxutdu. Buna göro do sünni-şio vunışmalannı qanla boğmaq mocburiyyotindo qaldım. Lakın siz.in moktubunuzu aldığım zaman tocilı
surotdo Bagdud xolifosi Müstorşıdbillaha moktuh gondorıb Babok
üsyanına dair vosiqolon ıstodim. Buna göro do vosiqolor oldo cdilmodon vo bunlarla tanış olmadan torıqotlorın mohv cdilmosıno aıd fıkrımı
sizo yaza bilmodım.
Yazıları göndoriblor, ncço gündür ki, onları oxuyuram, Babok
üsyanının mündoncosinı, onun ınkışaf yollarını vo üsyanın moğlub
cdilmosi soboblərini öyronirom. Vosiqolordon aldığım qonaot budur:
Istor Momun xolifonin, istorso ondan da sonra Mötosim xolıfonın
katıblori Bahok üsyunmın coroyanı vo oııun ınkışafı yollannı yazarkon
dını hissıyyata qapılıb, hr>qıqotı tamamilo tohrif cdiblor.
Lakın mon Babok ühyanından sonra Az.orbaycanda baş vcron
hütün üsyanların tarixinı oxuyurkon bu üsyanlann lıamısında Babok
üsyamnda mövcud olan ünsürlorin olduğunu görürom.
Xolifo kıtabxanalarmda saxlanan bu yazılar no qodor tohrif cdilınişdirso, ycno do Babok üsyanının mündorıcosını taınamilo örtmoyo
müvoffoq ola bilmomişlor. Yazılarm hor bır sohifosındo Babokın osas
fıkırlori parlamaqdadır. Babok xalqların bırlıyını yaratmaq iiçün dino,
torıqoto vo mövhumata hücum ctmokdon ba^qa bir yol ıntixab cdo bilmomişdir.
Bağdaddan gotirilon vosiqolorin içorisındo çox qıymotli vo tarixi
vosıqəlor do vardır kı. onlar birınci Momun xolifonin yazılarıdır Bu
olyazmalarımn mühüm bır qısmı Momunuıı Babok üsyanına daır yazdığı xülasolorıdır. Momunun xülasolonndo Babok üsyanmdakı sohvlorin soboblori aydınlaşdırılır. liyni zamanda. Momun bonı Abbas
xolifolorinin xoyanotlorinı sayaraq yazır ki. onlar xalqı clm vo modoniyyotlo dcyil, din, mo/.hob, torıqot vo mövhuınat vasitosılo kor cdib
özlonno bağlamaq ıstoyırdilor
Momun dcyir ki, xalqı sağlam bır hökumot quruluşu tlo birloşdirmok ovozino dınlo bırloşdirmok toşobbüsü xolifolorın on boyük xotalunndandır.
Momun dcyır ki, “Orob vo yohudi alımlormm islam dinıno uyğuıılaşdırdıqları din folsofolonnı, xolıfolor bütün ıslam dünyasına yayınağa vo noşr ctmoyo çalışmışlur. Buna göro do ıslam xalqında dıni
düşüııco, sıyasi vo modoni düşüncoloro qalib golmışdır"

Məmıın öz xülasolorindo Babok üsyanma sobabiyyol vcron cohotlon aydınlaşdıraraq dcyir ki, "Yunanıstanda olduğu kimi islam momlokotlonndo do millı modoniyyot ycrindo dın modoniyyoti qurmaq fikri
mcydana atıldı. Ölkolori Həsəbaniyyo teriqotı yolu ilo yunan İskenderiyyo moktobinin mohsulu olan tosevvüfun dorin çuxurlanna saldılar".
Boni Abbas xolifolennin hökumot quruluşunu tenqid cden bu huşyar ve ağıllı xelıfo dcyır ki, "xolifolor ilahiyyat-ıslamiyyet felsofesıni
Yunanıstandan alıb orob dünyasına yaydıqları kimi, onu İran ve Azorbaycan xalqlanna da cyni şokildo ycdirmoye çalışdılar. Onlar xalqın
əhvali-ruhiyyosilo hcsablaşmayaraq, modələrtn bu ağır ve ürek bulandıncı qidanı hozm cdib-cdə bılməyoceyini yoxlamadılar.
Bu səboblo do Babək vo onun otrafındakı ziyalılar İslam dininin
doğurduğu yüzlorcə tərıqətin Azorbaycanda mövcud fıkir serbəstliymə əngəl törotmosino soyuqqanlılıqla baxa bılmədilər. Hcç şübhə
yoxdur ki. onlar məzhəb ixtilaflannın mədənı düşüncəye düşmən
olduğunu bizdən daha ə w ə l dork cdo bilmişlərdı. Momun xelife ölkəlorinı toboqeloro və modoni səviyyəlonno osason müeyyən hissələra
ayırdığı zaman, Cənubı ve Şimalı Azorbaycanın vəziyyotıno toxunaraq xülasələrindo bclə yazır:
“Xüsuson Azərbaycan məmləkotı qodriyye. cəbrıyyə və m ötəzile
tənqət və m əhzəblərinin cövləngahı kəsildi'. Buna görə də mən
Babokin üsyanından xobor tutduğum zaman qəlbən scvindim, lakin bu
üsyan inkişaf ctdikdən sonra babəkçılerm buraxdıqlan böyük sohvlər
məni düşündürməyo başladı. Babək və onun otrafındakılar nıübarizəni
təriqət və mozhob olcyhino dcyil, dın əlcyhinə başladılar. Halbukı
onlar bir təriqoti o biri tənqətin köməyı nəticəsındə məhv cde bilordilor. Osyan. dını və nəzəri osaslar üzənndə qurulmalı idi. Lakın
Babək bunu qılınc və qoşun qüvvəti esasında qurmaq istədi. Babəkçilər hər bir tənqot və m əzhəbin özünə moxsus fəlsəfəsi olduğunu və
bu folsəfələrin xalqın şüurunda kök saldığını nəzəra almadılar Buna
mən çox toəssüf ctdim. Çünki tonqot va m əzhəblər təsviyə olunduğu
zaman din bir hökumot quruluşu şəklindo qalacaqdı ve ağlı başında
olan xəlıfələr onun mədənıyyət üçün əlvcrişli olmayan terafiərini todrici bir suratdo mcydandan çıxara biləcokdilər.

1Mohiimm.'Hİ Şohnrsınnının "M ilol vo N ohl" adlı osorı; qa/ı
quf" adlı nson

Mon clə zonn cdirom ki. o zaman Babəkin ətrafında onun osas
moqsodinı həyata kcçiro biləcek. təriqət vo ınozhəblori clmı surotdo
radd cdo bilocək alimlor olmadığından, o qalibiyyətı ancaq sılahda
aramağa başlamışdı. Şübhesizdir ki. bclo bir mübarizodo silah tokbaşma qalib gəlo bilmozdi".
Möhtorəm şaır, bu qodor tarıxi vo acı tocrübəlori nəzəra aldığımız
zaman, islahat dcdiyimız işlərde çox chtiyatlı olmalıyıq. Baxınız
Məmun xülasəlori Babəkin sohvleri haqqında no dcyır?!
“Babek üsyanının moğlubıyyot sobəblonndon birisi do onun dinə
qarşı üsyan şoklındə çıxaraq sıyası bır üsyan şəkli almasındadır. Horgah ındi də otmasa, geləcəkdə o məğlub cdıləcəkdır Babək clə düşünür ki, xəlifələr dini vo tənqəti olduğu kimi müdafıə ctm əye çalışır,
buna görə do silahım din əlcyhinə çcvırdiyi zamanda xolifo hökumoti
üzorino də çcvirmişdır. Mən ovvolcə bu üsyam tobrik ctdiyim halda.
indi onunla m übanzeyə qorar vcrmişom” .
M öhtəram şair, bu səbəblə də mon moktubunuzda işara ctdıyınız
islahat mosələsinə çox dıqqətlo yanaşmaq ıstəyırom. Yazdıqlarını/.ın
hamısını tarıxin m əhek daşından kcçinb cavab vcrmok ıstədım Bu səbəblə də Babək üsyanı lanxıni tamamilə nezərdən keçirmok lazım
gəldi. Mən Memun xəlifənin, öz vaxtının ağıllı bir islahatçısı olduğuna
ınanıram. O ikinci koro xilafətı olınə aldığı zaman’ dın. tənqot vo
mozhəb mosololərıni bir daha nəzərdon kcçınb ıslah ctmok istodi
Siz.in özünüzo do molum olduğu üzro Momun Quran hökmlorinın
ıslam xalqı üçün mocburi qanun olmadığı məsolosmi meydana atmışdı Lakin Məmunun bu gözol fıkrı islam ölkələrındə ikı zidd hərokətin yaradılmasına sobob oldu. Onlardan bınsı dinçilorin vo torıqot
müəssisolərinin Məmıma qarşı düşmənanə hərakətindon. ıkıncisı do
Azərbaycan ziyalılannın dorın bir ıfrala qapılaraq din ve hökuməto
qarşı üsyan elm olonndən ibarot idi. Bu horokətlonn hər ikisi Momunun islahat fıkırlorini boğdu. məsələni noticəsiz btıraxdı.
İndi Azərbaycanı tezodon qunnaq işində bu təcrübələr bır rohbor
olmalıdır. Sizin islahaı üçün göstərdiyıniz toklifləri Atabəy Mohomınodə yazacağam. Zonn cdirəın ki. olahozrat Sultan Toğrul da buna
maneə göstərməz.

Iz/oüının “ M ovü' IX osr mıludın t S-cı ılındo

Sonra, Cionca hakimi Əmir İnancın mosolosino aid y.ı/.dığını/
solırlordo dcyırsıni/ ki: "Mon, yoldaşım vo bir do böyıik şairo Məhsoti
xanımdan ibarol olan üç nofor, bır inoyin südü ilo gözol bir surotdo
yaşadığımız halda, Əmır İnanc bülün Aran momlokotini bır inok kimi
sağıb yeyirso do yeno də doymur".
Möhtorom şaır, horgah Əmir inanclar bır inoyin südü ilə kıfayotlonsoydilor, o zaman onlar da Ni/aırıi olardıtar, daha onlara Əmir İnanc
dcmo/diior.
M əktubunu/la borabor göndordiymiz bəzi osərlorinizi aidım.
Orada diqqotımi cəlb cdon parçalardan birisi də Sollan Soncərlo qoca
qadımn hckayosi oldu. Doğrudan da bu balaca hekayoniz göndordiyiniz moktubun mündoricəsilo uyğundur. Hoqıqətdo do səlcuqlar Azərbaycan məmlokəlini, qoca qadının dediyi kimı, ağır və çtxılmaz bir
voziyyoto saldılar Ha/ırda Azərbaycam abad bir məmlokət şoklino
salmaq üçün sizin kimi ziyalı adamların ciddi köməyi lazımdır. Möhlorəm şair! Siz ohalim anlatmalısım/ ki, hazırda hökumoio qarşı üsyan
qaldırmaq vo üsul-idaroni lamumilo rodd etmək Azərbaycan mom ləkoiı üçün böyük bir tohlüko yarada bilor. Çünkı ınomlokoiin qonşuiarında momlokolo qarşı böyük bır sui-qəsd hazırlanır
Yeno do sizdon moktub gözləyirom. Nosibım olursa, görüşüb əiinızi öpnıok soadəlinə nail olaram. Holəlik uzaqdan salam göndərirom.
Tobriz. Qızıl Arslan".
Məktub oxunduqdan sonra Foxroddin şad bir tövr alaraq dcdi:
- Moktub olduqca qonaətboxş bır məktubdur.
Nizami ıso fıkırlı bır surotdo moktubu buküb yazı heybəsıno qoyarkən:
- Moktub o qədər də semimi dcyildır, - dcdi.
Foxrəddin ləəccüblo soruşdu:
Nə üçün? Qcyn-səm ım ilik bunun harasındadır?
Bu moktub ancaq siyasol vo dünyagörüşü cohotcə savadsız
adamların gözünü örtə biler. Q ı/ıl Arslan Babək üsyanından danışdığı
vaxl deyır ki: "Mon, Babok iisyanından sonra Azorbaycanda baş verən
biilün üsyanların larixini oxuyurkon, bu üsyanların hamısında Babok
üsyanında mövcud olaıı ünsürlorin olduğunu görurom".

Qızıl Arslan bıırada ya Babok üsyanmın hansı ünsürlordon mürokkob olduğunu biimir, yainkı Babokdon sonra A/.orbaycanda baş verən
üsyanlann mündoricosilə tanış dcyildir. Onun. Momunun xülasolorindon alıb bizo moslohot üçün göstordiyi parçaiar isə ya tohrif oiunınuş
vo yaxud da başqa bir moqsod daşımaqda olan müoyyon adamların
fıkridir, çünkı Babok üsyam bütün mahiyyəti ilo islam dim olcyhino
başlanmışdı. Şübhəsızdır kı, xolifolik islam dini osasında qurutduğu
üçün, xəlifoiər bu dini müdafıo etm əyə başlayacaqdı.
Qızıl Arslamn Məmundan alaraq bizə aşılamaq istodıyi yanltş
fıkiriorin bırisi do Babəkin dino qarşı yox. tonqotlorə qarşt üsyan
clmosınin zoruri olduğunu ısbala qalxışmasıdır. Bu nə qodor gülünc bir
səhvdir. Babok tonqotloro qarşı elmi vo fəlsofi mübari/.o açdığı zaman
toriqət mübahisolori bır daha alovlanmağa başlayacaqdı. Lakın dının
osasına qarşı qoyulan üsyan on doğru btr yol idi, çünkı dünyada bir
toriqet yoxdur ki, o. dıno istinad etmosin, dinin yıxılması bütün təriqotlorın yıxılması demokdir. Qızıl Arslan məktubunda Babək üsyanının hökumət olcyhino çcvrildiyı üçün meğlub ola bıldıyini göstərmoklo bızi qorxutmaq istəmişdir.
Moktubda mom qənaotiəndirəcək bir cohot vardır ki. o da Qızıl
Arslanın "Azərbayeanlılur bizi ö/. hökumotlori kimi tanımazsa,
müdafıo ctm oz" deməsidir. Onlar ağıllı vo siyasot bilon adamlar
oiarsa, ancaq yuxarıdakı iddiaianm hoyata keçirdikdon sonra Azorbaycan hökumoti hesab cdilocoklor.
Bizim tobii hüdudlanmız lamamıio Azorbaycan alaboylonnin olindodir. Zonnimco, onlar Şirvan şahlığı mosolosini təsviyə edo bılərlor.
Qızıl Arslanm miiii modoniyyot barosindo qoyduğu mosoioior do osas
mosoiədir. Müəyyon və möhkom bır quruluşla idaro edilmoyon vo bır
morkəz otrafında yığıimayan kiçik-kiçik momiəkotlordo islaiıat aparmaq olmaz. Qızıl Arslanm səlcuqilonn hökuməı quruluşları barosındəki fıkirlən tamamilo doğrudur.
Hor halda mən ikinci məktubumda, onun bəzi sohvlorini qeyd
cdocəyəm, zənn cdirom ki, o bundan incimoz.
Foxroddin do:
- Biitün fıkirlorinlo raz.tlaşıram! - dedi

SÜLEYMANİ
On dörd gccalik ay. bu qara xoyanoti görmamok iiçün başını qara
bulııdlann yorgantna çokib gizlnnmok istoyirdi
Mavi IVt/anın bovu/unda çimon uldıı/lar da qara qotifoloro bürünorok öz yatağına çokilirdi. Daima poncorolori döymoyo adot cdon
Gonco küloklort şohor xalqını bu qara hadisodon xobordar ctınomok
üçün ö / şiddotini dayandırmışdı. Cicco olduqca sakil vo durğun ıdı. Hor
şcyda bir sükut hiss cdılırdi. Sanki bütün tobiot Əmır inancdan sükut
amrinı almışdı. Saray da yatmışdı. No hoyotdo, no do dohli/.do cınqırtnı çokon var ıdi. Canyolor otaqlarının çtraqlarını söndürmüşdülor.
Ll/un və gcniş dohlı/in baş torofındo yanan pıy çırağı da sönürdü.
Lakin xacu Müfıd adoti üzrə oğru pişiklor kimi dolaşıb, saray xalqt
yatan otaqlann qapısını qoxulayırdı O, Dilşadın otağmın qapısında
durdu, onun otağının açannı olindoki başqa açarlann içorisindon astaasta tapmaq istorkon Dılşad oyandı, titromoyo başladı, çünki gccənin
hu vaxlında xaco Müfid lıcç bir /am an könülaçan bir xobor gotirmozdi. Bu vaxt cariyolor ya istintaq edilməyə. ya cəza vcrilmoyo, ya da
Əmır sor.xoş olduğu zaman onu oylondirmoyə apanlırdı.
Xaco Mülld otağa girərkon Dilşad ccyran kımi ürkorək otağın
bucağına qısıldı ü . qaranlıq otaqda titrəyorok xaco Müfidin no üçün
goldiyini biimoyo tolosirdi.
Xaco Müfid şamı yandırıb Dılşadın bucağa qısıldtğtnı görərkon
adoti üzn> güldü. O, gözol cariyəlorin bu voziyyotindon daima loz/ot
alırdı. hotta cariyolor co/alandığt zaman tökdüklon göz yaşından o
nəşolənordi Bunun üçün do istodiyi zaman istodiyi cariyolorin haqsız
vo təqsirsiz cozalanmasına səbəb olur vo nıhi bir ləzzot alırdt. Dilşadı
qorxudan da homin bu məsolo idi.
Xaco Müfid irəlt gəldi, əlini uzadıb Dilşadtn açıq saçlarını stğallaınaq ıstodıkdo qızın ondamı tıtrodi, oti çimçoşdi. Xaco Müfid bu novazış vo bu gülüşlori Dilşadın hoyocanınt hcç do azaltmadı. Çünki xaco
Müfid cariyəlori döydürməyo vo cozalandırmağa da bclə gülərüzlə
apanrdı. İndt Dılşad onun bu saxta novazışlorıni görərkon cozalandırmaq üçün aparılacağına ştibho ctmirdi. Xaco Müfıd hor no cdirso ctsin.
Dılşad ycno do onun ağzına baxır vo omrinin intizannı çəkirdi. O, qorxusundan şokil kimi quruyub dıvara yapışmışdı.

Lakin xaco Müfid qızın hoyocan vo intizarını nozoro almayaraq,
çox laqcyd horokət cdtrdi, çünki bcio hallarda cariyolort inti/arda qoymaq özü do bir coza idi.
Xacə Müfid əlındə şam, bir şcy itırmış adamlar kimi, Dilşadtn otağını gozdı, qızın paltarlarını, zinot şeylonni gözdon keçirdi, hor şeyin
ycnndə olub-olmama.sını yoxladı. Adoton gözəl cariyolərə vcrilon
qiymətli paltarlan, qiymatli daş-qaşlan tcz-tez yoxlayırdılar kı. onlar
başqa bir kəsa vcrilmostn. Şeylarin hamtsı öz yenndo ıdi. Xaco Müfıd
onların hamısını Dilşadın yatacağı ilo yanaşı duran kürsünün üstüno
yığıb. Dilşada baxdı, ycna do gülmoyo vo onun saçlannı sığallamağa
başladı. Dilşadın bağn çatlamaq dorocosino golmişdi; o qtşqırmaq
istoyirdi. Nohayot, xacə Müfıdın dodaqlan hərokoto goldi. Çox yavaşdan, hətta cşidilmoz bir torzdə dcdi:
- Qorxma, götür nə dcyirəmso yaz!
Dilşad birinci dofo idi ki, xaco Müfidin dilindon "qorxma" sözünü
cşidirdi. Buna göro də xaco Müfidin bu sözü onun həyocanınt dcyil,
təoccüb va hcyrotıni anırdt. Ona göro ki, xacə Müfid bütün ömründo
heç bir kəsin həyocanıntn sakit olmasına imkan vcrmozdi. o. daima
cariyəlori qorxu və hoyocanlar içorisində yaşatmağı sevordi. O, gözol
cariyolorin ürək çırpıntısı içorisindo qıvrıldıqlarını lıiss cdorkon, daima
ruhen. qelbon şadlanardı. Xüsusen o, cariyolorin gözel olanlartnı hcç
də scvmozdi, buna görə do onun cozasma düçar olanlaruı hamısı gözol
cariyolər idi. Onun özü xaco olduğu üçün qadınlara nifrot cdirdi.
Qadınlar onun birinci düşmeni idı. O, özünün məhrum olduğu bır
ncmetin mohvini və başqalanna qisınot oimamastnı isteyirdi. Diişadı
Müfidin "qorxm a” dcmesı dcyil, gccodon çox keçdiyi üçün Ətnirin
yanına gctmomok omniyyoti sakit edtrdı, çünkı Əmirın hüzuruna istıntaqa getmok ve ya ışgonco vcnlmok üçün aparıimaq zamanı keçmişdi.
Əm ınn özü do. saray xalqı da sorxoş olub çoxdan horə öz yatağına
çokiimişdı. Əmirin roqs vo şerab salonunun çilçıraqlan da söndürulmüşdü. Buna göro do işgonco vcriimok üçün aparılmayacağı Dilşadı
scvindinrdi. Çünki Əmir canyelori cozalandırdığı zaman rəqqasoior
roqs cdor, saqilor şərab paylar, xanondo qızlar oxuyar. müqossir cariye
iso Əınırin oturduğu kürsünün ayaqlanna atılıb döyülerdı. Əmir ıso
çalğı teronnümlorino hamahong olan o ağlayış vo yalvanş seslerınden
noşo alardı. Dilşadı iso görünuT, başqa bır hadise gözioyirdi.

Xaco Müfiü bır datıa ırəli golib ollonnı onun saçlarındu gozdirorok:
Otur. oiur, ağılsız vo vohşi ceyran, - dedi. - GÖzol olduğun qodər
də ağılsızsan. Bu da tobiidir. Tobioldo borabor olan heç bir şey yoxdur.
O bir şeyi insana artıq verəndə, o biri şeyi azaldır. Lakin insanda
gö/ollık yerino ağıl olsaydı, başı soninki kııni bola çəkməzdi. Sənın
ağılın azlığı bır çox act təcrübələrdon sonra da gözünün açılmasına
ımkan vcrmədi. Bu da təbııdir, gözul qızlar öz zahirı gözəlliklorino
güvonordk ağlın və furasətin gözəlliyino ohomiyyət vcrməzlor. Son
do elələrindonson. Sonın təqsirın gö/.olliyindən bır neçə qat böyükdür
Çünki öz voliyülncmotinə xəyanot etdin. Son bu hərəkətinlə özünü ən
yaramaz bir qız kimi göstordin. Xolifonin qadını Safıyo xatunun namusunu ləkəlomok və onu Əmirın gözündon salmaq ıstodin. Son, Fəxrəddinın göstərişi ilə Əmınn katibı Mühakım ibn-Davudun möhürünü
qəlomdanından oğurlayıb, öz xanımın Safıyənın otağma atdın. Bu ış
sonin işin idi. Sən bu xoyanətinlə xolifə ilə Əmır hozrotlori arasında
ixtilaf çıxamıaq ıstoyirdin. Əmiri do. onun qadınmı da bodbəxt edirdın. Son bir do kişilorin scvırəm demolorinə aldanma, onlar az bir
mənfootdon ötru başqasmın varlığını sata bilərlər. Fəxrəddinin son
horəkoti do bunu göstərdi. İndi dc görüm, bütün bu toqsirlərin cəzası
nədir? Sən bilirson ki, bu cür işləri üçün Torxan xanımı çuvala salıb
hovuza atdılar. Sonin öz gözünün qabağında Lamiə xanım kimi gözəi
bir qızı Morcan kimi iyrənc bir qanı qulun otağına atdılar Halbuki
sənin toqsirin onların toqsinndon bir ncço qat artıq idi. Son gərək
Güləndam kımi gözol bır canyonin yanaqlarına dağ basıldığını yadından çıxarmayaydın. Lakin sən nə qodor ki. öz bədboxtliyino çalışırsan,
xoşboxtlik ycno də inad göstorib, sonin yanından çəkilmir. Bəxtın səni
daima ofvedilmoz günahlann cəzasmdan azad cdir.
Xacə Mufıd çox danışdı. yoruldu. nohayət, sağ olini bclinə qoyub
kürsülorın bınnın üzorinə oturdu Dilşad iso sükutdan istifado cdib
damşdı:
- M ənə cəza verildiyi zaman. hobsə alındığım zaman demişəm,
ycno do dcyirom. Monim bu işlorin heç birisindon xəbərim yoxdur.
Əbəs yero moni və Foxroddini bunun üçün təqsirləndirirsiniz.
Xaco Müfid başı aşağı olduğu halda altdan yuxan gözlorini qaldırıb Dilşada baxdı və dedi:
- Ay şcytan balası, şcytan! Sən bilirsən ki, mən saraydakıtann
hamısını bcş bamıağım kimı tanıyıram. Cariyolərin başında no qodər

tük olduğunu bclə bilirom. Bunlann hamısı kcçib gcdibdir. Sən
Zübcyrə vo Tahiro kimi buzltı hovuza salınıb döyülmodin, çünki son
xoşboxt idin. lndi do xoşboxtson. Çünki Əmır saııi Foxroddino vcrmok
üçün razı olubdur, mon do bu məsoləni soninlo danışmaq üçün gcconın bu zamanı yanına golmişəm
Dılşad şadlığından qışqırmaq istodi. Scvindiyindon hönkür-hönkür
ağiadı, xacə Müfid isə:
- Otur, dediklorimi yaz! Gccə kcçir. otaqlan gəzmək və yoxlamaq
lazımdır, - dedi.
- No yazım?
- Əminn bu izdivaca nza vcrməsini Fəxrəddinə xəbər vcrməlisən.
- Bu məktubu yazmaq mənim üçün bir qorxu və bir təhlükə toşkil
etməzmı?
- Bunu sənə xacə Müfid deyir. Burada nə qorxu var, nə tohlükə.
Götür, yaz!
- Qələmdan və kağız yoxdur.
- B uyur, m ən gətirm işo m

Xaco Müfid cibmdən qələmdan vo kağızı çıxanb Dilşada verdi.
Dilşad xaco Müfidin dcdiklərini yazıb bıtırdi. xacə Müfıd ısə:
- Oxu, gorüm. nə yazdın! - dcyə əm r vcrdi.
Dilşad oxudu:
“Əzız və möhtərəm Fəxroddın!
Bilərək vo bilmoyərok buraxdığım sohvloro baxmayaraq, Əmir
hozrətləri yeno do monim xoşbəxtliyimo mane olmaq istəmədı Əmır
də, unun möhtorəm horəmi Safiyo xatun da monim günahlarımı öz
nocib və müqoddəs ürəklori ilə bağışladılar. Əmırin verdiyi əm ra göro
Ramazan ayı çıxan kımı bizim xeyir ışimız baş tutacaqdır. Moktubu
sono hazırlıq görmok üçün yaztram. Dcmok, lyirmı günlük bır müddotdən sonra, bizim hoyatımız birloşocokdir. Səni təbnk cdiram, son
də məni təbrik edə bilərson.
Sonin Dilşadın".
Xaco Müfid məktubu alıb bükdü vo gülə-gülo cıbınə qoydu Dilşad hər bir əziyyət vo işgonconin bitdiyini zonn cdirdı. O, scvındıyindon xaco Müfidin ollərini öpür vo ayaqlartna düşmək istoyirdı. Lakin

bu şadlığın müddoti bir ncço doqıqədon artıq olmadı. Xaco Mufid
ayağa durduğu zaman:
- Gccə keçir. indi hazırlanmaq lazımdır, -■ dcdikdo, Dilşad təəccüblo soruşdu:
- Nə üçün indidon hazırlanmaq? Hazırlanmaq üçün əlımizdo olan
iyırmi günlük ımkan kifayət dcyilmi?!
- Bu hazırlıq başqa hazırlıqdır. lndi do səno başqa bir xoşbəxtliym
müjdosini vcrəcəyom.
- Hansı xoşbəxlliyin?
- Əmir hozrətləri səni öz qayınatası Müstərşidbillaha hədiyyə
göndərir. Səni cəzalardan qurtaran səbəblər də bundan ibarət idi. Dur,
hazırlan, köçmək vaxtma çox az qalır.
Dilşad bu xəbordən tıtrəyib omrdu, ağlaya-ağlaya dedi:
- Bu xəbər monə vcriləcək cəzalardan daha dəhşətlidu. Rica
edirəm. mənə rəhm cdin, məni məhv ctməyın, bu sefən bir və texırə
saitn.
- Hcç do mümkün deyil. Bağdada göndərilən bır sən dcyilsən,
Süsən də gcdir. Qırx nofor başqa cariyə də göndərilir. Əmir m esələnın təxıro salınmasına icazə vcrməmışdir.
- Bos məktubu no üçün yazdırdın? Vicdansız, şcytan, haramzade...
Xacə Müfıd bu söyüşdən gülərek dedi:
- Bu dünya belədir. M əlaikələr və pcyğom bərlər kimi yaşamaq
yerdəkilərə nosib ola bilmoz. Ycrdə ancaq bizim kimilər yaşaya bilər.
Lakin şcytan oimadan xoşbəxt yaşanıaq həleiik yer əhlinə nəsib oia
bılməmışdır. Vıcdansız dcyə moni söyməkdə haqiısan, ancaq onu bilməlısən ki, vicdan da. ruh da, qan da hamısı ağanın xıdmotındədir.
Vicdan gösterişilə yaşamaq bir adam Allah qədər q ü w ə tə malik
olmalıdır. Vicdan daşımaq, tabc olanlar üçün mümkün deyil Əmir belə
əmir edir. Onun qarşısında əyılən zahırdə mənim başım isə, batində
mənim vıcdammdır. Lakin bu vicdan hər kəso yamanlıq etsə də, sənin
haqqında yaxşılıq edır. Elə ki. sənin təmiz botnindən dünyaya caiıanı
ıdarə edəcək xəlifolər gələcak, o zaman mənim nə qədər sənə m ehnban olduğumu yoqin edəcek və nıəno dua-xcyir vcrəceksən. Əm irəlmöminın xəlifə hozrətləri sənin bu nar momolərinle əyləndiyı zaman
sən xacə Müfıdi xadrlayacaqsan, çünki onlar menim nəzarətim altında
bəslənmişdır. Mən sənın incə dodaqlannın qara qulların dodaqlannda
çcynənm əsm ə imkan vermemişom, sən o dodaqlan xelifənin dodaq-

larında gördüyün zaman bu fəqırə dua cdəcəksən. Holo qönçə ikon
sənin gülünü dərmək istəyirdılor. Gül olduğun zaman Əmir hozrətlan
seni şərəfləndirmək istəyirdi. Mən mane oldum, çünki sənin gülünü
adi adamlar dorə bilmozdi, bu qiymətli gülü xəlifo hozrətlən öz tacına
taxmalı idi. Sən niyo də şad olmayasan?! Hazırda iqbal öz nicai olını
uzadıb səni kədorlorin. işgəncə və cozaların pəncəsındon qopararaq,
müqoddəs bir hoyatın qoynuna və xolifonin nuram qucağına doğnı
aparır; o qucaqda hom dünyanm, honı do axirətin soadəti vardır. İndi
çox damşmaq vaxtı deyil, dur, hazırlaş. mən bir azdan sonra qayıdacağam. Lazım olan şcylorini bir ycrə yığ Başqa cür düşünmək yersizdir.
İnsan hadisələrin nökoridir, hadisolorsə qəza vo qodərdir, ondan
boyun qaçırmaq olmaz. Son holəlık həyatı anlamırsan, ancaq binnci
olaraq xolıfənin horəmino daxıl olduğun zaman sonin həyatın başlanacaqdır. Xəlifənin şorəfmə naıl olaraq qadınlıq dövrünə qədəm qoyduqdan və sədəfdən saf olan bətnino ınsan şobnəmı düşdükdən sonra
dünyaya nadir dürlər, incilor atdığın zaman qoca xacənin vcrdiyi öyüd
və nosihetlenn qiymətıni bilocəksən. Sevgi yalan bir kəlmodir. O,
gənclik dövründəki dəliliyin ibtıdaı bir şəklidir.
Xaco Müfıd gedondən sonra Dilşad dəhşətindən dəli olmaq dərəcəsinə çatırdı. Bu xobori Fəxrəddıno nə vasitə ılə yctirəcəyini düşünürdüsə, bir çarə tapa bilmirdi. Dilşad ağlayır və qəlbində Fəxrəddino
acıqlanıb dcyirdi: "Sən məni doğrudan da scvsəydin. indiyo qədər
buradan alıb aparardın, görünür, xacə Müfidin dcdikləri tamamilə
doğrudur. Sən məni scvsəydın, mon bu gecəkı hadisonm qarşısında
tir-tir titrəməzdim*’.
Dilşad bunlan düşünorkən xaco Müfıd əlində bir bağlama içeri
girdi, onu kürsünün üsründə qoyub dcdi:
- Bunlar sənin yol paltarlanndır Bu cavahiratı, bu incilori, bu
alm azlan da xolifə hüzunma gctdıyin zaman üstünə taxmalısan
Xacə Müfıd Dilşada soyunub yol paltarlanm gcyinmok üçün
ımkan vcrdi, qapmı örtüb dəhlizə çıxdı. Dilşad soyunub yol paltarlanm
gcydiyi doqıqələrdə. ycnə Fəxroddini xəbərdar ctmok barəsındo
düşünürdü. Gcyındı. Foxrəddınin yadigar vcrdiyi gərdənbəndi bır dosmata büküb qoynuna qoydu.
Xacə Müfıd otağa girib, onun şcylərmı bağlayaraq götürdü və dcdi:
- tndi dalımca gəl, burada özünü yaxşı aparmadınsa, xəlıfə sarayında yaxşı apar. Bağdadı Gəncə hcsab clmo, orada hoyat tamamilə

başqadır. Orada gözəllik no qodor qiytnoılidırso. ağıl vo forasot do
qiymetlidir Sondon daha gözol şokıllori rossamlar çoko bilər. Son
horgah xolifonin qolbıni olo ala bilson. bfıtün Bağdadı olinə almış olacaqsan Lakın özgənin sözüno baxsan, gözü dağınıq olsan. xolifoyo
moxsus cavaiıirı başqalannın boynuna salmaq istoson. soadotini homişolik ıtirəcəkson.
Xaco Müfıd otaqdan dohlızə çıxdı. Saraydan küço qapısına gəlono
qədər Dilşada bu nosihətlorı vcrirdi. Küçoyo çtxdıqlan zaman Dılşad
qapıda bir ncçə taxt-rovanın dayandığını gördü. Taxt-rəvanlan silahlı
qulamlar və atlılar aralığa almışdı. çünkı Əmir tnanc Foxrəddinin Dilşadı qaçırmağa hazırlaşdığını eşitmışdi.
Xacə Müfıd Dilşadın şcylənni birinci taxt-rəvana qoydu. sonra
qızın qolundan tutub taxt-rəvanın pillolənndon yuxan qaldırdı Taxtrəvan ipək pərdo vo nofıs xalçalarla bozonmışdi Dılşad orada ikı dəst
yorğan-döşəyin qoyulduğunu görüb Müfidə sual verdi:
Burada kim gedəcəkdir?
- Burada bır sən, bir do sənə xidmot etmək üçün m əşşatə' gedocəkdir.
Bir azdan sonra moşşato də taxl-rəvana çıxdı. Xaco Müfıd moşşatəyo müraciət edıb tapşınq vcrdi:
- Əmir həzrətləri bu qızı sonə tapşınr. Buna çox ciddi diqqət vcrməlison. Bunun yeməyi, ıçməyi vo bütün ehtiyaclan öz vxxtında ycrbəyer edılməlidir.
Müfıd bu sözləri dcyib taxt-rovandan düşdü.
Taxt-rəvanlar yola düşdü. Bütün şəhor yatmış, ay ısə Kopəzin
arxasına çəkılmışdi. Küçolordoki qarovulların hərəsi bır bucağa qısılıb mürgüloyirdi Mər chtimala qarşı taxt-rəvanlann pərdələri salınmışdı. Lakin Dilşad taxt-rəvanların ətrafında gcdən atlılara hiss ctdirm ədən. pordənın yanını qaldırıb hansı küçə ilo gctdiyıni öyrənm oyə
çalışırdı.
T axt-rəvanlann karvanı M əsudiyyə adlı xorabə karvansaranın
qarşısından kcçırdı Gəncə sofillori vo şəhor dilonçilori yan-yana düzülənık. divarlann dibindo yatmışdılar Dilşad bu ycrdən kcçərkon
' M o y şa ıu
h.ı/ok vo lualcl ışUın ilo muşğul olan qudındır. Şorqın kübar vo
anslokral aılnlonndo xonımlnn bo/nmak üçün bo/okçi qadınlar saxlamaq adol ıdi.
Moromxanalarda hur qadının Oz bo/okvısı olmalı ıdı

Foxrəddinin ona yadigar verdiyi süleymanint' dəsnıalın içərisındə
dilənçilərin üstüno atdı. Qəlbi qismən sakıt oldu, çünki qiymotli şcyi
bölüşdürmək üçün dilonçilorın arasında ixtilaf çıxacaq və bclə bir qıymotli şeyın dilənçilərin əlino no vasito ilə düşdüyü otrafa yayılacaqdı.
Sülcymanının üzənndə “Fəxrəddindon sevgili Dilşada yadigar"
sözləri yazılmışdı.

ARAN'
Gonco şəhənndə böyük bir hoyəcan var idi. Azorbaycanda mövcud olan ıtaətsizliyi ləğv ctmok üçün göndərilən Iraq və fars qoşunundan 5 min nəfər də Aran ölkəsındo yerloşdirilmişdi. Atabəy Mohəmməd torəfındon göndərılən bu dostə Əmir İnancın göstərişi ilə hərəkot
edir, vaxtilə vergidən boyun qaçıran kəndliləri cəzalandınr və qarət
edirdi. Həbslorin və sürgünlərin sayı-hcsabı yox idi. Minbərlərdə
xəlifo Toğrul və Alabəy Mohəmməd adına xütbo oxutdurmamaq
üstündo üsyançı kəndliləri qınb mohv cdirdilər Lakın Gəncə şəhorındə mövcud olan ıtaətsizliyi tosviyo ctmok mümkün olmamışdı,
çünki Gənco ziyaltlan vo orada toplanmış xalq rəhborlən. özlorinin
ycrli hökumot tərəfındon aldadıldığını yəqin edincə, acıqlanmış vo
itaətsizliyə başlamışdılar
Vaxtilə. - sürgün edılmişdır - dcyə şöhrət tapan Gəncə xətıbi
Məkkədon qayıdıb şəhərə gəlmişdı. Xalqın intıqamından qorxub Şirvanşahlann hımayəsınə ponah aparan m ündlər Goncəyə yığışıb, əllorindo ağac, dəstələrlo küçələri gəzir və qabaqlanna keçənləri döyüb
tohqir edirdilər. Alımlər, şairlor, incəsonot işçilori camaat gəzən ycrlərə. m əscidlərə və soyahet yerlənnə gctmokdon mohnım cdilmişdilor. M üridlər Mohsoti xanımın Goncədon köçürülmosi üçün ycno do
Əmir İnanca müracıət etməyo başlamışdılar Lakin Əmir İnanc Azərbaycan hökmdan Qızıl Arslanm şeir və odəbiyyata qiymot qoyduğunu.
Məhsoti vo Nizamiyə hörmot bəslodiyini cşidinco xotibo məsoləni
1 Şorq ofsanolonndo Sülcyman peyğomborin soba molokosı Bılqcvs üçün hodiyyo gündordıyı qiymoıli boyunbagına Sülcymanı adı vcrilmışdı
•’ Moşhur cojrafıya alımı Qəzvını "Nü/hiillqlub" adlı osərindo yuzır ki, Azorbuycanda Aran dcyilun momlokoı Şorqdu ıkıncı Bcvnonnohrcyndır Azorbaycanda Ara/
Vayı ilo Kür çavının arasımlakı jəhorlor Aran johorloridır Morko/ı Gnnco johondır

unlutdı. ımırullorın hu tncuvO/ünu ıınkıın vcro bilm oyiK oyinı xulırluidı.
X.ıiıhııı (ioncoy«) i|ayılıııasıU* xulqın hukıınuılo qaı>ı boskuliyi mfnnın
alovlun hır dahu urlnıış oldıı Onıır (ioncode to/.o bır üsyun v 'ix n u iM n u
ıııık.ın vcnıuMiuık vo bıol ulıııuı) üçün (io n c o xulqınu rohborlık cdonkıii ııutscido do%ot ctnıışdi. O. xalqı hoın qorxuınıuc). hoııı do tozo
xanodana ıtaot ctdirmok üçüıı nosihol vcrmok istoyırdİ. Mascıdo Foxnxldın do dovot cdılınışdı Dılşadın ona göndordiyi moktub onun
Omıro q.ıı>ı ınövcud olun şübholonııı uzultmışdı. O, ınoklubuıı Dilşad
loroliıulon yu/ıldığııiu ınanırdı Moklub Dilşadın öz xottilo yu/ıltnışdı.
FoxrtHİdin Oınınn çuğtrdığı ınüşuvırodo ıştıruk ctsoydi, Əmırin olcylııno v’iMŞ ctruotnolı idı. Onun vu'Şi hor hulda Dilşadın voziyyotini
uğırlaşdırucuq. bolko do. Əıııır onların ı/divacına vcrdiyi raztlığı gcrı
götürocok uli Foxroddin bunlan düşünürdü.
O, Dılşudu ol.ın sc\j;ı vo duyğulurtnı no qodur soforbor cdırsoctsın, v)mır Inuncın bu scvgıyo vcrdiyi ımkanlun no qtulor qıymotlondirırso qtyınollondırsın. ycno do Otııir tnunçin
onun Alaboyı
Mohommodin A/orbaycandııkı horokollon ilo banşa btlmırdı. O. xalq
.ızadlığınm orob mi/nıqlun. fars vo Iraq qılınclan allında mohv cdilnıosino sovuqqanlılıqla baxa bılmırdı O, bu voziyyot qarşısında acizloşmışdi Oohromanlığıtıa baxmayaraq yazıq vo hoyatın bütiın ımkanl.trını udu/.muş adamlar kimı no cdocoyını bılmirdi. Əmırin olcyhino
horokoi ctmok fıkrıııı qorarlaşdırdığı /am an sanki Dilşad golib gözünün qarştsında durur:
Foxnxldin. ö/ünii olo al. Əmir öz sözünü gcri götümrso, mon
mohv olamm, dcyırdı
Lakın Dilşadın saçlannı sığallayıb, fıkrindo: “Dilşad, mono ınan.
-.onın scvgın nıono hor şcydon artıqdır", dcmok islodiyı zaman. dılonçı halına gotınlon nunlorco aılolorin qız vo qadınlan Foxroddinin
gözünün önündo locossüm cdır vo xalqın kıiroyindo soslonmokdo olan
qamçı və nıizraq soslori Dilşadın yalvanş soslorini örtürdü.
Nizamı, moscido borabor gcimok üçün Foxroddinin yanına goldi.
O. Foxroddini öz lobıi halında görmoyorok somşdu:
Soni tobıt halında gömıürom.
Doğmdur, fikirliyom
- Noyın fikrtni cdırson?
- Xoşboxtliyimiz baş tutur.
Hansı xoşboxtliyiniz?

Dilşad ılo olun xoşboxlliyınuz
Izdivac mosolositıimi dcyirson?
Boli, onu dcytrom. Sonco, o. sado bır xoşboxtlikmıdır?
Uaş tulanut, böyük xoşboxtlikdır
Ona mon do ınunmırdım. Lukin ındi inunırum.
Tozo xobonnı vur','
Var. çox da gözol xobor!
- Ayıq ol ki, bu xobor Soba xanıın gotımıı xoborlordon olmasın.
- Yox, bu xobor dcyil, Dılşadın özünün yazdığı moktubdur (ji/.lın
bır söz yoxdur, alıb oxuya bılorson.
Foxroddin eıbındon Dılşadın moklubunu çıxanb tnandıncı bir tövr
ılo Nızumıyo uzatdı. Nızamt moktubu alıb çox dıqqotlo oxudu, mokluhu
olındo suxlayaraq qaşlanm qoşakıştlırdı vo bır az fıkır etdıkdon sonnt:
- Moktub Dılşad lorofındon yazılmışdır, bunu şübho yoxdur. I.akın
bu moktub bir sobobsiz dcyil.
- Sobob odur ki, Əmır bununla monı xobordar ctmok ıstomişdır.
Bu da ki, hazırlıq görmok üçündür.
Yox, Foxroddin, ınana bilmırom. Mon soni bu qodar do avam vo
sado bilmirdım. Son Əmir Inancı tanımırsanmı? Onun xolifoyo yazdığı
moktubu oxumadınmı? V'axt qazanmaq üçün Dilşadı səno vodo vcrdiyinı başa düşmürsonmi? Neco olur kı, Əmır Inanc mövqeyıni nuihkom
eldiyi vo arxasında hodsız-hesabstz bır qoşun durduğu zaman heç bir
tozytq olmadan özü moktub göndorib. Dılşadı sono vcrtr? Mon bunu
bır hiylo hesab cdirom, mono inan, bu moktub böyük bir hadiso ılo olaqədardır. Mən istordim ki. dostum qıltnc vo mizraq qohromanı olduğu
kımi, tədbir vo düşünco qohromant da olaydı! Özünü şaşırma, mon clo
bilirom ki, Dilşad Goncodo dcyıldır. Məktub iso səni ığfal ctmok
üçündür.
- Dilşad mənı ığfal ctməkmi ısiəyir?! Buna kım inana bilor?!
- Sonı Dilşad iğfal etmok istəmoz, biloks onu iğfal edib bu moktubu yazdırarlar.
Foxroddın fıkro qorq oldu, bu fikrin ləstri ilo də ağzından bu sözlər çtxdı:
- Gcdəcoyəm do, bildiyımi danışacağam da - dcdtkdo Nizami dorhal onun nə barodə düşündüyünü anladı və gülorok dedi:
- Xalq susduğu zaman sonin damşmağtn sükutu pozar, xalqın fıkrino tokan vcror, lakin rohbərlər susduğu zarnan xalq düşmonin haqlt

olduğu qunaotino golorok. rohborlorı ata da bilor. Coblıodo qılınca.
ınoclısdo gözol v'o doyorli niıqo malik olanlar qohramandır. Bızco,
xalqın golocoyi vo müqoddaratı no qodor doyorsiz vo yoxsul olursa
olsun, o ycno tok bir şoxsin /ongin müqoddoratından doyorli vo qiymotlidir Halbuki bu kımı ıclaslarda bütün Şorqdo nümunovi vo yüksok bır modoniy'yoto ınalik olan Azorbaycan xalqının müqəddəratı holl
cdilir. Bi/.im modəniyyotimizi sönınüş və gcri qalmış fars vo orob
mudəniyyotilo bir qaba ycrloşdirmok istoyonlorlo açıq danışmaq
lazımdır. Biz irəlidoyık. bizi bir daha gcri qaytanb orab modəniyyətının qabığına soxmaq ıstəyonlor sohv cdirlor. Bunu onlara anlatmaq
lazımdır Bu isə açıq danışmaqla mümkündür. Əroblər bizə din gətırdilər, qəbul ctdik. tənqətlor, mozhoblor gətirdilor, qəbul ctdik, lakin
dillərini, modəniyyotlorini qobul ctməyocəyik, çünki bizim modoniyyotimiz öz dılimizin əsasında qurulmuşdur. Biz toriqətlərı vo onların
doğurduğu tükənməz mövhumatı ancaq mədəniyyətimizın vasıtəsilə
təsviyə ctməliyik. Düşmənlərimiz bizi iranlılarla müqayiso ctmomolıdır Onlar istilaçı İskondon pcyğombor dcyib göyləro qaldırdıqlan
halda. biz bunun əksinə oiaraq ərablorlo dörd yüz ildon bondir vuruşuruq vo müharibəmiz indi do davam cdir Mən ominom ki, nəhayət,
qalib də golocəyik. Dur ayağa, vaxtdır, moscido gctmok lazımdır.
Bütün Aran ölkosinın gözü bizim ağzımızdadır Qalx, dcyiram, qalx!
Nizaminin nəsıhətiəri Fəxroddinin qanında heç bir zaman duymadığı bır coşqunluq yaratdı Şad vo qüvvətli bir üraklə cvdon çıxıb moscidə gəldilər.
Məsciddo ohali olindən ycr yox idi. Aran şohorlərinın hamısından
nümayondolor gəlmışdı. Nizami və Foxraddin m əscidə daxil olduğu
zaman. Iıamı ayağa qalxdı Şairə və qəhramana qarşı bu chtiram hökum ətə qarşı açıq bır nümayiş şoklinı aldı. Gəncə qazisi Əmir Inancın
tapşırığına görə m inbərə çıxdt. Xəlifbnın, Toğrulun və Aiabəy
Mohəmmədin adına uzun bir xütbə oxudu. Sonra da camaatı xəlifonin,
Toğrulun vo Atabəy Mohəmmədın itaətinə çağırdı. X ütbəsındə
hökmdarın ədalətindən, Ataboy məmlokətlərinin abadlığından danışandan sonra üsyan m osələlorino kcçorok dcdi:
Bozi quldurlar, qaçaqlar və soyğunçular hökuməto yağı olduqlan
üçün, Allah bondolorinin rahotmı pozurlar. “Tozə qanun vcnn!" dcyıb
qışqıranlar öz sözlərini açıqdan dcmok istoınirlər. Onlar "Təzo qanun
vcrın” dcyəndə köhnə qanunun loğv cdilməsini istoyirlər. Burası

bütün Aran xalqına molumdur ki, peyğombor-zişanin totbiq ctdiyi
qanunlardır. Lakin avam xalq onlann “təzo qanun” sözü ilo no demok
istodiyini bilmir Ilorgah bilsoydilor, onların sözlorino baxma/.dılar,
onları döyüb xalq arasmdan çıxarardılar. Lakin ne olubsa keçib gcdibdir İndi xəlıfəmn vo Ataboyin morhoməti Aran xalqına şamil olubdur.
Xolifə bütün günahkarları bağışlamış vo şohərlordo sakitliyi borpa
ctmok üçün öz qoşunlarını göndərmişdir.
Qazidən sonra Əmirin özü də, voziri Toxtamış da damşdılar Danışıqlar mövzu vo mündorico ctibarilo bir-birindon o qoder do fərqlı
deyildi.
Rosmi şoxslorın danışıqlan bitdikdən sonra omır yeno do Aran
nümayondolərino müraciətlo Soltan Toğrula vo Ataboy Mohəmmode
biət ctmok məsəlosini qoydu Lakin bıət ctmək üçün nə ycrındon tərponon, nə də danışmaq istoyon yox idi.
Fəxrəddin danışmaq üçün icazə istədıkdo Əmir çox məmnuniyyotle ona söz vcrdi, çünki Əmir Dılşad torofmdən göndorilon moktubla Fəxrəddınin hökumət olcyhino olan fıkrinı dəyışdıyıni zənn cdirdı.
Fəxraddın ayağa qalxıb minborin yanına gctdı və danışmağa başladı:
- Burada danışılan mosololorin hamısına ayn-aynlıqda cavab vcrmək lazım dcyil, çünkı hər kəs cyni bir mosolo haqqında danışdı.
Məno belə golir ki, danışanlann hamısı ılhamını bır mənbodon almışdır. Buna görə do mən danışan cənabların çox müommalı olan fıkırlorini qismen izah ctməyo çalışacağam Zənnimcə, bu izahatdan sonra
tozə xanodana biot etmok m əsələsi vo bunun hansı şənlo mümkün
olacağı öz-özüno həll edılocəkdır.
Ə w ela, bunu dcmək ıstoyirəm ki. xolifonın formanı gəldivı zaman
bizim bıotdon boyun qaçmnağımızm səbəbi var ıdi. (,'ünki bıət ctmok
qayibano şəkildo doğru olmazdı, xalq bıot ctdiyı zatı görüb tanımalı
ıdı Hazırda isə m osəle aydmdır. Hökmdarın özünü görməsək bclə,
biot məsələsini müzakiroyo qoya bilorik. Çünkı tozo xanodan bu bir
ncçə ayın ərzındə öz simasını göstormişdır
M ən Aranın hər torefındon bura toplanm ış nüm ayəndotəro
müraciot edərək onlara sual veriram:
- Bizə nə kimı hökmdar, no kimi bir üsul-idaro lazıtndır?
Fəxroddinin bu sualına hcç kos cavab vcrmodi. Foxraddın öz nitqıni davam ctdirib dcdi:

Cavab vcran yoxdursa, mon vcrdiyim sualın cavabını ö/üm vcro
bilorom Bizo no kimi bir hökmdar vo no kimi bir üsuM daro
lazımdır?!
Azarbaycan xalqı öz tarixini bilmoyocok qodor kıll vo savadsız
xalq dcyildir Bizim modoniyyot vo tariximizin inkişaf dövrüno aid
olan vosiqolor, istilaçı oroblor vo cahangır ıranlılann vurduğu zorbeloro baxmayaraq tamamilo aradan qaldınlmamışdır.
Cahangirlorın qıltnc, mızraq, ox vo nizolorlo tabc cde bilmodiklorı
bu ölkə, xarici ölkolori öz sonayc mohsulları ilo doyuran vo dünyanın
hor torofindon tacirlor colb cdon modoni ölko olmuşdur. Azorbaycan
şohorlori vaxtilo dünya ticaratınin bıtmoz bir anban vezifəsini daşımışdır.
Baccrovan-Koştasfı1, Məhmudabad, Borzond kimı böyük ticarot
bazarlan cahangırlorin at topiklori altında sürtülüb ycrlo ycksan oldu.
Artıq Qorb ölkolorindon Qara doniz vasitəsilo Qarabağ, Gonco vo
Şamaxıya golon tacirlonn ovəzino, conubdan oli qıltnclı ərəblor vo
farslar gəlmoyo başladı. Biz azorbaycanlılar öz cvimizdo rahat yaşamaq ovəzıno dörd əsrdon bəri ərəblər. farslar, səlcuqilor və sairəlorlo
ölüm-dirim müharibosi aparınq. Mazırda bizə clo bır hökumot lazımdır ki. Azorbaycan xalqının arzularmı hoyat kcçirsin və xalqtn öz votənindo rahat yaşaması üçün ımkan yaratsın llazırkı xanodan iş başına
kcçdiyi gündon borı xalqın arzularını hoyala kcçirə biləcək hcç bir
təşobbus ctmodi Biz ycno do kondloro vo şəhorloro coza dostəlorinin
göndorildiyinı gördük, ycno do haman qamçılarm vo haman ağacların
səsini cşitdik.
Burada qazı conablan Azərbaycan üsyançılannı quldur. qaçaq vo
yolkoson dcyo adlandırdı Moncə, conab qazi öz ftkrini müqəddəm vo
müoxxor dcdi O, yolkosonlor vo quldurlarla mübarizo aparan üsyançılar dcmok əvəzino. yolkosən vo quldur üsyançılar - dcdi.
Mon zonn cdırom ki, tozo xanodan Azorbaycan xalqınm nə uğrunda m übanzo apardığını təyin ctdikdon vo xalqtn sevmodiyi hakimlori
Azorbaycandan rodd ctdikdon sonra biot məsolosinı Azorbaycan xalqının qarşısında qoya bılor. Biz böyiik bır modonıyyoti saxlamaq,
Azorbaycanı azad bir momlokot kimi yaşatmaq. sənotin və ədobiyyatın boğulmasına imkan vcrmomok üçün olimizdon goldiyi qədor çalış' Qozvini. cilci I

malıyıq. Mono bcle golir ki. xalqın no istodıyini morkəzı hökuməto
doğru bir surətdo yctirselor, bırdaha qılınclanmızı qınından çıxarmağa
chtiyac qalmaz.
Foxroddin sözünü bıtirdikdon sonra Nizami Əmir Inanca müraciot
cdib danışmaq istodi Əmir tnanc onun no dcmok istodiyini çox gözəl
bilirdi, onun hökumot lchino bir kolmo də olsa söylomoyocoyini bılırdi.
Lakin ona söz vcrmoməyo cəsarat ctmodı, çunki Foxroddının çıxışı
xalqı onsuz da hökumot elcyhıno haztrlamışdı. Buna göro do Əmır
istor-isləm ez Nizamiye söz verdı Nizami sözünü bu misralarla
başladı:
Gor molık, ınost dor ın ruzıgar,
Mon bo tö virano dohom sod hozar1
"Scl dünyanı tutubdur Ağıllı adamlar sel goldiyi zaman cvindon
dişarı çıxmaz. Mon bu voziyyeti gördüyüm zaman qapımı tamamilə
bağlayıb bir təroro çıxmaq istomirom. Lakin bunu mon bacarmıram,
çünkı mənim qapım hor kosin üzüno açıq olmalıdır. Lakın hava olduqca küloklidır'".
Hökumot vo xanodan doyişmosilo momlokot əhlı bir şərtlo banşa
bilor. O şort - üsuli-idaronin dəyişməsindon ibarotdir Qamçını bunun
olindon alıb başqasının elino tapşırmaq xalqın hoyattnda tozolik törəda
bilmoz. Horgah özünü bize hökmdar sayanlar biziın üçün yüksok bir
mədoniyyət gətiro bilmirse, o zaman bizim modonıyyotimizo do
toxunmamalıdırlar.
Mon çox toəccüb cdirom ki, bu gün ycnə də biot almaq mosəlosi
meydana atılmışdır. Biz olımizi kimlerə uzatmalıyıq?! Hansı ollon
öpüb biot ctmolıyik?! Biz hcç vaxt dodaqlanmızı qardaşlarımızıtı
qanına batırmaq ıstomırık, çünki bıot üçün öpocoyimiz ollor Azorbaycan xalqının qanı ilə boyanmışdır. O əllor qandan qummayır, çünki hər
gün tozo qanlar tökürlor. Bu qanlan dayaııdırmaq vo bugünkü xoyanotlori unutdurmaq üçün birinci növbodə xəyanotin başında duranlan
cəzalandırmaq lazımdır. Xalqın ruhuna. əzomotino, modoniyyot vo
yüksolişino uyğun bir üsul-idaro yaradılmadan xalqın ctimadını
qazanmaq olmaz.
1 Əgor ruztgann pudşahı budursu, mon sono yüz minlorco xarahj vcro btlorom
: “lskoııdomamo''(lon

Nizami uzun nitqdon sonra oturdu. Əmir. Foxroddin vo Nizamiye
cavab vermok islədısə də. fursət lapa bilmodi; çünki biət ctmomək
üçün xalqm çox lussosı məscidı buraxıb Molikşah mcydanma çıxmışdı.

ŞƏRƏFLİ AİLƏ
Məhsoti xanım xəsıolik yatağında idi Ncço gündü ki. süfrə başına
golo bilmirdı.
Nahar vaxtı idi, Rəna süfroni açıb Nızaminı nahar ycməyinə çağırdı Nizami ycno də səliqo ılo qoləm vo kağızını yığışdınb yanındakı
hcybəyə qoydu və pillokonlərdən qalxıb süfro başına goldi. Süfro
olduqca yoxsul ıdi. Orada süddən vo arpa çörəyındən başqa heç bir şey
yox idi. Nizami oturdu, nahar yeməyino başlarkon Rəna ona sual vcrdi:
- Mon çoxdandır ki, bır şcyi sondon soruşmaq istəyirdim, amma
cəsarot ctmırdim, bilmırom sən o suala cavab vcrmək ısıəyocəksənmi?!
- Nə üçün cəsarət ctmirdın?! Monim sendən başqa özgə bir sırr
yoldaşım vardırmı?! Danış, utanma, bilmodiyin şcylərın hamısını
məndən soruş.
Rəna Nizamintn sözlorındən cesarət alaraq sözə başladı:
- Mən hor ycrdə cşıdirom ki, Nızami Goncə şairlorinin hamısından qüvvətlıdir vo sonotkar şaırdır Lakin nədənsə sən onların hamısından yoxsul vo fəqir bir hoyat kcçirməkdosən. Əbül-Ülanın dövlətıno, colalına bax. Qapısındakı qulamlann, cariyələrin və nökərlərin
sayı-hesabı yoxdur. Onun arvadı Cahanbanu və qızı Mahtab xanım
küçəyə çıxdıqlan zaman xalq elo bılir ki, Əmirin qadını Safiyə xatundur gəlir.
Həlo Fələki şairi dcmirəm. Onun da dövlət və sərvotinin sayı
yoxdur. Onlann tövləlonndə momləkolın on cins atlan bağlanıbdır.
Hoqayıq təxollüslü şaın o qodor göyə qaldınblar kı, nəhayət, Şırvan
xaqanı ona öz adını vcrmışdir. Hazırda xalq hər ycrdo Xaqaninin hörmol və dövlotindon damşır. O şairlor hamısı sürüloro, ilxılara malik
olduğu halda. sonın gumanın ancaq anq bir inəyo gəlir. Onlar malikanolorə, bağlara, uca və təntənolı saraylara malikdırlor. Bız isə palçıq
və suvaqlı bir damın sahibıyik. Mon ancaq bunlarm səbəbini bilınok
istərdim. Lakin mon sondon çox xahiş edirom ki. monim bu sualıma

başqa məna vcrmo, clo düşünmə ki, mon bu yoxsul həyatımızdan şikayotlonırom. Çünkı mon bu cvə golməmişdən ow ol də bu cvi vo bu
evin sahibıni çox yaxşı tanıyırdım. Yuxarıda saydıqlarımın hcç binsi
məno zalım deyıl, mon atamın evindo do bclo bır hoyat kcçinrdim
Nizamı ycmoyo başlamamışdı, Rənanın danışıqlannı dıqqətlo dinleyırdi. Çünki Rəna onun cvino gəldiyi gündon bori. onunla bu qodər
cıddi danışmamışdı. O, olini uzadıb Rənanın gözləri üzərinə düşən
tükləri barmaqları ilə yuxan daradı və dedi:
- Mənim ruhum vo mənim şadlığım Rəna! Verdıyin suallann
cavabı çox sadodir. Şahlar və hökmdnrlar xolətlorin kıınləro vcrilməsi
üçün çox düşünürlər. Son hökmdann hüzunında durub başını əymoson, daldan çiyninə xolət salmazlar. Indi mono cavab vcr görüm, Rəna.
sən monim başımın hər bir qatil, alçaq hökmdann qabağmda əyilməsinə razı ola bilərsənmi?
Rona ağladı, gözlərinin yaşı qarşısında qoyulan qurumuş arpa
çörəyini islatmağa başladı və tutqun bır səslə dedi:
- Sənin başma and içirom, mən o başın əyilməsinə razı dcyilom.
Mənim pərostışlərim ə səbob olan yeganə bir şey varsa. o da sonin
başının əyilməzliyidir.
Nizami onun gözlonnin yaşını sılarək alnından öpdü vo sözünü
davam etdirdi:
- O xelətlənn rəngı bır çoxlannı aldadır. Lakin o xələtlənn kəklık
ovlayan ovçularm gozdırdiyi "dalva‘”lardan heç bir fərqı yoxdur Şahlar və xaqanlar, cah-calal və dəbdəbə düşkünü olanlan haman xələtlərlo ovlayırlar. O kımi xolotlər şorof və vicdanı dofn ctmək üçün bir
kəfən vəzifəsini görür Şairlerin ollonndo olan malikanələr, bağ-bağçalar, xanəgahlar, qulamlar. kənızlər və cariyəler. pul müqabılindo
alınmamışdır Əmırlər, şahlar, hətta xəlifələrin özü do yuxanda adlannı saydığım şeylən şerof, izzət-nəfs, namus və vicdan müqabilindo
verirlər. Layiqsız və xaın hökmdarlan tə n f edon şairlər saraylann
zinətli sütunlan altında bəslənən toratanlann vəzıfəsini bıtinrlər.
Ozlərının yazdıqlan m ədhnam elərlə avam xalqın şüurunu aldadıb
ovlayaraq xaqanlann vo xəlifələnn pəncerosmo tapşınrlar Onlar
' D a lv n
olvan vo xırda-xırda kaüilmı$ parçalardan düzolmı* bır pordodır
Ovçular koklik ovhığındn orıu açıb arxasında olıırur. kokliklor olvan pordonin ba>ına
vığı>an /nm.uı ovlamağıı bajlayırlar

yazan modhnamalər do Azorbaycan kəndlisini qırıb mohv cdon sılahların cərgosındo işlonır, qaroi vo talanlarda, haqsızlıq vo xoyanotlerdo
onların qolomlori d» ıştırak cdır. Momm gözol vo somimi Ronam, indi
osrimiz clə bir osrdir ki. ancaq hökmdarların qarşısında qul kımi
əyilonlor qul vo canyolor sahibi olurlar. Lakın ağıllı vo şərəfli başlar
xalqın xamlon vo xalqın düşmonlori qarşısında oyilmoz. O başlar yalmz xalqın omol vo arzuları və momləkot xalqınm ıradəsi qarşısında
oyilo bilor. Mon bu başı homon günə saxlamışam Hoqayiq təxəllüsünü almaqla şadlanmamalıdır. Hoqayiq toxəllüsü daşıyan Əfzəloddin,
xaqandan Xaqanı toxollüsünü almaqla şadlanmamalıdır. Artıq o,
Həqayiq təxolIü.sünü daşıdığı zamana qayıtmaq istoso bclo, bacara bılməyocək. Çünkı saraydan xalqın içarisinə ağ bır üzlo qayıtmaq çox
çotindir. Sarayın bır qapısı da zındana və hobsxanaya açılır. Gözəl
Ronam! Bax. Əbül-ÜIa. Xaqani bir-birinı no qədər riisvayçı bir surətdə
hocv cdırlər Canyo və kəniz düşkünlon sarayda bınncilik qazanmaq
üçün bir-birinin boğazım üzməkdodir. Xaqaninın qayınatası Əbül-Üla
öz gonc damadını küçə söyüşlən ilə söyür. Çünki birınci saraya girmiş.
ikincı isə saraydan çıxanlmışdır. Gözəl Rona! Gəl bu arpa çörəyilə bir
kasa südo qonaot cdıb bu qədər iyrənc qiylü-qalın içərısinə girməyək.
Son mənim sənotimın xaqanlar və solianlar xidmətindo durub rəzil bir
vəziyyot almasına razı olma.
Nizamı bu son sözlori dcdiyi zaman Rəna hönkür-hönkür ağladı və:
- M ənə inan, İlyas! Mən lıcç vaxt sonın alçalmağına razı deyilom.
- dedikdə, Məhsəti xanım da öz otağından çıxıb nahar süfrəsi başına
gəlirdi. O, Rənanın ağladığtnı gördüyü zaman təəccüblə Nizamiyə
sual vcrdi:
- Bu no dcməkdır, İlyas?! Mən hcç güman ctmozdim ki, sən bu
tczliklə Ronanı ağlada bıləcək bır hərəkət cdəcəksən
Mohsoti xanım goldiyi zaman Nizami və Rəna ayağa qalxmışdı.
Məhsəti xanım Ronanın baştnı köksünə alaraq:
- Eybi yoxdur. ailo həyatında şübholər və deyişm ələr do ola bilor.
Mən sizin ikinizo də qulaq asıb ixtilaflı bir m esəio varsa həll edərəm,
- dcdi. - Bir vaxt mon də çox ağlamışam. Bəzən səbobsiz, bəzən do
şübhoiər notıcəsindo ağladığım olmuşdur. Hətta bir gün yazdığım iki
rübai o qədər müvofToqiyyotli idi ki, mən sevindiyimdon ağladım.
G ənc orım Əmir Əhməd içəri gtrib moni ağlar görərkən, o da özünü
saxlaya bilməyorək hönkür-hönkür ağladı. Lakin ındı mon toəccüb

edirom ki, Rəna kimi bir qadın ağladığı halda, llyas kimi bir şair ne
üçün ağlamtr?!
Mohsoti xanım Ronantn ve Nızaminin alnmdan öporək:
- Otunm, bəzən kodorlori yumaq üçün göz yaşlart da lazım olur,
- dedi.
Rona cavabmda:
- Mən bir daha bu cür sualları vermomoyə söz verırom, - dcdikdo.
Nizami Ronanın ağlamastnın səboblərini əv\'oldon axıra qədar Mohsəti xanıma dantşdı və əlavə ctdı:
- Mon özüm Rənanın bu kimi suallar vcrməsindon maraqlanıram.
Çünki o, ancaq bu vasitlə ilə monim yoxsulluğumun sobobini bilor.
Məhsoti xamm Nizamtyə nəsihət vcrərək dcdi:
- Sən yoxsul deyilson. Çünki, vicdanca yoxsul olmaqdansa, moişətcə yoxsul olmaq daha yaxşıdır.
Foxrəddin qapını açıb otağa daxil oldu. Salam vcrdıkdon sonra
Məhsətı xanımtn əlıni öpüb oturdu Rəna qalxtb onun üçün do ycmək
gətirdi. Lakm Fəxrəddin yemoyo ctına etmədi. Rona onun bu ctinasızlığından narazı qalaraq:
- Nə üçün ycmirsən? Etinasızlığına səbob süfromizin yoxsulluğudurmu? - dcdikdə Fəxrəddin do:
- Rəna xanım, öz vicdanıma and içirəm ki, etinasızlığım süfronizin yoxsulluğundan dcyil; çünki bu süfrənin başında iki böyük dünva
diz çöküb oturmuşdur. Fəxrəddin kimdir ki, bu süfrəyə ctinasız
baxsın?! Sizın hamınıztn şərəfınə and içirəm, dünən nahardan bori
boğazımdan bir qətro su da getməmişdir
Nizami ona sual vcrdi:
- Səfərdə olduğun üçünmü?
Xcyr, səfərdə deyildim. səfordo olanın barəsindo düşünürdüm.
Boxt heç zaman monım üzümə gülmodi. Iqbalım moni aldatdıqca
anladım vo nəhayot, ayılarkon bir ümidsizliklo qarşı-qarştya durdum.
Məhsəti xanım onun no demok ıstədiyini dərhal anlayaraq sual
verdi:
- Dilşaddanmı bir xobor aldın?
Fəxrəddin qomgin bir halda:
- Bəli, Dilşaddan xəbor aldtın. Lakin o artıq yoxdm, ancaq onun
adt dilim də qalmışdır Bilmirəm. onu unuda biləcoyəmmi?! Bu da
mənim üçün bir kodər oldu.

Nizami toaccühlo onun üzüno baxıb soruşdu:
Əcoba, son onun buradan gcc-tcz apanlacağını bilmirdinmi?!
Bunu sənə Hüsaməddin xəbər vcrməmişdimi? Dilşadın adından sənə
məktub gəldıyı zaman bunun kölgosində bir xəyanətın gizlondıyıni
sonə təkrar-tokrar söyləmomışdimmi?!
- Lakin hara apanldığını bilmirom.
- Bağdaddan başqa hara apara bilərlor? X əlifəyə göndərılən moktub öz əlində dcyıldirmi?
Şübhosizdir ki, qız burada dcyil. o burada olsaydı, onun qiymətli
boyunbağısı korların və dilənçilənn əlinə düşməzdi.
- Hansı boyunbağı?
- Mənim Dılşada hədiyyə vcrdiyim boyunbağı
Faxroddin bunu dcyərək boyunbağını çıxarıb Nizaminin yanına
qoydu və:
- Budur. adım da üstündo yazılmışdır Bir ncçə gccə bundan a w o l
Məsudıyyo karvansarasınm qabağından kcçən taxt-rəvanlann birisindon boyunbağını bir dasmala bağlı olaraq korlann, dilonçilərin üstüno
atmışlar. Korlar və dılonçilər boyunbağını bölüşmək üçün banşa bilməmişlər, nəhayət, satmaq üçün zorgər Qəvamaddinin yanına gotırdikdə, o, boyunbağım tanınıışdır, çünki ınon bu hodiyyəni onun özünə
sifanş vcrmişdim.
Rəna və Mohsətı xamm bu xobordən kədərləndilər Nizami isə
ona təsolli vcrdi:
- Ə vvəlcə insan səhv buraxmamağa çalışmalıdır. Lakin səhvı
buraxdıqdan sonra özünü itirmoməlidir Çünki çaşqınlıq ikınci bir
səhvə səbəb ola bilor. San hcç bır zaman yoldaş. arkadaş vo qohumqardaş m əsləhətini cşitmirsən. Səni məğlub cdon olarsa, ancaq bu
kimi nöqsanların sobobinə moğlub cdocəkdir. Dünyada hcç bir vaxt
tokbaşına iş göronlor qalib gələ bilməmişdir. Dünyada özünü hakimm ütləq sayan padşahlar bclə tokbaşına iş görmomışdir. Onlar da
vəzırlərın m əslohətini cşitmişdır. Sənə yüz kərə dcdim ki, o qızın
vasitəsilo qorxulu taşobbüslərə başlanıa. Sənin tutduğun işlər ancaq
bu cür nətico vcrə bilardi. Hərgah sən onu scvmirdın, hərgah sən onu
yalan scvgınlə aldadaraq Əmir Inanca qarşı apardığın m übarizədə alət
etmək istəyirdinsə, kadarlənm oyo heç bir chtiyac yoxdur. Lakin son
onu scvo-scvo bu qorxulu m əsoloyo colb etdiyin üçün kodorlonm əli-

sən. Çünki sən onun döyülmosinə, hobs cdilmosino, cürbocür ışgəncolor görməsinə. nəhayot, buradan sürotlə aparılmasına səbob oldun!
Bu toşəbbüsdon nə kimi faydalar oldo etdın'’ Mühakim Ibn-Davudu
döydürmokdən başqa no qazandın? Sən bununla hcç bir laqsiri
olmayan bir qolhi tohqir ctdin. Əmırin qadmı olanda no olar?1 O bızo
nə ctmişdi?! Bunların hamısı keçibdir. Bu mosolə üzorində buraxtlan səhvi düzoltmək mümkün deyil. galəcok haqqında düşünmak
lazımdır.
Foxroddin bu nosihotlorə cavab olaraq:
- Doğrudur. İlyas. monim səhvlorim çox böyükdür Hazırda nə
ctmolıyom? Dılşadı qunarmaq üçün no kimı çaro düşüna bilarom'’
Buradan çıxıb Bağdadamı gcdim? Gcdib nə cdocəyəm?! Orası Gonco
deyil ki. minlərcə tanışım olsun. - dedikdo, Nizami:
- Sobir etməlison Dünyanın pcşəsı hadısəlar doğmaqdır. Görürson ki, vəziyyot tcz-tcz dayişir Xüsusan hizım vətonimiz heç bir
zaman hadisosiz yaşamayıb, ycnə do yaşaya biiməyocokdir. çünkı
mövqcyimiz bclodir Hcç bir torofə harəkot ctməyi məsləhot görmüroın. Mano qulaq as! Ozünü ələ al' Bu hadiso sanin motanatini artırmalıdır Hadisolorin süzgocindən süzülüb çıxan adamlar dünvada qalib
yaşaya bilər. Son bu hadisəlor nəticəsindo özün üçün müoyyon yaşaınaq yolunu tayin cdo biləcaksən. Dilşadın buradan apanlmasına onu
tamamilo ıtirmış kımı mona vcrma. O. burada olanda da sonin olində
dcyildi, ındi do sonin sərəncamında deyil, vəziyyot heç do dəyişm amişdir Sonə vcrilon tok-tük görüş imkanları da müəyyən bır siyasotın
noticosı idi. tndi siyasi voziyyət tamamilo Əmınn nofıno olaraq
doyişdi, artıq onun qızından və canyəlonndon istifado ctmoyo chtiyac
yoxdur. Lakin bu homişolık deyil, bız onu ycno də diz çökdürəcəyik
Lakin sənə ycno də tapşınram Əmır İnanca qarşı alaqəni dəyışdirmoməlisən. Bizim xırda təşabbüslənm iz, onun böyük təşabbüs ctməsıno
səbob olar, onu ayıq sala bilor. Dilşadın qurtuluşu barosındə dənn
düşünınok. faydalı todbırlar görmek lazımdır. tndi iso Rəna xanımın
qolbini sındırma, buyur. bizimlo nahar elə.
Foxrəddin süfrəyo olıni uzadırkon:
- No qodər şoroflı bır ailodir. - dcdi.

VAHİD AZƏRBAYCAN
Qızıl Arslan Şimali Azorbaycanın bazi hissolonm gozdikdan sonra
m əm lekotin voziyyoti barosindo Atabəy Mohommodo uzun bır
məruzo məktubu göndərmişdi. O, moktubu yazırdı:
“Üsyanlann osas sobəbi üsul-idarəntn köhnolməsi vo qanunlann
qabalığıdır. Məmlokətin xalqı ikı hissəyo ayrılmışdır. Acizlər, əzılənlor mühacirotdodirlər. Qolunda vo qəlbındə qü\'vət hiss edənlər iso
üsyan cobhosindodir. Solcuqilor Azorbaycanda hökumət qurduqlan
yüz ilin müddotində islamın zühurundan bori ərəblərin qurduqlan
üsul-ıdarodon istıfado ctm işlar. Haztrkı voziyyətdo pcşəkarları
şohoro. kəndltnı ıso torpağa təhkım ctmok ımkan xaricindədir. Səlcuqilər dövTündo və hazırkı hökumətin iş başına kcçdiyi birinci ıllordo
ycrli hakimlor xalqtn ctimadım tamamilo itirmişdir.
Ycrli hakimlor torpaq sahiblənnə a/ad horokət ixtiyannt vcrmişdir. Onlar Osman xəlifo vaxtından həyata kcçirilon oşr' qanunlanna
kifayotlönməyərək. kondlilərdon istodikləri qodor bohor toləb edirlər
Butıa görə do kəndlıyə torpaq əkmok qazanc vcrmir. Onlann bir hissəsi şəhərə qaçır. bir hissəsi də üsyana qoşulur.
M om ləkətdə müoyyən torpaq qanunu olmadığından hər bir m ülkodartn özünə görə torpaq qanunu vardır.
Şohər pcşəkarlanndan alınan vcrgilərin hodd-hesabı yoxdur.
Çünkı pcşəkarlardan alınan vergilər hökumət xozinosi ilə əlaqədar
olmayan vergilər cərgəsınə salınnıışdır. Bunun üçün vergilorin mıqdannı yerli hakimlər toyin edir. Bu qərarla da peşəkarlardan alınacaq
verginin mıqdart ycrli hakimin illık mosarifınin m iqdanndan astlıdır.
İsrafçı və tontonə düşkünü olan hakimlar peşakarlnrdan alınacaq
\crgını ildə bır kərə deyil. bır neço kəro tətbiq cdirlor. Bəzən ycrli
hakımlorın motbox məsarifmi ödomok üçün bir şəhonn sənaye vergisi
kifayot ctmir.
Belo bir soyğunçuluğun noticosində şəhor sənayesi m əhv olur,
peşokarlar işıni dayandtnnağa mocbur olıırlar.
Mon Conubı Azərbaycanın dağlıq ləroflonni gozdiyim zaman
əhalıdon bır çox arızolor aldım Onlardan ohomiyyətli olanlannı aytf)>r

yunı unda bır Kondlı un pud tnxıldnn bır pud vcrgı scrmolı ıdı

rıb Ataboy hozrətlənna göndərdım. Çox acı vo eynı zamanda hökumat
quruluşu noqteyi-nəzorindən qorxulu mosololaro təsadüf etdım Bu
məsələlər: ohalini morkozi hökumotlo əlaqoləndırocak vasıtələnn
olmaması və hökumotin istınad edo bilocəyi vasıtəlorin yoxluğundan
ibarotdir.
Rəiyyot yerli hakımdon başqa bır hökumot tanımır, çünki idaro
ctdiklori ölkonin bütün ixtiyan hakimlənn olıııdodır Asdırmaq, kəsdirmok. köçürmək və sair ixtiyarlann hamısı onlara tapşınlmışdır.
Vergi ışlərini nozərdən keçirdiyim zaman bclə bır qonaoto gəldım ki.
vergi işlori solcuqilor dö\TÜndo bundan daha müntozəm. daha əlvenşlı
imiş. Çünki o zaman rəiyyot üç xozinoyə vcrgi vcrmək məcburiyyətinda dcyildi. Səncor şahın öldüyü gündən bəri Azərbaycan yTiz korə
oldon-olə keçmişdir. Rəiyyot tamamilə vergi vcrmok qüv'vətını itirmişdir Ümıd cdirəm ki. Atabəy hozrotlori mənım bu səmimi olan
ınəktubumu nəzərə alıb Azərbaycanın bir ncço il vergilordon azad
olunmasına əm r və forman sadir edocokdır.
Vergilər bağtşlandıqdan sonra markəzi hökumotdə bu müddətdo
vcrgt işlonni nizama salmaq və onu morkozloşdirmək üçün hazırlıq
aparmalıdır. Ycri gəlmişkən Atabəy hozrətlonnin tapşınğı üzra əldo
cdiiən molumatı da göndərirəm.
Biz rəiyyotpərvorlik noqteyi-nozonndan bu xalqı toşkil edo bilorsok. bu qüw oti hor hansı böyük bir düşmənm qarşısına çıxara bılərık.
Azərbaycanm mövqeyi vo əhalisinın müharib olması Ataboy hökumotinin möhkəm edılməsı üçün osas bir vasıtə ola bilor. Buna göro do
mən müstəqil Azərbaycan hökuməti təşkil ctmək təklifmi mevdana
sürməkdo özümü haqlı hesab cdirəm. Momlokoti öz xalqının olino
vcrmok lazımdır. Burada hökumət idaro edo bılocok kışılar az dcvıldır. Lakin hansı ölkənm hakımini soruşursan "Əbü fılan. obü fılan''
deyə cavab verırlər. Ycrlı xalq onlara bır hakim kımi yox. bır sovğunçu
kımi baxır.
Azərbaycan xalqımn modoni səviyyesı orəblor vo farslara nisbətlo olduqca trəlidodır. Onlan ərəb vo fars haktmlarınin ıiaətıno mocbur
ctmək, orəblər dövründon qalan qanunlartn ibtıdat çərçıvostndo vcrloşdirmok çox çətındir Azorbaycan xalqmın tarixi əcnobı hakımıyyatino qarşı üsyanlar əsasmda qurulmuşdur Buıılan nəzərə alaraq bız
Azorbaycan xalqına onlarm öz hökumoti kimi, hotta doğma hökuməti
kimi göriinon bir hökumət loşkıl ctmoli vo Ataboy ölkələn üçün təzə

qanunlar düzoldiyi vaxı Azorbaycanın xüsusiyyolıni nozoro almalıyıq.
Fars və İntqda hoyaia kcçırilocok qanunlan Azərbaycanda hoyata
kcçırmok nıümkün dcyıldir. Çüııkı bir xalqın içorisindo qanunlar totbiq
cdılon zaman ölkonın mövqcyini, tarixini, ohalisinın olıval-ruhiyyasini
nozora almaq lazımdır.
Əsas nöqsanlardan bınsi do solcuqilor dövründon qalan hakimlonn holo do ış başıııda qalmalandır Çünki köhno adam lann hökumot
başında qalması tozo işlənn hoyata kcçirilməsı üçün çotınlik törədə
bılor. Vcrgı qanunları dəyişıldiyi z.aman vandatın morkozləşdirilməsını və buııunla ycrloro toyin olunan hakimlorin dövlot xəzınosındon
maaş almasını nozordə tutmaq lazııııdır. Bclo olursa yerli hakimlor
dövlot xozinosıno vcrgi almaq bohanosilo roıyyoti soya bilmozlor.
Ancaq beləlıklo momlokotdo vahıd vcrgi üsulunu hoyata kcçırmok
olar.
Mon ncçə aydan boridir ki. ycrlı hakimlorın m üxtəlıf adlarla kəndlılordon aldıqları müxtolıf vcrgilərin mıqdan ilo tanış oluram. Bu mıqdar hakımlonn hökuınot xəzınəsino göndordiyi vcrgının miqdanndan
doqquz koro artıqdır. Bcləliklə, hakimlər xalqdan aldıqlan verginin bir
faizini hökumoto. doqquz faızini ısə öz ciblonnə qoyublar
Azərbaycan, səlcuqilər dövründə bütün dıgor momlokoilorə nisbatən on böyük vcrgı vcrmış bir ölkodir Halbuki hökumət xəzinosınə
yctışon bu vcrgi roıyyotdon alınan vcrgilorin onda bıridir1. Corimo və
rüşvotlor bura daxıl dcyıldır Çünkı bunlar hakiınlorin öz xüsusı işlori
olduğu üçün bızim hesaba almağımız mümkün deyıl. Rüşvətin və
qarotın bu qodor gcnişlonməsinə səbəb ümumi coza qanunlan və
hökumot mohkəmolorinın olmamasıdır. Yerli hakım conm əni m üəyyən bır ölçü ılo almaq üçün bır yerdon göstoriş almır, cən m ə və cəza
mıqdannı hakımın özü toyin edir Şnnət m ohkomolon hakimlorin
əlində alət olub qalır Bəzon bunlar hökuınotdon aldıqları göstəriş
üzorino işləyirlor
Hakımlorın golir monbolorindən birisi də ərəblər vaxtından qalan
dıyo, yəni qan bahası məsələsidır. Adam öldüronloro coza verilmir,
çünkı qatillor qanın bahasını verib günahlannı təm izloyırlər Bunu da
ttotmlullu ibn Muslofl Qazvını hıeroun 740-cı ılindo yazır kı. solcuqılor dövrtındo Azorbaycun olkosıntn golırı hı/rım zamanın on mın tümoni idi Runun üzorino.
Qm\ Arslan dcdıyı kımı. doqqu/ koro do olavo cdıKo. yüz min lümon qızıla çatır.

hakimlor vo yerli ruhanilər təqdır cdır, çünki qatıldon alınıb ölü sahıbino vcrilocok qan bahasından hakimin və şorıət mollasının da müoyyən golın vardır İnsan qırğınının qabağını almaq üçün adam öldüronlori cozalandırmaq vo qan bahası vcrilmosı ışinı qanundan konar hcsab
ctmək lazımdır. Bəzən ölonin vorosələnno vcrilınək üçün qalıldon
alınan qan bahası ycrli hakimin vo onunla olbır ışloyən ruhanilərin
cibino tökülür.
Əhalinin narazılığına sobəb olan qanunsuzluğun birisi do budur ki,
ailolərin toxunulmazlığı tomin cdilməmışdır.
Hökumət ışlonnin öz məhvəri üzənndo gcdo bıiməmosinin bir səbobi də ruhanilorin hökumət işlorino müdaxiio ctməsıdır. Ilolə oroblər zamanından indiyo qədor islam ölkələrində hökumətlo ruhanının
vozıfəsı ayırd olunmamışdır. Bu hadisə islam ölkəiorındə dohşətlı bır
xəstolik kimi gctdikco dərıniəşır. No qodor ki. ruhanilor tamamilo hökumət ışiərinı öz əilorino almamışdır. bu xəstəliyin qarjısını almaq lazımdır. Əlbəttə, mon ruhanilorin tamamilo hökumotdən aynlmasım
toklif etmirəm. Çünki Quranın osas qanun götürüldüyü bır m əm ləkətdə ruhanılərı hökumətin tdaro ışianndən uzaqlaşdırmaq mümkün
olmaz. Hökumət məhkəmolərindo ruhanilordon nünıayondə saxlamaq
ovəzindo ruhanilordon təşkil cdılən məhkəmələrdo hökumotdon nümayondo çağınlır. Atabəy həzrotlarinin icazosi olsaydı. ruhanılonn
vəzifəsinı təyin ctməyo çaiışardım
Q a r ş ı m ı z d a duran çotin mosolələrdon bırısi do tərıqotlorlo aparacağımız mübarizə mosolosidir Azarbavcanı təzədən qurmaq. xalqın
şüurunu ycnidən m adonı-m aanf sahosınə çcvirmok üçün bınncı növbədo toriqətlən kökündən ləğv ctmoliyik. Bunu da qcyd ctmoiiyəm ki.
bütün təriqətçiliyin vo müridçilivin yuvası Şirvan şahlığıdır. Azərbaycana təriqot mübahisolori, mozhob vuruşmalan daıma Ş in an vasitasılo gəlmokdədir.
Ərəb ve farslar ycrlı xalqın mədənı və sıyası şüurlannı çürüımak
üçün onlara təriqol və məzhəb xəstoliklonni aşılamışlar Tonqotlor.
dinlor, mozhəblor, cürbocür əqıdolər Azorbaycanda mədonı qanunların əlcyhinə olaraq ailo pozğunluğu törədir Qadınların hayatında totbıq cdilən sığo vo müta qanunları gəlocok sağlam aılə təşkili üçün
mühüm bir qorxu təşkil edir.
Gürcüstan səfəri barosində əlahəzrət Toğnılun iıknne şorik oia
bılmırom. Gürcüstanda vahid bir xalq yaşamaqdadır Bu xalqla səmimı

dostluq olaqosı yarntmaq momlokotın ışğalından duha monfootli olnr
Vohdot toşkıl edon bır xalqı osırlikdo snxlumaq vo yabançı bir nütu/a
baölamaq çox çotındır. IJı/ üürcüstanı ataboylor momlokotino ilhaq
ctdtkdon sonra A/orbaycanın qonşusunda tnrixı bir ixtilnfn sobob ola
bılorik Bundan da olnvo. (iürcüstan soformin müvotToqiyyotlo qurtarması üçün lazım olan ünsıirlor mövcud dcyildir. Gürcüstan xalqını birı
dıgorinin olcvhıno qaldımıaq vo yabançı hökumotin mövqcvim mohkomtondirmok üçüıı do hcç bir vasito yoxdur. Gürcütor vahid bir tnıllot kıını bizım dostuınu/ da ola bılor. bır düşman kıtnı qarşımıza çıxmaüı da bacararlnr Gürcülonn do azorbaycantıtar kimi mıllı azadlıq
duyğuları uzun illonn hadısotorıno toslim olmamışdır. Hor hatda biz
üzümüzü ü rta Asiyava torof çevimıoliyik. orada bizim qolobomizi
tomin cdo bilocok ünsiırlor çoxdur. Xaroztn şahı kimi roqibimızi azad
buraxaraq qoşunlarımı/.ı roqib olmayan ötkoloro saldırmaq hökmdarlıq nöqtcyı-no/.onndon qobul cdilocok todbır dcyildir. Azorbaycan
qırx ıl hcç bır roqıb hıss ctmodon solcuqılorin əlındo yaşadı iso do
onlar bır ncço camc, mcydan vo küçoyo öz adtarmı vcrmokdon başqa
bır ış gömıodılor Hiz ıso bclo olmamnlıyıq. Horgah Qara donız gürcütorin olindodırso. Xəzor donizi do bizim olımızdodir Biz Xozor doni/ını Gürcüstan tacırlorıno açıq clan ctsək, onlar da Qaru donizi bizım
ticarotın üzüno açıq cdorlar.
Hotolık bu qodor Böyük və möhtərom qardaşım əlahozrat Atabəvın sohhotini vo qalibıyyətınt istoyirəm".

ATABƏV M ƏH ƏM M ƏD
Atabəy Mohomməd Qızıl Arslanın ınəktubunu Kırmandan Homədana qayıtdığınm ikinci günündo aldı O, momlokətin voziyyotıni çox
da yaxşı hıss ctmirdi. Bağdaddan golen xoborlor xolifonın təzə bır
qüvvotə istınad ctm əyə hazırlandığını bıldırirdı. Əyyubilənn Mısirdo
böyük bır soltonot qurmuş fatimılərə qalib golmosi xəlifədo təzə bir
ruh oyandırmışdı. 0 . xilafoti türktorin tosirındon qurtanb oyyubilorın
nüfuzuna tapşımıaq istoyırdi
Xelifenin A tabəy ölkoiorı ıçənsındə dotaşan təbliğatçıları əy'yubılorın lchınə otaraq gcnış təblığat apanrdı. Musıldo. Xarozm şahtarmın
sərhod şəhorlərində ataboyloro qarşt suı-qəsd hazırlanırdı.

Ataboy Məhəmmod bclo bir zamanda Qızıl Arslanın moktubunu
uldı, moktubda qoyulan məsolotərdon Ataboyin tüklori qubardı vo
dorhal qısa bir nıoktub yazıb tocili qasidlo Tobrizə göndordı:
Əziz vo möhtorəm hökmdar!
Moktubunu aldım. Göstordiyin ınosololor barosindo yaxından danışmaq ln/ımdır Moktubumu alan kimi bir ncçə günlüyo Homodana
golmolisen.
A tabəy Mshommod.
Qızıl Arslan moktubu alan kımı Homedana horokot ctdi. O. Atabəy Məhommodin moktubla ra/ılaşmayacuğını bilirdi. takin öz oqidəsindo möhkom durmağı vo Azorbaycuıula lazımi ıslahatın totbıq cdilməsı’ mosətosmi bir daha şıfahi olaraq Ataboy Məhommoddon tətob
ctmeyi qorara almışdı
Ataboy Mohommod Qızıl Arslanın özünün to/.ə tikdirdiyi “Atabey
Məhommod Rübati" adlı malikanosində qobul ctdi. Qızıl Arslanın şərafıno vcrilon tontonəlı zıyafot bitdıkdon sonra Atabəy Mohəmməd
Qızıl Arstanı öz xüsusi otağına çağırıb:
Otur, qardaşım! dcdi vo gütorak sözüno davam ctdı
Moktubun o qədər qorxulu moktubdur ki, onu hoyata totbıq dcyit, olo alıb
o.xumaq bclə qorxuludur. Hər no olursa olsun, məktubu ow əldon axıru
qodər oxudum. Yazdıqlarını həyata kcçirmek ınünıkün olsaydı. qardaşın da buna razı olardı. Lakin hazırkt vozıyyot və hazırkı şənııt daxilındo clo çotın arzulan mcydaııa atmaq. dünyada oturub cənnət üçün
düşünmok dcmokdir. Əziz qardaşım. momtokətimizin. hüdudlarında
baş vcran hadisolor bizim daxıli islalıat haqqında düşünmoyimızo
imkan vcrmir. Mən bilirəm ki, sən məmlokotin düşdüyü bu qodər ağır
vəziyyotə soyuqqunlılıqla moktubunda ıslahat dcyo göstərdiyin ən
xırda bir mosəlom həyata kcçirmok istoson, voziyyot daha da ağırlaşacaqdır. Sen bilirson ki, xolifo öz siyası və ruhani niifuzunu ıtırmişdir. Daha açığı. xolifotik öz dö\Tiinü vaşamışdır. Vaxtile onun momlokotləro təyin ctdiyi ən adi hakımlor bclo özü üçün taxt-tac Iıazır ctdirmişdir. Xəlıfo hazırda ancaq bunları bir-binnin əlcyhino qaldırmaqta başını dolandınr. Lakin momlokotə sahibloıımok üzərində birbirini boğmaqda olan hökmdarlur Bağdad çuxurtanna düşüb qoxumaqla xəlifə adlanan bu diri nıcyiti basdınnağa cürat ctmır, yaxud bıınu ıstomir, çvınkı hor kəs b ir-b ırın don qosb cdecəyı momlokətin qobalosını

xolil'ənin möhürii ilo rosmiyyoto salmağa çaltşır. Xolifolorin özlori iso
bclə alış-vcrişlori göydo axtarırlar. Onlar şohvotporost, sorxoş adamlardtr Hor cür sazişo gcdo bılorlor.
Əldo ctdiyim molumata gön> xolifo ncço müddotdon bori Solahoddin Əyyubi ilo xolvoti müzakıro aparır. Xolifo sorxoş da olsa Solahəddinın böyük bir nüfuza malik olduğunu bilmomiş deyildir. O bu
gıın İraqda, Musıl vo başqa yerlordo işo başlarsa, bütün kürldori bizim
oleyhimizo qaldıra bilor Rclo bir vəziyyatdo xolifo hüququnutı azalmast. toriqət məsəlolormin aradan qaldınlması mosolosini qoymaq
momlokoti bikorəlik horc-m ərcə düşürmok kımidir.
Momlokətdə tozo vcrgi üsulunu totbiq ctdikdo yüz mınlərco müftəxora maaş vermok, onlar üçün maliyyə idarəsi düzəlimək lazımdır.
Hazırkı üsul dairəsində hər hakimdon müəvyon vcrgi almaqla da hökuməti idarə cdo bilorik. Elo do torpaq qanunlarıdır. Torpaq qanunlan doyışdiyt zaman bütün mülkədarlar bizım olcyhimizo üsyan qaldıra bilor.
M əhkom əiordə ruhanilorin nüfuzunu azaltmaq fıkrini bır korəlik
burax Bu yol clo qorxulu bır yoldur ki, Momun kimı bacarıqlı bır xolifo bu yolun yarısından qayıdıb qaçdı.
Sən məktubunda göstordiyin m əsələlonn hansı birisıni hoyata kcçirsən roqiblənmız dərhal ondan istifado cdocokdir. Son Şərqdə tokfir
olunmaq çirkabımn no qədor zororli olduğunu bılmirson. Bır kəro ruhanıiər vo xolıfə bizi dindon kəııar hesab edərsə hcç bir q ü w ə t bızim
mövqcyimizi saxlaya bilməz.
Azorbavcan xalqının bir ncçə illik vergisini bağışlamaq m osələsıno etirazım yoxdur, əlvcrişli bır zamanda bu barodo təşəbbüs cdorik
Köhno hakimlərın məsəlosı todricilik təlob cdon mosəlolordondir.
Onlann hər bırisinin minlorcə nüfuz salıibi torəfdarlan vardır.
Gürcüstan mosələsı clə do qorxulu bir m osələ dcyildır. O məsolə
holl olunduğu zaman Şirvan mosolosı do həll olunar. Çünki Gürcüstan
bızim olimizdə olduqdan sonra Şirvan şahlannın ıstinad cdo bilecəyı
bır vcr qalmır. O na Asiyadan bizo qorxu yoxdur. Çünki O na Asiya
hökmdariannın içonsindo olan boğuşmalar bizım üçün böyük qələbəlonn müjdəsini vcrir.
Sənin moktubunu oxuduqdan sonra Azorbaycanı lazıını qədor soyahot ctmok və öyrənmok qoranna golmişem. Bolko do səyahotimdon
sonra, moktubundakı məsoloiərdon bozilorini bir daha müzakirəyo
qoyarıq.

Lakin sənə bir daha tapşırtram. xolifo hor nə olursa olsun onun rizasını əldə ctmək lazımdır. Ona göndərilən carıyolorı saxlamaq lazım
dcyildi, gctmələrino icazo vcrmoklə çox yaxşı ış gördün
Şın'an şahlığı ılə müdara etmok lazımdır özün bilirson ki, xolifə
şahlığın ləğv cdılməsi təklifıni rədd etdi.
Farslar vo ərəblənn iş başından götürülmosinı todnci bırsurətdə hoyata kcçırməsok. kütlovı qovuluşlar Bağdadda yaxşı təsır bağışlamaz.
iranlılar və oroblər bir zaman hakım olduqları üçün dıllən də hakim dil olub qalmışdır. İndiso momləkətdə hakim sənson. səmn dilin
də hakim dil olmalıdır. Səno tapşınram. xolətlənn Azorbaycan dilində danışanlann çiynınə salınmalıdır.
Sən məktubunda mühüm bir məsələnı qcyd etməyi yadından çıxarmırsan. O məsəlo. ərəb vo farslartn əlındoki ucsuz-bucaqsız torpaqlar və malikanəlor məsolosidir Onlar ölkələrı işğal cıdiklon zaman
sulu, bərokətli, qiymotli ycrlori oz aralannda bölüşmüşlər Ycrlılordon
bir çox kəndlor və malıkanəlor. rübatlar, ponəyirlər vo bazarçaları
zorlayıb ollorinə kcçirmışlor Bu yerlori tədrıci surotdə xalisə' torpağı
şoklino salmalısan. Bunu orəb vo farsların əlindo olan malıkanolərin
qonşusunda olan ycrli mülkədarlann vasitosilo hoyata keçirə bilərsən.
Oonşu kəndlilor istorsə onlar malikanolorindən mohsul ala bilmədiyi
üçün satmağa mocburıyyət hiss cdər və az bir qiymoıo olsa da, satıb
gcdə bilərlor.
Moktubunda yazılan başqa məsololor haqqında tok-tok danışmaq
ıstəmirom. Buna görə də qəti olaraq tapşmram:
Hor lıansı bir qanun Ourandan alınmışsa, ona toxurnamalısan.
”Qan bahası" vo sairlər do bura daxildir.

FİTR BAVRAMI
G oncə hakiminin ürəyı ikı hıss ilo çırpmırdı, bırisi şadlığmdan,
ikincisı iso qorxusundan idt. Bır tərəfdən Bağdad xəlıfosı göndərilon
qızlann yctişməsıni Əmirə yazıb razılıq vermişdi Xoiifo xüsusı olanıq
Dilşadın gözəlliyindon şadlandığmı qcyd ctmışdı.
1X a 11 si)
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Lakın Əmırııı al«Jığı ıkıncı xobor ontın qorxusunıı sobob olmuşdu.
Ataboy Mohommodın A/orbaycan soyaholıno çıxması xoborı golondon borı Əmır ö / muqoddomtmın no cür holl cdilocoyı bamsıııdo düşünürdü t ) bılırdı kı, Aiaboy ayağını Şıınali Azorbaycanın sorhodino
qoyun kımı ona mınlorco orı/o xcrılocokdı Çünki o, xalqın hnzırlıq
gördüyünü çox yaxşı hılırdı
Əmir özü do h.ı/ırlıya başlumişdı O qı/ıl kısolorımn ağzını açıh
ö/üno loroldar tapmaq ııjrunda xorcloyirdi. Aıaboy Mohommo<Jo vcrıliH ok şıkayot moklublannın ovə/ındo mınlorco ra/ılıq moklııblan da
ha/ırlamrdı Moddahlanı' ısiodiklon qodor pul vo xoloi venlırdi. Adları ya/ıçılar vo şaırlor corgosındo olmayanlar bclo Əminıı yanına gutırılıb modhnamo va/m.ılan tapşınlır vo no zaman vo harda oxuyacaqlan toyın cdılırdı
Xoıibloro. qazilom müovvon vozifo lapşırtlırdı. Əmira qarşı düş~
mon horokoldo buiunanlar bir-bır siyahıya alınırdı.
Ənıırin qoca vo/ıri gcco-gündüz çalışıb ıftıra, böhtan. fitno yaratrnaq üçün böyük bir loşkılai dü/olımişdi.
Aiaboyi ıslıqbal ctmok üçiin düzolon dosto tamamilo Əmirın lorolindon dosturülomol almış müoyyon adamlardan ıbaroı ıdi Xanogah
kondındon Əm inn saravına qodor olatı yolun hor ıki tomfı qoşunlar torofindon mfıhasırovo alınacaq vo mtımkün olduğu qodor heç bir kosin
Ataboyo yaxın golmostno imkan vcnlmoyocok idi.
Şohorin dılonçilori hobsi* alınıb uzaq kondloro sürgün cdılmişdi. Şohorın xarabalan lonıizlanır vo xarabalıqlan Alaboy'o göstormomok üçün
onu abad küçolordon dolandtnb saraya gotirmok nozordo tutulurdu.
F.ynt /am anda. Foxroddın do Ataboyin Azorbaycan seyalıotıno
çtxmasından bövük ümidlor gözloyirdı. Onun fıkrinco. Ataboy Şimalı
Azorbaycanda. xüsuson Aran momlokotındo olan xarabalıqlan gördüyü /anıan ıslahaı işlonno başlayacaq və müqossirlori cozalandıracaq
ıdı Bu fıkırlo do Foxroddm xalq iuasında gcnış tobliğat işino başlamışdı O. qızlan cariyoliyo altnanlar ılo cvi vo omlakı Əmir lorofındon qarot
cdilonlordon ıbaroi bö\Tİik bır ısitqbal dostosi toşkilino başlamışdı.
Foxroddın zorordido kondlıleri və Əmırin adam lan torəfındon
malları alınan tacırlorin hamısını Goncoyo çağırmışdı.
Tonfiıamo yozıınlar

Foxroddin hu toşobbüslori haqqında tnolumat verdıyi zaman Ni/aım dcvırdı:
Mon btı loşobbüslonn hcç bırısının oleyhıno dcyıloın l.akın
bı/ım ölkomi/ııı düşdüyü bu vozıyyotı bır parça kağı/ ü/orındo vcrılon o orizolar hcc bir zamaıı düzoldo bılıııoyocok
Əri/.olorlo xalqı düşdüyii ağır vo/iyyoıdon xılas clttıok larix boyu
heç bır müsbot ııotico vcrmoımşdir vo ııtdı do vcrmoyocokdır Hökmdarlan d ı/ çökdürocok ycgano bır qüvvo olmuşsa vo varsa. o yalnı/
xalqın birliyıdir
Bu gündon clıbaron büıün xalqın birliyini yaraimaga çalış. Xalqı ö /
şoxsi malını istomoyo yox. momlokotin hüququnu lolob ctmoyo ö jt o i
Soadot vo azadltq ancaq bununla qazanılır Lakin ovvoldo dcdıyim
kimi ycno do tokrar cdırom: xırda çıxtşlann torefdart deyılom Golocok üsyanımız hökumoti qorxutmaq moqsodilo yox, m ah\ clmuk
m əqsədilo duzeldılmalidir.
Xırda çıxışlarda bulıınmaq iso, düşmeni vaxttndan qabaq du>uq
sala bilor. Gözloyok, Ataboy Mohomməd Goncəyo golsın. şübhosiz
ki. o burada bir ncço gün deyil. hoftəlorlo qakıcaqdır Onun Əmtrın
cvində mənzil cdocoyı do şübhosı/.dır Çünki indidon orada hazırlıq
apanlır. Molumdur ki. Alaboyın bu soyahoiı vo xüsusılo Gonconı ziyarol etmək ıstodiyi Əmıro xobor verilmişdir. Ataboy Mohoınmədın
bir qadını vardır. Amma Ataboy horomi üçün bır-iki qadın kifayot
dcyil, Əmınn qtzı iso hom gözoldır. hom do xəlifənin novosıdir. Indı
moni anladtnmı?
Foxroddin gülorok:
- Bolı, anladım, dedi.
Nizamı sözünü davaın etdirdı:
- Indı kı, mənim fıkrinıı anladın. bır nosihətimi do yadından çıxarma. Hazırda son Əmırin əlcyhino açıqdan-açığa loblığat apanrsan,
Əmir bu təbiığata başqa bir rong vermoklo sonı hobso ala bilor. "Ataboy həzrotlərino sui-qosd hazırlayırsan ' - deyə sonı toqsırlondıror
Bu barodo bir az ayıq olmağın yaxşıdır.
Fəxroddin Ni/.amınin bu fıkri tlo do şortk oldu. chtıyatla dolanacağtna və Əminn adam lanna görünmoyocoyinə söz verdi.

Ramazıın ayının 29-cu günfı ııli. İftar açıldıqdan stmra Əmır şoherdo vo müeyyən adamlar otrafmda çalışan xofıyyoləri qobul ctdi. G ətiriion xəborlorin osasını Foxroddinin Əmiro qarşı hazırladığı düşmonano lıorokoi toşkil cdirdi. Əmir çox mhatsız idi Mərcanı göndorib
Toxtamışı yanına çağırdı. Xofıyyəlor gotirdiklori xoborlori Toxtamış
üçün də təfsilon damşdılar. O. bır az fıkro gcldi Sonra dcdi:
Mobs clınək olmaz Çünki o tək dcyildir Eym zamanda onu azad
da buraxmaq olmaz, onlar Ataboyin qılığına gırə bılorlor. Bu gün ramazan ayının 29-cu günüdür O, bizim göndordiyımiz moktuhu almamış dcyil. Mcç şübho yoxdur ki, o. Dilşadın buradan aparıldığım da
bilınır Uorgah onu saraya gotirmok müınkün olsaydı, burada üstüno
böhtan aiaraq hcç kosin xobori olmadan onu sarayda hobso alardıq.
Bu todbır Əmirın xoşuna goldi vo o olavo ctdi:
O, Dilşadın aparıldığını bilsoydi, indiyo qədor bir loşobbüs
cdordi. Mono clo golir ki. o, ramazan ayınm çıxmasına müntozirdir.
Çünki izdivacın ancaq ramazan ayından sonra baş tutacağını xəbor
vcrmışdik. Buna göro do. izdivac mosolosini müzakiro ctmok üçün
onu saraya dovol cıməliyik.
Toxlamış başına hərokəl vcrərək:
Bilirom. o bızə manıb saraya gələcokdirmi? - dcdikdə, Əmir:
- Bolko Soba xanım bu barodo doyorli bir (ikir söyloyo bilər?! deyo soruşdu
Mərcanı göndorib Sobanı çağırdılar. Soba xanım daima gcconin bu
vaxtı “şorəfo" naıl olmaq üçün Əmirin hüzuruna çağırılırdı. Mərcanm
golışındon scvindi vo:
- Gct. gəlirom. - dcdi.
Morcan gcdondon sonra, Soba xanım sürotlo qalxıb çimdi. Ağ dəsmalı oiırlo isladıb bədənini başdan ayağa yudu. Almaz və zümrüddon
düzolmiş momodanlannı taxdı, nazik ıpokdon tikilmiş yataq köynəyinın üstündon məclis paltarlarını gcydi, bütün qiyınotli daşlarım üzorino
löküb güzgünün qarşısında dayandı. Güzgüdo göz bəboklorinin horəkotıni bir ncço kərə ımtahandan kcçirdi, baxışlarını yoxladı, qaşlarını o
lə rə f bu lorəfə dartaraq m üəyyən bir vəzıyyəl aldı. Sonra da Əmırin
yanında danışacağı nazlı ifadolori əzborlom əyo başladı Bu halda dohlizdo gozmokdo olan xaco Müful Soba xammın otağından sos goldi-

yını cşitdı vo otaqda kişi tayfası olduğunu zonn cdorok dorhal qapını
açıb içori soxuldu, Soba xanıının güzgünün qarşısında durııb danışdığını və ozilib-büziildüyünü göriinco gülorok dcdi:
- Siz kişilorin şcyianlarısınız. Siz onlan aldadırsınız, onlar da bunu
anlaya-anlaya sizə aldanırlar.
Soba xamm da utanaraq güldü:
- Buna göro do mon aldatmağı, hom do yaxşı aldatmağı öyronirəm,
- dcdi vo xaco Müfıdin qabağına düşüb u/.un dohlızdon naz.lana-nazlana uzaqlaşdı Oapını açıb Əmirin olağrna gırdi. Düşündüklarinin oksini görüncə salam vcrib qapının yanında dayandı vo cariyolikdon tolob
cdilocok bır tövr alaraq donub durdu. Gəlorkon o, Əmirin otaqda lok olduğunu vo qapını açan kimi onun qolları arasına atılacağını düşünürdü.
İndi o, sakit dayanmışdı. Əmir başım qaldırıb Soba xamma dcdi:
- Qoca vozır ıcazo vcrır, gol orada otor, vozinn sənə bozi tapşınqlan vardır.
Səba xamın olurdu, oiaqda olanlann Iıamısına gctmok icazosi vcrildi. Olaqda Əmir, qoca vozir, bir do Soba xanım qalmışdı. Toxtamış
Soba xanıma müraciət cdib, yavaşdan söylədi:
- Sən clo bilmo ki, qadınlıq gözəl olmaqla lamamlanır Gözolliyi
canlandtran horokotdir. Bu horəkot olmazsa, rossamlar sizdən do
gözol qadınlar yarada bilərlor. Qadını ağıllı kişiloro scvdiron osas cohəl onun gözolliyi dcyil, ö/.ünü scvdirmayi bacarmasıdır. Son bunu bacarırsan, horgah bacarmasaydın, Əmir həzrotlon torəfındon •“şərofə"
nail ola bilməzdin. Monim dcdiyim bu hoqiqoti Əmırdon do soruşsan
dcyocəkdır ki:
“Soba xanım no qodor gözoldirso, bir o qodor do özünü scvdırmoyı
bacarır vo Əmırın şorofıni qiymollondirdiyi fıçün böyük sirlorın üsıünü
aça bilmişdir” .
Hazırda Əmir öz gözəl cariyosino lozo vo müqoddos bir vozifo
lapşırmaq ıstəyir. o vozifə, Fəxroddinə aiddir.
Seba xanım Foxrəddinin adını cşidorkon kcçmişlon bır anda gəlib
gözüniin önündon kcçdi. O gah özünü Foxrəddinin qollan arusında görür.
gah da dodaqlarını Foxroddinin dodaqlanna yapışdınb: “Mon sonin qollann arasmda olduğum üçun dünyanın on xoşboxt qadınıyam" dcyirdi
Soba xanım düşünür. vüsalından gülür, aynlığından göz yaşları
axıdır, nohayot, Foxroddinin əllonni öz saçlarmda Itıss cdirkon şad bır
nofos alırdı. Lakin bırdon-biro Foxroddinin son dcdiyi:

"Gct Saba. bır do mano yaxm gelmo. mon giindo birini scvon qızları scvo bilm oram !" cümlolonni xatırladığı zaman diksinir vo qolbindo gizlonon ıntıqam duyğulan coşurdu. Saba xanım honıin fikrin losiri
ilo başını qaldınb:
Har cür vozifa tapşırmış olsanız, ycrino yctirmoyo hazıram —dcdi.
Toxtamış bu sözlardon sonra maqsodini açıb söylədi:
- Foxroddın bizo saravda lazımdır. Önu bura gotirmoyi bacararsanmı?
Soba xanım Toxtamışa bclo bir sual vcrdi:
- Foxroddin sizo gündüz lazımdır. yainki gcco?
- Xeyr. onun saraya galmasıni hcç bir kos bılmomalıdir. Əlbotta.
bclo olan toqdirda. gcca gatirilmasi lazımdır.
Saba xanım bir alı çokarok:
O. Dilşadın aparıldığını bilmosoydi. bu vozil'anı ycnno yctirmok
o qatlor da çotın olmazdı, - dcdi.
Əmir də. Toxtamış da aııd içorak:
- Bu masolo gızhnda saxlanmışdır. hcç bır kosin xobori yoxdur, dcdikdo, Saba xanım gülümsoyorak dcdi:
- Doğrudur, lakin Dilşadın boyunbağısının dilançilar olino düşmosı. notıcodo onun zorgarlor vasıtasilo Foxroddıno yctişmosi. Dilşadın buradan aparıldığı üçün böy'ük bir sübutdur. Fəxrəddiıı bunu anlamayacaq qədor uşaq dcyildır
Səba xanımın bu sözündon sonra Əmır hayəcanla soruşdu:
- Sən bu xəbəri kimdən cşitdin?
Bu xobən Nizamınin cvındən öyronmişom.
Sən Nizaminın cvinə gcdib-gəlirsənm i?
Xcvr, mən özüm gcdə bilmirəm. Nızami özü də buna yol
vcrməz. İki nofər dilənçi qadın vardır. Onlara böyük chsanlar vcnrəm.
Onları Nızamimn cvinə chsan istəmok üçün göndərirəm. Bu xəbən
onlar manım üçün gətirdilar. Goləcəkdo onların vasıtəsilə daha böyük
ışlər görəcəyom.
Toxtamış da. Əınir də bır səsla:
Afərin səno, Səba xanırn! - dcdilor.
Səba iso sözünü davam ctdirıb:
- Sabaha fitr bayramıdır, - dcdi. - Cahanbanu xammın evindo
böyük /iyafot vardır Horgah Nızami və Rəna orada olmasa da Fəxroddinın orada iştırak cdacəyi şübhosizdir. Mon, Əbül-Ülanın təşkil

ctdiyi fıtr bayramı ziyafətində bir daha baxtımı sınaram. Bəlko da müvoffoqiyyət qazandım. Hər halda mosələdə çətinlık vardır. Çünki
Foxrəddin monim əlimdən bir ncçə zərbo ycmışdir Çaro yoxdur
Əmir həzratlorinin əmri can qıymotınə olsa da ycrinə yctirilmolidir.
Horgah o qəhrəmandırsa, mon da Səba xanımam. Mən onu bu otaqda
Əmirin qarşısmda diz çöküb yalvarmağa məcbur cdəcəyəm.
Toxtamış Səba xanımın cosarətindən momnun qaldı, ona xcyirdua vcrib gctdi.
Xaco Müfıd qapının dalında durub Səba xanımm Əminn otağından
çıxmasına müntəzir ıdi. Nəhayot, sühur1 vaxtına bir az qalmış Saba
xanım Əm inn otağından çuxdı. Xacə Müfid onu görərkan:
Gözəl xanımın "şarəfə" nail olduğunu təbnk cdirəm! - dcdi və
qabağa düşüb onu otağına yola saldı Bir azdan sonra kənızlər vo xariyələp əllərindo boğça Əmiri çımdirmək üçün hamama apardılar.
Əmir sabah ramazanın son gününü oruc tutacaqdı.
»• •
Ramazan ayının 30-da axşam qaranlığı düşondə üç nofər şahıd xətibin hüzuruna gəlib şovval ayını gördüklorino iqrar etmişdilər. Ayın
binndo gündüz saat 2-do Əmirin qapısında duran taxt-rəvan saraydan
hörmətli bir adamın çıxacağmı bildirirdi. Orucunu təzəca sındıranlar
Əminn qapısından dişan çıxacaq bu “naməhrom" qadına baxmamaqdan çox da çəkınmırdilar Bır çoxları “Əmınn qızı Q ətibə xanım taxtrəvana mınocəkdir" - dcvo özləri üçün əlvcrişli mövqclər tutmağa tələsirdi. Çünkı Qətıbə başqa horəm qızlan kimi üzünü örtməz və küço
xalqtna görünməkdon çəkinməzdi. O, taxt-rovanda gctdiyi zamanlarda da pərdolərin salınmasma icazə vcnnəzdi.
Taxt-rəvan hərəkət ctməmişdı. Ətraf küçolor vo döngəlar xalq ıla
dolmuşdu. Lakin bu cür hadisələri tcz-tez görənlər bugünkü taxt-rovana əhəm ıyyət vcrmirdilər, çünki taxt-rovanlar Əmirin qadınmı
yaxud qızını bir tərəfə apardığı zaman otraf küçolarin hamısında qoruq- clan olunurdu.
1 S ü h u r - oba^dan vaxtı dcmokdır
•’Q oruq - qorunmn dcmokdır tlorom küçoyo çıxdıgı /aınan camaatın küçoloro
çıxmaga ixıiyan olmazdı

Xaco Müfid sarayın qapısından çıxdı, onun dalınca da iki nofər
konız va ikı nofor qara zənci qulun müşayıotilo bir qadın çıxdı. Qadın
zınoilorının Qzerino na/ik vo qara hır ipok salmışdı. O özünü xalqa bildirmomok üçün çöhrosinı bork-bork gizlodirdi. çünki xalq onun adi bir
canyo olduğunu bilsəydı, onun mindiyi toxl-rovanın dalısınca qafılo
loşkil ctmozdi. Lakın. bıına baxınayaraq, adamlann bır çoxu bilirdi ki,
cariyələrdon lıar hansı bınsı Əmirın "şəfərino" nail olursa, ona taxtrovanla gctmoyə icazu vcrilir. Taxt-rovanın dalısından nərdivanı göııinib ycro qoydular Xacə Müfıd Soba xanıının qolundan tutub taxtrovana çıxardı. Sonra konızior də taxl-rovana çıxdılar. Qulamlar isə
nordıvanı yığıb taxt-rovanın dalısına bağladılar Sonra qulamlar hər
birısi bir atın cilovundan tutub çokmoyo başladılar Küçə xalqı taxtrəvanın dalınca dostolərlo gcdirdi, lakin taxt-rəvanm pərdolori bir
koro do olsa qaldırılmadı Küço camaatı Soba xanımın taxt-rəvanını
Əbül-Ülanın qapısına qədər müşayiot ctdı.
Səba xanım bu gün öz köhno ağası Əbül-Ülamn cvino bir cariyə
kımi yox. bır xanım tontonosilo daxil olurdu. Çünkı Əbül-Ülanın ailəsi
oııun Əmır torofındon şoroHondiyıni və horom namızodi olduğunu bilmomış dcyildi. Xüsuson Əbül-Ülamn kiçik qızı Mahtab xanım Soba
xanımla hor kosdon anıq maraqlanırdı. çünki o. ancaq Soba xanımın
vasitəsilo zongın va moşhur hır adama əro gcdəcoyını düşünurdü.
Əbül-Ülamn zıyafotindo Foloki, Müciroddin və bir ncço daha başqa
şaır vo odib iştirak cdirdı. Nizamı və onun qadını Rəna isə Məhsoti
xanım xosto olduğuna göro onu cvdə tok qoyub golə bılmomişdılor.
Fəxroddın hamıdan sonra goldi. O, Səba xanımın bu ziyafotdo ıştirak cdocoyini bılmirdi, oks toqdırdə o ziyafotə galınokdon boyuün qaçırardı. Lakın o. ıçorı gırərkon Soba xanımı göriib Dilşadı xatırladı və
ondan Dılşad haqqında hır xobar bilmok islodi. Amma dorhal onu damşdırmamaq qərarına goldı. çünki onun Dılşadın adından yalan sifariş
gotırməsi və ondan ınoktub alıb Əmıro təqdım ctməsı, noticodo Dılşadın hobso alınıb cozalandınlması Foxroddinin yadından çıxmamışdı.
Lakm Fəxroddin öz qorarında dura bılmoyəcəkdi Soba xanımı
görüb danışmamaq hcç bir kosə müınkün dcyildi. Onun daima "mon
daşı damşdıraram " dcm asi hcç do əsassız dcyildi
Foxroddm Sobanm cəzblanni radd ctmək üçün Müciraddin ilo
başladığı söhboti uzatmağa çalışırdı. Soba xanım vo Mahtab xanım bır
ncço başqa qız vo canyolərla tcz-tcz Mücıroddın ilə Fəxrəddinm ya-

nından o toraf bu torafə kcçir vo aralığa cşqo, mohobboto daır söz atırdılar. Çünki zıyafotdo olanların içonsındo yalnız Foxroddınlo Mücıroddin subay idilor
Soba xanım Foxroddinın yanından kcçdiyi zaman bu sözlən dcyirdi:
Mən bir mohəbbotın sorxoşuyam. şorab vcnn. Moni götürüb atəşin içərısino atın, lakm bu yanan oynm ə su vcrin, şikayət ctsəm do.
acıqlansam da monim ışim onunladır. Qoy cavab vcrsin.
Qızlar Müciroddinə vo Foxroddino baxıb güldülor. Müciroddin iso
Fəxroddinı dümsükləyib:
- Al gəldi. Foxroddin, Səba xammın işi soninlodir, - dcdi.
Fəxrəddin Soba xanıma ohəmiyyot vcrmodi. Nəhayot, Soba xanım
ycno do qızlarla qayıdıb Fəxraddin vo Mücireddin oturan kürsünün
yanında dayanaraq söhboto başladı. O sanki Mahtab xanıma aid olan
bir kınayodən danışırdı:
- Mən o qodor do sado adamlardan dcyilom ki, öz nişanolarimı qasidin olinə tapşırım, qasid isə öz moqsodindon ötrü vcrdiyim nışanolori olindo bohano alatı qayırsın dcdikda Faxroddin təkan ycdi. söhbotini şaşırdı, çünkı o, Soba xanımın na dcdiyini bilirdi. O bir ncço
kərə ağlını doldunıb Səba xanımı danışdırmaq ıstodi, lakin danışdırmaınaq üçün özünə söz vcrdiyini xatırlayaraq, dmmodi. Mücıreddin
iso bunu hiss cdərak:
- Əylonməyin nə zorori vardır? Şeytan da olsa maraqlı şcyıandır
Çağınb bir qodor danışdırsaq nə olar?! - dcdikdo Faxroddin do.
- Şeytandan daha iyrənc bir ad tapılsaydı, onu yanımıza haman
adla çağırardıq. Bəlkə do mon şair olmadığımdan. gözollən sizin
qədər duymaq qabiliyyatinə malik dcyilom. Lakin bunun barosmdo
oldə etdiyim qənaət mənim üçün hər şeydən böyükdür. Bu şeytan hor
barədə gözoldir, yeganə bır eybı varsa, o da bunun şcytanlığıdır Mon
bunu hcç bir zaman olımdon buraxmazdım. Üç min dırhəm o qodor do
böyük bir pul dcyildi, o pulu versoydim, Cahanbanu boyım bunu monə
güzoşto gcdordi. Lakın bu dünya gözolinı qiymotdon düşüron onun
şcytanlığıdır Bundan gördüyüm yamanlığın birco faızını hor kosdan
görsoydıın, indiyə qədər onu mohv ctmişdim. Bir ncço koro bunu
mohv ctməyo qalxmışam, fürsot də düşüb, lakıtı tobiatın bu gözol moşəlini söndürmok istəmomişom. çünki bunun gözolliyını görüb şcytanlığmı tanımayanlar mono lənət oxuyacaqdılar. Onun ındiyo qodər dın
qalmasınm sobobi do budur.

Soba xan ım üvüncü koro FoxnKİdimn ön ün d on k cçd iy i zam an artıq
ö z g ö z o lliy in ı lo r if cdirdı:

- Dcyirlər ki, gül tıkanların içorısındon göyomtokdodir. İndi ki,
bclodir. no üçün gül olan moclıse tikanları buraxırlar9 Mon dedıyim
adamın çöhrosı daıma gözümün önündodir. Mono qıymot qoymayanlar. monim gözəlliyımi ıqrar ctmoyənlor do haqlıdır. Çünkı mənim
musiqidon nəşədar olan səsim, qomginlorin qulağında bayquş səsindon daha qomlıdir. Qomgınliyin şərbotini dadan adamların dımağında
şəkorin şohdi bclə ılanın zəhorindan do acıdır. Monim baxışlarım sübhün nəsimindon tomız olsa bclə, yaralı üroklor üçün əqrəbin nişindon
zərorlıdır. Bu tobii bır haldır. qamli, kədorli adamların gözündə on
qıyməllı cavahir, adı bir daşdan daşa alçaqdır. Lakin burada nə səhar
nosiminin, nə şokor şohdinin. nə də monim nəşodar sosimin və almaz
kimi şəfəqlonən göz boboklorımın bir zərro də olsa nöqsanı yoxdur.
Monim şirin sözlərim özünü itirmiş adamlann ayağı altmda qalan
zəhərlı tikanlar misalındadır. Mənim kölgəm sağlam fıkirlı adamlara
ləzə bır can bağışlasa da, xostə adamlar üçün ağır bir yükdən ibarətdir.
Bir vaxt var ıdi ki. onsuz ağlaya-ağlaya yuxuya gctdiyim üçün yuxuda görardim ki. məni su apanr No ctmoli? “ Eşq-cşq” dcyə bir adamın adını əzbərləyərdim , lakin cşqə düşəndon sonra onun nə olduğunu
anladım. “Yar-yar'" dcyərək sevinirkən onun kim olduğunu bildim
Əgər cşq hu isə, kimə lazımdır? Əgor yar mon gördüklorim isə, onlarla kım yaşaya bilərdi?
Lakin bu dünyadan kamını almayan bır tək mən deyiləm. Çoxlan
xoyalın təsovvürə gotiro bilmodıyi uca aləmloro uçmaq istədilor, lakin
qanadlarında q ü w o t hiss etmoyərak uça bilmədilər.
Fəxraddın Soba xanımın bu sözlərındən sonra sakit oturmağı bacarmadı. Çünkı Soba xanımın son sözləri. Fəxraddinin Dilşadı sevdiyinə ve arzusuna yetişə bilmədiyinə ışarat idi Buna görə Fəxraddin
artıq davam ctmoyərak ona cavab vcrdi:
- Qanadlarımda qüvvət hıss cdirom. İstədiyim ucalıqları fəth
ctmək üçün qüdrətim vardır, lakin haman ucalıqların qarşısında qara
qanadlarmı açıb yüksəlişımo manc olan şcytanlara rast gəlırəm.
Soba xanım irali gəldi. Fəxrəddinlə danışmaq üçün bəhanə əldo
etdi və acıqiı bir tövr alaraq dcdi:
- Fəxraddin, soni mono vo Dilşada ctdiyin haqsızlıqlar səbəbinə
söyməlıyom vo mozommət ctmeliyəm. Əcoba sən mondən hansı təqsirimin səbobino küsdün?

Foxroddın başqalarının yanında söhbot açmaq istomadiyindon.
onlar bağçaya düşdülor. Fəxroddin:
•
Sonin özün soylomoyə layıq ikon başqasını söyloməyo haqqın
vardırnıı?! - dcdi. - Son mono və Dilşada no yamanlıq qaldı ki. etmodın?! Moni vo onu məhv cdon sən olmadınmı?
Qız osla mohv olmamışdır. Sonin mohv olduğunun sabobı iso öz
xasiyyətındır Bchışıdon hurıni, moləyı ycro cndirib sənin səroncamına vcrsolər bclə, ycno de son yaşaınağı bacarmayacaqsan. Çünkı
sondo bir qızın qəlbini eylondirəcək dil yoxdur. O şcylən ki, qız sondon tolob ctməlidir, onu sən qızdan toləb edirsən. Əcoba, mondon son
dəfə küsməyinin səbəbi no ıdi?
- Sən nə üçün məno Dilşaddan yalan sifariş gotirdin? Nə üçün
mədon aldığın moktubu Əmiro vcnb qızın cəzalanmasına sobob
oldun?!
- O məktub səbəbinə mənim özüm azmı cozalandım'.’ Madam ki,
mosəlonin osasından xobordar dcyilson, ycrsiz tonqıdlonnı do qoy
qalsın. Nə Dilşadın, no do mənim bu işlardon xəbənm iz yox idi
Ə w ola, sonin dilindon moktub düzəldıb Dilşada vcran Mərcandır
Onu da öyrodən Süsendır. Monim teqsirim nodir?1 Madam ki, son hər
qıza bir cür söz vcrir və hamını scvmək ıstoyirsən, onların bır-birini
qısqanmağa və macəra yaratmağa haqları vardır. Buna göro do Süsən
sonin tərofındon düzəltdiyi məktubu Dilşada venb onun qolbını sondən iyrondirmok ıstəmişdi Mənim Dilşaddan, sanə sifariş gotırm əyimə gəldikdə, o da mənim işimdir. o sifarişdon Dilşadın xebəri yox
ıdı Mən o sifanşın vasitəsilə sendon bir mektııb alıb ona aparmaq və
Süsenin yazdığı moktubun sarayda düzəldiyini Dilşada ısbat ctmak istəyirdim. Daha açığı. Dilşadın kodərlənni təskin etmayi düşünürdüm
Əcəba, bcle bir təşəbbüs sonin fıkrinco, bır xəyanətdirmi?!
Qaldı ki, monim vasitəmlo Dilşada göndordiyin maktubun Əmirın
olınə düşmosi tamamilo doğrudur. Lakın sən bunu bılmolı ıdın ki.
moktub nə vasito ilə Əmırın əlino düşmüşdür.
Foxraddin acıqh:
- Mən haradan bilordim? Mən ki, sarayda yaşamıram, dcdikdə.
Soba xanım cəld cavab vcrdı:
- İndi ki, bilmirson, onda məni çağırıb dcmoli idin ki. nə üçün
nıənə xəyanot ctdin? O zaman mən de məsəloni açıb başdan ayağa
qodor sonə danışardım. Mən sendon moktub aldığım vo Dılşada aparınaq ıstədiyım gün, Süsonın tapşırığı ilo Mərcan məni güdünnüş Man

soninlo Şcyx Sulch moqborosındo uzun-uzadı dumşdığım zaman,
Morcan sözlorimıziıı bir ço\unu cşıdibmış Mon sondon moktubu alıb
>;anıyu gırdiyim zaman ıııoni bır baş xaco Mütldin olağıııa apardılar.
Üsiümü axlanb sonin mokıubunu tupdılar. Bundan sonra başıma nolor
gotinldiyinı danışmaq ıstomırom. Ancaq boğazımda vo gözümün üstündoki yara ycrlorino baxa bilorson
Soba xanım bu sözlon dcdıkdon sonra ipok çarqatım konara ataraq
boynundakı yanı ycrlorini göstordi. Foxroddin ıso qısmon Soba xanıma
inannıağa başlarkon. Soba bunu hiss cdorok sözünü davam cldirdi:
Mon o yaxşılıqlan no sonin, no do Dilşadın xatirinə ctmirdim.
Monım xasiyyetimi yaxşı bilirson. mon hcç vaxt dınc otura bilmirom
Süsoıun bu işlorini ıfşa ctmok istorkon. özümü cozaya giriftar ctdim
Yazıq Dilşad da oziyyot çokdi. Hybi yoxdur. hamısı kcçib gcdibdir
Dilşad da sağdır, son do sağsan Xcyir işiniziıı baş tutmasma da az.
qalır Bir şırinlik yüz acıltqlan unutduru bilər.
Foxroddin Soba xanımtn bu sözlorindon acıqlanaraq dcdi:
Mono istchza cdirsənmi?
Sonə ıstchza ctmoyo haqqım vardır. No üçün qıza vcrdiyın hodiyyoni gcri qaytarmırsan?
- Hansı hodiyyoni?!
Soba xamm məzommətcdici bir tövr alaraq soruşdu:
Ah, Foxrəddın, bütün Goncənin bildiyi bir mosəloni mondon nə
üçün gizlədırson ’
- Hansı m əsələni?!
- Bovunbağt məsəlosini. Süsonın Dılşaddan oğurlatdınb M əsudi\fyo qabağındakı dilonçilərın ıçonsinə atdırdığı boyunbağı m əsoləsini... İndi no üçün sən onu qızın özfınə göndormırsən?! Sado bir boyunbağı Dilşaddan qiymətlidırmi?!
Foxroddin düşünco dom zlənno qorq oldu. Dilşadm Bağdadu göndorilmodiyini, sarayda yaşadığtnı yəqin ctdi və Soba xamma müracıətlo:
- Bu xobər sənə qarşı olan mənfi fıkırlərimtn hamısmı dağıtdt.
İndi məno de görüm, Dilşad monim haqqımda nə düşünür?
Son nəyı gözloyirsənsə, Dilşad da onu gözləyir. Ramazan ayı
qurtardı. Əmir do öz sözünü gcri götürməmişdir. Bu barədo Dilşada
xəbor vcrılmışdır. Sənin özüno də xobər vcrmək üçün səni saraya
dovot cləyocoklor. Bolkə də sabah sono moktub göndərdilər, o zaman

suruya golorson. Əmir sizo izdivacın şortlonm xobor vcror. toy hazırlığınu başlarsımz İndi dc görüm mondon razı qaldınmı?!
- Ycrdon göyo qodor razıyam. Mon yazıq Dilşadı Gəncodon gctmiş bilirdim.
- Son Əmır haqqmda çox iftira gctmo, o sono vcrdiyi sözü hcç bir
vochlo gcn götürmoz. İnanmırsansa. gol bu axşam saraya gcdok, Dilşadı görondon sonra sözlorimo inan.
- Yox. sono inanıram Əmirin icazosi olınadan saraya gctmarom
- Bu da gözol fıkırdir. Qoy sabalı Əminn öz dəst-xottılo yazılmış
moktubu alıb gotırim. Ancaq bilmirəm lıarada görüşok.
- Bilmirəm. Sonin üçün hara olvcrişlidir'’
- Elo ycr olsun ki. bizim görüşdüyümüzü bır kıınso gönnosin.
- Onda gərok axşam qarunlığında olsun. Axşam vaxtı çay kənanna
golorson. Oruda bir az təxir ctdikdon sonra Musa doyirmamnın yamndakı söyüdlükdə görüşorik.
Buna Səba xanım razı oldu, vidalaşıb aynldılar.

LEYLİ VƏ MƏCNUN DASTA.NI
Şirvan xaqanı torofındon Gəncoyo bir hcyot golmişdı. Ataboy Mohəmmədin Gonco soyahətmə çıxmasım cşidon Ş ır\an xaqam Ataboyi
istiqbal ctmək üçün aparılacaq hazırlıqda ıştirak ctmok arzusunu iroli
sürmüşdü. Buna göro də holə Atabəy Təbrtzdon Şimali Azorbaycana
hərokət ctmomişdon ovvol Şirvan xaqanı başda Nəcməddın olmaq
üzrə Goncəyə böyük bir heyət göndərmişdi ki, bununla da xaqan Atabəyə qarşı boslədiyi dostluq duyğularım nümayiş ctdirmok istəyirdi.
Hcyotin sədrı Nocməddın Goncoyə goldiyimn ikinci günü, Nızamıyo
bclə bir moktub göndərmişdi:
“Möhtorəm və sonotkar şair!
Şirvandan Gəncəyo oian bu qısa səfərim ızdə ıki böyük zatın ziyarətınə nail olmaqla şorəf vo səadət oldo cdəcəyık. Onlardan binncısı
Atabəy Məhəmmod hozrətlonnin ztyarətı, ikincisi isə möhıərəm şairin zıyarətidir. Möhtorəm şair ıcazo vcrsoydi, xaqanın sifarişlorim ycrinə yctirmək m əqsədilə göriişər və səadotə nail olardıq.
Şırvan şahı tərofındon gəlmiş heyətin sədn
Nscmsddin"

Nızanıı ınoktubu alandan sonnı onların qebulu uçun muuyyon vaxı
toyin elodi Rym zamanda. evin sahmana salınması öçün Ronaya tapşırıq vcrdi. Hcvotın qobulunda işiirak elmok üçiin bozi lazımlı adamlarına vo dosılarına da \obor göndordi Bunların corgosindo Fo.xraddin
do var idi.
Foxraddin dovot cdıldiyı vaxtdan bir neçə saat ırali golib bcyotin
qobulu zamanında lazım olacaq şeylorin hazır edilmosindo ıştirak
ctmok ısiodi. Çatmayan şcylorın öz cvlariııdon goiirilınosino omr
vcrdi, bazardan pul ılo alınacaq şcyləri aldınb luızır ctdırdi. Rona vo
Nizami Foxraddınm köınoyindon hoddındon ziyado razı qaldılar.
Nizami vo Rəna Foxroddıno dıqqotlo baxdıqlan zaman onda kcçmış kodorlordon bır zorra do olsa nışano görmodilor. O, Dılşad gedəndon borı bir gün do olsa şad üzlo Nizaminin vo Ronanın üzüno baxmamışdı Bu gün iso gülür. damşır və şadlıq edirdi. Ntzamı onda bır xobor
olduğunu dorlıal hiss etdi vo soruşdu:
Bu şadlığın səbobinı dcsəydin, dostlann da şadlanardı.
Foxraddm şad bır üraklo Nizammin olını sıxdı:
Bu şadlıq goləcok bir bəxtiyarlığtn başlanğıcıdtr. Ancaq dünon
mono molum olmuşdıır ki. Dilşad Bağdada göndorilməmişdır. Saraydadır.
N'izami təoccüblo soruşdu:
- Bu xobori sono gotirən kimdir?
Fəxroddin Əbül-Ülantn ziyafətındə olduğuııu, orada Soba ilə gönışdüyünü və aralıqda gcdon söhbotlon tamamılə Nizamı üçün danışdı və:
Bu axşam o. Əmirin məktubunu gətirəcək və men onunla bərabor saraya gedocoyom, - dedikdə Nizamı do:
Onunla saraya dcyil, ya ölümo. yaınki həbsxanaya gedocəksən, dcyə cavab verdi. - Ycno do sən aldandın Lakin moni dərdə salan bir
cohot varsa, o da məsəloni qabaqcadan golib monə xəbər vcrməm oyindon ibarotdır. Sən indı nə kimi bir zaman olduğunu biliniənmi?!
Əmir Atabəyin golməsı münasiboiilə öz mövqeyindən əmin deyil. O,
Ataboyo şikayot veranlərin təşkili işində çalışanların hər nə bahasına
olursa olsun xalqın arasından götürməlidir. Onlann birincisi mənim
qəlıraman. lakin avam dostum Foxrəddindir Səbanın son m acərası sarayda sonı mohv ctdirmok üçündür Dilşad iso çoxdan Bağdaddadır.
- Ola bilnıəz!

- Ola biler! Son mono ınan. Soba xanım tozo, lakin olduqca qorxulu bir xoyunot hazırlamaq ıstoyir. Buna ınanmırsansu, al məktubu
oxu! Qızıl Arelan osir aparılan qızlann adını vo ycrlorinı mono göndərdiyi son moktubunda qcyd ctmişdir.
Foxroddin moktubu alıh baxdı vo Nizaminin dcdiklonni tosdıq ctdi.
•
O hoyasızı mohv edocəyom. O sağ qaldıqca macoralar töratmoyo
çalışucaqdır. - dcdikdo ycno do Nizamı:
- Bir az chtiyatlı olmalısan, - dcdi.
Söz bununla bitdi, çünki hcyotın goldiyıni xobor verdilər.
Foxroddın vo başqaları qonaqları hoyotdo ıstiqbal cdib otağa gotırdilər Nizaminin özü isə heyoti evin qapısında qarşılayıb:
-Ş a irin bu yoxsul evinə şərafət və soadot gotirdiniz. Xoş goldinız,
sofa golirdinız, - dcdı vo oyloşmoləri üçün ycr göstordi. Nocməddın
vo hcyot üzvlən oturdular Nizami sözo başlayaraq:
- Atabəy həzrotlorinin Goncəyə golmesi xobori bizo, xaqan hozrətlərimn nümayəndolərilo görüşmok şərafınə nail olmaq ımkanı
verdi, - dcdikdə, Nocmoddin də:
- Atabəy həzrotlonnın Gəncoyo gəlınok xoborindon ə w ə l də
xaqan həzretlon sizin hüzunınuza bır heyət göndorməyi düşünürdü, dcdi. - Bu səfənm ızdo xaqan həzretləri Goncədon qiymətli bir cavahır aparmaq üçün bizə tapşınq vcrmişdır
Nizami çox qısa cümlələrlo cavab vcrib dcdı
- Xaqan həzrotlorinin şaire bu qədor böyük ohomiyyot verdıyınə
təşəkkür cdirəm.
- Xaqan həzretlən öz somimi ricasım yctırmək üçün bizi möhtərəm şaırin yanma gondormışdir Xaqanın mübarok reyi buna olaqə tutmuşdur ki, möhtoram şaır Leylı ilə Məcnunun müaşiqosini btr dastan
şəklində yazsın.
- Xaqan həzratlərinm arzulanna əm əl etm əyə hazıram.
- Lakm, xaqan həzrotlərinin arzusu budur ki. mÖhıərəm şaır yazdığı daslanı Azərbaycan dilindo yazmasın. onu yüksok təbəqəyo m ənsub bir dildə. fars dilində yazsm. Çünkı xaqan hozratlon Azorbaycan
dili ilə tanış dcyıl, o uncaq fars dilində danışıb oxuya bilir. Şübhosızdir ki, siz xaqanın no kimi dil vo nə kimı bir şcirlo maraqlandığını bizdon yaxşt bilirsiniz.
Nizami meclisdo iştirak cdən azorbaycanlılann həyəcanını hiss
cdərak, münaqişe çıxmasına imkan vcrm emək üçün dcdi:

Mən xaqanın fikrini çox gözal anlayıraın. Şübhəsızdir ki, xaqan
fare dilinin yüksok tobəqoyo monsub bir dil olduğunu qcyd ctmokdo
çox haqlıdır. O yTİksək təboqoyo monsub bir di! dcyorkon saray xalqını nozordo tutmuşdur. Xaqan saray xalqını, öz hozrotlori do daxil
olmaq şortılo, yüksok taboqo hcsab cdir. Bu tamamilə doğrudur. Saray
xalqı başqa bir təboqə, saray xaricindəkilor ıso tamamilo başqa bir tobaqodir Sızo do, bızo do molumdur ki. Şır\’an sarayında yaşayanlar da,
xaqanın özii da azorbaycanca danışa bilmirlor. Balko, bclə do moslohətdir Bunlann hamısı ilo borabər, mən Lcyli vo Mocnun dastanını
başqa bir nöqtcyi-nozordon də fars dılindi yazmaqla maraqlanıram.
Çünki bu zamana qodor fars oxucuları dastan şoklindo hcç bir ədobiyyat görmomişlor Firdovsınin asori böyük bir dastan olmaqdan qabaq
bır tanx əsori sayıla bilor. Orada olan müaşiqolər bədıi olsa bclo, tam
bır scvgi macorası qonaotıni vcrmir.
Mon clə bilirəm ki, xaqan həzrətləri fars dilindo yazan şairlərə
göstoriş və rohbor olmaq üzre bınnci olaraq fare dilində dastan yazılmasmı məno həvalo ctmişdır.
M əclisdə olan azorbaycanlılann çöhresindəkı qırmızılığın çokilmosi şübholonn sönməsini hiss etdinrdi. Bunu Nəcməddm do hiss
cdirdı. o bu sıfarişin azorbaycanlıların milli şərefınə toxunacağını bilmomış dcvildi. Lakın o. Nızaminin vcrdiyi izahatla şübhə vo nıfrotlonn söndüyunü hiss cdorok şadlandı və xaqanm ikinci sıfanşini şaire
bildirdi:
Xaqan həzratiori sızin malik olduğunuz əzəm ətin yoxsul bir binaya ycrloşə bilməyocəyını nazəra alaraq şairin Şirvan sarayına köçürülmosıno omr vcrmişdır. Şaın orada səadətlər, sərvotlor və xələtlər
gözloməkdodir Sizin rovan təbimz orada daha da gcnişlonəcək, siz
ancaq orada calıanşümul bır şair dəracəsinə çatacaqsınız. Siz, ancaq
saray içənsindo yazdığınız əsərlərlə dünyaya öz günəşinızi sala bilocəksiniz.
Siz sarayda bütün tabiı chtiyacların tosinndən çıxmaqla bütün fıkrınızı şcir yaradıcılığına vcrə biləcoksinız.
Böyük şairın bu qədər qılu-qal içarısındə kcçən günləri sakit bir
həyalın qucağında xariqolər, möcüzələr dolu şcırlor yaratmağa sorf
olunacaqdır.
Moncə, şcir gülər vo soadətlı bır həyatın qucağından doğmalıdır Şair
xalqa qoşularaq günlənn siyasi hadiselon ilə vaxtını kcçirmomolidir.

Moclısdo ıştırak cdanlordon bır çoxu clo bilirdı ki, Nızamı xaqanın
bu dovətinı qobul cdib Goncodən Şirvan şahımn sarayına köçocokdır.
Məclisdəkilor səbirsiz bir intizarla şairin Nocməddino vcrocoyi cavabı
gözləyirdi. Nohayət, Nizami gülər bir üzlo cavab vcrdi:
Şübhosızdır ki. xaqan həzretlorı moni yüksoltmək üçün öz sarayına dovot ctmokdodir. Buna göre də toşəkkür ctmoyə vo xaqan hozretlarino uzun ömürlər vo tükənmaz dövlətlor diləmoyo borcluyam.
Ə w əlco Nəcmoddin conablan monim cvimin yoxsulluğuna ışare cdib
dcdi ki:
"Xaqan həzrətlori sizin malik olduğunuz əzomətin yoxsul bir binaya yerloşo bilməyəcəyini nozoro alaraq şaırın Şirvan sarayına köçürülmasino onır vcrmişdir".
Hərgah monim kimi yoxsul şairdo qıyməı və əzəmot vardırsa.
həmin əzomət bu yoxsul evdo doğulmuşdur. Bu palçıq divarlar homın
ozəmotin beşıyidir Bu ozəmoti homm beşikdo böyüdorok dünyalara
tanıtdırana qədor bu evdon aynlmayacağam.
Doğrudan da. mondo bir ozəmot vardırsa, o mənim deyil, Azərbaycan xalqınındır, çünki mon bu momlokətın oğluyam. Doğrudur.
mənı xaqanın sarayında xələtlər gözloyir Bu saydıqlarınız sərvot vo
xəlot maraqlananlar üçün çox qıymətlıdır. Lakin bunlann hcç bınsi
şair mədəsinın həzm edəcəyi qidalar dcyildir.
Siz dcyirsıniz ki, monim tobim Şirvan şahının sarayında daha gcnişlonocokdir. Lakm gcnış kütlolərin içorisindən aynlıb saraylann uca
hasarlan daxilino qapanan bır təbın gcnişlənə bilocəyinə hcç do inana
bilmirom. Şair öz ilham manbəlorindən aynldığı zaman. kütlolənn içansindən çıxıb dörd divann ıçorisindo nazlandığı vo mürgülodiyı zaman
onun təbi nə vasitə ılə gcnişlənə bilər?! O. haradan ılham ala bilor?!
Cahanşümul şair olmaq üçün cahanın hadisəlori içərisindən süzülüb çıxmaq lazımdır. Bir şairın təbi no qodər işıqlı olursa olsun. sarav
ıçərisındon bir günəş kımi dıinyaya ışıq sala bılmaz. Bəzən sarav ıçarisindən doğan günoşlər gcniş təboqolərı ışıqlandırmaq qabilıyyotındon məhrum olur Çünki camaat öz arasından doğan gfınəşi scvır.
Çobanlar günoşi çıçokli vo yaşıl m cşolonn arxasından gözloyir, gəmıçilor günoşin bir-birini toqib cdən dalğalann arxasında axtanr, kondlilorimiz isə günəşi yaşıl düzlorın vo çomənlorin üzonndo yüksolorkon görür və şadlanırlar. Buna göro do saray divarlan dalısmdan çıxan
günoş bizim xalqımtzı hcç bır zaman isidə bilmoz.

Conab Nacmoddin buyurdu ki. “Siz sarayda butün tobii chtiyaclann tosirindon çıxdığınız üçün bütün fikirlorinızi şcir yaradıcılığına
vcro bilocoksinız” . Lakin bilmirom ki, xalqımın chtıyaclarım görmodiyim, o chtiyucdan doğan dordlori onlarla borabor bölüşdürmodiyim,
clıtiyac qaz;ınında bu xalqla birlıkdo qaynamadığım zaman mon yaradıcılıq üçün mövzu vo ilhamı haradan alacağam?!
Şairlorin saray xarıcındo olması xaqanlar üçün saray içonsındo olmalarından daha əlvcnşlidir Çünkı şaır saray içorisindo gördüklonnı
yazarsa və onu gcnış toboqolor arasına yayarsa, bu xaqanların nüfuzunun azalmasına sobob ola bilor. Lakın xalq arasında yaşamaqla ümumı
dordlori yazıb xaqaııa bildırmok. hom xalq üçün, lıom do xaqan rnomlokotinin abadlığı üçün olvcrişli olar
Doğrudur. sarayda rahat yaşayıb möcüzolor, borcosto şcirlər yanıtmaq mümkündür Lakin haman borcosto vo möcüzo dcdiyiniz şcirlor
xaqanın buyurduğu kımı yüksək toboqənin ruhunu oxşaya bilor
Məncə, sarayın xancində olan azadlıq. saray içərisində olan azadlıqdan daha vüksokdir. Bir do kı mon uşaqlıqdan hazırkı m oişətə öyrənmışom. Mənim üçün saray həyatı, azadlığmı ıtırmış bir quşcuğazın
qızıl qəfəsdən aldığı nəşodon hcç də yüksək ola bilnıoz.
Xaqan hozrotlənnə salam yctırib mənım lorəfimdən orz cdorsiniz
kı. hərgah Şirvan xaqam Azorbaycan dilini öyrənm oyə tənəzzül ctmomişlərsə, bız oksinə, həm farsca danışa bilir. hom də farsca şcir yazmağı da bacarırıq. Sağlıq olursa. Lcylı vo Mocnun dastamnı yazıb bitırdiyim zaman bır daha görüşorik.
Uzun saatlar davam cdən bu söhbətlor osnasında sərin və ətirli
şərbət içilirdi.
Nocmoddin və hcyot üzvlori bu qodər səmimi qobuldan razı qalanıq vidalaşıb gctdilor.
Foxroddin qalxıb Ni/.aminın üzündon öporək dcdi:
Sənin dilın. sonin ıfadon mənim qılıncımdan da kəskindir.
Axşam ıdi. Foxrəddinin Soba xanımdan Əmirin moktuhunu almaq
və saraya gctmok üçün söz vcrdiyi vaxt golib çatmışdı. O qalxıb gctmok istodikdə Nizami ona bır daha tapşırdı:
Ehtıyatlı ol! O qız çox hivlogordir. Kim bilir. bolkə sənı Musa
doyırmanının yanında m əhv ctdırəcokdir
Fəxroddin bir daha:
Onu bacara bilmozlor, - dcyə vidalaşıb gctdi.

Əmir nahar ycməyındon sonra sorxoş idi. O, Səba xanımı qəbul
ctmok, Foxroddino gondorılocək moktubu yazmaq vo Soba xanıma
tapşırıq vcrmok üçün roqqasolorı çox tcz buraxmışdı.
Soba xanım axşama bır az qalmış xaco Müfıdın gotırdıyı sıfanşo göro
Əmirin otağına dovot olundu. O, tozo tıkdırdıyı lıbaslannı vo yanlanna
ınci vo zumrüd düzülmüş köyTioyını gcydi, üzonndo almaz cıqqalar vurulmuş qızıl araqçını başına qoydu. Yaqutdan, zəborcoddon duzoldılmış
tclbasan, gövbasanları saçlanna taxdı. qıymotli daşlan, boyunbağılan üstüııə düzdü. ağ vo ınco tupuqlanna zünıriidlü xalxallannı taxdı, boyük bır
tontonə ilə Əmınn otağına daxıl oldu. Qırx şamlı avizələnn şəfoqı Soba
xanımın üzorindəkı qıymotli daşlara düşdüyü zaman sankı Ənıınn qarşısında bahar fəzasının qövsü-qüzchindan paltar gcymış bır golin durmuşdu.
Əmtr hcç bır zaman Soba xanımı bu gözəllıkdə görmomtşdi. O
qalxıb Səba xanımı qolları arasına alaraq opdü və dedr
- Sən nə qodər gözəlsən! Sondon ilham alan bır qəlbın şcır monbəyi olmaması qabildirmı?!
Səba xanım Əmirin qucağında nazlandığı zaman.
- Elodir, ınonim ağam! Elədır, monım varlığımın hakimi, clədır!
dcdi. - Qoca şair Əbül-Üla moni obos ycro iyırmı min dirhom qızıla almamışdı O daıma bir şcır möv/usu üzonndə işlədıyi zaman monı yanına
çağtnb oyləşdirar və fıkirloşdikco monım üzümə baxır vo ycno do yazardı
O
moni aldığt zaman bınncı gün yazdığı şcrinın mozmunu vadımdadır. No gözəl do vazmışdı. O dcyırdi: "Səba, sən onu bıl kı. mən sənı
öz göz bobəyim kımi gözlorimdo gızlodocoyənı. Sənı namohromloro
göstormoyəcoyom. Sənı gözümun yaşlarılo böyüdəcəyom Sonın
mozun qamotin. sorv ağacına bənzəso bclə. güllor vo çıçoklorlo b ə/o nocokdir. Lakın qorxuram ki, bır gün göz vaşları kımı mənım gözlorımdon çıxıb qaçasan".
Əmir bu sözləri cşitdikdən sonra onu qucaqlayıb:
Sən onun göz bobəyındon qaçaraq monım qucağıma düşdün Indı
mon səni bəsloyocəyəm. Qocalmış bır şair sənin qədnnı. qıvməlını
bilməzdi.
Soba xanımın Fəxrəddinlo görüşə gctməsı vaxtına az qalırdı Buna
görə do xacə Müfıd aftaba-loyoni boşaltmaq üçün otağa gırdiyi zaman
Əmir ona omr ctdi:

- Dohlizdokilor nftaba-ləyoni görmomalidir. Pordonin dalına qoy,
sonra da gedib Toxtarnışı manim htızııruma çağır.
Xacə Müfıd gcidıkdon sonra Soba xamın da qalxıb saçlanm vo
üst-başını sahmana salmağa başladı Ycno do daş-qaşların lıor birisini
öz ycrino nosb ctmoyo moşğul oldu. Lakin Əmir sorxoş oldugu üçün
Soba xanıma libaslarım gcym əya ımkan vcrmirdi Yanm saatdan bari
Toxtamış qapının dalında durub icazə gözloyırdi, nohayət, xaco Müfıd
içəri gırib Toxtamışın qapı dalında durduğunu söylodiyi zaman Əmir
Soba xanımın dodaqlannı buraxdı.
Toxtamış daxil oldu. Soba xanıma tapşınq vcrməyə başladı:
- Sənin ağıllı qız olduğuna inanıram İstədıyin zaman sənə tapşırılan vəzifəni layiqilə ifa ctməyıno şübhəm yoxdur. Lakin mənı qorxudan iki şcvdir Onlardan birisi sənın gözəlliyin, ikincisi də kcçmişdə sənin onu scvdiyindir.
Səba xanım Toxtamışın bu fıkrıni rədd ctmək üçün cavab vcrdi:
Daha ikı cəhətı də nozara alaraq cənab vəzir qorxmamalıdır
Onlardan bırisi Fəxrəddindən intiqam almnq istədiyıın, ikincisi də
Əmir hazrətlənnin şərəfinə nail olduğumdur Men hcç bir zaman bu
şərəfı adi bir rəiyyətin scvgisila əvəz ctmərəm.
Toxtamış başına hərəkat vcrdıkdən sonra gülərək dcdi:
Bız sizi çox yaxşı tanıyırıq. Oadının bədəninə kişi əli, xüsusilo
gənc bır kışınin əlı dəyincə o hər bir şcyi unudur.
- Mən bu xidməti, Omirın mənə vcrdiyi şərəfın miiqabilində ifa
cdəcəyəm ; sözümdə sadiq qalacağam. Əmir həzrətlərınin başına and
içıram. Çox qadın görübsünüz, lakin Saba xanım o qadınların hcç birısina banzam əz. Siz Fəxroddim bu gcco Əmır lıozrətlərınin ayaqları
altında görəcoksınız. Onu Əmir həzrətlənnin qulam lan qamçılayıb
döydüklən zaman mon özüın da bır tarəfdo durub tamaşa cdacək və
arzularıma çatdığım üçün şadlanacağam.
Səba xanıın Əmirin başına, xəlifonin müqəddos sarığına and içdikdən sonra Toxtamış sakıt oldu, Foxrəddino bu mozmunda bir moktub
yazdılar:
“M öhtərom Fəxrəddin!
Ailənizın nacabəti va özunüzün şəxson əsil və qehrəm an olduğunuz sizi ikınci bır şorəfo nail cdir. Bır ay bundan ovvəl sizo yazılan
məktubda toyın ctdiyımiz vədo bitmışdir Buna görə də izdivac m əsə-

ləsınin müzakirəsi üçün saraya galməyiniz lazımdır. Atabəy hozrotlarinin Gəncoya golmosindan qabaq toy mosələsını bıtirmoliyık. Çünkı
Atabay hozratlori gəlondon sonra başımız başqa mosəlolərlə moşğul
olacaqdır.
Moktubu sizə Saba xanım vcrəcək, ona ctimad cdə bilərsıniz.
Əmir lııanc".
Məktubun başını bağladılar. Əmır möhrünü do imzasının altına
basdı. Səba xanım məktubu götiirüb Əminn otağından çıxdı. Holo qaranlıq düşmomişdi ki, o, saray qapısından çıxdı Kımsəyo htss ctdirm əmək üçün bağça qapısmdan çıxıb çayın kənnna düşdü
Toxtamışın lapşırığına görə Əmir inanılmış xidmətçilərdən dörd
nəfər yamna çağırdı vo tapşırıq vcrdi:
- Bağçanın qapısına yaxın ycrlordə gizlanınəlisiniz. Bu gccə Səba
xammla barabər. yainkı Səba xanımsız bir nofor saraya galocəkdir.
Bağça qapısında duran kcşikçi qnpını açıb onu bağçaya buraxacaqdır Siz
ona görünınomolisiniz, ancaq dohlızo girdiyi zaman başma palaz atıb
dərhal həbsxanaya gatırərsiniz. Səs çıxannasına və saray xalqının xəbərdar olmasma imkan verməməlisiniz. Palazı başından götümıədən
o w o l onu tork-silah cdorsınız. Mən onu görmok üçün gəldiyım zaman
qollarını bağlarsımz. O qorxulu və qüvvatli adamdır. Buna görə də onu
hobsxanaya saldığımz zaman lazımi qodər döyərsinız. Çünki o xəstə halına gotınlmozso kımsoni yaxmına buraxmnz. İndı gedin. bağçada olun!
Vəzıfadə səhlankarlıq gostərsonız öz başınızla cavab vcrəcəkstmz.
Xidm ətçilər gctdi. Əmir bu tarixı gccənin şarofınə bir ziyafət toşkil etmak üçün əmr verdi; qoca vəzir də Əmirin bu fıkrıni toqdir ctdı.
Saqilər, rəqqasəlor, gözəl canyalor, qaşəng və ganc qulamlar ışo başladı. Ziyafət gccə saat ıkıyə qədər sürdü. Lakin nə Sobamn. no do
Foxrəddımn saraya golməsi haqqmda hcç bır xabər çıxmadı. Bu hadisa Əmirin vo Toxtamışın rahatsızlığına sabəh oldu. Əmır şorab pıyaləsini ıçib ycrə qoyduğu zaman Toxtamışa müraciətlo dcdi;
- Deyəsən vozirin dcdiklori doğru çıxdı..
Toxtamtş da şərabdan üz-gözünü turşudub acı bır ifadə ilo cavab
vcrdi:
- Dünyadakı yaranmışlann hamısı fatii-muxtardtr. Onlar bır ışı
hoyata kcçirmok istadiyı zaman kcçirər, ıstomozsə kcçırmaz. Bu xasiyyət kişilardə, hcyvanlarda. hətta kiçik qanşqalarda da vardır. Bu xa-

sivyəl ancaq qadınlarda yoxdur. Qadınların ıxtiyarlan öz ollanndo
dcyil, onlar kışını, xüsusilo scvdıklon kışilon gördüklon zaman özlorıno nıoxsus olan hor bir hüquq vo ixtiyan kışilorin soroncamma vcnrlor O. bırınci gcco scvgilısinin qucağına təlosən bir golin kımı bozonib Fəxrəddinın görüşüno gctdı. Foxroddin ıso goncdır. Səba xanım da
Dilşaddan çırkın dcyil. onların bir-binno güzoşto gcdo bilmolən no
üçün mümkün olmasın?
Toxtamış düşünür. Əmir iso piyalom piyaloye bond cdib içirdi.
İntizar gcco saaı üço qodor davam ctdi. Nə Soba xanımdan, nə do
Foxrəddindon bır xobər olmadı. Bağçadan cşidılən hər bır soda Əmırin və Toxtamışın qulağında bır ba>Tam nıüjdosi kimı səslənırdi.
Əmtr yalnız Fəxrəddinın golmoməsi haqqında düşünmürdü. Onun
fıkrindo Soba xanımın gccikməsi do mülıüm bir ycr tuturdu. O. Səbanın yabançı olloro düşməsındən vo şorəfının lokədar olmasından qorxurdu. O öz-özüno: - Dünyanın gözəlini öz əlim ilə gcyindirib yola
saldım. Bu axınaqlıq və sadəlik dcyilmidir? - dcyirdi.
Toxtamış da fikrə qərq olaraq mınldanıb bu sözləri dcyirdi:
- Bizım sadəliyimiz orasındadır ki. bclo mühüm bir işi adi bir cariyəyə tapşırdıq Onlann xasiyyətlon, başlarındakı tükün miqdan qodor müxtəlifdir. Mon obos yerə dcmirdim ki. göydo ulduzlann sayını
övronmok nə qədor çətindin>o. qadının xasiyyotını öyronmək da bir o
qodor ımkansızdır... O bizim bu qodər ıntizar içındo çapaladığımızı
nəzəro alırmı-1 Onun üçun gonc bir adamla oturub əylonmok Əmırdon
də, Əminn ona bagışladığı şorofdən də qiymatlidir.
Əmir Toxtamışı sakil cdorok dcdi:
- Son Soba xanıma ınanmalısan, o monə əbəs vcrə and içməzdı.
Hurgah sonin dcdiklorin doğru olursa, mon. onu bu geconın özündə
saçlanndan asdırram.
Saat üço qodor Toxtatnış Əm ınn fıkırlonlo razılaşmadı. Toxtamışın dcdıklortno isə Əmir ctıraz ctdi. Çünkı Əm ir Səba xanımın özünə
qarşı boslodiyı scvgi və hörm ətə hər şeydən artıq inanırdı.
Bırdən dəhlizdon ayaq səslori gəldı Əmir vo Toxtamış şadhqlanndan dolı olmaq dorəcosıno goldılor Bir azdan sonra xaco Müfıd qapını açıb daxil oldu vo baş cndırib dcdi:
- Soba xanım xıdm otçilərlə borabor gəlıbdir.
Əmır:
Xıdmətçılor dayansın. Soba xanımı ıçərı burax! - dcyo omr vcrdi
Əmır do. Toxtamış da Sobanın müvoffoqıyyotlə qayıtmamasını yoqın

ctmişdilor Lakin Soba içori girandən sonra Əmınn və Toxtatnışın vəziyyotı bir daha doyişdı. Çünkı Səba xanım tamamilə bır tuman vo bir
köynok ilo qayıtmışdı O, Əmın gördüyü zaman ağlayıb bayıldı.
Xacə Müfıd su gotirdi, yartın saatdan sonra Səba xanım ayılıb
Toxtamışı və Əmin başı üzərindo görünco bir daha bayıldı Nohayət,
gccə saat beşdo onu tamamılə ayıltdılar. Əmır ona sual vcrdi
- Bu na voziyyətdir? Indiyo qodər haradaydın?
Soba xanım ağlaya-ağlaya söhbəto başladı vo başına golonlori danışdı:
Mon bir az yubanmışdıın. özüm də Foxroddınin mənı Musa doyirmanı yanındakı söyüdlükdə o qədor durub gözləyocəyino ınanmırdım. Çayın konanndan çox böyük bir sürətlo yuxan qalxdım. Söyüd
ağaclannın altı çox qaranlıq idı Göz-gözü görmürdü. Bir ncço dəqiqə
orada durdum, kimsonı görmodim. iroli gctmək olduqca qorxulu idi.
Qorxub. gcri qayıtmaq qoranna goldim. Qayıtdım, da$ların arasından
çayın konanna düşmok istəyirdim, söyüdlükdon o qodor də a>nlmamışdım. Lakin bunu da dcmok istəyirom ki, gəldiyim yolu ıtırmışdım
Hər halda o yol ilo çayın konarına düşmək mümkün idi. Kollann içonsindən kcçdiyim zaman “Tcyyubo xanım goldi" dcyə bır sos cşıtdim.
Bu səsın dalınca bır ncço nəfər tanımadtğım adam ətrafımı aldı. monı
ol üstündo kollann arasma gotırdılor. Moni bır noforin yanında ycro
qoydular, o adam qollannı boynuma saldı və moni öpərok soruşdu:
- Gözəl Tcyyubom, hanıda qalmışdın? Sən bir saat ovvol golocoyin üçün mono vədo vcrməmişdinmi?!
Mon qorxurdum, bütün vücudum əsirdi. qorxa-qorxa and ıçib
dedim:
Mən Tcyyubə dcyilom. m ənə toxunmayın, mon Soba xanımam.
Fəxrəddinin scvgilisıyom, onunla görüşmok üçün goltnışom.
Onlardan birisi?
- Elə isə xoş gəlib sofalar gotirmisən. Bu gcco Foxrəddimn şərofına bizə qonaqsan. deyorək olinı atıb şcylori görərkən qanşqa kımı
vücuduma danşdılar. Uşaqlar çiçoklori yoluşdur.ın kımi üst-başımı
yoluşdurdular Cavahirlərııni alandan sonra mon ycno ağlayıb onlara
yalvanrdım. Lakin moni buraxmadılar. gcco saat ıkiyo kiını yanlannda saxladılar. Sonra iso bütün libaslanmı aldıqdan sonra, nohayot.
moni yola saldılar.
Əmir acıqlandı. vo:

Alçaq cariyo, soni saçlarmdan asdınıcağam, - dcdıkde Soba
xanım ağladı vo başından dosmalı aturaq başını göstordi.
Əmir hozrotlonno xidmot göstormok ıstorkon saçlarımı da qurban vcrdim. Saçlanma diı/.düyüm zümnıd vo inciləri gcco qaranlığındu soyub götüro bılmodiklorindən onlan saçlannıla bonıbor kosib götürdülor vo gcdorkon dcdilor:
"Gcı Fo.xroddino xobor vcr ki. horgah qəhromuııdırsa, qoy golib
sonin namusunun ıntıqamını bızdon alsın".
Əmir bir sual dahu vcrdi:
- Bos apardıgın moktub?!
Moktubu da. hotta Əmir hozrotlerinin Nizamini zohorlomək
üçün vcrdiyı zohorı do cibimdən tapıb götürdülər.
Əmir qalxıb Soba xamma bır sillo vurdu:
- Bos mənim şərofım?!
Soba xanım bıı sözə cavab vcnə bilmədi. çünki bcş saat tamam, namolum adamlann içorisində gccolomişdi.
Nohayət, Toxtamış məsoləyo ınüdaxilo cdərək dcdi:
Horgah bu cinayotı icra cdonlər Fəxrəddin tərəFmdon toyın cdilon adamlar olsaydı, o zaman lıadısənın notıcosındən qorxmağımız
lazım gəlocəkdi. llorgah Soba xanım onların tamamılo yabançı və
Foxroddıııo düşmon adamlar olduğuna inanırsa, burada bir qorxu
yoxdur. Apanlan qiymətli şcylordən Əmirin xəzinosində çoxdur, tüklər do bır ayın içorisində saç qoranna gəlo bilər. Saxta saç düzəltmok
do ınümkündür. ü kı qaldı şorəf məsələsino. bu da gülünc bir işdır,
çünki onlar Səba xanımın naıl olduğu şərofl yox, Foxrəddinin şərofıni
lokolomışlor. Ola bilsın ki. onlar Soba xanımm Əmirin şorofıni daşıdığını bilsoydilor bu cinayoti ctməzdilor
Əmırin acığı söndü. Vəzirın dcdiklon onun başına girdi. Xaco Miifıdı çağırıb dcdı:
- Səba xanımın paltarlannı gətır! Onun no ıstəyi varsa hcç bir kəso
bildinnədon düzltmolisən.
Xacə Müfıd getdi. Toxtatnış Səba xanıma müraciot cdorok onun
hoyəcanını təskincdici bir sursıdə dedi:
Məvatda bu cür hadisələr çox ola bilər. Lakin insan heç vaxt öz
motanotini itirm əm əlidir Son sabahdan etibaron Fəxroddini görmok
üçün çalışınalısan. Onun nə üçun sənı gözlomodiyini öyrənnıolisən
Hərgah bu ciyanət onun düzəltdiyi bir cinayət dcyılso, onu saraya go-

tınnok üçün çalış. O ki quldı Nizamı mosoləsino, öz dılonçılərını oldən
buraxma. Zohori apurdılarsa. qoy aparsınlar. Ondan Əmir hozrotlarindo çoxdur, Bu günlordo Nizamı ailosinin işinı bıtirmolison. Onun özü
do, Ronası da, himayosindo yaşamaqda olan şairə Mohsotı xanım da
bu yaxın günlordə mohv olmalıdır.
Səba xanım scvindiyindon ağlayaraq:
- Bütün varlığımla bu vozifəlori ycrino yctirocoyom, - dcdi.

HİYLƏ
Atabəy Məhəınmədi ıstiqbal ctmok üçün düzolən tontono olduqca
mütəşəkkıl kcçdi. Ataboyi görmok vo ona şikayot ctınok, hotta oltni
yuxarı qaldınb orizəsıni göstonnok hcç bir kosə miimkün olınadı. Qarabağdan Gəncəyo qodər olan yollann ətrafında düzülüb tozə hökmdarı ziyarot ctmok arzusunda olan on minlorco əhalı holə Ataboy golıb
kcçmodon öz cvlorino. öz kondlorino qayıtmağa mocbur oldular.
Çünki Qarabağdan Gəncəyə qodor olan yol üzonndoki kondlilərın bır
çoxu həbsə alınmışdı.
“Atabəyə sui-qəsd etmok üçün gızlin bir cəmiyyət var iınış" dcyə hor torəfə şayiə buraxılmışdı. Bu şayiolorin dalınca da "gızli cəmiyyətın üzvüdür" - dcyo yüzlərcə adamlann həbso alınması bütüıı
Aran xalqını qorxu altma almışdı.
Püsəran. Bazarcıq, Bərdo, Xüreonək, İsfahan vo Xanəgah toroflərində yaşayan xalq tamamilə başmı öz daxmasına çəkib Atabəyin
golib keçmosını gözloyir və şübho altına alınınamaq iiçün dişarı çıxa
bilmirdi.
Vaxtilo Əmirın əlındən şıkayət ctmok üçün orızo yazdıranlar indi
qorxulanndan qaçıb gizlənmış vo ərizəlorinı do yandırmışdılar.
Əmir bu qədor m üvəffəqiyyətə baxmayaraq vcno chtiyatını əlindən buraxmamışdı. O, Atabəyin kcçıb goldiyi yolları silahlı qoşuııla
polad hasar içorisinə alınışdı
Atabəy keçdıyi yoilarda bir nofonn do olsa gözo görunmoməsindan təəccüb cdorək Əmirın vəziri Toxtamışa sual vcrdi:
- Bütün yol uzunu tosadüf ctdiyimiz abadanlıqda insan yaşamırmı?
Mon Qarabağdan Gəncoyə qodər gəldıyım otuz dörd forsong yolda bır
nofor də olsun görə bilmodim. Əcəba bunun sobəbi nodir?!

Toxtamış qocalmış vo oyilmiş başmı bır dalıa oyorok:
Bclodir, əlahozrat, bclodir! - dcdi. - Lakin onlann yol üzonndo
görünmonıosındon bu nökorinizin üroyı qismon sakıl olur. Çünki bir
ııeço gün bundan qabaq olahozrotin hoyatına sui-qosd ctmok moqsodılo düzoldilmış gizlın bir toşkılat ifşa cdilmişdir Allah-taala hozrotlorino çox şükür olsun ki. Əmır hozrotlorinin gözüaçıqlığı sayasindo
olahozroti düzolmiş xoyanotin biKİboxtlivindən qurtara bildik.
Toxtamışın bu sözlorı Ataboy Mohomınodi hor şcydon artıq düşündürdü. çünkı qardaşı Qızıl Arslan Azorbaycan xalqının ataboyloro
hüsn-roğbot boslədiyini dofolorlo ona yazmışdı.
Toxtamış Ataboyin fıkir doryasma qorq olunduğunu hiss cdorok,
onun Azorbavcan xalqı haqqındakı şübholorini bır daha dorinloşdirınok istoyorok dedi:
- Üsyançı kondlonn hamısına coza dostolori qoyulmuşdur. Bunu
Ataboy hozrotlonnin mübarok xatırlarına kədor yeritmok üçün dcyil,
olahozrəıi öz məmləkotinin vəziyyəti ilə xobərdar etmək üçün orz
edirəm.
Atabəy hozrotlən Aran momlokoiino qodom qoyduğu gün böyük
bır üsyan başlanacaqdı. Ənur cənablan hadısonin qabağını bır ildınm
süroıilo aldı Bunların lıamısı Əmir cənablannın tozə xanədanə olan
səmımiyyoi və sədaqətinin mohsuludur
Aiaboy fıkrə getso də. Toxtamışın azorbaycanlılar haqqında verdiyi molumata ınana bılmırdi.
Ataboyin qafılosi Gəncə şohərinə goldiyi zaman Atabəy taxt-rəvanı saxlatdınb al istədi. Əmir baş endırib dedı:
- Əlahozrotın omri nökərlon üçün qanundur Lakm olahozrətin at
üstündə şohərə girməsi qonculudur.
Aiaboy bu sözlərlə razılaşmayaraq:
- A t goiirın! - dcdi.
Dorhal at gotirdilər Atabəy taxt-rəvandan düşüb ata mindi. O,
Gənconı görməmışdi. şəhərlə həddindən arttq maraqlamrdı. Lakin
Ataboy hor tərofo baxsa da İraq atlılarından başqa hcç bır kəsi görə
bilmırdi Ancaq saraya yaxınlaşdığı zaman müəyyon adamlardan ibarot bir istiqbal dostəsi gördü Bunlar m ülkədarlar. ruhanilər, hökumət
məmurları vo sairlərdən ıbarot idi. Ataboyin qafılesinin dalısınca vo
qarşısınca ikı mindon ıbarət fars atlılan gcdirdi Ataboylər daima türk
ölkəlormo səfor ctdiyi zaman farsları yanlannca götüror, fars m əm lo-

kotlorino soyahot cimok isiodikdo iso mühafizo dostəlorini lürklordon
düzoldordilor.
Əmir vo onun vozırı bclə bır todbır görmüşdülon Ataboy şübhələnməsın dcyə ona onzo vcrmək üçün müoyyon adamlar yaxın olan
küçolordə durub Ataboyi görarkon ollərıni yuxan qaldıraraq öz ənzəlonnı göslorirdilor. Atabəyin adamlan onzolən yığır vo ağzı bağlı bır
sandıqçaya salırdılar.
Ataboyo venlon orizolorin mozmunu Əmırin odaləti vo onun
momləkot ohalisınə göstərdiyı mohobboli. üsyançılan mohv cdib
momloketdo əmın-amanlıq borpa ctmosi və Əmirın Aran hökumotındə saxlanmast arzulanndan ıbarəi ıdi
Ə nzolonn çoxunu Azorbaycanda böyük kəndlərə və malikanolorə
s?hiblənmiş ərob və farslann türklor olcyhino verdiklori şikayotnamolor təşkil cdirdı. Foxraddin və sairlər nə qədor cohd etdilorso do iroli
keçmək vo birco donə do olsa onzo vcrmok imkanım oldə cdo bilmodilər.
Atabəy bu kimı müommalı voziyyətin ıçorisində saray qapısına
çatdı və aiından düşüb saraya daxil oldu
O, üç gün hcç bir kəsi qobul etnıodi, sohərdən axşama kimı venlən orizələri oxutdurub onlardan ölkonin voziyyotini öyranmək istədi.
Lakin bütün ərizələrdo Əminn ədalətindən. b öyüklüyündon başqa hcç
bir məlumat vcrilmirdi.
Axşamiarı isə Ataboy vaxtını Əmırin düzəlıdiyı ziyafətdə. eyş-ışratdə. saqılər. mütrüblor, raqqasolər, gözol canyələr. çalanlar. oxuyanlar, nədimlər, m əzhəkəçılər və lolxəklorlo oylənməkdo kcçırirdı
Atabəy nə G əncə əyanlarmın. no də qonşu hökumətlordon golon
heyotləri qobul clmənuşdi. O ovvəlcə vəziyyoti öyronıb sonra xalq
nüm ayəndələri vo qonşu hökumotlərdən golon heyətlərı qobul ctmok
istəyirdi. Lakin bu da mümkün dcyildi. Çünki Əmir onu xarıcı dünyadan ayınb saraya salmış və qapısını bağlamışdı.

TƏSADÜF
Sən hcç vaxt ruhdan düşmo, bu hadısəyo məglubıyyot adı vcrmək olmaz, çünki mübarizə holo bitmomışdir. Son cobhoyo kımlonn
sahıb olacağı bollı dcyildir. Ikı döyüşən q üw ot növbətlə qolobo oldo

cdo bilor Lakin nıübanzanın sonunda hor kəs qa/andığı qəlobani
olındo möhkonı saxlamağı bacarsa, lıoqıqi qalib odur. Əmir iso oldo
cldiyi qoloboni holəlik möhkomlondiro bilmomişdir. Mon clo zonn
cdirom ki. bu qolobo, nohayoi. onun ıl'şa cdilmosilə noticolonəcokdir
Nızami bu sözlori Foxrotldino dcyirdi. Lakin Foxrəddin bir daha
qolebe əldə cdo bılocəyınə omiıı dcyildı. Onun fıkrinco, Alabəy
momləkotin vəziyyotini öyrənm ədən vo xalqın hoyatı ilə tanış olmadan Arandan gcdəcokdi.
Buna görə o. şöbholorini Nızamıyə açmaq istədi:
lııdı Əmir bizdon çox asanlıqla intiqam ala biləcokdir Madam ki,
Ataboy üç günıın miiddətinda bir kimsəni qəbul ctmomiş vo xalqın
nümayəndəlarini vanına çağırmamışdır. dcmək biz bundan yaxşı hcç
bir nətıco gözləyo bilmorik.
- Sən. xalqın əlinda qalan orizələri vığıb saxla, qorxudan yandınlmış əri/ələriıı tə/ədən yazdınlmasına çalış. Hcç şüblıə yoxdur ki, Ataboyə vcrilən o n /əlarin hamısı bizım olcyhımizə olmasa da Əmirin lchınodir. Alabəy mütlaq məni ö / yanına dəvət cdacəkdir. Mon sonə söz
vcnrom. məno ınan, əlində yığılıb qalan ərizolon Atabəyin şəxsən
özüno vcrəcoyəm Əmır monə hcç bir şcy edə bilməz. O məni məhv
ctmoyi bacarsaydı, Ataboyın bura gəlməsini gözləməzdi. G cc-tcz mon
Əınirlo üz-üzə gəlmoyə məcbur olacağam İndi çox əlvcnşli bir
gündür Onun xəyanotlənnı üzünə çırpmaq lazımdır. Sən m ənə inan.
Atabəyin Əmırə qarşı bəslədiyi müsbət fıkirləri tamamılə dağıdacağam. Lakin mən yalnız bir şcydən qorxuram.
N ı/am ı bu sözlən dcdıkdən sonra sudu. Foxrəddin isə onun bu son
sözlorindon şübhəlanərək sonışdu:
- Səni qorxudan səbəbləri m ənə söyləyə bilməzsənmi?!
Nizami Fəxroddinin bu sualından sonra qalxıb otaqda bir qədor
gəzindi vo dcdi:
Bizim mübarizəmizin çotınliyı orasındadır ki, mübarizə apardığımız adam hər bır alçaqlığa gctməy'ə qabıldir. Əsrimizdə bu cür adamlar çoxdur, onlar xain, doyorsiz, qabiliyyətsiz olduqları üçün yüksolınoyı ancaq alçaqlıqda axtanrlar. Bizim mübarizə apardığımız Əmir do
bu qobil adamlardandır O bu gün Toxtamışın tadbirlon nəticəsindo yaxasını şikayətçilənn əlindən qurtardısa da, bu müvoqqotidir Onu
Azarbaycanda hcç bir qüvvət yaşada bilməz. Onu burada saxlaya bilən
bir qüvvət varsa o da gənc və gözol qızı Qətibədon ibarətdir.

Fəxroddin bu sözo ctıraz cdorok dcdi:
- Ola bilməz! Qız çox gancdir. Atabəy isə yaşlıdır.
- Sən tarixi unutma Xolifə Qaim Biəmnıllah öz on üç yalı qızı Scyidoni altınış bcş yaşında olan Toğrul bəyo no moqsodlə vcrmişdiso,
bizim Əmirimiz do öz iyirmi iki yaşlı gözol Qətibasini altmış yaşında
olan Atabəy Məhommədo haman m əqsədlə vcrə bilər. Indi mənı anladınmı9 Moni qorxudan cohət do buııdan ibarətdir Hazırda bız. alçaqlıq
və həyasızlığın hoqiqətlorə üstün gəldiyi bır əsrdo yaşamaqdayıq! Nə
cdocəksən?! Biz hor no olursa olsun bütün həyasızlıq və alçaqlıqlara
qarşı hoqıqətlo müqabilo cdocoyik; indi məğlub olsaq da, tanxımiz
qalib çıxacaqdır. Səno bir vasiyyot cdocayəm: hcç bir /am an "gcdin.
qorxmayın, dalmızca gəlirik" - dcyonləro inanma, claləri bir çotinlık
hiss ctdiyi zaman ya qayıdıb qaçar, yainki düşmonə satılaraq soni arxadan vıırar. Bu xəyanoti ancaq yuxan təbaqo ıçonsindan gözləmolisən
Aşağı təbəqonı qəsbkarlara qarşı mübarizonin qabaq corgolərində görəcoksən. Onlar öz haqlan və öz rəhbərləri yolunda ölmokdən qorxınazlar. Çünki onlar kcçirdıklori hoyatda hor gün bir ncçə koro ölüb
ycno də dinlirlər. Ölüm onlar üçün o qədor do dohşotli dcyildir.
Fəxrəddin Nizaminin əlini sıxaraq:
- Bclədir böyük şair! dcdi. Lakin biziın arxalandığımız yoxsullar da qəsbkarlara öz avamlıqlan üzündən tcz-tcz aldana bilorlor. Əmir
isə hor gün mənim üçün bir hadısa törodir. Soba kimı bir oxlaqsız.ı
məno qarşı qoyubdur.
Nizami hcyrətlə qaşlanm çataraq soruşdu:
- Səbanın hərəkətlonnı sən bir hadısəmi hcsab cdirsən?!
- Onun moni saraya aparmaq istəməsi m əgər qorxulu bır hadısa
dcyilmidır?!
- Çox ecob, o soni saraya dəvot ctdi, sən da boyun qaçırdın. Burada ne kimi bir hadisə vardır?!
- Vardır. Böyük hadiso baş vcrdı Haman gccə mon onunla görüşm əyə gctmodim. Görüş üçün bir neçə adam göndərdim. Onlar isə Soba
xanımı soymuş, qiymətli şcylənni olındən almış, özünü təhqır ctmış.
hətta saçlarım bclo kəsmişlər.
- Sən hansı bir ağılla bu işi tutdun?! Qadım təhqir ctmok. qadının
saçlannı kəsmək kimə yaraşar?! Bunu özüno qohroman adı vcron bır
adam vicdanına sığışdıra bilərmi?!

Foxraddin. acığın gəlmosın, bclo görürom ki. bız kcçmiş çocuqluq
vo g ən d ik günlorimizin xalirəsılə kıfayoilənorok ayrılmağa mocbur
olacağıq. Moıı bir qadına qarşı edilən bu cür rəhmsız horakotlə razılaşa bilmərəm.
Foxroddın hor dofo olduğu kıını ycno do sakiı durmayıb cosarotlo
cavab verdi:
- Sonə bır sual vcriram: o həyasız qadın məni aldadıb saraya aparmaqda moqsodı no idı? O monı zıyafotomi apanrdı? Əcoba, saraya
gıran kımı mon mohv cdılmoyocokdımıni?! Moni öldürmok isiəyən
bır xaino no coza vcra idım’’ Mon onu həlo öldürməli idim, lakin saçlannı kəsdırmoklo bu dəfo ona xobərdarlıq cıdırn.
- Sonin dcdiklərın doğrudur. Orada səni mohv edocoklordi, getnıodin, çox da ağıllı ış gördün. Lakm son Səba xanımın Əmirdən gotırdıyi məktubu alıb cibinə qoymalı idin. sonra da ona nosihət venb
dcmali ıdin ki, “mon sonın xoyanotıno qarşı soni öldünib mohv ctmolı
idim. lakın soni bağışlayıram. bir daha bclo işlor görmə! Bu cür işlor
sonin obədi olaraq bodboxtliyino səbob olar".
M əncə, Səba xamm sondən gördüyü bu alicənablığa qarşı utanar
vo bır daha bu cür xəyanotləre iqdam ctmozdi.
- Yox. onun əxlaqı pozulmuşdur Onu heç bir nosihət vo heç bir coza
doğnı yola gotıro bılməz Onun şəxson monım əlcyhımo olmasuun sobobı bollıdir Əmir do bundan istifadə edorok ona bu vəzifolori tapşmr.
O iso Əminn dcdiklənni ifa ctmoyo mocburdur. Belə olduqda mən özümü müdafıə etmoyo vo düşınono öz ycrinı gostorməyo haqlı deyıldimmi?!
Nızami daha danışmırdı. Səba ınəsələsinin bu kımi bir təhqırlə
hull olunduğu onu tobii lıalından çıxarmışdı Fəxroddin iso porişan bır
xatırla durub pəncərodən hoyəto baxırdı. O. böyük bir hoyocan ıçindo
idı O bu səhvı notıcəsındo Nizamı kımi bir səmımı yoldaşını itirocəyindon qorxurdu.
Lakın Foxroddino tosollı veracək bir cəhət var idi. Nizami küsm əyi bacarmaz vo kin saxlaınağı scvməzdi. O bır neço kəro Foxroddino acıqlanmış, bır-ıkı gün onu danışdırmamışdısa da, lakin sonra
ycnə do özü çağırıb barışmışdı. Amma onun bu son səhvı Nizamini
təbiı halından çıxarmışdı. O. bır dəqıqo do olsa saç kəsilmosi mosolosını yadından çıxara bılmırdı. T ez-tez cvi dolaşır vo deyirdi:
- Kımə söyloyəson? Bir qadını tohqir etmək bos dcyılmış, üstolık
bir saçlarını da kosdırdın!

Foxroddin danışmırdı, o, pəncorodən hoyoto baxıb düşünürdü.
Bu anda bir dilənçi qadın küçə qapısından hoyotə girdi. Hoyotdə
kımsə yox ıdi Qudın ocağtn başına torof irolilədi. Bir daha o təref bu
torafə baxıb qoynundan no isə çtxartdı və toləsik ocaq üstündo qaynamaqda olan qazançaya tökdü.
Dılənçi qayıdıb hoyotdon çıxmaq istorkən birdon Fəxraddin doli
kimi yerindon sıçrayaraq qışqırdı:
- Dayan, haramzado! - O cəld hoyətə atıldı və dilənçinin qolundan tutub otağa çokdi
Dilənçi qorxusundan titreyirdi. Foxraddin onu üzü üsto ycra atıb
xəncərini çokdi:
- Dc görüm qazançaya atdığın nə ıdi°
Dilonçı qadın yalvarmağa başladı:
- Rohm ct! Öldürmə Bu monim işim deyildi.
Fəxraddin iso sakıt olmayaraq təkrar edırdi:
- De görüm qazançaya atdığın nə idi?
Nizami dilənçınin və Foxraddinin danışıqlanndan heyrato düşmüşdü. O. məsəlonin nodən ibarat olduğunu vo mübahisənin no kımi
bır cinayət üstündo başlandığını bilmirdı. Buna göra də Fəxreddıno
müraciət edib qışqırdı:
- Bu no dcmokdir?! Mənmı cvımdo zavallı dilonçinı no üçün ıncıdırsən?
Foxreddin ona cavab vcrmoyarək dilənçıyo təpindı:
- Doğrusunu söyləmoson. hcç bır nəsihoto baxmayıb soni öldüracəyom.
Dılənçi bu dofə Nizamiyo yalvarmağa başladı:
- Moni öldürməsin, hər na varsa, əvvəldən axıra qədor devocoyəm. Allalı o qızın evini yıxsın, mənim bu cür işlor nəyim ə lazım idi?!
Nizami soruşdu:
- Hansı qızı dcyirsən?
- Adını bilmiram. Amma özünü tanıyıram. Əbül-ÜIanın cvindo
olduğu zaman mano olmazın clısanlar ctınışdı. İndı do olı böyük verlaro çatıbdır. Har cümo axşamı qobiristanda məna rası galondo ycna
da ovuc dolusu pul vcrib kefımı xobar alırdı. Bır gün ycno da o monı
qabirisianda göriib bir ovuc pul verdı va dedi ki. sana bır ış lapşıracağam Horgah yerbaycr cdo bilson, soni dilançılıyın alından qurtaroca-

ğam. Na kimi bır iş tapşıracağmnı soruşdum. Dcdi ki, "mon bir torpağa
cadu oxutdurmuşam. onu aparıb fılanknsın xöroyino tökmolison".
Monim günahım bundan ibarotdir, vossalam.
Nızami Foxroddmo müraciotlo:
Son bunun qazançaya bir şcy tökdüyünü gördünmü? - dcyə soruşdu.
Beli, gördürn, qazançaya tökdüyü cadu torpağı dcyıl, sizı zohorlomək üçün hazırlanmış zəhordir İndi bu saat onun zəhor olub-olm adığını bilərsən.
Foxroddin bunu dcyorok cibindon çıxardığı zəhorlori açıb dilənçiyo göstərdi:
Qazançaya tökdüyün torpaq bu torpaqdan idimi?
Qadın ağlaya-ağlaya.
Bəli. bu torpaqdan idi, - dcdi.
Foxrəddin Nizamiyə tərof döndü:
Bu zohorlor Səba xanımın cibindən çıxmış şcyiorin içərisindo
idi. O səni də. Rona xanımı və Məhsətı xanımı da məhv cdəcəkdi. İndı
dcyın görüm mən onu öldürmom əkdə səhv ctmişom, ya yox?!
Bu onun şəxsi toşobbüsüdür Onu hcç bir kəs buna məcbur ctmomişdir

QƏBUL RƏSMİ
Ataboy Məhəm m ədin Gəncəyo gəidiyinin üçüncü günü carçılar
G əncə bazarında bu sözləri car çəkirdilər.
"H or gün solıər saat doqquzdan günortaya qodor Ataboy M ohəmmod hozrətlərınm təyin ctdiyi hökumət m əmurlan ohali tərofındən
vcrilocak ərizəlori qobul cdocəkdır. Bir haflonin müddotindo hor
kəsin orizəsi varsa, gatirib vcrmolidir. V'criiən orizələri şoxsən Atabəy
həzratlərınin özü oxuyacaqdır”.
Qobul rəsmı sahər saat 9-dan başlamışdı. Eyni zamanda Ataboyin
momurlan saray qapısından bir az konarda kürsü qoyub oturmuşdular,
gotirilon orizəlon ağzı mölıürlənmiş sandığın dcşiyindən içəri salırdıiar
Əmirin böyük salonu döşənmişdi Atabəy M əhəm m əd bir ncçə
gün qonşu hökum atlordon gəiən hcyotlori qəbul ctdi. Şirvan, Gürcüstan və Abxazdan golon hcyot üzvlərinı qobul ctdi, gotirilon hədiyyələri, xaiıları vo gözol atları nəzordən kcçirdi.

İkincı gün Gəncə xotibı vo Gonco ruhanilori Atabəyin hüzuruna
qəbul olundular. Şairlordon ancaq Əbül-Ola çiynindo qıymotli bir xolot
olduğu halda Atabəyə təqdim cdilorok yazdığı mədhnamoni oxudu.
Əbül-ÜIanın modhnamosindən Ataboy 0 qodor də xoşlanmadı, bır
kəlmo do olsa danışnıadı və şairi mükafatlandırmadı. Ancaq moclısa
göz gozdirib Əmira müraciət etdi:
- Bəs Gəncənın sənətkar şairi Nizamı hanı? Onun şcrləri Xarəzmşahlar, Şirvanşahlar, Qızıl Arslantar sarayında oxunduğu halda, iki
addım məsafədo olan Əmir sarayında onun sosi cşidilmir?!
Mən Təbrizdə Qızıl Arslan sarayında qonaq qaldığım gün o. süfro
başmda sənətkar şairin iki mısrasmı oxudu. Nə qədər mozun, nə qədor
şairano idi:
Fəqiram, baxtiyaram, sanmayın kim tiro baxtım var,

Məhobboı mülkünün solıanıyam, öz tac-taxtım var.
Bəs hanı Soltan Soncər xəzinosinin qiymatli cavahirlərini yaradan
M əhsətı xanım?! Hanı Azorbaycan mülkünün Xəyyamı0! O da burada
yoxdur! Qızıl Amlan Məhsəti xanımdan bir ncçə rübai oxuduqdan
sonra m əndə bclo birqənaot hasil oldu ki. Məhsotmı oxuyan Xayyamı,
Xəyyamı oxuyaniar ısə Məhsəti xanımı oxumuş kimıdir
Mən Şimali Azərbuycan soyahətıno goldiyim zaman hər şcydon
ə w o l Xaqani, Nizami və Məhsotı xanımla görüşmayi qorara almışdtm. Nodənsə mənim arzum əlcyhino olaraq sənotkar şairlənn hcç bınsıni bu m əclisə dovot ctməmışlər. Şair olmayan məclisdo xalq da
yoxdur. Buradakılar ıso məncə, daıma Əmirin sarayında vaxt kcçiran
şəxsiyyətlərdir.
M ənə qalırsa, Əmir bu səhvinı çox tcz bir surətda düzəltməlıdir
M ədənıyyəti yaradan, momiəkatin nöqsanlannı hamıdan ovvol hiss
cdan, xalqın arzu vo iradəsini bədii bir şokıldə ifadə cloyən ancaq
şairlardir.
Əmır qalxıb baş cndirdi, danışmaq üçün icazə aldı.
- Atabəy hozrətlorınin buyurduqiarı doğrudur. Lakin şeir dünyasının tacdan Əbül-Üla olan moclisdo gənc Nizaminin vo gənc Xuqaııinin şcir oxumağa cürəti yoxdur. Məhsəti xanım iso çox qoca və bork
xəstədir.
Atabəy Əmırin sözünü ağzında yanm çıq qoyub dcdı

- Siz clo bilməyın ki, mənim vaxtım fars və Lraq-ərobdə gcdən müharibəlorə məşğul olduğu üçün Azərbaycandan xəbərim yoxdur. Aldığım məlumata görə qoca şair Əbül-Üla özündən sonra şcir dünyasına
yol açan gənc Nizami və gonc Xaqanını görmək istəmir. Buna görə də
mən Əmirin sözünü bir cəhotdən təsdiq cdərək dcyirəm kı, bəli: ƏbülOla olan məclisə nə Xaqani, nə də Nizamilər gəlmək istəməz!
Bunun qüsuru ycnə də məmləkətin iradəçilorindədir. Qocalara
kcçm işlən. gənclərə isə goləcəyi üçün qiymət vcrilsoydı, hər kəs öz
əmoyinin qədərincə mükafat alardı. Bu gün minlercə fərsong yoldan
Gonconin ziyarotınə gələn Atabəy öz məmlokətınin dəyərli sımalannı
öz m əclisində görmok səadotindən məhrum cdilməzdi.
Əmir həzrətləri clə bilməsin ki. hökmdarlar yalnız qılıncla məşğul
olmalıdır. Mən Əşrofsani Somarqondi ilo görüşdüyüm zaman qoca fılosof birinci görüşdə məndon gənc Nizamini sonışdu. Seyid Hosən
Ə şrəf Qəzvini çox ixtiyar bir şair olduğuna baxmayaraq uzaqdanuzağa Nizaminın vo Xaqaninin müridi kəsılmişdir.
Mənim sarayımda aylarca qonaq qalan həkim Suzəni Səmərqəndi,
Camaləddin, Əbdürəzzaq İsfahani, Hokım Muxtari, Şəhabəddın, Mohəmməd ibn Rəşıd Qəznəvi, Nizami Əruzi Səm ərqəndi, Şah Səncan,
Xacə Cəlai Dərəkanı vo sairlənnın dilindon ancaq Nızami və Xaqaninin sonotkar şair olduğuna dair mə<lhlər eşitdım. Lakm Azərbaycanda
bunuıı əksınə təsadüf cdirəm. Burada mədonıyyotin qocalmış fıkırlər
əsasmda qurula biləcəyi zchniyyəti yenə də bir səhv olaraq davam
cdır, qocalar öz səhvlərini düşünmoyərək mövqelorini gənc qü w əiəro
təslım ctmək istəmırlor. Şoxsən mon, bır hökmdar kimi, öz fıkrimı dcyirəm: mən nə həcv, no də mədh yazan şairləri xoşiamıram.
Ataboy bu sözləri dcdiyi zaman üzünü Əbül-Üiaya tutub sözüno
davam cdirdi:
- Azərbaycan bizim m əmlokətlonm izin içorisındə ən m ədənıyyətli və irəlıdə gcdən bir ölkodır. Sız alımsiniz. özünüz. tanxi yaxşı bılirsiniz. Şərqə, xüsusən iran kımi böyük bir m əm ləkət clm vo modoniyyəti vcrən İslamdan qabaq bu ycrlərdo yaşayan babalanm ız olmuşdur Şübhosiz ki, tarixdə oxuduğumuz o yüksok mədoniyyot yaşadığımız m om ləkətə xaricdən gətırilmomişdir Bu modəniyyet, bu clm,
yurdumuzda yaşamış alimlərin vo fiiosofiann fıknndən doğan qıym otli bir mohsuldur Əbülobbas ləqəbini daşıyan moşhur fılosof Əhnıod
ibn Mahummod bu yurdun oğludur. Əbübəkr Tahirı kimi, Əbü M ə-

hommədi Mürtəış kimi alimləro tərbıyo verən Bərdo alimidır Azorbaycan xalqının tobiotindoki qəhromanlıq, Azerbaycan fılosofu
Əhmod ıbn Mehommodin yazdığı fəlsefı əsərlərində də oks ctmişdir.
Onun əlimdə olan əsorindən sizə bir ncçə nümuno deyəcəvom.
O deyir ki: "Sən hcç vaxt cəzalanmaq qorxusu üzündən susan
adamlaria m əsləhətləşmo".
O d cyir ki: “G örüşündən m üsbot bir n ə tic ə o ld o cd o b ılm od iyin
adam ın sözü nd on d ə m ü sb ət bir n o ticə ala b ilm o zsən "

Lakin mon qocaman şair Əbül-Ülamn gənc şairo, hotta öz damadı
olan Xaqaniyə yazdıqlan hocvlori Qızıl Arslanda gördü>rüm zaman
moyus olduın. Əbül-Üianın. Əbüləbbaslann yurdunda yaşamaq səlahivyətino malik olmadığını təyın ctdım. Sizin Xaqaniyo yazdığınız həcvin
bərabərini Xaqanı sızə yazsaydı, o gəncdir. səhv ctmişdir, bağışlamaq
olar, deyərdik. Lakın ıxtiyar bır şaır, öz damadına. öz övladına qarşı bu
cür rüsvayçıhq yaradırsa, buna nə ad qova bılonk?! Moncə, belo bir şaır
mədənı Azərbaycanın şaıri olmaq səlahij'votino iayiq deyil.
Qoca şair mondən rəncidəxatir olmasın. O mənə yazdığı modhnaınoni oxuduğu zaman ətim çımçışırdi. Özüm-özümo dcyirdım ki:
- Əcoba, bir insanı, bir şəxsıyyoti bu qədor də təhrif ctmək
olarmı?! Çünkı insanlara layıq oimadıqlan sıfəti venb torif ctmək
tohrif ctmok dcməkdir.
Şair burasını bırkərəlik bilməlıdir ki. mədhnamoleri ancaq axmaq
adamlar scvo bilərlər. Son monim gördüyüm ışlori təsvir etsəydın.
bunun məmiokot üçün xcyırli və yainkı zərərlı olduğunu qcyd clomiş
olsaydın, şennə ıctimai bir qiymət vcrmək olardı.
Son alim bir şairsən. Ozüno aydındır ki. xolifo nüfuzu hökm süron
m əmlokotlonn içorisində Azerbaycan hamıdan artıq diqqot-nozonni
cəlb cdır Bu momləkotdə olan siyasətın, iqtısadı vo ictimaı hoyatın
özü do başqa momlokətlərdon fərqlidir.
Bu məmlokotin üsyançısı da. qohrəmanlan da. başqa momlokotləro
nisbətlə modəni. ağıllı və bacanqlı olmuşlar. Yurdıımuzun Babəki.
daha əvvol Astiyaqı, Forhadı, Şərq dünyasını kökündən dobərtmiş olan
tarixı simalardır Onlann övladının şüurunu hocvlor vo modhnamolərlo
korlaınaq ıstəyon şairlor. monco. xolotloro yox, cəzalara layıqdır
Atabey bundan sonra Əmıra və xotibo torofüz tutub dedı
- Bu gün hökmüm altında olan bütün məmləkotləri beş barmağım
kımı tanıyıram. O momlokotlərin hcç birisındo Məhsoti xanım kiıni

aləmşümul şöhrəıo malik olan bırqadın nozorımo dəymomişdir. Lakin
siz onu nə kimi bir mükalaila qiymətləndirdiniz?! Ona "əxlaqi pozğun" dcyərok cvini daşa basdınız, bünövrəsindon yıxdınız, onun ağarmış saçlanndan utanmayaraq üzünə tüpürdünüz. Mədoniyyət tanximizə silinmoz bir lokə vurdunuz. Monım hökm sürdüyüm bir m əm ləkotdo bıı cür nısvayçılığın baş vcrməsi xanodanımızın tarixindo bir
ləkə olub qalacaqdır
Atabəy Mohəmməd sözünü bıtirdi Əmir ycno ayağa qalxdı, icazo
aiıb danışdı:
- Atabəy hozrətlon xalqın avamlığını bilmomiş dcyıl. Mohsotini
qara camaat tökülüb sürgün ctmişdi, qara camaat da gcdib təntəno ilo
Gəncoyə gəıırdi.
Ataboy Əmirın sözləri ilo razılaşmadı. qoti olaraq əm r verdi:
- Səhvlərı düzəltmok lazımdır. Məmləkət idarəsi başında duran
adamlar hər kosin öz qiymolini vcrmolidir. Roqqasolık, xanəndəlik,
rossamlıq, nəqqaşlıq, şaırlik və sairlonn hamısı bir modoniyyətın
mohsuludur. Lakın şainn əmoyınin qiymətinı rəqqasoyə vcrmək, şeir
m ədəniyyətinin qarşısına lıasar çəkm əkdir Bclə hallarda yazıçı vo şair
gülünc bir vəziyyətdə qaldığı üçün özlüyündə:
Yazıçılığı. şcırı buraxıb roqqasolık ctsoydim, daha xoşbəxt olardım - dcyə düşünərdi
Mən dünən gccə Əmirın rəqqasələrinin daşıdığı daş-qaşı, zor-zivori gördüyüm zaman. Nizami və Mohsoli xanımın bir anq inəyin
südü ilo yaşadıqlannı xatırladım, başımda tüklərim qabardı.
Təbiıdır ki. Nızami və Məhsəti chsanlar üçün şcir yazan sonətkarlar dcyıldır. Lakın bizdon qodrdanlıq təlob olunur. M odəniyyətin inkı>afı bunu hor bır hökmdardan tələb cdir. Şairə vcrilən qiymot onun aclığı üçün yox. sənəti və yaradıcılığı üçün vcrilir.
Əmir conabları bu saat öz adamlannı göndorib Nizaminı və Mohsətı xanımı öz dostlan və tanışları ilo borabor bura dəvət ctməlıdir.
Yüksok təbiətlı bir zatı görmok no qodor maraqlıdırsa, onun homsöhbotlərinı görmək do o qədər maraqlıdır.
Atabəy bu sözlordən sonra, Şirvan şahı tərəfındən golmiş hcyotın
sədri Nocınəddinə müraciət cdib:
Monım səmımı salamlarımı Əbdülmüzoffor həzrotlorınə aparıb
dcyərsiniz ki, ıkı momlokət urasında olan səmimi dostluq əlaqəsi tarixı osaslar üzərindo daha da inkişaf cdocokdir Mon Şimali Azorbay-

cana goldiyim zaman qardaşım Qızıl Arslan xüsusi bır sıfanş vcrmışdir kı, o da Nizami, Xaqani vo Məhsəti xanıma somimi salamlar yctirməkdon ibarotdir. Şirvana gctdiyiniz zaman Qızıl Arslanın salamını
gənc şair Xaqaniyə yctırin.

MUĞAN
Dördüncü gün Atabəy Mohəmmod Nizamı ılo Mohsətı xanıını və
hoqiqı Azorbaycan nümayondolonni qobul cdəcokdi Atabəy vcrilon
orizolorlo məşğul olduğu üçün rosmı qobul vaxtı ıkı saaı toxirə salınmış və bu barədo nümayəndolərə xəbor vcrilmişdi. Saat 11 -də Ataboy
qəbul salonunda göründü, yığılmış nümayondoləri gözdon keçırib salamladı vo Əmirə müraciətlə:
- Torpaq üstündə şikayot veronlər burada hazır deyılso, hazır edilmolərino əm r vcrin.
Əmır ban endirib.
- Hamısı buradadır, əlahozrot, - dedi.
Atabəy sözünü davam etdinb soruşdu:
- Qabaqca monə vcnlən orızəlonn hamısı torpaq sahiblorındən idi.
Mono clo golir ki, indi torpaqlarda yaşayanları da dinləmok lazımdır.
Dünon vcrılon ənzələr içorisində mıilkodarlar torəfındon vcrilon orizələrə cavab vcrə bıləcok vosiqəlor vardır. Lakin mon bununla kıfayotlonə bilmirəm, kəndlinin özünü danışdırmaq duha da favdalı olar
Hüsaməddin qəbul salonuna daxil olub baş endirdı:
- Nizami və Məhsəti xanım gəlir.
Salon bir-bınnə dəydi. Şair Əbül-Ola Gonco xotibi ilo yan-yana
oturmuşdu. Onlar salonda oturanlara göz gozdırib no kimi bir vəziyyət
aldıqlannı yoxladılar. Hər kosin üzündo bir şadlıq olamətı hıss etdilər.
Yalnız, Əmiri özləri kımı qəmgın və narazı bırçöhrodo gördülor Əmır
do onlann vəziyyotıni hıss cdorok qaşlan ilo, çiyınlon ilə ışarə verdi.
Bu işaro “nə etməliyik. mocburiyyot vurdır” sözlorini ifado cdırdı
Xidmətçilor salon qapısının ipək pordosini qaldırdılar İki böyük
zat içən girdı Onlardan birisi gonc şaır Nizami, o bırisi ısə qoca şairə
Məhsoti xanım idi. Bırısinin saç vo saqqalı qapqara idi, o bırısının saçları isə işıqlanmağa başlamış dan yeri kiını parlayırdı. Atabəy onlara
baxdığı zaman ıki böyük dünyamn onun oturduğu taxta tərof irolilodıyini hiss edir və düşünürdü.

Mohsoti xanım həm qocalıq, hom do xostoliyino cəhot olduqca
zoıf idi. Onun bir qolundan Nizamı. o biri qolundan iso Foxroddin tutmuşdu.
Ataboy, artıq taxtının üstündo oturmağı bacarmadı, sürotlo ycrindon qalxdı. Ataboy ayağa qalxdığı zaman kimın öz kürsüsü üstündo
oturub qalxmamağa cosaroti var ıdi?!
Əmır də dərhal ayağa qalxdı, qonşu dövlətlənn nümayondoləri,
Gənco ruhanı vo oyanlan, hotta Əhül-Üla vo Gəncə xotibi do ayağa
qalxdılar.
Atabəy onların daha da irəlı golib baş cndirmək. yaxud salam vcrm olənnə razı olmadı. Dərhal iroli gcdib qabaqca Mohsəti xanımın
olinı öpdü, sonnı da Nızaminin əlini sıxıb görüşdü. Fəxrəddinə tərof
dönüb Nizamidon soruşdu:
- Bu conabı tanımıram.
Nizami cavab vcrdı:
- Bu cənab Aran osilzadolərındən. Aranda öz qılınclan ılo şöhrot
qazanmış Soltanh tayfasındandır. Adı Foxrəddindir. Aran xalqının nümayondosı sifətilo olahəzroto təqdım olunmaq üçün gəlmişdir. mənim
məktəb yoldaşım vo gənclık sirdaşımdır.
Ataboy Fəxroddinin əlmi sıxıb:
Ziyaratınizdon momnun və mohzuz oldum, - dcdi. Sonra Nizami
və M əhsəti xanıma təraf dönüb əlavo ctdi:
- Mənı bağışlayın. Qardaşım Q m l Arslanın salamını sizo yctırmək
üçün özüm yanınıza golməli ıdım. Lakin sizi bu tarixi məclisdə görüb
qardaşımın salamını yctırmək ıstodım. Qızıl Arslan sizin rahətinizı
tomin ctmok üçün mono dofəlorlo tapşınq vcrmışdır O. iki nəfor sonotkann bir inəklo güzəran ctdiklərini çox toossüflə məno söylomişdır Eynı zamanda sizin hcç bir kosdən mükafat və xolət qobul ctm ədiyinizi də əlavo clomışdir Lakın cəsarətlo dcmək istəyirem ki, yoxsulluq və chtiyac şaırin yaradıcılıq qüdrotını iizalda bilər Əyləşin, rica
cdirəm.
Aıaboy bunlan söylodikdon sonra Nizamini sağında. Məhsotı xanımı sol tərafındo oyləşdirdı.
Ataboy M ohəmməd söhbət arasında Nizamiyə müraciətlo:
- Mon Həmodandan Şimali Azərbaycan sayahətino çıxdığım
zaman sizin yazdığınız şcrləri öz ağzınızdan cşitmok arzusunda ıdim.
Bu gün həmən arzularıma nail ola bilərəm mi?

Nizami:
- Mən hcç vaxt modhnaməlor yazmamışam. sizin də mədhnamələr scvmədiyinizi bıliram. Qardaşınızın məktublarmdan bunu hiss ctmişəm, - dcdi.
- Mən arzu cdordim ki, siz bir şcrinizi monə oxuyasınız.
- Hansı şcri?
- "Fəqiram , bəxtiyaram" sərlövholi şcrinizı.
- Etirazım yoxdur
Nizamı bu sözü söylodikdon sonra ayağa qalxdı. Bütün nümayəndəlor qulaq kəsilorək şainn sosıni cşitmok vo onun sonətcə böyüklüyünü görmək istəyirdi. Nəhayət, şair şcrinı başladı:
FƏQİRƏM BƏXTİYAJR/VM
Foqiram, boxliyaram, sanmayın kim tıra baxtım var.
Mohabbnı mülkünün soltanıyam. öz tac-taxtım var
Bu dohrin yummuşam göz sorvotmdon, xalotindon mon
Foqirom, feyz alır yüzlorco hatoml şcr süfromdon.
Bulanmaz xatınm . dorya qodor fiknmdo yckrongom.
Bır ölçülm oz mühitom, öz mühıtimlo homahongom.
No dordim? Incilordon ıncodır hor bcytım, hoı fordim.
Qozolxan bülbülom, hor bağçadan bır türfo gül dordim.
Sülcymanlar golib sormayo alsın söz xozmomdon,
Bır oflakom, düşor bir gün günoş dünyayo sinomdon.
D cyil forzano baş. ohsan üçün tozım cdon başlar,
Dağam, sinomdo çoxdur taclan tczyın cdən başlar.
Donizlor ycrloşir sinomdo, qorxum yox tolatümdon
Foqırom, boxtiyaram, bir ycnilm oz kaınatam mon.

Nızami şcrinı oxuyub ycrində oturdu. Atabəy ıse başına fıkırlı bır
suratdə hərakət vcrərək:
- "Fəqiram . bəxtiyaram, bir ycnilməz kainatam m ən" - deyə bır
daha təkrar ctdi, sonra Nizaminin əlini bir daha ikı əllərilə tutub sıxdı
və Məhsəti xanıma dönərak ona müraciət ctdi:
- indı da ölkəmin fəxri olan möhtəşəm qadının səsini cşitmək ıstərdim.
'T a ıli

H a ıo rn

Ş urq lanx ın ıl o m oş h u r sııxuvül sahıbulır

Mahsati xamm yerindən qalxdt. ü/iinu məclisə tuiub bu rübaini
oxudu:
Ma nıordü mcyim. dor Xorabatu müqım,
No mordü soccadoim, nə mordü kilim,
Qx/.x noxürod mcy ki ozan darod bım.
Dürdüyyi xorabat bch oz malü yotım 1.

M əhsəti xanım bu rübainı yctim malını süpürləyib ycyən və hazırda Atabəyin məclisində əlində təsbch oturan Gəncə qazisi haqqtnda
dedikdən sonra, üzünü vaxtilə onu Gəncədən sürgün ctdiran xətibə
təraf tutub aşağıdakı rübaini oxudu:
Ey sahibi fıtva, zt to pürkar torim!
Ba in homo mosti zı tö huşyar tərim.
Tö xunu koson xurivü ma xuni rəzaıı,
İnsaf büdch. küdamü xunxar torim?!J

Sonra xətıbin nəhayət dəracədə xəcalət çəkdiyini hiss edincə bu
rübainı də əlavə oxudu:
Çün m ara şütna. müqabili yckidıgorim
Beh zan no bünod ki pordcyi hom nodortm.
Ey xaco, lö cybü mon moqu, ta mon niz
Eybü tö no qüyom, ki y ek -əz yek botorim’.

Məhsəti xanımın bu rabaisindən Atabəy M əhəm m əd do, qazi də,
xətıbin özü də gülüb bir səslə "Əhson!” dcdilər. Ataboy qalxıb bir
daha Mohsəti xanımın əlinı öpdü.
Bizım ösiımıu mcy ıçonlorik, ycrimi'/ do Xorabot mohollosıdır No soccado, no
do kılım üstündo otunıb ibadot cdonlordon dcyılık. Qazi şornb içmoyir, çünki günııhdan qorxur Lakın Xorabotdo ıçılon şorab pıyalolorinin dıbıni yalamaq yetim malını
ycmokdon y.ıx>ıdır
F.y fıtva sahıbı. bızim bacangımız sondon daha anıqdır Bu qodor sorxoş olduğum ua baxnıayaraq ycno do sondon huşyarıq. Son ınsan qanı içirson. biz ıso mcynonın qanını ıçırıK Son ozün ınsalla dc görüm. bızım hansı bınıtıiz çox qan ıçonik?
J Çünkı bı/. vo sız bır-bınmı/ın müqabiliyık. Yaxşı olar kı. bır-bırımizın pordosını yırtmayaq Ky \ac«. son moniın cyiblonmdon danışma, mon do sonin cyiblorinı
açmayım. çünkı b ı/ bır-binmı/don bodionk.

Mohsəti xanım xəstə olduğu üçün Atabəy Məhəmməd onun və
qonşu hökumətlorin nümayondələrinin getmələrinə icazo vcrdi. Sonra
katibinə am r verdi:
- Sənə tapştrdığtm torpaq ıxtılafı haqqında vcrilən ənzələri gətir
Katib dərhal qalxıb ərtzələri gətirdi. Atabəy ərizələri məclisə göstərib dcdi:
- Bu orizəlordə yazılana göra aranlılar Muğanda olan üç kəndin
sahiblənne vcrgi (bəhra) vcrmək istəmırlər. Bu barodə Şimali azərbaycanlılann nə kimi qanuni haqlan ola bilər?! Mən burala ikən torpaq m əsələləri ile məşğul olmaq istəmırom. Buradan qaytdandan
sonra Qızıl Arslanla torpaq m oselələn barasındə mosləhetləşəceyəm
M eclisdə bu suala ses vcrən olmadı. Nizamı Fexraddının üzünə
baxdt. Fəxraddin bu baxışdan dərhal danışmaq laztm olduğunu anlayaraq ayağa qalxmaqla Atabəyo sual vcrdi:
- Atabey həzratləri lütfən o kəndlərin adını bilmozmi?
Ataboy kondlərin adını saydı:
- Ərabli, Ərab şahvcrdi, Ərəb ban oğlan kəndleridir, - deyib olavə
ctdi:
- Ərizələrdə göstərildiyinə göra mülk sahiblen yüz minlərcə dirhəm sərf cdib bu kəndləri saldtrmışlar. Bu kəndləri suvarmaq üçün
yene d ə ncçə yüz min qtzıl dirhəm xərc qoyub böyük arx çokdirmişlor.
Fəxroddin ycno de sual verdi:
- Rica ediram ərizə sahibləri buyursun görak Muğana onlar hanst
arxı çəkdirmək üçün neçə yüz min qtzıl dirhəm xərcləmişlər?!
Atabəy ərize vcronlərin danışmalanna icazə vcrdi. Onlar Muğana
Gavur arxınt çəkdiklərini söylədilor. Bunlara cavab vennək üçün söz
Fəxrəddino vcrildi Fəxroddin ayağa qalxtb danışdı:
- Ə w ela, bunu dcmək istəyırom ki, bu ağalann iddia ctdiyi kandlənn tanxi ərəb istılasından çox əw əldir. Bu kondlər skiflər. bolko də
midiyalılar dövründen Muğanda mövcud olan kondlərdir. Çünki burada olan köhnə məzarlar. qəbinstanlar və tökmə topələr də bunu bizə
isbat cdir. Ərizedə göstərilən "Ərobli", "Ərob şahvcrdi", "Ərob ban
oğlan"1 kondləri Aran xalqına öz babalartndan irs qalmış kəndlərdir.
Ataboyo məlum olduğu üzro fatchlorin ayağı dəyen yerlərdə bütün
münbit vo m əhsuldar torpaqlar onlann öz vanslən və öz sərkordolori
1Qafqaz oçcrkı. V.P.Poqojcv, Pctcrbıırq, I3t0-cu il, soh 32.V

arasında bölüşdürülmüşdür. O kəndlərin ağaların pullarilo tikıldiyi iddiasına gəldikdə isə tıaman kəndlərin köhno adlan göstərir ki, onlar
ərəblər tərəfmdən bina olunmamışdır.
Ə w əlcə, onlann “Ə rəbli" dcdikiəri kəndin köhnə adı "Aran"
kəndidir. Orada olan kitabələr və sairələr də bunu isbat edir. Lakin
ərəblər aranlılan oradan köçürüb, ərəbləri ycrləşdırdikdən sonra kəndin adınt dəyişib “Ərəbli" qoymuşlar.
"Ə rəb şahvcdı" kəndı ə w ə lc ə “Şahvcrdı" kəndi idi, ərəblər ycrliləri sürgün cdıb kəndi özlərinınkilərə verdilər. O zamandan bəri kəndin adı “Ərəb şahvcrdi" qatdı. EIə də - “Ban oğlan" kəndi. Orada da
ərəblər yerləşəndən sonra kənd "Ərəb ban oğlan” adlanmışdır. Atabəy həzrətlərinə ərz ctmək istəyirəm ki. bu gün Azərbaycan mülkədarlarının əlində ata-babalanndan qalmış minillık torpaq qəbalələn
vardır Hərgah. doğrudan da. bu ağalar ıddia ctdikləri kəndlən ikincı
bir adamdan almışlarsa, onlann əllənndo qəbalələri olmalıdır. Yaxud
kəndləri özləri saldırmışsa, ycnə də kəndin saltndığı ycri bir adamdan
almaq lazım gəlirdi. Yalnız bu üç kənd dcyil, bir çox kəndlər vardır ki,
onlann xalqını qovub ycrində orəb və fars fatchlənni ycrləşdiriblər.
Omumiyyətlə. ə w ə lc ə burada əlahəzrətin hüzurunda Muğan m əsələlərini qoymaq lazımdır. Mən bu uzun m osələyə kcçmədon qabaq
ağaların Muğana "Gavur arxı" çəkdikləri iddiasına cavab vcrəcəyəm.
Gavur arxının tarixi hər kəsə ınəlumdur.
Muğan binnci dəfə ərəb fatehleri zamanında dağıdılmamışdır
Ondan ə w ə l də fatchlor bu bərəkətli ölkoni dağıdıb bölüşmüşlər.
Ağalann ıddia ctdiyı haman bu arx. Miladdan 320 il ə w ə l Makcdomyalı İskəndor zamanında ycnidon bərpa cdılm ışdir'. Bu vəsiqəlori bir
tərəfə buraxaq.
Horgah Gavur arxı bu ağaların özü və babalan olan ərəb fatchlon
tərəfındon çəkilsoydi, ona "Gavur arxı" adını qoya bılməzdtlor. Bu
adın özü də göstorir ki, bu arx islamiyyətdən əvvəl bizim babalarımız
tərofındən qayınlmışdır. Çünkı ərablər bizim babalanm ızı “kafir”
dcyə çağırırdılar.
Ataboy Məhomməd.
- Əhsən! - deyərak Foxrəddini təqdir ctdı.
' Qafqa/ oçcrkı, soh. 310

Foxroddin Atabəydon Muğan mosəlosino aid sözüno davam etm əyə icazo istodi
Aıabəy:
- Gənc natiq, səni çox məmnuniyyətlo dinləyirəm, - dcyo ona
icazə vcrdi.
-Ə lah əzrat Muğanın tanxini oxumamış deyıldır Muğan Azorbaycan kondlisinin əlindo olmazsa, ıqtisadi hoyatı lazımi mohvor üzərində aparmaq mümkün olmayacaqdır. Muğanın hazırda böyük bir hissəsi
Şirvan şahlığımn əlindədir, qalan yarısmı isə dörd-beş nofor orab fatehlərinin nəvəlori mənimsəmişdir. Əlahəzrət Muğanın Şirvan şahlığı
əlində olan hıssəsi haqqında da sərəncam ctməlidir.
Ataboy gülümsəyorək:
- Şirvamn Muğandan istifadə etməyo haqqı vardır, - dedi. Tanx
boyu onlar bu torpaqdan istifadə edib, ycnə do ctmolidirlər. Şirvan
hıssəsinə düşon Muğan hcç bır vaxt aranlıların əhndə olmamışdır.
Fəxrəddin:
- Əlahəzrət. icazə venn! - dcyorak sözünü davam ctdirdi: - Mon
hazırkı rasmiyyotə salınmış Şirvan haqqında damşmıram.
- Bəs nədən damşırsınız?! - dcyə Atabəv təoccüblə soruşdu:
- Mən clə zonn cdirom Azərbaycan xalqımn şikayətı ancaq torpaq
üzərindodir. M ülkədarlann iştahası hcç bir qanuna tabc deyil. Ycrli
hökuməto gəldıkdə mülkodarlann tərəfındədir Kəndlilənn ağır vəziyyotindən danışanlar üsyançı adlanır Əmir tərəfındən təqib cdılir.
ədiblər vo şairlər bclə ölüm və zohərlo qorxudulur.
Ataboy başını aşağı salıb dinləyirdi, Foxraddin sözünü bitirdikdon
sonra katibmə müraciət edib dcdi:
- Zənn cdiram vcrilon ərizolər haqqında danışmaq ycrsizdir. çünkı
orizələrin hamısının mozınunu cənab Foxrəddinın buyurduqlanndan
ibarotdır. Muğanda olan ixtilaflı malikanolər haqqında qcydlor gotürün, bu barədə Qızıl Arslana tapşırıqlar vcracoyəm. Əmırın uyğunsuz
hərokətləri və odiblorin. şairlorın zəhərlə toqıb edilmoləri barəsindo
isə cıddi təhqiqat aparmaq lazımdır.

SON ÇARƏ
Ənıınn son çarosi ovvolco düşündüyü mosolədən iburəl ıdi. O, ifşa
edilmişdi. O, hökumətdo qalmaq üçün no qodor düşünürdüso də özündə müsboi bir torəf göro bılmirdı Onun xulq şikayotino yol vermomək
todbırlori, Atabəyo modhnamo yazdırması tamamilo oks notico vcrəndon sonra qadınını yanına çağınb çox qomgin bir halda dcdi
A ta-babalann sözüdür: "Yaxşı şcyi yaman gün üçün saxlarlar".
Çox yerindo dcyilmiş sözlordir Son qı/.ın özüno do tapşır, bir daha
bunun kimi olvcrişli fursot hcç kosin olino düşməz O ki qaldı atan xolifəyo. o da çox qocadır Onun da başını dəmiro tutmayıblar. O, dünya
durduqca yaşamağı bacarmayacaqdır Buna göro do biz arxamızı daha
möhkom. daha yıxılmaz bir sütuna söykəmoliyik Hökumətı əlino alan
vo təzo xanədan təşkil cdon Fldonizlorin məhv olması bu gün vo ya sabahın işi deyil. onlar holo çox zaman yaşaya bilocokdır Bız mühüm bir
cəhoti də nozordo tutmalıyıq. qızımız Qoiibənin golocoyı haqqında düşünmolıyik No qodor ki, xolifə ölməmişdir, o, qıymotli vo o/.omətli bır
qız kimı yaşayacaqdır. Xolifə ölondon sonra ıso işlor tamamilo doyişəcokdir. Gözəllik. nocıb bir xasiyyətə bağlı olmadan heç bir iş görə
bilmoz. Son bılırson ki, Bağdadda köhno xəlıfəlorın minlorcə cariyolərdən minlərco qızları və nəvolon vardır. Onlar hamısı da vaxtında
xəlifo novosi kimı şöhrot tapnuşdılar. Lakin xolıfəlor öləndon sonra
köləlor. qatırçılar vo sairolorlo yaşamağa m ocburoldular. Bı/. do fursoti
olirnizdon bunıxsaq, qızımız haman qızlann tayı olub qalacaqdır.
Safiyo xatun orinin uzun-uzadı sözlorini cşidondən sonra ona bu
sualı vcrdi:
- De görüm, nə istoyirsən? Nə üçün açıq danışmırsan? Tutaq ki,
sən dediyin sözlərin hamısı bir həqiqətdir Mon no edo bilorəm?!
Əmir tooccüblo onun üzünə baxaraq dedi:
- N ecə yoni mən nə edo bilərom?! Ana deyilsənmi?! Qızı bozondirib A tabəyə göstərə bilməzsənmi?!
- Mon qızı no vasitə ılə Atabəyo göstoro bilərəm ? Bu horəkət yersiz düşmozmi?
Əmir öz-özüno mırıldandıqdan sonra Safıyə xatuna torof dönorok
dcdi:
- Ileç d ə yersiz düşmoz. Soni Bağdad sarayında m onə no cür toqdım ctdilorso, son do Ootihonı G oncə sarayında Atabəyo o cür toqdim
cdorsən.

- Məsolonin çotin yeri burasmdadır ki, qız.ının yanında oro getmok
adı çəkiləndə dünyanı dağıdır.
- Mon bilmirəm, buna hər no ad qoyursan qoy. o sonin öz işindir.
Amma gorok qızı Atabəyo göstoroson. O kı qaldı qızın dünyanı dağıtmasına, o da ümumı haldır. Son do mono göstorildiyin zaman demişdin ki, Bağdadı dağıdaram Amma heç köhno bir damın korpicini da
yerindon tərpədo bilmədin.
- Qız şairdən ümidini kosəndən borı bütün kişilorə nifrət edır, onlann üzünü görmək istəmir.
- Ağıllı ol, kişilor hamısı bırdır. O bilsə ki, böyük Atabəy, doğrudan da, ona evlonocokdir, kışiloro olan nifrotı yadına da düşmoz Qız
uşağı hiylogər pışiklorə bon/.or. olino golmoyən hər bır şeyə nıfrot
boslor, əlıno keçon şcyı isə hcç koso verməz. Bunlann hamısı sonin
qıza no cür yanaşmağından asılıdır.
Son qızı inandınnalısan ki. bizim bütün müqoddoratımız onun bu
görüşməyo razılıq vcrmosindon asılıdır Burada taxi-tac mosəlosi do
vardır. Monim qızımın bacanğı olsa, A/.ərbaycan taxt-tacını əlindən
buraxmaz, bır neço ildon sonra mon öz nəvomı hoqıqı bir varis kımı
Azorbaycan taxtına çıxarmağı bacararam. Atabəy Eldonız kim ıdi? Bır
kölo ıdi. Bu gün isə onun oğlanlan ucu-bucağı olmayan bır momləkotin hökmdarlandır. Mənim novom iso bir torəfdon xolifonin noticəsi,
o biri torəfdən də mənim, Əmirin novosi olacaqdır
Mənim do başımı domiro tutmamışlar, mon do bu gün sabah ölosiyəm, lakin arzulara çatandan sonra ölmok o qodor də nisgılli və qorxulu bir ölüm deyildir. Dediyim kimi olarsa, mən arxayın ölorom. bilərəm ki, mənim övladımın goləcəyi tomin cdilmışdır
Əmirin son sözündə Qotibo do otağa daxil oldu. Əmır Inanc onu
adəti üzrə öz yanına çağırdı:
- Gəl otur scvimlı Qotibom, gol otur!
Qotibo oturdu, Əmir yeno də onun alnından öpüb saçlarını sığalladı vo dcdi.
- Atabəy şərəfıno vcrilən ziyafotdon o qodor do ümidverici bir
təsir ala bilmodim Ataboy hor bir sözündo Nizami ilo Qız.ıl Arslan
arasında mövcud olan dostluğu qeyd ctdı. Şübhosiz ki. bu doslluğuıı
içorisindo mono qarşı bır düşmənlik qoyulmuşdur. Ycrtilorin bi/ıın
başımız üzorindon Qızıl Arslana müraciot cloməsi. monım Şımalı
Azorbaycanda nüfuzumun düşmosi demokdır. Bız hor halda bu suı-

qosdin qarşısmı iııdidən alnwlıyıq. Atabayin Əbül-Üla əlcyhinə olan
çıxışı va Xuqani şairi müdafıo ctmosi do batindo monım olcyhımədır.
Çünki Əbiil-Ülaya mon xəlot vcrıb iroli çokmişdim. Buniarm hamısı
monim hcikmranlığmım son günlorini yaxınlaşdırır Görünür ki. Ataboy buradan nıüsbot bır fıkirlo gctmoyocəkdir Ataboy hazırdakı
oh\ al-rühiyyo ılo Tobrizə gcdorso bir aydan sonra Q m l Arslan monim
ycritno toza hakim göndorocokdir
Atabəyin qəbul rosmindokı sözlən də m anə yaxşı ümidlor vcrmodi. Xüsuson kənd və torpaq m əsololərində bizım adamlarımızın
sükut ctm əyə məcbur olmaları. Foxroddimn isa çıxış ctməsi monim
hoyatımın doyışmosi üçün qorxulu bir başlanğıcdır. Hərgah Atabəy
buradan gctməmiş onu ola almazsaq. Goncodə biz.im düşmonloriıniz
hakım olacaqdır.
Bu barodo anan da. sonin özün də düşünmolıson. G ələcəyin qcydınə qalınmazsa, em r-vaqe bizi alt-üst cdacəkdır
Q ətıbə başını atasınm çiynindon qaldınb soruşdu:
- Tutaq ki, dcdiklənnin hamısı doğrudur Monim əlımdon nə
gələr?
- Sonin əlindon hər şcy gələr. Bu ışlorin mən istəyən nıohvor üzərındo davam ctməsı üçün sənin böyük vəzifən vardır. Sən Şərqm birıncı gözəlisən. Ə m ınn qızı, xolifonin novəsısən. Bir az əvvəl anana
danışdım. Bu gözəllik, bu şöhrət monim və xəlifənin nüfuzuna əsaslanır. Lakm mon vo xəlifə öləndon sonra bu gözəilik adi bır gözəllik
olaraq qalacaqdır Buna görə do sən öz gələcoyini möhkəm bir əsas
üstündə qunmaiısan. Ataboy do pıs namizad dcyii. Sonrasmı özün bilərsən. bunu hcç vaxt atalar qızlarına öyrotmırlər. Ağıliı qızlann özü
bunu bacarmalıdır.
Qotibo anıq aiasının nə dcnıok istədiyini anladı və cıddi bir vəziyyot alaraq dcdi:
Mon binnci korədir ki, qızlann öz-özünə ərə vcrmək üçün ciçı
gctdiklonni cşidirəm. Mon hcç vaxt bunu bacarmaram. Mən gcdib
Ataboyo dcyə bilorom ki. bunu bacannaram Mon gedib Ataboyə dcyo
bılmorom ki. “gəi mona evlən” . Bu təklif monim do. ailəmizin do şərofsizliyini göstəror.
Əmır gülərok onun saçlannı oxşadı və.
- Agılsız qızımf - dcdı. Burada hcç birşorofsizlik yoxdur Bəzon
şorəflor şərofsizliyin içorisindən süzüiüb çıxır. O ki qaidı sonin gcdib

cvlonmek üçün toklif cde bilmodiyıno. bunu mono danışma, qızlar ıstodikleri zaman bu toklifı ctmok üçün yol tapırlar. on buna qadir oldugunu şairlə olan yazışmalannda göslərdın.
Bu söhbətlor osnasında xace Müfıd daxil olub Ataboyin gəldiyını
xober vcrdi. Safıyo xatun və Qətıbo özlorini itırdiler, hansı tərefdon
çıxıb gcdocoklərini bilmodilor. L.akın Əminn özü, çox səyuqqanlı horoket ctdi, çünki xace Müfıd Əmirın tapşırığına göro Ataboyi qofıldən
Əmirin ailosi olan otağa gətirmişdi.
Qotibe və Safiye xatun çıxmaq ısterkon Ataboy içəri girdi. lakın o
içəride qadın ve qız olduğunu görərkon qayıtmaq istədi, Əmir iso onu
qarşılayaraq:
- Buyurun, əiahezrot! - dcdi vo tozım ctdi. - Yanımda yabançı
adam yoxdur. Yanımda xəlifənin qızı və nəvəsidir Əmırolmöminın
qızı və nəvəsi əlahezrəti ziyarəı ctmok istəyirdilər.
Atabəy Əmır İnancın bu sozlərindən sonra bir an durub düşündü.
sonra irəli gəlib xəlifənin qızının əlindon öpdü və:
- Biz də Əmirəlmömınin övladıyıq. - dcdi. - Hozrət xolifə bizim
atamız olmaqla borabər. cyni zamanda, bütün islam xalqının du ruhani
və menəvi atasıdır.
Əmır dərhal əlave ctdi:
- Mənim da xoşbəxtliyim xəlıfə aılesı üzvlonndon hcsab olunduğumdur. Çünkı xelifənin ən uzaq birqohum u bclo pcyğəmbor ailosinə
yaxın olmaq şoroflnı daşımaqdadır Dünyada vo axirətdə monim üçün
də bu şe rəf iazımdır.
Bu söhbət zamanı Safiyo xatun ilo Qətibo Atabəylo vıdalaşıb gctmişdilər. Atabəy iso zahirdə Əmır Inancı dinleyir, batındo iso bır ncçə
dəqiqə ə w o l gördüyü gözol afət haqqında duşünurdü Onun canında
sanki özünün hiss ctmodiyi bir şcy dolaşır vo rahatlığını pozurdu. Əmır
İnanc gözünün ucu ilo ona baxırdı Atabəyi adi halında görməyərək
oxunun hodəfə dəydiyıni hiss cdir və scvinirdi.
Atabəy iso şam süfrəsı başında da qızı diişünürdü Onu ani olaraq
gördüyü üçün şəklıni tcz-tcz unudur. bcyninı vo hıssinı s;ıforbor cdorok
Qətibonin çöhrəsino qolbində müəyyon bir biçim vcrirdi. Lakın cürbiKür
düşüncolor, ycno də qızın çölırosini onun qolbinın güzgüsündən sılirdı.
Atabəy vcdiyini bilmirdi, hansı xörəyə ol uzatdıgından xabon y o \
ıdi. O piyaloni gözünün qarşısında tutub içmok istodivi zaman piyalodo Qətıbonin çöhrosini görüb diksmir vo onu gözündon ıtırmemok

üçün piyalonı ıçmayo cosarot ctmirdi. Herpiyaloni ıçmosi uzun doqiqələrçokırdı. sonra ycmoyo moşğul olurdusa, lakin bu uzun çokmirdi.
o ycno xəyala gcdırdi.
Əmir sül'ra başında Alaboyın aldığı voziyyoldən monəvi noşo alır
vo qəlbində öz-özüno dcyirdi:
İndi mon oz moqsədimo yaxınlaşıram. Əlcyhimə olaıı çıxışlann hamısını sabun köpüyü kıını partladacağam Dünyada qadın vo şəhvət olmazsa. kişilonn qəlbindoki inad vo müqavimoti hcç bir qüvvo qıra bılmoz.
Ataboy olini şam süfrosındən çokdi. canyəlor və xidmətçilər şam
süfrosıni yığdılar. Ataboy Əmirlo vidalaşıb öz yataq otağına gctdi. Konizlər, cariyolor vo gözol qızlar Ataboyi hamama aparıb çimdırdilor.
Onu yatağına gətinb yuxulaması üçün püştmal ctdilor. Lakin onu yuxu
aparmadı Nəhayot, bclə bir omr vcrdi:
- Xacə Müfıddon başqa hamı gctsın!
Yataq otağı boşaldı. Xaco Müfid ayaq üstündə durur, Atabəyin
sözü haradan başlayacağının intızarını çokirdi. çünki onun qəlbinə bir
ilan daxil olduğunu yəqin ctmişdi.
Nohayot, Ataboy. özünü ürək çırpıntılarının olindən alıb xacə M üfıdi səslədi:
Otur. xacə Müfıd, otur, görünür ki, bu gccə sənın do rahətini pozacağam, çünkı moni yuxu aparmayacaqdır.
Xacə Müfid özünü bilmoməzliyo vurub:
- Bolko əlahəzrotin sohhətinı yoxlamaq üçün həkim gotırmək lazımdır? - dcdi
Atabəy də cavabında:
- Son haman həkımi monim yanıma çağırmaq qüdrətino malik olsaydın, m ənə böyük bir yaxşılıq ctmış olardm, lakın clə bilirom kı, h əlolik o hokimin bura çağırılması ycrsızdir. Bəlko do tczdir. Otur, xaco
Müfid, otur.
Xacə Müfid onun no dcdiyini çox gözəl anlayırdı. onun hokim dcyorkon Qətibəni qasd ctdıyinı yaxşı bilirdi. Xaco Müfıd olini döşüno
qoyub baş cndirdi vo kənarda qoyulan bir kiirsunün üstündo oturdu
A tabəy xaco Müfıddon soruşdu:
Sən çoxdanmı Əmirin həramindo xidmot cdırsən?
Mon Əmirin sarayına xolifonın qızı ilo borabor golmişom. daha
doğrusu xolifo qızına vcrdiyi cchızlor içorismo məni do daxıl ctmişdi.
Safıyo xatunu da, onun gözəl qızı Qotiboni do mən böyütmüşom.

- Son orəbmisən?
- Xcyr, tnon ərob dcyilom, Forqano şohorindən alınmışam. Bız iki
qardaş idik Biz olduqca sağlaın, gözəl vo nadir tobiətli uşaqlar idik.
Bizi Türküstan Əmiri alıb Xolıfə Müstorşidbillahın atası Əhməd ibn
Müqtodi Əlmüztozhorübıllaha hədiyyə göndordi Biz çox gözol olduğumuz üçün xolifə saraymda yüzlorco həram vo cariyolor bizi öz ixtiyanna almağa vo öz xidmotlorındo saxlamağa çalışırdılar Bizo olan bu
rağbət axırda bızim üçün bir fəlakoto çcvrildi. Rəhmotlik xəlıl'ə bız ikı
qardaşı öz qadınlarına vo cariyolorino qısqandı vo bızı kişilıkdon mohrum ctmok qərarına goldi. Hokimlor vo conahlar çağırdı, onların hamısı dcdilər ki, bu iş ancaq körpolık zamanında mümkündür. Hazırda
bunları axtalamaq yazıqları mohv ctmok dcmokdir
Xolifonin yaxm adatnlan da bunu moslohoı görmədilər Dcdilor ki.
bunlan horomxanadan çıxanb başqa bir işə göndormok lazımdır. L.akın
xolifo bunu qobul ctmodi. Kiçik qardaşım bunu cşidondon sonra özunü öldürdü. lakin mon bodbəxtdo cosarət olmadı. Bır ncço ay xosto yatandan
sonra sohhət tapdıın. o zamandan bəridir ki. horəmxanalarda qocalmışam.
Əmırın qadınını vo qızım böyütmüşom, lukin qodnmı bilən kimdir?!
Atabəy saxta bir ah çəkərok dcdi:
- Soni anlayıram, yazıq Müfid, dünyamn əziyyətlorindən səııin do
payına böyük bir iztirab düşmüşdür. İndi məno dc görürn Əmırın qızı
bir adama nişanlanmışdırmı?
- Xcyr olahozrot, o hcç bır kəsə nişanlanmamışdır
- Sən lütfən böyük bir ənam alınaq üçün ınəniın sıfarişimı o gözol
qıza yctirə bilmozsonnü?
Müfid buynunu çiynıno qoyaraq güldü vo dcdi:
- Monim hcç bir onama chtiyacım yoxdur, iqbalım moni ənam lan
sorf cdocok monbəlordon mohnım ctmışdır Lakin olahozrət. Əmırın
vozinni görüb bu sıfarişi ona lapşırsa. bu daha mənfəotli olar. Vozin
olahəzrətin hüzuruna çağırmaq iso monim vozifomdir.
- Elo iso gcdib Toxtamışı moniın lıüzuruma çağır
Müftd qalxıb başı titroyə-tıtroyo gctdi Ataboy ıso öz yatağına
uzanıb Əmır Inancla qohum olmağın golocok notıcəlori barəsındo düşünürdü. Əvvəla o, xolıfonin novosıno cvlondiyi zaman xolil'onm damadı sayılacaqdı. Bu şəroflo do o. xəlifə niifuzunun bavrağı altında
hökumot süranloro qarşı üstün golocokdı. biüko do bu ınünasibotlo öz
momlokotini gcnişlondirocokdı

ikincısı do. qayınatasının Aranda hukim ulması, onun momlokotinın şımal hüdudunu tomın cdocokdı.
Üçüncü iso Qotıho Şorqin on moşhur gözolı ıdi. Bclo bır qızı hom
güzollıyı. hom do nosli, nocabotilə hor bir hökmdar scvo bilor vo evlonmoyo can atardı.
Xaco Müfıd golib Toxtamışm hazır olduğunu xobor vcrdi. Ataboy
onun otaga gəlm əsinə icazə vcrdi Toxtamış başı titroyo-titrayə ıçorı
gırdı və ba$ endirıb salam vcrdi.
Atabəy onun salamının cavabını verarək.
- Əyləşın agıllı və qoca vozır! - dedi.
Toxtamış oturdu. lakiıı onun simasında sczilməyən bir şadlıq əiamətı vardı. Atabəy Müfıdin vəzirın qulağına pıçıldadığını və no üçün
çağınldığmı əvvəlcədən ona bildirdiyinı anladı və vəzira sual verdi:
- Olmava xacə Müfid sızə bozı sözlor pıçıldamışdır? - dedi.
Mülld dişlonni ağardıb güldü, Toxtamış ısə:
- Təəccüb cdiləcək heç bir şey yoxdur Təbiətın qanunu belədir
dcdi. Ay işığını günoşdon almalıdır. Ulduz isə ay otrafında dolanmalıdır
Əmir cənablan günəşdən işıq alan aydır. Bız nökərlər də ayın ətnıfrnda dolanan ulduzlara bənzəvirık. Xudavəndi-aləm biz z əif olan
ulduzlan öz ay və ö z günəşımızdon ayırmasın. İndi mosolə əlahəzrət
üçün aydın oldumu? Hərgah əlahəzratin bır omrı olsa, mon bu barədo
Əm ırlə, Əmırın qadmı Safıyə xatunla da danışaram. O ki qaldı sahibkara. o baradə Müfıdə tapşınq vermişəm, bütün sifarişlənm zi ona etibar cdə bilərsiniz.

ATABƏ YLƏ BİRİNCİ GÖRÜŞ
Ataboy yanm saatdan borı tək-tənha oturub Qətiboni gözləyırdi
Bınnci görüşün ıntizarı Atabəy üçün bir mühanbənin qələbəsini əldə
cım əkdən do ağır idi Qotibə Atabəyın görüşünə həddındən anıq bır
təxirlə gəldı.
Nolıayot. Q otibə gözəl konizlor və cariyələrin müşayiotilə daxil
olub boyük salonun ortasinda dayandı. Atahəy bu dayamştn mənasını
dorhal anladı, o bildı kı, gözəl qız böyük bir m əm ləkətin hökmdannı
öz ayağına gətırm ək istəyır
Ataboy bu fikırlə ayağa qalxdığı vaxt bır an qıza baxıb fikra getdi,
sonra öz-özüno:

- Buna layiqdir! dedi və ıraliloytb qızı salamladı.
Qotibo başını aşağı salıb dunnuşdu. O ındi ıkıncı bır kışı ilo gorüşdüyü barosındu düşünürdü Birinci görüşdüyü ılo o xoşboxt olmadığı
kimı. ıkinci görüşdüyü ilə do xoşbəxt ola bılmoyocoyını fikırloşırdı.
Kənızlor vo canyolor artıq bir xoyal kımı gözdon yox olmuşdular,
salonda Aiaboy vo Qotıbodon başqa heç kəs yox ıdı; üçüncü adaın ısr»
Qotibənı holə tok buraxmağın qcyn-mümkun olduğunu Ataboyo bıldırmok üçün bu pordonın dalından çıxıb o bın pərdonın dalına kcçırdr bu
adam mınlorco bu kıını monzəralorın tamaşaçısi olan xaco Müfıd idı.
Alabəy sükutu pozmaq üçün bır ncço qodom do ıralı golıb Qotıboyo dedi:
Gözol qız ıcazo venioydi. xoşboxt olını olimo alardım.
- Siz bu olin xoşbəxt olduğunu haradan bılırsıniz?!
- O əlin sahibı xoşboxt olmasaydı. böyük bır momləkot ycnndon
qopub onun ayağına gəlməzdi.
- O əl noyinızo lazımdır?!
Mən öz qəlbımı haman olo tapşırmaq istoyıram.
- Mon bilmək istərdim, olahozrətin neço qolbı vardır. Eşitdıyımo
görə, olahəzral ındıyə qədər qolbım ıkı qadına lapşırmışdır. Mun
uçüncü olmalıyam. Əcəba. bir nofor üç qolbə malik ola bilormi?!
Xeyr, gözol qız. monıın bir qolbim var, onu da bır nəfora verıram.
Xəlifənin müqoddəs ommaınosmə and içırəm. qolbim bır koso vcrılmişdırso, indı artıq gerı alınmışdır İndi o. gözol qızın ixtıvanndadır
- Zonııimco. holəlik bu tezdir. Xüsusən böyük hökmdariar hər bir
işı gördüklon zaman düşünür və sobır ılo ış görurlər
- Xoşbəxtliyi monimsəmok üçiın sobr etmok tqbala qivmot qoymamaqdır. Mən öz ıqbalıma ınanıram. Tanımadığım bır qızın olını
yox, Əmirin qızının. xəlifonin nəvosiııin. bütiin varlığından bır nocabət oxunan Qətıbənın əlını ıstəyirəm.
Qotibə bir az da düşünərak. sual verdi:
- Mon bır məsoloni aydınlaşdırmaq ıstərdım. olahozrat üçün qadınmı, yainkı momiokotın ıdarosı ışlorındə çalışa bilon bır şorikmı lazıındır?
- Sizə and ıçırəm. Qətıbonı öz taxt-tacımın şorıkı kımı tamyacuğarn. Gözəl qı/. monım tacımın qiymotlı cavahınnı təşkıl cdocokdır.
Mon onun iradosı xarıcındo heç bır ış görməyocoyom. Sı/. olınızı ınondon osırgomoyın. ınon sızdən hcç bır şcy əsirgom əyocəyəın

Siz monım babamın torofdarlannın olindon alınan malıkanolərın
özlorino qaytanlması üçün hcç bır qotı söz dcmomışsınız. Bunun üçün
do mon olımi sizo uzatmaga cürol ctmirom Çünki kişilor daıma qızlarla qarşı-qarşıya durduğu zaman başlarından. canlarından. varlarmdan kcçmoyo and içerlor Lakın bu andlar kişilorin ağıl vo ctiqadlarından dcyil, tnüvoqqotı hıssiyyatmdan doğur. Lakin mon olahozroti bu
saydığım kişılonn corgosino salmaq cosarətino malık dcyilom, cyni
zamanda öz olimin qiymotını de olahozrot Ataboyo dcmokdon çokinmoyocoyom. Mon olımi olahozroto ycddı şortlo vcrə bilocoyem Onlar
bundan ibarotdir:
Birinci: Ataboy no qodor sağdırsa, atam Şimali Azorbaycanın hökumntinı idarə cdocəkdır.
Ataboy olını döşüno qoyub dcdi:
Gözəl qız. bu toklife no kimı etirazım ola bilor?! Mən öz momlokətımı öz möhtorom qayınatama tapşınnaqdan boyun qaçıra bilorommi?! İkinci şortıniz nodır, monim hoşomotli mələkəm ?
İkıncı şortım bundan ibarotdir: moni qısqandırmayacaqsınız.
İzah cdin görüm. bununla nə dcmək istoyirsiniz?!
Demok ıstoyırəm ki. bir ncçə qadına cvlonmoyəcoksinız.
Sizin gözolliyinız.ə and içirəm. qolbimı hcç bir kosə vcrmoyocoyom.
Üçüncü şortım budur: Şimali Azərbaycan Təbrizə yox, bilavasito
əlahozrotino özünə. yənı Homodana tabc olmalıdır.
Əcaba. Qızıl Arslan sizın atanıza qarşı bir hörmotsizlikmi ctmışdirmi? Onunla öz aramzda düşmənçiiik yaratmaqdan m əqsədıniz
nodir?! Horgah siz Qızıl Arslanın no qodor aqil. todbirlı, alim, m ərhomətli vo əiiaçıq bır hökmdar olduğunu bılsəydiniz, yəqin ki bu şərti
ırolı sürməzdinız. O ki qaldı Şımalı Azorbaycanın bılavasito Homedana tabc olması, onsuz da bütün momlokətlor paytaxtımıza tabc oimalıdır. Gözəl Qətibo bundan əmin ola bitər.
- Dördüncü şərtım, Nizami şaira olan hönmotınizə toğyir vcrməkdan ıbarəıdır Çünkı haman şair monim babam Əmirəlmöminin dostu
dcyıldir.
- Mən onunla bir koro görüşdüm, zonnimco, daha görüşmeyocəyem.
- Bcşinci şərtim, manım atamın şairı Əbül-Ülanı mükafatlandırmaqdan ibarətdır. Ancaq Nizami özü do mükafat vcrildiyi zaman moclisdə işiirak ctməlidır.

- Hcç bir ctirazım yoxdur
- Altıncı şərtim. istədiyim zaman Gancodo yaşamaq ixtıyanna
malik olmaqdır.
- Bu da qəbulumdur
- Ycddincı şortim bundan ibaroldir: Şiınali Azorbaycan ışlorino
baxıldığı zaman mon do iştırak ctmoliyom.
Bu göstordiyim şortlor Ataboy torofındon qobul olunarsa. mən
oliıni do, qolbimi do olahozrotin soroncamına vcrmoyo hazıram.
Ataboy qızın gösıordiyi şortlorin hcç birisini rodd cdo bilmodi,
çünki o. öz qarşısında yalmz sada bir gözol dcyil, nadir bir ınöcüzə
durduğunu hiss cdirdi.
Qotibonin parlaq alnına tökülon sokınovi' qara icllor vo tcllarin
üzorino taxılmış brılyantlı ay-ulduz2 salonda yanmaqda olan yüziorcə
şamların ışığını gözoi qızın çöhrəsində cəm edirdi
Qətibo özünü düzəldorok bütün gözolliyini Atabayin qarşısında
nümayiş ctdirirdi Atabəy özünü unudaraq ağzından bu sözlori çıxardı:
Hamısını qəbul edirom! Sözüm yoxdur. monim molokom!
Qotibə olini Ataboyin olıno uzadırkon, Atabəyın litrok dodaqları
da Qətibonin dodaqlarına tərəf uzanırdı.
Xaco Müfıd pordənin dalından ösküro-öskiıro çıxdığı zaman əlahəzrət Atabəyin dodaqları Qətibonin dodaqlarından aynldı.
Yanm saatdan sonra Gonco qazisi ilə Gonco xotibinin salona daxıl
olması, onların vaxt ikon xcyir işi başlamaq üçün saraya dəvot olunduqlannı molum edirdi.
Gccə saat birin yansında, nişan rasmı bıtdı. Qotibonin barmağına
Şorqin on qiymotli cavahirini daşıyan bır üzük (axıldı. kobın sığosi
oxundu, sonra da şam süfrasinin başına keçdilər

TOY
Ataboyin Q ətibəye evlənmosı məmləkətin hor torofıno xobər verilmişdi. Buna göro də bu şonlıyı tobrik ctmok və toy ziyafotındo ıştırak elomok üçün hər torofdon nümayondolor golmişdi. Birinci heyat
'S n k ın o v ı l c lla r ı - Iraq-Orob lıükrmları Mosob ıbn /ubcynıı qaıiını Sokınn
Hiiscyın qızı ıxlını ctmıjtlır. "Əbülfoıla", cild I
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lax ard ılır

Soltan Toğrulıın torofındon golmışdi AlaİKiyin özü ıso Qızıl Arslandan hcyoı gözloyirdı Qızıl Arslamn no tobrik moktubu, no do hcyot
göndormomosındon kodorlomr vo düşünürdü. O, Qızıl Arslanm bu izdivacdan razı qalmayaraq toya düşmon gözü ilo baxmasmdan qorxurdu. Çünkı Qızıl Arslan momlokətın idarosi işindo Toğrul kimi laqeyd
deyildı. O, hansı momlokotı ıdam edorso, orada asayiş vo intizam olınalı ıdi.
Qızıl Arslanm etinasızlığından Ataboy Mohommod no qodor kədorlənirso, onun gonc ınələkosi Qətibə bır o qodor sevinirdı. Çünkı
Q ətibə Nizami ılo dostluq olaqosı bəsloyon bu hökmdarı görmok istəmırdi. Qotıbə, bu ıxtilal'notıcosindo Qızıl Arslanın Azərbaycan hökumətindən götüriılocoyi və bununla da atasının Şimali Azorbaycan hökumətındo yaşaya bılocəyini zənn edirdı. Hunun iiçün Qotibə daima
Atabəy Mohommodi gördüyü zaman dcyırdi:
Qııynım mənim bu xoşboxtliyimo dostano bır nəzorlo baxmaq
istəmədi. Bilmirəm. bəlk o d ə mən Eldoniz xanodanmın şorofi üçün bir
ləko hesab olunurmuşam?
Qətibənin bu sözlorinə Atabəy Mohomməd toskincdici cavablar
vcrirdi. Lakın o. qolbındə ycnə do Qızıl Arslamn bu işdon narazı qaldığını toyin edırdi. Çünki Atabəy Mohommod izdıvac haqqında qardaşına
göndordıyı məktuba da cavab almamışdı. O, moktubunda bu izdivacın
siyasi ohəmiyyotini qeyd etmışdisə do. lakın Qızıl Arslan bu ohomiyyoto tamamilo monfi bir nozərlə baxırdı. O bilirdi kı, Atabəy M əhəm modin bu izdivacı, Şiınalı Azorbaycanı tozədon qurmaq işınə vo xəlıfə
nüfuzunun aradan qaldınlması məsəlosıno ongəl törədəcəkdir. Qızıl
Arslan bılirdi ki. xilafət məsoləsı öz ohomiyyotını itirdiyı bir zamanda,
xəlifə ilo qohum olmağm heç bir siyasi əhəmiyyəti ola bilməz.
Lakın. Atabov Mohommod bö>,ük qardaşı olduğu üçün Qızıl Arslan onu bu ızdıvacdan çokındırməye cəsarot ctm ədi, vaxt da keçmışdı,
çünkı bu ızdivacın xəbərı kəbın kəsiləndən sonra Qızıl Arslana verilmişdi,
Atabəy Mohəmmod Qızıl Arslana bu izdivacın siyasi əhomıyyotı
barosindo moktub göndərdiyi günlordo. Nizamı də Qızıl Arslana bir
moktub göndormış vo hu izdivacın sıyasi bır ohəm iyyətə deyil, sıyası
bir pozğunluğa sobob olacağım qeyd ctmişdi. Nizami məktubunda
Azorbaycan üçün tozo bir bodboxtlik üz vcrocəyini qeyd ctmiş və
Q izjI Arslanın chtiyatla horokət clm əsini lazım bilmişdi.

Nizaminin dostano nəsihotlorini nozəro alaraq Qızıl Arslan qardaşına bir təbrik məktubu ilo bərabor, təzo moləko üçün do bir cüt quş
yumurtası böyüklüyündo zümrüd sırğaları hədiyyo göndərmişdi.
Qızıl Arslan tobrik heyətini hodiyvə ilə borabor göndordıyi zaman.
Nizamiyə do bir moktub yazıb ondan hcyoıin sodrliyini öhdəsino götürməyi və öz tərəfindən Atabəy Məhommədi və mələkəni tobnk etmoyı rıca etmışdi.
Lakin təsadüfi olaraq Azorbaycanda şiddotli yağışlar yağdığı və
Naxçıvanlı Ziyadilmülk tərəfındon qayınlmış körpünün su altında qalması nəticəsindo Qızıl Arslanın göndərdiyi hcyot lazımi vaxtında
Gəncəyə yetişo bilmomişdi.
Toy ziyafəti başlanmışdı. Gürcüstan, Şirvan, Xarəzmşah, Qazan
xan, Qara xatay məmlokətlon tərəfındon göndərilon nümayəndolor hamısı vaxt ikən toyin olunmuş kürsülordo oturmuşdu. Lakin Ataboyin sağ
torəfində qoyulan kürsülər boş idi. Onlar Ataboy Mohommədi. Qızıl
Arslan əleyhinə hazırlamaq üçün Əmirin tapşmğı ilə boş buraxtlmışdı.
Sağ tərəfdə boş qalan kürsülor, Ataboy Mohəmmodin sağ oli olan Qızıl
Arslanın etinasızlığım clan etmok dcmok idi. Boş kürsülərin dalında vurulmuş xalçanın üzərindo "Azərbaycan nümayondolon" yazılmışdı.
Atabəy Məhəmməd Azərbaycan nümayondolorinin kürsülorini boş gördüyü zaman Qızıl Arslunm bu cürətinə qarşı o qodor qəzoblondi ki,
qəlbı partlamaq dərəcəsinə gəldi Musiqinin və xanondonin sosi. qarşısında fırlanan zərif əndamlı roqqasolor onun acığmı dalıa da artınrdı.
Ataboy qəlbindo öz-özüno deyirdi “Yox, artıq qardaşımla müştərək iş
aparmaq ımkan xaricindo qaldı. Toy bıtən kimi İraq, Rey vo Fars qoşunlanm götürüb Azərbaycan üzənnə yürüyiKoyom Azorbavcanda hökumət tobəddülatı yaratmamış qəlbim sakit olmayacaqdır"
Əmir, Atabəyə göz qoymuşdu O, moqsodo nail olduğunu zənn
cdorok, qolbiııdo başqa bir toyun noşələn ilo əylənirdi. F.yni znmanda
qrzı Qotibə də Azorbaycan nümayondolorinin gəlib-gəlmom əsini
yoxlamaq üçün öz adamları vasitosilo tcz-tez salonunıı öyronirdi. o da
özünü qalib hesab edərək, məşşatomn olindon qurtularaq anastnı
öpürdü.
Toy məclisinın voziyyoti birdən-bıro doyişdi. Xidmotçı salona
daxil olub ənr ctdi:
Cənubi Azorbaycandan və Şimali Azorbaycandan göndorilmiş
hcyət goldi.

Ataboy şadlığından oturduğu taxtın üzənndən qalxdı, onun başında qaynaşan qara fıkirlər. qəlbini sıxun ağır duyğular bir anda dağılıb
gctdi. Heyətin gəlməsi Atabəy üçün ikinci bır bayram oldu.
Atabəy və Omir İnancın gözləmədiyi bir halda, qabaqca böyük şair
Nizami. onun dalınca Qızıl Arslanın vəzirı Şəmsəddin heyot üzvlənlə
bərabər (oy m əclısinə daxıl oldular Şəmsəddin irəli gəlib baş cndirdı
və Qızıl Arslanın məktubunu təqdım etdi. Atabəy məktubda Cənubi
və Şımalı Azərbaycandan təbrik üçün vəkil cdilmış hcyətın siyahısını
oxuyandan sonra şad bır çöhrə ilə Nizamiyə tərəf baxıb dedı:
- Möhtərəm sədr. buyurub öz yerinizdə oturun!
Nizamı və ŞəmsiHİdin Atabəy Məhəm mədın sağ tərəfındə, heyət
üzvləri isə başqa kürsülərdə yer tutdular. Atabəy Məhəmm əd heyət
üzvlənnə müraciətlə:
- Mənım bu xoşbəxt günümü təbrik ctmək üçün xoş gəlib səfa gətinbsımz, - dedı vo məclisə xitabla əlavə etdı: - Qardaşım Qızıl Arslan mənım bu xoşbəxtlik bayramımı təbrik üçün göndərdıyi heyətə
böyük şair Nızamıni sədr təyin etmışdir. Bu təyin, monım üçün üçüncü bir xoşbəxtliyi təşkil cdir. Bu vəzifəni iltıfatla öhdəsinə götürmüş
olan şaırə təşəkkürlər edirəm.
Bu xəbər toy ziyafəti salonunda nə qədər şadlığa səbəb oidu ısə
bəzək otağında da o qədər həyəcan və heyrətə səbəb oldu. Q ətibə bu
xəbən alan kımı saçlannı m əşşatələnn əiindən alaraq ıki əlləri ilə qarm aqanşıq ctdi. üstündəkı zinətləri danıb qırdı. qarşısında içı qiymətli
daşlar, cıqqaiar, gərbəndlər. xalxallar, şəddə-şəddə incilər qoyulan
gümüş tabağı götürüb xalçalann üzərınə səpdı. m əşşatələrin əllən n dokı ətır şüşələnnı alıb otağın aynalı divanna çırpıb sındırdı. Saçlannın üstünə vurulmuş almaz cıqqanı çı.xanb bir tərəfə atdı, zinət verən
qadınlann hər birisinı bır tərəfə itələyib öz yaiaq otağına qaçdı, üzü
üstündə yatağına yıxılıb ağlamağa başiadı. Vaxt kcçırdı, bir saatdan
sonra ycngələr onu Atabəyin otağına aparmaiı ıdi. Xacə Müfıd toy salonuna gırib Əm inn qulağına nə ısə pıçıldadı, Əmır qonaqlara hiss ctdirm ədən qaixıb gctdi.
Bır tərəfdən Əmır, o biri tərəfdən də Safiyə xatun Q ətibəni sakit
edərək dcyirdiiər:
Birinci güııdən bu cür şıltaqlıq ctmiş olsan, Öz ərinın m əhəbbəlini itırə bilərsən. Ə w e lc ə onu öyrənm əlisən, o nəyi sevirsə o cür hərəket etm əlisən Bir çox əriər vardır ki, şıltaqçı qadım sevməz. bir çox

ərlər də vardır ki, qadın şıltaqlığından neşəlonərlər liələlik Atabəyi
öyrənmədon şıltaqlıq cisən, rüsvayçılığa səbəb oia bılərsən. Madam
ki. Atabəy senı “məiekom ” dcyə adlandmr, o zaman sən hər bır şeyi
tədrici olaraq heyata kcçirə bilərsən.
Qətibəni sakit edorok yatağından qaldırdılar. Ata vo ana ona nəsihət verə-vcrə gəıirib məşşatolorin sərəncamına vcrdiler.
Toy məclisindəki şadlıq davam edirdi. Atabəy Mohomməd. Qızıl
Arslan göndorən moktubu oxumaq üçün öz katibi Polada vcrdı Polad
ayağa qaixaraq məktubu oxumaq ısıorkon, bunu Qotibəye xəbor vcrdiler, qız yenə məşşato qadınlann əlındən çıxıb, zıyafot salonundakı
pərdələnn dalına qaçdı və moktuba qulaq asmağa başiadı.
Polad məktubu oxudu:
“Əlahəzrətın izdivac xəbori Conubi Azorbaycan xalqının mılli
bayramı şəklini aldı Şəhərlor, kəndlor xaiq noğməlori ve musiqı tərənnümiəri altında bayram edir, bazarlar, çarsular bəzənmış və çırağbanlıq nətıcəsındə qaranlıq gecəlor gündüz kımı ışıqlaıımışdır. Eldenız
xanədanının necib nəslinın davamına zəmino qoyan bu ızdivac, bır tərofdən də bizi Əmirəlmömınin ailosıntn şərəfılo olaqoləndınr Ycddi
gün, yeddi gccodir ki, bütün Təbnz xalqı bayram cdır. Bütün məscıdlərdo T əbnz fəqirlorinə chsan paylanır Xalq olahəzrət Atabeyin və
onun həşəm əılı mələkəsınin ömrünə. dövlətinə dua edir. Çox təossüf
cdirəm ki. şəxsen Atabəy və onun mələkəsını bu böviik şadlıq münasibətiiə yaxından təbrik ctmək soadotinə nail ola bilmodım Buna göro
də səmimi hisslerimi üiya ve əiahozrətə yaxından təqdim etmək vekaləlıni böy'ük şairimiz Nizamıyə hovaiə ctdim ve göndərdivim kıçık
hodıy^əni gənc m əlekəye öz əli ilo təqdım etmosını tapşırdım.
Kıçik qardaşını/. Qızıl Arslun".
Atabey Mohommod moktubun məzmunundan o qədor şad idı ki.
ycrə-göyə sığa bilmirdı. O bir saat əvvol Qızıl Arsian haqqında duşıindüklorınin əksinı düşünür və öz-ö/üno dcyirdı:
Həm tedbirlı, clmii, odəbli, siyaseışünas bır hökmdar, hom də
m əhəbbətli və istəkli bir qardaşdır.
Qotıbo də pərdənin dalında durub moktubu dinləmışdı. O ındı
Qızıl Arslan haqqında boslodiyı nifrotin azaldığını hıss edirdise də.
iakin onun Nızamıni heyət sədn təyın ctmosındon ra/ı qala bilımrdı.

tndi Q ftibəyo tosollı verocok yalnız bu idi ki, onun tapşırığına
göro Ataboy Məham m ad Nizaıninin qarşısmda Əbül-Ülanı qiymotli
bır xolotlo mükafatlandıracaq vo keçmiş ziyafotdo xotibi tohqir cdon
Mohsati xanım bu ziyafətde tolıqır cdilocekdi. Qotibə pordonin dalında durduğu müddotdo bu şadlıqla qanadlanıb uca alomlere uçurdu.
Lakin birdon Qotıbomn >rüksoklordo çırpınan qanadları horokotsiz
qaldı. Molısuti xanım ziyafoto daxil olan zaman, vaxt ikon düşünülmüş
todbirlor tamamilo ohomiyyotdon düşdü. Əmirin vo Ataboyin tapşınğına goro Mohsoti xanım mocliso girdiyi zaman ona hörmot göstormoyocok vo yer verilmoyocekdi Lakin Mohsəti xanım ziyafot salonunun
qapısında görünorkan, dorhal Nizami ayağa qalxıb onu istiqbal etdı. Nızammin dalınca Qızıl Arslanm voziri Şemseddin, Cənubi ve Şimali
Azorbaycan hcyəti ycrindən qalxdı. Buna göro də Azərbaycan heyetino
hörmət üçün bütün qonşu hökumotlordən golən heyətlər ayağa qalxdı
vo hamısı bir soslo sonotkar şaironı salamladı. Şübhə oyandırmamaq
üçün Əbül-Üla vo Goncə xotibı do ycrlorindon qalxmalı oldular
Bu qədor böyük bir chtıram Atabəye qarşt bır nümayiş şəkli olm asın dcyə, Ataboy ayağa qalxıb Məhsəti xanıma tərəf irəlilədi ve onun
olini öpəndon sonra qolundan tutub sol terəfm do əyləşdirdi.
Qotibo pordə dalmdan baxarkən, yenə də Atabeyin bir tərəfində
Nizami vo o bıri tərofm də Məhsoti xanımı görüb ə w o lk i oyunlarma
başladı. Şıltaq və məğrur qız yeno de acığını zümrüdlarin, zəborcodlənn, yaqutlann, incilərin, almazların äzərinə tökdü Boynundan qınb
havaya atdığı ıncilor insan yağışmın damcıları kinu otağın tavanmdan
məşşatolərin və cariyolorin başına töküldü.
Yüzlərcə şam işıqlannda borq vuraraq, tavana dəyib. sonra aşağıva, ıpək xalçaların üzərinə tökülən bu brilyantlar yerindən qopub fəzalarda fırlanan ulduzlan andınrdı. Boynundan qırıb tulladığı qınnızı
yaqutlar tozo golinin qürur və lıirslo qızarmış çöhresindon rəng alırdı.
Ziyafət salonunda hamının nəzərini cəlb cdon bir şcy varsa, o da
hamının öz ycnndə oturduğu zaman qazi, xətib vo Əbül-Ülanın holo do
ayaq üstiindo durmalan idi. Sankı zıyafət salonu ınüluim bir hadıso qarşısında durmuşdu. Moclısdo toy morasiminın bütün enonolori hoyata
keçirilmişdi. Morasimdo yetişmoyon bır şey varsa. o da gonc m əlokənın salona golmosi vo Ataboylo birlikdo ətrafdan golən hcyətləri qobul
ctmosmdon ıbarət idi. Lakin moləkənin gəlməsı çox uzun çəkdi, çünki
hololik onu adi haltna gətinnok mümkün olmamışdı. Çox təxirdon

sonra meloke yüzlercə gözel carıyelonn muşayiotı ve musiqı tnronnümlori altında salona dııxil oldu. Ataboy ayağa qalxıb molokoye yaxınlaşdı Onun olindon öpüb qolundan tutdıı. yanında qoyulan kürsünün
üstünde oyloşdırdi Bir torofdo Soba xanım. o bırı torofdo carıyelordon
Tuba xanım gonc motəkonin başı üstündə dunıb yelpazo çekırdilor.
Hcyet üzvlori bir-bir ayağa qalxıb Ataboyi və motəkonı tobnk etdilor. Nəhayet, Əbül-Üla ayağa qalxıb toya ithafctdiyi şeri oxumaq ıstedikdə Atabəy eli ilo işaro edib Əbül-Ülanı dayandırdı, halbuki Ataboyin özü onun şeir oxumasına vo sonra da xələt almasına razılıq vcrmişdi. Qotibonin bu voziyyotdon halı doyişdı ve bu doqıqodon etibaran tozo ailodo golocekdo baş verəcok böyük faciolorin zomınosi qoyuldu Qotıbo Atabəydə gördüyü bu dönüşün intiqamını almağa homen ziyafotdo and içdi. Bu şadltq gecosindo Eldonız xanodanının suqutuna osas qoyuldu vo hökmdarlara qarşı qoyulan suı-qosdın müqəddiməsi başlandı.
Tobriklər davam edirdı. Qotibənın iso gözü Nizamıdo ıdı Qızın gözündə başqa bir aləm tocossüm edirdi: gah mcşonın ağaclan arxasmda
gizlonıb şainn şerlorini dınləyır, gah da bö>TÜ üsto yıxılmış sö\Tid k ö tiiyünün üstündo oturub eşq-mohobbot dastanlannı ozborloytrdi. Sonra
btrdən o, şairin son sözünü xatırlayır ve qəlbi qozoblo alışırdı:
- “Bır qolbi tikmək üçün başqa bir qolbi yıxmaq lazımdır..."
O
zaman Qotıbo Nızamınin no cür ağır əzablarla mehv edilocoyi
haqqmda dərin fikırləre dalırdı. Gah onu danı çokdırib özü də dar
ağacı alttnda saçlan ağanncaya qodər ağlayırdı; gah da onu doğratdırtb son nofosındə şairin başım dizi üstüno atır, qara saçlannı onun yaralı sınesinə dağıdırdı: gah da onun qəlbini iti bir oxla deşdinb demok
istəyirdi:
"Monım mohəbbotim üçün çtrpınmayan ürəklorin hərokot etmovo
ixtiyan yoxdur. Mən yaşamayan ürəkdə başqalan da yaşamamalıdır"
Lakin Qətibo bu likırlerindon sürotlo geri çokılorok öz-özüno
lənət cdir ve deyirdt:
"Əcəba, son öz mehobbətin üçün diinyalara işıq veron. şeırtor. ıncotiklor vo bodii zövqlorlo doiun otan bir qotbi məhv etmok ıxtıyartna
tnaliksonmı?!”
Melokəni vo Ataboyi təbrik etmək növboti Gonco xotibıno yetışdi. O, ərəbco çox qoliz bir nitq deyorok, bu izdivacın Ayla (iünoşın
bırloşmosi kimı notico vcrə biləcoyini qcyd ctdı.

Atabəy bu nitqdan o qodar do razı qalmadı. Əvvola. ziyafot salonunda oturanların əksən azori olduğundan. burada ərəbcə nıtq söyləmok ycrli dilo əhəm ıyyət vcrmomok və burada ərəb hakimıyyətı nüfuzunun davam ctdiyini göstərmok kimı idı Atabəy buna görə do xətibo toşokkür vo ıltifat göstormodi.
Tobrik növbatı Azərbavcan hcyotino yetışərkon Nizami ycrindən
qalxdı Şaırinçıxışı ilo lıərkosdon artıq Qotibo maraqlamrdı, çünki o bu
sosi son korə cşidəcəkdi. Bır daha o. ıllər uzunu həsrətınt çəkdiyi gənc
şaırlo bır moclisdo otura hılmok imkanma malik ola bılməyocəkdi.
Atabay, m əlakə vo bütün hcyot üzvlən. hatta Əmır vo onun hiylogər vəziri Toxtamış da. Əbül-Üla vo Gənco mhanilori do Nizaminin
no dcmok istədiyılo maraqlamrdılar Şair nitqmi belə başladı:
Altıncı əsr hicrinin ıkınci yansında, Şarqin üfüqlərində iki hadiso
baş verdi. Bütün Vaxın Şorq momləkotlariıiə işıq salmış böyük bir
ulduz kürasmdon qupub düşdü, unun yerindo başqa bır işıqlı ulduz
parlamağa başladı Tarıx səlcuq xanədanı əzəm ətino daır açdığı səhifəlonni bükdü, Nizamülmülk “Siyasotnamo”sininl son voroqini yazıb
bitırdıkdan sonra, sizın qarşımzda duran Nizami tarixin yeni səhifəsim
vazmağa başladı. Yuxarıda göstadiyım hadisolər, alı-səlcuqun süqutu,
unun ycrındə ganc Eldanız xanadanmın siyasat səhnosındo baş qaldırması lıadisolardon ibarət idi. Mən bugünkü izdivacın Ay kürosilə
giınaş kürəsimn bir-binno qovuşması kimi noticə vcrm əsinə torəfdar
deyilom Bu tnşbch no qodər gurultulu bir təşbeh olsa da naticəsi bir
xoşbəxtliyi doğura bilməz, çünki Ayla Günoş kürəsiniıı bir-bınnə təsadüf etmosi kürələrdon binsinin dağılması ilo nəiicalənə bilor
Atabəy, Nizamınin bu sözündo yenndən qalxdı:
Əhson şairo! - dcyərək. sonra yenə də öz ycrində oturdu. Nizami
ıso sözünü davam etdirdi:
Bıına göro da mon Ayla Günəşın yaxınlaşmasına tamamilə başqa
bır mona vermoklo dcyirəm: Ayın Günaşdən ışıq alması nəticəsində.
Azorbaycanın ıliordən bon kölgəlardə buraxılan üfuqlən işıqlanacaq
və ıkı qəlbın aılo toşkil ctməsı nəticəsindo do Conubı vo Şimali A zərbaycan xalqı bir ailə kirni yenidon toşkil olunacaqdır.
' N ı/a m u lm ü lk
Soltan Soncnr v» Mnlık şah dovrunün sıynsı sımalunndan
bınsı ıdı. solcuq hökmdarlarının üsul-ıdarusı haqqıııda "Siyasotnamo" adında bir osor
ya/mı>dı Omor X.ıyyam ılo bırlikdo lıvo loqvim dü/oltmı jdı

Bu gün bütün Şorq xalqları, Ayla Günoşın bu ailəvi dostluğu hadisəsindon Şorqdo yaşayan bütün millotlorin dostluğu noticosıni gözləyır. Mon ümıd cdirom ki, bu böyük vo tarıxı ziyafotdo ülya vo əlahozrət yaxın Şərq xalqlarının bu istəklorıno kömək ctmok üçün söz verəcəklər.
Ancaq bununla da ış hırliyi, söz bırliyi vo fıkır bırliyi yarudıla bıləcokdir. Olkəlorin xoşbaxtliyi namino, ülya vo əlahozrətın bugünku
xoşbəxtliyinı tabrik edirom, Azorbaycan valısı Qızıl Arslan hozratlənnin bu qiymətlı təbnkıni ülya və əlahəzrətlərə taqdim etmok soadotinə nail olduğum üçün özümü xoşbəxt hcsab ctmakdəyom.
Nizami sözünü bitirdikdon sonra Qızıl Arslanm voziri Şomsaddın
olində qızıl bir tabaq olduğu halda ayağa qalxdı, Nizamı tabaqdan
zümrüd sırğalan götürüb Qətiboyə yaxınlaşaraq dcdi:
- Qızıl Arslan hozrətlori ülyahəzrət gənc moləkəyo bır cüt sırğa
hodiyyo göndarmişdir. Sırğa göndənmakdən yegana moqsod buııdan
ibarətdir:
“Nə qodər ki, bu sırğalar ülyahozrət mələkənin qulağındadır.
Azorbaycan əhalismin istək və arzulan da onun qulağmda daimi olaraq səslonm əlıdir” .
Nizamınm nitqi salondakılar tərəfındon afənn va əhson soslən ilə
qarşılandı. Nizami sırğalan Qətibonm əlinə tapşırdığı zaman Qətıbo
ayağa qalxdı və üzünü Nizami tərəfə çevirib dcdi:
- Azorbaycan xalqı torəfmdon hədiyyə göndorılon bu sırğalan
qobul edirom və söz vcrirəm:
“Azorbaycan xalqmın ıstok vo arzularmı bu sırğalar ktmi qulağımda daşıyacaq və onlara məhəbbot bəsləyəcayom ". Möhtarəm şaır.
səndon rica edirəın ki, mənım səmımi salamımı Qızıl Arslana yetirəsən. Sənin özündon də razıyam. Səsin daima qulağımda qaiacaq vo
bununla da man foxr cdəcəyəm!
Qətibo bunu dcyərok şiddotlo ağladı. Zıyafət salonundakıların hamısını heyrəto saldı, çünki onlar bu ağlamağın sobabını bılmırdılar.
Bunun səbəbıni bilanlər bir şairin özü, bır də Qotıbanm sırlonno mohrəm olan Səba xanım ilo xacə Müfid idi.
Bir çoxları da clə düşünürdü ki. Qotıbə Ataboy Mohəmınodi scvmodiyi üçün ağlayır

- Qız şadlığından ağlayır. dcyə düşünonlor do var idi. Lakin bunların hanıısı osilsiz ıdı Qolibo öz xoşbaxlliyinın uııudulmaz bir ümıdsızlik üzarindo qurulduğuna ağlayırdı
Gcco saal bır ıdı. ycngolorlo xaco Mülıd Ataboylə Qətıbənın otağıııın dəhlizindo gəzıb Əmirııı qadını Safıyo xatuna xoş bir xobər
aparmaq istəvırdilor.

SEV’Gİ M ƏKTUBLARI
Qotibənin qolbi kolınə scvgilisi Hüsamoddindon omin dcyildı,
Çünki Əmir Hüsamoddınə ıllərdon bəri vodlor vcrib. “Qotibə sonınkıdir" dcmişdi Indi Qotibə Ataboy Məhəmmodo oro verıləndən sonra,
Hüsamoddin aldandığını görorək Əmir İnnnca odavot bosloyirdi, neçə
gündiı ki. o, saray otrafında belo gönıkmürdü. Qəlibo bu işin intiqamsız holl olunmayacağını yoqin etmişdi. Çünki Hüsamoddinın tnadlı olduğunu bilirdı vo onun son koro dcdiyi “Monım olmasan da. hcç bir
kosin do olmayacaqsan1'' sözlorını yadından çıxarmamışdı. Buna göro
do o. Hüsamoddıni görmək, onun qolbini əlo gətirmək vo aldatmağı
düşünürdü. O, Səbımı yanına çağırıb:
- Səno bır iş tapşıracağam. - dedı - Onu yerbəycr ede bılorsonmi?
Səba xanım Qətibənın bu sözündən şadlandı, çünkı o. macərasız
yaşamağı bacarmırdı. saçlan kosilondən sonra ıso ona heç bir vozıfo
lapşınlmamışdı. Buna göro do scvınərok:
- No kimi bir vozifə tapşıracaqsan? - dcyə stıal vcrdi.
Qotıbə ona öz qəlbinı açıb dcdi:
İndı artıq mənım nə qodor böyük bir mortəboyo nail olduğumu
bilirsən Mən sonin üçün hor bır şcy cdə bılərom. Sonı göyloro qaldırıııağı da. mozara gömmoyi də bacararam. Son mənım anama qarşı
böyük bir xoyanət ctdın, atamın sorxoşluğundan isiifado edib şoroflondın. Özün bilırson ki, mon buradan çıxıb Homodana gedəndən
sonra sənın sarayda yaşamağın mümkün olmayacaqdır. Lakın ogərson
bir neço güııün içorisındo öziinü yaxşı aparsan, göstərdiyim vəzifelori
vaxşı vcrıno yctiro bilson. mon səni özüm ılo borabor Həmodana aparıb öz sarayımda yaşudacağam.
Soba xanım sevindiyindon ağladı, qalxıb Qotıbonin olindon öpdü
vo dcdi:

Mon nə zaman hoşəmotli molokonin sözündən çıxmışam ki, bu
gün do cosarət edib onun tapşırdığı vozifndə sohlonkarlıq edo bilom'>
Sonin bacarığını bilmomiş deyılom. Sonin osas nöqsanın burasındadır ki, sənə tapşınlan vozıfoyə öz mi>qsodini do olavo cdirson.
Bundan sonra bu barədo monə and ıçmolisən. Öz moqsodını tamamilo
kənara ataraq tapşırdığım vəzifə ilo moşğul olacaqsan. Sən Foxroddin
ilo başladığın oyunda öz məqsədini ıroli sürməsoydin, çoxdan Foxoddın saray hobsxanasında mohv edilmişdi. Bunların hamısı keçibdır.
İndi doğrusunu dc görüm, son Hüsamoddinlo əlaqodə olmuşsanmı?
- Əlaqodə olmuşam. lakin bir qadm kimi yox. Onu Əbül-Ülanın
qızı Mahtab ilo tanış etmək üçün əlaqo düzəitmişdını
- Bunu Mahtab özü biiirdimi?
- Mahtab bu barado hcç bir şcy bılmırdi, Hüsaməddin onu scvirdi,
mən ondan sevgi moktubları alırdım, hamısını gızlotdikdən sonra
özüm Mahtabın torafindən cavabını yazıb ona aparırdım Yalnız Hüsamoddın deyildi, onun kimi bir ncçəsi do mənım olimdo ovuncaq ıdi.
- Sən bunu no üçün cdirdin?
- Əvvola, mon kişilorı aldatmaqdan maraqlanıram, onların scvgı
məktublannı oxumaq monə hor şeydon çox noşo verır. İkıncisı do
budur ki, mon bu oyunu müfto-müftosino oynamırdım Mahıab xanımın adına aldığım hodiyyolor mənim zohmot haqqım idi
Q ətibə güldü:
- Sonə yaxşı ad qoymuşam. dünyanm şevtanısan Səni bunıda
yetim qoyub gcdəsi deyiləm. Ancaq şonım budur kı. monımlo Hüsamoddini görüşdürmolison. Çünki o məndon incimışdır Ataboylo olan
bu izdivac onun ruhuna toxunmuşdur. Onu görmok və qolbını əlo
almaq lazımdır. Son bilirsən ki, aiam moni ona vodo vermişdi. Buna
göro də o. atanıa qarşı mtiqaın hissi bosləyo bilor. Mənı anladınmı?
Səba xanım sevınərək dcdi:
- Çox pakizo. çox da gözol bir suratdo anladım. xanımı bu barodo
tobrık cdirom, çünki ülyahəzrotın nıono tapşırmaq ıstodiyi vozifoyo
mon on gün bundan qabaq başlamışam
Qotibo təoccüblo soruşdu:
- On gün bundan qabaq?!
- Boli, düz on giin bundan qabaq.
- Əcəba, bu vozifoni sono kıın tapşırmışdı?!
Monim scvgi macoralarına olan roğbot vo ınarağım.

- Ax şcyıan qız, sanin bu noyino lazım idi?
Bu mocorn mona lıom monavi, hom do maddi cohoıdon mənfoot
vcrocokdi. Mon hundan ıstifado ctmomış yaşaya bilordimmi?! Yoxsul
btr şain scvon vo dövlotli bir sorkordo lorofındon scvilon qtzın bır məmlokotiıı hökmdanna oro gctmosi on maraqlı bir hadisodir. öcoba, mon bu
qodorolvcrışli hadisoyo soyuqqanlılıqla baxa bilərdımmi?! İşo başlamağımın sobobi budur. Əlbotto. ülyahəzrotin adına Hiisamoddındən on
qıymotlı şcylor. no do qızıl istoyo bılmozdim. Lakin moktub gotinb,
moktub aparmaq iso Hüsamoddin kııni adamlar üçün ucuz başa golmozdi. hor tnoktubu gotırib cavabını aparmaq üçün on qızıl lazımdır.
İndivo qodor Hüsamoddındon ncço qızıl almısan?
'ı'üz qızıl almışam.
- Dcmok kı. on koro moktub gotirib cavabını aparmısan Cavabını
kim yazıbdır?
Ülyahozrot yazmamışsa, onun hoqır kənizi Soba yazmışdır. Pis
do yazmamışam. Moktubları vo moktublann cavabını sonə göstəro bilorom
- Hazırda bu yazışmalar no voziyyotdodir?
- Voziyyot son morholoyo çatmışdır. iiazırda müzakıro sizinlo
Hüsamoddınin görüşmoniz üzorindo gcdır. Bilmirom, ülyahəzrot buna
razılıq vcrocokdirmi?!
Mən öziim sonə clo bu vəzifoni tapşıracaqdım. İndi ki. son bu işə
başlamısan. onda gotirdiyin moktublan vo yazdığın cavabları mono
vcrmolison, çünkı monim onlaria tanış oimağıın lazımdır. Sonra Hüsamoddınin Mahtab xanıma göndordiyi sevgi moktublanm da məno gətirmolison, çünkı o məno scvgi cian ctdiyi zaman Mahtab xanıma da
sevgi m əktublan yazırmış. bu gözol bir vəsiqodir, mon ancaq bununla
Hüsaməddini sakit cdo bilərəm
Səba xanım əilorim bir-birıno vuraraq güldü vo dcdi:
Söz yoxdur ki. ülyahəzrot monim bu zohmotlərimı mükafatsız
burnxmayacaqdır!
Qotıbo onun no dcmok istodiyini anladı vo olını yanındakı sandığa
salıb yüz qızıi dirhom Sobanın qabağına qoydu və dedt:
Sənın böyük zohm otionn böyük bir mükafatla qarşılanacaqdır.
H aləlik bu qızıiları ad və tcz sondon istodiyim tnoktubları mono gotir
Soba xunım qalxıb scvinə-sevino otaqdan çıxdı, Qotibo iso oturub
düşünürdü:

Kım bılir bu şeytan balası cariyo monim özümü no qodor adamın
arasında alış-verişo qoyub pul qazambdır?! Qoy olsun, monım sarayım
üçün bcio bir bacanqlı cariyə günoş vo su kinıı vacıbdır Mon ındi bildim ki. hökmdara oro gctmok adı bir adama oro gctmok kimi dcyildır,
son onun hom qadınısan, hom do roiyyotıson. Bütün bu zinətlor, bu
qiymotli daşlar iso sənin üçün yalnız çokilməz bir yükdür
Mon indi bildim ki, hökmdarlarm mohobbotı daimı mohobbot dcyildir. O, bırınci günlor dodaqlanmı dodaqlanndan buraxmadığı halda,
indi ikı hoftədir ki, monim alnımdan bclo öpmomişdir. Qadın hökmdnrlar üçün bir gccəiiye iazımdır, o da uşaq doğurmaq moqsodilodır.
Görünür, bu yaşayış daimi olmayacaqdır. Bunun üçün mon otrafıma
lazımlı vo ış bacanan adamlar yığmalıyam, Hüsamoddin vo Soba xanım
Heınodanda monə lazım oiacaqlar.
Qotibə bunlan düşünürkon Soba xanım olındo bır bağlama otağa
daxil oldu, bağlamanı ycrə qoyub içırıdon iki parça kağız götıırdü. onlardan birisinı Mahtab xanım Hüsaməddino, o birisini iso Hüsamoddın
Mahtaba yazırdı.
Soba xanım Mahtabın dilindon Hüsamoddinə düzoltdiyi moktubunda yazırdı:
“Möhtəram Hüsameddin!
Bir qızın sənin kimi bir qohromania tanış olmaqdan böyük bir arzusu oia bilormi? Mon çoxdan boridır ki, bu arzudayam. lakin soninio
bilavasitə görüşmok isteyirom. Nohayot, cariyəmlə sono bır moktub
göndorməyə cosarot ctdim. Horgah Mahtabm bu ar/uiarına roğbot
bosloyirsonsə, moktubun cavabını yazıb Soba xanıma vcr.
Soni qanı ilo. vicdant ilo sevon Malıtab".
Qətibə başını bulayaraq dedi:
M ənə lazım olan Hüsamoddinm Mahtaba gönderdiyı moktubdur
Onu monim üçün oxu!
Soba xanım Hüsamoddinin Mahtaba göndordiyi məktubu oxudu
“Scvimli və məhobbotli Mahtab'
Mən bütün ömrümdo bu qodər şad olmamışdım. Semn moktubunu
oxumaq monə bir bayrumın noşosinı vcrdi. Özün tosovvür ct. gözol

Mahtab. sevdiyin vo kölgəsinco illor uzunu süründüyün bır qı/.dan
moktub almaq na şorafli vo unudulmaz bir bayram dcyildirmi? Mogor
mcydanlarda, rosm i-keçidlərdə, moscidlordə, mcşo vo bağ soyahotlərındo dalınca gəzən Müsaməddıni gönııomısənmi? Lakin mon sono
ya.xın gəlib salam vcrmoyə cəsarat ctmirdim. Bu cəsarətsizliyin bir səbəbi də momm Əmirin qızı Qotiboyə bağlı olduğumdur. Çünkı Əmir
bir ncço kəra: "Qotibə sonindır” dcyo onu mənim boynuma bağlamışdır. Lakin o qız hcç vaxt, mənim qolbimin mülkündə soltanlıq cdə
bilmoz, çünki qolbimin poladdan möhkom olan qala qapılan onun
üzünə bağlıdır. Bir do burasını bılmolison ki, o hcç bir zaman Mahtabın gözolliyini ovoz cdo bilməz. Sənın scvgin sudan saf, çiçəkdən təmızdir. İcazo vcrsəydın, mən öz adamlanmı razılıq almaq üçün atanın
yanına göndərərdim.
Sənin Hılsamətidinirt''.
Qotibo məktubu Soba xanımdan alıb cibino qoydu və dcdi:
Bu moktub monımlə Hüsamoddin arasında başlanan ixtilafı həll
ctmok üçün ycgano vasitodir Madam ki, o özü üçün bir scvimli qız axtarırdı. monim do şaırdan ümidımi kosondon sonra başqasına orə gctmoyo ixtiyanm var İndi Hüsamoddinin mono yazdığı birınci moktubu
oxu!
Səba xanım Hüsaməddinin Qotiboyə yazdığı məktubu çıxarıb
oxudu:
“Möhtəşom Moləkə!
Son daima olduqca məğrur idin, bu gün xoşbəxtlik saydığın izdivac sənin üçün obodi bir bədboxtliyo sobab olacaqdır. Mən səno o
zaman demışəm, ycno də dcyirom: sən monim olmasan, heç kosin də
olmayacaqsan. sonın m əlokəliyin do o qadər uz.un çokmoyəcokdir.
Sən nəyo aldamb, ikı-üç qadını oian A tabəyə ora getdin? İndi bütün
hoyatın qısqanclıq, kədor və göz yaşlan içındə kcçm əyəcəkdirm i? Sən
şaırdən məhrum olduğunu zaman məno ümid vcrmişdinso do, ycno do
vəfasız çıxdm, vodoləro vofa ctmodin. I.akin bir gün son məni axtaracaqsan. Mən noinki tok sonə. clə do sonin atana iazım olan bir adam
ıdım Hor sözü mnkıtıbumda yaza biimodim, üz-üzə görüşmok mümkün olsaydı. onlann hamısını səno dcyərdim.

Hiisamaddin"

Moktub oxunub qunarandan sonra Qatibo Soba xanımdan soruşdu
- Son onu tapıb mənim yamma gotiro bilorsonmi?
Soba xamm bir az əzilib-büzülondon sonra:
- Əlactm nədir? dcdı. —M ələka buyurandan sonra göydo do olsa
cndinb gotirmoliyom.
- Elo isə daha dayanma Atabəy Şirvandan qayıtmamış onu saraya
monim hüzuruma çağırmahsan.
- Bəlko sabah. ya bınsi gün qayıtdı.
- Sabah, bırısi gün nodır. bır saata Hüsaməddin burada olacaqdır
- Bu tezlikdo onu sən haradan tapacaqsan?
- Axtarmaq lazım dcyil, o monim valan xoborlənmı almaq üçün bu
gün Zorrabxana ıneydanmdakı çinarların altında dolaşıb mənı gözləyır.
Soba xamm qalxıb gctdi, Qətibə iso moşşatolon çağınb geyınmoyo və bəzonmoyə başladı. Bozodtlmo ıkı saatdan artıq çokdi. Nohayet, Soba xamm içon daxil olub Hüsamoddımn dəhlizdo onu göziodiyinı xobər verdi.
Qatibə qalxdı və:
- Atabəy burada yoxdur, haioiik bu da kıtayotdir, - deyarak moşşatəiəri otaqdan çıxartdı.
Hüsaməddin ıçərı gırdi, salaın vcrmodi. Qotıbə ıso bunu aldırmayaraq:
- Əlcykəssəlam, möhtoram Hüsaməddin. gol otur! - d c d i.
Hüsamoddin kcçib bir torəfdə oturdu, Qətibə isə onun Səba xanımla göndordiyi moktubu ona göstorıb ııəsihotvcnci bır tövr ilə dcdı
- Bu kağızı Soba xanıma vcran sənsənmi?
- Bəli, mən yazmışam.
- Bclə bir məktubu ancaq adi qızlara yazmaq olar. Onu bır momlokotin m ələkəsinə yazınaq ctinasızlıq vo hörmotsiziıkdir.
- İllor uzunu ctına cdib hönnotlor bosloməyımə qarşı no kımı bır
mükafat aldım?
- Daima aldatdığın btr qızdan son nə kınıı bır mükafat gözləyirdm?!
- Mon kimı aldatmışam?
- Əmir İnanc qızı Qətiboni, sonın qarşında oturan qızı. hazırkt moləkoni.
Hüsamoddin ctirazla dcdi:
- Son yenadoıni böhtan və ifliralardan ol çəkmadin?

Mən hcç bir vaxı böhtan və irtıra dcmoyi sc\'moram, lakin olımdo
dulil olduğu zaman hoqiqoli har kosin imjno söylomokdon utanmaram.
- Sonin olındo no kimı bır dolil ola bilor?!
Gol keçmıştordon danışmayaq, çünki son moninı yanımda müqossirson. Mon soni bura toqsirlondinnok üçün yox. barışmaq üçün
çağırmışam Mon kcçmış dostluğun davam cıdirılmosı üçün soninlo
danışmaq istoyiram. Son gözolcosino bilirson ki, bu izdivac bir m əhobboıin yox. bir siyasotin noıicosidir. No cdo bilordim? Şair monim
məhobbətımo qiymot qoymadı. Son do başqa oyun oynadın,
Mon səninlo hansı oyunlan oynadım?
- Sənin dılın monə scvgi clan cdir. qolbın isə Mahtab xanımla oynayırdı.
Monım qolbim Mahtab xanımla?!
Boli, Mahtab xanımla! Son clo bilirdin kı. Mahlab xanıma göndordiyin moktublan Cahanbanu xamm mono göndormirdi?!
Qotibə bu sözdon sonra olini balaca sandığa torof apanb onun
Mahtab xanıma yazdığı ınoktubu çtxanb öziinə göstordi.
Bu moktub sənin öz əlinlə yazılmamışdırmı? Bu imza sonin imzan
dcyildirmi? Son bu moktubu yazdığın zaman holo Ataboy Gəncoyə gəlməmışdi. şair iso moni n>dd clomişdi. Mon soni yanıma çağtnb qəlbimi
açmaq istorkon Mahtaba yazdığın moktub əlımə çatdı İndi özün mühakimə ct, mondan sono qarşı bir haqsızlıq baş vcrdımi? Dc görüm. mən
səno anolanıb Ataboyin toklifıni radd cdo bılordımmi? Sən mənim ycnmdo olsaydın, bir daha moni yanına çağınb danışmaq ıstordınmi?
Hüsamoddin sakit oldu, daha danışmadı, çünki Mahtab xamma
yazdığı moktub onun toqsirlonnı isbat cdəcok böyük bir vəsiqə idi.
Artıq Hüsamoddin öz qolbindo Səba xanıma lənət yağdıraraq dcyirdi:
"Allah Səbanın cvtni yıxsın, mənıın xoşbəxtliyimı əlim dən aldı,
monım ilo Mahtab xanım arasındakı scvgi əlaqəsini düzəldon o haramzado cariyə oldu".
Hüsamoddin utandığından başını qaldınb Qəiibənin üzünə baxa
bilmırdi, nohayot, Qotibə ırəli golib onun əlinı əlino aldı və çox soyuqcasına dcdi:
Monım dostuııı, mon sonı kcçmiş günaiıların üçün töhmotlondirmoyə çağırmamışam. Soni, gələcoyım iz barosindo todbır tökm oyə çağırmışam İndi məni dinlomoyo roğbotın vardırmı? Açıq söylo, mono
olan m ohobbatin bır zono do olsa qolbindo qalıbmı?

Hüsamoddin Qotibonin olini döşüno basamq səsləndı:
- Qotibə. sonın gözlorino and içiram. o məhobbot ycnə do qalır, o,
mon ölonə qodor sönməyəcəkdır
Mon bunu bilirdim, bunun üçün də soni yanıma çağırmağa cosarat ctdim. Bi/.im ikimiz do goncık, ümidin qapısı iso hcç kosın üzüno
bağlı dcyil, gol ol-əlo vcnb çalışaq Mcydanımız olduqca gcnijdır, biz
indi bir Gəncə miqyasında dcyil, bütün Ataboy momlokəti dairosindo
İŞ göro bilorik. Son onu bil ki, mon soni Homodana aparmaq üçün Atabəydən ıcazo alacağam.
- Sən moni Həmodana bir məhbus kmıi apannaqmı istəyirson? Son
bununla öz atanın yaxasını mənim olimdon qurtarmaqmı istoyirsən?1
- Yox, soni bir məhbus kimı yox, bir adlı-sanlı sorkordə kımı pavtaxta apannaq istəyirom Orada mon ancaq sənı tanıyacağam vo sono
arxa verəcəyəm Atamın mosəlosino gəldikdə. sonm o barado düşünmoyin tamamilo ycrsizdır. Mon özüm riza vcrməsəydım, o moni hcç
koso ora vcrə bilmozdi Öz təqsirin səbobinə baş vcrən hadisonin intiqamını başqalarından almağa haqlı dcyilson. Mahtab üçün yazdığın
məktub mənim olımo çatmasaydı, Atabəy dcyil, Bağdad xolifosı do
golsəydi. bu iş baş tutmayacaqdı Dc görüm, indı monə ınandın ki?
Hüsamoddin bir az düşündükdon sonra.
- Boli, inandım! - dcdi.
Qətıbo bu sözdən razı qaldığı üçün sonışdu:
- Sənə bir hodiyyə vcrsom qəbul cdərsonmi?!
- Bu iltifat gözəl qızın özündən asılıdır.
Qotibo bunu dcyorak dodaqlannı Hüsamoddıno uzatdı, sonra Hüsamoddin onu buraxmaq ısləmədivindon Qətibə gcn çəkilib:
- Dalısı sonra! - dcdi

QÜTLÜĞ İNANC
Qətıbo xatun oğlan doğdu. Uşağın bır ayı tamam olan günü Ataboy
paytaximda böyük şonlıklor başlanmışdı, Homodan şəhori başdanbaşa çiçoklor vo olvan güllor ilə bozonmışdi Külcyin qalasımn divarları üzorino taxılan minlorco fonərlor vo alovlu moşollor on sokkı/
vcrstlik mosafoni əhato cdon cnış-yoxuşlu şəhori gündü/. kimı ışıqhıtmışdı. Şohorin ortasındakı Baba Tahirın moqborasındon şohora baxıl-

dığı /am an insanın fıkri uzaq tanxlora qayıdırdı. Od içindo parlayan
şohor. II Kcyxosrovun Midiya impcnıtoru Astıyaqın paytaxtına girdıyi
/amanı vo tarıxin maşhur Əkbntanını yandırdığını xatırladırdı. Əlvond
dağınm otoklorindo yanan moşəllorın şolosı ikı forseng mosafodon
ımamzado Hflscynin moqborasını ışıqlandırır vo domır şobokoli poncərədon ıçorı gırmoklo ıııərmor sıitunlar arasında uçuşan geco quşlanmn
rahatlıgım pozurdü. Şohorin bu başından q birı başına çokilon ıpin bır
ucu Doccano moqborasi. o biri ucu isa şohorin conubundakı İsmayıl
moqbərasindokı minarəyə bağlanmışdı. İpın üpcrino düzülon olvan fonorlor, gövdən ycro əlvan ranglı ulduzların axıb goldiyinı xatırladırdı
Qotıbo. Atabəy saraymın uca köşkündə nturub oğlunun doğulması
gününün şorafino dü/oion çırağbanlığa baxırdı. Lakin onu no bu tontonə, nə do oğluntın doğulması şadlandırmırdı. Çönki o. özünün vo oğlunun goləcəyindon omin dcyildi. Fyni zamanda Qolibo, Qızıl Arslanla Atabəy Mohəmməd arasında nıövcud olan əlaqədon do razı qala
bılmırdi. Çünkı Qotibo Qızıl Arslandan Ataboyə golən məktubları gizlıncə götürüb oxuduğu zaman Qızıl Arslanın Ataboy Mohommodo
müraciətlə yazdıqlarım xatırlaytrdı:
“Xalqın ağzını yummaq olmur. sizın qayınatamzın hərokotlon. Şirnali Azərbaycanda dəhşətli iLsyanların çıxmasına sobob ola bilər. Hər
kosin ağzından məmləkotdo Ataboy Məhommodın dcyil. Q ətibə xatunun hökmdar olduğu sözünii cşitmok olur. Yaxşı olardı ki, qış girmodon bır daha Azorbaycan toronorıno səyahoto çıxaydımz, hazırda
m əmlokotdə islahat aparmaq üçün əlim izdə gcniş imkanlar vardır.
Lakın Conubi Azərbaycanla Şimali Azorbaycan arasındakı olaqosizliyi
hcç bır vəchlo ləğv cdo bilmırom. Çünkı Qotibo xatunun atası buna
ımkan vcrmır".
Qotıbo hoın atasının. həm də özünün golocəyındon qorxu çokirdi.
O. Qızti Arsiaııın Ataboyə yazdığı tonqidlərdon razı qalmırdı Ataboy Mohommodiıı bu kııni tonqidloro qarşı soyuqqanlılıqla horakot ctınosı vo bunlardan acığı gəlmomosı do Qotıbonin qolbindo cürbocür
şübhələrə və düşüncəlora sobob olurdu.
Bəzon A tabəy Məhommod Qətibonin tokidi vo təlobləri üzorino
Qızıl Arslana fərman göndərirdiso do, lakin bu, Qızıl Arslan tərofındon həyata kcçınlm irdi. Buna göro do Qotibo Ataboy Mohommadlə
Qızıl Arslan arasında gızli bir ra/ılaşm a olduğundan və bu tonqidlorın
Atabəyın öz tapşırığı ilo yazılmasından şübholonirdi

Qətibə çox dərdli ıdi, onun sərancamında olan bütün imkanlar onu
razı salmırdı. O əvvollor doğmağım gözləyırdi, oğlan doğandan sonra
öz təloblonni qəti vo ciddi bir suratdə Ataboyin qnrşısına qoytnağı qorara almışdı.
Bu gcco Qətibə no olursa olsun öz sözlənni Atabəy Məhəmmədə
dcmək istəyırdı. Lakın Qətibənin tələbleri çox böyük idi, Ataboy torofinden qobul cdilocoyinə özü do inana bılmirdi
Gccoden çox keçmişdı. Qətibe xatun çırağbanlığın tamaşasından
qalxıb Atabəy sarayınm aynabond salonuna girdi. Dorhal cariyolor onu
aralığa alaraq libas otağına gətirdiler.
Atabəy ıso salonda dolaşıb Homodan qazisinı və Həmodan oyanlarını gözloyırdi. Onlar Atabəyin oğluna ad qoymaq üçün saraya dovot
edilmişdilor. Bır azdan, qabaq qazi. onun dalınca da Homodan əvanları
ve böyük rütbəli hökumot məmurları, - vezirlor və vəkillor salona
daxil oldular.
Atabəyın oğlunu salona gətirmok üçün ləlonin otağına adam göndorildi. Az sonra yüz nəfordən ibarət bır dəsto - canyə və konizlor salona daxıl oldular. Lakin uşaq lolənın yox, Səba xanımın qucağında
ıdi, çünki ləloyo venlocək hədiyyənin Soba xanıma vcrilmasi üçun
Qətibo bir neço saat evvəl Ataboylo danışmışdı.
Hamı ayağa qalxdı. Səba xanım ıralı gəlib uşağı qazinin qucağma
verdi. Qazi dua oxuyub, əlını uşağın almna çokondən vo to/o mövludu
tebnk ctdikdon sonra ıroli golıb uşağı Ataboyin qucağına vcrdi və dcdi.
- T əzə mövludun adı haqqında ixtiyar ata-ananındtr!
Atabəy cavab vcrdi:
- Mən uşağa Qütlüğ adı vcrmişem, molokə do öz tayfalannın nəsilbonosil daştdığı Inanc adını olavə ctmişdır. Hərgah qazi conablan da
icazo vcrsəydi, uşağı bundan sonra Qütlüğ Inanc səslordik
Qazı yeno dua oxudu:
- Xudavondi-aləm Qütlüğ İnancı olahezrəto çox görməsın və EIdoniz xanədanınm ömrünü mın illərə yctirmok üçün doğulan mübarok
mövludu öz hifz vo himayotində yaşatsın!
Qazi bu duaları oxuduğu znman Ataboy dıqqollo uşağın üziino baxırdı. Uşaq çox kınli və qaşqabaqlı idi. Ataboy uşağın çöhrosindon aldığı tosirdən o qodor də yaxşı fal vurmadı, öz-özüna:
“Tatnam ile anasmın yolunu gedəcəkdır. Banşmaz bır çöhrosı
vardır" - dedı.

Ataboy uşağı qaytarıb Soba xanımın qucağına vcrdiyi zaman ona
bir knğız da vcrdi. Kağızda: “Soba xanıma xəzinodon bcş yüz qızıl verılsin" - dcyo yazılmışdı. Ataboyin omrılo qazinin çiynino böyük bır
xoloı salındı. sıınra da bır kısonin ıçorısindo ona min dirhom qızıl pul
vcrdilor.
Atabəy bundan olavo Homodan fəqirlərıno on bcş mın qızıl chsan
cdilmosino omr vcrdi vo lozo mövludun münasibotilo bir ncço camcnin vo moqboronın tom ırcdilm osi üçün öz vozirinə əmr vcrdi. Onlara:
Əbüdccanoyiın sarin, Musa Kazımın oğlu Ismayılın, Əliyyülnoğinın
oğlu Həsənin, Baba Tahirın, Şcyxül Scyid Əli vo Xaco Əbülyoqubun
m əqborələrinın təmir cdilməsini tapşırdı.
Salon boşaldı Soba xanım ycno do uşağı götürüb cariyəlorin və
konizlorin müşayiotilo bcşik otağına apardı. Qotibə xatun dərhal Soba
xanımı qarşılayıb onun qulağına pıçıldadı:
- Ataboy uşağı öpdümü?
Səba xanım yavaşdan cavab vcrdi:
- Uşağı öpmədi, lakın onun üzünə diqqot vo toəccüblə baxdı.
Soba xanımın vcrdiyi bu xəbər Qətibonin Atabəy M əhəmmodo
qarşı boslodiyi şübholənni bir daha qaynatdı. Ycmək otağına kcçmok
lazım ıdi, çünki Atabəy onu gözləyirdi Kənizlor, cariyolər onu ycmək
otağına yola saldığı zaman Ataboy ayaq üstündo durub Qotiboni gözloyırdi. Ataboy Qotiboni gördüyü zaman ırəlı gəlib əlindon öpdü:
Mələkoni tobrık cdırəm. Oğul doğduğun üçün atamızdan qalan
m əşhur malikanomizi sono bağışlayıram. Eldoniz malikanosi Homodan vo Soltaniyyo arasında on gözol, ən sofalı bır yaylaqdır Rəhmotlik atam Eldənız Rübatını yazıq anamız üçün saldırmışdt İndi isə atamızın nəslini davam ctdirmək üçun bızi şadlandırmış Qütlüğ İnancın
gözol vo nəcib anasına bağışiayıram. Qardaştm Qızıl Arslan Qütiüğ
İnancın doğulduğunu cşıdondon sonra bır moktub göndormişdir. Bax
no gözoi yazır:
"Eldonız xanodanına tozə bır çiçək bağışiayan hoşomətli m ələkoyo bütün Azərbaycanda çiçəkiəri ilo məşhıır olan Scyidabad kondini
bağışlayıram. Bu kənd öz havası ilə moşhurdur. Bu kənd Ucan yaylasının dörd forsong m osafəsındodır’'.
Alabəy bu sözlon dcyəndon sonra iki qobalə çıxarıb Q otibə xatunun qarşısına qoydu. Onlardan birisi Eidoniz Riibatının. ikincisi isə
Qızıl Arslanın hadiyyo ctdiyi Scyidabadın qobalosi idi

Qolibə xatun qobalolori alıb bir torofo atdı və hcç bir söz dcmodon
ycmok süfrəsinin başına kcçdi.
Qotibo xatunun bu ctinasız hərokətı Ataboyi tobıi halından çıxardı. Lakın ona süfrə üsiündo hcç bir şey dcmək istəmədi Yainız Qotıbonin acıqlı çöhrəsıno baxdığı zaman bir saaı bundan ovvol gördüyü
uşağın acıqlı vo kinli çöhrosi do golib onun gözünün qarşısında dururdu. Şam ycmoyi qurtardı. Qotibə durub gctmək istərkon, hədiyyo vcrilmiş qobalolərə əhomiyyət vcrmodi, nohayot, Ataboy Qotiboyə müracıot ctdi:
- M əiəkə iki hokmdar tərəfindon vcrilon hodiyyoiori özü üçün
layiq bılmodimi?!
Qotibo acıqlı qaşlarını bir-birino çatışdınb cavab vcrdi:
- Mon o hodiyyəlorı həqir hcsab ctmirəm. o hədıyyələr olduqca
böyükdür. Lakin onlar mənım üçündür Təzə doğulan uşaq üçün layiq
dcyildir Madam ki, uşağın Eldəniz xanodanını davam ctdirməyə səlahiyyoti vardır, o zaman bunu qcyd etmok laztm idı
Atabəy Mohomnıod fıkrə gctmişdi Bu qadınla yaşamaq mümkün
olmadığını düşünürdü, çünki o, bu həyatdan razı dcyildi, o özüno vcrilon səlahiyyət və hörmotı kifayət hesab ctmır və onunla qonaətlənmırdi. Ataboy qəlbındə Qotibəyo cvlondiyini böyük və siyasi bir sohv hcsab
cdirdi. O öz qolbındə bu qadından vo onun oğlundan momlokətin böyük
bədbəxtiıyə düçar olacağını düşünür vo öz-özünə iənot oxuyurdu.
Atabəy fıkirli-fıkirli Qətibədon sonışdu:
- Bir aylıq uşağı bundan arttq qcyd etmok mümkün idimi? Səncə,
Həmədan fəqırlənnə veriləcok chsanlar, müqoddəs moqborolorin tomiri və sairələr uşağın hörmətini qeyd ctmək dcyilmidir?
- Sən onlan uşaq üçün yox, öz şöhrotin üçün ctdin.
- Uşaq üçün no edə bilordim?!
- Uşağın dodaqlanndan öpərək, "vəliəhdimı ai" deye onu Soba
xanıma qaytarmalı ıdin.
- Bu m əsəiəni qaldırmaq tczdir Vəliohd toyin ctmək ışi Toğruldan asılıdır. Çünki momləkətın qanuııi hökmdarı Toğruldur Voliohdlik hüququ mənim övladımın deyiidir. Rica edirom moioko bu m əsoloni heiolik qaidınnasın O ki uşağı öpmok mosolosidır, moniın qazının və ruhanilorin hüzurunda bır körponi öpməyim nəzakoisiziik
olardı. Əbəs ycro bu sado məsolədən ötrü narazıiıq yaradırsan.
- Körponi öpməmok tnənə və oğluma qarşı bir hörmətsizlikdir.

- Onu, ancaq mənim şübholər və düşüncələr əsıri olan rnələkəm
bu cür düşünə bilər.
- Mənım oğlum vəliəhd. mən özüm isə m ələkə dcyiləm. Mən
m ələkə olmadığımı çoxdan bilirəm. Çünki mənıın dcdiklərimin və
mənim (apşınqlanm ın lıcç binsi həyata kcçinlmir. Lakın sən buna söz
vcrmişdın. bu bizim izdivac şərtlərimizdən birisi idı.
- Sən Şimali .Azərbaycan xalqmtn səadəti ve məmləkətın abadlığı
ı'ıçün hər nə kı istəyırsən həyata kcçırmək mümkündür. Yaxşı fıkır clə,
sənın belə bir təklif ctdiyin olubmu?
- Mən bır çox təklıflər ctmişəm, sən də onlan Qızıl Arslana yazmışdın, lakin Qızıl Arslan onlann hcç bırısinə əm əl ctmədi. Sən bilirsən ki, Fəxroddinlər. Nizamilər mənim atamın Azərbaycanda hökumot sürməsinə əngəl törədirlər. Sən bir ncço dəfə bu barədə Qızıl
Arslana tapşınq vcrmişdin, lakin ycnə do onlann atama qarşı olan ədavetlən davam cdir. İndiyə qədər Qızıl Arslan istəsoydi, onlan öz yerində oturtmuşdu.
- Çox əcəb, indı təklifin nodir?!
- Mən təklıfimı səno çoxdan bildırmişdim. Bu təklıf xelifədən
sənə gəıırdiyım məktubda da qcyd cdılmişdi. Sən xəlifənin məktubuna da əhəm iyyət vcrmədın.
Sonm no demək istədiyıni btlmirəm. Bılirson Q ətibə, dünyada
bir çox qadınlar hökmranlıq etmışdır. Lakin onlar sənm getmək istədıyin yolu təqib etmiş olsaydılar. bir il bclə hökmranlıq cdə bilməzdilər.
Sən öz atanın rahat yaşaması üçün bır məmləkoti viranə qoymaq istəyirsən Horgah Nızamı kımı btr şaır bu gün Azərbaycandan çıxıb Xarəzm şahı Əlaəddin Təkəşın yanma gctmek istese, onun ayağıntn altına qızıl səpor vo ipok xalçalar döşorlər Lakın sənin atan hökmranhq
ctdiyı bır m əm ləkətdo iki cahangir şair bir arıq ınəyin südü ilə yaşayır
Foxroddın kımdir?! O, b ırk ə rə üzünü Şimali Azərbaycan xalqına tutub
"sılahlanın" dcyərso, yüz m inlərcə igıd at belino qalxar. Şımali azərbaycanlılar özlonni Börkiyarıq ılə qardaşı M ehomməd arasmda gedən
m üharibələrdə göstərmişlor. Fəxroddin kımı qəhrəm anlar gelecəkdə.
hətta yaxın gələcokdo bizim ölkolonm ız üçün laztm olacaqdır.
Hərgah Qızıl Arslan Nizamı ve Foxroddini məhv etm əm işsə,
haman mən sonə burada dediyim soboblər üçün məhv etməm ışdır
Moloko bilmolidir kı. Foxrəddmlə atanızın anısında mövcud olaıı
ıxtilaf heç bir çaro ilə həll edıləcək ixtilaflardan deyıldir.

Qotibo acıqla Ataboydon soruşdu:
- Monim atam ona no ctmışdir'*! O kimdir ki. mənim atamın üzüno
dursun, qapımızda minlərcə Fəxrəddin kimı nökor yoxdurmu'’!
- Sonın atan onun qolbinə sağalmaz bir yara vurubdur Onun nışanlısını sarayda saxlayandan sonra xolifəyo hodıyyə göndormişdir Sənın
atan no iiçün xalqın başqasına nişanlanmış gonc qızını evindon çokib
getirmiş?! Sən clo bılirson ki, Foxroddin öz Dilşadını unudacaqdır?
Sənin atanın başına nə fəlakət gəlsə. ancaq bu cohotdən golocokdir.
İndi də sonin xəlitədən gətirdiyin moktublarm mozmununa keçok.
X əlitə toklif cdir ki, Qızıl Arslan Azərbaycan hökumotınin başından
götürülsün.
Ə w 3İa, sənə məsləhət görürəm ki. hor ay başında Bnğdada gcdib
xəlifedən mono məktub gətirməkdonso, .\zorbaycana gedib monım
sifarişlərimi alana yctir. Ona monım dilımdon salam yetırib söylo ki.
onun horəkətlori Şımali Azorbaycan xalqının üsyanına vo ailonızin
bədboxtliyine səbəb oia bilər,
Qoy sonin atan, Qızıl Arslanın bu momləkətdo islahat apannasına
manc olmasın Qızıl Arslan kimı ağıllı, todbırli, aliconab və morhomotli hökmdar həlelik Şorq momlokətlənnin heç birisindo görünməmişdir. O, hökmdar olmaqla borabor bir qohromandır, Eynı zamanda
bır alim və bir şairdir. O hcç bir vaxt Fəxrəddin kimi qohrəınanı,
Nizami kimi bir şairi ınohv ctmək istəməz.
Qızıl Arslanın bir yaxşılığı da burasındadır ki, o öz yaşadığı məmləkətı bcş barmağı kimi tanıyır, xalqının ruhunu ölçıib-bıçir. ıdare etdiyi xalqa özünü sevdirmoyi bacanr. Lakin monim qayınatam, içorısındə yaşadtğı xalqın etımadını itirmişdir. Bu gün Şımali Azərbaycan
xalqına üzünü tutub "silah başına" dcyərso, beş nofor nökor, on nəfor
mülkədardan başqa bir kimsoni öz arxasında görə bilmez.
Ikincisi budur ki. xəlifənin Qızıl Arslanın ışdon gotürülməsi barəsindəki omri bizim üçün qanun deyil. xəlifo öz ixtiyan xaricində heç
bir iş görməməlıdir. Sən heç bır vaxt xoiıfonin nütuzuııu düşürə bilocok moktubları alıb gotinno Xolifolordon hökındarlaru omr vennok,
toyın və xaric işlorino qanşm aq ixtiyart çoxdan alınmışdır. indı artıq
Bağdad xolifolorinin özünü do hökmdar təyin edir. Hökmdarlar istodiyı zaman onları tnxtdan yero salaraq gözlərınə mıl çokir vo Bağdnd
küçəlerinə buraxırlar.

Üçiiııcüsü do, tnolokom bilmolidir ki. Qızıl Arslanı Azorbaycan
hökumoli başına no mon, no do Bağdad xolifosı loyın cimomışdır Onu
bu mövqcyo çaldıran öz bacarığı olmuşdur ki, bunun noticəsındo do
rohmotlik atam Eldoniz onu Azorbaycan hökumotino toyin elomişdir
Dördünciisü, on mühüm bir mosolani molokoyo anlatmalıyam.
Qızıl Arslan <;ox da yazıq vo qorxaq adam dcyildir O, üzünü Azorbaycan xalqına çcvirib kömok istoso, böyükdon kıçiyo qodor Azorbaycan
xalqım at bclindo görorsən.
Beşincisi. o monıın gözümün işığı kıçik qardaşımdır. Kıçikdir,
lakin böyük fıkirlort hoyata kcçirmək işində çox böyük adamdır Mon
do vo sonin atan da. hökmdarlıq ctmok üçün ondan bir çox şcylər öyrənməliyik.
Qotibo bunları cşidondon sonra:
Mən do ncçə müddotdir ki. sondon bu sözlori cşitmək istoyırdim, dcyorok qalxıb gctdi.

ELDƏNİZ RÜBATI
Yay istilori düşdüyüno görə Ataboyin ailəsı Eldəniz Rübatı yaylasına köçmüşdü. Məloko yaylaqda yaşadığı zaman toyin cdilən mühafızə
doslosinin başçılıgını Ataboy Mohommod I lüsamoddino tapşırmışdı.
Ataboy öz oğlunun hoyatını vo gənc qadınımn namusunu ancaq
Hüsamoddinə inamrdı Çünki Qətibomn özü də Hüsamoddinin namuslu vo sədaqotlı bir zat olduğunu vo onun Əmir Inancın ncmotlori
ilo böyüdüyünü Ataboyo dofolorlə söyloyib inandırmışdı Lakin Qotibənin özü şoxson Hüsamoddino ınana bılmirdi, ycno do Hüsamoddinin intiqamlanndan qorxurdu. Xüsuson, Qəlibo yaylaqda yaşadığt
zaman Hüsamoddin qolbındo boslodiyi intiqamı asanlıqla hoyata kcçiro bilordi Buna göro do gccolorın birində Q otibə öz canyosi Soba
xanımı Hüsamoddinın dalınca göndorıb onu öz çadırına dovot ctdi.
Qətibo daiına bir mosoləni bohano cdərok Soba xanımı onun çadınna
göndorırdı. çfınki Hüsaməddin öz sirlorini ancaq Səba xanıma dcyirdi.
Soba xanım isə Qotıbonin lapşırığına göro Hüsamoddinin bütün scvgı
clanlarına müsbot cavab vcrir. rəsmıyyoto salınmasa bclo onuııla yaşayırdı Hüsamoddinin fıkrinco, Qotibonin bu macoradan xobəri yox ıdi,
çünkı Soba xanım hor zaman onunla gccolodikdo. ona yalvarır, Q ətibayo xobur vcrmomosini tapşırırdı.

Soba xanım llüsaməddinın çadınmn pordosini qaldırıb içori gırdi
vo çadırda başqa adam görmndiyi üçün Hüsamoddının qucağına atılıb
ağladı:
Hüsaməddin onun dodaqlarından öpərok soruşdu:
Monim ruhum, nə üçün ağladın? Hüsamoddin sonin göz yaşlarını görmoyə tab cdo bilormi?!
Soba xanım onun boynuna sanlaraq dcyirdi:
Monim göz yaşlarımın tökülməsino sobab sonin özün deyilsənmi?!
- Aman allahım! Mon buna razı ola bılarommi?! Söylo. hargah
buna bir sobob varsa, o səbabi qılınc gücüno məhv cdorom.
Səba xanım ağlaya-ağlaya dcdı:
- Son onu bacarmazsan, çünki onu scvirsən
Hüsamaddin gülarok başını buladı:
- Sən moni Qotiboyomi qısqanırsan? Son bılirson ki, o mono xaın
çıxıbdır. Sən bilırson ki. mən onun mohvino çalışıram Əcoba, monı
scvmoyon bir adamı mon scvo bilorəmmı?.. O mənı aldadıb əro gctdiyi bos dcyıldi, üstolık aldadıb Homədaııa da gotırdi Atabəyi sevmoyocəyinə dəfəlorlo and içib mənı ınandırdı, lakm ondan bir oğlan
doğdu. Indi isə məndən nə istəyir?!
- Bilmirom, soni öz çadırına çağırır, şam süfrosı düzoltmişdir. O
səni yamnda saxlayacaqdır Mon buna dözo bilmərom. Bu axşam
özümu hovuza atıb məhv cdəcəyom.
Səba xanım bunlan dcyəndon sonra ycnə də hönkür-hönkür
ağladt. Hüsamoddin onun sevgısıno manırdı Çünkı o. saxta scvgı daşıyan bir qadının gözlərindon bu qədər yaş axıda bilmosinə ınanmırdı
Lakin Hüsamoddin Soba xanımın bu işlordo sonotkar olduğunu bilmirdi, o daima Səba xanıma yalvann və dcyirdi:
- Sənin hor bir qınq tükünü dünyanın yüzlərco moləkəsino dovışmərom Onun kölgəsinco illor uzunu süründüm; o gözaldir, lakın bır
korə olsa üzüm gülmodi. Mon bclo bir qorara goldım kı. onunla lıeç bir
kosin hoyalı gülmoz Monim iqbalım ancaq soninlo gülocəkdir Buna
görə do soni bu zohorli qadının hımayosındon qurtarıb bir moloko kımı
yaşatmağı qorara almışam.
Qatibo Soba xanımın təxir ctmosindon hcç da acıqlanmırdı. Çünki
o. Soba xanımın vcrdiyi tapşınqlara omol ctdiyi üçün toxirelodıyni bilirdi.

Soba bır saatdan sonra Oolibanın çadırına girdi və qahqəhələrlə
gulm əyə başladı Bıı gülüşlardai) Qaiiba Səbanın na demok isiodiyini
anladı, Soba xamm iso Hiisamaddinlə damşdıqlarını lamamita Q ətibəyo xəbar vcrdi. Qotibo başına harəkə! vcrərok dcdi:
- Bütün ışlar Hüsamoddın kımi adamların əlındo olsaydı. hamısını
bir saatın içonsində olimə ala bılordim.
Hüsamoddm Qətibonm çadırına yaxınlaşdığı zaman Qotibə do çadırın pordosını qaldınb qara buludlarla qucaqlaşan on dörd gccəlik
ayın kırşanlı çöhrəsini seyr edirdi
Ucandan və Soltanıyyo çamənindon qalxan gcca ruzıgarı Əlvənd
dağının latif nəsimlarila qucaqlaşdığı zaman, Qotibonın qara saçtarının bükümlarinı dağıdır və aydan daha şafəqli olan alnmdan öpürdü
Qotibo bu gccə öz gözallıymı artıra biləcak bütün vasitələrdon istifadə ctmışdi. O. Hüsamoddinı gördüyıi zaman üzüno tökülon saçlarını bir dalıa çöhrəsındon konara atdı, Hüsamoddin isə bu afotin gözəllıyıni vo gccoyo məxsus libasla ayın qarşısında nümayiş ctdıyini görünco onun varlığı. hıssı. düşüncosi vo xatıri tamamılə keçmişləro qayıtdı və o, qolbində öz-özüno dedi:
- Sübhanallah, bir ay buludların arxasında gizlənmok istorkən,
ıkincı ay da qara saçların arasından çıxıb çadırı ışıqlandınr.
Qotibo göziərmm ucu ılo Hüsaməddinin baxışlarındakı monanı
oxuvurdu. Onun ehtırasımn ağlına qalib gəldiyı daqiqolorin yctışdiymı
hıss edirdi. Lakin Qotibonin özü qəmgın və narazı bir vəziyyət almışdı. Hüsamaddin salam verib çadıra girdiyı zaman Qotıbo scvgi ve qısqanclığın alındo oyuncaq olan bır qız kımı. şıkayətə başladı:
Bır də m ən o alçaq carıyəni. hər qodəm ındə mono xəyanət edon
Soba xanımı sonın yanma göndonnoyəcoyam Buna and ıçirəm, artıq
bu hoqarot çokilməz bır şokil aldı Mən bilirəm ki, sən onu scvirsən.
Bır addım yoldan sanı çağırmaq üçün saatlarca vaxtmı lazım idi?.. Son
bunu məni təhqır ctmok üçünmü cdirson?
Q otıbə bunu dcyib şıddotlo ağladı Hüsamoddın ayaq üstündo quruyub qalmışdı. onun ağlamasınm həqiqi və yainki saxta olmasına diqqot vcrirdi. Hüsaməddın Qatıbonın Səba xanımdan da şiddətli ağladığını va göz yaşlan tökdüyünü görüncə öz-özünə belə fıkırloşırdi:
Mon no qədər xoşboxtəm. F.ldoniz Rübatının lətif havalan ilo
nofos alıram, özüm da Atabəyın ınanılmış ozomotli bir sordan, gənc
va zongın bır ınsanam Bu matin varlığım iso Şərqın ıkı nəfər ınəşhur

gözəlinı özünə bağlamışdır. Həqıqotdə də bu göz yaşlan üroklərdo
coşan scvgi yağışlannm damcılandır. Soba xanım da, məlokə do monım cşqıınin dəliləndir. Soba! Onun döşlonnı qoxlarkon sanki sohor
nızigarlan damağıma qəronfıl qoxuları dağıdır, onun dodaqlan dodaqlarıma doyorkən xoşbəxtlik noşəsı qanımı coşdurur. Onu qollanmın
arasında gördüyüm zaman, özümü dünyanın varlığını mənimsəmiş bır
hökmdardan daha yüksək zənn cdirom.
Bu isə məlokadir, mən bunun qarşısında durduğum zaman müqəddəs
kitablarda oxuduğum möciizolor gözümdə cılvolənmoyo başlayır, özümözümə sual vcnrom: əcaba, qarşımda oturan məlokədırmi?! Əcəba.
mənim eşqim üçün bütün varlığı ilə ağlayan o moğrur Qotıbodirmi?
Hüsamoddin bunları düşündüyü vaxt scvginin qanadlanna minib
axmaqlığın ən yuxan dəracəsınə qalxmışdı. O ancaq Sabanı vo Qotibənı düşünürdü. Lakın Hüsamoddin onlann nə kımi ıştər barosində
düşündüktənnı öyrənm əyə qabil dcyildı.
Qətibənin sosi bir daha cşidildi:
- Gət otur, lakin sən mənə söz vcrməlıson ki. bir daha Səba xanımla sevgi əlaqəsində olmayacaqsan; sən moni intihar ayağına sürükləm əyəcəyinə and içmolisən.
Hüsaməddin no dcyacəyıni və scvındıyındon no cdocoyinı bılmırdi, ancaq bir koro:
- Bu nə sözdür, gözot m ələkə. - dcdi. - Əcəba. mən Səba xanımı
scvocok qədor alçaldımmı?! Bir canyənim i? Əcoba, moləko monım
no cür ızzot-nəfso malik otduğumu unutdumu?!
- Qətiboni tanımamış dcyılsən. Son bıhrsan ki, mən scvdıyim
zaman doli oluram. N ə edəydim? Sən də. mən do, ıkımız do haqhyıq.
Kübar ailolərdo yaşayan qızlar, hcç bir zaman öz qəlbino və öz scvgisino matik ola bitməz. Sonə and içirom, mən Nizamidən ümıdımi kosondən sonra sanı düşünürdüm. Lakın momlokotın ehtiyacı va ailəınizin gəlocoyi, moni hu qızıl qofosın ıçorisıno düşməyə və hobsxana hoyatı kcçirmoyo mocbur ctdi. Buna son do sobab oldun, çünkı ınon
sənin Mahtab xanımla bağlandığını görondon sunra sandən ümidimi
kosdım. Lakin burada adamsız qalmamaq üçün öz köhno dosllanmı va
scvgilorinı holə də ürəyımdo saxladığım adamları öz yanıma colb etmoyə çalışdım Bılmirom son bunu hiss ctdinmı?
Inan mono, Hüsamoddin! Har dofo sonın canyo Saba xammla otan
ətaqonı hiss cdorkon, özümü tohqir olunmuş hcsab cdirəm.

Dc görütn son bu ləhqirluro nohayot vcrocaksonıni?! Bizim ikimiz
du iqbalımızdan soadol görmodik. Mon sanı badboxt ctdim. iqbalım da
monim öz soadotimi olimdon aldı.
Lakın mon senı ycno do unutmamışam. Molekolik moni qızlıq
hisslorımi olimdon ala bilmamişdir
Hüsamoıldınin do fıkrı Gəncoyo vo goncliyo qayıtmışdı: o hor
axşam çağı çayın konanndakı mcşodo söyud kötüyünün üstündo oturan qızı xatırladı vo birdon özü bclo hiss ctmodon ah çəkib dcdi:
- Ah, voton.
Qotiba do başına horokat vcrorek;
Boli, voton, dcdi. - Əziz dostum, gülünc düşmosoydi, mon o üstı'indo oiurduğumuz söyüd kötüyünü Homodana gətirdordim. Çünki onun
üzərindo hoyatımın qüssa vo kodor bilmodiyim anlan kcçmışdir. Dc
görüm, o kötüyün üstündə oturan zat öz Ronasilo xoşboxt yaşaya bilirnıı?
- Boli, yaşayır. Məhommod adında bir oğlanları da vardır.
Qotıbə ağladı:
- Qəlbimi yaraladın, - dcdi
O, çadınn qapısmdan içori girdi, Hüsamoddin do onun icazosim
alandan sonra çadıra daxil oldu. Orada yüzlərcə ipok önülü badgir içindo yanan qızıl şamdanlann işığı Qotibonın çöhrosinə daha başqa bir gözollık əlavo ctdi. Hüsaməddınin nozərində Qotibonin üzündo qızhğının
məsum baxışlan halə də qulırdı. Bu baxışlar onu ıntiqam fıkirlorindon
geri qaytardığı kimı, onun köhno sevgı hisslənni do təzələyirdi. Qotibə
Hüsanıoddınin fikırlorini darhal onun gözündon oxudu və dedi:
- I-lodir, oziz dostum, sənin dediyin sözlor daima qulaqlanm da
cıngıldoyır: "Son monim olmasan, lıcç kosin do olmayacaqsan” . Çox
doğru detnışdın. Mon onu heç vaxt bir or kimı .scvmoyocoyəm, bunu
mon sono söz vcrirom. Lakin müoyyən bır vaxta qədor həyatımız bu
şokılda davam cdocokdir. Ancaq sən də aralıqdakı mancolori mohv
ctm ək üçün mono kömək ctmolison...
Hüsamoddin horarətlo ona cavab vcrdi:
Moloko, mən sono vo anamın qobrino and içirom ki, ölüncəyə
qodor sanin soroncamında olacağam. Son monim no qodor sadiq və
möhkom ırudoli bir zat olduğumu yaxşı bilirson.
Lakin sən hor bir cariyanin arzusunu yerinə yetinnək üçün məni
tohqir etrnomolısən, çunkı sənin bu cür horokotlorin aramızda olan
s e v g i münasibotlərinı poza bilor.

Hüsamoddm molokənın canına and içərok onu ınandırmağa başladı
- Moloko! Sonə and içirəm. Moniın olim Səbanın tüklərina belə
toxunmamışdır. Mon m aləkə üçün yaşayaeağam. mancalər aralıqdan
götürülüncəyə qədor yaşayacağam. monim üçün molokənın bır kəlmə
“scvirom" dcməsi kıfayotdir
Hüsamoddin Qətibanin süfrosindo şam ycrnoyıno oturdu. Onlar
vidalaşıb aynlırkon Qotıbə bir daha:
- Hüsamoddın, məno ınan, sənı scvirəm, - dcdı vo dodaqlannı
onun dodaqlanndan çəkdiyi vaxt:
- Dalısı sonra, dcyə olavo etdi.
Hüsamoddin gctdi. Soba xanım çadıra girdiyi zaman Qotibo da gülürdü. Soba bu gülüşün menasım dorhal anladı vo dcdi:
- Bclodir, molokə, kişilor and içə-iço günah ctməyo öyranınışlor
Onların ürəklon gözlorino tabcdir, Gözlərinin qarşısmda kimı görorso.
onu da scvocəkdir.
Qotibə Soba xanıma tapşırığını bir daha tokrarladı:
- Son onu moşğul etmolison, biləks o buranı tork cdib Goncəyə
qayıda bilor. O burada mono lazımdır

“ LEYLİ VƏ M ƏCNUN”
Ölkodoki bozi narazılıqla olaqodar olaraq Şirvan xaqanı öz sarayının sonotkar şairi Xaqanıdon də şübholomr vo onun haqqında gizlı
tohqiqat aparılmasma forman verirdi.
Xaqanın şairi toqib ctmok toşebbüsü bir neço gün əvvol Şirvandan
qaçıb Goncoyo golonlor lorofından xober verilmişdi. Bu xobəri Xaqaniyə yetirmək vo onun təcilı surətdo Şirvandan qaçmasını bildırmək
üçün göndorilon qasid. Xaqanınin qayınanası Cahanbanu toroftndon bu
mozmunda bır məktub apannışdı:
"M ahtab şıddəlli xostodır. Goncoyo golmoyin ladıındır

Cahanbanu"
Xaqani moktubu alan kimı gcconın yansında bir nofər xiılmotçisi ıla
cvindon çıxıb Beloqan' torofıno yola düşdü. Lakın o. Ş inan hüdudunu
keçmoyo müvoffoq olınadı. Onu xaqanın oınnno görə habso aldılar
' IJ clo q a n Şurruuı jolutnnınaltındakt Agsu kondının ycnmi.ı halnca>uhor ıılı
Zaqatala Qclu<|anı ba^qaıiır.

Xaqani hobso alınandan bir ncçə həfta sonra Nizami Şirvan xaqanınm sifariş vcrdiyi “Lcyli vo Mocnun" dastanmı yazıb bitirmişdi. N izamı yazdığı dastanı xaqana apanb vcrmək vo ovozindo hobso alınmış
şairi azad ctdirmoyi düşünürdü. Buna görə do Nızamı öz kiçik oğlu
Mohommodi do yanınca götürüb xaqanın paytaxtı olan Şamaxı şohormə yola düşdü.
Şirvan şairlori, ziyalıları Nizaminin Şamaxıya gəlmok istədiyini
cşıdorkən, onu şohorin ayağında tontəno ilo istiqbal ctdilər. Onları
bclo qorxulu bir zaınanda Nizaminin Şamaxıya na cürətlo gəlməsi
m əsoləsi düşündürdü.
Nizami bir gün istirahotdən sonra hamama getdi. Xaqanın sarayına
gctmok üçün təzə libaslar gcyindi, oğlu ilo borabor xaqanm yanına gctdi.
Lakin. saray xalqı onu özünə layiq bir tontonə ilə qarşılamadı. O.
xaqanm cyvanmda bır saata kimi oturub gözlodı. Çünki xaqan nahar
ycmoyindon sonrakı istirahotındən qalxmamışdı. Nizami bu vəziyyəti
gördüyü zaman Şirvana golmosındon pcşman olmuşdu. Vaxtilə ona clçilor göndənb Şırvana dovot cdon xaqan, ındı iso onu saatlarca cyvanda oturdub gözlədirdi.
Nizami "Lcyli və M əcnun" dastanı qoltuğunda bir qədor oturub
gözloyondən sonra xaqanın hüzuruna dovət olundu.
Şaır otağa daxıl olduğu zaman xaqanı öz vəzirləri vo əyanlan ilo
borabor oturan halda gördü, salam verib dayandı. Xaqan onun salam ının cavabını da oıurduğu ycrindo vcrdı vo hirinci sözü bundan ıbarət
oldu:
- Xoş gəlib sofa gətirdin. möhtorom şair! - dedi vo saxla bir təbossümlo sözüno davam cdib dnnışdı:
- No ocob Şirvan xaqanmdan qorxmayaraq bclə bır qorxulu zamanda bızım sərhodimizi kcçdin? Eybi yoxdur, otur
Şaır isə tozım cdıb oturdu.
Xaqaıı Nizanıiyə sual vcrdi:
Sifariş vcrdiyim "Lcyli vo M ocnun" dastanmı yazıb bitirdinmi?
Boli, bıtırdim. xaqanın hüzunına gotırmişəm Horgah xaqan nozormdo moqbul görüliirso, mon buradan böyük bir iflixarla qayıdacağam
Nizami bu sözlorı dcyorok ıpok bağlınm içorisindon “ Leyli və
M ocnun" dastamnı çıxarıb xnquna toqdim ctdi Xaqan dastanı nçıb
ancaq müqoddımom ucadan oxumağa başladı. Lakin aşağıdnkı dörd
mısranı oxuyub:

“Türki sıfoiı vofayı mnn nıst,
Türkano sıfoi sozayı mon nısi.
Çün holqoyı şah yaft guşom
Əz dıl bo domağ rofl cuşam".
acıqla soruşdu:
- Bu nə dcmokdir?.. Mən səna clçilor vasıtəsilə göndordiyim sifarişlori no üçün dastanına daxil ctdin?! Bundan moqsodin no idi° Son bu
misraları kitaba olavo ctmoklo moni tıirk dilinin və türk xalqının düşmənimi göstonmok istədin? Dcmok ki, monım göndordiyim bu sıt'anşin
nəticəsində məno olan düşmonçiliyin odu qolbındon bcymnomi sirayot
ctmışdir? Çünki sən fars dilində şcır yazmaqdan iyrənirson, bclədirm ı.'!
Nizami xaqamn sözünü cavabsız buraxmayamq dcdi:
- Mən özümdən hcç bir şey əlavə ctmodim Hazırda xaqan nə cəhəto acıqlanırsa. mən də onun sifanşıni aldığım zaman o cəhətə acıqlanmışdım Çünkı hor kəs üçün öz dili. öz xalqı va öz ədəbiyyatı müqəddəsdir.
Xaqan Nizaminin çöhrəsino təəccüblə baxaraq:
- Səni də tanıdım. Sənin də qanını siyası fıkırlor zoharlomışdır
ü ö tü r kıtabmı buradan gct. bu kımi əsorlər monım ton»fımdon hcç bır
mükafaıa naıl ola bılməz. Əbos ycrə bu qodor zohmot çokınıson. dedikdə Nızami ayağa qalxıb kıtabı götürdü vo dedı:
- Mən bu əsorimı mükafat almaq moqsodılə yazınamışam. Mən bu
əsorı ondan ötrü fars dilində yazmışam kı, xaqan hozrotlorı hoqır hcsab
ctdiyı azan xalqının no qador madənı. no qədor qabıl vo sonotkar olduğunu bır daha bilsın vo xaqan bır daha tosdıq etsın kı. bcla bır xalq
hcç bır zaman əcnobı boyunduruğu altında yaşamağı scvmo/
Nızamı bu sözlən dedıkdon sunra bır daha tozım edorək sara> ı ıork etdı.

Şın'an xaqanı ƏbülmüzalTorin volıohdı Bağdaddan qayıdıb Şırvana geımak üçün T əbnzo golocok idi Tam bu günlordo Qızıl Arslan
Nizaminın yazdığı moklubu almışdı Nizami moktubtında vazırdı:
“Hoşomotlı hökmdar!
Arnn ölkosinin hökumot morkozı ılo əlaqosinın olmaması. Homodan vo Bağdadın isə Şimalı Azorbnycandan uzaqda olması mamlokəl
daxilında olnıı haqsızlığı bır dalıa güclandirmışdır. Bu vaziyyət Şırvan

xaqanınm da özbaşınalığına ımkan vcrmışdır. Bu saatda onun zındamnda minlorcə gıınalısız azorbaycanlı yaiır
Bu günlordo şair Xaqanı hobs cdilmişdir. Onu qurtarmaq üçün Şirvana gctdiın. xaqanın upşırdığı "Lcyli vo Mocnun" dastanını da özümlo
borabor apardım. Osorin ınüqoddimosi xaqana xoş golmadiyindon moni
tohqir cdib qaytardı. Xaqanıııi qurtanııaq müınkun olmadı. Xaqan özüno
qarşı toşkil cdilan sui-qosddo Xaqanı şaınn do işlınık ctdiyinı zonn cdir.
Əmır İnanc şimali azərbaycanlılann Qızıl Arslan torafdarı olduqlannı olindo ünvan tutaraq aranlıların hüququnu müdafıo ctmokdon
boyun qaçınr".
Qızıl Arslan bu moktubu alandan ıki gün sonra Şirvan xaqanının
volıohdi Tobrizə varid oldu. Qızıl Andan Şirvan voliəhdino Azərbaycanın silahlı q üw osini göstormok üçün Cənubı Azərbaycan qoşunlarının Yamq, Sord-rud vo T əbnz arasında yığışmasına omr vcrmişdi.
Təbrızdən Yanığa qədor vəliəhdin kcçəcəyi yollar qiymətli xalılarla döşonmişdi.
Voliohdə nahar ycməyi vcrmək üçün Yanıq çcşməsinin ətrafında
yüzlərco çadır qunılmuşdu Voliohdo moxsas qırmızı ipokdon qurulan
çadırırı başında qızıldaıı düzolnıiş böyük bir qübbo vurulmuşdu. Yüzlərco qızıl komərli qulam çiyinlorındə qızıl omud çadınn sağ-solunda
düzülmüşdü.
Ürmiya, Xoy. Mərond, Qaradağ və Xümsə mahalında yığılan yüz
min nəfor gonc atlı, Şirvan vəliəhdini Kavkan şəhonndən gətinb Yanığa doğru müşayiət edirdi. Yanıqda Şirvan vəliəhdinı Qızıl Arslanın
vəziri Şəmsoddin qarşıladı və Qızıl Arslanın salamını ona yctirdi.
Volıohd öz çadm nda bir-iki saat ıstirahət ctdikdən sonra, nahar
etmok üçün böyük çadıra gəldı. Yüzlorco ipok gcyimli və zümrüd xalxallı cariyə volıohdin xidmotində ıdi Nahar ycnıəyi bitdikdon sonra
Tobrızə doğru horakət başlandı. Voliəhd Tobriz otrafını lazımınca səyahot ctmok üçün taxi-rəvanla yox. at ılo getmok istodi Ona dərhal bir
Qarabağ atı toqdinı ctdılər. Vəliohd vo onun otrafında gcdənlənn allan ipok xalçalann üstündə gedirdı
Qızıl Aıslan voliəhdi Təbriz altmda ıstiqbal cdib, gənc vəliohdin
alnından öpdü vo onu öz sarayına gətirdı.
Qızıl Arslan vəliohdi sanıyda qonaq adına on bcş gün saxlamağt
qorara almışdı Qızıl Arslan bu müddotdo Şirvan xaqanı Əbülm üzəffərə bu mozmunda bır m əktub göndərdi:

“Əlahozrət!
Əmir tnancın xəyanəti nəticosindo Şimali Azərbaycanın idarə ışlonndo ciddi bır qarışıqlıq yaradılmış, bunun notıcosındədir ki. əlahəzroi xaqan da bir çox aranlıları hobsə aldırmışdır Mən bu gündən
etibaran Əmır İnancın özbaşınalığma imkan vcrmomək üçün Aran işlərinı öz əlimo almağa vo sızinlə Aran xalqı arasında mövcud olan ixtilafı lıoll etmoyə başlamağı qorara alıram. Sizo məlumdur ki. Azorbaycanın rosmi hökumot mərkozi Tobrizdir Morgah olahozrot Əmir
İnanca müraciot ctmoyorok hor bir ixtilafh mosolodə Tobrizo müracıət
etsəydi, iki hökumətin arasında bu qədor böyük ixlılaf çıxmaz, ıki ölkənın xatqı da bu qodor zorərdidə olmazdı. Zonn cdirom ki. əlahozrat
hər ıki hökumətin monfəətlorinı nəzəro alaraq aşağıda qcyd ctdiyim
bır ncçə məsələnin holli üçün ıradə sadır buvurar.
Ə w əla, nə qədər ki, əlahozrat vəlıohd Tobnzdo qonaqdır, ixtılaflı m osələlon holl ctmək üçün vokalotli bir hcyot göndərasiniz, əlahozrat vəliəhd də m əsələlonn həllındə ışlırak cdo bilsin.
Ikinci. Şirvanla Azorbaycan arasında mövcud olan torpaq vo sərhod mosəlolorini danışmaq üçün göndoracəyiniz hcyəto tam bir vəkalotnamə əta buyurasınız.
Üçüncii. hobsə alınanlann azad cdilmosinə fərman sadır ctməklə
onlann toqsırini və onlara dəyən zərarlori toyin ctmok üçün göndorəcoyiniz nüm ayəndələrə tapşırıq vcrasiniz.
Dördiincü. əlahəzrat lütfən Xaqani şairın səfər hazırlığını va istırahətini tomin ctdirib Təbrızo göndarilməsinə ıcazə vcrsin".
Əbülmüzoffor bu moktubu alan kimi Qızıl Arslanm no demək ıs- .
todiyini dorhal anladı. O. oğlunun qonaq dcyil, gırov saxlandığını toyin
ctdi. O hcç bir kəslo moslohətləşmodən dərhal azərbaycanhlann
həbsdən azad cdilmosino omr vcrdi. Xaqanıni iso hobsxanadan azad
ctdinb xolot vcrdi vo yol hazırlığını bılırib böyük bır tənlono ılo Qızıl
Arslanın yanma göndordi.
Sülh mosololonni danışıb. sorhod ışlonni nizama saltnaq üçün o,
Təbrizə on nofərdon ibarot bır hcyol yola saldı.
Ilcyət Şirvandan horokot cimədon qabaq vəüohdin qasıdı Əbiilm üzəffəra bu mozmunda bir moktub gotirdi;

"Əlahüzrot!
Dörd gündür ki. Tobrizdoyom. Özfımo göstərilon chıiram və Tobrı/d ə gördüyüm istiqbal tontonəsı Şərq tarixındo göriib oxumadığım
ycganə bır hadisədır. Dcmok olar ki. Azərbaycan atabəyliyinin əsasını
Həmodan şohən dcyil. Təbriz təşkil cdir öurada gördüyüm sərvəı,
qoşun. təntənə. colal və ozomot Həmədanda gözümo dəym ədı. Hazırda monə yüz nəfor qızıl kəmərlı qulam və yüzlorco zümrüd xalxallı və
almaz gordonbəndli cariyo xidmət cdir. Mən Təbrizo vand olduğum
gün olahozrətın vo məmın ömrümə dua edilməsı üçün Qızıl Arslan
xozinənin ağztnı açdırıb Təbriz fəqirlərinə hodd-hcsaba golməyən
s ə n ə t payladı. Bir nəfər do olsa chsan ahnayan yoxsul qalmadı. Mən
Tohrizo axşam qaranlığında daxil oldum. bütün şəhor çırağban cdilmişdi. Şəhər xalqı əllərində lalə şüşoli şamdanlar məntm istiqbalıma
çıxmışdı. Mən indiyo qədər Qıztl Arslan qodər mərhəmotli. adil, mülayım, bilikli vo clmli bir hökmdar görməmışəm Mon T əbnzo gəldiyimin ikıncı günü moşhur Şorq şairi vo alimi Zohir ibn Tahir, ibn Məlıəmməd Forvabı Qtzıl Arslanı ziyarət ctmək üçün Tobrtzə gəldi. onu
möhtoşom bir hökmdar kimı istıqbal cdıb saraya gətirdilər M ən bu
gün nahar ycməyinı Mücirəddin Bcləqanlt, xacə Colal Dorəkanı.
hokim Suzoni Somərqəndı. xaco Mahmud Şahsoncan. Rəşidoddin
Votvat vo sair alımlor, fılosoflar vo şatrlərlə birlikdə ycdım. Qtzıl Arslatı ınochsının bir səm tındə siyasətşünaslar, bir tərəfındə fılosoflar, o
biri tərofm də alim lər vo şairlər oturur, çünki hökmdar həm fılosof,
hom alim, hom sıyasətşünas, hom də şcir və odəbıyyat maraqlısıdır
Əiahəzrət icazə vcrsəydi. bır ncçə gün Qızıl Arslanın sarayındakı hu
ruhanı həyatdan hozz alardım Mon dünyada clə bır şoxsiyyot bilmirəm ki, Qızıl Arslanla bir saat oturandan sonra onu sevməsin. O monı
doğma oğlu kimı scvdi, rahətımı tomin ctmok üçün görülən toşobbuslori şəxsən hökmdarın özü yoxlamaqdadır. Ə lahəzrətə səmiını salam
yazmaq üçün dəfələrlə m ənə tapşırdı” .

Q ƏTİBƏ VƏ QIZIL ARSLAN
Şirvan həbsxanasından azad edilənlər Gəncəyo və Aran ölkəsinin
hər tərəfınə yayılıb Qızıl Arslanm tələbi noticosındo azad edildiklorini
kəndlərə və şəhərlorə xəbər vcrdilor.
Hər yerdə Qızıl Arelanın ömrüno. dövlətinə dua etməyo və Əmir
Inanca lonot oxunmağa başlandı. Gəncə küçəlonndo Əmir İnancın qulağının dibındo Əmirə qarşt nıfrət səslərı ucaldı.
Əmir İnancı hor şeydən ariıq rahatsız edən Şirvan şahı Əbülmüzəffərin Təbrizə heyət göndərməsi idi
Əmir İnancın başqa çarosi yox idi, o yenə də Həmodana müraciot
etməyə və qızına məktub göndormoyo qərar vermişdi Qızına yazdığı
moktubun əvvəlində, "mənim oziz qızım Q ətibo” əvəzinə "Hoşəm ətli m ələkə" - dcyə yazırdı.
“Məktubumu alan kimı əlahozrət Atabəyə Şimali Azərbaycamn
düşdüyü tozə fəlakot barəsındo danışarsan Qıztl Arslan işləmək üçün
monə imkan vcrmir. İslahat aparmaq mümkün deyil, Şirvan - Aran
məmlokəti arastnda olan ixtilafı holl ctmok üçün Tobrizdo müşaviro
çağırmışdır. Ş inandan hazırda Təbrizə nümayəndələr gcdir.
Qızıl Arslanm təşəbbüsü baş tutarsa, mənim Azorbaycanda yaşamağım mümkün olmayacaqdır. Hərgah əlahəzrot Alaboy bu mosolələrə əhəm iyyot vcrmozsə. təcili surotdə Bağdada gcdib Əmirəlmöminin hozrətlorino moluınat vcrərsən.
Əlahəzrot A labəyə qandırmalısan ki, Qızıl Arslamn omri ilə Şirvan hobsxanalanndan buraxılanlann hamısı Azərbaycan atabəylərinin
dfışmonidir. Əlahəzrət icazo vcrsoydi, Şirv an həbsxanasından buraxılanlan biz burada təzədən tutub hobsə alardıq. Çünkı onlarııı hamısı
üsyançılar və xain fıkirlor daşıyan adamlardır.
Monim bu yazdıqlarımı Atabəy hozrotlərino xəbər vcrondon sonra
no cavab vcrdiyi barosındo monə sürotlo məlumat göndororsən".
• * •

Əbülm üzoffər voliohdın m əktubun alandan sonra Qızıl Arslanla
əlaqənın tamamilo dəyişməstno qərar verdı Hətta Nizamini toltif
ctmok üçün Şirvana dovot cdərək “Lcyli vo M əcnun" dastanını dübarə
gəlirmosını rıca etdi Bu dovətin cavabında isə Nizami:
“X əstəyom . yola çıxa bilm ərəm ” , - deyərok dastant oğlu Mohommodlo borabor Şırvana göndərdi.

Ataboy Mohomməd nahar ycmoyindon sonra sərxoş idi. O yeno do
ovvolkı adotıni davam ctdırırdi Başını Qotibənin döşlorıno qoyub yatmışdı. Səba xanım otağa daxil oldu, Əmir İnancdan goləıı məktubu
Qətibəyo vcrib yenə do barmaqlan üstündə yavaş-yavaş geriyo ddnııb
otaqdan çıxdı.

Qətibə mokiubu açıb oxtıdu. Qızıl Arslanın no Bağdad. na do Hanıodanla hcsablaşmadığını vo Azorbaycanı özii bildiyi kimi ıdaro cıdiyini oxuyub hönkür-hönkür ağladı, çıldınrıaq, qışqırmaq darocesino
geldi. Qelbı lam bır sürotle çırpınırdı. Ürok çırpıntısının qeyri-adiliyj
zorif və ağ döşlerindo nazlanan qulaqlann rahaiını pozmadı.
Alabay oyanıb sorxoş gözlerilə Qolıboye baxdı. O, Qətibedo yene
bır gonclik şohvoiinin coşmaq i.slodiyini hiss cdorok. genc qadının
şehvolino lekan vcrmək istədi və yaşlı Atabey dodaqlarını bir çocuq
kimı Qotibonın döşlerino söykodi. Sonra qalxıb gəmoşdi, gözlerını
ovub yuxunun lozunu göz boboklorinden sildı ve diqqətlə Qotibonin
üzüne baxaraq:
- Gözəl Qətibə, bu nə vaxiın ağlamağıdır'? - dcye sonışdu.
Qətibo ağlaya-ağalya Ataboyə sual vcrdi:
Sən indiyə qodər birhəqıqəıi m ənə aydın ctmədin.
- Hansı həqiqəti?
Mən bilmırom bu məmləkotin hakimi sənmıson. Qızıl Arslanmıdır''
Atabəy Qotibonin bu sualından nə dcmok ıstodıyını dərhal anladı
Q etiba səhv etmişdi, çünkı sorxoşluğun xumarlıq doqiqolerini kcçiren
hökmdara bu cür sualı vermək böyük bir cosarəl idi. Atabəy Mohommod Şimalı Azərbaycanın vəziyyətindən xəbərsiz dcyildi. Qızıl Arslan vəziyyətı ona öz vaxtında xobor vermişdi. O, Şırvan şahı ilə Qızıl
Arslan arasında başlanan müzakirənin asasından xobərdar idi.
Şirvan vuliəhdinin Tobrizdo qonaq adı ilo girov saxlandığını da bilırdı Qızıl Arslan Şirvanda hobsə alınanlann siyahısını çoxdan eldo
cdib AUıbəy M əhom madə göndərmişdi.
Bu işdo Əmir İnancın no qədər xain vo ikiüzlü bır siyasət apardığını vo başını saxlamaq üçün bır məmləkotin vo xalqın menafcyinı
satdığını Qızıl Arsian Atabəyo yazıb biidirmişdi. Buna göro do Ataboy
M ehomməd Qelibonin vcrdiyı suala cavab vcrərok dedi.
Q ətibə bilməlidir ki. bu momiokotin sahibleri Eldəniz oğlanlarıdır Buniar da momiəkətin yuşdan quruya qodor har no işi varsa hoil etıneiidiriər. Başqaları isə bunların tikmoiori. olaltılan və reıyyotlorıdir.
Qotibo özünü düzəldib bır sual daha vcrdi:
Bos m ən noçiyom?!
Qadınımsan, ınöhtoromımsən, seni scvib almışam, lakin sono
cvlonm oklə bir mamiekoti oro vcro bilmorom. Moınlokotin şorıkison,
xalqımın, m om iəkətim in xoşboxtiiyi üçün göslordiyin tədbirlori moıı
də, Qızıl Arslan da toqdir cdocoyik.

Eynı zamanda bilməlison ki, Azorbaycanda ycganə bır xanədan vardır kı, o da Eldəniz xanodanıdır Sənın oğlun da bu xanodanın övladıdır.
Lakin bıı momləkoldo Əmır İnanc xanodanı adında bır xanodan yoxdur.
Sənin atan kimi monım momlokətımdo minlərco hakimlor vardır Onun
yüksokliyi orasındadır ki, Qotibonin atasıdır. Hərgah o da ataboylık xəyalına düşonsə, mon Atabəy onu da Rey lıakımi inanc kımı mehv cdərom.
İndi no sualın vardır'?
Qətibo başına herokət vcrərok aldanınış qadınlar kiıni dcdi:
- Mon tok dcyiləm. Bədbəxt qadınların hamısı öz taleyindo aldanır. Çiinki bız adamları içənsindon yox, dışansından yoxlayırıq Kişilər iso ikınci sımalannı qızlara cvlənəndon sonra dışan çıxarırlar. Horgah ıtıən memlokətin şonkiyemso, Ataboyo dcyiram ki. onun qardaşının Azorbaycanda apardığı siyasot doğru bir siyasət dcyii. Onun Şırvan şahı ilo başiadığı oyun Azorbaycanın golocəyi üçiin qorxuludur
Qızıl Arsianın Şirvan həbsxanasından buraxdığı adamlar aqidə və
fıkir cəhətcə yainız Şirvan və Azorbaycan hökmdarları üçün dcyii.
ümumiyyətlo hökmdarlar əleyhinə işləyon adamlardır
Ataboy ycno də Qotibeyə ctiraz edərok dcdi:
- Qızıl Arslan çox ağıllı iş gönnüşdür. Qızıl Arslan göron todbiriərin düşm ənlori, moniın rəiyyətlorim ın düşm ənidır. Lakın səıı
Qoıibə. toşəkkür eım elisen ki. Qızıl Arslan indıyo qodor sonın atanın
bu qedər açıq xoyanətlorinı nozoro almayaraq. hökunıəi başında qoymuşdur. Son ağlını başma yığ, yaxşı bır diişün. bu qədər hörmoisiziik
notıcəsində Qızıl Arslan sonın atanı tutub boğazından asdırarsa. kimin
danışmağa ixtiyarı vardır? Kim bunun üçün Qızıl Arslanı cəzalandıra
bilər?! Horgah sən özünü bu momiəkotin qanunu molokosi hcsab cdırsənsə, atanın adını çəknıəkdon ulanmalısan, çiinki onun m əm ləkotə
ctdiyi xəyanətlori hcç bir kimso cdo bilmoz.
Sonin atan Azorbaycan xalqınm dorısıni soğan kımı soynnışdur.
Lakin bunlann haınısı iio borabor Qızıi Arslan sonin hönnotını nozore alaraq onu öz ycrindən lorpətmır. Amma bu da bizım lorofınnzdən xalqa qarşı bir xəyanotdir, çünkı biz ınilyonlarca xalqı. bır nəforııı
kcf-m ayişasına tapşırmışıq.
Mon, yainkı Qızıi Arslan bir hofto iıımoyot nəzorimizi sonin aıanın üstündən çəkorsək, azorbaycanlılar onu goldıyı yerə qodor qovar.
Zonnimco, bu qədor kifayətdir. O çox qocudır. anıq o hayatda ö /
vəzifəsinı bitirmişdir. Ona daiını bır rahailıq laz.ımdır. Momləkotın
gözol bir tərəfındə ona m aiikano vcrocoyəm. böyük vo tomıncdıci

nıaaş (əxsis cdocoyom. Horgah Bağdadda yaşamaq ıstoyirso, onun
öçün şahano bir sanay diizoldilmosino omr cdəcoyom, zennimcə, bu
qoder kifayotdir.
Qotibə atasmın Gonco hökumotindon götiirölecoyini cşiderkon
hor şcyi unutdu, atasının gönderdiyi mokrubu bir korə xatınndan çıxanb ağladı vo Ataboyin olindon tutub yalvancı bir halda dcdi:
- Rica edirom, monim qoca atamııı qolbino toxunmayın, qoyun istodivi qodor aparxlığı vozıfosindo yaşasın. Horgah atamın özü istirahoto çokilmovi arru edorso, u zaman yerino başqasım toyin cdorsiniz.
Onun harekətləri özöno qarşı bövuk bodbəxtlik hazırlığıdır. Onıı
bilirsənmi?! Alnboy Qotiboyo acıqlanmışdı Ayağa qalxıb otağı səbirsizliklo dolaşırdı. Qotibo iso atasınm vəziyyəlim fıkirləşorok gözünün
suyunu sıxırdı. Qotibo no qodor valvanrdısa. atasının öz yerində qalması
üçün razılıq almaq isioyirdiso. yeno do Ataboy razılıq cavabı vcrmirdi.
Soba xanım bu söhbətlorin hamısını qapının dalısından cşidirdi. O.
voziyyoti dorhal hiss ctdi, banşılmaz voziyyəti təyin cdərkən dərhal
Qətibonin oğlu Qütlüğün otağına vüyürdü. Daima Q ətibo ile Atabəy
banşm az voziyyot aldığı zaman Soba xanım Qütlüğü onlann otağına
buraxırdı. çünki Atabəyin uşağı scvdiyini bilirdi.
Qütlfığ pordəni qaldırıb otağa gırdi. giren kimi do yııyürüb Atabəyin
boynuna sanlıb onu öpdüj'ü zaman Ataboy do Q ətibəyə tərof dönarek:
- Razıyam, Qətıbo. - dcdi.

ÜSYAN
Xolıfə Müstərşidbillalıın ölöm xobonni gizletdilor. Aran ölkəsindo Əmir İnanca qarşı ösyan qalxmasın dcyo ölüm xəborinin gizlədilmosı üçün Əmır İnanc ciddi tədbirlər görmüşdü ki, bu tapşınğı da Qotıbo Həmadaııdan öz atasına göndormışdi. L.ıkin bu xəbori çox uzuıı
bir müddət giziətmok mümkün olmadı, çünki Şirvan hobsxanasından
buraxılıb Goncoyə gəlaniər. Şirvan saraylannda ölmüş xəlifəyə
matom saxlanılması xəborlərini Azərbaycanın hər torəfınə yaymışdı.
Bır ncço günün ıçorısində, Əmir İnancın düşmonlori G əncoyo yığışmağa başladı. Əmir İnanc iso bundan qorxuya düşorok hor terefdon
öz atlılannı Goncoyo çağırdı. Əınir İnancın cvino tczlikdə hücum cdiləcəyi şayiolori hər ycrdo danışılırdı Bu xobori buraxan Əmir İnancın
öz adamları idi. Ə m ir şəhordo böyük hobsləro başlamaq üçün bu xobon əlindo bohano ctmok istoyirdi

Yavaş-yavaş hobslor başlanırdı. Hobs xobərlərı Goncodə böyük
həyocana sobob oldu. Xalq üsyana qalxmaq vo Əmiri Goncodon qovmaq üçün küçədo və bazarlarda açıq-açığma danışırdı. Nızamı Fəxroddının öz yoldaşları ilo bərabor xalqı Əmınn əlcyhmo qaldınnaq istodiynı eşıdərək, onları öz yanına çağınb nəsihət verdi və dedi:
- Mosole yalnız Əmir İnancı buradan redd etməyın başındadırsa,
bunun üçün hcç bir üsyan lazım deyildir. Bız xalqın torofındon Qızıl
Arslanın yanına bır hcyət göndorib xalqın ıradosini ona bıldırenk. Mon
bilirom kı. Qızıl Arslanın özü do Əmır İnancın burada qalmasından
razı dcyildir. Horgah Qızıl Arslan bu toklifı rodd edorso, o zaman
üsyan ctm əyə haqqımız vardır.
Foxreddin bu fıkirlə razılaşınadı və dedi:
- Biz göndərdiyımız hcyət Goncədən Tobrizə gcdib qayıdana
qədər Əmir İnanc Aran xalqmın yansını, hotta səni vo məni do həbsxanaya saiar.
- Onda biz Təbrizə hcyot göndərməklə borabər Əmir İnanca da
məktub göndərib həbslenn dayandırılmasmı təklıf cdərık
- O buna ınanarmı?
- inanmazsa. biz ona, cvınə hcç bır hücum cdılməsı üçün tominat
vcrərik.
Nizaminın bu fıkn ilə hamı razılaşdı Əmir İnanca göndəriləcok
m əktub yazıldı
‘‘Həşəmətii Əmir!
Xəiifənin ölüm xobəri ilə olaqodar olaraq Aran ölkəsmdə buraxılan şayieler tam am ılə əsassızdır. G enco xalqınm hcç bir zaman Əm irin cvinə hücum etmok fıkri yoxdur Üsyan toşkılatmda ıştirak ctmoklori bohanə edilərek hobsə alınanlarm hcç bir toqsırı yoxdur. İxtılafı
böyütməmok üçün həbslərı dayandırmaq vo hebs cdilonlorı azad ctməymiz məslohotdir. Goncəye yığışan xalqın toləblənnı ödəıııok hcç
bır zaman hoşəmotli Ə m inn şorofım azaltmaz. Siz beş-on nofor m ülkədarın qəsb ctdiyi torpaqlan alıb sahıblərınə qaytarmaqla minlorcə
qəlbi öz lchinizə çevire bılərsiniz. Sizin üçün şəhorlordon zülmkar vo
soyğunçu hakimlori götürüb ycrlonnə insaflı. reıyyotpənor adamlardan toym etmok heç də şərefsizlik deyildir. Siz olahozrot Atabəyin qaytnalası olduğunuz uçün məmləkotdo üsyan və ıxtışaş çıxanlm asına
imkan vcrmomolisiniz. Sizm hor təreldon Goncoyo qoşun yığmağınız
xalqın ruhundakı şübholən dalıa da artırar və bu şübholor bır üsvanla

noticolenmiş olar. Buna göa> do hoşəmətli Əmirdon rica olunur ki,
Concoyo yığdığı qoşunhırm ycrlorıno qayıtmasma omr vcrsin.
Bunun möqabılindo do biz Əmırın malının, canının, övladmın vo
sarayının toxunulma/Iığını tomın cdırik.
Aşağıda imza qoyanlar ö / başlarilo bu lominnta mosuldurlar".
Yazılan məktuba ıvırmı nofor imza atıb möhüninii basdı vo moktııb bir nofor niimayondo ilo Əmir inanca göndorildi. Mor kos Əmirin
bu tomınata inanaraq fitnodon-fosaddan ol götürocoyino inanırdı
Lakin bütün bu fıkirlor boşıı çıxdı Moktub aparan nümayondonin sarayda lıobs olunaraq boynu vunılduğu xobori cşidıldi. Ilotta moktuba
ımza qoyanlardan bır ncçosi da hobso alındı. Əksino olaraq, məktub
yazılandan sonra Əmır öz odavot vo qə/əbini bir dalıa am rdı, əlınə
kcçoni. hor kos olursa olsun, sarayda başını kosdirməyo və saray /ir/om ilorındo boğdurmağa vo zohorlı şorbot içirməyo başladı Qoşun
golınosı da%am cdirdi. Əhalı böyük bır qorxu qarşısında idi. Foxroddin
öz yoldaşlan ilo borabər Gəncodon çıxıb Ağsivan çayı ilo Yam arasmda olan kcçidlori möhkomlotmək vo Tiflısdon G əncəyo kömok golmosınə ıınkan vcrmomək üçün çalışırdı.
Foxrəddinin başqa bir dostosi Scyid Əlaoddınin rohbərliyi altında
Ş ir\an hiidudlannı kəsib Əmir Inancın kömoyınə golonlərə manc
olmaq üçün hazırlıq apanrdı.
Foxroddının Şımali Azərbaycaıı şohərlorino göndordiyi sifarişlordon un gün sonra Bazarcuq vo Xorsunəng kəndlərinın arasında m ınlorcə sılahlı vo atlı gənc yığılmışdı. Gənco ilo Ş in an vo Gürcüstanın
nlaqəsi kosılondon sonra Əmir Inanc vəziyyətin ağır olduğunu dərhal
anladı vo vəzıri Toxtamışın m əsləhotinə göro Goncənin ziyalı və
oyanlannı giro\ götürüb saxlamağa qorar vcrib. Foxroddino bu mozmunda bır məktub göndonııoyi qərara aldı:
“Gəncəyo hücum ctdiyin zaman gırov götürdüyüm adam lann hamısını m əhv ctdirəcəyəm ”.
Lakin bu moktubu göndərmok mümkün olmadı Gccodən bir ncço
saat kcçmiş Fəxrəddinın dostələri üç torəfdon şohoro hücum ctdi.
Sohor açılmcaya qodor Goncə altında qanlı müharibə davam
cdirdi. Günəş Xanogah kəndinin bağçaları dalmdan üzünü göstordiyi
zaman qalibıyyol do üsyançı dəstəlorin üzünə gülm əyə başladı.
Fəxroddınin qalib dostolori şəhəro gırdiyi zaman G oncə qadınlan
qalib dostəlann başına damlardan gül sopırdi. Atlarm dımaqları gül

dəstolərinin üzorində oynayır vo Əmir Inanc adamlannın mcyitlorı
üzoriııdən kcçib iroli yüyürürdü.
Küçolordo gcdon müharibo axşamın qaranlığına qodər davam ctdi.
Gccodon bır saat kcçondo dostolər Əınirin sanıyını mühasiroyo aldılar
Lakin sarayın içorisinə girmok ınümkün dcyildi. Çünki Əmır bır aydan
bori sarayı borkidıb alınmaz bir qala halına gotırmişdi. Əmirın adaınlan üsyanın üçüncü günü do axşama qədor vuruşdular Saraydan atılan
oxlardan bır çoxları yaralanıb öldü. Nəhayət, qaranlıq düşorkən Əmır
özüno ətrafdan kömək golmodiyini görüb qələbodon ümidin kəsdı.
Lakin voziri Toxtamış:
- Holəlik sarayda bir ncçə hoftəlik a/.ııqə vardır NƏ üçün toslim
olursan? Borzond. Baccrovan vo sair şəhərləro xobər vcrmok lazımdır O tərefiərdon, şübhosız ki, bizo kömək göndərorlor. dcyo Əmin
müqavimət göstərmoyə mocbur ctdi.
Əmır ikı gün daha müqavimot göstordi Altıncı gün üsyançılar
Əmirin bağça divarlarından bınsinı söküb içəri gırdılor Müharibo
bağçanın içində gcdirdı. Voziyyot qorxulu vo ciddi bir şokil alınca Nizami Fəxraddino sifariş göndordı:
“ Rica cdırom xalqını intiztıma çağır Qandınlara toxunulmasın,
dövlotə məxsus varidata ol vurulmasın. toslım olanlara aman vcnlsın
Müqavımot göstormoyənlor üzorində silah işlodilmos'ın. Qulamlara.
kənizloro və cariyələra morhəmot göstərılsın Əmirin özünü vo aılosini həbsə almaqla kifayotlənin. Bacardıqca üsyanın qarətçiliyo çcvnlm əmosınə çalışın, tok-tək adam lann intiqam almaq fıkırlorıno imkan
vcrmoyin. Hər yol ilə olıırsa olsun Əmir sarayına tökülmüş xalq malının müoyyən bir dəstənin əlino dcyil. ümumı xalqa yctişmosi üçün
imkan yaradın. M ühakiməsiz bir noforin do bıımuntı qanalmayın.
Qoyun saraydakılan xalqın özü yığılıb mühakimo ctsin Əm inn qadını
vo kıçik qızını mühafızə cdin, rüsvayçılığa yol vcrməyin”
Fəxroddin Nızamidon aldığı sifarişı tamamilə təqdir ctdi vo bunu
öz adam lanna anlatdı Lakin sifarişlon həyata kcçimıok məsəlosi saraya girildiyi zaman çətiııloşdi Foxraddın olində qılınc Əmır hərəm xanasının dəhlizino girdiyi /am an xacə Müfıdin ycno do dohli/.də
boynunu çiynino qoyub gəzdiyini gördü. Xaco Mıifid Foxroddini görorkən salam vcrdi, o qorxusundan əsirdı Foxrəddin ondan soruşdu:
- Nə üçün qorxursan?.. Dc görüm, hobso almanlar haradadır?

Xaco Müfıd qabağa dıişüb Foxroddini Əminn zın'omismo gotırdı vo:
Məhbuslar bunıdadır. oğlum, - dcdıkdo Faxraddin qapını açıb ıçon
baxdı Insan mcyitlorinm qoxasundan insanın ruhu. bcyni zohurlonirdi.
Z ir/atnıdo bir nofor do olsa dırı insan yox idi. habse alınanların
hamısı öldürülmüşdü.
Foxraddın qayıtdı, özü ilə burabor on nofor götürüb, saray dohlizıno
daxıl oldu, qapıda adamlar qoyub hcç kımsonın ıçon buraxılmamasına
omr vcrdi Xaco Müfıd qabaqda gedirdi. (), kiçık bir qapıya yctişirkon:
- Vuzir buradadır. dcdi.
Foxraddin ikı nolorlo borabər ıçurı gırdi, Toxtamışın yaxasından
tutub adam lanna tapşırdı:
- Həbsxanava!
Xaco Müfıd başqa bir otağı gösturib
Ə m inn özü bu otaqdndır, - dcyib boynunu çiynino qoydu. Bir
azdan sonra Əmir öz adamlan ılo burabur qollan bağlanmış bır halda
hobsxanaya göndənldı.
Huram otağına kımsə daxıl olmadı. Fəxroddinin əınrı ilə xacə
Müfid ıçari daxil olub Əmırin qadını Safiyə xatuna baş əydi və
Xanımı Faxroddin dəhlizdə gözləvır. - dcdi. Bir azdan sonra Safiyo xatun qucağında kıçik bır qız uşağı otaqdan dışarı çıxdı. Qadın
qorxusundan titrayir və ağlayırdı Fəxroddın onun hoyəcanını təskin
ctmok üçün tcz-tcz dcyirdi:
Qorxmayın N e ctnıək olar? Bu hadisəyə ərinızin özü səbəb oldu.
Safiyə xatun yalvancı bir səslə:
- Rica cdıranı. bizı Nizaminin m ərhom otinə tapşınn. O, mərhomotlidir. O bızi ölümdan və təcavüzdən saxlar. - dcyirdi. Fəxrəddin
onlan mühafizə ctm ək üçün öz vaxın adamlarına tapşırıb - böyük şair
Nizaminin cvino aparın, - dcdi.
Üsyançı xalqı sakit ctmək mümkün dcyildi. Mülkü əlındən alınan.
oğlu, qardaşı öldiıriilən və qtzlan alınıb Bağdada göndərilonlər bir
ağızdan cəza təlub cdirdilər. Əmirin sarayındakı bcş yüz nəfərdən ibarət cariyə. kənız və xidmətçıni bir ycro yığıb moscido doldurdular. Saraydan hökum oiə ınoxsus olan şcylər vo vəsiqalər vaxt ikən köçünildu. ondan sonra saray xalqın ixtiyarına buraxıldl. Konızlərin və qarovullann əlinə azadlıq kağızlan vcrilıb buraxıldı. Canyolərin hamısına
evlonnu və ailolorinə qayıtmaq üçün yol xərcı vcrilib yola salındı.
Üsyandan bir həfta kcçnıış Ə m inn vəzirı Toxtamışı cdam ctmok
iiçün M alıkşah mcydatıında dar ağacı qurulmuşdu Minlərco adamın

gözü qarçısında Toxtamışı dar ağacının altına gətirdilər. Fəxroddin bir
sokinin üstünə çıxıb mcydana yığılan xalqa müraciot cdib dcdi:
Aran xalqı! Nəhayət, intiqam almaq növboti, illərdən bori əzilənlərin, həqarotlər və işgoncolər göronlərin olino yctişmışdir. Hamin
bu dar ağacında asılacaq zat qırx ildən bəri bizim minlərco günahsız
qardaşlarımızı va oziz votondaşlanmızı dar ağacına çəkmişdir
Din vo şəriət pərdəsi altında işləyan bu dinsizlər, xəlifə, Allah və
pcyğəmbərlər adından danışaraq pula, mala, var vo dövlotə. insan zəhmotmin bol-bol istismanna qonaot ctmodilor Hor şcyi aldılar. Kişilori
dar ağacının altına, qadın və qızlanmızı isə həramxanalara götfırdülər.
Şəbran. Bcloqan, Borzond, Koştasəfı qızları Bağdad xəlıfolənnın saraynna hodıyyo göndənldi Xalqın əziz və gözol qızlannı qoyun sürüsü
kimi saraylara sürüb bir-birlərino bağışladılar bu gün Əminn sanayında olan mınlərcə qızlar, kənizlər, cariyələr, xidmatçı qadınlar azad
cdilmişdir Hazırda Əmir İnancın yaxası bizim əlımizə kcçmış. ondan
Bağdada göndonlən qızlan tələb edirik. Bu gün zalımlərdən haqqhcsab çəkm əyə səlahiyyətimiz vardır. Biz hcç kəsdən qorxmuruq Qoy
bu intiqam üçün bizi cozalandırmaq istəyən atabəylər də öz qoşununu
götürüb bizim üstümüzo gəlsin Biz azorbaycanlılar yabançılann istilasına qarşı apardığımız mübariz.ədə çox düşmoni əzmişik. Bu miibarizə
vo üsyan davam cdocokdir. Azərbaycanlılar, indi işo başlamalısınız!
Foxroddınin bu sözündon sonra Toxtamışı dar ağacına qaldırdılar.
Lakin əhali sakit olmamışdı Onlar "Əmır. Əmir!” - dcvə qışqınrdı.
Həyəcana gəimiş xalqm qarşısını almaq mümkün olmadı. Adamlar
həbsxanaya hücum ctdilər. Yanm saatdan sonra Əmirııı badani də
Toxtamışın yanmdan asılmışdı
G əncə xatibi və G əncə qazisinin cvləri qarat cdildiyı zaman onların cvlərindən hər cür musiqi alətlari. şərab ilə dolu küplor. kasalar və
piyalələr çıxırdı G əncə camaatı bunlan gördüyü /am an vaxtıla şaıru
M əhsəti xanımı çalıb-oxum aq üstündo Gəncodun sfırgün ctdirən qaziyə və xotibo lonət oxudular
Gizli vəsiqələr yoxlandığı zaman bır çox mühüm və gizli m oktubla bərabər. xəlifənin Əınir Inanca göndərdiyi biı ncço maktub du tapıldı. Azərbaycanın vazıyyətıno dair yazılmış məktubların bınsindo
xolifo Əmir Inanca bclo bir göstariş vcrirdi:
“Əhalisi ərəb olmavan m am lokətlərdo xolifə nüfuzunu borpa
ctmok üçiin silah işlotmunin vaxlt kcçmişdir Bclo m am lakatlərdo

dinin nüfuzunu qaldımıuq, xəlifonin niiluzunu müdafiə ctmək deməkdir. Siz xolifonin nüfuzdan düşməsi sohoblorini ancaq dinin nüfuzundan düşınosindo aparmalısınız.
Buııa goro do çalışmalısımz ki, azorbaycanlılar oroblorm onlara
qobul cldirdiyi dinı gcrı qaytarmasın vo başını dini hökmlori altından
çakib çıxannasın.
Tarixdon aldığımız locrübolor göstorir ki, islam dini həlolik Ay.orbaycan xalqının milli xüsusıyyntlonnı ycyib ınohv cdo bilmomişdır.
Babökin vo sairlərın üsyanları göstordi ki. azərbaycanlılar islam dininın qanunlanm hozm cdo bilmozlor. Çalışmalısınız ki. xalq bu dinə
yabançı vo məcburi bir dın kımı baxmasın.
S i/ obos yerə tok-tək oroblonn Azərbaycanda yaşaya bilməsı
üçün açıqdan-açığa ıxtilaf çıxarırsınız. Bu çox sado və faydasız bir
nıübanzodir. Onu bılmolisıniz kı, dinı olduğu kimi saxlaınaq ərobi bütünlüklo saxlamaq kiıııidir. Moktubda Mohsoti xanım kimi şairənin
köçürüldüyünü yazırsan. Bu mübarizo dcyil. siz yalnız çalışaraq Molısotilori yaradan mühiti və şəraiti zohərləyıb məhv etməlisiniz.
Yazdığınız moktublar göstorir ki. din, təriqot və mozhəb işlori ilo
xalq o qodor do maraqlanmır. Buna göro do vaxtlannı şerə. musiqiyo
və milli modoniyyət ışlərınin ınkışafına sə rf cdirlor.
Bunun üçün do mon keçon moktublarda sizə məslohot görmüşdüm
ki, otrafdan dın vo torıqot alım lənnı çağırıb dıni mübahısələri xalqın
arasına salın Möcüzolor və xarıqüladə hadisolor yaradılmasına çalışın.
Bılmirom no üçün Şımali Azorbaycanın dağlıq hissəlorm də olan
mıirıdbazlığı inkişaf etdınnin.iniz... M ündbazlıq yalnız xalqın şüunınu din otrafında bır ycro yığmaqla kifayotlonmir. Müridlordon düzoloıı dostolori lazım goldiyi zaman silalılı qiivvə yerino ışlətmok
müm kündür” .
Əldə cdilon moktubların ıçorisındo haşqa məktublar da var ıdi. O
məktubların bozısındo xolifo maddı yardım təlob cdir, ıpoklər. qumaşlar, xalçalar göndərılmosino omr verirdı. M əktubhınn birisində:
‘‘Sənə on nofor qara qul göndordiın. Əvozindo ağ bonizli cariyolor
gündormolison. Ilazırda hodiyyo vcrmok üçiin Bağdadda gözol cariyolər çox azdır", - dcyilirdi.
Moktubların birisindo Qotibonin Qızıl Arslanla apardığı mübarizo
vo Qotibonin ona sui-qosd hazırhımasına dair qısa cümlolor var ıdi.
Moktubda Ataboy Mohəmınodin Şimali A /orbaycanda islahal aparmasına qarşı əngol törədilmosi do tapşırılırdı.

Üsyan qurtarandan sonra Əmirin zirzomilorindo olan mcyitlər çıxarılıb kim olduqları yoxlandı. Meyitlor içorisındo bcş-altı nofor üsyançı vardısa da, qalanlann hamısı üsyan lıeç bir əlaqəsi oimayun
adamlar ıdi. Çfınki əmirın əlino hor kos düşmüşdüso: ‘‘Aranlıdır, molıv
ctm ək lazımdır - dcyə cdam ctdirmişdi. ölənlorin içorisində tacırdən
başlayaraq saraya şcy daşıyan hamballara qodor var idi.
Bunlardan əlavə, sarayın zir/.omilorindo qırx ıldon bərı harada
mohv olduğu molum olmayan bir çox üsyançılann vo Əmırin scvmodiyi adamlann sümükləri və nişanəlon tapıldı Qobirislan şoklı almış
zirzəmilordo basdınlanların kımlor olduqlarını xacə Müfıd bir-bır
göstərirdi.
Z ır/om ilon öyrənmək işi bir aydan artıq davam ctdı Hor kəs, Aranın hər yerindən xəbər tutanlar Goncəyə golorok öz ölülonnin sümüklərini axtanrdı. Xacə Müfıd ancaq bu vozıfoni ifa ctmək üçün ölümdən qurtardı.

M ATƏM
Gənco üsyanının xəbəri və Əmirin Toxlamışla borabər dar ağacına
çəkılmosi hadısəsi Homodan saraylarında böyük bir matəmə səbob
oldu. Qətibomn sarayında qara rəngdon başqa bir şcy görmək olmazdı. Atasına vo onun qoca vəzirina ehsan vcrıldı Qotıbə bu hadisədo
Qızıl Arslanı təqsirləndinr, Atabəy Mohəmmoddən müqossırlorə cəza
verilməsini toləb cdir və deyirdi:
- Qızıl Arslan istəsəydı, Goncədə üsyan yaradılmaz və moniın
ata-anam ın başına bu fəlakət gəlməzdi.
Ataboy M əhomməd do buna ctiraz cdorək deyirdı:
- Fikrində yanılırsan Bu faciənin osas sobobi sonin öz atandır.
Bunu mən çoxdan borı səno dcmişdim. Bu hadiso mütloq baş vcroeəkdi. Aran vo ümuıniyyotlo Şimali Azərbaycan xalqında üsyan nıhunun
osası çox qodimdir.
Mon birkorolık buna nohayot vcrocəyom, müqossıriori cozalandıracağam, ona omin ola bilorsiniz.
Nə etmok olar? Hadısolor ancaq insanlar üçiindür. Xüsuson böyük
adamlar ətrafında baş verən hadisolor onların ö/. böyüklüklori qodər
böyük olur.

Qətibo Ataboyin sözlonndon hcç bir qonaət oldə cdo bilmirdi. O,
Qızıl Arslandan intıqam almaq və Fəxrəddmlo Ni/am ıni məhv ctdırmək üçün gcco-gündüz düşünürdü.
Safıyo xatuııla xırda qızı Taliə Həmədana gələndən sonra üsyanın
nə cür başlandığını və kimlərin orada ıştirak ctdiyı mosəlolori tamamilə aydınlaşdı.
SaFıyo xatun həm ərini, hom də Qızıl Arslanı təqsırlondirdi. O dcyırdı ki:
- Horgah Qızıl Arslan istosoydi. bu üsyanın qabağmı ala bilərdı.
Çünkı bu üsyanın zominəsi xolifənin ölüm xəbori çıxan gündən qcıyulmuşdu. Bu qodər böyük bır üsyan bir günün içərisində düzəlmomişdı. Ay yarımdan bəri üsyançılar Goncoyə yığışırdı Fəxrəddin Aranın hər torəfınə adamlar göndərir və öz dəstələrini düzəldirdi. Qızıl
Arslan bu hadisənı bılməmiş dcyildı. O istosəydı. bir həftənin içorisindo Cənubi Azərbaycandan Araz çayını kcçib üsyanı boğa bilərdi.
Atabəy Safıyo xatuna sual vcrdı:
- Əmır bu vəziyyət haqqında Qızıl Arslana xəbər verdimi?
- Xcyr. bizım hcç bir vaxt T əbnzlə olaqəmız olmamışdt. Ancaq iki
nofər qasıdi təcıli moktubla Həmodana göndormişdik. Onların ıkisinı
də yolda tutub moktublarını ollənndən almışdılar.
- Faciəni homın bu nöqtə qoymuşdur Mən bunu biltrdım. Sizin
rəhmətlik ərinızo Tobrizi tanıması üçün bir ncçə kərə mosləhot görınüşdüm. Bövük bir xoşbəxtlikdir ki, Safıyo xatun vo bu uşaq ölüm dən
xılas olmuşdur.
- Biz bu barodo Nızamıyə minnotdar olmalıyıq. Bızı mühaflzə
cdən və evində ycdirib saxlayan o şaır oldu. Bunu biz özümüz Fəxroddındən xahiş ctdik, o da buna ctiraz etmodi. Onun bu qədor aliconab
bir zat olduğunu bilmirdim. Onun qadını bu yctim qızı öz oğlu M əhəm m əd kimi scvirdi. Ənm in toqsirlonno gəldikdə, çox böyük idi.
Üsyana bır neçə gün qalmış üsyançılar Əmirə moktub göndormişdilər
Onlar həbsə alınanların azad cdilmosi şərtilə saray və saray xalqına
əmniyyot vcrocəkloriııı bildırmişdilər. Şübhosiz ki, bu da Nızaminin
təşəbbüsü ilə düzolən bır işi ıdi. Horgah bu toklif qəbul cdilsəydi,
bızim hamımız G əncədən salamat köçüb istədiyimiz şeylori do özüm üzlə bərabor çıxara bilərdik.
Atabəy sürətlo bir sual verdi:
Nə üçün o toklifı qobul ctmodiniz?
Mümkün deyıldi. Çünki bir ay m üddətındo hobs olunanlartn hamısım sarayda edam ctm işdilər Zırzoınilor insan ıncyitlori ilo dolu idı

Atabəy başına hərəkət verib:
Nə qədər böyük bir xəta! Momləkət bcloliklo idaro olunarmı?!
Mən onları cozalandıracağam. lakın bir üsyançı kimi yox. hökumot
omrlərınə qarşı ıtaotsizlik göstəronlər kimi.
Ataboy Məhommod dorhal İnıq vo Fars ölkəlonno formanlar göndorib qoşun yığılmasına əm r vcrdi vo eyni zamanda Qızıl Arslana da
məktub yazıb göndordi:
“Əziz qardaşım!
Mon bclo zənn cdırom aranlılarla Əmir İnanc arasında mövcud
olan ixtılafı qansız vo üsyansız həll edə bilərdik Lakin iş-ışdon kcçmişdir, momləkoti başlı-başına buraxmaq olnıaz Dıkbaşları öz ycnndə oturtmaq lazımdır İraq, Fars və Rcy qoşunları hər tərofdon axıb
Həmodana gəlir Sən do C'onubı Azərbaycan qoşununu hazırlamalısan
Bu günlor Şımali Azərbaycan və Aran ölkəsıno qulaqburması vcrmok
üçün Homədandan böyük qoşunla hərəkət edəcəyəm ".
Qızıl Arslan Atabəy Mohəınməddon bu qədor ycrsiz məktubu aldığı zaman kədərlondi. Momlokotdə hodər qanlar tökülocəyinı vəqin
etdi. Buna görə də Atabəy Mohommədə tocili bir ınoktub yazdı:
“Əlahozrət!
Göndorilən moktub əlahozrəto somımi qardaşlıq mohobbotı bəsləyən bu hoqirı qənaotlondımıədi. Mən clə bilirəm ki. Əmır Inaııcla
aranlılar arasında mövcud ohın ixtilafın mahiyyotini bilon hor bır kos
mənı toqsirlondinməz. Voziyyət banşılm az bir şəkil almışdl. Mənco.
ycno do voziyyotin ağırlığına baxmayaraq hadisonin qarşıstnı almaq
mümkün ıdi. Lakin Əmir İnancın mono müraciot etməmosi. Tobrız
höktımətini tanımaq istəm əm əsi. Homodan şohərınin isə uzaqda olması vəziyyoti dayandırmaq iiçün mono iınkan vermodi. Ancaq əlahozroto orz ctmək istoyirəm ki, Aranda çıxan üsyan nıorkozi hökuınotə qarşı düzolmiş bir üsyan dcyıldi. O üsyan ancaq Əmır İnancın
özünə vo onun zalım olan vo heç bır qantına tabe olmayan niimayondələrınə qarşı düzolmışdi.
Şimali azorbaycanlılara qulaqbunnası üçün olahozrətin qoşun yığması tamamilo ycrsızdir. Bu sofor hər ıki torofdon böyvik qanlar tökülmosino sobəb ola bilor Şəxson mon. bir Azorbaycan hökmdarı oltnaq
sifotılo bu sofordo iştırak ctmoyocoyonı Nə iiçün vo kimlonı qulaqburması vcrək?! Kimlordon ötrü? Əcoba, bu üsyanııı sobobinı xalqda

aramağa lıaqqımız vardımıı?! Bu məktubla bornbər Gəncə xalqı torafındən gondonlmiş moktubu məlumat üçün əlahozrəto göndərirəm .
Atabəy Məhəmmod Qızıl Arslanın moktubunu alıb acıqlandı, onun
üsyançılar torofində durduğunu zonn ctdi vo Şimali Azərbaycan xalqı
lərəfındon Qızıl Arslana göndorılon moktubu oxudu.
“Əlahəzret!
Goncədə baş vcren hadiso otrafında yaradılan şübholori dağıtmaq
üçün G oncə xalqı olahozretə molum cdir: Goncədə və cloco də Aranın başqa şohərlərindo başlanan üsyan morkozı hökumətin olcyhinə
dcyıldir.
Aran xalqı Əmir İnancın ctdiyi xəyanətin baresındo olahozretə bir
ncço kore müraciot ctmişdi. Lakın vcrilən orizolərin hcç birisinə cavab
vcrilməmişdi. Buna göre də tongə golnuş xalq öz qüvvətilə düşmoni
məhv ctmək qəranna goidı. Hazırda Aran momlokətındo tamamilə bır
dınclık hökm sürmokdədır. Bütün xalq böyük bır ıntizarla əlahozreı
Qızıl Arslan torefındən m əm ləkətə adil bir hakim göndərilməsini gözloyir. Əmir İnanc sarayı qaret cdildiyı vaxt hökumotə məxsus vosiqolorin vo qıymətlı şcyiərin hcç binsinə ol vurulmamışdır Bu da göstərır ki. üsyan hökumət əlcyhinə dcyil. müəyyən zalim lənn olcyhino
düzəlmişdi. Hər halda omr, hozrət vəiiyyül əm rıdir".
Ataboy bu məktubla da qonaotlonmədı. O. bu moktubun Qızıl
Arslamn moslohotı üzorıno aranlılar tərofindən düzəldiyini zonn ctdi
vo öz-özüne “üsyan cdorək üzr istəyən rəiyyətin mohv olması lazımdır Yerli hökum ətə qarşı üsyan çıxaranlar mərkozi hökumotin əleyhinə do üsyan qaldıra bilorlor" dcyirdi.
Qoşunlar hor tərofdon Həmodana gəlirdı. Sarayda Atabəy Mohommod üçün sofər hazırlığı görülürdü. Yaxında ordu Azərbaycan tərofinə horokot cdocok idi
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Qotıbo Ataboy Mohommodlo Qızıl Arslamn yazışmalarından və
Qızıl Arslamn Azərbaycan sofon huqqındakı narazılığından tamamilə
xohordar ıdi. Q ətibə Qızıl Arslan ilo Ataboy Mohomməd arasmda ixtilaf törotmok üçfın bundan da əlvcrişii bır məqam tapa bilmoyocokdı.
Azorbaycan soforinin başlanmasına o qodor do qalmırdı Ataboy
Mohommod qoşunu gözdon kcçirmok vo onun kcyfiyyotıni toyin

ctmək üçün Kcykur-Əsodabad vo Sohno1 torofiorino gctmişdı. Qətibo
Soba xanımı çağınb Hüsaməddiııin cvıno göndordi vo ona tapşırdı:
-- Soni yalmz onu monitn yanıma dovot ctmək üçün göndorirom.
Onunla bır qadın kimi əlaqudo olmağına ıcazo vcrmirom. Sən bu eundon öz xammının xatirosi üçün onun qadına olan chtıras və ıştahasını
söndürməmolison. Bu gün Hüsamoddinin qadına olan chtirasını coşdurmaq və ona təslim olmamaq vəzifosıni sono tapşırıram Bunun
üçün do səni mükafatlandıracağam. Oğlumun camna and içirem. horgah monim tapşınğımın olcyhinə olaraq ona toslım oiduğunu anlasam.
nəinki sən bu sarayın üzünü görmoyocəksən. cyni zamanda sani diri
qoymayacağam.
Soba xanım üçün Qətibənin dcdiyi sözlənn hcç bınsi əhəmiyyətlı
dcyildi. O hcç də qoncmurdu. Çünki o, Qətibəni bır kora dcyil. yüz dofəlorlə aldatmışdı. Ona xoş golon ancaq Qətibonin dcdiyi:
“Bu gün Hüsaməddinin qadma olan chtırasını coşdurmaq vo ona
təslim olmamaq vəzifosini sonə tapşırıram. Bunun üçün də soni mükafatlandıracağam” sözlori idi.
Bu sözlor onun qulağında noşoli bir suretdo cingildovirdi O adoti
üzre Qətibəni öz sədaqotino inandıraraq dedi:
- Xanım çox yaxşı bilir ki, mənim üçün anamın qobn hər müqoddəsdon müqəddəsdir Anamın qəbrinə and ıçiram. dünyada kışi namına tok bır Hüsaməddin qalsa bclo, xanımın ıcazosi olmadan mnn
onun üzüno baxmaram Nə oiubdur ki?! Yəni mon clo bır alçaq qadın
oidum ki, Hüsamoddin kimi adamlar istədiyı zaman moni özüno təslim cdocokdir?! Əcəba. mon xanım üçün öz həyatımı qurban ctməyo
hazır olduğum zaman öz ehıirasımı oııa foda ctməyı bacarmayacağamnıı?! Moıı bcş doqiqəlik bir noşodon ötrü əbədi soadoti itirecək ağılsız
bir qız dcyiiom. Moləko bir koro bunu bilmolidir, mon bciə qızaın
Q ətıbə onun üzündən öporak yüz qızıl bağışladı vo sonra da:
- Mon elo bir iş düşünüram ki. sən do vo mənim başqa dostlarmı
da hodsiz-hcsabsız sərvot saiıibı olacaqdır İndı gct Hüsamoddını
monim yanıma çağır.
Soba xanım Hüsamoddini Qotibənin yanına çağımıaq üçün yola
düşdüyü zaman hoddindon artıq scvinir vo ayağını hara qoyduğunu
bilmirdi. çünkı o, Qotiboniıı çox böyük bır macoraya hazırlandığını
təyin cdirdi. Səbanın özü do şəxson macərasız yaşava bilmozdi.
' Ilomodun ılo Oısüitın itra.sınüa >ohorlnnltr

Səba. Hüsamoddmin qapısında duran qarovula üzüıüi güsterən
kımı qarovul onun Hüsamoddinin moşuqasi olduğunu bilorak yol
vcrdi. O, cyvana çıxıb Hüsamoddinın yazı otağımn qapısını yavaşdan
vurdu. Bir azdan sonra Hüsamoddın qapını açıb Soba xanımı gordü və
onu ıçori buraxdığı zaman:
Xoş goldın manim ruhum, - dcyorək qollannı onun boynuna salmaq istorkon, Soba xanım tohqir olunmuş namuslu bir qadın kımt dala
çokılıb dcdi:
Sobırli ol. Sonin yanına golon moləkonın möhU'irəm və inanılmış
canyəsıdır, bir nofor kııço fahişosi dcyildir.
Hüsamoddin gcri çokilorok olini-əlino çalıb güldü, ycno do irəli
gəlib əlinı Soba xanımın çiynino qoyub dcdi:
Əcoba. son daima monə nıhum dcyərək boynunıa sanlan Soba
xanım dcyılsonmi?
Bolı. mon homin Soba xanımam, lakin son bunu bilmolisən ki.
gənc qızların ruhu daima bir nöqtə otrafında fırlanmağı scvməz.
Dünon sənı öz tomız ruhu şoklindo göron və boynuna sanlan bir qız,
bu gün sənı gönnok istoməzso hcç do darılmamalısan. Gözollərin bir
xasıyyəli də kişilorı scvgisino baglaınaq, sonra da atmaq, yalvanm aq
və qaçnıaqdır.
Əcoba. bız bır ruh kımi bir-birim izə aşılandığımız zaman bu cür
folsofolorı danışmışıqmı?
Danışmadan qovuşmağın özü do bir fəlsofodir. Bu sirlori qoy
bizim təbıətim iz holl ctsin. Folsəfolorlo məşğul olaraq gözəlliyimi boş
düşüncolər ıçorisində soldurmağa vaxtım yoxdur. Ancaq bunu dcyo
bilərəm ki, molokə sizi hüzuruna dəvot edir.
Soba xanım bunu deyonık otaqdan çıxmaq ıstodikdə Hüsamoddin
tooccüblə baxaraq onu soslədi:
A qız. dayan. dur. bir moni cşıt!
Soba xanını çiyninin üstündon ona baxaraq cavab vcrdi:
Ağıllı qızlar hor bir şohvətporəst kişini yox, ancaq öz qəlbini
cşitmolidir. Bu gün monım hcç kosi cşitm əyə vaxtım yoxdur Qulağım
tozo söz eşitmək və gözüm isə yenı çöhro görmok istəyir.
Hüsamoddin Səba xanımda baş vcrmiş bu ani dönüşo hcç bir səbob
görə bılmırdi Bıınn göra do onu qollan arasına alaraq öpmok istorkən
Soba xanım da qoynundan kıçik bir şüşo zəhər çıxarıb:
M ən ıradomin xaricindo olan hər bir işə ölüm kimi baxıram. Sən
monım dirı qalmağımı istoyirsonso özünü saxla. Monim nifrətim ə
sobob olan hoqarətli ışlərdon ol çok.

Hüsamoddin təlaşla yalvanb dcdi:
- Amandır, yalvanram, zəhori qoy ycrınə, sən özünü zəhorləm aklə mani də məhv cdo bilərsen. Dc görum, axır mendən ne kııni bir həqarət gördün? Olmaya monim dılimdon seno bir iyrenc sözmü dcdilor?! Dünənə qadər sənın özün defələrlə: "Mon sonın üçün yaşayacağam, mon dünyada kışı namına ancaq sani tanıyıram"dcyirdin, bu gün
sənə no oldu?! Gel otur, mənım ruhum. bəlkə do seni kodorləndirən
bir başqasıdır. Sen özgolorin acığını monim üstüme tökmə. Sən bilirson ki. mən Hemədanda sənın cşqınlə yaşamaqdayam Mənı bu qürbat vilayetdə bəndə vunıb saxlayan sənın saçlann dcyilmi? Sən ne
üçün mənim qətlım ə fitva vcrirsen?! Sen mənim Səbasız yaşaya bilməyecəyim i bilirsən ki...
Səba xanım zəhori döşlənnin arasına qoyduğu vaxt gülümsəyərak:
- Gct bu cür qozellorini kişiləri tanımayan ağılsız vo tozə-tozo gözünü açan qızlara oxu. Meni aldada bilmozson. Daha yctor, çünkı qızlar həyat məktəbini aldana-aldana bıtırir. Mən daha o məktəbi bıtirmişəm, - dcdıkdo Hüsaməddin:
- Dc görüm axı bu ani çəkiimenin sobəbi nədir?
- Mon hər sonın kimi qadın düşkünlənnə öz qəlbımin açartnı vcrsəydım, Səba xanım ola bilməzdim. Onu bilirsən kı, dünyada səbəbsiz
hcç bır iş yoxdur, lakin hər kəs də səbeblər haqqında bır-birınə ızahat
vermayə borclu dcyil.
- Soba xanım, hcç bir şcy istemırəm, yalnız o dodaqlannı bir kəra
m ənə uzat...
- Dodaq kı var qəlbin qapısıdır. Həlalik o qapı sənin üzünə bağlıdır. Bildin ki... Daha dayana biimərəm. hələlik!
Səba xanım qapını örtüb çıxdı. Hüsaməddin no cdacayini bılmirdi Bu
dönüşo mühüm bır hadisənin sabəb olduğunu düşünür vo rahatsız olurdu.
Doğrudan da o, Soba xanıma vurulmuşdu. Doğrudan da onu Homədaııda
bağlayıb saxlayan səbəblorin bınsi de Saba xanıma olan cşqı idi...
...Seba xanıın şad və razıqalıcı bir hərakatlə Qətibanın otağınıı
daxil oldu və:
- M aləkənin tapşırdığı vəzifəni ıfa ctdım İndı bu saatda o stzın
lıüzurunuza gələcəkdir. Mən onun qapısını önüb dışan çıxarkan o. başına vurub kürsünün üstündə oturdu. O məni bu gün gözlayirdi. axşamdan ikı saat kcçənde onun yanına gctməli idım. O böyük hazırlıq
görmüşdü, lakın o mondo bu ani dönüşü gördüyü zaınan dali olmaq ısteyirdi...

Hüsatnoddın bu sözü cşidondo qorxusundan oturduğu ycrdnn qalxdı:
- Əcoba biz Ataboyi öldürmoliyikmi?! dcyo soruşduqda, Qoiibo
cavabında dcdi:
Burada qorxulu bir mosolo yoxdur. Vaxtı golırso. bu ölümün barosındo do düşünmolıyik. Lakın hololık bir suı-qosd hazırlamalı vo
bunu da Qızıl Arslanın ünvanına bağlamalıyıq. Ancaq bu sui-qesdı ustalıqla başa çatdırsaq. Alaboy Mohommod öz qardaşının düşmenliyıno
ınana bilor. Buna göro do mon Alaboyin soni öz yanında Azorbaycana
aparmasına zomine hazırlamışam. Sen hcç do qorxma, sofer zamanı,
xüsusen muharıho vaxlı monim sono tapşırdığım vozifolorı hoyala kcçırmok hcç bır çoiinlık istomır.
Ikıncı vozifo, monim atamın qatıllorını cozaiarına çatdırmaqdan
ıbarotdir. Son Fexreddinın başını meno golırondon sonra anıq Ataboy
Mohommodın sağlığında bclo Qotıbonı öz qolianntn arasında görocoksen Çünkı ınon ancaq atamın qalilinin başını görondon sonra yasdan çıxa bilocoyom.
Hüsamoddinın şadlığından vucudu tıtrodı, o. dolı kımi sözo başladı vo:
Moleko buna and ıçmolidır, dcdıkdo, Qotibo do:
- üğlum Qütliiğün camna and ıçırom. inandın ki?!
inandım, manim ruhum! İnandım. Moiokonin dcdikienni öz heyaiımın qıymotino olsa da ycrino yctırocoyom. Mon Foxroddindnn
oskık qohroman dcyilom. Çoxdan borı mon onunla qarşı-qarşıya golınok istoyirdim
Qotibo ycnndən qalxıb Hüsamoddinın yanına goldi vo olıni onun
elino uzadıb dcdi
Dctnek ki. biz danışıb razılaşdıq.
Ilüsamoddimn vücudu esirdi, chliras onu lamamıle özlüyünden
uzaqlaşdırmışdı. Qotıbe öz fıkırlorını onun qolbindo möhürlomok ve
onun hcyvani düşüncolorine uzun bir öm ür vcrmok üçün dodaqiarını
Hüsamoddino uzatdı Hüsamoddin onun dodaqlarım güclo buraxdığı
zaman bu söziori cşitdi:
Monım scvımii doslum, dalısı sonra.

HÜCUM
Alaboy M ehommodin böyük bir ordu ilo Şimali Azorbaycana
hücum clmok xobori hor lorofı qorxu altına almışdı. Gürcüstan vo Şırvan momlokollori bu hücumun pordosi altında iki qonşu oicyhino si-

yasi bir moqsod gizleno bilor dcyorok ciddi bır hazırlığa başlamışdı
Onlar öz sorlıodlerino güclü qoşun yığırdı Bu xobor Aranda vo Şimali
Azorbaycanın başqa toroflorindo loşviş vu hoyocana sobob olınuşdu
Xüsuson aranlılar fars vo orob qoşununun Azorbuycana gotirildiyini cşidon zaman Qızıl Arslana mokttıb göndormoyi vo özlorinin onlara toslim olmayacaqlannı xobor vcrmeyi lazım bildilor.
Aranlılar lorofındon Qızıl Arslana yazılan uzun moktubun qısa
mozmunu bundan ibarot idi:
"Hoşomotli hökmdar!
Alaboy Mohommodin Şimali Azerbaycana böyük bir ordu gotirmosi xalqııı hoyiK anına sebob olmuşdur. Şimali azorbaycanlılar ıkincı
koro olahozrotloro bildirir ki. hazırda hökumolo qarşı momlokotdo hcç
bir üsyan yoxdur. Əlahezrotlor momlokolo adıl vo ış bilon bır hökmdar
göndororso. məmlokotin tnorkozlo olan olaqosı ovvolkindun daha artıq
möhkom olacaqdır. Böyük bir ordunu momiekotə golırmok. xüsusen
okin vo biçin zamanı xalqın tarlalarını basdırmaq. moınlokotı böyük bır
aclıq feiaketino sala bilor. Əlahozrollorın hor ıkisino molumdur ki.
Azorbaycan xalqının tobioli bam-başqadır Onlar hcç bır zaman çolin
voziyyoiin ailından loslım ve yaivannaqla çıxınaq ıstomozlor Buna
göro do olahozrotlor Azorbaycanda qaıı tökülmösıno razı olmasınlar”
Qızıl Arslan bu moktubu aldığı zaman Alaboy Mohomnıodın ordusu Tobrızin sokkız vcrsllık mosalbsindo olan Ucan vo Scyidabud şo
herlorindo ycrloşmışdi. Alabey ordusunun Ucan vo Scyıdabad ion>florınde ycrloşmosı Qızıl Arslamn paytaxtını arxadan mühxsıroyo almaq
nümayişi dcmok ıdi. Buna göro do Qızıl Arslan "Tobrız ıstıdır” dcyo
Azorbaycan qoşunlarını Atabey Mohoınmodin Şımalı Azorbaycana
gırmok istodiyı kimi yolun otrafına ycrloşdırmışdı
Qızıl Arslanın on min nofordon ıbaroi atlı ordusu Sohcınd dağının vo
Siyahuhun otrafında vo Morond iio Xoy şohorlon arasında ycrloşmışdı.
Bu qoşun Qızıl Arelanın qorxuya salacaq bir hadiso naticosindo Ataboy
Mohommodin Ziyaülınülk körpüsü vasitosilo Araz çayından kcçib Culfa
və Naxçıvan şohərlərini oldo ctmosino maneə törodocok ıdi.
On mindon ibarol başqa bir ordu da Alaboy Mohommod ordusunun arxasına kcçınok və onun qayıdacaq yollanm kosməkdon ötrü
Dchxarqan, Ərğan vo Marağa mahallarında ycrloşmişdi

Qızıl Arslanın böyük orüusu Ataboy M ohammədin Şimali Azorbaycanın Qarabağ ölkosıno giro bilocoyi yolların arxasında idi. Bu
yolhır Araz çayının üstündokı Xııdaforın körpüsüno gcdocok yollardan
ibarot idi.
Qızıl Arslanm bu ordusu Kulcybor vo Əhor şohorlorindo dayanmışdı Bunlar istodiyi zaman körpünü kosocok va Ataboy ordusunun
gcdib-golmosino imkan vcrmoyocok idi.
Qızıl Arslamn bu qodor böyük hazırlığına sobob Ataboy Mohommodo ınanmaması idi. Əvvola o, Ataboy Mohommodin Qotibonın tosirino düşmosindon şübholomrdi. Ikınci do, Ataboy Mohommod
Gonco üsyanının soboblorinı Qızıl Arslanın ctinasızlığında görürdü
Ataboy Mohommod fursot oldo etdiyi z.aman qardaşı olduğuna baxmayaraq onu Azorbaycan hökumotındon götüror vo bolko do onun gözlorino mıl çokdıro bilordi.
Qızıl Arslaıı hazırhğını görüb. özünü tomin ctdikdon sonra dörd
minlik bir atlı ordu ılo Ataboy Mohommodi Gavokan şohorindo istiqbal cdib Tobrizo gətırmok üçün yola düşdü.
★★ *
Atabəy M əhəmmod ycno do Qızıl Arslamn Şımali Azorbaycan
haqqındakı llkirləri ılo hcsablaşmadı, lıətta Qızıl Arslan aranlılann son
moktubunu ona göstordiyi zaman Atabəy gülorək dcdi:
Hüsamoddıni mın nofər atlı ilo göndorəram, Şimali Azərbaycanın altını üstünə çcvirer. Sən ya azərbaycanlılardan qorxur və yainki
moni qorxudursan. Ycno də dcyirom, son istəsoydin. aranlılar bu cosaroti ctməzdilor. Əmır İnanc hər nə idi, biz bilırik I.akın o monim quyınatam idi Hom do xoiifonın damadı idi Üç günün içərisində Qarabağ ölkosino on min atlı tökə bilərdin. Görünür ki, mənim kiçik qardaşım rnüştorok ış yolundan boyun qaçırmaq istəyir.
Buna göro do mon Şimali Azorbaycana türk dilındə danışan bir
nəfor də qoşun aparmayacağam, son də bu səfərdo iştırak ctmoyocoksən. Mon roiyyətın dıkbaşını scvmorom. Qoy şımali azorbaycanlılar öz
Foxrəddin vo Əlaoddinlərino güvonsınlor Onların hor birisinın qabağına m inlərcə Foxreddin və Ə laoddinlər qoyacağam Iki gündən sonra
Araz çayım n Şimal torofini odlar, tüstülor, dumanlar vo at dım aqlannın altında qoyacağam.
Qızıl Arslan ctiraz cdorok dcdi:

Bu yaramaz, əlahəzrət. Azərbaycan xalqını qaret etmok, yandırıb vo öldürmok üçün fars vo orəblori yığıb gotirmok sənin ədalotino
yaraşmaz Bunlar hor cəhotcə hizimdir. Bız bunlara arxalanıb hökmdarlıq cdə bilərik. Mon şimaii azorbaycanlılan müdafio etmirom.
Lakin üsyan cdon hor bir momləkətə ow olco üsyançılann vcrılmosı,
zororlərın ödonmosi vo başqa-başqa toloblor vcrmok laz.ımdır. Horgah
onlar bu təlobləri rodd cdorlorso, Ataboy ordu vo qoşun qüvvotılo iş
gormoyə haqlıdır. Lakin mon hcç bır zaman goləcəkdo ıdaro edəcəyim
məmlokətin qarat cdilməsinə imkan vcrə bilmorəm.
Qızıi Arslan son təklifi Aıabəyo qobul etdiro bildi O, bu toklifin
şımali azərbaycanlılar tərofindon qobul cdilməyəcoyini, üsyançıların
vcrilmoyocoyıni yoqin cdirdi. Lakin onun bu toşəbbüsü şimalı azərbaycanlılara vaxt qazandırmaq üçün idi
Atabəy Məhəmmod mirzəsinı çağırıb bu məzmunda bir moktub
yazdırdı:
■'Azorbaycanlılar!
Xanədanımızm ncmət vo morhəmotini hökmdarlığımızın raiyyotpərvorliyini nozəro almayaraq əlcyhimizə üsyan cdonlori cəzalandırmaq üçün golon ordum, hor iki torofdon Araz çayına yaxınlaşıbdır.
Bunun üçün sizə aşağıdakı təloblori vcrırom:
Birincisi - Üsyan başçılanm göndərilən siyahı üzrə hobso alıb hüzuruma göndərəsiniz.
Ikincisi Dağılan mallan bır dinarma qodor bir ycra yığıb göndərmolisiniz.
Üçüncusü - Üsyan zamanında öionlorin qan bahalannı vcrmolisınız.
Dördüncüsü - Əm inn sarayından apanlan sorvoti qaytarmahsınız.
Beşincisi - Gətirdiyim ordunun bütün məsarifini ödəmoiisiniz.
Bu şortlor qobul edilmodiyi toqdirdə ordum Şinıalı Azorbaycamn
daşını daş üstündo qoymayacaqdır. Bu şənlorın qobul edihnosi iıçün
sızə on gün möhlot vcriratn’'.
Atabəy M əhommədın aranlılara vcrdiyi təloblərə müsbot cavab
vcrilmodi. Moktubu apanın qasid cavabmı gotirmişdi. Cavabda belə
yazılırdt:
" Ə\<vaia, üsyim başçılannı vcrmok mümkün dcyildir. O zaman
bütün Şimali Azorbaycan xalqını hobse alıb Ataboyin hüzunma göndərmok iazımdır

/kincisi Əm inn suraymdaıı aparılan mallnr Əmirin özüno moxsus
dcyildi, xalqdan qamvı gücü ilo alınan mallar idı.
Üçiiııciisiı - Üsyanda ölonlorin qan bahasını üsyana sobəb olanlar
verməlidir.
Döräiinciisii - Əmirin sarayından apanlan və hökumoıə moxsus
olan sorv'ələ ol vurulmamışdır, onu hor zaman Alabəyin hüzuruna toqdim cdo bilorik
Beşincist Golirdiyiniz ordunun mosarifini sizin ölən qayınatanız
Əmırin malikanolərini satıb Ödəməlisiniz. Çünki gətırdiyiniz ordunu
onun intıqamını almaq üçün gəıirirsiniz. Hundan başjqa cavab ola
bilmaz. Ataboy həzrətlori nə moqsodlə Şimali Azərbaycana gəlirsə,
biz do haman moqsodlə olahozrəli qarşılanıağa ha/ınq".
Atabəy Mohommod Şimali Azorbaycan xalqı torəfindon göndorilon bu cavabı o.xuduğu zaman başının tüklori qabardı. O, artıq şimalı
azərbaycanlılann qılınc və qüw oto toslım olmaq istomodiyinı təyin
ctdı O. tcz-tcz Qızıl Arslanın üzüno baxaraq:
"Aiaboy həzrotlori nə məqsodlə Şimalı Azoıbaycana golirsə. biz. do
haman məqsodlo əlahəzrətt qarşılamağa hazınq" - dcyirdi
Məktubu alan günün axşamı Atabəy Məhomməd, Hüsaməddin vo
İbn-İddarı yanına çağırıb ənır verdi:
Sabahdan başiayaraq ordunun hərəkoti üçiin hazırlıq apannalısınız. Ən əvvol dörd min nələr atlı ilə Hüsaməddin Xudaforin körpüsünü
keçib bır an dayanmadan Qarabağa hücum ctmolidir.
İbn-İddar on min nəfordən ibarət atiı qoşun iiə Sofiyan və Mərənd
şəhorlonndon kcçib Ziyaülmülk körpüsü vasitosiiə Naxçıvan və Culfa
şəhərlənni işğal etməiidır Silahia müqavimət göstəroniori qırıb ailəiərinı
İrana köçümıolisınız. Onlann ycrlərinə başt|a ycrin xaiqını köçürəcəyonv
Duz və çörəyo ctına etmomolisiniz, toslim yalnız qılınclar və oxlar
vasitosiiə olınaiıdır. Hvlor. tarlalar və xırmanlar yandınlmaiıdır. Yanan
kondlonn vo tüstüloyon bınalann ıçərisinden kcçib G əncəyə girmolisiııiz. Üsyanda ıştirak ctmoyon şohorlərə və kondlərə toxunmamlısımz.
Təslim ctdıyiniz ycrlordə hakimlər təyin cdəndon sonra irəli herəkot cdərsiniz.
Atabəy hər no ki, lazım idi tapşırdı. Bu lapşınq üzorino ordu ikı torəfdon Araz çayını kcçmok üçün horokot etdi. Qarabağ ve G ence üzərinə hücum cdon ordu Xudaforin körpüsünü kcçondon sonra bir an belo
dayanm ayaraq Aranın bırinci şohəri olan Haccrəvan şohərinə doğnı at

sürürdü. Ordu yoruimuşdu. Aranda şiddotli quraqlıq kcçdiyi üçün her
yanda susuziuq idi Düzlər, dorəlor yanırdı. Muğandan əson isti vo isıtmoli ruz.ıgar Ataboyin qolobo vo intıqam ümidlon ile yürüyon ordusunu istiqbul cdirdi. Bunsuz da Hüsamoddinın urdusu sunı cəhonnomlor yaradırdı. Araz konarından başlayaraq Baccrovan şəhənno qodor
cv-cşıyıni, tarlasını. okınıni buraxıb çəkilon kondlor. xırmanlar, əkinlər, cvlər ynndınlırdı.
Hüsanıoddinin atlıları Araz kenanndan Baccrəvan şohorino qodor
odlar, tüstülor, toziar vo dumaniar içərisi ilo irəliioyirdi
Ordu yorulmuşdu Baccrəvan altında qoşuna bir neço gün rahatlıq
vcrməklo birbaşa Arana girmək üçün Hüsamoddin orduya omr vcrmişdı
Ordunun çadırları kiçik çayın kənannda qunılmuşdu. Yüzlərcə qoç
ve qoyun boğazlayıb qoşuna ziyafot vcrilirdi Htisamoddin öz çadınnda otunıb iki güııdon sonra böyük bir qolobo ilə Goncayo girəcəyini
düşünürdü. Onun arzulan ycno də içmek üçün əlino aldığı piyalosindo
təcəssüm cdirdi. Piyaiəsində o. Fəxroddiniə vunışurdu. O. kəmondini
atıb onu atından düşüriir, onun qollannı bağlayıb Qotibonın hüzuruna
gətirir və nətıcəde bu qolobomn mükafatı olaraq Qətibo qollannı açıb
Hüsaməddıni qucaqlayır, Hüsaməddin dodaqlunm uzadıb Qotıbonin
yaqut kımi dodaqlannı dişlomək istərkən sərxoş sorkordonin dişlən
şüşo piyaləni qınr və dodaqlanndan qan töküiür.
Hüsaməddinin ordusu ıkı gün istirahət etdi. Farslar, oroblər vo iraqiılar səbırsıziıklo iıücumu göziəyirdi. Onlar zengm şəhorlonn vo Goncənin üstüno gctməyo tələsirdılər. Onlann qonımot daşımaq üçün ycdəklənndə gətırdiklen atlar və çuvallar boş-boşuna dururdu. Çünkı
köçüb gcdon kondlərdə ollənno qənim ət adına heç bir şcy keçməmişdi.
Ordu başçıları bunun üçün de qoşunun adından Hüsamoddinə sifarış göndorıb hücum omri vcrilmesini rica cıdilor. Sorkordo razı oldu.
Ordu bir gün sonra hərəkət cdəcəkdi.

Q Ə LƏ BƏ
Atabəy Mohommədin Gonco üsyançılannı cəzalandırmaq üçun
Təbrizdon Qarabağa horəket ctmosi xobori Goncodə cşidilon kimı
Aran şəhorlərinin hamısına hazır olmaları üçün xəbor verildi. Bir hoftonin ıçorisində altı mino qədor mühanbo təcrübolori gönnüş atlı Fox-

(\ıriyo da.Mİ «lub llüsatnoddinin goldiyinı xobor vcrdi. Seba
xanım Qotiboyo tozıın cdorok otaqdan çıxdı.
Ilüsamoddin içori girib salam vcrdıkdo Qotibo onun üzüno diqqoıdo baxaraq Soba xammın özüno sadiq qulıb-qulmadığmı yoxlamuğu
başladı ilüsam oddinin boynunun damurları tcz-tcz atırdı. Vücudundakı qun sanki lamatııilo gicgahlannda olan kiçik damarlaru dolmuşdu.
Gözlormın ağındakı qırmızılıq artmış. göz boboklori iso bulanıq bir
şokıl ulmtşdı. O no qodor özünü olo ulmnq istəso do varlığını ohuto
ctmış chtırasın olındon yaxasım qurtura bilmirdi:
Qoiibo Səba xunıınn inundı vo molızun bir halda:
Olur. ınonim somımi doslum. dcdi
l lüsumoddın oturdu. Qolibə onun kcfını xobər alaraq soruşdu:
Hu gün stmə nə olmuşdur? Varlığında böyük kədər və hocəyan
görürəm.
Ilüsamoddin mohrumiyyot qarşısında aciz qalanların voziyyolino
düşorək danışdı:
Ah möhtoşom rnələko, lıunsı günümo şudlanım?! Madam ki,
mənim şadlıq vo fəroh uldığım gözol molokə başından uyuğına qədər
qanılara bürünmüşdür. mən nə cür şad ola bilorom?! Əcobu. moloko
clə bilır kt, Əmirin baştna golirılon facıo monitn xatiriındon çıxmışdırm ı'' Məloko clo bilir onun gözlorino baxdığım zaman qolbindəki tükənmoz matəm duyğulannı oxumurammt?
Qotıbo cıddı bir voziyyot alıb dcdi:
İnantrum. monim ruhum! Artıq bizim bir-biriınızə buğlı olduğumuz müoyyondir. Bu fikri hcç birzam an doyişdirmok olmaz, çünki bu
likir bizim illordən bon duvam eldirdiyimiz dosıluğun m əhsuludur
Rəhmotlik aiamın sohvlorı bizi bu qodər uzun bir müddotin ayrıltğı vo
anluşılmazlığı ıçorisində ozdi. Artıq atam yoxdur Ananı da uğlını itirmış bır folakətzadədir ki, güşonışinliyı scvir. Indi biz ikimiz qalmtşıq
Bu saray da. saraydakılar da, holta sarayın sahibı do bizo yabançıdtr.
İndi gərok biz bir-birimizin qcydino qalaq.
Son d o bilirsən kı, mon sənin bu namiioyyon hoyut içərisındo gənc
ıkon qocaldığım görmürom?! Lakin nə cdo bilorom? Son elo düşünürson
kı, Qəiibə öz scvdıyi adumlu bır evdo, bir yuşaytşda vo bir dondu yaşumağt istomir?! Son elə bilir\on ki, Ataboyi görmok və onu bir or kimi tanımaq ınənim üçün cohonnom əzabından çotin dcyildir? Sən clo bilirsən
ki, mon sevdiyim adamın qollan arasında nazlanmağı vo hoyatın monovi
lozzotlorinı dadmağı isiəmirom?! Lakın ııo etlim. bir zamanda iki kişinin

qadtnt olmııq namussuzluqdur. Gorok səntn özün do buna ımkan vennoyoson. Holo mon adi bir qadm olsaydtm, bolko də bclo bır xotaya ımkan
vcro bilordim. I lalbuki mon bir momlokotin moləkosıyom.
Buruda hom xalqtn tonəsi, hom do Atabəyin qorxusu vardır. Nə
qodor ki, Qızıl Arslan Ataboyin fikırlərıno hakimdir, bızim soadoiimizin baş lula biləcoyino tnanma. Qıztl Arslanla Ataboyın arasında ixtilaf çıxmazsa. o, Azorbaycan hökumotı başından götüriilmozso, bizım
birloşmoyimizo ümid bağlama.
Sotı Qotihonin varltğını monımsomok istoyirsənso, bu burodo düşünmolison. Hoyata mon dcdiyim şoklı vcro bılmodiyin zaman düşündüyümüz gözol dünyaya qayıda bilmoyocəkson.
Sono somimtyyotlə söz vcrirom, Qotibo başqastm scvmir, sonı
Səba xanıma qısqundığım da bunun üçündür. Son bir məlokoyo sahıblonmek istoyirsənso, bu cariyodon ol çək, çünki belo hərokot monim
üçün tohqirdir Bu roflarmln moni itiro do bilərson.
Hüsaməddın ycno do müqoddəsləro and içorok dedi:
- Mənim qolbımdo molokoniıı scvgilori doğduğu zamandan bori,
molokoni tohqir cdo bilocok heç btr fona horokətdə bulunmamışam
Molokonın hor bir əmrt monim üçün qanundur. Lakin Qızıl Arslanla
Atabəyin arasında ıxtilaf yaratmaq barosindo daha dorindon düşunmək
lazımdır. Çıtnki hor kiçik bir ıxtilaf notıcosındə Qıztl Arslan kimı bır
hökmdann Azorbaycan hökumotindon götürülmosım oldo etmək olmaz
Qətibo:
- Elədir, dedıklərin doğrudur, - dcdi.
Dənndon düşünmək lazımdır Lakin hazırkı fursoti do oldən buruxmuq olmaz. çünki Atuboytn Azorbuycan səforino çıxması iki-üç gıinün işidir.
Qotibə sakit dayantb Hüsamoddinin cavabmı göz.lodı.
Hüsamoddin düşünürdü, kıfayət\'crici vo Qətiboni qanccdicı bir
cavab tapa bilmirdi. Nəhayot, Qotıbo sükutu pozııb onu çotinlikdon
qurtarmaq üçün dcdi:
Mən sonin çotinlık çokdiyini hiss edtrəm, buna göro do sonə tapşırmaq istodiyım vozifolor barostndo ızahat vcrmək istəyirom. Aiaboy
Mohəmmod öz ordusu ilə Şıtnali Azorbuycnna gcdır. Son özıııt do bılirson kı, Qtzıl Arslan bu sofordon razı dcyil, orada işlirak ctmək istəmoyocokdir. Bu xırda ıxtılufı böyüdə bilsək, bütün moqsodlərimız olo
golmiş olucaqdır lxtilafı böyüdüb burışmaz bır şoklo salmaq üçiin. ycgano btr çaro vardtr ki, o da Qtztl Arslan torofmdon Atabəyo qarşı suiqosd haztrlamaqdan ibarotdir.

roddin vo Scyid Əlaoddınin airafma yığışdı Bu qoşundan dörd nıin nofari Scyi Əlaoddinlo borabor Naxçıvan qahısını işğal cdocok vo Alaboyın sorkordosi İbn-lddarın Ziyaülmülk körpüsündon Şimali Azorbaycana kcçmosinə manc olacaqdı. Ycrdo qalan iki min nofor iso Foxroddinlo bərabor Kür çayının sahiliarindo durub Alaboyin osas qüvvolorınin Goncoyo girmosıno imkan vcrmoyocokdi.
Foxraddinin sorkordoliyı altında gcdon bu qoşun vaxıilo Ataboy ordusunda Xarozm, Rcy. İraq müharibolorindo locrübo görmüş adamlardan düzolmişdi.
Alaboyin yanında golon qoşunun sərkordoiiyi vaxtilo Aran qoşunun
sərkordosi Hüsaməddinə (apşırılmışdı. Bu xəilo dörd mindən ibarol
fars vo ərob atlılan Araz çayındaıı Xudaforin körpüsünü kcçib Qarabağdan Baccrəvan təraflərine qodər iroliioyirdi.
Fəxrəddin Alaboy və Hüsaməddinlə gələn qoşunun vəziyyətini
öyrondikdən sonra Əliboyii kəndı ilə Əbubəkr' kəndlorimn arasındakı
düzdo düşınəno qarşı bir mcydan mülıaribəsi vcrməyi qəranı altnışdı
Buna göro do Xudaforın körpüsündon başlayaraq bütün xalqın kondlən
vo şəhərlori boşaldıb Baccrovana qədor çəkilmolorinə əm r vcnlmışdi.
Hüsamoddinin ordusu Araz çayından kcçdiyi gün Fəxrəddinin ordusu da Goncodon cobhoyə yola düşdü. Ordu Goncodən İsfahan kəndinə qədər olan on ikı fərsong yolu xalqın şadlıq səslori, musiqi nəğm ələn altında kcçirdi. Ordunu cəbhəyə yola salmaq üçün Aran şəhərlərının hanıısmdan xalq dəstələn axıb G əncəyə gəlmişdi.
Xalqda baş vcron bu qədər ruh yüksəkiiyi ordu xaiqınm mənəvı
qü w ətin i bır dalıa artırır və düşmənio üz-üzə gəimok üçün tələsdirirdi. Arası kəsilmodon dəsto-dəstə aıltiar gəlib Foxrəddinm ordusuna
qoşulur vo ordunun sayını artınrdı.
Ariıq İsfahan kəndində qoşuna san vcriidiyi zaman ordunun üç mın
nəfər allıdan ibarat olduğu ınəlum oldu.
Uzun yolun hər lərəfındə qızlar və gəliniənn dəstəiori əllərində
güllər, çiçəklər və əivan-əlvan ycməklər m üharibəyə gedən qohram anlan qarşılayırdı. Onlara cürbocür tapşınqlar vcrirdilər.
Sizə yaxşı yol, qoiəbo və zəfərlər dıləyirik, sizi ancaq zəforiə
döndüyünüz zaman çiçəklorlə qarşılayacaq və öpəcəyık, deyirdiiər
1 Əbubokr kondı Atabuy Mohomnıcxiın oğlu Əbubokr torofındon salınmıjdı

(Qxvını).

Ordunu yola salmaq üçün Gəncənin eyan vo ziyalıları isfahan kondino qodor golmişdi. Burada cobhoyə gcdən qoşunun şərofıno lonlonoli
bir ziyafot vcrilocəkdi. Bütün diizlor vo topolor, qoşunun tamaşasma
çıxan kendli qızlar, kondli gəlinlərio bozonımşdi. Çayın kenannda yüzlorco lonqal qalanmışdı. Kəndlerden qohroman Fəxroddinin atının dırnağında qurban kəsmok üçün gəlirilən sürü-sürü qoyunlar kəsilib suyulur vo lomizlonmiş qoyun comdoklori ağaclara laxılıb közlordo qtzardılırdt,
Yüzlərco aşıq sazlannın lərənnümlori cşidtlir, yüzlorco golin vo qız
raqs cdir vo oxuyurdu.
Ycdılor, oynayıb çaldılar, nohayət, gün baian zamanı görüşüb. vidalaşıb aynidılar. Qıziar nışanlılan və golinlor gənc ərleri ile vidalaşdığı zaman dcyirdilər.
- Indı baxıb görüm monim başımı uca clomək üçün no iş görocəkson!
- Ancaq qəlobo ilo goidiyin zaman səni qucaqiayıb öpəcoyom!
- Nizəndo düşmən başı görmosom, istiqbalına çıxmayacağam!
- Mono vcrocoyin birinci hodiyyon, qeləben olmalıdtr. Düşmonı
sorhoddon ıçori buraxsan evə qayıtma!
Nizamı Foxraddinlə öpüşüb vidalaşdığt zaman ona bcle lapşırıqlar
vcrirdi:
- Vuruşma zamanı özünü qoşunun arxasında giziəmə, çünkı duma
öz başçısını qabaqda gömıəsə havada uça biimoz. Sontn mindivm at hər
bir atdan qabaqda və sürotlə yürümolıdir Hücum cldiyın zaman sonin
atın dalınca gələn ordudan çox qabaqda gctmolidir, çfınkı düşmən ox aidığı zaman tək atlını yox, doslolərı hədofə alır. Düşmonin adlı-sanlı
pəhləvanının qabağına adsız, sansız vo (əcrübəstz adamlann çıxmastna
imkan vcrmo Düşmon sənin özünü müharibəyo çağırdığı zaman mcydana çıxmaqdan boyuıı qaçırma, çünkı sorkərdosini qorxaq görən ordu
çəlin mitharibolərdə iş görə bilmoz. Duşməni Araz çayına qədər qovandan sonru Conuba hücum clmo. Ordunu uzaq səfərə apanb yorma. çiinki
bir gün Ataboyin böyiik qiiwosilo üz-üzo goimeyo məcbur olacaqsan
Nizaminin böyük tapşırıqlanndan sonra Foxroddin atını mehmizloyib yola düşdü.
• #•
...Sohor ıdi. Ay dağın başından namohrəm qadına buxan kişilər
kimı başım uzadıb Hüsamoddinin ordusu düşon qorargaha boylanırdı.

Əlihoyli kondi ile Əbubokr kondi arasındakı dQ/de ycrleşen çadırlara
baxıldığı zaman gcniş düzlerə ağ koponek qonduğu zonn olunurdu.
M üxtolif dillerdo danışan ordu neforleri atlannı kiçik çayın kenannda tumarlayır, çım dinr, her kos öz tlilındo oxuyurdu. Uzaqda çadırlann qarşısındakı nızo çatınalarına baxıldığı zaman Əlibeyli kondinin
düzlonndə genc bır meşolik salındığı zonn olunurdu
Çadırlann qabağında dolaşan kcşikçi, Əlibeyli kondinin şimalındu
düşon dağ silsilolorinin arasından düzongaha qarşı dəhşetli birsclin axdığını gördü. Bu scl, Hüsamoddinın ordusu üzərıne hücum cdon qalın
toz təboqolorinden ıbarət idi Kcşikçt dərhal Hüsameddinin çadınna
qaçdı. Çadırın qapısındakı qarovul onu ıçorı buraxmadı vo:
- Serkerdə yatnıışdır. Oyatmağa icaze vcnnoınişdir, - dcyə onu
rodd ctdi.
Qaroxoıl fars idi. o, təhlükenin yaxınlaşdığını görüb qışqırdı:
- Baba, çi vakti xabidənəst, diişmon miyayed bezudi poderi məra
dor miarod hcy'.
Fars kcşikçısı qorxusundan o qodor ucadan qışqırdı ki, Hüsamoddin
sorxoşluğun şirin yuxusundan ayıldı, tımıe xəlotini üstünə salıb çadırdan
dışarı çıxdı, olini alnına qoyub toz axmına baxınca, alini-əlino vurub:
Düşmon golir! dcdi vo fars kcşikçisindon dalıa ucadan qışqırdı:
Ordu hazır ol! dedikdon sonra yüzlerco şcypuruıı sosi birden
eşidildi. Çayın konarmdakılar çılpaq atlann üzorine sıçrayıb çadırlara
üz qoydular. Çadırdakılar da dərhal silalılanıb atın belino atıldı Hüsaməddin geyinib yehorin üsrtino qalxdı. toz təbeqəsino qarşı iki yüz
nefər inanılmış atlı ilo hücum ctdi.
Yüzlorco at ağzını açıb bir-birine yaxınlaşırdı Qaçan atlann gcııiş
açılmış bunın dcşiklorindon çıxan şiddətli nofeslər toz teboqolormi
yartb qılınc va mizraq oynatmaq üçün fozanı temizlevirdi.
Bır anda “hey! hcy!” soslon düzlori ve dağ-doralori ağzına aldı
Qohromanların qışqınqları Qarabağ vo Aranın dağ silsiləlenno oks
edorkon. dağlardan:
- Qom ər al, sağa dön!
- Sona day, gcriye attl!
Küran at, iraliya!
Əbloğ, iraliye! sesleri cşidilirdi.
1Baba, bu n«> yalmaq /amanıdır. düvmon golır. lc/lıklo bızım atıımı/.ı qnbırdon çıxaracjqdır cy'

Qılınc müharibesi idı. Qdınclann ağzında çcynonen qalxan qınntıları havadan axıb atlann ayaqları altına tö k ü lü rd iı Günoş ucalmışdı.
lakın o, dohşotlı qırğın davam cdən Əliboylı düzünü ışıqlandımıağı bacarmırdı. Bir-bırini qarşılayan ycddi mııı qılıncdan havada kcçilınoz bır
hasar çekılmişdı.
Hüsameddinin ordusunun vəzıyvoıi ağırlaşdı, çunkı Foxraddının
ordusunun mühürn bir hissəsi Əbubokr kondının Şorq terafındon onun
arxasına hücuma başlamışdı.
Hüsamoddm, ordusunun mühasira vozıyyotındo olduğunu hıss edorək nicat yolu axtanrdı. Buna göro do ölüm-dinm müharibosino başlayıb vunışurdu.
Fexraddin, elındə sıyirmo qılınc atlının qabağında göründü vo Hüsamoddim səslədi:
Hanı bu ordunun qohrəmanı? Hanı Hüsameddin? dcdıkdo, Hüsameddin atını mohmızləyib Fexraddinə qarşı sürdü.
Düzler və tepələr, yehərlori qannlanm n altma düşon və cilovlan
qollanna dolaşaraq, qılınc yarasından ınleyen atlarla dolnıuşdu
Hüsameddinin ordusunu mühasıraye almış Aran atlılan qiyamət
qoparmışdı. Düzlerdən ve təpolərdon ereb və fars atlılannın:
- Vay madər!
- Vaveyla! - səslərindon başqa bır sos eşidilnıırdı.
Mühasırə xottini yanb qaçmağı bacarmayanlar ıııcatını qılıncda va
mızraqda arayırdı.
Hüsamoddinin atı N^uruşan dastolorm arasından qızmış şır kimı
çıxdı. Onun gözlon qarşısını gömıürdü. O ancaq ö / qolbındokılon görürdü. Onun qelbinde Qetibenin dodaqlan danışır və ondan Fexraddının başını toleb cdirdi. Buııun üçün Fəxroddın kımı şöhrotlı bır pohlovanın qarşısına çıxmaq o qodor do çetin dcyıldı () dairna qalbinde Qotibənın sosıni dinloyirdi. Sanki o səs Hüsamoddını xoşbəxt bir heyata
doğru celb edirdi 0 . dördıninlık bır ordunu ıtirdıyinı vo özünün moğlublar cərgesindo durduğunu nozera almayaraq atını bır qalib pəhlovan
kimı irali sürürdü. Nehayət, o, Foxroddın duran yero yaxınlaşınca başını qaldm b öz qarşısında Fəxroddını gördü, atının cilovunu çakdı. Bır
ncço doqıqe onlar bir-bırinə diqqotle baxdılar. Nohayet, Fəxroddın
sözə başlayaraq Hüsamoddinı məzeınnıet ctmeyə başladı:
- Bir ordunun başçısı kimı senı öldürmek monım üçün ən vacıb ışlerden bindır. Lakin sono qılınc vurmaqdan utamram. çüııkı qtlıncımın
namussuz və heyasız bır adamın qanına batmasım özüm üçün həqarot

hcsab cdimm Alçaqsan, çünki dörd mindon ıbarot fars vo orob qoşununu dalına salıb öz vətoninı qaroi cimoyo və öz votendaşlarmı qırmağa gəlmison
Şimali Azorbaycanı lalamaq və məhv ctmok iiçün gəion ordunun
içənsindo səndən başqa bır nofər do azərbaycanlı olsaydı, mon sono
alçaq demoyo cəsaroi clmozdim Alçaqsan! Dc görüm, sən Nizamınin
cvində vcrdiyin ehd vo pey'manı unuidunmu?! Son Azarbaycan xalqının rohborlonnə qarşı düşmoıı hərokətdə bulunmamağa söz vcrməmişdinmi?!
Dc görüm. Araz çaytndan bura qədor yandırdığın kəndlorin günahı
nə idi? İndı ısə öz cəzanı almağa haztr ol!..
Hüsaməddın cavab vcrmoyo macal tapmadl, çünki Fəxrəddin atını
mohmizloyib onun ətrafında dolaşırdı.
Hüsaməddin qılıncını siyirib Foxrəddino qarşı atını mohmizlodiyi
zaman Foxroddinin komondi onun qılıncını qolları ilə bərabər bədənıno sanmışdı.
Foxroddin aiını məhmızləyorək gcri dönərkən Hüsamoddini yohərdon çıxardı Hüsaməddının əsir düşdüyünü göron iraqlılar onu qurlarmaq üçün ümumı hücuma kcçdilər. Qanlı müharibə oldu. Nohayət,
Hüsaməddıni osirlikdən qunanb aradan çLxara bildilər.
M ühanbə gün batana qodər davam cldi Atabəy ordusunun yandan
çoxu qılıncdan kcçırılır vo minlərcə insan meyıtləri ai dımaqlarında
çeynonirdı. Qaranlıq düşəndə Hüsamoddin sağ qalan yaralı və yorğun
adamlan ılo bərabor üzünü Araz çayına torof çcvirib qaçdı. Qorargah
Aran ordusunun əlinə kcçdi. Qənimətin hesabı yox idi.

ŞAHM AT
Axşam ıdi. Sərın vo lətif ruzigar yay fəzasının çöhrosino düşən ləkəlori silib tomizləyirdi. Ucan vo Savalan dağlarından qopub golon küləklar Qızıl Arslanın sarayının bağçasına yayıldıqca yasomonlori təzə
yuxudiuı qalxmış gəlinin saçlan kimi dağıdırdı
Qoca bağban yayın ıslisındon qonınmaq üçün yarpaqların çətin allına ginb yatan güllorin çöhrəsıno su çiloyirdi.
Ruzıgardan və sudan lozə həyai alan qönçolər pərdəsini ataraq
yeno bir həyata atılmağa hazırlanırdı.
Küsmüş qızlar kimı kirpiklorini hir-biri üzərine tökon norgiz gülü
və şəhla gözlərini açıb qızıl gülün çöhrəsindoki qınnızıiığa baxırdı

Yetım qıziar kimi bir guşədo unuduiub qalan bənövşə boynunu çıynina qoyub yarpağın yaşıl xalçası üzorindo oturmuşdu
Hovuzun kənannda at qotıfoləro bürünüb duran ördəklər günəşın
Sordrüd təpəlonnın dalında gizlondıyını görərok axşam noğmosıno
başlamışdı.
Atabəy Mohəmmədlo Qızıl Arslan otaqdan çıxıb eyvanda qoyulmuş kürsülorin otrafında dolanır və danışırdılar. Atabəy Qarabağ xəltilə Gənceye gırmok üçün göndərilon urdunun voziyyotindon xobordar
dcyİldi.
Morənd xəttilo Naxçıvanı işğal etmok isteyon İbn-İddann dostosindon do ümidverici xoborlər alınmamışdı. Onları Seyid Əlaoddinin
allılan döyüb Ziyaülmülk körpüsü vasitəsiie Araz çayının conubı-qorb
sahilino sıxışdırmışdı.
Ataboyin bütün ümidi, Hüsamoddinin riyasəti altında gcdən orduya
ıdi Çünki Alaboy Hüsamoddının şimali azorbaycanlıiarla tanış olduğuna və sınanmış bir sorkərdə sayıldığma inanırdı
Atabəy Mohəmmod Hüsamoddinin qoləbo qazanıb-qazanmadığına
fal vurmaq üçün şahmat taxtasına yanaşıb Qızıl Arslana:
Gol otur bir əl şahmat oynayaq, - dcdikdo. Qızıl An:lan oturdu.
Hcç bir söz dcmədon şahmat cobhosinı bölüşdürmoyə başladıiar. pivadalar, atlılar və şahlar ikı tərofo aynldı. Ataboy oytına başlar-başlamaz.
atlan irəli süm ıəye çalışırdı, Qızıl Arslan Atabeyin no ctmok istediyini
bilir və onun irəli sürdüyü allının Hüsaməddinlə borabor Goncə üzərınə gcdon atlı ordudan ibarət olduğunu anlayırdı
Qıztl Arslan diişünə-düşüno oynayırdı. O qarşı-qarşıya duran atlıları müqayisə cdtrdi O. Foxroddınin Hüsamoddino qolobo çala biləcoyıno hcç do şübho ctnıırdi Buna göro do Foxroddın deyə fal vurduğu
atı trəii sürürdü.
Oyun çox da uzun çəkmedi. Hökmdann otnrı ilə irəli yürüyən atlı,
artıq şahmat taxtasının üzərindo görünmürdü.
Şah. mat olunca, Atabey bir ah çəkib şahmat taxtasının yanindan
qalxdı, yeno də Qızıi Anilania cyvanı dolaşmağa başladı
Qtzıl Arslan qolbindo müvolTəq olduğu faidan sevinirdi
Qızıl Arslan azərbaycanlılann moğlubiyyətıni F.ldoniz xanodanının
məğlubiyyoti kımi hcsab cdırdi. Qızıl Arelan Azorbaycan mədoniyyotinin, Azerbaycan ədobıyyat vo sənətınm bütün Yaxın Şorq ölkolonno
işıq sala biloceyinə inanırdı.
Xidmetçi daxil olub baş endirdi vo Ataboyo müracıotio:

- Haşəmətli HQsaməddın gəlib hüzura yctışmək arzusundadır,
dcdıkdə, Atahəy dtksındi, şahmaıda uduzduğu atlının gəlmosındən
şubhələndi və ıstər-istəməz:
- Qoy gəlsin, - dcdi
Hiisaməddin cyvana daxıl olub. baş cndirib dayandı. Qızıl Arslan və
Atabəy M əhəmmad onun üzünə baxan kinıı qalib çtxmtş sərkərdoyə
bonzəmodiyini dərhal hiss ctdılər Ataboy Mohəmməd ona sual vcrdi:
- Oıdunun voziyyoti nccədir? Ordumuz hara qodor ırəlilomışdır'’
Hüsamoddin çox təxirlə cavab vcrdt. çünkı o, vəziyyəti olduğu
kımı Atabəyə danışmaqdan qorxurdu. Atabəy cavab gözloyirdi, nohayot, Hüsaməddın başmı yuxarı qaldınb cavab vcrdi:
Əlalıozrətın tapştnqları ycnnə yctınlmışdir. Bız Araz çaytnı
kcçon kimı Baccravan altma qodor yol üzənndo və yoldan kənarda nə
qədər kənd varsa hamıstnı yandırdıq. Bütün kondlor. bütün tarlalar vo
oktnlor at dtmağında tapdalanıb toləf oldu. Xudafənndon, Əlibəyli və
Əbubokr kondlorinə qodər yaştllıqdan bir osər do yoxdur. Lakm körpüdən Baccrəvan altına qodər hcç bir kos rastımıza çtxmadt, ohalı
kondlon vo yurdlan boşaldıb köçmüşdü.
Hüsamoddin sözünü burada saxladı. Atabəy isə tələsik və həyəcanlı bır sual da vcrdi:
- Sonra?!
- Nəhayət, Əbubokr kəndi ilo Əlibəyli kondləri arasmda olan düzəngahda düşmənın təxmınan üç min atlıdan ibarət bır dəstəsino rast
gəldik. onlar bızo hcç gözlomodiyimiz tərəfdən hücum ctdilor.
- Sonra ncco oldu?
- Sonra da gün çtxandan başlayıb gccənın qaranlığına qədər qılınc
davası davam ctdi Hor tki torəfl)öyük təlofat vcrdı.
Ataboyin sobri tiikəndı vo bədəni tıtrəyo-titrəyə soruşdu:
- Qərargah kımın olindo qaldı?!
Qərargahda insan mcvitlorindən başqa nə var idı ki?! Bir do burasını nozorə almaq lazımdır ki, bu qodər az bır qüvvətlə ırəli hərəkət
ctmok mümkün ola btlməzdı. Buna görə do doyərli bır qüv\'Ə aparmaq
üçün olahəzrətın hüzuruna gəldım.
Atabəy acıqlandı:
- Dc görüm hazırda sonın ordun haradadır?!
Mühanbe edə-cdo çokıldik. Başqa cür ola bilməzdi. Haztrda ordudan salamat qalanlarla yüngül yaralıların Araz çayının cənub salıilindodir.
Demok kı, aranlılar sizi Araz çayına qodor döyə-döyə qaçınbdır?

- Bəli, vuruşa-vuruşa çokilmişik.
Ataboy öz-özüno?
- ,,Bəli, vunışa-vuruşa çəkilmişik" - dcdıkdən sonra Hüsaməddinə
torəf dönüb qışqırdı:
- Rədd ol gözümdon, gct əmrimi gözlo! - dcdi.
Hüsamoddin tozım cdib dalı-dalı çəkildi, pillokənlərdon düşüb
gctdi. Atabəyin “rədd ol!" - dcyə qışqırması Qotibonın tapşırdığı gizli
vozifəni ona xatırlatdı. Indi o, Atabəy Məhommədə qarşı yalatıçı bır
sui-qəsd dcyil, həqiqi bir sui-qəsd hazırlamaq qəranna goldı.

GÖZƏL
Payız idi, yaşıl yarpaqlann rongi ölümo gülən vo son doqiqolonni
kcçirən bir xəstənin yanaqlan kimi saralırdı Qızıl güllorın tac qoyub
balıar taxtına əvloşdiyi yaştl budaqlarda acı tikanlardan başqa bır şcy
görünmürdü.
Daima gül budaqlanmn kölgosində nazlanan yuvasız bülbüllər
xəzan yağışlanntn acısını hiss cdir vo laqcydano hoyatın zəhərlərini içm əyə və tonhalıqdan inləmoyə başlamışdı. Şaxəsindən qopan yarpaqlar öz müqəddoratını xəzan küləklorino tapşırıb hcçliyo doğnı uçub gcdirdi. Çiçəklorin zərif yarpaqlan, hcyvanlann dtmaqlan altında çcynənirdi. Çinardan fırlanıb ayaq altına düşən yarpaqlar bır dilonçinin oli
kimi beş barmağını açıb yalvanrdı.
Xazan fəslinın bu kədorli günlorindo Atabəy Mohommodin böyiik
ordusu Araz çayından kcçib Şimali Azorbavcana doğru irəlilayirdı
“Cahan Pəhlovan" ləqobini daşıyan bu hökmdann dohşətli birordu
ilə Təbrizdən horəkot cdib çayı keçmosi, Şimalı Azərbaycana cıddi bır
təsir bağışlamışdı
Aranhlar Atabəy Məhəmmədi Kür çavının kənannda qarşılavıb bir
meydan müharibəsi vcrməyi qorara alnıışdılar
Atabəy qədom qoyacağı hor qanş ycri övrəno-öyrono və tam bır
chtiyatla horəkət cdırdi Payızın şiddotli yağışları Atabay ordusunun
sürətlə horəkətinə ımkan vcrmirdi.
Ordu Qarabağdan horəkət cdərək on iki fərsəng məsafodə olan
Canpolad kəndinin otralinda qorargalı qurmuşdu Yağışlann şiddətı
Atabəyin çadırda yaşamasına imkan vcnnirdi Buna görə də Atahov
üçün Canpolad kəndində gözəl və ikı mərtnbəli bır binada mənzil hazırlamtşdtlar.

Aiabey Canpolad kondinə goldiyi zaman toaccüb cdirdi, yünki Qarabağdan Arana gcdən yolun şnrq uımflndo düşon bu kand Alaboym
hökm sürdüyü momləkotlordo ycganə bir kond idi. Kəndin diqqəıi colb
cdocok cohotlərındon bırisi do bütün binaların ikı mortobəli olması va
bır quruluşda tikilmasi idi. Küçolor olduqca təmiz, daş döşəmoli, iki torofdon a.xan sulann üstü örtülü idi. Küçolordəki iki corgo söyüd ağaclan bir biçim vo bir ölçüdo idi. Ataboy kondo gırdiyi zaman onu çiçak
vo rcyhan qoxulan qarşıladı. Hətta onun qarşısına çıxan kondlilor də
başqa kondlordo tosadiif ctdiyi kondlıloro bənzomirdi. Xüsuson qadınlann kişilordon qaçmaması və onlann tamaınilə bir-birina bənzor libasda olması da Ataboyin diqqotini colb cdirdi.
Ordunun bo\Tİk bır hissosi Canptılad kəndindon keçib Bazarcuq vo
Bordo təroflorino qodor ırəlılodiyino baxmayaraq, Auıboyin bhü Canpolad kəndində ıstırahoio ınoşğul olub. Gəncoyo hərakət etmək üçün
yağışların dayanmasını gözləyırdi.
İyirmi gündü ki. Atabəy Canpoladın evində idı O. hor gün öz xidmətındo təzo adamlar görürdü Hor güıı süfrani başqa qızlar vo başqa
golinlor iıazırlayırdı. Eyni zamanda bunlann hanıısı da, gözəl. tomız vo
m ədəni idi, bir biçim, bır kcyfıyyətli libas geyirdilər.
Atabəyın fıkrıncə. onun süfrasinin ycmoyini hor gün bır evdon gotınrdilor. Hətta Ataboy clə düşünürdü ki, yckrang vo yeknosoq libaslar
da Ataboyo xidnıot edon qadınlar üçün xüsusi olaraq tikdirilmişdir
Ataboy nalıarda və şamda curbocıir adamlar gördüyü liçün iyirmi
gündon bori kiıııın cvındə yaşadığım bilmirdi.
Kənddo Atabəyin dıqqət nəzorıni cəlb edon bu m odəniyyət, kəndin lalandan xilas edilməsino səbob olmuşdu. Alaboym omrino göro
qoşunun kondo girmosi qadağan cdilmişdi.
Atabəy xobərdar olmasa belo. yaşadığı cvin salıibi Canpolad admda yaşlı bir kişidon, bir qız, bir do qadından ibaral idi.
Ailə Alaboy yaşadığı evin qarşısındakı bağçamn axırındakı bir
m onəboli üç otaqda yaşayırdı. Bu da göstərirdi ki. bu müəmmalı kondın osas adotlorındon bınsı də ailə başına bir otağın mövcud olmasıdtr.
Auıboy tcz-tez yaşadığı cvin qarşısındakı bağçaya çıxıb gozirdi.
I ləyotın xiyabanlarında corgə ilo biton ağacların lıamısı payızda yclişon
m cyvələrdən ibarət idi.
Həyətdoki payızı armud, heyva vo cürbociir meyvolor Atabəyin
hcyratino sobəb olurdu. I lor gün nalıar süfrosino verilon üzümlor otaqların qabağındakı mcynolorin torbaya tıkilmış üzümlorindon ıdi.

Atabəyin yaşadığı bınada insanın ehtiyacı üçün hor ne lazımsa var
idi, onlar zəngin olmasa bclo tomiz vo medoni ıdi.
Atabey kimin cvındo vo no şeraıide yaşadığım öyranmoyo çalışırdı, çünkı iyırmı gündon bəri onun özü ve adamlan burada yeyib içirdi.
Buna göra de kimi mükafatlandınnaq lazım goldiyini bilnıək lazım idı.
...Gcce idi. Ev sahibinin qızı daş döşoməli xiyabanla gəlib odun anbanndan odun götürmok isıoyirdi. Hamı yatmışdı, cınqırını çokən yox
idi. Bağçada bır ses varsa, o da xəzan yağışlannın yarpaqlara düşüb
seslənməsinden vo kederli bir musiqi terannümü teşkil ctmosindon
ibarat ıdi. Arabir su ilo dolmuş yarpaqlar qopub qızın başına düşür vo
qızın açıq saçlannı isladırdı.
Bağçada, hetta Ataboyin yatdığı binanın hoyətmdə bir kimso görünmürdü. Atabəyin kcşikçilori do yağışdan qorunmaq üçün öz otaqlanna gırib uyumuşdular
Ev sahibinin qızı Atabəyin yatdığt binanı kcşikçisiz görünco mat
qaldı, öz-özüne: - ne qedor böyük chtiyatsızlıq! - dcdi.
Əcoba, böyük bir ordu ilə böyük xalqın müharibosinə gcdən hökmdan kcşikçisiz buraxmaq yararmı? Bu voziyyet qızı düşündürürdü. O,
tut ağacının altında durub həyəto baxırdı. Qız ow olcə Atabəyin köçüb
getdiyini zenn ctdı vo qayıdıb atasına xəbor vcrmok istedi Bir ayaq sosi
cşidib dərhal tut ağacınm arxasında gizləndi. Kcşikçilənn otağından bir
nefor əlinde qtlınc dışan çıxıb bir neçə baş o toraf bu tərafe gedib boylandı və kimseni görmədiyindən ycne də qayıdıb keşikçilorin otağına
gctmok istedi O, odun anbannın yanından keçdiyi zaman, anbardan üç
nəfer çıxıb daldan kcşikçinin başına palaz atıb anbara çekdıler
Onlar kcşikçini anbara çəkdikden sonra birisı dışan çıxıb kcşikçilər
yatan otağın qapısını dışarıdan bağlayıb yenə do anbara qayıldı. Qız bu
hadisoni görünco başında tükləri qabardı, vücudunun damarlan çokişməye başladı. O yaxın doqıqolərde bir tohlüke baş vcraceyıni teyin
cdorek bir an düşündü, özünü hcç de şaşırmadı. Öz-özünə: nodon qorxursan? - dcyorak olinde iti balta olduğu halda təlosık gəlib odun anbannın qapısını daldan bağladı və Ataboyin yatdığı otağın qapısına
gelib deli adamlar kımi qapını döyməyə başladı.
Ataboyin otağında işıqlar yandı Lakin Ataboy qapıya golməkdon
çokindi, çünkı qapını adi bir suratde dÖymürdülor. Atabəy dayanıb düşünürdü, orduya şobxun vurulduğunu xəyalınu getinnırdı. çünkı Xudaferin körpüsündon Bordoyə qodor onun qoşunlarının əlindo idi

Qapı bir daha dohşotlə vuruldu Atabəy qılıncını siyınb qapının dalısına goldi vo sornşdu
- Qapını döyon kirndir?
- Hökmdar, qapını açın.
- Son kımson?
- Ev sahibınin qızıyam.
- N ə üçün gəldin?
- Hökmdar, sizi bir təhlüko gözloməkdədir. Qorxmayın. qapını açın
- No kimi tohlüko?
- Tofsilat vcrməyə vaxt yoxdur Nədon qorxursunuz? Mən bir
nəfər qızam. Aç qapını Vaxt kcçir, təhlüko bumunun ucundadır.
Ataboy siyirmo qılınc qapını həyəcanla açdı. Qapıda uzunboylu bir
qızı olındə balta görürkən tokan yedi, qızm onu öldürmok üçün gəldiyıni zonn edərək qılıncını qaldırıb vurmaq istədikdo qız baltanı qılıncın
qarşısına tutub vüqarla dedi:
- Təlosmo hökmdar. yaxşılığa qarşı yamanlıq böyük adamlar üçün
ııöqsandır. Mən soni öldürmok üçün yox, ölümdon qunarmaq üçün gəlmişom.
Atabəy olini saxlayıb tooccüblə st>ruşdu:
- Monı ölümdən qurtarmaq?!
- Bəli, ölümdən qurtarmaq. Uzım danışmağa vaxt yoxdur. Keşikçinin
başına palaz atıb odun anbanna apardılar. Qapını dışandıuı bağlamışam.
canilor anbardadır Keşikçilor yatan otağın qapısını eşikdon bağlayıblar.
Atabəy yenə do eşiyə çıxmağa torəddüd edirdi
Nəhayot. qız acıqlanaraq:
- No üçün daiımca gəlmirsinız?! Sız elə zonn etməyın ki. ev sahibi
öz qonağına xəyanot etmək istoyir.
Atabəy dışan çıxmaq istomirdi, onun fıkrincə, qız onu aldadıb hoyətə çıxarucaq, onu hoyotdokilor tutub istodiklori tərəfə aparacaqlar.
Atabəy bu hadisonin aranlılar torofındon düzoldilmiş bir suı-qəsd olduğunu zənn edirdı. Atabəy keşikçılorin hoyotdo görünməməsini və öz
otaqlanna qapanıb yatmalarını müoyyən bir tapşunqla əlaqodar hesab
cdirdi. Aiabəy bu fıkirlo do içori qayıdıb qapını daidan bağlamaq üçün
hazırlanırdt
Qızm səbri tükondi vo bir daha:
No üçün öz hoyatmızın tohlükədon qurtarmasma çalışmırstnız?
İndı onlar anbarı yarıb hoyoto çıxar və sizi burada məhv edorlor, - dcdikdə Atabəy:

- Son gct keşikçilorə xəbor ver, - dcdi. Qız da onun üzüno tors-tors
baxıb ıstehza ilə söylodi:
- “Cahan Pohlovan!.." Bilmirənı hansı bır cosarotınız üçün C'ahan
Pəhləvan adını daşıyırsınu:.
Qız bu sözləri deyib qayıtmaq istorkən Atabəy do qızın sözlənndon
utanıb onunla bərabor dışan çıxdı Onlar əvvoico keşikçılənn otağının
qapısını açıb ayağa qaldırdılar, keşikçilor Atabəyi göntrkon özlorini şaşıtdıiar. Atabəy iso:
- Tcz olun odun anbannı mühasiroyə alın, orada hər kos varsa,
həbsə alıb tnono xobor venn, - deyib otağına qayıtdı
Atabəy ycne bu Iıadisodo qızın iştirak etdiyini və bu hadısoni törotməklo onu cvdon köçürməyo çaiışdıqlannı zonn edirdi. Buna göro do
keşikçibaşıya belə bir omr verdi:
- Qızı da, ata-anasını da hebsə alarsımz, sabah anbardakılarla bır
yerdo hüzura gotirorsinız. -dedikdo qızı hobsə aldılar. Lakin onu həbsə
apanrkən Atabəyo tərəf dönüb acı bir tərzdə dedt:
- Üroyimı bir padşah üroyi kimı ölçocəyinizi bilsəydim, sizt bu
ölümdən qurtarmazdım, deyərək keşikçinin qarşısına düşüb getdı.
Atabəy gonc qızda gördüyü bu cosarotdon hcyroto düşmüşdü. Bır
nofər kondli qıztnın hökmdara “Bilmirəm hansı bir cosarotiniz üçün
Cahan Pəhləvan adını daşıyırsınız"... - deınosi hökındann ömniııdo birinci kərə eşitdiyi sözlerdon idi. Hökmdart sonra da qızın “Ürəyimi hır
padşah ürəyi kimi ölçocoyinizi bilsəydim, sizı bu ölümdon qurtarmazdım" - demosı düşündürürdü. Hökmdar o qızın adi bir qız dcyil. qohroman bir qız olduğunu öz-özüno söylodı Lakın Atabəy onu qaranlıqda görmüşdü Qıztn yalnız səsini və boy-buxununu xatırlaya bildı. O.
qolbindo: bu qız qohrəmanlığı qədər gözəlliyə malik olsaydı, bir kondli qızı olduğuna baxmayaraq mon buna cvlənordim
deyirdı. Yanm
saatdan sonra, keşikçibaşı golib Ataboyo hadiso barəsində molumat
verib dedi:
- Anbardakılar sokkiz nəfər idi Kcşikçıni anbara gotiron kitnı öldürmüşlor. Əvvolco bizo toslim olmadtlar, qaranlıqda qanlı vunışma
başlandı. Nohayət, onlardan beş nəfor öldü, bizdən isə yeddı nofər ölüb.
bcş nofər yaralandı. Onlardatı diri qalan üç nofor həbso alınmışdır
- Gedib yanıma gotinn!
Beş doqiqodon sonra üç nofəri gotirdılor Onlartn bınsı olındon,
ikıncisi boynundan, üçüncüsü başından yanılı idı Ataboy onlan bu şokildo göriincə kcşikçibaşıya əm r etdi:

- Bunlann yaralannı bağlamaq lazımdır. Apanb yaralarını bağlayın,
libaslannı dayışdirin. sonra da istintaq üçün hüzuruma gotirin.
Yaralıları apardılar. Ataboy fıkrıni doyişdi vo bu sui-qosdi öz-özlüyündo tohlil cdorok: *‘Bu sui-qosdı ancaq azorbaycanlılar dü/oldu
bilor. Horgah Arana giro bilorsom. ölkonin daşını da$ üstündo qoymayacağam" - dcyirdi. Canilori gotirdilar. Ataboy onlara sual vcrdi:
- Hara adamısınız?
Onlann ikisi danışa bilmirdi. çünki yaraları olduqca ağır idi. Bunun
fıçün do Ataboy onlann ycra oturmalanna omr vcrdi. Yalnız əlindən
yaralanmış olan Ataboyin sualına cavab vcrdi:
- Bızim üçümüz do Nəhavond mahalından Bidustan şəhorinin Ağqolo kondmdonik.
- Hansı bölükdonsiniz?
- Nəhavond focundan.
- Atlısınız. ya piyada?
- Xcyr, üçümüz do atlıyıq.
Bcş nofor ölon yoldaşını/ı da tanıyırsınızmı?
Bcş nofor ölonin üçü ycno do Nəhavond focundandır, lakin ikı
nofbrın haradan olduğunu bilmirik.
No üçün bunı golmişdiniz?
- Focumu/un raisi bizi homin ölon yoldaşlardan birisinin sorəncamına vcrmişdi.
Rəıs sizo no kımi vəzifo tapşırmışdı?
O bızo dcmişdi kı, bu adam hor no omr cdorso ycnnə yctirmolisini/.
Siz ondan hcç bır şcy cşıtmodinizmi?
Eşıtdık. Dcdı ki, Atabəyin düşmonlorini öldürmoyo gcdırik.
-

A tabəy kimdir?!
Qızıl Arslan.
Sizin hor birinizə nə qodər pul vcrdilor?
Hcç bır şey vcrmədilər, dcdilər ki, Q ı/ıl Arslan hər binnizə bır

kənd verəcokdir.
A iabəy dorhal atlı göndonb Nohavənd focunun raisini yanma çağınnaq omrinı vcrdi. Lakin Nohavond focunun harada olduğu molum
dcyildi. Aiaboy dorhal Hüsamoddıni Iıüzuruna çağırıb focun harada
durduğunu soruşdu. Hüsamoddin föcun Qarabağdan üç forsong m əsafodo olan Mır kondindo ycrloşdiyini xəbər vcrdi. Atlılar süratlə yola
düşüb M ir kondino gctdilor.

Atabəy müqossırlon danışdırdıqdan sonra qı/ın vo ailosinin bu hadisodə tosirli olmadığını toyin cdib onları hobs ctdirdiymdən utandı vo
kcşikçıbaşından soruşdu:
- Qız vo onun ailəsi haradadır?
- Ö / cvlorindodir. Qaptda adam qoyub dışarı buraxılmamalarını
tapşırmışaın.
- Onlan azad buraxın, müqəssirlori saxlayın, yaralılann ölmolərino
ımkan vcrmomoyo çahşm, bununla xəyanotm izinı itirə do bilorsiniz.
Otaq boşaldı. Ataboy yorğan-döşoyə gırdı, lakin o. hcç bır zaman o
cosaratli qızı vo onun dcdiklorini unuda bilmirdi. Xüsuson o qaranlıqda qı/ın çohrasıni göro bilmodiyi üçün ona cürbəcür şəkil vcrir. lakın
ycno do qəti bır qərara golə bihnırdı. O gözəldirmi? Çirkindirmi? deyə düşünürdü. Lakin qızın səsi daıma onun qulaqlannda cıngildəyir,
sankı tcz-tez:
“Bilmiram hansı bir cosaratiniz üçün Cahan Pohləvan adını daşıyırsınız" - dcyırdi. Atabəy bu düşüncələrdon sonra ycno do öz-özüno:
"Hərgah a/orbaycanlılan bu kımı qohrəman analar doğmuşdun>a, mən
onlara qalib gələ bilm əyəcəyəm ', - dcyirdi.
Gcca yandan səhəra qodor Ataboy bu fikirlorlo yatağın içmde o
toraf bu tərafə dönür və tcz-tcz pəncorəyo baxaraq sohonn nə vaxt
açılmasını gözləyirdi. O qızı bir daha görmak üçün tələsırdı. Lakın
buna ümıd yox idi. Çünki qızm yaxşılığma qarşı yamanlıq ctmişdi.
Gündəki vaxtmda yatağından durdu, yıxanıb qurlaran kımı qapı
açıldı. Atabəy üçün sohor yemoyi gətirildi. Q ı/ ycnə do adət üzra Atabəyə xıdmol ctməyə başladı Atabəy gö/ünün guşəsı ilo qı/ı diqqollo
süzürdü. Ataboy qızın acıqlı olmadığına güvonərok ona sual vcrdı:
- Sənin adını soruşmaq mümkündürmü?
Qız başını yuxarı qaldınb Atabəyin üzüno baxıb cavab vcrdi:
- Hərgah hökmdar. m əmləkətindo yaşayan bütün qızların adını övrənm oyə başlarsa. başqa işlorə vaxtı çatmaz
- Sənı başqalan ilo müqayisə ctmok yaramaz. Ə w ola. mon burada
iyirmi gündən bori yaşayıram, sizdən hcsaba gəlməz mohobbotlor görmüşəm, ikincisi do budur ki, sən moni ölümdon xilas cdibson.
- Adımla özümün arasmda böyük bir forq vardır. Özüm adıma oxşamadığım üçün adımı demokdən utanıram
- Yoqin ki, adın çirkındir Çünkı özün olduqca gözolson
Qız başını divara tərof çcvirib utana-utana dedi:
- Adım Gözəldir.

Ataboy qıza bir daha diqqotlo baxaraq yavaşdan:
- Doğrudan da gözolson, dcdi.
Gözol sohor ycmoklərini süfroyo düzarok Atabəyin xidmotindo
durmuşdu. Ataboy olini ycmokdən çokorok:
Sən o kürsünün üstündo oturmasan. mon ycmok ycməyocəyəm, dcdikdo, Gözəl binnci toklifdo konarda qoyulan kürsünün üstündo oturdu.
Ataboy bacardıqca ycmoyin uzun çokməsino çalışırdı, çünkı ycmok
qunaran kimı qız süfronı yığıb gcdəcokdi, o bir do qızı ancaq nahar ycmoyi vaxtında görocokdi. Sohor ycmoyindon sonra Ataboy qoşun sorkordolonnı qobul cdocokdı, buna göro do qızı öz yanında çox saxlamağa çalışırdı. Qızın özü do bunu anlamışdı. çünki Ataboyin gözü qızda
olduğu üçün no ycyib, nə içdiyini şaşımıışdı. O. şinn və dadh xörokdon
götürmok istorkon olını duz qabına, ıstıoıa uzadırdı Gözəl isə Atabəvın bu voziyyətini gördüyü zaman qolbon gülürdü. Atabəy bütün qüvvotinı gözlorino yığıb qızı ölçüb-biçırdı. Gah qızın uca boyuna, nazik
vo eynı zamanda mütonasib ondamına, gah da nar gülünün yarpağından
ınco vo qırmızı dodaqlanna. dar ağzına, yumru gözlorinə, ağlı-qırmızı
vo otli yanaqlanna, onbər vo şovodon qara saçlanna, kiçik və otli ollorinə baxaraq varlığmı uduzmağa başlayırdı.
Atabəy ona sual vcrdi:
- Sən gccə o qorxulu zamanda bu hoyətə nə üçün gəlmişdin?
- Anbardan odun aparmaq üçün golmışdim. Atam xəstə ıdi, cvi qızdırmaq lazım idi.
- Indi nccodir? Atanın səhhoti ycrindodirmı?
- Ataboyın dövlotındon, hobsə alındığı saaıdan bəri sohhəti düzəlmışdir.
- Hadiso ınsanlar üçündür. Lakin sondon çox razıyam. Moni ölüm
tohlükəsindon xilas ctdin.
- Bu barodə hcç bir razılıq lazım dcyil. Çünki bu mənim borcum
idi. Bu borc padşahla əlaqodar dcyildir. Burası elin adətlən ilə əlaqədardır. Çünki adətim ızə göro qonağın müdafıosi cv sahibinin vozıfəsidir. Horgah başqa cvdo olsaydımz, bolkə do sızı müdafıo ctməzdim.
Nə üçün, siz hökmdarı sevməyirsinizmi?
- Çünki hökmdar da bızım xalqımızı scvmir.
- Bunu sənə kım söylodi?
- Bunu m ənə dağılan kəndlər, yandınlan cvlor. tüslüləyən xanımanlar. talan olan şohorlor, ayaqlanan tarlalar anlatdı. Bunlann hamısı
hökmdarın azərbaycanlıları scvmodiyini göstenr. Mən sızı ölümdon
qurtardığıın üçün özüm vo ata-anam həbso alındı.

Atabəy qızın qolbıni olo gotirmok üçün dcdi:
- Incimok lazım deyil. Hökmdar hər kosə inana bilməz. Bir qızın vasitosilo moni hoyotə çağınb öldüro do bilordilor. Hoyat mosoiolonndo
diqqotli olmaq lazımdır. Lakın bunu səno do moslohot görürom Bır yaxşılığa qarşı göstordiyim nozakotsizliyı unut. Sonın atanı da, ananı da çağınb üzr istoyocoyəm. Evinizdən aldığım gozol xatirolər monım hoyat
tanximdo unudulmayacaqdır Xüsusən, mon gözəl qızı heç do unuda bilmoyəcəyom. Bu qodor gözol qızdan vo bu modonı monzərodon aynlmaq
mənim üçün bir taxt-tacdan aynlmaq qədor çətın olacaqdır.
Qız hcç do danışmırdı Hökmdar sankı sözlorim divar və divardakı
pordolərə dcyirdı. Buna göro də padşah qıza sual vcrdı:
- Əcoba, monim sonə vodə vcrdiyim böyük bir mükafat səni razı
salarmı? Son dünyanın məşhur bir xanımı olmağı istorsonmi?
Qız ycmək şcylonni yığmaq istərkon, ctinasız bir tövr alaraq dcdi:
- Hor kəs öz damının altında xanımlıq qurmaqla xoşboxt ola btlər,
hər kəs öz qazandığı ilo mükafatlansa dalıa yaxşıdır
- Sən mükafatı qazanmışsan.
- Mən bir mükafata səlahi>yotdar olsam bclə, siz monə veracəyiniz mükafatı özünüz qazanmamışsınız.
Hökmdar bilmolıdır ki, mükafat alrnaq olar, lakın hor kosdən yox.
Bir az o w o l xaın və qatıl hcsab ctdıyıniz qız. hansı bır vicdanla sızın
mükafatınızı qəbul cdə bilor?!
Önünüzdo duran qız sızin qapınızı clə bır xain fıkırlə döysəydi,
hökmdan həyoto çağırmaq lazım dcyildi. Sız qapını açan kımı mon sızi
öldürordim. Hcç kəs do bilməzdi.
- Son dünən gece mənə dcdıyın sözlorindon ındı pcşman olursanmı?
- İnsan düşünorək dcyilən sözdən pcşman olmaz.
- Səno Gözol adını kım qoyubdur'' Bu ad sənın üçün nə qədər uyğundur. Körpə ikən onlar sənin bu qədor gözol qız olacağını haradan
bilmişlər?
- Atam vo anam qoymuşdur. Burada bır çətinlik yoxdur. Onlar
kondlidir, nə okib, nə biçdiklərim bıtirlor
- Son olduqca gözolson. Xasiyyətin daha gözəldir. Söylə. mən sonı no
ilo mükafatlandınm? Nə üçün öz hökmdannı şadlandırmaq istəmırsən?
- Elo bilirom ki, hökmdar monim ıstədiyım mükafatı vcrmoyo qadir
dcyıldır. Çönkı mon istodıyım hökmdarlığın osas arzulannın olcyhınoılır.
- Monim hor bır şcyə qüdrotim vardır. Hor no istəyireon istə, məıı
öz arzulanmı da sonə qurban vcro bilorem.

Mon isıəyirəm ki. hökındar qayıdıb öz ycrinə gctsin, qabaqda qış
gəlir. xalqa rolıatlıq vcrsin. Bu ikınci kərədır kj. sizın ordunuz bu momlokəti dağıdır Bu xalqa rahm ctmək. hom xalqı. həm də məni mükafatlandırmaq dcməkdir. Hökmdar huna qadirdırmı?!
- Mən xalqa rahatlıq vcrmək moqsodilo nadınc adamları cəzalandırmaq üçün gcdirəm.
- O zaman hökmdar nadinc adamlan öz ətrafına yığıb gclmolidir.
Sız nadincləro do o qodər böyük ixtiyar vcribsiniz ki, özünüzü öldürm əyə qədor cəsarot cdiblor. Hökmdannı öldürə bilənlor, rəıyyotlo dinc
yola gcdə bılərmi?!
Qızın sözlori Atabəyı düşündürdü, özünün nə kimi bir xalq içində
olduğunu və nə kımı bır mühıtin ınsanlan ilə qarşı-qarşıya durduğunu
təyin etdi. Uzun dəqıqolər aralığı sükut büriidü, nəhayət, Ataboy qıza
müraciətlə:
- Səndən üzr istomok üçün yanıma çağırmışdım, çünki soni vo ailoni rahatsız ctmişdim. Eynı zamanda sənin bu qodər gözol olduğunu
bilmirdım.
Gözəl gözünün yanı ilo ona baxaraq gülümsündü və:
- Elədir hökmdar. hor şeyi bilmək bılməməkdon yaxşıdır, - dcdikdo. Atabəy də:
- Bılmədıyin zaman maraqlanır, biləndən sonra da dərdlənirson.
Tok bır qız üçün dord çəkməkdonso. hökmdar öz məmləkətinin
dərdıni çokməlidir. Yalnız bır qızın gözollıyi ilo bir məmlokətı gözollondımnək olmaz. Bütün məmləkətin gözol olmasımn qeydinə qalın.
Əlahozrət, siz ki, gözolliyin əleyhinosinız? Gözol təbıətə maiık olan
Azərbaycanı dağıtmaq gözəlliyo qarşı xoyanət deyildırmi?! Araz çayı
ılə Kür çayının arasındakı cənnətı at dım aqlannda çeynədən bır hökmdar, gözəllık tərəfdan olduğunu iddia edo biiormi?!
- M ən atanı yanıma çağınb məsoleni ona aça bilərommi?
- Hansı məsoləni? Azərbaycanı dağıtmaq məsəlosinimi?
- Xeyr, gözəl qızın məsəiəsini.
Məno aid mosələni alamla həll etmoyin no monası vardır? Əcoba,
hökmdar monim məsoiəmi hoil etmok üçünmü ordu çəkib gəlmişdir?
- Sənın bu məsəloni şəxsən holl etmok üçün səlahiyyotin vardırmı?
- İnsanlann hamısında öz mosələsını holl etmək üçün soiahıyyət
vardır Bozən bu səlahiyyəti insan azadlığının olcylüno düzəlmiş qanunlar insaniardan altr.
Kımdon tərbiyə aldın?

- Anamdan.
- Anan elmlidirmi?
- Həm clmli, hom do tarbiyolidir.
- Anan hansı ailədondir?
- Bilmirəm sizo noyi deyım və kımlori anladım. Sız Azərbaycanda
hansı ailəni tanıyırsımz? Şairlərdən, odiblordən, ziyalılardan vo məşhur
qəhrəmanlardan tanıdığınız adamlar vardırmı?
- Mon Azorbaycanda mötobor şairlərdon Nizamini, Xaqanıni,
Əbül-Ülanı tanıyıram. Ruhanılordən xətib Gəncovini. oyanlardan Sülcyman ibni Borəkəti. qəhrəmanlardan ısə Fəxrəddıni tanıyıram
- Son adını çəkdiyiniz zat monım doğma dayımdır.
- Elo isə səni təbrik cdirəm, xoşboxt qızsan. soni bir daha xoşbəxt
etm ək istəyirəm.
- Hökmdar moni nə kimi bir şeylə xoşbəxt cdo bilor?!
- Keyqubad vo Findunlann tacından qiymətli olan tacımla.
Qız gülümsünorək hökmdara dcdı:
- Bolko do hökmdar tacı çox qiymətli hesab cdır. lakın moncə,
onun baş üçün vcdiyi ağırlıq qıymotındən daha ağırdır.
- Sənı Cümşidın taxtına mcydan oxuyan uca taxtımla sərofraz
edərəm.
- Böyük şair Nizamimn padşahlara hosr ctdiyi şeır olahozrətın nozərinə çatmadımı?
Atabəy təəccüblə sonışdu:
- Hansı şcrı?!
- Ntzaıni padşahlan qoflot yuxusundan ayıltmaq üçün yazdığı şcirdə dcyir ki: - “Ey hökmdar, çox da taxtım-taxtını deyorək məğrur
olma, əcəlin atı daima yohərli halda durur Hər taxtın kölgəsindo bir do
bir tabut vardır”.
- Səni dünyanı öz ovcunun içındo saxlayan hır hökmdar sevorso,
onunla iftıxar ctməzsonmi?
- Hansı şortlə ıftixar cdərəm ? Dünyanı ovcunun içərısındə saxlayan q üw ot elin quvvoti dcyil, öz şoxsi qüvvəti olsaydı, iftıxar cdərdım.
Lakin xalqın qanı və canı ilə əldə edilon qələbəyo tək-tək şoxslonn ıftixar etmosi düzgün deyildir. Hökmdar xalqın qüv'votino güvonir.
- Mən özünı də pohləvanam. İndiyo qodor monimlo tək-tok qarşıqarşıya çıxanlann qalib gəldiyini görməmişəm. Soni sevon zat hələlık
öz qılıncım bır kimsoyo toslim etməmışdir. Mən bır ölkonin vo bir
m əm ləkətin pəhlovanı deyilom, cahanın pohləvantyam.

- Moni sevməyin şərtlon vardır. Yalnı/. pəhləvanlıqla nıəsələ bitmir.
- Na kimi şərt? Gözəl qız, onu söylə. hökmdar bu gö/.əlliyo qarşı
bəndəlik ctməyo hazırdır.
- Moni scvon, xalqımı scvmolidir. Monim scvdiyim zat, bu xalqın
düşmoni olnıamalıdır. Çünki mon bu toqıaqda vo bu xalqın içərisində
doğulmuşam.
- And ıçirəm.
Hökmdar bilmolidlır ki, bizım clın adətində and ıçib andını sındıran adamdan da düşmən adam yoxdur. Hərgah andı sındırsanız, onda
nccə olsun?!
O z.aman ınəni cəzalandırmağa haqqın vardır. İndi dc görüm, atanı
çağınb danışımmı?
Ataboyin bu toklifindon sonra Gözol hcç bir söz dcmodı, bu sükut
onun razılığı demək idi. Gözo özqolbində Atabəyin bu scvgisindon istifadə cdib, Aran xalqını qətl-qaratdon qurtarmağı vo öz xalqtnı xoşbəxt ctmoyi düşünürdü. Buna göro do Atabəyin toklifıni rodd ctmədi
Qablan da, süftəni do yığışdınb gctdi.
Aiaboy öz katıbi kiçik Buğanı çağırıb tapşırdı:
- Həbsə alınan canıləri möhkom saxlayın. Mən bu sui-qəsdin Q'/.ıl
Arslan tərafındən dü/.oldiyinə inana bilmiram... Burada başqa əllərin
ışiomosi chtimalı vardır Monım həyatımı tohlükədon qurtaran qızın
xidmotini ən uca bir mükafatla qarşılamaq istəyiram. O, hom gözəldır.
hom də bir ıgiddir Onun bütün varlığı hökmdara laytq bırqız olduğunu
oxuyur Qəhroman bir nəsil yaranması üçün bclo bir qadın lazımdır.
Buğa bu sözlərdon giilümsünorək hökmdara sual vcrdi:
- Bos moləko?!
- Molokə yeno do öz məlokəliyındo qalır, bu qız m ələkəlik diişkünü dcyildir. Elə zonn cdiram ki, mon ailo xoşbəxtliyinı ancaq bu
qızda tapa biləcayəm . Bu, sözü çox açıq danışır, Bu cür qadınlarla anlaşmaq çox da çətin dcyıldir Mənim məlokom isə şübholi birqadındır.
nə ıstədiyini öyranmok miimkün deyildır Doğrusu ki. mən m ələkodon
qorxunım O mənim üçün bir təhlükədir.
indi, gedib qızın alasını monim yanıma çağır.
Kiçık Buğa gctdi. Ataboy özünün qız haqqında fikirlorini mühakimə ctm əyə başladı “Doğrudur, o bır kondli qızıdır, lakin ədəh vo
m orıfətcə yüzlərcə qotıbəiərdən üstündür.
Mənım taxt-tacım vardırsa, o da yüziorcə taxtın zinotidir. Əgər mon
dünyanın moşhur pohlovanıyamsa. o da dünyanın adlı-sanlı gözəlidir.

Mon bütün dünyanı öz koməndımo sala bıloromso. o da dünyalan
komondino salan bır pohləvanı öz koməndinə salmaq hünorıno malikdır. Əgər mənim oxumdan can qurtarmaq mümkün dcyılso, onun da
qomzosinin oxundan qurtara bilmədim Monim qılınc vurmağım butün
İraq vo Ərobdo şöhrat qazanmışdırsa, onun qılıncdan koskın dili do, daş
qoibləri ıtcşə bilər Onun da kaman qaşları və ox qədor iti kırpiklori
vardtr. Mən dünyanın qanını tökdünnüşəmso, lakin o da öz gözəlliyt ılə
böyük qanlara səbəb oİa bilər...
Onun dişlon kimi ınci vo dodaqiarı ktmı yaqut hanst padşahın xozinostndo tapıla bilər?! Onun ağlt-qırmızılı çöhrosılo müqabılo dura bilocək aimaq hansı bır bağçanın ağacında bito bilər?”.
Hökmdar bu barodə çox düşündü vo nohayot, bir fal vuraraq: "Kım biltr, bəlkə də bu tosadüf bir qoiobonın başlanğıcıdır” - dcdi və
qalxıb otağı dolaşmağa başladı.
Kiçik Buğa ilo Gözəlin atası Canpolad otağa daxii oldu vo baş cndirib durdu:
Atabəy onun saiamını alaraq.
- Otur, qoca. - dcdi.
Canpolad qapının qabağtnda oturmaq istorkən Atabəy onun qolundan tutub bır az əvvəl Gözəiin oturduğu kürsünün üstündo əvloşdirdi.
Ktçik Buğa çıxıb gctdi. Atabəy sözə başladt:
- Mon stzi iki ışdon ötrü yanıma çağtrmışam. Onlardan birisi razılıq izhar ctmək, ikincisı də üzr istəınəkdir. Qı/.ın monim hoyatımı tohlükodən qurtardı, buna göro təşokkür cdiram. Hazırda ınonım həyatım
sizin ailonizo minnotdardır. Eyni zamanda bu hadısodon ötrü sizi hobs
ctdirməyimdən üzr istoyiram. Ozünüz dünyanı görübsünüz, sizdo yaxşının və yamanın təcrubəsi vardtr, Bilirsiniz ki, insana bir folakot üz
vcrdıyi zaman öz mühakımə qüw osını ttırır, dostunu düşmənindən
aytrd cdo bilmır Geconın vaxtında baş vcran bu hadisə moni təbii halımdan çıxartdı, no cdocəyimi bilmodım Canpoiad hökmdann sözlənnı
təsdiq cdərak dcdi:
Padşah doğru bu>oırdu. Lakin bu barodo üzr istomoyo golmoz.
Ola bilor ki, btzim hobs edilmoyimiz padşah üçün ağır golır, çünkı o,
hobsxananın nodon ibarot olduğunu bilnıır. Lakın bı/. kondiılor buna
öyronmişik; çünki hökmdartn toyin etdtyi momurlar bizi hər ayın
başında hobsxanalara göndorirlor. O kı qaldı ınohtorəın qonağtn hoyatını təhiükədon qurtamıaq, o da bizim ata-babamızdan qalmış bir \ t>/ıfodir.

Hökmdar hazraılon. bi/.ıın xalqımızın içonsmdo bela bır adoi
\ ardır: lıor kesin qonağının başına bır folakoi gələrso. o adam öz eiibarmı ıtırar. f-lə bir adamın qapısının başından tikan asmaq lazımdır. Buna
göra də tikan asılan qapıdan içori qonaq girmoz. Qonaqsız adam kəndin votəndaşlıq hüququnu itirər. onu müştərək həyata buraxmazlar, cemıyyət içərisində nüfuzunu itiror.
Atabəy bu sözlərdon öz məqsodi üçün gıriş əldə edorək Canpolada
dedi:
Mən neçə gündon bori sizin nə qədər alicənab və nəcib xalq olduğunuzu təyın etdim Mən si/.in kimi qonaqcanlı adamlar m əm ləkətimin heç bir tofənndo görməmişəm. Bu hörmətə müqabil qı/ım zı Eldəmz aıləsinə daxil etmək və xoşbəxt eləmək istəyiram.
Canpolad Atabəyın nə dedıyinı anladı vo Atabəyi Canpolad kəndimn bəzı adətlərı ilə xəbərdar etm əklə öz ar/usundan daşındırmağı düşündü:
Böyük hökmdar! Malımızın, canımızn ixtiyan sizdədir. Biz nökərlərin nə cüratı vardır ki. sı/.in əmrinı/.dən boyun qaçırsın. lakin mən
qı/.m barosində danışmaq snlahiyyətini daşımıram.
Atabəy təəccüblə sual verdi:
- Nə üçün? Məgər sən ata deyilsənmi?
Malımızın, canımızın sahıbi! No qədərövlad hoddi-buluğa yetışməmişdir, onun tərbiyəsi bi/.ım öhdəmizdədir. Lakın həddi-buluğa yetışəndən sonra, səlalıiyyət cəmiyyotimizirı ixtiyarına kcçir.
- Nə kimı cəmı>7 ət?
- Kəndin dörd nəfər ağsaqqalı vardır. Hər ixtiyar onların əlindodir.
Ağsaqqallar hökumət tərafındənmı seçilmişdir?
Xeyr, onlan cəmiyyətimız seçibdir.
- Əcəba, sizin hökumətiniz yoxdurmu?!
Hökumətin vergilənni də haman ağsaqqallar verir.
Bos divan və cəza işlərı kimin əlindodir?
Bir yerdə ki. haqsızlıq, oğurluq, yalançılıq, təcavüz. adam öldürmək, bir-bırini incıtmək olmasın, daha orada kimlərə cəza verilə bilər?
- Biri-birinin mülkünü zorlarsa ve yaxud suyunu kəsib öz bağına
apararsa, onu cəzalandırmaq vəzifəsi kimin öhdesine düşəcekdir?
- Burada lək-tək adamların mülkü yoxdur. Sular da, bağ-bağçalar
d;ı, zəm ilər də - nə ki var, bütün xalqın malıdır.
- Necə yəni xalqın malı?!

- Bəli. xalqınkıdır; çünkı burada bağların. bağçalann sorhədi yoxdur, hər kəs torpaqda işləməlidir.
- Bəs məhsulunu kim apanr0
- Mehsul elliyindir. Hər kəs bir anbardan yeyir, bir kisədən xərcləyir, bir biçim, bir ölçüdə olan binalarda yaşayır. Mənim cvimdə gördüyünüz şeylər hər kesin evindo vardır.
- Bu otaqlar ki. mən yaşayıram, kimə məxsusdur?
- Xalqındır, eyni zamanda mənımkidir Ailədə nə qədər adam
varsa, adam başına bir otağı olmalıdır. Bız üç nəfərik, üç də otağımı/
vardır. Eyni zamanda hər ailodə qonaq üçün əlavə iki otaq vardır.
Buradan qürbət ölkəyə qız vermok qadağandır Kəndin qı/.lan kəndin oğlanlanna əra getməlıdırlor Horgah qız oğlandan anıq olarsa və
yainkı qız başqa kondın oğlunu sevərsə. o /am an oğlan gəlib bu kəndin
adətini qəbul etməklə kəndin vətəndaşlığına gırməlıdir. Lakm bu da
asan iş dcyil. Ağsaqqallar haman adamın əsil-nəsobıni lazımınca öyronmolidir. Hərgah olduğu yerindo ondan və tayfasından bır vamanlıq
baş verməmişso, o zaman ağsaqqallar onun bu kəndiıı qızına evlənməsinə və kəndin vətondaşı sayılmastna icazə verərlər.
Oğlanlar da bunun kimidır Horgah oğlan başqa ycrdən bır qız
sevib kəndo gətirmək istoyırsə. ağsaqqallar qızın namuslu və lərbiyəli
bir qı/. olmasmı yoxladıqdan sonra bu kəndin comiyyotınə daxil olmastna icazə verərlor.
Buna göro də mən elımi/.in adətinı pozuh qızımı əlahozroto vədə
vcrə bılmərom. O zaman konddə vətəndaşlıq hüququnu ıtırmiş olacağam. Mon elo bilirem kı. əlaho/.rei monım ömrümün sonlarında bədbəxt oimağıma razı olmaz.
Atabəy dərindən düşünməyə başladı. Onun görüb və eşıldıklənnın
yaşadığı dünyada deyil, gözəgörünm ə/ başqa hır aləmdə yarandığını
zonn etdi. O bu xalq ilə daha anıq maraqlandı və öyTənmək istəyərek
soruşdu:
- Sizin uşaqlannız təhsilini kimdon alır? Kəndinizdə neçə nəfər nıhani vardır?
- Bizim kəndimızdo ruhanı tapılmaz; çünki onlara ehtıyac yoxdur,
onların dcyeceyi sözü bir kəro qədim babalanmız bı/o demişdir. Bizdə
günah cdənlər do yoxdur ki, onlan cohənnom əzabından qorumaq
lazım gəlsin Horgah doğrudan da behışt vardırsa, biz ondan məhnım
olmayacağıq, çünkı içimizdə günah edan adamlar çox az tapılar

Atabəy bunların tnüsalman olınalan barosindo şübhəlandi. Buna
göra də sual vcrdı:
Din məsololori üçün baştnız kimo bağlıdtr?
- Bız din cəhotdon ancaq qardaşlığt lantytnq. Bu barədo oxlaq lorbiyomizi Əxi Forrux1 Zoncanı həzratlərındon alınq.
Siz müsolman dcyılmisiniz?
Bizim xalqımızın içərisındo din ancaq oxlaqdan ibarotdir. Əxlaq
darsinin əsası isə Əxi Fərrux göstoron qardaşlıq yolundan ibaraidir.
Bizim bütün diqqotimız dünya işlərinədir. Sonot. musiqi, şcir, lomizlik,
sodaqət, doğruluq on sevdiyitniz işlordondir.
Alabəy ycno do bunlann no din və nə əqidode olduqlartm təyin edə
bilmədi. Lakin bu cohot onun moqsədino maneə lörado bilocək cəhəilordon dcyildı Buna göro do o. söhbəti ycnə də Gözəl məsələsınin
üzorinə çokib dcdi.
- Bunlartn hcç birisi. monım sizin ailonizı şərafləndirmək moqsodlənm o bır maneo torotnıəyi bacarmaz. Mon sizin həyatımzla maraqlanıram. buna göro do icazə vcnn mon do bu həyatda sizınlo bərabər işiırak cdim
Canpolad yeno do Atabəyin arzularından boyun qaçırmaq moqsədılə dcdi:
Mən clo bilirom ki, əlahozrot qızın xasiyyəti ilə lanış olursa, öz
fıkrindon daşınar. Doğrudur. qız gözəldir Lakin onunla bir ailo düzəldib yaşamaq mümkün dcyil O hcç bır zaman kişiyo itaət ctməz. Doğrud r. qızdır, lakin kişılik ıddiasındadır. Pcşosi at minmok, qılınc, nizo
ovı ılmaq. ox atmaq. mizraq işlətməkdır. Nədonsə, comiyyotiıniz ona
qadınlıqdan ləlob olunacaq şokli vcro bilmir
Zənnimeo, qızın burdan gctməsino kondimizin xalqı da razt olmaz;
çünki bu qız ərsoyo gəlondən bən bu kondo bir nəfor do olsa oğru ayaq
ba.sa bilmonıışdır, Btı igid qızııı sobobtno bızım yaylağtmızdan birquzu
aparan olmaz. Bunun üçün do əlahəzrət monı hobso aldığı zaman o dcdı
ki. bu hoyolə azorbaycanlı gınnoz, bu cvə gironlər yabançtlardtr.
Ataboyin marağı daha da andı və qəlbindo:
"B clə bir qızı oldə ctmək zəngin bır momlokot oldo ctmokdun daha
qiym əllidir” . - dcdi.
Canpolad da. Atabəyın özü də oturub düşünürdülər.
' Ə x ı F o r r u x hoyıik ş.nr N ı/iim ı ılo mfiHKirdir. () ınoşhur bir lorıqot ırılıboridır.
( hıun ba>q.ı bır adı vardır «')xı »ö/ü ı|,ırj.ı> dcınokdır Fomıx ıso ıınun d:t>ıdıgı toriqolın .ıdıdır Uııtvıkm ynlunu dmam cldıronloro “IbmjXİyyo lorıqotıııı dajiyanlıır" adı vcrılırdı (.'ünkı B.ıbokın loqobı "Babok-Fomıx“ ıdı ı "Al3jgadayin l.ııif.ılı bay A&tr).

Ataboy qolbində dcyırdi ki: “Əsası çürümüş xəlıfə ilo qohum olmaqdansa, gözol, igıd, dilli, morifolli bir kondlt qızına cvlonmək daha
yaxştdtr. Bir halda ki, qtztn daytsı da Foxroddindır. Mon onunla qohum
olandan sonra Aran mosəlostni həll ctmış olacağam” .
Ataboy çox düşüncodon sonra bir daha Canpolada müraciət edib dedı:
- Mən sizin adəl vo əqidonizi qəlbən scvirom Sizin qızınızı xoşboxl cdəcəyim ə and içirom.
- Mənim qızun onsuz da xoşboxldir. Gözolin canına yalandan and
içon hər kəs olursa olsun. bu kənddo yaşaya bilməz. Bır kosi inandırmaq üçün ancaq Gözolm canına and içmək tazımdır. Mon bilmiram.
Gözolin özü hökmdardan bclə bir andt lələb ctdimi?
- Bəli, Gözəl özü bu andt mondən ləlob ctdi. mən do and içdim.
- Əcəba. böyük momləkətm padşaht. bu kiçık konddo yaşamağa və
burantn vətendaşlığına girməyo razt olacaqmı?!
- Mon bu kondın votondaşı olandan sonra kond (amamılə doyişəcəkdir. Mən hər ycro gctsəm, ycno də bura qayıdacağam. Gözolt bu
kondin əlindən almamağa söz vcriram ve onun canına and ıçiram.
- Menim etinızım yoxdur, m eseleni qızın özü və ağsaqqallar holl
etmelidir.
- Elə ise siz ağsaqqallan monim yanıma çağırın. Qoy onlar bura
golsinlər, mən onlarla danışaram, sonra qtzı da çağırarsınız. Zənn cdirəm ki, qızın raztltğı vardır.
- Bılmıram qtza evtənmok üçun bizim adotləri qobul cdo bitecoksinizmi?
- Qəbul cdecoyəm.
- Qobul ctsoniz bclə. ycrinə yelira bilməyocəksiniz. Horgah siz bir
kondli vo bir sade raiyyot olsa idıntz. bəlkə də adəti-şortlərimizi yerine
yetira bilordiniz. Şortlərimizdən binsi budur ki. xancdən bura cvlonmok vo kəndin vətəndaşlığtm qobul etm ak üçün gələn adam btzım müqoddəs mırasa bclo bir and ıçməlıdir:
“Mon and içirom kı. no qodor ömriim vo hoyatım varsa, dünyada heç
bir kos nə olimdon, no dtlimdən və nə də ftknmden ınciməyocəkdır"
Əceba, padşah olan bir adam bclo bır unda əmol cdə bilermi?
Atabəy hcç do düşünmədon:
- Edə bitərom Mən öz noslimt bu nostə catamaq tiçün lıor bır çəlinliyo qatlaşa biloram, - dcdikdə Canpotad da:
- Noslımtz Alabəyi razı sala biL*cok bir nəstl deyildır. Bolko də stz
bizım kcçmişimtzi öyronərkən bizo nıfrəl bəsləyocəksınız.

Əcobu. bu qiKİor ııocib vo aliconab adamlann noslino nifrot boslonıok üçün kımo ıcazo vcrırlor? Danışın, mondon çokınmoyin, hor kos
no dindo olursa olsun. ycno do moııim roiyyotimdir.
Canpolad qorxa-qorxa öz kondinın vo nosillorinın kcçmişi haqqında danışmağa başladı:
Bilmimm. bu kondin şorqındoki dağla olahozrat nıoşğul olmuşdurıııu? O dağa qodimdon "Çoban-Qaya" dağı dcyirlor. Bu dag sulan, çomonlon. otlaqlan vo bulaqlan ilo moşhurdur Bolaqandan Qarabağa
gcdon kananlar homın bu dağdan a$ıb gctmolidir Yaxın kondlorin malqarası yayı başa-baş burada boslomrlor. Vaxtilo bu dağlarda Qaya adlı bir
çoban qoyun otammıış. Günlorin binndo Qaya öz qoyunlannı suvarmaq
üçün Nosib çcşmosının başına g{>tirdiyı zaınan çcşmonin yaxmlığında bır
ağlamaq sosı cşıdır O sos Qayanın fıkrini nıoşğul cdir, qoyunlannı huraxıb sos golon torafi axıarır vo o hiss cdir ki, bu sos uşaq sosidir
Qaya çoban bu cür hadısolora tcz-tcz tosadüf cdormış; çünki cl
köçdüyü /am an uşaqların köçdon düşüb qalması çox da tooccüblü ış
dcyildı Qaya bır ncço saat gozondun sonra daşlann arasında təmiz yorğana bürünınüş bir uşaq qoyulduğunu görür. Çoban uşağı götürürkən
hər şcyı unudur. qoyunhırı çcşmonin haşında huraxıb karvana yctişib
uşağı vcnnok üçün tələsir. O. dağdan düşüb həmin bu kondin ycrindo
olan dörd cvli bıııoyo gəlır, uşağı qadınına göstorır Qadmı uşağı yorğandan açıb haxdığı zaman, uşağın bclino bağlanmış qırmızı bir ıpək
dəsmal və dosmalın ıçorisindo bir qodər qızıl. bir çox da qiymotli daşlar olduğunu görürlor Qaya bu qızıllan və daş-qaşı gördüyü zamsın
uşağı karv.ına yctırmək fıkrındən daşınır. Qızıllan vo qiymətli daşlan,
hotta dosmalda olan yazılı bır kağızı haman ıpok dəsmala bağlayıb balaca bir qutuda gizlədirlor.
Onlar bu sim bır kimsəyo bıldırməmok üçün kağızı da hcç bir kosə
oxutmaq ıstomirlor. Onlar uşağın adını Canpolad qoyub bosloyirlor.
Uşaq on sokkiz yaşına çatdığı zaman öz Gözol adında qı/.Iarını da
Canpolada vcrirlor.
İllor uzunu oğlanla qız qocalmış çobanı əvoz cdib dağlarda qoyun
otanrlar. Onların bir ncço tışaqları da olur Qaya çobanın yaşadığı kiçik
bino böyümoyə başlayıb bır kənd şoklinə düşür.
Qaya ölür. C'anpolatla Gözol, gözəl bir hoyat düzəldib yaşamağa
başlayırlar.
Günün bırindo axşamçağı C’anpoladın qapısı vurulur. C'anpolad qapını açdığı zaman bcli bükülmüş vo tükləri ağarmış birqoca içəri girir. O:

- Qonaq istoyirsinizmı? dcyo soruşduqda Canpolad və Gö/.ol onu
çox hörmotlo qobul cdirlor
Qoca onların cvındo bır ncço vaxt yaşayır. Canpolat vo gonc qadını
qocanı öz. ataları kımi scvməyo başlayırlar. Nohayot, gccolorın bırındo
qoca onların atasından, anasından danışır və atalannın ö/. sağiığında no
işlo moşğul olduğunu soruşur. C'anpolad dcyir ki. monım atam Qaya
adlı bir çoban imiş. O monı bosləmiş vo bu boya çatdırmışdır Lakın
hoqiqi ataın molum dcyil, Qaya çoban monı dağdan tapıb böyütmüşdür.
Qadınım Gözol do haman Qaya çobanın qızıdır.
Namolum qoca bu söhbotdon sonra bir az düşünorok:
- Sən öz atanm kim olduğunu bilmək istəyirsənmi? - dcdikdo,
Canpolad diqqotlo qocanın üzüno baxır, “yoqin ki, qoca monim atamdır” - dcyo qolbindo bir həyocan başlayır vo qocaya sual vcrir:
- Söylo, qoca, san monim atammısan?
- Yox, mon sonin atan dcyiloın, lakin atanın kim olduğunu bilirom.
Lakin çobandan sizə qalan mirası monim yanıma gotirsən, atanın kim
olduğunu sono dcyo biloram.
- O mirasdan xəbonm yoxdur.
Axtarmaq lazımdır.
Namolum qocamn bu sözündon sonra Canpolad hor ycri axtanr.
Nəhayot, odıınların altından bir qutu çıxanb gotırır Qoca qutunu açıb
ovvolco kağızı Canpolada oxuyur vo sonra da qiymotli şcylori ona qaytanb dcyir ki, bunlan yaxşı saxlayın. Bunlar goləcok üçün müqəddos
bir mirasdır.
Bu hadisədən sonra, qoca bir neço ay orada qalıb Gözolə vo Canpolada dors vcrib yazı öyradir vo onlann atasının yolunu və qoyduğu
qanunlan no ki var onlara vo uşaqlarına tanıdır. Qoca bu vozifoni bitirondon sonra C’anpolad və qadını cvdo olmadığı zaman birdən-bira yox
olur Hansı tərofə gctdiyi molum olmur.
Canpolad bu hckayoni Ataboy Mohommodə danışandan sonra bır
daha olavo cdır:
- Haman miras nosildən-noslo, atadan oğula kcçə-kcçe, nəhayət.
monım atamın olino çatıbdır. Hazırda sizın boyondiyıniz. Gözol qı/.
haman çobanın qızı Gözolin adını daşıyan qtzdır. Hüzunınuzda oturan
Canpolad iso haman Qaya çobamn dağdan tapdığı Canpoladın novosidir.
Ataboy bu sözlori cşitdiyi zaman qocanın ona nağıl dcdiyini zonn ctdı
vo onun dcdiklənnin doğnı olub-olmadığmı yoxlaınaq üçıın soruşdu:
- Hazırda haman müqəddos dcdiyin miras haradadır?
- Bizim kondimizdədir.

Onları mono göstoro bilorsinizmi?
Monim ixıiyurımda dcyil.
Kiınin ixtiyurındadır?
Kondin ııgsuqqallannın olindodir. Çiiııki bu şcylor konddo yaşayan xulqın bubalanna moxsu.sdur Oııun üçün ağsaqqalların ixtiyarında
olmalıdır.
(icdib agsaqqalları monım yanıma çağır. Onlar haman mirası
mono göstonnok üçün gotirsınlor llom do onlur üçün qızınız Gö/.olin
mosolosıni dunışm. Indi ki, ixtiyar agsaqqallurdudır. qoy onlar bu mosoloni do holl ctsinlor.
Canpulad baş oyib gctdi. Atuboy iso lıor fikri buraxıb, ancaq bu
mosolo otrııfında düşünürdü. O, (ionco üstünn hücum ctınok kimi qorxulu vo çotin bır hııdisoni tumuınilo xatırından çıxarmışdı. O öz qolbındo bu hadixonı tarıxı bır koşfiyyat hcsab cdorok axıra qudor çalışınaq vo yazılı kağızı oxumnq ıstoyırdı Yarım suat kcçondon sonra
Canpolad içori girdi:
- Olahozrot. ağsaqqallar hüzurunuza golınişdir, dcyorkon Ataboy
scvindi vo:
Qoy ıçorı buyursunlar, - dedi.
Ataboyin fikrinco. ağsuqqallar xariqülado bir qiyafoto rnntik olan
şoxsıyyotlor ıdi. Lakin birazdan sonra adi kondli paltannda dörd nofor
qoca içori girdi vo salam vcrib ayaq üstündo durdular Ataboy onların
salamlarını alıb oturmalan üçiin yer göstordi:
- Əyloşin, möhtorom ağsaqqallar, - dcdi Oocalar oturdular, ipok
huğlıya bükdüklorı qutıınu Ataboyin qarşısında yero qoydular. Böyük
ağsaqqal ipok bağlıdan qutunu çıxardığı zarnan:
Outu. Qaya çobanın öz oli ilo qayırılmış qutudur, dedi, olini
uzadıb qutunu açdı vo qınnızı ıpok dosmalı oradan çıxartdı, oradakı qızıllan, qiymotlı daşları güstordı, sonra dorı üstüno ya/.ılmış moktubu
Ataboyo verdi.
Ataboy yaztlı dori parçasmı alıb üstündokilori oxudu:
"Ey bu körpoyo sahiblik cdon insan! Xolifo bu uşağm atasını vo
bütüıı noslini mohv ctdi. I lazırda qotl cdilmok üçün xolifonin adamlan
son qafiloni Bağdada sürınokdodır.
Böyiik bır noslı davam etdirmok üçün bu körponi dağda buraxıb
gctdik. Canavarların olindon qurtarmaq istodik. Şübhe yoxdur ki,
körpo ya canavar ağ/.ına düşocok, yainki bir insan tərofındon tapılıb

boslonocokdir. Uşağın yanında qoyulun qızıl vo cavahirlori xorcloyib
bu uşağı böyüdün. Bu körpo, Bubokın son yııdigan vo soıı uşuğıdır” .
Ataboy kağız.ı oxuyandan sonra qı/.ıllara vo qiymotli daşlara nozor
saldı. Sikkolorin xolifo Momun vo xolifo Mötosımin vaxtmda vurulun
sikkolor olduğıı məluın oldu.
Ataboy ya/.ılı dorini, qızıllurı vo qiyınotlı daşlan ipok dosmalu
qoyub ağsaqqula qaytarıb:
- Apanb saxlayın, qiymotli vo tarıxi bır mirusdır, - dedı.
Ağsuqqal şeylori qutuya qoyub qurtarandan sonra Ataboy osil
moqsodino kcçorok:
- Mon si/.i ikinci bır moqsod üçün bura çağırmışdım. O moqsod,
monim bu nocib vo bu tarıxi aılo ilo qohum olmaq ınoqsodimdon ıbarotdir. Mən bu barodo qı/.ın öz.ü vo atasilo danışınışıım. Ycrlı adotlərə
göro bu izdivacm icazosi siz ağsaqqallardan asılıdır, dedıkdo, ağsuqqallardan biri ayağa qalxıh baş cndirib dunışdı:
Hökmdar canımızın, malımı/.ın sahibidir. lakin o bi/.ım ata-baba
adotlonm izo toxunmamalıdır. Bi/.im haşqa yerdon qı/. alınağu ıxtıyurımız vardır. Başqusımn da golib ycrliınız olmasına inundığımız /uman
qız verə bilorik. Kəndimiz heç bir zaınun Gözolin buradan çıxunlmusına ruzı ola bilmoz, bu mümkün dcyil.
Ataboy Canpolada dedikləriııi təkrar cdərok dcdi:
Mon Gözolin canına and içmişom. o andı hcç vaxt sındınnayacağam. Mən Gözoli bu kənddon lıeç bir torofo aparmayacağam. Bu barodə ona söz vcrirom. Kobm kağızında da bunu qeyd edo bılorsinız.
Ağsaqqal gülümsoyorok Atabəyo cavab vçrdi:
Atabəy bilmolıdir ki, bızdo kobın qanunu yoxdıır. Evlononlordon
qız bu müqoddəs mırasa, kışi iso qız.ın canına and içmolidir. Vcrilon
andı sındınnaq iso boşunıb vo boşamaq dcmokdır Hərgah bu şərtlor
qızın və oğlanın torəfindən qobul olunubdursa, ağsuqqullurın etırazı
yoxdur. Indi qızın buru çağırılması vo atasınn razılıq vcrmosi la/ıındır
C'anpolad razılıq vcrdi, qızın dalınca adam göndərildi. İyırmı dəqiqodon sonru başından ayağına qodor ağ ıpəklorə bürünmüş bır qız buşını oyıb qapıdun otağa daxil oldu vo tozım edıh otağın bır torolində
dayandı.
Ağsaqqal G özolə müraciət cdərok:
- Son bu başqa ycrlinin Canpolad kəndimn vətəndaşt olmasmu razısanmı? dcdikdo Gözol başını qaldırıb cavab vcrdi.
Elin adotinin mühafızo edılmosı şortilo raztyam.

Ağsaqqal Ataboyə müraciol cdorək dcdi:
- Əlahozrat Ataboy zohmot çəkib qızın yanında durmalıdır.
Atabəy qalxıb Gözəlin yanında dıırdu, ağsaqqalın vcrdiyi təlim
üzra and içdi:
- Yerlı adotə xəyanot ctmoyəcəyom Gözelo vcrdiyim vodəlera
\*əfa cdəcəyəm . Bunun üçün də Gözəlin canına and içirəm!
Atabəy bu andı verondon sonra Gözol də tanxı miras saxlanan qütunun yanına gələrak yera orurdu və:
- Ərim m ənə verdiyi andı sındırmayınca ondan üz çevirm əmek ve
ona xəyanəı etmomək üçün bu böyük mirasa and içirəm! - dcdi və
yenə do qalxıb gerı çokildi, Atabəyin yanmda durub ağsaqqalın cavabını gözlodi. Ağsaqqal tarixi miras saxlanan qutudan bir kitab çıxanb
bir sohifəyə qızın, başqa bir səhifoyə do Atabəyin verdikləri andı yazaraq dedı:
Izdivacınıztn tarixini bu səhifələrə yazdım Çalışın ki, bu tarixin
altından boşanmağınızın tarixi yazılmastn.
Gözəi:
- Andımı sındınmamağa söz verirəm! - dedikdə, Atabəy də bunu
təkrar etdi. Ağsaqqallann dördü də bırdən:
Mübarək olsun! dcyərken Gözel əlini Atabeyin əlino uzatdı.
Atabəy onun əlinı əlinə alıb durdu. Nə olacağından xəbəri yox idi.
Yalnız Gözəl dodaqlarım onun dodaqlarına uzadıb öpənden sonra, clin
belo bir adətı də olduğunu anladı.
Ağsaqqallar qalxıb gctmək istorkən Atabey katibı çağınb hər birisıno yüz qızıl verməsını əm r etdi. Ağsaqqallar isə bu mükafata qarşı
təşəkkür edərək;
- Ə lahezratin ömrü uzun olsun, lakin bizdə pul almaq adetləri
yoxdur, - dcdilər.
A tabəy katibinə toy hazırlığı görmok üçün əm r verdiyi zaman
Canpolad da:
- Ə lahozrət, hor şey burada qurtardı, bizdə toy adeti yoxdur, dcyə otaqdan çıxdı.

AND
Atabəy bir ay bcş gün Canpolad kəndində vaxt keçirdikdən sonra
payız yağışlan sakit olmuşdu. Atabəy bir axşam yenə də aranlılardan
məktub aldı

Moktubda ycno de aranlılar Atabəyın Həmodana qayıtmasını və
Arana hakim göndərməsini, nahaq qanların tökülməsino imkan verilmeməsini təklıf edirdiler. Gözel bu toklifdon scvindi O, Ataboyin
aranhlara qarşı müharibə açmayacağına inandı.
Atabey həqiqətən aranlılara qarşı müharibə açmadt Aranlılar ilo
dostluq, ^ardaşlıq əlaqosi yaratmaq, süth bərpa ctmək üçün qoşunu düşorgəlerdo ycrləşdirib az bir q üw o ilə Nizaminin ayağına gctməli oldu.
Ataboy başındakı atlılan ilo Gəncəyo horakət ctməzdon ow ol G özelin dodaqlanndan öpüb vidalaşarkon, Gözel ona and içdiyinı xatıriadaraq dcdi:
- Sen and içdiyinı unutma Madam ki, aranlılar sülh istəyir, sən onlara qarşı müharibə açma.
Ataboy onun saçlannı oxşayıb:
- Men müharibəyə gctmiram, orada sülh və əmniyyəti bərpa ctmək
üçün gediram, - dcdi.
Gözel isə cavabında:
- Mon buna inanıram, - dcdi. - Amma bununla belə, mən sənə bır
şeyi do xatırlatmaq ısteyıram. Aranlıtann göndərdiklən moktubun son
cümləsini xatırla! Onlar yazmışdılar: “Atabəy Aranın üstünə ordu vo
qılınc ilə gələrsə, biz də onu ordu ve qılınc ilə qarşılayacağıq".
- M ən clə düşünürəm ki, onlar bu cüratı edə bilməzlor.
- Mən də elə düşünürem ki, nə Fəxreddin, no də onun yoldaşları
el-ayaqlannı boş qoyub dcmoyəcəklər ki. "Gəl bizi öldür’*. Bu olmaz!
Ataboy, yaxşı düşün, əgor sen onlan toslırn ctmək üçün gcdirsənso,
onlar sono toslim ovozino qılınciannı və nizolorini uzadacaqlar. Onlar
tok dcyil, onlann arxasında bütün Şimali Azorbaycan durur.
Atabəy Gözoli inandınb yola düşdü.
Atabəy Goncede Nizaınini yanına çağınb aranlılar ilə obədı sülh və
qardaşlıq əlaqesini borpa etmok üçün todbirlor tökdü. İşlər düzəlondon
və ölkədə asayişı borpa cdəndon sonra qoşuna gcrı çəkilmok üçün əm r
verib ölkəni səyahota çıxdı,
# ★*
Ataboy Qızıl Arslanın göngərdıyi məktuba göre Həmodana herokot ctmoli idi O, qadını Gözəlın okiz doğduğunu cşıtmışdı, buna göre
do yol üstündo Canpolad kəndıno yanaşmaq və uşaqlanm görmok, Gözolin scvimlı ollorindon öpmoye tolosdı.

Günonadan bir az kcçmiş Aıabəyin xasa alayı Canpolad kəndınin
qabağmdan keçirdi. Atabəy öz adaınları ilə bərabər dəstədən ayrılıb atlarını kəndə sürdülər.
Kəndin gəncləri, gəlın və qızlan Atabəyi görən kimı Canpolad kışinin evinə tərəf qaçıb qışqırdılar:
- Padşah gəldi! Padşah gəldi!
Səsə. Canpolad və onun qonşuları küçəyə çıxdılar.
Bu anda Atabəy öz adamlan ilə Canpoladın qapısında dayandı.
Dərhal. Gözəl həyətə çıxdı. Həyətə yığışan adamlar atlan tutdular.
Həyətdə başqa atlar da var idi. Atabəy bu atlann kımin olduğuna
əhəm iyyət verməytb qonaq otağına daxil oldu.
Gözəl və kondin ağsaqqallan öz andına sadiq qaldığma görə Atabəyı alqışladılar Bu sözdən sonra süfrə açıldı. Süfrənin üstünə sərin
şərbət. toyuq qızartması düzüldü, m eyvələr və əlvan ycm əkler qoyuldu.
Süfrə yığışdıqdan sonnı bir qadın və bir kişi içori daxil oldu. Onlann hər bırisınin qucağmda bir uşaq vardı. Uşaqlann ikisi də bir-birinə
oxşayırdı və hər ıkisi oğlan idi.. Uşaqları gətirənlərdən birisi Gözəlın
aııası. o bırisi də dayısı Fəxrəddın ıdi.
Atabəy bu cvlə Fəxrəddının nə əlaqəsi olduğunu və onun nə m ünasibətlə bura gəldiyini bilmək üçün təəccüblə ağsaqqallardan soruşdu:
Möhtərəm ağsaqqalların icazəsi ilə Foxrəddinin bu cvlə nə əlaqəsı olduğunu öyrənm ək istəyirəm, - dedi. Ağsaqqallardan bin təzim
cdib:
Əlahəzrətın təşrif gotirməsi münasibətilə uşaqlara ad qoyulacaqdır. Ona görə Gözəlin dayısı Foxrəddin də bu təntonədə ıştirak etmok
üçün gəlmişdir.
Atabəy “Gözəlin dayısı’’ sözlənni cşidən kimi təəccüblə soruşdu:
Əcoba, Fəxrəddin Gözolin dayısıdırmı?
- Bəlı. əlahozrət, dayısıdır, görunür Atabəy bunu unutmuşdur, dcyo həmin kişi cavab vcrdi. Bundan sonra Atabəy irəli ycriyib Fəxrəddinin boynunu qucaqlayıb dcdi:
Gözəlin dayısı olmağınız ınünasibotilə özümü dünyada ən xoşboxt və m əsud bir adam hesab cdirəm.
Oucağında uşaq olduğuna göro Foxrəddin Ataboyi qucaqlaya bilmədi, lakın cavabında.
Sizin kimı bir zatın bacım qızına cvlənm əsi m ünasibətilə nıon də
özümü xoşboxt vo m əsud hcsab edirom, - dedi.

Bundan sonra əkizlərdon ə w o l doğulan uşağı Gözol Faxraddindon
alıb Alaboyo vcrdi və dcdi:
- Horgah öz cvladın olduğuna ınanırsansa. dodaqlanndan öp. adını
ver.
Ataboy uşağı bağnna basıb öpdü:
- Bu monim sevimli oğlum Əbubəkrdir1 dcdi və bu sözdən sonra
Gözəl uşağı alıb ağsaqqallann birisino vcrdi.
Ataboy sonra əlavo etdi: - Həm də o. mənim varisım və vəliohdımdir, - dcdi.
Gözəl sonra ıkinci uşağı Atabəyo vcrdi. ycnə qabaqkı sözünü tokrar cıdi.
Atabəy uşağı bağnna basıb dodaqlanndan öpdü. Böyük ağsaqqalın
müqəddos miras qoyulan qutudan çıxartdığı dəsmalı uşağın belinə bağlayıb:
- Bu mənim sevimli oğlum Ozbəkdır, - dcdı.
Böyük ağsaqqal dosmalı açıb Atabəyə vcrdi.
Bununla da adqoydu mərasimı bitdi.
Atabəy bir ncço gün Canpolatın cvındə qonaq qalandan sonra vıdalaşmaq istodi. Gözəl uşaqları gotirdi At3bəy uşaqlan alıb öpdü vo anasına qaytardı.
Foxraddin Ataboyin üzəngısıni tutub ata mındirdiyı zaman o:
- Mən. Ataboy Mohəmmod olmasa idim, Fəxrəddin olmaqla fəxr
cdərdım. Zənn cdiram ki, bu tanışlıq hom daimi, honı do dostano olacaqdır.
Foxrodditı Ataboyə cavab olaraq:
- Həm də bu dostluq xalqımızın ıstıqlaliyyotinı daımı olanıq qonıyacaq və xalqımızın milli mədəniyyotınin anmasına zominə yaradacaqdır.
Atabəy ıso Canpolada münıciətlo belo bir əmr vcrdi:
- Mən bu kondin admı oğlanlarımın yadigan olaraq Püsoran? koııdı
qoyuram, - deyorak atını mohınizləyib konddən uzaqlaşdı
Bı r i n c i h ı s s o n ı n s on u
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