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ÖN SÖZ  

CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA QAÇAQ HƏRƏKATI 
 

Nizami Kolanılı təbiətən şairdir! Xarizmatik şairliyi onun mükəm-
məl xarakterinə, ötgəm ifadəsinə, səmimi danışığına, ünsiyyətdə 
olduğu insanlarla davranış qaydalarına, bir sözlə; həyat tərzinə hopub. 
Yaradıcılığı ilə tanış olmayanlar belə insanları sadəcə “şair təbiətli” adlan-
dırırlar.  

Xoşbəxtlikdən şairin müxtəlif ölçüdə nəzm nümunələri toplanmış 
neçə-neçə şeirlər kitabı çap olunub, bəlağətli və məlahətli səslənən 
poeziya nümunələrinə mahnılar bəslənib, imzası poeziya antolo-
giyalarında, almanaxlarda dövrün məşhur şairləri ilə bir sırada çəkilib.  

Onun əlini qulağının dibinə söykəyib təbiəti, insanların xaotik 
hərəkətini, ətrafında baş verən hadisələri xəyallara dalaraq müşahidə 
etmək bacarığı da vardır. Bəlkə elə bu üzdəndir ki, şair poetic yara-
dıcılığı ilə kifayətlənməyib nəsr nümunələri qələmə almaq istəyinə 
düşüb. Yaradıcılığı ilə tanış bir adam kimi onun uğurlu povest 
nümunələri, hekayələr yaratdığını xüsusi vurğulaya bilərəm.  

Daha çox müharibə (Qarabağ ətrafında baş verən hadisələr) 
mövzusuna müraciət edib. Bir-birindən maraqlı hekayələrində 
döyüşən əsgər, əsir düşdükdən sonra belə ümidini üzməyən, şərait 
yarandıqda əsirlikdən qaçan döyüşçü, oğlu əsir düşsə də üzülməyən, 
“oğlum sağdırsa, qayıdacaq” deyərək hər yerə car çəkən qürurlu ana 
obrazları Nizami Kolanılının sanki qarşısına məqsəd olaraq qoyduğu 
yaradılanlardandır.  

“Qaçaq Ərşad” povesti Nizami Kolanılının ictimaiyyətə təqdim 
olunmağa hazırlanan yeni əsəridir. Bir az keçmişə - qaçaq hərəkatına 
müraciət etməsi onun cəsarətli addımıdır. Keçmişi olduğu kimi 
yaratmaq, təsvir etmək qələm sahibindən xüsusi məharət tələb edir. 
Belə ki, o dövrün adət-ənənəsini, geyim-gecimini, hətta danışıq tərzini 
əsərində canlandırmaq yazıçını böyük məsuliyyətlə üz-üzə qoyur.  

Qaçaqçılıq mövzusu da digər mövzular kimi Azərbaycan ədəbiy-
yatında yeni deyil. XIX əsrin əllinci illərindən – Çar Rusiyasının 
ucqarlarından hesab olunan Şimali Azərbaycanda vüsət alan 
qaçaqçılıq xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbiyə həsr olunmuş əsər və 
filmlərdə (“Boz atın belində”, “Atları yəhərləyin”, “Qanlı zəmi” və s.) 
kifayət qədər əhatəli təsvir olunmuşdur. Nizami Kolanılının “Qaçaq 
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Ərşad” povestində baş verənlər isə Cənubi Azərbaycanda olmuş 
hadisələri özündə ehtiva edir ki, bu da qələm sahibi üçün ikiqat 
məsuliyyət deməkdir.   

Oxşarlığa baxın: Şimali Azərbaycanda rus, Cənubi Azərbaycanda 
fars zülmündən qaçaq düşürlər. İntəhası bir oxşarlıq var, hər iki halda 
sadə camaat zülmü özününkülərdən – bəydən, xandan, kattadan, 
kərbəlayıdan, kəndxudadan görür.  

Ərşad kasıbçılıqla dolanan, heç bir siyasətə qarışmayan yüz 
minlərlə sadə Azərbaycan ailələrindən birinin oğludur. Yeniyetməlik 
çağlarında gününü qoyunları otarmaqla keçirir. Amma rejimin 
qulbeçələri ona da imkan vermir. “Orda otarma, bura Kərbəlayının 
örüşüdür” kimi bəhanələrlə onu təngə gətirirlər. Nökərlərlə, Kərbəlayi 
Məhəmmədin özüylə qarşılaşma səhnələri təbiidir, dolğundur, 
inandırıcıdır. Comərd Ərşada gücü çatmayan Kərbəlayı silahlı 
nökərlərini yenə də onun üstünə göndərib, özü onun evinə basqına 
yollanır. Nökərləri şil-küt edib əllərindən silahını alan Ərşad evə 
qayıdanda atasına olunan zülmün şahidinə çevrilir. İstənilən vicdanlı 
azərbaycanlı kimi gənclik şıltaqlığını bir güllə ilə kərbəlayını 
cəhənnəmə vasil etməklə ortaya çıxardır. Bundan sonra evdən qaçaq 
düşməyə məcbur olur.  

Ərşadın qaçaqçılıq həyatı real həyat hadisələrindən götürülüb. O 
da hamı kimi dostu Qasıma arxalanır, birlikdə hərəkət edir. Normal bir 
gənc olaraq ilk görüşdə qəlbini ovlamış Nurcahana vurulur. Nurcahan 
tərəfindən qarşılıqlı anlaşılan Ərşad onun anası Güllü xanım 
tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Ağlına, düşüncəsinə heyran 
qalan xanım onu dogma oğlu kimi qəbul edir və var-dövlətini onun 
yolunda əsirgəmir. Ərşad müsbət davranışına görə hətta ərini 
öldürdüyü Nisə xanım tərəfindən də eyni cür qarşılanır. Nisə xanım 
onu oğulluğa götürür. Bu iki qadının sayəsində Ərşadın dünyagörüşü 
bir az da genişlənir. O, başladığı qaçaq hərəkatının istiqamətlərini 
müəyyənləşdirir və yalnız bəylərin, kərbəlayilərin, mollaların, 
kəndxudaların zülmünə qarşı yönəldir.  

Əsər faciəvi sonluqla yekunlaşır.  
Nizami Kolanılının “Qaçaq Ərşad” povestində qaçaq hərəkatının 

yeniliklərini kəşf etməklə bərabər Cənubi Azərbaycan həyat tərzini 
məharətlə təsvir etməyi bacarmışdır. Əsərdə yaratdığı bütün obrazlar 
dolğundur.   

Əli BƏY AZƏRİ 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. 
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DƏRDİ NEYLƏRƏM 
 

Əlacım olsaydı səni didərdim 

Dərddən ağac əkdin, barını dərdim 

İllərdi bəsləyib qəlbimdə sərdim 

İndi-təzə-tərdi, dərdi-neylərəm. 

 

Yanağına yad nəfəsi toxundu 

Ürəyimə dəyən sənin oxundu 

Xatirələr indi, varım-yoxumdu 

Ömür keçib indi dərdi neylərəm. 

 

Solub gözlərimdə heyran baxışlar 
Yox olub üzümdə əlvan naxışlar 
Əhdi-peyman bəlkə, məni bağışlar 
Yaralı qəlbimə dərdi neylərəm. 

 

Ucuz məhəbbətin kəsəri olmaz 

Qəlbimə qar yağıb gəlmir güllü yaz 

Dillənmir susubdur sinəm üstə saz 

Karvanım yol üstə, dərdi-neylərəm. 

 

Çox insan kədərə-qəmə tuş gedir 
Nadana dərd olur, mərdə xoş gedir 
Nizami dünyadan əli-boş gedir 
Mənə gərək deyil, dərdi neylərəm. 

15.11.2021 
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PEŞİMAN  OLMUŞAM 
 

İnsan əməlindən, çox gileyliyəm 

Məndə bu həyatda, ondan biriyəm 

Bilmirəm nədəndir, qəmin əhliyəm 

İnsan olduğuma peşiman olmuşam. 
 

Çiynimdə dağ boyda həsrətdi yüküm 

Qayıtmır Vətənə karvanım köçüm 

Gedəndə çiynimdən bu yükü töküm 

İnsan olduğuma peşiman olmuşam.  
 

Bağlanıb ayağım, qanadım, qolum 

Açarı yad əldə açılmır yolum 

Ölsəm qəriblikdə, çatlayar gorum 

İnsan olduğuma, peşiman olmuşam. 
 

Çox sözlər deyildi köçkün adıma 

Yetişən olmadı onda dadıma 

Alışıb yanmışam həsrət oduma 

İnsan olmağıma peşiman olmuşam. 
 

Otuz il yaşadıq bu ağır vaxtı 
Tərsinə çevrildi-Qarabağ taxtı 
Nizami həsrətlə Vətənə baxdı 
İnsan olmağıma, peşiman olmuşam. 

 

16.11.2021 
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SƏNSİZ 
 

Ömür keçdi orda-burda 

Məni qoydun yaman darda 

Gözüm qaldı sağda-solda 

Tutulubdur, gözüm sənsiz. 

 

Görmədim sən tək zalımı 
Pərişan etdin halımı 
Neçə ildir bu canımı 
Yandırıram özüm sənsiz. 

 

Ayrılıb can, ruhum səndə 

Etibar yox hər gözəldə 

Məcnun tək dilə düşəndə 

Axı necə dözüm sənsiz. 

 

Hər nə oldu mənə oldu 

Keçən hər an gözüm doldu 

Əhdi-peyman necə oldu? 

Sona yetir sözüm sənsiz. 

 

Sevginin olmaz haramı 
Nizami yazdı kəlamı 
Aldın məndən intiqamı 
Qan-yaş tökür gözüm sənsiz. 

 

19.11.2021 
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BELƏ GƏLİB, BELƏ GEDİR BU DÜNYA 
 

Gözlərim həsrətdi, qardan ötəri 

Bülbül nalə çəkər bağdan ötəri 

Gəlinlər yas tutub yardan ötəri 

Belə gəlib, belə gedir bu dünya. 

 

İtirmişəm Vətən adlı anamı 
Göllərimdən uçurdular sonamı 
Otuz ildir dağıdıblar komamı 
Belə gəlib, belə gedir bu dünya. 

 

Bəlalar içində böyüdü başım 

Alışdı torpağım əridi daşım 

Axmaqdan qurudu gözümdə yaşım 

Belə gəlib, belə gedir bu dünya. 

 

Bu dövran üzümə heyrətlə baxdı 
Bütün varlığımı yandırıb yaxdı 
Buludlar oynadı şimşəklər çaxdı 
Belə gəlib, belə gedir bu dünya. 

 

Gəzdim obaları köçəri quş tək 

Vətən, Vətən deyib sızladı ürək 

Nizami qəlbində yüz arzu dilək 

Belə gəlib, belə gedir bu dünya. 

 

21.11.2021 



9 

ZƏMANƏDƏN UTANIRAM 
 

Əzəl gündən bəxtim qara 

Çəkilirəm hər gün dara 

Heç bilmirəm gedim hara 

Zəmanədən, utanıram. 
 

Dərdlər bir yox, qoşa çıxır 
Qiymət qalxıb, başa çıxır 
Ümidlərim boşa çıxır 
Zəmanədən, utanıram. 
 

Biri yığır dövlət varın 

Biri satır namus arın 

Günü xoşdur varlıların 

Zəmanədən, utanıram. 
 

Bahalaşıb neftim qazım 

Dillənməyir telli-sazım 

Yaxşı gündən necə yazım 

Zəmanədən, utanıram. 
 

Əkin-biçin çıxıb yoxa 

Haray çatmır qarnı toxa 

Əldə qalıb, cırıq yaxa 

Zəmanədən, utanıram. 
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Biri yeyir qara kürü 

Qoyun-quzu sürü-sürü 

Yazıq kasıb dərddən çürü 

Zəmanədən, utanıram. 
 

Qəlbim dərddən olubdur qan 

Alovlanıb yanır hər yan 

Heç düzəlmir, şair dövran 

Zəmanədən, utanıram. 
 

12.11.2021 
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OĞLUMA NƏSİHƏT 
 

Oğul dinlə məni sözə qulaq as 
Köçsəm bu dünyadan tutacaqsan yas 
Mənə zülm edəndən gəl alma qisas 
Gəlib çatır can üşüdən ayazım 
Köçüm gedir oğul artıq nə yazım. 
 
Düşmənlər önündə başını əymə 
Atanın, ananın xətrinə dəymə 
Toya, yasa köhnə paltarı geymə 
Gəlib çatır can üşüdən ayazım 
Köçüm gedir, oğul artıq nə yazım. 
 
Ay oğul özünə sən hörmət eylə 
Danışan hər kəsi səbirlə dinlə 
Sonda öz fikrini sən ona söylə 
Gəlib çatır can üşüdən ayazım 
Köçüm gedir, oğul artıq nə yazım. 
 
Həmişə dostundan özünü gözlə 
Dəymə xətirinə bir acı sözlə 
Unutma düşməni həmişə izlə 
Gəlib çatır can üşüdən ayazım 
Köçüm gedir, oğul artıq nə yazım. 
 
Sirri gizli saxla heç kim bilməsin 
Dar gündə arxanca baxıb gülməsin 
Adına, sanına ləkə gəlməsin 
Gəlib çatır can üşüdən ayazım 
Köçüm gedir, oğul artıq nə yazım. 
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Uçma sona kimi göldən-göllərə 

Məcnun kimi qaçma çöldən-çöllərə 

Sərxoş olub düşmə dildən-dillərə 

Gəlib çatır can üşüdən ayazım 

Köçüm gedir oğul artıq nə yazım. 
 

Etibar yox bu dünyanın özündə 

Oğul ucal, insanların gözündə 

Qoy əməlin əks eyləsin sözündə 

Gəlib çatır can üşüdən ayazım 

Köçüm gedir, oğul artıq nə yazım. 
 

Köçüb gedir yaxşılar da yaman da 

Haram yeyir qızıl üstə yatan da 

Zülmət olur günəş gecə batanda 

Gəlib çatır can üşüdən ayazım 

Köçüm gedir oğul artıq nə yazım. 
 

Bu həyatın qarası var alı var 
Yemək üçün zəhəri var balı var 
Nizaminin başqa cürə halı var 
Gəlib çatır can üşüdən ayazım 

Köçüm gedir, oğul artıq nə yazım. 
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HARA BAXIR QOCA DÜNYA! 
 

Bostanıma daş atdılar. 
Deyib-gülüb baş qatdılar 
Namus, qeyrət, ar satdılar 
Hara baxır qoca dünya. 

 

Sönüb yanan ocağımız 

Buza dönüb qucağımız 

Şəhid olur uşağımız 

Hara baxır qoca dünya. 

 

Gözüm hərdən yaş axıdır 
Ömrün kövrək son çağıdır 
Ürək həsrət ocağıdır 
Hara baxır qoca dünya. 

 

Elə bir od düşüb cana 

Ömür keçir yana-yana 

Kölə olduq bu dövrana 

Hara baxır qoca dünya. 

 

Fitnədə keçdik şeytanı 
Qarışdırdıq din-imanı 
Lağa qoyduq bu dünyanı 
Hara baxır qoca dünya. 

 

11.02.2021 
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İLK DƏFƏ SEVMƏYİM YADIMA DÜŞÜR 
 

Xəyalım dolanır fikrim qarışır  
İlk dəfə sevməyim yadıma düşür 
Ürəyim çırpınır sinəm alışır 
İlk dəfə sevməyim yadıma düşür. 
 

Əllərim darıxıb əldən ötəri 

Gözlərim yol çəkir gözdən ötəri 

Qulağım həsrətdi sözdən ötəri 

İlk dəfə sevməyim yadıma düşür. 
 

Görüş yerimizdə gözləyəm səni 

Xəbərin olmaya izləyəm səni 

Yenə danışasan dinləyəm səni 

İlk dəfə sevməyim yadıma düşür. 
 

Gecələr yuxum da ərşə çəkilə 

Yanar ulduzlara gözüm dikilə 

Hərdən gözlərimdən yaşda tökülə 

İlk dəfə sevməyim yadıma düşür. 
 

Nizami qayıda keçən illərin 

Necə də xoş imiş ötən günlərin 

Sarıla əlinə yenə əllərin 

İlk  dəfə sevməyim yadıma düşür. 
 

03.12.2021 
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QƏLBİNDƏ DÜNYA VAR SEVGİ ADINDA 
 

Allahdan verilən şirin nemətdi 
Heç zaman solmayan gözəl zinətdir 
Yazılan hər kəlmə böyük hikmətdi 
Nə vaxtdır yanıram, bir eşq odunda 
Qəlbimdə dünya var, sevgi adında. 
 
Sevgisiz bir ürək dönərsə daşa 
Ağrını-acını düşməzlər başa 
Təbibsiz, dərmansız gəz, dolan, yaşa 
Nə vaxtdır yanıram, bir eşq odunda 
Qəlbimdə dünya var sevgi adında. 
 
Sevən insanların dərdi azalmaz 
Könül parçalansa yara sağalmaz  
Ürəklər bir olsa, ilqar pozulmaz 
Nə vaxtdır yanıram, bir eşq odunda 
Qəlbimdə dünya var sevgi adında. 
 
Məcnun leyli deyib çöllərə düşdü 
Sonalar uçuşub göllərə düşdü 
Bülbülün qisməti güllərə düşdü 
Nə vaxtdır yanıram, bir eşq odunda 
Qəlbimdə dünya var sevgi adında. 
 
Nizami bu yolda candan keçmisən 
Bəlalar çəkmisən, qanlar içmisən 
Bir gözəlin sevdasına düşmüsən 
Nə vaxtdır yanıram, bir eşq odunda 
Qəlbimdə dünya var sevgi adında. 

 
07.12.2021 
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AMAN ALLAH YAR ƏYLƏNDİ GƏLMƏDİ 
 

Gözüm yolda qalıb, bağa gəl, bağa 

Sənin gəlişindən bağa nur yağa 

Gözlərim həsrətdi üzdə yanağa 

Aman Allah yar əyləndi gəlmədi. 

 

Qoyma yansın ürək eşqin oduna 

Xələl gəlsin mən yazığın adına 

Yetiş gözəl yetiş sevgi dadına 

Aman Allah yar əyləndi gəlmədi. 

 

Əl titrəyir gül, çiçəyi dərəndə 

Üzüm gülsün yar görüşə gələndə 

Sinə üstə göz yaşını səpəndə 

Aman Allah yar əyləndi gəlmədi. 

 

Gəl götürək aramızdan yalanı 
Təbibimsən sağalt canda yaranı 
Aşiqinəm özüm alım qadanı 
Aman Allah yar əyləndi gəlmədi. 

 

Ay insafsız getmə məndən kənara 

Sağalmaz bir dərdə sən eylə çara 

Nizamini salma başqa diyara 

Aman Allah yar əyləndi gəlmədi. 

 

12.12.2021 
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DAHA NƏ YAZIM 
 

Bilməzdim həyatım sənsiz olacaq 
Barsız ağac kimi barsız solacaq 
Həsrətdən odlanıb hər gün yanacaq 
Qarlı qışa döndü çiçəkli yazım 
Bir vəfasız yara daha yazım. 
 
Deyərdim lal olsun ağzında dilin 
Əlimə toxunma qurusun əlin 
Məni xəstə saldı sənin dərd-sərin 
Qarlı qışa döndü çiçəkli yazım 
Bir vəfasız yara daha nə yazım. 
 
Məhəbbətin yetişmədi dadıma 
Ləkə vurdu gözəl-göyçək adıma 
Canım yandı hər düşəndə yadıma 
Qarlı qışa döndü çiçəkli yazım 
Bir vəfasız yara daha nə yazım. 
 
Ötübdür ömürdən illər, fəsillər 
Güllü-gülüstanım açmadı güllər 
Olubdur həmdəmim fikirlər, qəmlər 
Qarlı qışa döndü çiçəkli yazım 
Bir vəfasız yara daha nə yazım. 
 
Bundan artıq deyiləsi sözüm  yox 
Nizamiyəm belə dərdə dözüm yox 
Nuru sönür axtarası gözüm yox 
Qarlı qışa döndü çiçəkli yazım 
Bir vəfasız yara daha nə yazım. 

 
20.12.2021 
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HƏKİM 
 

Həkim qardaş yaman əsir ürəyim 
Sözə baxmır məndən küsür ürəyim 
Sevdaya düşübdür susur ürəyim 
Dərdə əlac eylə sirdaşı həkim. 
 
Təbibsən oxuyub dərsi almısan 
Hər xəstənin dərdin bilib qanmısan 
Şahlıq quşu olub başa qonmusan 
Dərdə əlac eylə Firdovsi həkim. 
 
Mən də bu dünyada qonaq kimiyəm 
Qapısı yox olan otaq kimiyəm 
Ürəyim kövrəlir uşaq kimiyəm 
Dərdə əlac eylə Firdovsi həkim. 
 
Çox keçdim zamanın imtahanını 
Heç dada bilmədim şirin tamını 
Qırma ürəyimin arzu-kamını 
Dərdə əlac eylə Firdovsi həkim. 
 
Qəm-qüssə ürəyə dolub durubdu 
Sinəm bağlı dərddən saray qurubdu 
Fikir xəyal məni artıq yorubdu 
Dərdə əlac eylə Firdovsi həkim. 
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SAĞALDA BİLMƏDİM YARANI VƏTƏN 
 

Uzun illər dərd yükümü çəkərək 
Gözlərimdən qan-yaşımı tökərək 
Qəlbimdə qəm binasını tikərək 
Sağalda bilmədim yaranı Vətən. 
 
Uca-uca zirvələrə çıxanda 
O, zirvədən bu dünyaya baxanda 
İldırım tək göy üzündə çaxanda 
Qatdılar halala haramı Vətən. 
 
Kəsdilər atdılar məğrur başını 
Dağıtdılar torpağını-daşını 
Qurutdular gözlərində yaşını 
Şəhid verdim neçə balamı Vətən. 
 
Ahu-zarım gəlib sənə yetmədi 
Zəncirlənmiş ayaqlarım getmədi 
Ayrılığın sonu gəlib bitmədi 
Qırdılar ürəkdə gümanı Vətən. 
 
Kafir düşmən gəzir sağı-solumda 
Tələ qurub dədə-baba yolumda 
Qandallarım pas atıbdır qolumda 
Təbib yox sağalda yaramı Vətən. 
 
Millət gərək yer üzündə sayılsın 
Yatan bəxtim gərək qalxıb ayılsın 
Nizaminin səsi ərşə yayılsın 
Qaranlıq ediblər dünyamı Vətən. 
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GÖR NƏLƏR ÇƏKİBDİR BAŞIN AĞDAMIM 
 

Dəcəl uşaq kimi odla oynadın 

Vulkantək püskürüb heç soyumadın 

Bu dünyanın xəyanətin duymadın 

Üst-üstə qalmadı daşın Ağdamım 

Gör nələr çəkibdir başın Ağdamım. 

 

Göylərə yüksəldi şöhrətin-şanın 

Düşmənə dərd oldu qürurlu adın 

Dadmışdın həyatın hər cürə dadın 

Üst-üstə qalmadı daşın Ağdamım 

Gör nələr çəkibdir başın Ağdamım. 
 

Olmuşdun Vətənin döyən ürəyi 

Hər kəsin evində duzu-çörəyi 

Təbiət vurmuşdu sənə bəzəyi 

Üst-üstə qalmayıb daşın Ağdamım. 
Gör nələr çəkibdir başın Ağdamım. 
 

Ağdamım var idi igidin, mərdin 

Xoşbəxt yaşayırdın yox idi dərdin 

Əsdi qara yellər əyildi qəddin 

Üst-üstə qalmadı daşın Ağdamım. 
Gör nələr çəkibdir başın Ağdamım. 
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Yaşıl çəmənlərin qanla sulandı 
Qarqarın, Xaçının suyu bulandı 
Nizami xəyalın gəzib dolandı 
Üst-üstə qalmadı daşın Ağdamım 

Gör nələr çəkibdir başın Ağdamım. 
 

Dağılmış obalar göz dağı olub 

Nə qədər ürəklər alışıb yanıb 

Səs-küylü Ağdamım sükuta dalıb 

Üst-üstə qalmayıb daşın Ağdamım  
Gör nələr çəkibdir başın Ağdamım. 
 

24.12.2021 
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AĞLATDIN MƏNİ 
 

Qəlbimə qor düşdü yandı ürəyim 
Zildən-bəmə düşdü qəmli tütəyim 
Tez əsdi ömrümə xəzan küləyim 
Vədəsiz köç edib ağlatdı məni 
Sinəmə köz basıb dağlatdı məni. 
 
Bir dəstə gül dərib ona vermədim 
Məhəbbətin şirin dadın bilmədim 
Cəfasını çəkə-çəkə sevmədim 
Vədəsiz köç edib ağlatdı məni 
Sinəmə köz basıb dağlatdı məni. 
 
Dondu sözlərimiz dodaqda qaldı 
Axdı göz yaşımız yanaqda qaldı 
Gəlinlik paltarın otaqda qaldı 
Vədəsiz köç edib ağlatdı məni 
Sinəmə köz basıb dağlatdı məni. 
 
Dünyadan köçüb yatmaq çağıdı. 
Bu canı məzara atmaq çağıdı 
Bu qəddar dövranın axmaq çağıdı 
Vədəsiz köç edib ağlatdı məni 
Sinəmə köz basıb dağlatdı məni. 
 
Nizami istəmir belə dünyanı 
Məhəbbət yaşadır bilin insanı 
Qırıldı qalmadı daha gümanı 
Vədəsiz köç edib ağlatdı məni 
Qəlbimə köz basıb dağlatdı məni. 

 
29.12.2021 
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AY ÖMRÜM GÜNÜM 
 

Gəl düşsün izin də, izimin üstə 

Sənə yer də verim, dizimin üstə 

Danışaq söz də de sözümün üstə 

Yolunu gözlərəm ay ömrüm, günüm. 

 

Süzülsün bal da o, bal dodaqdan 

Qara xal inciyib, küssün yanaqdan 

Quşlar nəğmə desin bizə budaqdan 

Yolunu gözlərəm ay ömrüm, günüm. 

 

Sevdamız o zaman min budaq açsın 

Arzular ürəkdə nur şəfəq saçsın 

Günəş də boylanıb bizə hey baxsın 

Yolunu gözlərəm ay ömrüm günüm. 

 

Məcnuna tay bilim özüm-özümü 

Yığım bu yollardan, həsrət gözümü 

Dedim haqdan gələn ürək sözümü 

Yolunu gözlərəm, ay ömrüm günüm. 

 

Nizami qoy tutsun incə əlindən 

Saçların titrəsin səhər yelindən 

Baxım ilham alım qara telindən 

Yolunu gözlərəm ay ömrüm, günüm. 

 

05.01.2012 
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GÖRƏN HARA GEDİR BELƏ BU DÜNYA 
 

Bu dünya qaranlıq, hər yan dumandı 
Çox qana susuyub, canlar alandı 
Sevinc də, gülüş də inan yalandı 
Görən hara gedir belə bu dünya. 

 

Güldürür, ağladır yaş da tökdürür 

Gah qürub yaradır, gah da sökdürür 
Günahsız insana diz də çökdürür 

Görən hara gedir belə bu dünya. 

 

Bu dünya kiminə oyuncaq olmuş 

Kiminin həyatı vədəsiz solmuş 

Kasıbın bostanın dəyməmiş yolmuş 

Görən hara gedir belə bu dünya. 

 

Yox olubdur bu dünyanın sorğusu 

Çoxalıbdır müftəxoru oğrusu 

İşlərinə mat qalmışam doğrusu 

Görən hara gedir belə bu dünya. 

 

Qara bulud üstümüzdə dolandı 
Ürək-yandı cismim oda qalandı 
Nizaminin ömrü-günü talandı 
Görən hara gedir belə bu dünya. 

 

07.01.2022 
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GƏLMƏDİN 
 

Yaşıl çəmənlərdə şehə dönmüşəm 
Gül-çiçəyi bircə-bircə öpmüşəm 
Pərvanə tək odda yanıb sönmüşəm 
Harayıma ellər gəldi, gəlmədin. 
 
Dağ-çayı tək coşub daşıb selləndim 
Qayaları yuya-yuya lilləndim 
Bu dövranın gərdişinə dilləndim 
Harayıma ellər gəldi gəlmədin. 
 
Gözümün giləsi düşdü üzümə 
Yalan tələ qurdu doğru sözümə 
İstədim qəsd edəm özüm-özümə 
Harayıma ellər gəldi gəlmədin. 
 
Çox axtardım yoldaş olum doğruya 
Tuş olmuşam yalançıya oğruya 
Tez çəkdilər məni sual sorğuya 
Harayıma ellər gəldi gəlmədin. 
 
Nizamiyəm qəlbim yara bağlayıb 
Haqlı durub, haqsız məni dağlayıb 
Həsrət gözüm gizlin-gizlin ağlayıb 
Harayıma ellər gəldi gəlmədin. 

 
25.01.2022 
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GƏL İNSANA BAX, İNSANA 
 

Gündən-günə artır nalə 
Yetişmədik xoş vüsalə 
Dözmür ürək ahu-zarə 
Gəl insana, bax insana! 
 
Dövran zalım, insan zalım 
Ərşə qalxıb, ahu-zarım 
Xırdalanıb namus-arım 
Gəl insana bax, insana. 
 
Yurdum-yuvam olub hədəf 
Yağı düşmən durub səf-səf 
Diş qıcayır bizə tərəf 
Gəl insana bax, insana. 
 
Özü qorxaq dayısı var 
And-amanı tez unudar 
Hər nə varsa yeyib udar 
Gəl insana bax, insana. 
 
Sözü acı nəfəsi qar 
İnsanları heç nə sanar 
Az işləyib çox qazanar 
Gəl insana bax, insana. 
 
Hər nə varsa düzün dedim 
Nizaminin sözün dedim 
Ay millətim dözün dedim. 
Baxın insana, insana 

 
29.01.2022 
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ÜRƏK 
 

Ömür keçir sərin-sərin 
Qulu olduq çox illərin 
Sənin məndən yox xəbərin 
Qoyma yansın dilim ürək. 
 
Yol gözləyən gözüm qalıb 
Kənd yolunda izim qalıb 
Yığın-yığın sözüm qalıb 
Ağla zülüm-zülüm ürək. 
 
Sevgi söndü qara döndü 
Görən gözlər kora döndü 
Can sözümüz toza döndü 
Ağla zülüm-zülüm ürək. 
 
Ürək vursa məndə varam 
Tez sağalar bilki, yaram 
Gedəm kənddə daxma quram 
Söylə barı bilim ürək. 
 
Xəbərim yox bulağından 
Suyu içim dodağından 
Gülü dərim hər dağından 
Qoy sevinsin əlim ürək. 
 
Təbim coşub ürək dolub 
Vətən sənsiz can qovrulub  
Nizami də şair olub 
Heç boşalmır qəlbim, ürək. 

 
30.01.2022 
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MÖCÜZƏDİ ALLAH, ALLAH 
 

Bulud göydən şeh çilədi 
Günəş yerə nur ələdi 
Bülbülün meyli gülədi 
Möcüzədi Allah, Allah. 
 
Bənövşə boynu bükülü 
Görmür heç vaxt başqa gülü 
Açılmayır onun könlü 
Möcüzədi Allah, Allah. 
 
Sərin, sərin əsir külək 
Vətən üçün yanır ürək 
Dağı, düzü gözəl, göyçək 
Möcüzədi Allah, Allah. 
 
Ceyran enər düzə dağdan  
Gül dərərlər yaşıl bağdan 
Nur çilənər hər bir çağdan 
Möcüzədi Allah, Allah. 
 
Nizamidi mənim adım 
Vətənə yetmir fəryadım 
Uçmağa yox qol-qanadım 
Möcüzədi Allah, Allah. 

 
20.01.2022 
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GÜNÜMƏ AĞLAYAN, GÖZ OLDU QALDI 
 

Qələbə dedilər yaman sevindim 
Üç rəngli bayraqdan paltar geyindim 
Xankəndin düşmənə qaldı, əyildim 
Dərdlərim yığıldı, yüz oldu qaldı. 
 
Qurtula bilmədi Xocalı qəmdən 
Ağdərə yenə də gedibdir əldən 
Su da quruyubdur gəlmir Tərtərdən 
Çaylağım quruyub, düz oldu qaldı. 
 
Düşmən olub Laçınımın qonağı 
Kəlbəcərdə solub gülün yanağı 
Qan ağlayır, Allah Ceyran bulağı 
Yazdım dərdlərimi söz oldu qaldı. 
 
Murovdağa getmir elim elatım 
Qürbət eldə keçir günüm həyatım 
Puça çıxdı neçə arzu muradım 
Arzularım yandı, köz oldu qaldı. 
 
O yerlərdə qaldı dərdə dərmanım 
İstisuydu mənim təbib, loğmanım 
Nizami də dözmür, dərdə Allahım 
Günümə ağlayan, göz oldu qaldı. 

 
06.02.2022 
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SƏNİN 
 

Göz yaşı tək axıb getdin, 
Durub gendən, baxıb getdin, 
İldırım tək çaxıb getdin 
Dövran  sənin, zaman mənim. 
 
Gözlərimin nuru söndü 
Üzün məndən niyə döndü 
Ümidlərim birdən öldü 
Abad sənin, viran mənin. 
 
Nəfəsin meh, həzin əsdi 
Söz qılıncın məni kəsdi 
Bu sevgimiz bil əbəsdi 
Sevgi sənin, hicran mənin. 
 
Qaldı üzdə dodaq izin  
Şaxta vurdu qəlbimizi 
Anlamadıq səhvimizi 
Doğru sənin, yalan mənin. 
 
Eşq, məhəbbət deyə-deyə 
Sıxışmadıq yerə-göyə 
Sevgimizi göstərməyə 
Fikir sənin, güman mənin. 
 
Nizami hey yandı-yandı 
Çox yandıqca rahatlandı 
Özün bir pərvanə sandı 
Fərman sənin, aman mənin. 

 
09.03.2022 
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A KƏNDİM 
 

Dərdim gilə-gilə gözümdən axır 
Bilən yox dərdimi dağlardan ağır 
Vətənim üzbəüz kənardan baxır 
Olubdur günümüz qara a, kəndim. 
 
Eldən-elə uçdum köçəri quş tək 
Vətən-vətən deyib sızlayır ürək 
Dəfn etdim sinəmdə yüz arzu-dilək 
Bağlayıb sinəmiz yara a, kəndim. 
 
Qoynuna tez aldı tufanlar məni 
O, zaman bilmədim kədəri, qəmi 
Ölərdim düşmənə verməzdim səni 
Tapmadım bu dərdə çara a, kəndim. 
 
Sən mənə əbədi vüqar vermisən 
Qəlbimdə solmayan gülzar vermisən 
Dəyanət vermisən ilqar vermisən 
Gəlmişik qürbətdə zara a, kəndim. 
 
Yadıma düşəndə, qəmgin olanda 
Gözlərim baxanda, yaşla dolanda 
Dərdim çoxalanda rəngim solanda 
Bilmədim üz tutum hara a, kəndim. 
 
Bulaq küsüb bu günahsız  dodaqdan 
Ayaq izim silinibdir yaylaqdan 
Nizami də ilham alır torpaqdan 
Yox torpağım gedim gora a kəndim. 

 
11.02.2022 
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OLMASIN 
 

Sinəm dərddən yara bağlar 
Ürəklər şan-şan olmasın 

Ata şəhid körpə ağlar 
Ana pərişan olmasın. 
 

Mən tanıdım düşmən sizi 

Perik saldız eldən bizi 

Parçaladız qəlbimizi 

Yenə qəlbim qan olmasın. 
 

Doğma yurda düşsün yolum  

Güllər açsın sağım-solum 

Bu həyatda xoşbəxt olum 

Vətəndə tufan olmasın. 
 

Öz elimə baş da əyim 

Gözəllərin nazın çəkim 

Torpağımda bostan əkim 

Əlimə vuran olmasın. 
 

Yazdım neçə-neçə dastan 

Oxusunlar zaman-zaman  

Nizami bu əhdi-peyman 

Pozulub yalan olmasın. 
 

14.03.2022 
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KEÇİR ÜRƏYİMDƏN GÖR NƏLƏR MƏNİM 
 

Gül-çiçək içində qanqal bəsləmə 
Məclisdə oturub dostu pisləmə 
Birinə borc verib tezcə istəmə 
Keçir ürəyimdən gör nələr mənim. 
 
Dünyadan köçənlər geriyə dönməz 
Halal nazilsədə heç vaxt üzülməz 
Allah nəzər salsa çırağın sönməz 
Keçir ürəyimdən gör nələr mənim. 
 
Söyüdlər bar verməz yüz bahar olsa 
Bülbül bağa gəlməz gülləri solsa 
Yaş da, gözdə qalmaz gözlərin dolsa 
Keçir ürəyimdən gör nələr mənim. 
 
Hikmət var hər deyilən sözümdə 
Mənasını anlayıram özümdə 
Şeytan? iblis olub inan gözümdə 
Keçir ürəyimdən gör nələr mənim. 
 
Şər qılıncın bağlayıbdır belinə 
Çox inandım onun şirin dilinə 
Ay Nizami düşmə onun əlinə 
Keçir ürəyimdən gör nələr mənim. 
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GÖNDƏRİN MƏNİ 
 

Gücüm çatır ancaq kağız qələmə 

Hünərim yox kömək edəm elimə 

Yalvarıram gecə-gündüz ölümə 

Sakit bir məzara göndərin məni. 

 

Yolun qısa yüküm şirin arzular 
Gündən-günə ümidimi qırdılar 
Ünvanıma başqa möhür vurdular 
Bir soyuq məzara göndərin məni. 

 

Vətənimin çoxusunu itirdim 

Dostlarımın qoxusunu itirdim 

Gözlərimin yuxusunu itirdim 

Sakit bir məzara göndərin məni. 

 

Fələk bir insanı salmasın bəndə 

Düzəlməz qədəmi zərbə dəyəndə 

Bəxtin qara gəlir tale əyəndə 

Sakit bir məzara göndərin məni. 

 

Dost-qardaşlar yurda gedib gəzsələr 

Gül-çiçəyi bircə-bircə üzsələr 

Nizaminin qəbri üstdə düzsələr 

Sakit bir məzara göndərin məni. 

 

23.02.2022 
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UÇA BİLMƏDİM 
 

Qanadlandım bir quş kimi 
Yuvama uça bilmədim 
Dərd yeyibdir ürəyimi 
Yuvama uça bilmədim. 
 
Can dözmədi, can ağrıma 
Güc gəlmədi qanadıma 
Tor qurdular yollarıma 
Yuvama uça bilmədim. 
 
Taleyimin üzü döndü 
Ürəyimin odu söndü 
Torpaq üstdə qan göründü 
Yuvama uça bilmədim. 
 
Nəzər saldım sola-sağa 
Düşmüşəm eldən uzağa 
Çalışdım yurda uçmağa 
Yuvama uça bilmədim. 
 
Gülüş donub dodağımda 
Toy-bayram yox torpağımda  
Yuvam boşdu dağlarımda 
Yuvama uça bilmədim. 
 
Qismət ola mənə yenə 
Gəzəm yurdu dönə-dönə 
Qonam dağın sinəsinə 
Yuvama uca bilmədim. 

 
24.02.2022 
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BİZƏ CƏLLAD OLUB ALLAH BU DÖVRAN 
 

Haraya gedirsən çatmır nəfəsin 
Qışqırmaq istəsən batıbdır səsin  
Halı pisləşibdir eldə hər kəsin 
Bizə cəllad olub Allah bu dövran. 
 
Dünya çalxalanır tökülür al qan 
Od-alov içində qovrulur hər yan 
Vədəsi çatmamış can verir insan  
Bizə cəllad olub, Allah bu dövran. 
 
Dövran başdan-başa qəmdi, qəhərdi 
Yeməyi içməyi təmiz zəhərdi 
Bizi xəstə salan qəmdi, kədərdi 
Bizə cəllad olub Allah bu dövran. 
 
Yazıram dərdimi əlimdə qələm 
Yas tutub ağlayır bu böyük aləm 
Mən belə dövrandan razı deyiləm 
Bizə cəllad olub Allah bu dövran. 
 
Söz alınır bir günahsız dodaqdan 
Qazi qardaş bezib artıq yataqdan 
Düşmən baxıb bizə gülür uzaqdan 
Bizə cəllad olub Allah bu dövran. 
 
Şirin-şirin arzularla hey uçdum 
Dərd əhlindən dərdlərini soruşdum 
Nizamiyəm çox çalışdım vuruşdum 
Bizə cəllad olub Allah bu dövran. 

 
06.09.2022 
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SƏNİNDİR 
 

İstəyirsən məni öldür 

Xoşbəxt eylə hərdən güldür 

Ürək yanır onu söndür 
Yanan bu can bil sənindir. 

 

Xəyanətdən zövq alırsan 

Eşqimi, gözdən salırsan 

Qəlbimi oda atırsan 

Yanan bu can bil sənindir. 

 

Üzdə gülür arsız-arsız 

Sevən olmaz etibarsız  
Qızlar qalır belə yarsız 

Gedən bu can bil sənindir. 

 

Göz ağlayır yaş tökülür 
Həsrətdən saray tikilir 

Yavaş-yavaş bel bükülür 
Bükülən bel, bil sənindir. 

 

Çoxu belə yolun azır 
Öz-özünə quyu qazır 
Nizami də düzün yazır 
Yazan əllər bil sənindir. 

 

05.03.2022 
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YETİR DƏRDLƏRİMİ SONA AY GÖZƏL 
 

Mən səni eylərəm başımın tacı 
Bu xəstə ürəyin sənsən əlacı 
Gözlərim hüsnünün olmuş möhtacı 
Yetir dərdlərimi sona ay gözəl. 

 

Dolub damarıma qanla axırsan 

Canımı yandırıb oda yaxırsan 

Nazlana-nazlana süzüb baxırsan 

Yetir dərdlərimi sona ay gözəl. 

 

Uzun saçlar dalğa-dalğa görünür 
Xəyallarım arxanca hey sürünür 

Arzularım duman çənə bürünür 

Yetir dərdlərimi sona ay gözəl. 

 

Bir dağ yamacında görüşə gəlim 

Laləli çəməndə sənlə dincəlim 

Toxunsun əlinə bu həsrət əlim 

Yetir dərdlərimi sona ay gözəl. 

 

Bir gün baş verə belə möcüzə 

Görüşək dayanaq biz də üz-üzə 

Nizami möhtacdır bir şirin sözə 

Yetir dərdlərimi sona ay gözəl. 

 

07.03.2022 
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MƏN QƏLBİ YARALI BƏS NƏDƏN YAZIM 
 

Lalətək  bu bağrım qüssədən qandır 
Ürəyim hökm edir bil ki fərmandır 
Düşmən əsir alan ata, anamdır 
Mən qəlbi yaralı bəs nədən yazım? 

 

Qan çiləndi torpağına, daşına 

Nələr gəldi Xocalının başına 

Rəhm olmadı körpənin göz yaşına 

Mən qəlbi yaralı bəs nədən yazım. 
 

Qarqarım, Xaçınım qan ilə doldu 

Gəlinin, qızların yanağı soldu 

Analar, bacılar saçların yoldu 

Mən qəlbi yaralı bəs nədən yazım. 
 

Qaysaqlamır ürəyimin yarası 
Orda qalıb bu canımın parası 
Qələm, kağız olub dərdin çarası 
Mən qəlbi yaralı bəs nədən yazım. 
 

Yollarım bağlıdır deyirlər dayan 

Bilmirəm kimlərdi fərmanı yazan 

Şair qardaş mənasını anla, qan 

Mən qəlbi yaralı bəs nədən yazım. 
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Sən yaxşı bilirsən, elmi sənəti 

Allahım veribdir söztək neməti 

Yazıram bilənlər versin qiyməti 

Mən qəlbi yaralı bəs nədən yazım. 
 

Nizami, Vətəndir başımda tacım 

Orda şəhid olub qardaşım, bacım 

Hələ canda çoxdur kədərim acım 

Mən qəlbi yaralı bəs nədən yarım. 

 

14.03.2022 
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MƏNDƏ, SƏNLƏ O SEVİNCİ GÖRMƏDİK 
 

Saxlaya bilmədim dərdli başımı 
İtirdim sonamı can sirdaşımı 
Quruda bilmədim gözdə yaşımı 
Mən də sənlə o sevinci görmədik. 

 

Tufanlar dəryadan atdı kənara 

Səyyah oldum düşdüm gərib diyara 

Ayrılıq baş verdi olmadı çara 

Mən də sənlə o sevinci görmədik. 

 

Dost oldum nadana, sirr verdim pisə 

Qoymadım qəlbimi inciyə, küsə, 

Ot bitər kök üstə əsli nə isə 

Mən də, sənlə o sevinci görmədik. 

 

Quş təki uçardın sağı-solumda 

Əl izlərin hələ qalıb qolumda 

Tənha qaldım sənsiz sevda yolumda 

Mən də, sənlə o sevinci görmədik. 

 

Məhəbbətdir bu dilimdə əzbərim. 

Həsrət qalıb yola baxır gözlərim 

Kağızlarda izin salır sözlərim 

Mən də sənlə o sevinci görmədik. 
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Sevən gərək eşqin qiymətin bilə 

Bal dodaqdan şirin sözlər süzülə 

Yarı ilə xoş danışa, xoş gülə 

Mən də sənlə o sevinci görmədik. 

 

Sevgi qəlbdə nə köhnəlməz, nə ölməz 

Eşq, məhəbbət alovlansa heç sönməz 

Nizami də bu sevgidən bil dönməz 

Mən də, sənlə o sevinci görmədik. 

 

03.23.2022 
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SƏNƏ XOŞ GƏLƏRMİ BU HALIM GÖZƏL 
 

Könlüm istər dodağından bir busə 
Qorxuram ki, tez inciyə, tez küsə 
Aramızdan tufan keçə yel əsə 
Sənə xoş gələrmi bu halım gözəl. 
 
Arzularım, duyğularım, siz yanın 
Şair qəlbi sevən olur inanın 
Bu sevdanı incitməyin dayanın 
Gəl sənin qadanı mən alım gözəl. 
 
Bu məhəbbət qəlbdə düyün bağladı 
Dağ çayı tək, tez selləndi çağladı 
Ürəyimə dağın basdı dağladı 
Mən sənə neylədim ay zalım gözəl. 
 
Gözəllər, gözəli kirpiyi qələm 
Qəlbimdə yer verdim sənə bir aləm 
Məcnun tək yolumdan dönən deyiləm 
Qoyma Kərəm kimi odlanım gözəl. 
 
Könlüm xəstə düşüb sevəndən bəri 
Təbibin, loğmanın yoxdur xəbəri 
Sayıram ömürdən keçən günləri 
Qayıt gəl, oduna qalanım, gözəl. 
 
Cəllad olub gəl susama qanıma 
Nizamiyəm qıyma qəmli canıma 
Ürəyimi açdım sən tək xanıma 
Qolunu boynuna mən salım gözəl. 

 
03.25.2022 
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BU GÖZƏLİN NAZI NƏ GÖZƏL İMİŞ 
 

Nə gözəldir gül-əndamın, tər üzün 

Canlar alır xoş gülüşün xoş sözün 

Yanağına şeh çiləyir hər gözün 

Bu gözəlin nazı nə gözəl imiş. 
 

Verməm hər gözələ bu canı qurban 

Çəkirəm dərdini sevgili canan 

Hər gözəldən olmaz aşiqə dərman 

Bu gözəlin nazı nə gözəl imiş. 
 

Gəlib ol könlümün əziz qonağı 
Soldurma özündə o gül yanağı 
Xəzana döndərmə bağçanı-bağı 
Bu gözəlin nazı nə gözəl imiş. 
 

Gözlərim gözünə birdən sataşdı 
Ürək görür eylədi, dilim dolaşdı 
Eşqim qanad açıb, dağları aşdı 
Bu gözəlin nazı nə gözəl imiş. 
 

Qul olmuşam bu sevgiyə bu qəmə 

İnsaf eylə gəl dağ çəkmə sinəmə 

Nizamidən başqa, sevda diləmə 

Bu gözəlin nazı nə gözəl imiş. 
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BELƏ ZÜLÜM YERDƏ QALMAZ 
 

Başı qarlı qoca dağlar 
Belə zülüm, yerdə qalmaz 
Buz bulaqlar, qalıb ağlar 
Belə zülüm yerdə qalmaz. 
 
Çiçək dərən əl darıxıb 
Tel darayan yel darıxıb 
Dastan deyən dil darıxıb 
Belə zülüm, yerdə qalmaz. 
 
Vətən məndən uzaq qalıb  
Sevən ürək orda qalıb 
Eldən-elə yola salıb 
Belə zülüm yerdə qalmaz. 
 
Aramızda qara pərdə 
Çarə yoxdur  belə dərdə 
Sobam sönüb doğma yerdə 
Belə zülüm, yerdə qalmaz. 
 
Dərd qəlbimə, yaman dolub  
Bağça-bağım saçın yolub 
Qəm-qüssədən gülüm solub 
Belə zülüm, yerdə qalmaz. 
 
Qarabağın şahlar şahı 
Yurd-yuvanın qibləgahı 
Nizaminin dərdi-ahı 
Belə zülüm, yerdə qalmaz. 

 
03.04.2022 
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DİLİNİ BAL EYLƏ, SÖZÜNÜ ŞƏKƏR 
 

Başına döndüyüm ay, gözəl dilbər  

Dilini bal eylə, sözünü şəkər 

Ürək nalə çəkir fəryad eyləyir 

Dilini bal eylə, sözünü şəkər. 

 

Üzün gülsə mən də, sevinib gülləm 

Səni bu sevginin atəşi billəm 

Qismətim olmasan inan ki, ölləm 

Dilini bal eylə, sözünü şəkər. 

 

Aramızdan ayrılığı götürsən 

Təbibimsən dərmanımı yetirsən`   

Bilərəm ki onda məni sevirsən 

Dilini bal eylə, sözünü şəkər. 

 

Mən də sevdalanıb qadanı allam 

Şəfamı taparam onda sağallam 

Eşqin dərgahına min dua qıllam 

Dilini bal eylə, sözünü şəkər. 

 

Bu dünyada ay qız olma bivəfa 

Qoyma Nizamini çox çəksin cəfa 

Şairə qəsd etmə bir gəl insafa 

Dilini bal eylə, sözünü şəkər. 

 

04.04.2022 
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SÖZLƏRİN 
 

Əylən gözəl qoy bir baxım gözünə 

Həya təri çilənibdir üzünə 

Qəmli könlüm möhtac qalıb sözünə 

De etsin canımı para sözlərin. 

 

O, gözəl baxışın alıbdır canı 
Qəlbimə ox vurub tökübdür qanı 
Səndə ki o insaf söylə bəs hanı 
Tapmadı dərdimə çara sözlərin. 

 

Könlüm alıb qəlbimi şad etmədin 

Harayladım harayıma yetmədin 

Çox çalışdın başqasıyla getmədin 

Gətiribdir məni zara sözlərin. 

 

Anla bu sevgidə gəl olma naşı 
Qurumaz üzümdə gözümün yaşı 
Olaq bu dünyada ömür yoldaşı 
Etməsin günümü qara sözlərin. 

 

Xəyal qurdum zirvələrdə hey uçdum 

Göydə ulduzlardan səni soruşdum 

Nizamiyəm çox çalışdım vuruşdum 

Yetirmədi məni yara sözlərin. 

 

07.04.2022 
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ŞİRİN DƏRDSƏN İLK MƏHƏBBƏT 
 

Gilə-gilə yandırırsan 
Eşq dadını daddırırsan 
Ağlı başdan aldırırsan 
Şirin dərdsən ilk məhəbbət. 
 
Ətrin gözəl dadın şirin 
Əzbərisən hər bir dilin 
Yaddaşısan sevənlərin 
Şirin dərdsən ilk məhəbbət. 
 
Səni tapan düşür dərdə 
Tapılmayır ona çarə 
İstəməyir ürək birdə 
Şirin dərdsən ilk məhəbbət. 
 
Ömür sürür sənlə qoşa 
Başın dəyir dağa-daşa 
Sevgi dönür gözdə yaşa 
Şirin dərdsən ilk məhəbbət. 
 
Hər vaxt olur güldən təzə 
Xatırladın verir məzə 
İlk məhəbbət dərddi bizə 
Şirin dərdsən ilk məhəbbət. 
 
Çoxu olur bəxti qara 
Mən də yandım bu odlara 
Nizami yox dərdə çara 
Şirin dərdsən, ilk məhəbbət. 

 
11.04.2022 
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DÖVRANA BAX DÖVRANA 
 

Qırır yaşıl budağı 
Yola salır yamağı 
Kişinin al yanağı 
Dövrana bax dövrana. 

 

Əlində yüz fəhləsi 

İşləmir heç kəlləsi 

Vəzifədə beləsi 

Dövrana bax dövrana. 

 

Arxasında day-dayı 
Hər ay göndərir payı 
Çoxdur bunların sayı 
Dövrana bax dövrana. 

 

Tapıb işin fəndini 

Unudub öz kəndini 

Əyir yaman qəddini 

Dövran bax dövrana. 

 

Yeyib içib şellənir 

Gündən-günə piylənir 

Danışanda iylənir 

Dövrana bax dövrana. 
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Söyüş bitib dodaqda 

Can-güdəni otaqda  

Zəhməti yox torpaqda 

Dövrana bax dövrana. 

 

Yalan söz deyə-deyə 

Sığışmır yerə göyə 

Özün oxşadır bəyə 

Dövrana bax dövrana. 
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ŞAN-ŞAN OLUB PARALANMIŞ AY ÖMRÜM 
 

Ömrüm çox tələsmə arzularım var 
Ürəyim dərd çəkir ağrılarım var 
Hələ yazılmamış yazılarım var 
Şan-şan oldun paralanmış ay ömrüm. 
 

Söz xəzinəm dolub sözüm var mənim 

Vətən yollarında gözüm var mənim 

Canımda, canım var, dözüm var mənim 

Şan-şan oldun paralanmış ay ömrüm. 
 

Ömürdən payız-qış yola salmışam 

Dərdə yoldaş olub qəmlə qalmışam 

Hər ahu-naləmi bir-bir yazmışam 

Şan-şan oldun paralanmış ay ömrüm. 
 

Vədəsiz ruhumu gəl alma candan 

Çıxarmaq olarmı bir eşqi qandan 

Yurduma qayıdım gəl tut yaxamdan 

Şan-şan oldun paralanmış ay ömrüm. 
 

Tez sağalmaz ürəyimin yarası 
Orda qalıb bu canımın parası 
Yurd-yuvadır Nizaminin çarası 
Şan-şan oldun paralanmış ay ömrüm. 
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ŞÜKÜR ALLAH YURDUMA BAHAR GƏLİB 
 

Kol dibində bənövşələr oyandı 
Xallı lalə yamaclardan boylandı 
Bal arısı çəmənləri dolandı 
Şükür Allah yurduma bahar gəlib. 

 

Duman sığal çəkib keçdi dağları 
Gül-çiçəklər bəzədilər bağları 
Xatırladım keçən o xoş çağları 
Şükür Allah yurduma bahar gəlib. 

 

Ağzın açdı nazlı-nazlı qönçələr 

Hay-küy salıb dalaşdılar sərçələr 

Gözüm görsə bəlkə ruhum dincələr 

Şükür Allah yurduma bahar gəlib. 

 

Qaranquşlar yuva qurub səslənir 

Xor-xor pişik günəş altda dincəlir 

Göz baxır üz gülür, qəlbdə səslənir 

Şükür Allah yurduma bahar gəlib. 

 

Səs-küy salıb uşaqlar da güləşir 
Gün batanda qoyun-quzu mələşir 
İtlər hürür canına gəlir həşir 
Şükür Allah yurduma bahar gəlib. 
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Yazdığım xəyaldır, görməyir gözüm 

Elə bil məhbusam tükənir dözüm 

Nizami qəlbimdə isinir sözüm 

Şükür Allah yurduma bahar gəlib. 

 

22.04.2022 

 

Bu yazda el-obasız qayıda bilmədik könlümdən 

Keçən keçmiş xəyallar 
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ŞÜŞƏ TƏKİ SINAN KÖNLÜM 
 

Gülmək sənə yasaq oldu  
Güllü bağçam dərddən soldu 
Ağlar gözüm yaşla doldu 
Şüşə təki sınan könlüm. 
 
Bahar çağın döndü qışa  
Həsrət qaldın dağa-daşa  
Şad olmadıq, sənlə qoşa 
Şüşə təki sınan könlüm. 
 
Sevinc həsrət qalıb üzə 
Ömür sürdük dözə-dözə 
Pis baxdılar yadlar bizə 
Şüşə təki, sınan könlüm. 
 
Bu dövranın neçə üzü 
Yalanı çox yoxdur düzü 
Kor etdilər görən gözü 
Şüşə təki sınan könlüm. 
 
Çoxları tək bəxtin qara 
Çəkilirsən gündə dara 
Dünya belə gedir hara 
Şüşə təki sınan könlüm. 
 
Yaxşı, pisi arama sən 
Şair sözün sınama sən 
Nizamini qınama sən 
Şüşə təki sınan könlüm. 

 
04.25.2022 
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ŞİRİN-ŞİRİN 
 

Gəl sevda bağımda gülüm-çiçəyim 

Canımın yarısı ömrə gərəyim 

Gözümün işığı, gözəl mələyim 

Alırsan canımı sən şirin-şirin. 
 

Bənzətdim mən səni günəşə-aya 

Qəddim həsrətindən bənzəyir yaya 

Dərdlərim çoxalıb heç gəlmir saya 

Alırsan canımı sən şirin-şirin. 
 

Sənsiz bu dünya mənə qəfəsdi 

Ruhum candan çıxıb quru nəfəsdi 

Çox yara vurma gəl, bu cana bəsdi 

Alırsan canımı sən şirin-şirin.  

 

Sağalmadı məhəbbətin yarası 
Saralıbdı gözlərimin qarası 
Tapılmadı bu dərdimin çarası 
Alırsan canımı sən şirin-şirin. 
 

Axtarıb sən məni gəl eylə soraq 

Sönməz ilahidən yanan bir çıraq 

Nizami, üşütməz səni qış, sazaq 

Alırsan canımı sən şirin-şirin. 
 

27.04.2022 
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NƏLƏR GƏLDİ, NƏLƏR GETDİ, A DÜNYA 
 

Bu savaş hər yerə atını çapdı 
Neçə şəhidlərə məzarlar yapdı 
Düşmən fitnəsidir bizləri tapdı 
Nələr gəldi, nələr getdi a, dünya. 
 
Qəmiylə qəmkeşə dost oldu ana 
Qəhərdən can verib boğuldu ana 
Məzarın başında yoruldu ana 
Nələr gəldi, nələr getdi a, dünya. 
 
Dost olmuşuq ömür boyu yadlara 
Fələk bizi atdı yaman odlara 
Cavan-cavan ömür getdi badlara 
Nələr gəldi, nələr getdi a, dünya. 
 
Öz yurdunda köçkün oldu elimiz 
Lala döndük danışmadı dilimiz 
Tez üzüldü hər bir yerdən əlimiz 
Nələr gəldi, nələr getdi a, dünya. 
 
Gül-çiçək açmadı yurdumda yaylar 
İldən ilə keçdi mənasız aylar 
Dağıldı komalar, uçdu saraylar 
Nələr gəldi, kimlər getdi a, dünya 
 
Bəla gəldi qəza bizi budadı 
Atanı ağlatdı, güldürdü yadı 
Nizami yox oldu həyatın dadı 
Nələr gəldi, nələr getdi a, dünya. 
 

28.02.2022 
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MƏNİ GÖZDƏN, NƏDƏN SALDIN 
 

Tez-tez yazdım yoruldum 

Çox bulandım duruldum 

Ürəyimdən vuruludum 

Məni gözdən, nədən saldın? 

 

İtirmişəm gümanımı 
Tapammıram ünvanımı 
Eşidən yox harayımı 
Məni gözdən, nədən saldın? 

 

Xəstəsiyəm doğma yurdun 

Fələk məni nədən vurdun? 

Düz yolumda tələ qurdun 

Məni gözdən, nədən saldın? 

 

Çox arzumuz daşa döndü 

Sevinc gözdə yaşa döndü 

Baharımız qışa döndü 

Məni gözdən, nədən saldın? 

 

Ruhum solğun dağ çiçəyi  

Viran etdi dərd ürəyi 

Canım geyib, qəm köynəyi 

Məni gözdən, nədən saldın? 
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Söz sinəmə dolub daşır  
Vətən məndən uzaqlaşır  
Ömür gedir ağıl çaşır  
Məni gözdən nədən saldın? 

 

Dodaq olub para-para 

Nizaminin qəlbi yara 

Çəkilirəm hər gün dara 

Məni gözdən, nədən saldın? 

 

03.05.2022 
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DÜNƏN DƏ DƏRD, BU GÜN DƏ DƏRD 
 

Əlim çatmır düşdüm uzaq  
Cavan ömrü vurdu sazaq 

Xoş gün yoxdur, dərddən yazaq... 

Dünən də dərd, bu gündə dərd. 

 

Bəxtim küsüb gülmür üzə, 

Yuxu getmir gecə gözə 

Aldanırıq yalan sözə 

Dünən də dərd, bu gündə dərd. 

 

Ürək vurur yoxdur qanım 

Dərd içində yanır canım 

Yoxa çıxdı adım-sanım 

Dünən də dərd, bu gündə dərd. 

 

Başdan aşır sərvətimiz 

Daşdan çıxır çörəyimiz 

Ölüb arzu, diləyimiz 

Dünən də dərd, bu gündə dərd. 

 

Sinəm üstə düşüb başım 

Selə dönüb gözdə yaşım 

Qan içində torpaq, daşım 

Dünən də dərd, bu gündə dərd. 
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Fələk mənə ağla deyir 
Gözlərini bağla deyir 
Dərd əlindən çağla deyir 

Dünən də dərd, bu gündə dərd. 

 

Çoxalıbdır indi ağa 

Atı çapır sola-sağa 

Nizamini qoyur lağa 

Dünən də dərd, bu gündə dərd. 

 

06.05.2022 
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GÖZÜM GÖZÜNƏ BAXANDA 
 

Dodağından bal süzülür 

Hər baxanda can üzülür 
Muncuq-muncuq tər düzülür 
Gözüm-gözünə baxanda. 
 

Mavi gözün sanki dəniz 
Lalə yanaq xallı bəniz 
Oldun mənə doğma, əziz 

Gözüm-gözünə baxanda. 
 
Od içində yandı canım 
Ürəyimdə dondu qanım 

Çox pisləşdi inan halım 
Gözüm-gözünə baxanda. 
 

Bu sevgidən versən xəbər 
Bir gülüşün mənə yetər 
Kirpik gözə olur sipər 
Gözüm-gözünə baxanda. 

 
Nizamiyə vurma yara 
Bu dərdimə eylə çara 
Çəkilirəm inan dara 

Gözüm-gözünə baxanda. 
 

05.05.2022 
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SƏN MƏNİM QƏLBİMƏ DE NECƏ GİRDİN 
 

Yuxum ərşə çıxıb yata bilmirəm 

Gəldiyin yolları tapa bilmirəm 

Gəlirsən röyama tuta bilmirəm 

Sən mənim qəlbimə de necə girdin. 

 

Qarşımdan axırsan coşqun sel kimi 
Üzümə toxundun sərin yel kimi 

Dolandın boynuma qara tel kimi 
Sən mənim qəlbimə de necə girdin? 

 

Yuxuma bal qatdın hərdən gecələr 

Kölgəm tək izlədin gendən gecələr 

Yatmadım sübhədək qəmdən gecələr 

Sən mənim qəlbim de necə girdin? 

 

Su da çiləmədin yanan bağrıma 

Təbibi olmadın canda ağrıma 

Xəncər tək sancıldın birdən bağrıma 

Sən mənim qəlbim de necə girdin? 

 

Eşqin qanad çalır sinəmin üstə 

Süzüldün qəlbimə sakit ahəstə 

Nizami olubdur dərdindən xəstə 

Sən mənim qəlbimə de necə girdin? 

 

14.05.2022 
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SOLMA QIZILGÜLÜM, SOLMA AMANDI 
 

Solma qızılgülüm gedər ətirin 

Qoymaram gün vura ollam çətirin 

Qəlbimdə əzizdir sənin xətirin 

Solma qızılgülüm, solma amandı. 
 

Bülbüləm ah-naləm yandırar dağı 
Qıyma gülsüz qalsın bu gözəl bağı 
Qönçəndən şeh süzür hər səhər çağı 
Solma qızılgülüm, solma amandı. 
 

Hər gözəllik vardı, tanrı yetirmiş 

Səni görən bülbül ağlın itirmiş 

Cənnətdən mələklər səni gətirmiş 

Solma qızılgülüm solma amandı. 
 

Toxunursan hərdən üzə, dodağa 

Tikanların yaraşıqdır budağa 

Bağban olum sən olduğun hər bağa 

Solma qızılgülüm, solma amandı. 
 

Nizamiyəm namə yazdım yara mən 

Gül qoynunda tapdım dərdə çara mən 

Sən olmasan çəkilərəm dara mən 

Solma qızılgülüm, solma amandı. 
 

15.05.2022 
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AYILMADIM YAR CANIMI ALINCA 
 

İçdim eşq şərbətin məsti-can oldum 

Ayılmadım yar canımı alınca 

Etibarsız bir gözəllə dost oldum 

Ayılmadım yar canımı alınca. 
 

Gözlədim yolunu çox uzun vaxtı 
Gözlərim yol çəkdi yollara baxdı 
Uçubdu könlümün sarayı, taxtı 
Ayılmadım yar canımı alınca. 
 

O, insafsız durdu mənim qəsdimə 

Od ələdi mən yazığın üstünə 

Yandı canım heç baxmadı tüstümə 

Ayılmadım yar canımı alınca. 
 

Hər bir eşqin qarası var, ağı var 
Bivəfanın çəkdirdiyi dağı var 
Hər bağbanın barlı-barsız bağı var 
Ayılmadım yar canımı alınca. 
 

Çox tələsmə qismətindən pay götür 

Ömür-günü bircə-bircə say götür 

Ay Nizami bax özünə tay götür 

Ayılmadım yar canımı alınca. 
 

18.05.2022 
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ƏZƏLDƏN BELƏDİR DÜNYANIN İŞİ 
 

Güclülər gücsüzü öldürüb gedir 

Övlad var atanı söydürüb gedir 
Ağılsız adili güldürüb gedir 

Əzəldən belədir dünyanın işi. 
 

Qarnı ac dolanır, kim çəksə zəhmət 

Hərraca qoyulub namus və qeyrət 

Gözlər qan ağlayır üzlərdə nifrət 

Əzəldən belədir dünyanın işi. 
 

Kor olub ay qardaş görən gözümüz 

Yatıb mürgü vurur doğru sözümüz  
Heç zaman ürəkdən gülmür üzümüz 

Əzəldən belədir dünyanın işi. 
 

Düşünmə doyunca içib yeməyi 

Hələ danışmıram sənə geyməyi 

Unut bu dövranda xəstə düşməyi 

Əzəldən belədir dünyanın işi. 
 

Atların nalı yox qatır nallanır 
Eşşəyin üzü də hər gün danlanır 
Yalançı min iynə boyu tullanır 
Əzəldən belədir dünyanın işi. 
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Qurdu tapşırıblar indi qoyuna 

Yaltaq, oğru girib qardaş oyuna 

Baxan yoxdu millətinə soyuna 

Əzəldən belədir dünyanın işi. 
 

Zülmətə dönübdür nuru aləmin 

Dəryalar boydadır kədərin, qəmin 

Nizami heç yana çatmayır əlin 

Əzəldən belədir dünyanın işi. 
 

20.05.2022 
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HEÇ BİLMƏZDİM BELƏ OLAR MƏHƏBBƏT 
 

Sevdalı könlümə sən vurdun yara 

Canımdan can alıb apardın hara 

Gecəm zülmət olub gündüzüm qara 

Heç bilməzdim belə olar məhəbbət. 

 

Saçına toxunan əlim peşiman 

Sevirəm söyləyən dilim peşiman 

Sənə yolun açan qəlbim peşiman 

Heç bilməzdim belə olar məhəbbət. 

 

Bir sevdaya vurğun olub durmuşam 

Buluda dönmüşəm dolub durmuşam 

Şaxta vurub yerdə donub durmuşam 

Heç bilməzdim belə olar məhəbbət. 

 

Naşı oldum saldı məni kəməndə 

Dustaq etdim bir gözəli sinəmdə 

Yollarımız ayrı düşdü gedəndə 

Heç bilməzdim belə olar məhəbbət. 

 

İki könül gəlmədi bir araya 

Yetişmədi nə imdada, haraya 

Nizaminin bəxti döndü qaraya 

Heç bilməzdim belə olar məhəbbət. 

 

27.05.2022 



68 

BAĞIŞLA 
 

Gəl gəzək səninlə yenə qol-qola  

İzlərimiz düşsün cığıra, yola 

Bəlkə bu sevgimiz bir dastan ola 

İzimiz silinsə yağan, yağışla 

Buludu, şimşəyi seli bağışla. 
 

Gəzək qarış-qarış göy çəmənləri 

Dərək bircə-bircə tər çiçəkləri 

Seyr edək uçan al kəpənəkləri 

İzimiz silinsə yağan yağışla  
Buludu, şimşəyi, seli bağışla. 
 

Ətir saçan gözəllərin göyçəyi 

Lalələrdi yamacların bəzəyi 

Könlüm istər yığaq qaymaq çiçəyi 

İzimiz silinsə yağan yağışsa 

Buludu, şimşəyi seli bağışla. 
 

İçək bulaqların düz dodağından 

Bülbül nəğmə desin gül budağından 

Dodaq busə alsın al yanağından 

İzimiz silinsə yağan yağışla 

Buludu, şimşəyi, seli bağışla. 
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Vaxtında gəlməsən qocalır ürək. 

Qəlbimdə nə qədər, var arzu, dilək 

Qoy silib atmasın yağış, nə külək 

İzimiz silinsə yağan yağışla 

Buludu, şimşəyi seli bağışla. 
 

Keçibdir ömürdən uzun bir zaman 

Ayrılıq acısı olurmuş yaman 

Yollardan izimiz silinsə tamam 

Bil ki, silinibdir yağan yağışla 

Buludu, şimşəyi seli bağışla. 
 

29.05.2022 
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ANA QUCAĞIDIR VƏTƏN TORPAĞI 
 

Dəryalar yaratdı gözümün yaşı 
Ağardı gözümün kirpiyi qaşı 
Qismətim olsaydı bir məzar daşı 
Ana qucağıdır Vətən torpağı 
İstərəm qoynunda gedib yatmağı. 
 
Cənnət qucağından uzaq düşmüşəm 
Alışıb yanmışam külə dönmüşəm 
Ruhum orda qalıb sanki ölmüşəm 
Ana qucağıdır Vətən torpağı 
İstərəm qoynunda gedib yatmağı. 
 
Dünya dəyirmantək üyütdü bizi  
Dövran dərdi-qəmlə böyütdü bizi 
Yurduma od qoydu köçürtdü bizi 
Ana qucağıdır Vətən torpağı 
İstərəm qoynunda gedib yatmağı. 
 
Həyat heçə döndü dadın itirdim  
Elimin obamın adın itirdim 
Yurdumun şöhrətin, şanın itirdim 
Ana qucağıdır Vətən torpağı  
İstərəm qoynunda gedib yatmağı. 
 
Nizamiyəm əlacım yox neyləyim 
Dərd bilən yox dərdlərimi söyləyim 
Vətən sarı çoxdur arzum, diləyim 
Ana qucağıdır Vətən torpağı 
İstərəm qoynunda gedib yatmağı. 

 
01.06.2022 
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OLMUŞAM 
 

Ayrılıq çox çəkdi sənə yad oldum 

Səninlə hər zaman üzbəüz durdum 

Otuz il düşmənə qul oldu yurdum 

Vətən dərdin çəkib yanan olmuşam 

İnsanın kələyin qanan olmuşam. 
 

İki ildir qollarım açılı qalıb 

Fələk qisas alır heyimi alıb 

Namərdlər səni də, nə günə salıb 

Vətən dərdin çəkib yanan olmuşam 

İnsanın kələyin qanan olmuşam. 
 

Heç kimsə dözəmməz ağrıya bir gün 

Səndən ayırdılar etdilər sürgün 

Qovuşa bilmirəm olmuşam üzgün 

Vətən dərdin çəkib yanan olmuşam 

İnsanın kələyin qanan olmuşam. 
 

Baxma deyib bağlayıblar gözümü 

Ünvanıma çatdıran yox sözümü 

Aldadıram hər gün özüm-özümü 

Vətən dərdin çəkib yanan olmuşam  
İnsanın kələyin duyan olmuşam. 
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Sənsiz yoxdur bu həyatın ləzzəti 

Yaralarım sağalmayıb təzədi 

Həyat başdan-başa meydi məzədi 

Dərd çəkib alışıb, yanan olmuşam 

İnsanın kələyin qanan olmuşam. 
 

Sən ümmasan mən dəryada bir ada 

Arzularım şahə qalxır dəryada 

Qovuşmasaq quruyacaq dərya da 

Dərd çəkib alışıb, yanan olmuşam 

İnsani kələyin qanan olmuşam. 

 

Qarşıda keçilməz səddi sərhəddi 

Ümidlərim hər açılan səhərdi 

Ay Nizami dünya ki, var hədərdi 

Dərd çəkib alışıb yanan olmuşam 

İnsanın kələyin qanan olmuşam. 
 

06.06.2022 

 

 

 

 
 

  



73 

DAĞLAR 
 

Zirvələrdə qarın olam 

Yamacında bağın olam 

Çiçəyində balın olam 

Bol-bəhrəli olan dağlar. 
 

Sərin axan bulaq olam 

Haylı-küylü yaylaq olam 

Ceyranlara oylaq olam 

Könlü açıq olan dağlar. 
 

Sinən üstə daşın olam 

Daşdan sızan yaşın olam 

Yaşıl yalın, qaşın olam 

Gözəl-göyçək olan dağlar. 
 

Çəmənində çiçək olam 

Üzü xallı ləçək olam 

Lalə üstə böcək olam 

Gözəl-göyçək olan dağlar. 
 

Gül-çiçəkli yazın olam 

Çəngi çalan sazın olam 

Həm vüqarın nazın olam 

Canım, gözüm olan dağlar. 
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Başın üstə duman olam 

Qırılmayan güman olam 

Hey çağlayan ümman olam 

Hüsnü gözəl olan dağlar. 
 

Dərd süpürüb yığan oldum 

Sizə gendən baxan oldum 

Nizamiyəm yazan oldum 

Üzü bəri baxan dağlar. 
 

09.06.2022 
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OLMA BELƏ QƏDDAR AY ÖMRÜM GÜNÜM 
 

Hüsnün bir günəşdir aç ona baxım 
Canın can alandır ac, ona baxım 
Gözlərin can alır, ac qana baxım 
Olma belə qəddar, ay ömrüm, günüm. 
 
Bülbül tək gülünü sevən bəndəyəm 
Gecə də, gündüz də, dərdi qəmdəyəm 
Bir eşqə qul oldum  gör nə gündəyəm 
Olma belə qəddar ay ömrüm, günüm. 
 
Sevgi aləmində mən bəxti qara 
Səndədir ay gözəl dərdimə çara 
Qəsdimə durmusan gəl çəkmə dara 
Olma belə qəddar ay ömrüm, günüm. 
 
Aç üzünü baxım xumar gözünə 
Qulaq asım şirin-şəkər sözünə 
Bir baxışla ləkə düşməz üzünə 
Olma belə qəddar ay ömrüm, günüm. 
 
Yazdım dərdlərimi tanışa, dosta 
Sevənlər heç zaman qalmasın yaşda 
Xoş gün qismət etsin yaradan usta 
Olma belə qəddar, ay ömrüm, günüm. 
 
Nizami istəməz sənsiz dünyanı 
Hörməti dövləti şöhrəti şanı 
Qırma ürəyimdə olan gümanı 
Olma belə qəddar, ay ömrüm, günüm. 

 
12.06.2022 
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SƏNSİZLİYƏ ÖYRƏT MƏNİ 
 

Bir gün köçüb gedəcəksən  

Qolum üstə öləcəksən  

Sanma geri dönəcəksən 

Sənsizliyə öyrət məni. 

 

Yox olacaq, yar dediyim 

Can verəcək, can verdiyim 

Bir gün getsən sən sevdiyim 

Sənsizliyə öyrət məni. 

 

Bir baxışla ovlanmışam 

Oda düşüb odlanmışam 

Bu həyatdan dərs almışam 

Sənsizliyə öyrət məni. 

 

Gəl dönməyək göz yaşına 

Dolanmayaq dərd başına 

Düşmə fələk qarğışına 

Sənsizliyə öyrət məni. 

 

Bu dünyadan köçməsən də 

Nizaminin meyli səndə 

Yer vermişəm ürəyimdə 

Sənsizliyə öyrət məni. 

 

13.06.2022 
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ÇARƏSİZ BİR DƏRDƏ DÜŞMÜSƏN VƏTƏN 
 

Adına nə qədər şeir yazmışam 

Dərdi-qəm içində yolu azmışam  
Qələmlə kağızın bağrın qazmışam 

Çarəsiz bir dərdə düşmüsən Vətən. 

 

Yazmışam dağılan yurddan-yuvadan 

Çoxumuz keçmişik alovdan, oddan 

Ətrini, almışam ancaq havadan 

Çarəsiz bir dərdə düşmüsən Vətən. 

 

İntizar yaşadım el sorağında 

Çox qəmlər bəslədim can otağında 

Arzular qurudu öz budağında 

Çarəsiz bir dərdə düşmüsən Vətən. 

 

Yenə yolumda ki, səddi sərhəddi 

Açılan səhərim zülmət səhərdi 

Yazılan bu sözlər Allah qəhərdi 

Çarəsiz bir dərdə düşmüsən Vətən. 

 

Şair qardaş Nizamini qınama 

Qürbət eldə dərdlərimi sanama  

Mən yanmışam od  göstərib sınama 

Çarəsiz bir dərdə düşmüsən Vətən. 

 

18.06.2022 
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AYRILIĞIN SONU YOXDUR NƏDƏNDİR 
 

Uca-uca dağlar sizdən güc aldım 

Yavaş-yavaş qürbət eldə ucaldım  
Saç ağardı heç demədim qocaldım 

Ayrılığın sonu yoxdur nədəndir. 

 

Bir quş təki o zirvənə uçam mən 

Yamacına cığırlarla qaçam mən 

Bulaqların gözlərini açam mən 

Ayrılığın sonu yoxdur nədəndir. 

 

Əhdim var gəlim o, dağları görüm 

Yamyaşıl bəzənən bağları görüm 

Yenə də o gözəl çağları görüm 

Ayrılığın sonu yoxdur nədəndir. 

 

Ayrılanda qönçə idim gül oldum 

Dərd yandırdı bir sönməyən kül oldum 

Qəm nəğməsin oxudum bülbül oldum 

Ayrılığın sonu yoxdur nədəndir. 

 

Həsrət dolu bir dünyaya yolçuyam 

Dağlar sizə ömür boyu borcluyam 

Nizamiyəm məndə dağlar oğluyam 

Ayrılığın sonu yoxdur nədəndir. 

 

20.06.2022 
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BU AĞIR DƏRDƏ BİZ NECƏ DÖZDÜK 
 

Bir ömür yaşadıq sənə can dedim  

Dərd səni ağlatdı sənə can dedim 

Gözün qan ağladı sənə can dedim 

Bu ağır dərdlərə biz necə dözdük. 

 

Yol gedib yorulduq səninlə qoşa 

Hərdən yollarımız dirəndi daşa 

Artıq ömrümüzü vururuq başa 

Bu ağır dərdlərə biz necə dözdük. 

 

Doğmalar köç etdi köçdü dünyadan  
Bizdə ayrı düşdük eldən-obadan 

Doymadıq həyatda ata, anadan 

Bu ağır dərdlərə biz necə dözdük. 

 

Məzara qoyuldu hərə bir yerdə 

Biz qoşa dözmüşük bu  ağır dərdə 

Ata doğma yurdda, ana qürbətdə 

Bu ağır dərdlərə biz necə dözdük. 

 

Söz tapa bilmədik deyilən sözə 

Vətəndə qaçqınsan dedilər bizə 

Yuxu ərşə çıxdı gəlmədi gözə 

Bu ağır dərdlərə biz necə dözdük. 
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Yarama duz basdım düşdü yadıma 

Qardaş, bacı yoxdur, yetə dadıma 

Yurd-yuvamda heç nə yoxdu adıma 

Bu ağır dərdlərə biz necə dözdük. 

 

Var dövləti əyri əllər apardı 
Yurd-yuvamı qara yellər apardı 
Nizamini daşqın sellər apardı 
Bu ağır dərdlərə biz necə dözdük. 

 

20.06.2021 

 

 

 
 

  



81 

AĞRIYA, ACIYA DÖZ XƏYALLARIM 
 

Hərdən xəyallarım, yaman qarışır 
Bədənim od tutur, qəlbim alışır 
Pislər, yaxşı ilə durub yarışır 
Ağrıya, acıya döz xəyallarım. 
 
Gedir gah arana, gahdakı dağa 
Tənha bülbültəki qonur budağa, 
Qayıdıb yol gedir o, köhnə çağa, 
Ağrıya, acıya döz xəyallarım. 
 
Hərdən selə dönür coşub çağlayır 
Birdən körpə kimi durub ağlayır, 
Bu kövrək qəlbimi tez-tez dağlayır, 
Ağrıya, acıya döz xəyallarım. 
 
Qılınc olub hərdən durur qəsdimə, 
Od vurub yandırır baxır tüstümə, 
Qarı düşmən kimi gəlir üstümə, 
Ağrıya, acıya döz xəyallarım. 
 
İstəyir bir başqa dünya yarada, 
İnsanlar xoşbəxtək, yaşasın orada, 
Toy çalınsın şənlik olsun obada, 
Ağrıya, acıya döz xəyallarım. 

 
Nizami də sevmir belə dövranı, 
Kamana qoyubdur atır insanı, 
Oyuncaq ediblər qoca dünyanı, 
Ağrıya, acıya döz xəyallarım. 
 

02.07.2022 
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UZUN -UZUN GECƏLƏRDƏN QORXURAM 
 

Yer üzündə yoxa çıxsın qaranlıq, 
Uzun-uzun gecələrdən qorxuram, 

Ürəyimə kədər dolur, qəm dolur, 

Uzun-uzun gecələrdən qorxuram. 

 

Yuxularım yad olubdur gözümə, 

Ağlım çaşır oda baxmır sözümə, 

İnanmıram hərdən özüm-özümə, 

Uzun-uzun gecələrdən qorxuram. 

 

Səhəri açıram göz görə-görə, 

Bağrıma basılır köz görə-görə, 

Halım pisləşəndə, döz görə-görə. 

Uzun-uzun gecələrdən qorxuram . 

 

Yatmadım yuxusuzluqdan soluxdum, 

Bu həyatda çox itirdim tək qaldım 

Gecələrin zülmətindən söz aldım, 
Uzun-uzun gecələrdən qorxuram. 

 

Nizamiyəm dərdə dözüb dururam, 

Öz dünyamda haqq-ədalət qururam, 

Gecələri bir-bir yola salıram, 

Uzun-uzun gecələrdən qorxuram. 

 

06.08.2022 
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QAN İÇİR, QAN TÖKÜR DOYMAYIR İNSAN 
 

Arzular qəlbimdə, ölür can verir 

Yaralar sağalmır, artıq qan verir, 
Bu dərdi, bəlanı bil, insan verir 

Qan içir, qan tökür doymayır insan. 
 

İnsan hökm eyləyir indi şeytana, 
Salın bu dünyanı şərə ,böhtana 

Zindan edin bu dövranı insana 

Qan içir, qan tökür doymayır insan. 
 

Aləmi dağıdır əyri gedənlər, 

Dəbdəbi insanı didib yeyənlər, 

Çoxalıbdır şeytan donu geyənlər, 

Qan içir, qan tökür doymayır insan. 
 

Haraya baxırsan səddi-sərhəddi, 

Aydın günüm getdi zülmət səhərdi, 

 Dünya başdan-başa ahdı qəhərdi, 

Qan içir, qan tökür doymayır insan. 
 

Söndü yurd-yuvada alışan ocaq, 
Nizami göylərdən zülüm yağacaq, 
Düşünmə ədalət yerin tapacaq, 

Qan içir, qan tökür doymayır insan. 
 

05.08.2022 
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DANIŞAN DİL, DODAQ SÖYLƏ HANI BƏS? 
 

Sən getdin bu dünyam oldu qaranlıq, 
Bir ömür yaşadım su tək bulanlıq, 
Yuxuda görüşdük bitdi ayrılıq. 
Söylə dodaqlardan süzülsün, xoş səs, 

Danışan dil, dodaq söylə hanı bəs? 

 

Sanki günəş doğdu şəfəqlər saçdı, 
Güllü gülüstanım, çiçəklər açdı, 
Darıxan bir könül görüşə qaçdı, 
Söylə dodaqlardan süzülsün xoş səs, 

Danışan dil, dodaq söylə hanı bəs.? 

 

Saxlaya bilmədim göz yaşın gözdə, 

Qaçmağa taqət yox, taqətsiz dizdə, 

Gözəllik solmamış hələ də üzdə, 

Söylə dodaqlardan süzülsün xoş səs, 

Danışan dil, dodaq söylə hanı bəs.? 

 

Sən cavan qalmısan, mən qocalmışam, 
Bu həyatın hər acısın dadmışam, 
Pərvanə tək eşq odunda yanmışam, 
Söylə dodaqlardan süzülsün xoş səs, 

Danışan dil, dodaq söylə hanı bəs.? 
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Əllərim əlinə dəydi titrədi, 

Sinəmdə od yandı yaman kükrədi 

Halım çox dəyişdi, ayaq büdrədi, 

Söylə dodaqlardan süzülsün xoş səs. 

Danışan dil, dodaq söylə hanı bəs? 

 

İllərdi yox olub getmişdin hara, 
Sənsiz həyat məni çox çəkdi dara. 

Sağalmaz qəlbimə vurulan yara, 

Söylə dodaqlardan süzülsün xoş səs, 

Danışan dil, dodaq söylə hanı bəs? 

 

Ömür insan üçün sərvətdir Allah, 

Məhəbbət verilən nemətdir Allah, 

Sevib sevilmək də, qüdrətdir Allah, 

Söylə dodaqlardan süzülsün xoş səs, 

Danışan dil, dodaq söylə hanı bəs. 

 

Yuxuma girmisən düzəldi halım, 
İstərəm həmişə səninlə qalım, 
Nizami dərd çəkir gəl anla zalım, 
Söylə dodaqlardan süzülsün xoş səs, 

Danışan dil, dodaq söylə hanı bəs. 

 

29.07.2022 
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BAŞDAN YUXARIDA, HÖKM EDİR TAMAH 
 

Nə yaman artıbdır insan tamahı, 
Heç yerdə sorulmur onun günahı, 
Unudub keçmişi saymır Allahı, 
Başdan yuxarıda, hökm edir tamah. 
 
Var-dövlət yığmaqdır fikri, amalı 
Yoxdur zərrə qədər ağlı, kamalı 
Yüz yerdə vardı cahi-cəlalı 
Başdan yuxarıda hökm edir tamah. 
 
Şahlıq quşu qonub, yaramaz başa 
Var-dövlət ürəyi döndərib daşa, 
Göz-ucu heç baxmır, dosta qardaşa 
Başdan yuxarıda hökm edir tamah. 
 

Bilmirəm nə deyim mən bu dövrana, 
Qənim kəsilibdir  insan, insana 
Tamah cövlan edir çapır hər yana, 
Başdan yuxarıda hökm edir tamah. 
 
Eşşək karvan çəkir dəvə quyruqda, 
Kasıbın balası isti soyuqda, 
Xoruza hökm edir indi toyuqda, 
Başdan yuxarıda hökm edir tamah. 
 
Məmurun cibinə var-dövlət axır, 
Kasıbın başına şər-böhtan yağır, 
Nizami bunlara heyrətlə baxır, 
Başdan yuxarıda hökm edir tamah. 

 
26.07.2022. 
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DƏRD QƏLBİMDƏN NİYƏ ÇIXMIR 
 

Dərd qəlbimdə, yara bağlar, 
Şair könlüm qalıb ağlar, 
Bu dərdimə dözməz dağlar, 
Dərd qəlbimdən niyə çıxmır? 
 
Zindan olub ayım ilim, 
Dərd yükünə dözmür belim, 
Lal olubdur Allah dilim, 
Dərd qəlbimdən niyə çıxmır? 
 
Ümidlərim boşa çıxır, 
Hamar yolum daşa çıxır, 
Dərdim  gözdə yaşa çıxır. 
Dərd qəlbimdən niyə çıxmır? 
 
Haqdan gələn acıdı bu, 
Kimlər yazan yazıdı bu, 
Həyatımın tacıdı bu, 
Dərd qəlbimdən niyə çıxmır? 
 
Yol yoldaşı olub dərdim, 
Bir ağacdan onu dərdim, 
Son mənzilə onla gəldim, 
Dərd qəlbimdən niyə çıxmır? 
 
Uşaq bilib tutdu əldən, 
Uzaq saldı məni eldən, 
Nizami də, düşüb heydən 
Dərd qəlbimdən niyə çıxmır? 

 
25.07.2022 
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SƏNSİZLİYƏ ÖYRƏT MƏNİ 
 

Bir gün köçüb gedəcəksən, 

Qolum üstə öləcəksən, 

Sanma ki, sən dönəcəksən 

Sənsizliyə öyrət məni. 

 

Yox olacaq yar dediyim, 

Can verəcək can verdiyim, 

Bir gün getsən sən sevdiyim, 

Sənsizliyə öyrət məni. 

 

Bir baxışla ovlanmışam, 
Oda düşüb odlanmışam, 
Bu həyatdan dərs almışam, 
Sənsizliyə öyrət məni. 

 

Gəl dönməyək göz yaşına, 
Dolanmayaq dərd başına, 
Düşmə fələk qarğışına, 
Sənsizliyə öyrət məni. 

 

Bu dünyadan köçməsən də, 

Nizaminin meyli səndə, 

Yer vermişəm ürəyimdə , 

Sənsizliyə öyrət məni. 

 

13.06.2022 
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ANA QUCAĞIDIR VƏTƏN TORPAĞI 
  

Dəryalar yaratdı gözümün yaşı, 
Ağardı gözümün kirpiyi qaşı, 
Qismətim olsaydı bir məzar daşı, 
Ana qucağıdır vətən torpağı, 
İstərəm qoynunda gedib yatmağı, 
 
Cənnət qucağından uzaq düşmüşəm, 
Alışıb yanmışam külə dönmüşəm, 
Ruhum orda qalıb sanki, ölmüşəm 
Ana qucağıdır vətən torpağı, 
İstərəm qoynunda gedib yatmağı 
 
Dünya dəyirmandı üyütdü bizi,, 
Dövran dərdi-qəmlə böyütdü bizi, 
Yurduma od qoydu köçürtdü bizi 
Ana qucağıdır vətən torpağı, 
İstərəm qoynunda gedib yatmağı. 
 
Həyat heçə döndü dadın itirdim, 
Elimin, obamın adın itirdim, 
Yurdumun şöhrətin, şanın itirdim, 
Ana qucağıdır vətən torpağı, 
İstərəm qoynunda gedib yatmağı. 
 
Nizamiyəm  əlacım yox neyləyim, 
Dərd bilən yox dərdlərimi söyləyim, 
Vətən sarı çoxdur arzu-diləyim, 
Ana qucağıdır vətən torpağı, 
İstərəm qoynunda gedib yatmağı. 
 

01.06.2022 
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DAĞLAR 
 

Zirvələrdə, qarın olam 

Yamacında bağın olam, 
Çiçəyində balın olam, 
Bol, bəhrəli olan dağlar. 
 

Sərin axan bulaq olam, 

Haylı-küylü yaylaq olam, 

Ceyranlara oylaq olam, 

Könlü açıq olan dağlar. 
 

Sinən üstə daşın olam, 
Daşdan sızan yaşın olam, 
Yaşıl yalın, qaşın olam, 
Gözəl, göyçək olan dağlar. 
 

Çəmənində çiçək olam, 

Üzü xallı ləçək olam, 

Sənin təki göyçək olam, 

Hüsnü gözəl olan dağlar. 
 

Gül-çiçəkli yazın olam, 

Cəngi çalan sazın olam 

Həm Vüqarın, nazın olam, 
Canım, gözüm olan dağlar. 
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Başın üstə duman olam, 

Qırılmayan güman olam, 
Sizin təki ümman olam, 

Başı qarlı olan dağlar. 
 

Dərd süpürüb yığan oldum, 
Sizə gendən baxan oldum, 

Nizamiyəm yazan oldum. 

Dərdi qəmi olan dağlar. 
 

09.06.2022 
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DÖZ DEYİR BU GÜN 
 

Dolubdur qəlbimin, görən gözləri 

Hönkürüb ağlamaq istəyir bu gün, 

Ayrılığın qəmi çöküb üzümə, 

İntizar çəkənə, bənzəyir bu gün. 

 

Günəşə bənzəyir hərdən görünür, 

Bir sevdanın işığına bürünür, 
Dağ çayı tək coşub daşır hönkürür, 
Yanan ürəyimə döz deyir bu gün. 

 

Bir yarı sevəydim, sirdaş olaydım, 
Bu canı verəydim peşkaş olaydım, 
Sevdasız həyatda, bir daş olaydım, 
Ümidlər qəlbimə döz deyir bu gün. 

 

Heç kəs canda anlamadı ağrımı, 
İlk məhəbbət şan-şan etdi bağrımı, 
Əcəl gəldi əldən aldı yarımı, 
Yoldaş olan dərdim, döz deyir bu gün. 

 

Bir sevda bağında nə əkdim biçəm, 

Xoşbəxt olanların yanında heçəm, 

Nizami olmaz, başqasın seçəm, 

Keçmiş günlərimiz döz deyir bu gün. 
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SƏNDƏKİ MƏHƏBBƏT SÖYLƏ HANI BƏS? 
 

Qönçə gülün mən duymadım qoxusun, 
Eşqə düşdüm heç yatmadım yuxusun, 
Heç qıymadım əlim, ələ toxunsun, 
Səndəki məhəbbət söylə hanı bəs.? 
 
Canımdan can verdim, sənə əmanət, 
Dedin əmanətə olmaz xəyanət, 
Üzə gülə-gülə verdin zəmanət, 
Verdiyin zəmanət söylə hanı bəs.? 
 
Dedim sirdaşım ol, gəz ürəyimi 
Demədim qəsdə  dur əz ürəyimi, 
Danışma oxlayar söz ürəyimi, 
Səndəki ədalət söylə hanı bəs.? 
 
Sevənlər daş altda dən tək üyündü, 
Sevmək başdan-başa sirdi düyündü 
Məcnun tək çoxları sevdi öyündü, 
Səndəki cəsarət söylə hanı bəs.? 
 
Mən həsrət baxıram gözdən yaş axır, 
Ayrılıq qəlbimi yandırıb yaxır, 
Sən gedən yollara gözüm hey baxır, 
Səndəki məharət söylə hanı bəs.? 
 
Güldə də, mən gördüm kini-küdrəti, 
Bülbülə çox imiş onun nifrəti, 
Nizami ölübdür  eşqin qüdrəti, 
İnsanda məhəbbət söylə hanı bəs.? 

 
12.08.2022 
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MƏNİM DƏRDİMİN DƏRMANI YOXDU, YOX 
 

Əridi yoxdu ürəyimin yağı, 
Görmədim vətəndə çəməni, dağı 
Cəhənnəm yaşadım bu gözəl çağı, 
Mənim dərdimin dərmanı yoxdu, yox. 
 

Üz tutub gedirəm bilmirəm hara, 

Bu həyat məni də, gətirib zara, 

Günahsız bəndəyik çəkirlər dara, 

Mənim dərdimin dərmanı yoxdu, yox. 

 

Ellər yasdan çıxmır könlüm qaradan, 
Yurdum getdi hörmət çıxdı aradan, 
Zülm eylədi bizə niyə yaradan, 

Mənim dərdimin dərmanı yoxdu, yox . 

 

Baxdıqca dağlara ürəyim yandı, 
Qanmayan qanmır vətən bir candı, 
Od tutub yanıram Allah amandı, 
Mənim dərdimin dərmanı yoxdu, yox. 

 

Dərd çoxalır mən biçarə neyləyim, 

Məndən inciyib, küsübdür elim, 

Nizami yazmaqdan alışır əlim, 

Mənim dərdimin dərmanı yoxdu,  yox. 

 

15 08 2022 
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DƏRDİMƏ AĞLAYAN GÖZ OLDU QALDI 
 

Şairəm sevgidə çox naşıyam mən, 

Məcnunun, Kərəmin yoldaşıyam mən, 

Kədərli gözlərin göz yaşıyam  mən, 

Dərdimə ağlayan göz oldu qaldı. 
 

Yara qovuşmadım aralı qaldım, 
Bəxtimə yazılan qaralı qaldım, 
Ürək parça-parça yaralı qaldım, 
Dərdimə ağlayan göz oldu qaldı. 
 

Qismətim qəm oldu qəmi götürdüm, 

Dəryada qərq olan gəmi götürdüm, 

Canımdan can alan səni  götürdüm, 

Dərdimə ağlayan göz oldu qaldı. 
 

Eşqin badəsini doldurub içdim, 

Dağları çox açdım, çayları keçdim, 
Göy çəmən içindən, bir gülü seçdim, 

Dərdimə ağlayan göz oldu qaldı. 
 

Nizami o gülü dərəndən bəri, 

Kəsildi qəlbimin səsi -səmiri, 

Qaranlıq zindandı məkanı ,yeri 
Dərdimə ağlayan göz oldu qaldı. 
 

17.08.2022 
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YARAM ÇOX DƏRİNDİ, DƏRİNDİ QARDAŞ 
 

Yuxumda görmüşəm səni a kəndim, 
Yenə cavan idim, yenə gənc idim, 
Zümzümə eyləyən bulağa yendim, 
Yaram çox dərindi, dərindi qardaş. 
 

Bulağın suyundan içdim  doyunca , 
İşıqlar sönmüşdü yollar boyunca, 
Yamyaşıl bağlara baxdım doyunca. 
Yaram çox dərindi, dərindi qardaş. 
 
Bulağı da, öz dilində dindirdim, 
Öz sevgimi axan suya bildirdim, 
Kədərimdən öz-özümü güldürdüm, 
Yaram çox dərindi,  dərindi qardaş. 
 
Bulaq, hanı gözəllərin yığnağı, 
Xatırladım bir an keçən çağları, 
Yox olubdur igidləri, qızları, 
Yaram çox dərindi, dərindi qardaş. 
 
Dərdim gilə-gilə gözümdən axdı, 
Gözlərim həsrətlə yurduma baxdı, 
Qəlbimdə ildırım şimşəklər çaxdı, 
Yaram çox dərindi, dərindi qardaş. 
 
Yenə də qəm-qüssə qəlbimə doldu , 
Üzümdə gülüşüm bir anda dondu, 
Nizami bu həyat məni çox yordu, 
Yaram çox dərindir, dərindir qardaş. 

 
19.08.2022 
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HAQQIN HAQ SÖZÜDÜ NƏZARƏTÇİLƏR 
 

Hər eldən obadan gələni gördüm, 
Millətin ürəkdən sevəni gördüm, 
Haqqın haqq yolunu biləni gördüm. 
Haqqın, haqq sözüdü nəzarətçilər. 
 
Hamının varıdı ağlı kamalı, 
Qızların gözəldir üzü, camalı 
Hər kəsin eynidir fikri amalı, 
Haqqın haqq sözüdü nəzarətçilər. 
 
Gördükcə bir-birin gülür üzləri, 
Hamıya xoş gəlir şirin sözləri, 
Yol uzun yol çəkir yorğun gözləri, 
Haqqın haqq sözüdü nəzarətçilər. 
 
Şairəm vurğunam belə ad -sana, 
Adınız səs salıb bütün cahana, 
Əl tutduz arxasız hər bir insana, 
Haqqın haqq sözüdü nəzarətçilər. 
 
Ürəyim bir vurur sizinlə qoşa, 
Bu işi qeyrətlə biz vuraq başa, 
Tamaha güc eylə, üzü ağ yaşa, 
Haqqın haqq sözüdü nəzarətçilər. 
 
Nizaminin çoxdu sözü-söhbəti, 
Başımda tac bildim namus qeyrəti, 
İnsanlar unutmaz bizim zəhməti, 
Haqqın haqq sözüdü nəzarətçilər. 

 
20.08.2022 
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GÜL MƏNİMDİ, GÜL MƏNİMDİ 
 

Gülü dərmə, gülüm solar 
Aramızda hicran olar, 
Bülbül gülsüz tənha qalar. 
Gül mənimdi, gül mənimdi. 
 
Gülüm solsa gözüm ağlar, 
Sevən könlüm coşub, çağlar, 
Ürəyim də, yara bağlar 
Gül mənimdi, gül mənimdi. 
 
Çox düşmüşük dildən-dilə, 
Ayrı düşdük eldən-elə, 
Eşq əridi gilə-gilə, 
Gül mənimdi, gül mənimdi. 
 
Məcnun ollam gül xətrinə, 
Vurğun oldum yar ətrinə, 
Şair bürün, gül çətrinə, 
Gül mənimdi, gül mənimdi. 
 
Tanrı verən qismətini, 
Namus qeyrət ismətimdi, 
Dünya boyda şöhrətimi, 
Gül mənimdi, gül mənimdi. 
 
Gül çiçəksiz olmaz bahar, 
De Nizami nədən yazar, 
Gözlərimdən qan-yaş sızar, 
Gül mənimdi, gül mənimdi. 

 
22.08.2022 
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KÖNLÜMÜN QAPISIN DÖYÜR QOCALIQ 
 

Ürəyim kövrəlib, tor görür gözüm 
Dilim topuq vurur tam olmur sözüm, 
Qocalıq bir dərddi, düşmüşəm özüm 
Könlümün qapısın, döyür qocalıq. 
 
Hərdən də titrəyir dodağım, əlim 
Əyilib kamana dönübdür belim, 
Bilmirəm dərdimi mən kimə deyim, 
Könlümün qapısın, döyür qocalıq. 
 
Ömrümün baharı payıza gedir, 
Hər gündə bir yarpaq saralıb düşür, 
Ruhum qanad açıb dünyadan köçür, 
Könlümün qapısın, döyür qocalıq. 
 
Ömrün qışı gəlsin gözüm dolacaq, 
Arxamca çox baxıb gülən olacaq, 
Dostlar gülə-gülə lağa qoyacaq, 
Könlümün qapısın, döyür qocalıq. 
 
Əzəldən belədi hər ömrün sonu, 
Qocaya hörmət et qınama onu, 
Qocalıb geyirsən kəfəndən donu, 
Könlümün qapısın, döyür qocalıq. 
 
Nizami yazıram haqdan gələni, 
Tapmadım bu dərdə dərman biləni, 
Çox gördüm qocaya baxıb güləni, 
Könlümün qapısın döyür qocalıq. 

 
26.08.2022 
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EL MƏNİMDİ, EL MƏNİMDİ 
Əgər məni əyilən görsən,  

bil ki yıxılanı qaldırmaq üçün əyilmişəm. 

 

Odda qızıb döyülmüşəm, 

Od alovda böyümüşəm, 

Kömək üçün əyilmişəm, 

Can mənimdi, can mənimdi. 

 

Şah İsmayıl olub babam 

Kolanıdı mənim anam, 

Təbrizdəndi bilin atam, 

El mənimdi, el mənimdi, 

 

Yurdum olub Azərbaycan, 

Bir tərəfi Dərbənd, Zəncan, 

Gəncə, Bakı, Əhər Tehran 

El mənimdi, el mənimdi. 

 

Göyçə gölü mənim canım, 
Araz çayı axan qanım, 
Savalanı necə danım, 
Dağ mənimdi, dağ mənimdi. 

 

Bol Bəhrəli Mil-Muğanım, 
Cənnətdəki Qarabağım, 
Ordubadım, Naxçıvanım. 
El mənimdi, el mənimdi. 
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Şəki, Şirvan canım gözüm, 
Mirzə Sabir, Seyid Əzim, 
Borçalıdı sazım, sözüm, 
Saz mənimdi, saz mənimdi. 
 
Təbriz mənim qibləgahım, 
Orda yatır Şəhriyarım, 
Yerə-göyə sıxmaz ahım 
Dərd mənimdi, dərd mənim… 

 
Gözəl-gözəl elim vardı, 
Şirin-şirin dilim vardı, 
Düşmən vuran əlim vardı, 
Əl mənimdi, əl  mənimdi. 
 
Yenilməz dövlət gördülər, 
İlmə-ilmə tor hördülər, 
Yavaş-yavaş pay böldülər, 
Dərd mənimdi ,dərd mənimdi. 
 
Parçalandı dağım-daşım, 
Ayrı düşdü can qardaşım,, 
Nələr çəkdi mənim başım, 
Dərd mənimdi ,dərd mənimdi. 
 
Nizaminin qəlbi yara, 
Get məlhəmin eldə ara, 
Bir millətdir getsən hara. 
Qəm mənimdi, qəm mənimdi. 

29 08 2022 
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TANRIDAN VERİLƏN, SEVGİ PAYIMSAN 
 

Qəlbimə yol açıb taxtda oturdun 
Eşqinlə yenilməz bir saray qurdun, 
Bu küskün könlümün dayağı oldun, 
Tanrıdan verilən sevgi payımsan, 
Gündüz günəşimsən, gecə ayımsan. 
 
Bilməzdim olarsan tale qismətim, 
Sevgiyə həmişə olub hörmətim, 
Mənim də qəlbimdə var məhəbbətim, 
Tanrıdan verilən sevgi payımsan, 
Gündüz günəşimsən gecə ayımsan. 
 
Əgər sevgimizin qədrini bilsən, 
Sevda bağımızda gül-çiçək əksən, 
Bil ki sarayımın sultanı sənsən, 
Tanrıdan verilən sevgi payımsan, 
Gündüz günəşimsən, gecə ayımsan. 
 
İki könül bir-birilə qovuşa, 
Bəxt ulduzum göydə yana alışa, 
Naz eyliyə yar-yarıyla barışa, 
Tanrıdan verilən sevgi payımsan, 
Gündüz günəşimsən gecə ayımsan. 
 
Nizami can verər sevgi xətrinə, 
Məst olmuşam bir gözəlin ətrinə, 
Yazdım səni hər sözümün sətrinə, 
Tanrıdan verilən sevgi payımsan, 
Gündüz günəşimsən gecə ayımsan. 
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SEVGİNİN QƏDRİNİ HARDAN BİLƏSƏN. 
 

Gözündə yaş olub, üzə axmadım 

Sevginin qədrini hardan biləsən, 

Gecələr yuxuna haram qatmadım, 
Sevginin qədrini hardan biləsən. 

 

Başını sinəmin üstə qoymadın, 
Hicran atəşində, yanıb duymadın 

Yollara sübhədək baxıb uymadın, 
Sevginin qədrini hardan biləsən. 

 

Ürəyi qoparıb göndərdim sənə, 

Yenə də gəlmədin imana, dinə, 

Yersiz gülüşlərin cavabdı mənə, 

Sevginin qədrini hardan biləsən. 

 

Məhəbbət dərddi gərək çəkəsən, 

Təbibi olasan dərman biləsən, 

Məcnun olub səhralara düşəsən, 

Sevginin qədrini hardan biləsən. 

 

Bir gözələ namə yazdım sınadım 

Naşı gördüm öz-özümü qınadım, 
Nizamiyəm bu sevdaya inandım, 
Sevginin qədrini hardan biləsən. 
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Hörmətli qardaş, bacılar, dostlar bəşəriyyətin bəlası, 
insanları məhv edən Narkomaniya bütün dünyanı alıb cəngi-

nə. Bizim də ölkəmizdə kifayət qədər bundan əziyyət çəkən 

xəstələrimiz var bunun qarşısını almaq  lazımdı gənclik məhv 

olub gedir. Allah bəlasına versin bunu gətirib satanlara. Gec 

tez onlarında balaları bunun qurbanı olacaq. Bu haqda 
yazdığım şeiri sizə təqdim edirəm. 

 

HEÇ BİLMƏDİM NƏ TEZ UYDUM ŞEYTANA 
 

Qul olmuşam, həm kakosa, patıya 

Üzüm gəlmir sözdə deyəm atıya, 
Yad olmuşam qohum, qardaş bacıya, 
Heç bilmədim, nə tez uydum şeytana, 
Lənət olsun bunu satan insana. 

 

Ağrı gəlib məskən salıb canımda, 
Şeytan mənim hey dolanır yanımda, 
Kakos, patı hökm  eyləyir qanımda. 
Heç bilmədim nə tez uydum şeytana. 
Lənət olsun bunu satan insana. 

 

Qıra-qıra danışıram sözümü, 
İşıq saçır bərəldirəm gözümü, 

Kayfa görə bədbəxt etdim özümü, 

Heç bilmədim nə tez uydum şeytana. 
Lənət olsun bunu satan insana. 

 



105 

Patı gedir mən düşürəm dalına, 
Bir qramı dəyər dünya malına, 
Odur yanan narkamanın halına. 
Heç bilmədim nə tez uydum şeytana. 
Lənət olsun bunu satan insana. 

 

Yaxşı dostdu onu dadan hər kəsə, 

Tanıdınmı tez gəlirsən həvəsə, 

Yavaş-yavaş salır səni qəfəsə. 

Heç bilmədim nə tez uydum şeytana. 
Lənət olsun bunu satan insana. 

 

Ev satılır, maşın gedir baş itir, 
Onda sənin harayına kim yetir, 
Belə-belə ömür gedir gün bitir, 

Heç bilmədim nə tez uydum şeytana, 
Lənət olsun bunu satan insana. 

 

Bu dünya tərəzidi  satanı çox, 
Alanı çox, qazancı çox, batanı çox, 
Patını alver edib, yatanı çox, 
Heç bilmədim nə tez uydum şeytana. 
Lənət olsun bunu satan insana. 
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QƏLBİMƏ GİRMƏYƏ YOL GƏZİR DƏRDİM 
 

Dayanıb qəlbimin astanasında, 
Qəlbimə girməyə yol gəzir dərdim. 
İllərdi dolanır mənim yanımda, 
Qəlbimə girməyə yol gəzir dərdim. 
 
Uşaq kimi bərk-bərk tutub əlimdən, 
Bir ağır şələdi düşmür belimdən, 
Yığın-yığın dərd gətirir elimdən, 
Qəlbimə girməyə yol gəzir dərdim. 
 
Çox qaçmışam qurtarmağa canımı, 
Görmüşəm  ki, kəsdiribdi yanımı,, 
Fürsət gəzir pisləşdirə halımı, 
Qəlbimə girməyə yol gəzir dərdim. 
 
Dərdlərim qəlbimə gələn xəbərdi, 
Biri şad xəbərdi, biri kədərdi, 
Hələ açılmamış gizli əsərdi, 
Qəlbimə girməyə yol gəzir dərdim. 
 
Dərdimdi ən böyük qazancım olan, 
Qəlbimə yığılıb, qəlbimdə qalan, 
Hərdən həyat verib, hərdən can alan 
Qəlbimə girməyə yol gəzir dərdim. 
  
Nizami insanlar keçən yoldu bu,  
Ömrün sonunda bitən yoldu bu, 
Köçəndə dünyadan itən yoldu bu, 
Qəlbimə girməyə yol gəzir dərdim 

 
10.09.2022 
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Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Ata analara 

millətimizə səbr diləyirəm .Başın sağ olsun vətən. 

 

ŞƏHİD OLDU, CAVAN -CAVAN BALALAR 
 

Yaralarım sağalmamış soyuldu, 
Torpaq bağrı neçə yerdə oyuldu, 

Şəhidlərim daş məzara qoyuldu, 

Şəhid oldu cavan-cavan balalar, 

Nalə çəkdi qardaş, ata, analar. 

 

Gəzirəm elləri yorulmuş kimi, 
Sızlayır ürəyim vurulmuş kimi, 
Qohumu, qardaşı qırılmış kimi, 
Şəhid oldu cavan-cavan balalar, 

Nalə çəkdi qardaş, ata, analar. 
 

Qovdu dərdlər məni dağlara çıxdım, 
Övlad şəhid verdim evimi yıxdım, 
Xəlvətə çəkilib gözümü sıxdım, 
Şəhid oldu cavan-cavan balalar, 

Nalə çəkdi qardaş, ata, analar. 

 

Ürək parça-parça paralanıbdı, 
Şəhidim can verir yaralanıbdı, 
Atalar, analar havalanıbdı, 
Şəhid oldu cavan-cavan balalar, 

Nalə çəkir qardaş, ata analar. 
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Nə vaxt quruyacaq mənim göz yaşım, 
Şəhid olur hər gün dostum, qardaşım 

Qarabağda bitmir hələ savaşım, 
Şəhid oldu cavan-cavan balalar 

Nalə çəkir qardaş, ata, analar. 
 

Hər yerdə göylərdən od-alov yağır, 
Qocanın cavanın qanları axır, 
Nizami Allahı köməyə çağır, 
Şəhid oldu cavan-cavan balalar 

Nalə çəkdi qardaş, ata. analar. 
 

16.09.2022 
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ÖMÜRDƏN BİR İLDƏ ÜZÜLDÜ GETDİ. 
 

Ah çəkib çox baxdım dağlara sarı, 
Gördüm zirvəsində ağaran qarı, 
Yam-yaşıl yarpaqlar olubdur sarı, 
Ömürdən bir il də üzüldü getdi. 

 

Sənə baxa-baxa il yola saldım, 
Otuz il qürbətdə sürgündə qaldım, 
Saçıma dən düşdü məndə qocaldım, 
Ömürdən bir ildə üzüldü getdi. 

 

Yurd -yuvam dağıldı düzlərə döndü, 

Qəlbimdə yığılıb dərdlərə döndü, 

Dərdim bircə-bircə sözlərə döndü, 

Ömürdən bir ildə üzüldü getdi. 

 

Əlimdə qabar yox,əlim incidi 

Torpaq bellənmədi belim incidi, 

Ocağım yanmadı külüm incidi, 
Ömürdən bir ildə üzüldü getdi. 

 

Gəncliyi itirdim ömürdən getdi, 

Gördüyüm xoş günlər gözümnən getdi 

Nizami ünvanım sözümnən getdi, 

Ömürdən bir ildə üzüldü getdi.  
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NAKAM MƏHƏBBƏTİN GÖZÜN VERMİSƏN. 
 

Allah bu sevgimi yazma günaha, 

Mənə məhəbbəti özün vermisən 

Min ümid yaradıb gələn sabaha, 

Dözülməz həsrətin gözün vermisən. 

 

Arzular dolanır, dərdli başımda 

Boğulur eşq dünyam, bu göz yaşımda, 
Ömrün bu çağında qürub yaşımda, 
Tənha səadətin gözün vermisən. 

 

Hicranlı günlərlə dolaraq yaşa, 
Ömrü xəyallarla vuraraq başa 

Onun həsrətiylə yaşayıb qoşa, 
Nakam məhəbbətin gözün vermisən. 

 

Bir kəmər olaydım yarın belində, 

Şəkərə  dönəydim şirin dilində, 

Əllərim qalsaydı incə əlində, 

Bilərdim Vüsalın özün vermisən. 
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EŞQİNLƏ GÜL AÇAN GÜLZARA GƏL 
 

Şair Nizami Kolanılının deyişməsi. Əziz və hörmətli 

dostlarımıza təqdim edirəm. 

 

Nizami Kolanılı. 
 

Bir ruhsuz bədənəm inan ki, sənsiz 

Sənsiz nə fərqi var səhra ya dəniz, 

Mən sənsiz qalmışam səndə ki, mənsiz, 

Harayım dil açıb deyir, yara gəl 

Eşqinlə gül açan bu gülzara  gəl. 

 

Zərifə-Zərifə. 

 

Mən ki, çox gözlədim yolunu sənin, 

Yandırıb ömrümü eylədim şəmin, 

Mənə sənsizliyin olubdur qənim 

Bax sənsiz ölmüşəm məzarıma gəl, 

Eşqinlə gül açan bu gülzara gəl. 

 

Nizami Kolanılı. 
 

Üyünürəm dəyirmanda dən kimi, 

Üşüyürəm külək qovan çən kimi, 

Uzaqlardan görünürəm şən kimi, 

Sənsizliyin çəkir məni dara gəl, 

Eşqinlə gül açan bu gülzara gəl. 
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Zərifə-Zərifə. 
 

Gəl görünmə gözlərimə şən kimi, 
Sanma məni saça düşmüş dən kimi, 
Sən dolanma məndən uzaq gen kimi, 
Getmə dayan insaf eylə yara gəl, 
Eşqinlə gül açan bu gülzara gəl. 

 
Nizami Kolanılı. 

 
Çox gözlədim nurlu dünyam qaraldı, 
Çəmənimdə gül-çiçəyim saraldı, 
Hicran oldu eşq bağımı qar aldı, 
Döndərmisən ömrü ahu-zara gəl, 
Eşqinlə gül açan bu gülzara gəl. 

 
Zərifə-Zərifə. 

 
Hamı gedən geri döndü, səndə gəl 
Fərq eyləməz dumanda, gəl çəndə gəl 
Zalım oğlu bir yol qayıt kəndə gəl, 
Mən yazığı gətirmisən zinhara gəl, 
Eşqinlə gül açan bu gülzara gəl. 

 
Nizami Kolanılı. 

 
Fələyin işinə mən qarışmıram, 
Daha Məcnun ilə mən yarışmıram, 
Sevginlə dünyaya mən sıxışmıram, 
Tənha uyduğum tək məzara gəl. 
Eşqinlə gül açan bu gülzara gəl. 
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Zərifə -Zərifə. 
 

Bilirəm bu həsrət üzəcək məni, 
Salacaq saçıma bəm-bəyaz dəni 
Axtarıb, arayıb gəzəcək səni, 
Dönəcəm eşqinlə mən yazara gəl, 
Eşqinlə gül açan bu gülzara gəl. 
 

Nizami Kolanılı. 
 

Qəlbimdə yurd salıb eşq-məhəbbətin 
Getməyir gözümdən bir an surətin 
Nizamini üzüb sənin həsrətin. 
Harayım dil açıb deyir yara gəl, 
Eşqinlə gül açan bu gülzara gəl. 

 
Zərifə -Zərifə. 

 
Ay Zəri yaşadın sən nələr-nələr 
Döndü xatirəyə o gözəl günlər, 
Sevənin qədrini sevilən bilər 
Qayıt insaf eylə sən bu yara gəl, 
Eşqinlə gül açan bu gülzara gəl. 
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NAZINA DÖZMƏDİK İLK MƏHƏBBƏTİN. 
 

Sən oldun sevgimin ilki nubarı, 
Ömrümdə gül açan yazı, baharı, 
Gərək olmayaydın könül qubarı, 
Nazına dözmədik, ilk məhəbbətin 

Yandıq külə döndük, çəkdik zillətin. 

 

Açmışdı könlümün qızıl gülləri, 

Ötürdü həyatın xoşbəxt günləri, 

Mən necə qaytarım keçən illəri 

Nazına dözmədik ilk məhəbbətin, 

Yandıq külə döndük çəkdik zillətin. 

 

Yazılan qisməti yarımçıq pozdun, 
Gördüyün yuxunu tərsinə yozdun, 

Fitnədən, kələkdən tələlər qurdun, 

Nazına dözmədik ilk məhəbbətin, 

Yandıq külə döndük çəkdik zillətin. 

 

Bizdən küsdü boynun əydi lalələr, 

inciyibdi gəzdiyimiz meşələr, 

Lal olubdu haylı-küylü gecələr, 

Nazına dözmədik ilk məhəbbətin, 

Yandıq külə döndük çəkdik zillətin. 
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Səyyah tək çox gəzdim eşq dünyasını, 
Qurutdum qəlbimdə gül butasını, 
Göz yaşım yaratdı qəm dəryasını, 
Nazına dözmədik ilk məhəbbətin, 

Yandıq külə döndük çəkdik zillətin. 

 

Nizami həyatda tapmışdın gövhər, 

Əvvəli bal oldu sonrası zəhər, 

Bizə qismət oldu, axır qəm-kədər. 

Nazına dözmədik ilk məhəbbətin, 

Yandıq külə döndük çəkdik zillətin. 
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MƏNDƏN 
 

Bir qəmli bülbüləm sevda bağında. 
Yoxdur, dostlarımın xəbəri məndən 

Loğmanlar yığıldı, əlac eyləyə. 

Yox edə bilmədi kədəri məndən. 

 

Getdiyim hər yolda boran, qar olmuş. 
Arzu ümidlərim tarımar olmuş 

Ömrüm işıq saçan ahu - zar olmuş. 
Alıbdır qəm-qüssə sevinci məndən. 

 

Gileyli olmuşam mən bu cahandan. 

Artıq dözəmmirəm bezmişəm candan 

Kimlər, qurtaracaq məni bu dardan. 

Əzrayıl gizlədib, ölümü məndən. 

 

Qürbətdə mənasız ötüşür vaxtım. 
Bəd gəldi vətəndə taleim baxtım 

Viranə qalıbdır o, taxtım tacım 

Qoparıb apardı vətəni məndən. 

 

Sızıltımı eşitməyir fələklər 

Qocalıbdır, arzularla diləklər 

Vətənimə əsdi qara küləklər 

Bütün varlığımı qopardı məndən 
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BİR ŞƏHİD ANASI, DİLƏNİR ALLAH 
 

Üzünü gizlədir, əlin uzadır 
Bir şəhid  anası dilənir Allah. 

Üzündə həya var, üzü qızarır 
Bir şəhid anası dilənir Allah. 

 

Dolanıb çox yeri, bir işdə tapmır 
Yuxusu yox olub gecələr yatmır, 
Nəvələr atasız, heç kimdə baxmır, 
Bir şəhid anası dilənir Allah. 

 

Bir oğul böyütdü atası şəhid, 

Tarix təkrarlandı, balası şəhid, 

Nəvənin hər iki babası şəhid, 

Bir şəhid anası dilənir Allah. 

 

Kasıbın bəxtinə şəhidlik düşür, 
Övlad yetim qalır atalar köçür 
Nənələr, babalar zillətin  görür 

Bir şəhid anası dilənir Allah. 

 

Vətən darda qaldı kömək istədi, 

Savaş uzun çəkdi hələ bitmədi 

Oğlum şəhid oldu gələ bilmədi, 

Bir şəhid anası dilənir Allah. 
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Heç bilmir oğlunu səsləsin harda, 

İki ildir gözləri qalıbdır yolda 

Xəyalı dolaşır çox uzaqlarda, 
Bir şəhid anası dilənir Allah. 

 

Məndə dilənçiyəm söz dilənirəm, 

Ocağım sönübdür köz dilənirəm, 

Haqqımı düz görən göz dilənirəm. 

Şair Nizami də, dilənir Allah. 
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QAÇAQ ƏRŞAD 
(povest) 

 
Göy üzünə səpələnmiş topa-topa buludlar yamacda otlaya-

raq yerini dəyişən qoyun sürüsü kimi sürünə-sürünə dağın 
başına topalaşırdı. Günəş buludların arxasına keçdi. Ətrafa 
elə bil qaranlıq çökdü. Ərşad xeyli buludlara baxıb qoyun 
sürüsünə sarı qaçdı. 

-Deyəsən, yağış yağacaq, gərək tez özümü kəndə çatdırım.  
Sürünü hayladı. Qabaqda gedən keçilər kəndə sarı dərəyə 

enəndə şimşək çaxdı, göy quruldadı. Tək-tək yağış damcıları 
yerə düşdükcə toz qalxırdı.  

Ərşad kəndə çatanda göy bir də quruldadı, yağış bərkitdi. 
Həyətə girəndə yağış onu tamamilə islatmışdı. Qoyun sürüsü-
nü tələsik ağıla yığıb evə qaçdı. Anası qapını açanda Ərşadı 
təmiz su içində gördü.  

-Can bala, islanmısan, tez paltarını dəyiş, soyuq olar. – de-
di.  

Ərşad evə keçdi.  
Artıq qaranlıq düşmüşdü deyə anası Bəyim xala çırağı 

gətirib yandırdı. Ev işıqlandı. Sandığın üstündə yığılmış 
köhnə paltarın içindən anası Ərşadın paltarını götürüb verdi.  

-Tez dəyiş paltarını, xəstələnərsən.  
Anası bunu deyib çölə çıxdı Ərşad paltarını dəyişib 

eyvana gəldi. Yağış hələ də yağırdı.  
-Ay ana, atam hardadı?  
-Qızgilə getdi. Səhərdən elə hey deyirdi, qızı yuxuda gör-

müşəm gedim görüm necədirlər. Gələr yağış kəsəndə, yəqin 
yağışa görə gələ bilməyib.  
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Anası bunu deyib içəri keçdi. Yağış gah güclənir, gah da 
kəsirdi. Uzaqlarda – dağların arxasında şimşəklər çaxır, qoy 
üzü işıqlanır və tez də qaranlıq çökürdü.  

Anası içəridən səsləndi:  
-Ərşad, a bala, bilirəm acsan, dözümün varsa, bir az gözlə-

yək, görək atan gəlir sonra yeməyimizi yeyək.  
-Hə, ana, atamı gözləyək.  
Bir az keçdi. Artıq yağış kəsmişdi, dağdan əsən yaz mehi 

adamı üşüdürdü. Göyün üzü açıldı, buludlar yavaş-yavaş 
yoxa çıxdı. Ulduzlar görünməyə başladı, yenə gecə quşlarının 
səsi uzaqdan eşidilirdi. Qapının cırıltısı Ərşadı fikirlərindən 
ayırdı. Atası idi gələn, salam verib içəri keçdi. Bəyim xala tez 
Alı kişinin gəldiyini bilib səsləndi.  

-A kişi, bu gecə-gözünə niyə qalmısan? Tez gələydin də... 
Fatma necədi? Getdin gördün rahatlandın?  

Alı kişi dilləndi:  
-Ay rəhmətliyin qızı, sənə demişdim ki, qızın başında nəsə 

var. Getdim gördüm qaynar su tökülüb ayağı yanıb. Yaxşı 
qurtarıb, tez corabın çıxardıb dərin yanmayıb.  

Bəyim xala səsini ucaltdı:  
-Bıy, anan ölsün, bala, anan ölsün. Ehtiyatlı ol da, bala. A 

kişi, gərək mən də səninlə gedəydim... bıy... mənim başıma 
xeyir, qız yanıb, mənim də xəbərim yox...  

Alı kişi narazılığını bildirdi: 
-Sən atavın goru, hay-küy salma, qız yaxşıdı, sabah gedib 

baş çəkərsən. Gətir görüm, uşaq da acdı, bir tikə çörək yeyək.  
Alı kişi bunu deyib çuxasını çıxartdı. Bir kənara söykəyib 

yerdə döşəyin üstə bardaş qurma oturdu və Ərşadı çağırdı:  
-Ay bala, gəl çörək yeyək.  
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Süfrə başında əyləşdilər. “Bismillah” deyib yeməklərinə 
başladılar, asta-asta süfrəyə düzülənlərdən yedilər. Sonra 
Ərşad durub həyətə çıxdı. Ağac kötüyünün üstündə oturub 
dərindən nəfəs aldı.  

-Oxxay... nə gözəl havadı.  
Hərdən belə gecələr həyətdə oturub fikrə dalardı. Qonşu 

kənddə, bulaq başında bir qız görmüşdü. O gündən qız Ər-
şadın qəlbinə girmişdi. Ancaq kimin qızı olduğunu hələ də 
öyrənə bilməmişdi. 

 
*** 

Alı kişi Cənubi Azərbaycanın Qaradağ mahalında dağ 
kəndlərinin birində yaşayırdı. Əsli, nəsli “Kolanı” 
tayfasından idi. Üç qardaş həmin kənddə yaşayırdılar. Xətirli, 
hörmətli ailələr idilər. Alı kişinin iki övladı vardı; qızı Fatma, 
oğlu Ərşad. Fatma ailə qurmuşdu öz əmisi oğlu ilə, xoşbəxt 
yaşayırdılar. Ərşad isə on səkkiz yaşında cavan bir oğlan idi, 
ağlı kəsəndən şah rejiminə qarşı çıxırdı. Heç xoşuna gəlmirdi 
bu şah rejimi, həmişə yoldaşlarına deyirdi: “Mən nə vaxtsa 
bu dövlətin gələcəyi uğrunda mübarizə aparacam, xalqı azad 
yaşamağa, mübarizəyə çağıracam!” Bu sözləri elə ciddi 
deyirdi ki, dostları onu çox diqqətlə dinləyirdi. “Ərşad, sən 
əgər elə bir iş görsən, biz mütləq sənə kömək edərik, 
həmişə...” dostları belə deyərdi.  

O da təmkinlə cavab verərdi:  
-Tələsməyin, onun da vaxtı gələcək.  
Ərşad fikirli-fikirli yerinə uzandı, yatıb dincəlməliydi. 

Səhər yenə qoyunu aparacaqdı örüşə, axır zamanlar atasını 
qoymurdu qoyunları aparsın otarmağa.  

Ərşad səhər səs-küyə yuxudan durdu. Əl-üzünü yuyub 
anasının hazırladığı “südlü aşdan” bir kasa  çörəyi içinə 
doğrayıb yedi və torbasına pendir-çörək qoyub evdən çıxdı. 
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Ağılın ağzını açdı. Qoyunlar mələşə-mələşə bir-birinin 
ardınca ağıldan çıxıb həyətdə o ağaca, bu ağaca ağız atdılar. 
Ərşad qoyunları haylayıb həyətdən çıxartdı. Sürü kənddən 
aralaşanda günəş dağın arxasından təzə-təzə boylanırdı. 
Qoyunlar həmişəki kimi dağın yamacına səpələndi. Seyrək 
meşəlikdən çıxan qoyun sürüsü göründü. Bu, kəndxuda 
Kərbəlayı Məhəmmədin qoyun sürüsü idi. Harda yaxşı 
otlaqlar vardı, ona məxsusdu. Neçə dəfə onun atdı nökəri 
gəlib Ərşada demişdi ki, “bu tərəflərdə səni görməyim. Apar 
qoyunları başqa yerdə otar”. Ərşad isə qəzəblə ona cavab 
verib demişdi ki, bu torpaqlar heç kimin atasının torpağı 
deyil.  

“Alı kişinin oğlu yaman dikbaşdı, bizim otlağı otarır, deyir 
mən heç kimi vecimə almıram”. Nökərindən bu xəbəri eşidən 
Kərbəlayı əsəbləşib Ərşadı hədələmişdi. Demişdi ki, mən ona 
göstərərəm. Ancaq söz elə orda da qalmışdı. İndi həmin 
qoyun sürüsü Kərbəlayı Məhəmmədin sürüsü idi, Ərşada 
tərəf gəlirdi. Atın üstündə də həmin nökər idi, qoyunlara 
baxırdı. Ərşad artıq söz-söhbət olmasın deyə qoyunları başqa 
səmtə hayladı. Əlindəki çomağı havada yellədi. Qoyunlar 
dərhal bir yerə toplaşdı, yavaşca daşı götürüb atdı, qoyunları 
ürkütdü, qaçdılar. Bir də başını qaldıranda atını ona tərəf 
çapan nökəri gördü. Gördü ki, ona yaxınlaşır.  

Nökər Ərşada çatanda cilovu elə çəkdi ki, at az qaldı sahə 
qalxsın. Nökər əlindəki şallağı havada fırladıb Ərşadı vurmaq 
istədi. Ərşad cəld kənara tullandı.  

-Ə, sənə deməmişəm buralarda qoyun otarma? – Nökər 
bunu deyib onun üstünə qışqırdı.  

Ərşad əlindəki çomağı fırladaraq nökərin atına vurdu. 
Vurantəki at yerindən tərpəndi. Nökər atın belindən yerə 
düşdü. Nökər tez yerdən qalxmaq istədi. Ərşad cəld sıçrayıb 
nökərin sinəsində oturdu. Özü də bilmədi nökərin sifətinə 
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neçə yumruq vurdu. Nökər huşunu itirdi. Ərşad əl çəkmirdi, 
istəyirdi ki, onu boğub öldürsün, güclə özünü saxladı. 
Dayanıb başını qaldıranda gördü ki, sürülər az qalıb bir-birinə 
qarışsın. Cəld çomağı götürüb qoyuna sarı qaçdı. Sürünü 
hayladı çayın qırağına sarı, istədi ordan uzaqlaşsın. Geri 
çevrilib baxanda qoyundan və atdan başqa heç nə görmədü.  

Ərşadın hələ də əsəbindən əlləri əsirdi. Çayın qırağına 
yendi, əl-üzünü yudu, buz kimi sudan bir neçə qurtum içdi, 
getdikcə sakitləşdi. Heç nə olmamış kimi çomağını boynunun 
dalına qoyub sürünün arxasınca getdi. 

Axşam özü evə bir az gec gəldi ki, görüm vəziyyət necədi. 
Qoyunu ağılra yığıb evə girdi. Evdə heç kim yox idi. Bir ağız 
anasını səslədi, cavab verən olmadı. Çıxıb həyətdə kötüyün 
üstündə oturdu. “Görən, bunlar hara gedib? Yəqin əmimgilə 
gediblər...” – deyə fikirləşdi. Bir az oturmuşdu  ki, birdən 
qapı cırıltı ilə açıldı. Ata-anası idi gələn. Ərşad cəld ayağa 
qalxdı. 

-Mən də sizin dalınızca gəlmək istəyirdim. – dedi. – Bir az 
gec gəlsəydiniz, mən də gəlib əmimi görərdim.  

Alı kişi bunun sakit danışığına dözə bilmədi.  
-Ə, bala, nə əmi, nə zad, sən nə iş görmüsən?  O yetimi 

niyə döyüb öldürmüsən? Belə olmaz, ay bala, sən elə bil 
kədxudanı döymüsən... İndi ordan gəlirik. Kişi sakitləşmirdi 
ki, o kimdir mənim nökərimi döyür? Onun hesabını özüm 
verəcəm, görsün mənim otlağımı otaran nökərimə əl qaldıranı 
nə günə salıram. onda bilər ki, Kərbəlayı Məhəmməd 
kimdir... Ay bala, qoyunları otarmağa başına otlaqmı 
qəhətdi? 
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Ərşad atasının sualına cavab vermədi, onu diqqətlə 
dinləyib soruşdu: 

-Hə, yaxşı nə oldu axırı?  
-Ə, nə olacaq? Güclə sakitləşdirmişik, əmin də gəlmişdi. 

Xankişi çox söz-söhbətdən sonra sakitləşdi. 
 

*** 
İranda Şah rejimi hökm sürürdü. Heç yerdə kasıbın sözü 

keçmirdi. Şahın adamları nə desə, o da olmalıydı. Alı kişi 
neçə günüdü özü naxıra gedirdi. Qorxurdu ki, Ərşad yenə 
nəsə edər. Ona görə demişdi evdən çölə çıxmasın. Bu dövlət 
adamları çox kinli olur, ehtiyatlanırdı ki, uşağa nəsə edərlər. 
Ərşad evdə boş-boşuna oturmaqdansa qonşu kəndə getmək 
qərarına gəldi. Həm dostu Qasıma baş çəkərdi, həm də, bəlkə 
o qız haqqında nəsə öyrənmiş olardı. 

Ərşadın dayısı həmin kənddə yaşayırdı. Dayısıgilə gedib-
gələndə Qasımla dost olmuşdu. Uşaqlıq dostu bir-birinin 
xətrin çox istəyirdilər. Ərşad evdən çıxanda anasına dedi: 

-Ana, gedirəm dayımgilə, axşam gec qayıdacam, narahat 
olma.  

-Ay bala, necə narahat olmayım? O ciyəri yanmışlardan 
yaman qorxuram. Sənə nəsə eliyərlər.  

-Ana, qorxma, mənə heç nə eləyə bilməzlər.  
Ərşad bunu deyib həyətdən çıxdı. Üzüyuxarı dağın döşünə 

qalxdı. Cığırla meşənin içinə doğru irəlilədi. Yaz ayları idi, 
gül-gülü, bülbül-bülbülü çağırırdı, çiçəklər hamısı açmışdı. 
Bal arıları çiçəklərin üstünə qonur, şirəsini çəkib, uçub başqa 
gülə-çiçəyə qonurdular. Ərşad belə gözəlliyə baxa-baxa 
qonşu kəndə nə vaxt gəlib yetişdi, bilmədi. İstədi əvvəlcə 
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dayısıgilə getsin, sonra Qasımla görüşsün. “Yox, əvvəlcə 
gedim Qasımgilə, dostumu görüm, sonra arxayın qayıdıb 
dayımgilə gedərəm”, deyə qərarlaşdırdı.  

Qasımgilin qapısı ağzında dayandı.  
-Ay Qasım, ay Qasım! – Bir-iki ağız çağırdı.  
Qapı açıldı. Qasımın anası çölə çıxdı.  
-A bala, kimsən? – Astadan dilləndi. – Qasım yatıb.  
Ərşad bir də səsləndi:  
-Nisə xala, mənəm. Tanımadın? Mənəm də, Ərşad.  
Ərşadın adın eşitcək Nisə xala yaxınlaşdı.  
-Hə, bala, sənsən? Gəl. Elə harda olsa, Qasım bu saat 

gələcək. 
-Qasım evdə yoxdursa, onda gedim dayımgilə, sonra 

gələrəm.  
-Yaxşı. Özün bilən yaxşıdı.  
Ərşad elə bir az aralanmışdı ki, arxadan Qasımın səsi 

gəldi, dayandı. Geri dönəndə dostunu gördü.  
Qasım da Ərşadı görüb sevindi.  
-Ə, nə yaxşı gəlmisən? Çoxdandı gəlib-getmirsən. Bizi 

yaddan təmiz çıxarmısan. Belə dostluq, qardaşlıq olar? – 
deyib Ərşadla qucaqlaşdı.  

Hal-xoş elədikdən sonra qayıdıb həyətə keçdilər, köhnə 
taxtın üstünə əyləşdilər.  

-Hə, danış görək, necədi işlərin? Nə yaxşı gəlmisən? – 
Qasım maraqlandı.   

Ərşad başına gələnləri danışdı. Qasım diqqətlə ona qulaq 
asırdı. Elə ki, Ərşad sözün qurtardı, Qasım dedi:  

-Ərşad, özünü gözlə, onlara etibar yoxdu. Uzaq gəz 
onlardan. Bunu deyib əlini Ərşadın dizinin üstünə qoydu. – 
Mənlik bir kömək lazımdısa, mən hazır.  
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-Ə Qasım, qorxma. Kişi qoymur qoyun oturmağa, hələ ki, 
evdə oluram. Mənə de görüm, keçən dəfə qızı göstərmişdim 
sənə, o kimin qızıdı? Onun haqqında mənə bir az danış. – 
deyib bir az da Qasıma yaxınlaşdı. 

-Ərşad, bilirsən o qız Güllü xanımın qızıdır. Kəndin bəyi 
Xosrov bəyin qızıdır. Atası xəstələnmişdi, keçən il rəhmətə 
getdi, indi acısı ilə birgə yaşıyırlar. Çox yerdən istəyirlər, ərə 
getmir. Güllü arvad da Qaradağda ən varlı xanımlardan 
biridir. Var-dövlət başdan aşır.  

-Ə, mənə qız lazımdı, neynirəm var-dövləti...  
Xeyli söhbət elədilər. Ərşadın fikri elə qızın yanında idi. 

“O varlı qızı mənə ərə gələr, görəsən? Gəlməz, qaçırdaram”, 
- öz-özünə pıçıldadı.  

-Hə, Qasım, gedirəm dayımgilə. Evdə ol, bir azdan 
gələrəm, gedək görək o qızı görə bilərəm...  

-Yaxşı, gözdüyəcəm gələrsən.  
Durmaq istəyirdilər ki, Nisə xala əlində iki stəkan çay 

gətirdi.  
-Alın çayı için.  
-Nə zəhmət çəkirdin, getmək istəyirdim. – Ərşad dil-ağız 

elədi.  
-Çayını iç, sonra gedərsən, bala. Anana da məndən salam 

deyərsən.  
-Yaxşı, Nisə xala, sağ ol.  
Stəkanları alıb taxtın üstünə qoydu. Nisə xala gedəndən 

sonra üzünü Qasıma tutub soruşdu: 
-Qardaş, ağlın nə kəsir? O qız mənə gələr? 
Qasım gülümsədi.  
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-Ə, niyə gəlmir, səndən yaxşısına getməyəcək ki..? – deyib 
güldü.  

Ərşad çayın içib durdu ayağa.  
-Gedirəm, sağ ol. Gələcəm. – deyib həyət qapısından 

çıxdı.  
Dayısıgilə yollandı.  

*** 

Dayısı Əşrəf kişinin əlliyə yaxın yaşı var idi. Onun iki qızı 
və iki oğlu var idi, gec evlənmişdi. Uşaqları hələ balaca idi. 

Ərşad həyətə girəndə onlar tut ağacının altında oturub yemək 

yeyirdilər. Əşrəf bacısı oğlunu görəndə ayağa durdu.  

-Ə, bacı oğlu, qaynanan yaman çox istəyir səni, gəl 

görüm. 

Əşrəf kişi Ərşadı qucaqlayıb üzündən öpdü.  

-Ə, sənin qadan alım nə yaxşı gəlmisən. Mənim bacım 
necədi? Alı qardaşım necədi? Gəl, otur yanımda.  

Yanında Ərşada yer göstərdi. Ərşad hamıyla hal-xoş 
eləyib əyləşdi. Yemək yeyildi və süfrə yığışdırıldı. Ərşad 
uşaqlarla xeyli söhbətdən sonra dayısından icazə istədi.  

-Dayı, Qasımı görməliyəm, gedim. – dedi. – Bəlkə elə 

ordan kəndə qayıtdım.  

Bunu deyib durdu ayağa, dayısının boynun qucaqladı.  
-Sağ ol, ay dayı. Allah səni əksik etməsin. Siz də bir dəfə 

bizə yığışın gəlin. Atam bir erkək kəssin, yeyək.  

-Yaxşı, bacı oğlu. İnşallah, gələrik. Sənə yaxşı yol. Bizdən 

salam de. 
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Qasım Ərşadın gəlməyini gözləyirdi. Həyətdə taxtın 
üstündə oturub, zümzümə edirdi, Ərşadın gəldiyini gördü, tez 

durub onun qabağına çıxdı.  
-Hə gəldin!  

-Qardaş, dur gedək, görək o bəy qızın görə bilirik.  

Nurcahangilin evi kəndin kənarında təpənin üstündə 

tikilmişdi. İki mərtəbə bina idi. Qarşısından el yolu keçirdi. 
Geniş həyəti, mal tövlələri hamısı səliqə ilə tikilmişdi. Bütün 
evlərdən seçilirdi. Ərşad, Qasımla yola çıxdılar. Ayaqların 
sürüyə-sürüyə gedirdilər. Görək qızı görə bilərlər deyə evin 

qarşısından keçdilər. Həyətdə nökərlərin səsindən heç nə 

eşidilmirdi. Gedib aralıda dayandılar. Yenə heç kimi görə 

bilmədilər.  

-Ə, gəl qayıdaq, olar-olar, olmaz da mən çıxım gedim, 

evdə nigaran olarlar. Gecəyə qalmayım. – Ərşad təklif etdi.  

Geri qayıtdılar. Yenə heç kim gözə dəymirdi. Qasım 
dilləndi: 

-Gəl, bir də qayıdaq, bəlkə eyvana çıxdı, gördük.  

Evə yaxınlaşanda ikinci mərtəbədə eyvanın qapısı açıldı. 
Nurcahan eyvana çıxdı. Ərşad istər-istəməz ayaq saxlayıb, 
dayanıb qıza baxmağa başladı. Nurcahan kimisə çağırdı, hay 

verən olmadı. Birdən gözü Ərşada sataşdı. Gördü ki, kimsə 

yolda durub ona baxır. Qıza təəccüblü gəldi ki, bu kimdi 

durub ona baxır. Elə bildi kimsə onlara gələnlərdəndir. 

Nurcahan pilləkənlə yenib həyətə düşdü, qapının ağzında 
dayanan nökərə səsləndi:  

-Korsan, qapının ağzında kimsə var gör kimdi.  
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Qapı açıldı, nökər cavan bir oğlanın durub baxdığını 
gördü.  

-Kimsən, kim lazımdı? – soruşdu.  

Ərşad özünü itirdi, bilmədi nə cavab versin. Nökər ona 

yaxınlaşdı.  
-Kim lazımdı? – deyəndə Nurcahan qapıdan çıxdı.  
Ərşadı görəndə tanımadığı bir adam olduğunu gördü. 

Ərşadın gözü Nurcahanda idi. Ondan başqa heç nə görmürdü, 

eşitmirdi, qızın gözəlliyi onu ovsunlamışdı, dayanıb ona 
baxırdı. Nurcahan da Ərşadı görəndə, sanki ürəyindən bir 

istilik keçdi. Tez özünü ələ aldı. “Bu kimdi belə, görəsən?” -  

öz-özünə sual verdi. “Bundakı cürətə bax, gəlib mənimlə üz-

üzə dayanıb”. Nökər başını sinəsinə salıb durmuşdu. Xanımın 
səsi onu elə bil yuxudan ayıltdı:  

-Kimsiz? Sizə kim lazımdı? Çıxıb gedin. Anam gəlməmiş, 

çıxıb gedin.  
Qasım Ərşadın qoluna girdi.  
-Gəl, qardaş, gəl gedək, biz lap ağ elədik. Gördün qızı, 

gedək.  

Ərşad hələ də gözünü qızdan çəkə bilmirdi. Qızın 
qarşısından keçəndə dayandı.  

-Siz lap mələksiniz. – deyib gözünü ondan çəkdi.  

İndi Qasım onu sanki sürüyürdü. Ərşad getmək istəmirdi, 

qız da dayanıb onlara baxırdı. Xeyli aralaşıb dayandılar, bir-

birinin üzünə baxıb güldülər.  

-Axır ki, gördük bu bəy qızın.  
Artıq gün batmağa doğru gedirdi. Ərşad Qasımla vidalaşıb 

kəndə üz tutdu.  
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Həyətə girəndə atası, anası həyətdə oturub onu 

gözləyirdilər.  

-Ay bala, tez gəl də... niyə gecəyə qalmısan...  

-Ata, narahat olma, heç nə olmaz, gəldim, sağ-salamat  

-Allaha şükür, bala. Allah səni qorusun xətadan, bəladan. 

 

*** 

Nurcahan Ərşadgilin arxasınca çox baxdı. Onlar gözdən 

itəndə həyətə keçdi. Bir müddət tut ağacından asılan 
yelləncəkdə oturub yellənməyə başladı. Olub-keçənləri 

xatırladı, qəlbinə dolmuş bir sevinci hiss etdi. Ərşad onun 
xoşuna gəlmişdi. Nurcahan nökəri çağırıb tapşırdı ki, bu 
olanları heç kimə deməsin. Nökər: “Baş üstə!” deyib getdi. 

O gündən xanımın qəlbində sevdi adlı bir ocaq yandı. 
Ocaq hər gün daha da çox alovlanıb incə bir ürəyi yandırırdı. 

 

*** 

Səhər tezdən Ərşad atasından tez durub yeməyini yedi. 

Torbasına yuxa, pendir qoydu. Qoyunu axırdan çıxartdı. 
Qapıdan çıxanda Alı kişi Ərşadı səslədi: 

-A bala, sənə kim dedi qoyunu apar? Mən özüm aparacam.  

-Sən bu gün istirahət elə. – Ərşad bunu deyib həyətin 

qapısını örtdü və arxaya baxmadan yoluna davam etdi.  

Qoyun sürüsü çay qırağı yayılıb otlayırdı. Ərşad təpənin 

üstündə oturub qoyuna baxır, həm də fikri başqa yerlərdə idi. 

Hər yerdə Nurcahan axtarırdı. Heç yadından çıxara bilmirdi. 
Qıza olan məhəbbəti onu yaman üzürdü. “Kaş, onu görüb 

dərdimi ona deyə biləydim. Görən, mənə nə deyər? Birdən 
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məni bəyənməz. Olar, bəy qızıdı, bəyənmədi, bəyənmədi də... 

Deyər, a bala, sən bir rəiyyət oğlu, mən də bir bəy qızı. Sən 

hara, mən hara...” Ərşad özünə təskinlik verdi. “Yox, 

məhəbbət vara-dövlətə baxmır. Axşam evə qayıdanda Anama 
deyim, görüm nə deyir. Əlbət, Anam mənə bir yol göstərər, 

onun sözündən çıxmaram”.  

Gün batabatda Ərşad evə gəldi. Atasın evdə görmədi. 

Anası çöldə ocağın üstə yemək qarışdırırdı. Qazanın ağzın 
örtüb üzünü oğluna sarı tutdu:  

-A bala, acsan, bu saat yemək hazır olar, yeyərsən.  

-Ac deyiləm, ana, tələsmə, atam da gəlsin, bir yerdə 

yeyərik.  

-Yaxşı, bala, onda tələsməyim, kişi də gəlsin.  

-Ana, olar sənə bir söz deyim?  

-De, bala, niyə olmur.  

-Ana, bilirsən, utanıram sənə deməyə, ancaq sənin 

məsləhətin mənə lazımdı.  
Arvad oğlunun nə deyəcəyini bilmirdi. Oğluna diqqətlə 

baxdı, bir də səsləndi:  

-De, bala, nə dərdin var.  

-Ana, mən dayımgilin kəndində Güllü xanımın qızın 
sevirəm. Ondan çox xoşuma gəlir.  

-Nə deyirsən? – Arvad deyilən sözə inanmadı. – Kimin?  

-Güllü xanımın qızın deyirəm.  

Bəyim xala ayağını sürüyə-sürüyə gəlib taxtın üstündə 

oturdu. Əli ilə oğluna işarə elədi.  

-Qazanı ocağın üstündən götür, gəl otur.  
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Ərşad qazanı götürüb yerə qoydu gəlib anasının yanında 
olurdu. Nisə xala çönüb oğlunun üzünə baxdı. Baxışlar 
deyirdi: “Oğlum, biz hara, o hara? Ondan sənə arvad olmaz”. 

Əlqərəz, arvad dilləndi:  

-Oğlum, o bəy qızıdı, onlarla bizimki tutmaz. Unut getsin, 

başqa bir kişinin qızın istə, qapısına elçi gedək, adətimizə 

görə toy edək. Ondan sənə yar olmaz, bala.  

Anasının sözləri Ərşadı tutmuşdu, danışa bilmirdi. Axır ki, 
özünü cəmləşdirib dilləndi:  

-Necə deyirsən, elə edərik. Olmaz, olmaz.  

Ərşad bunu deyib evə keçdi. Yataq otağına girib yerinə 

uzandı. Acı xatirələrlə yuxuya getdi.  

 

*** 

Nurcahan Ərşadı görəndən sonra özünə yer tapa bilmirdi. 

“Görəsən, kimin oğludu? Bizim kənddəndi, yoxsa başqa 
yerdəndi?” Ha fikirləşdi, bir yana çıxara bilmədi fikrini. 

Həyətə düşüb anasının olmadığını görüb, nökəri yanına 
çağırdı:  

-Ə, de görüm o günki oğlanları tanıyırsan?  

Nökər xanıma baş əydi.  

-Birin tanıyıram,  adı Qasımdı, o birisini tanımıram. 
Birinci dəfədi ki, görürdüm.  

-Onda belə qapını çöldən bağla, qaç. O Qasımdı, kimdi, 

onu tap, bura gətir, denən xanım çağırır. Nökər; “Baş üstə, 

xanım!” deyib getdi. Özünü vurdu kəndə. Soraqlıya-soraqlıya 
Qasımı tapdı.  
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-Ə, Qasım, səni Nurcahan xanım çağırır. Deyir tez gəlsin, 

onu görüm, işim var.  
-Ə, mənim xanımla nə işim? – Qasım onu başından 

eləmək istədi. – Get, denən tapmadım.   

-Qasım Qardaş. Səni aparmasan məni iti qovan kimi o 

qapıdan qovar. Sən Allah, məni isə salma.  

Qasımın ona yazığı gəldi.  

-Yaxşı. Gedək  

Dərd onun canını almışdı. “Görəsən, o qız məni neynir?” 

Qarışıq fikirlərlə gəlib xanımgilə çatdılar. Nökər qapını açdı, 
xanım hələ də yelləncəkdə oturub onu gözləyirdi. Qasım içəri 

girəndə xanım yelləncəkdən düşüb ona sarı gəldi. Qasım 
qorxusundan onun üzünə baxa bilmədi, başını aşağı saldı. 
Nurcahan nökərə buyurdu: 

-Get, işinlə məşğul ol.  
Nökər gedəndən sonra üzünü Qasıma tutdu: 
-Qasım, o günü xatırlayırsan? Durub qapının ağzında 

mənə baxırdız. Kimdi ə, o oğlan?  

Tər Qasımı basmışdı, bildi ki, Ərşadı soruşur, bir az 

ürəkləndi, başını qaldırıb qızın üzünə baxdı.  
-Xanım, qonşu kənddəndi – Kolanılı Alı kişinin oğludu, 

adı da Ərşaddı.  
-Ərşad? – Qız bir də soruşdu və gülümsəyərək əlavə etdi. 

– Nə gözəl adı var ə, onun. O, bu kəndə tez-tez gəlir?  

-Yox, xanım, hərdən dayısıgilə gəlir, mənimlə də görüşür.  
-Kimdi onun dayısı?  

-Əşrəfnən İzzət onun dayılarıdır.  



135 

Qız onları yaxşı tanımasa da adların eşitmişdi.  
-Hə, Qasım, onu bilmək istəyirdim. Sağ ol, get, sənə yenə 

işim düşəcək. Xəbər göndərsəm gələrsən. 

Qasım həyət qapısından çıxdı, dayanıb dərindən nəfəs 

aldı. Arxaya baxdı ki, qız durub ona baxırdı. Tez oradan 

uzaqlaşdı.  
 

*** 

Kərbəlayı Məhəmmədin yaxın qohumlarından biri qonşu 
kənddə rəhmətə getmişdi. Hazırlaşırdı yas yerinə getməyə. 

Nökəri harayladı:  
-Ə, atı yəhərlə, mənim gedəsi yerim var.  

Çuxasını çiyninə çaldı, “buxara papağı” başına qoydu, 

eyvanda asılmış şallağı götürüb pilləkənlə endi, qulluqçula-

rına tapşırığını verdi. Atın yüyənini tutub dartdı, at elə bil 

getmək istəmirdi. Kərbəlayı ata yüngül şallaq vurdu. At elə 

bil yatmışdı, oyanan kimi qulaqların şəkləyib durdu.  

Kərbəlayı atı mindi. “Gün qızmamış gedim” deyib ata bir 

şallax da vurdu, at tərpəndi. Çayın qırağı ilə kəsə yolla idi. 

Gedib yuxarılardan çayı keçmək lazımdı. Oralarda su az 

gəlirdi. “Elə bu yolla gedim” - deyib kənddən çıxanda ata bir 

də təpindi.  

Yorğa at çox rahat gedirdi, gəlib dağın ətəyinə çatdı. 
Gördü bir sürü qoyun otlayır. Kərbəlayı: “Bu kimin sürüsüdü 

səhər-səhər...” deyib atın yüyəninin dartdı, at dayandı. Əlini 
gözünün üstünə qoyub baxdı. Qoyundan başqa heç kimi 
görmədi. “Balam, bunun çobanı hanı, görükmür” deyib atı 
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sürüyə doğru səyritdi. Ərşad atlını görürdü, ancaq bilmirdi ki, 
Kərbalayıdı. Atlı yaxınlaşanda Ərşad qalxdı oturduğu yerdən. 

Kərbəlayı bunu gördü, tanımadı. Cavan boylu-buxunlu gözəl 

bir oğlanın yaxınlığında atı saxladı.  
-Ə, bala, salam. 

-Əleyküm. – Ərşad salamı aldı.  
-Kimlərdənsən, oğul?  

-Kolanılı Alı kişinin oğlu Ərşadam.  

Bunu eşitcək elə bil kişini ilan çaldı. Atın üstündə dik 

durdu.  

-Mənim nökərimi döyən sənsən?  

-Hə, mən döymüşəm. Danışığını bilmədi dərsini verdim.  

-Yaman yekə danışırsan. Sənin dilini kəsərəm, mənlə belə 

danışma küçük. – deyib şallağı havada yellədi, Ərşadın başı-
na vurmaq istədi, o yana çəkildi boşa getdi.  

-A kişi, səhər-səhər qanımı qaraltma, yolunla çıx get. – 

deyib çomağı çiyninə qoyub qoyunu haraylıdı.  
Kərbəlayı onun arxasınca baxdı, dərindən bir ah çəkdi. 

“Kaş, elə bir oğlum olaydı...” Deyib yoluna davam elədi.  

Onun dörd qızı var idi. Oğlu olmamışdı. Belə cavanları 
görəndə həmişə köks ötürərdi. Qızlarının ikisi ərə getmişdi. 
İkisi hələ evdə idi. Çox yerdən elçi gəlirdilər. Hələ ki, bir 

qərar vermirdi.  

 

*** 

Qasım iti addımlarla evlərinə gedirdi. Fikirləri təmiz 

qarışmışdı. Gah Ərşadı fikirləşir, gah da Nurcahanı, 
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fikirlərini bir yerə yığa bilmirdi. Evə necə çatdığını bilmədi. 

Həyətə keçdi, ağacın altında oturub alnının tərini əlinin arxası 
ilə sildi, bir az sakitləşdi. “Hə, deyəsən, Nurcahan Ərşada 
vurulub. Vurulmasaydı, məni elə qarşılamazdı. Doğrudan çox 

gözəl qızdı, baxışları adamın canını alır. Əgər Ərşad onu alsa, 

xoşbəxt olacaq. Həm də anasının varı-dövləti başdan aşır. Ye 

də, qardaş, ölənə qədər bəsindi”, deyib gülümsədi. “Ərşadı 
görmək lazımdı. Səhər gedim, onu görüm, muştuluqluyum, 

bəlkə bir şirinlik aldım”. 

 

 

*** 

Kərbəlayı Məhəmmədin dedikləri Ərşadı çox narahat edir-
di. Bilirdi ki, nə vaxtsa onunla qarşılaşacaq, ehtiyatlı olmaq 
lazımdı. Onlara etibar yoxdur. Var-dövlət sahibləri istəməzlər 

ki, onların sözünün qabağına söz deyən olsun.  

Günlər bir-bir ötüb gedirdi. Bir axşam Ərşad həyətdə 

oturub Nurcahanı fikirləşirdi. Anası: “Onunla səninki tutmaz, 

oğul”, deyəndən sonra bir az soyuqluq hiss olunurdu, ancaq 

onu unuda bilmirdi, ürəyi od tutub yanırdı. Birdən qapının 
səsi onu fikrindən ayırdı, baxanda Qasımı gördü. Ayağa 
durdu.  

-Ə, qardaş bu gecə gözü xeyirdimi?  

Qasım dilləndi:  

-Qardaş, şərə lənət! Əlbəttə, xeyirdi. Ürəyim səni istədi, 

gəldim görüm. Necəsən? O günü elə çıxdın gəldin ki, səndən 

nigaran oldum. Dedim gəlim səni bir qoxluyum.  
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-Ə, lap yaxşı eləmisən, gəl otur. Sizdə nə var, nə yox? 

Danış görək.  

Beləcə, bir-birindən hal-əhval tutdular, söhbətləşdilər 

.Qasım xeyli fikirləşəndən sonra mətləbin üstünə gəldi: 

-Qardaş, təzə xəbər var. O günü evdə olmamışam, Nurca-

hangilin nökəri gəlib məni axtarıb, axır ki, tapıb. Nə desə 

yaxşıdı?  

-De görək ə...  

-Tələsmə, hələ dalına qulaq as. Nökər dedi ki, Nurcahan 

xanım səni görmək istəyir. Dilim, dodağım qorxumdan quru-

du. Nəyisə... soruşdum ki, xanım məni neyləyir? Dedi: 

“Bilmirəm, mənə tapşırdı ki, onu tap, gətir hüzuruma”. Mən 

də düşdüm nökərin qabağına, getdim düz Güllü xanımın 
imarətinə. Qızı görəndə qorxumdan başımı qaldıra bilmədim. 

Səni soruşdu. “Kimidi o oğlan, kimlərdəndi? Mən də nə 

varıydı, danışdım. Xətrinə dəyməsin, qardaş, özümdə güc 

toplayıb başımı qaldırdım, onun üzünə baxdım, nə gözəl 

qızıymış, bəxtəvərsən. Hə, qızı istəyirsən, o da səni sevir, 

qardaş, bir-birinizə yaraşırsız.  

Ərşad ayağa durdu dostunun danışıqları onun ağlını başın-

dan çıxarmışdı. Bilmirdi Qasıma nə cavab versin. Handan-

hana dilləndi:  

-Qardaş, anama məsləhət elədim. Deyir, a bala, onunla sə-

ninki tutmaz. Mən də fikirləşirəm, bəlkə heç məni istəmir ə...  

-Nə danışırsan? Səni istəyir, görərsən, bu yaxınlarda bir 
xəbər olacaq. Mən ondan ayrılanda mənə dedi ki, səni 

çağıracam, onda gələrsən. Mən də dedim baş üstə, gələrəm. 
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İndi, qardaş, gözlüyək, görək nə xəbər göndərəcək, gəlib sənə 

deyəcəm.  

Həmin gecə Qasım Ərşadgildə qaldı. Gecə yarıya qədər 

söhbət elədilər. Xoruzlar banlıyanda yuxuya getdilər.  

Adət eləmişdi. Ərşad tezdən durdu. Əl-üzünü yudu. Qasım 
hələ də daş kimi yatmışdı. İstəmirdi onu durquza.  

Bir azdan Qasım da durdu. Çörək yeyib qoyunları açdı 
ağıldan, yola düşdülər. Qasım yolda ayrılıb sağollaşdı, kəndə 

doğru yol aldı. Ərşad onun arxasınca baxırdı. “Belə dostu 

olanın nə dərdi olar. Allah saxlasın etibarlı dostu”. 

 

*** 

Kərbəlayı Məhəmməd yas yerindən qayıdıb gəldi. Atdan 

düşüb nökərlərə səsləndi:  

-Yığışın bura, sizə sözüm var.  

Hamı gəlib cəm olanda sözə başladı:  
-Sizə deyirəm, o Alı kişinin oğlu var ha, Ərşad, bir bəhanə 

tapın, onu yaxşıca əzişdirin. Çay qırağında qoyun otarır, 
görün onun qol-qabırğasını necə sındırırsız, ona dərs olsun. 

Ağamın sözünün qabağına söz demək olmaz. Gedin görün 

neynirsiz tezliklə mənə bir şad xəbər gətirin. Haydı! - deyib 

otağa keçdi.  
Paltarın soyunub yuyundu, taxtın üstünə uzanıb, Ərşadı 

necə döyülməyini təsəvvür edirdi. “Döyülsün böyük-kiçik 

yerini bilsin”.  

 

*** 
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Qasım kəndə qayıdandan üç gün sonra xəbər gəldi ki, 

Nurcahan səni görmək istəyir.  

Qasımı qapının ağzında nökər qarşıladı:  
-Gəl içəri.  

Qasım həyətə baxdı, hərə öz işi ilə məşğul idi. Tut 
ağacının yanında qoyulmuş taxtı göstərdi nökər: 

-Keçin, əyləşin, xanım indi gələr.  

Qasım taxtın küncündə oturdu. Bilmirdi xanım bunun 
nəyə görə çağırıb, hər suala cavab fikirləşirdi. Pilləkənlə enən 

qızı gördü, təzə paltar geyinmişdi, yaşıl rəngdə, çox gözəl 

görünürdü. “Bəxtəvər başına, qardaş, belə qıza vurulmusan, 

təki xoşbəxt ol”. Nurcahan yaxınlaşdı, salam verdi. Qasım 
ayaq üstə durub baş əydi, salam verdi. Qız işarə elədi ki, otur. 

Qasım oturub başını aşağı saldı, dinməz dayandı. Xanım 
dilləndi:  

-Hə, de görüm dostundan xəbərin var?  

-Var, xanım, üç gün bundan qabaq onunla bir yerdə 

olmuşuq. Gecə də onlarda qalmışdım.  
-Qasım, sənə bir əmanət verəcəm, ona yetirərsən. 

Deyərsən ki, cavab gözlüyəcəm.  

Xanım içəri keçdi, əlində bükülü nəsə gətirib Qasıma 
verdi.  

-Bir stəkan çayımızı içib gedərsən.  

-Yox, xanım, gedim. Allah köməyiniz olsun! – deyib 

ayağa qalxdı.  
Sağollaşıb həyətdən çıxdı, evlərinə sarı getməyə başladı. 

Əlindəkini elə bərk tutmuşdu ki, elə bil salıb itirəcəkdi.  
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*** 

Artıq hava qızmışdı, gün-günorta idi. Əl-üzün yuyub 

həyətdə var-gəl elədi, görəsən bu nədi, bəlkə baxım? Yox, 

olmaz! Özünü saxlaya bilmədi, maraq güc gəldi. “Kim 

biləcək baxdığımı?” - deyib əlindəki balaca bağlamanı açdı. 
Səliqə ilə içində qırmızı sapla bəzədilmiş bir dəsmal var idi. 

Dəsmalın üstünə yazılmışdı: “Səni sevən Nurcahandan” 

Qasım sevincindən bilmədi neynəsin. Uşaq kimi atılıb düşdü: 

“Can, qardaş, işin düzəldi”. Bağlamanı təzədən səliqə ilə 

büküb çuxasının cibinə qoydu. Ərşadı təcili görmək lazımdı. 
“Axşam sərin düşsün, gedim qardaşımı görüm”.  

Qasım nahar elədi, üstündən də bir dolça sərin su içib yola 

düzəldi.  

Ərşadı elə çayın qırağında qoyun otaran yerdə haqladı. 
Ərşad onu görcək uzaqdan qışqırdı: 

-Ə, yenə nə xəbərlə gəlmisən?  

Qasım ona sarı qaçdı, qollarını açıb onu qucaqladı. 
Sevincindən bilmirdi neyləsin. Çuxanın cibindən bağlamanı 
çıxarıb ona uzatdı.  

-Al!  

-Buna görə gəlmisən? 

-Al, bax!  

Ərşad bağlamanı aça-aça soruşdu: 
-Bu nədi? Bunu sənə kim verib? Nədi bu?  

-Aç gör, sonra danış.  
Ərşad bağlamanı açdı, içində qırmızı sapla işlənmiş bir 

dəsmal gördü. Dəsmalı açanda yazını oxuyub gülümsədi.  
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-Bəxtəvər başıma, bəy qızı mənə vurulub. Görəcəyim hələ 

qabaqdadır.  
Dəsmala xeyli baxdı, qaldırıb dəsmalı üzünə yapışdırdı 

sinəsi dolunca nəfəsin içəri çəkdi. “Oxay...” deyib gözlərini 

yumdu. Özün dünyanın ən xoşbəxt adamı kimi gözlərinin 

açmadan Nurcahanı xatırladı. “Sən dünyanın ən gözəlisən, 

mən də səni sevirəm!” Anasını dediyi sözlər artıq yaddan 
çıxmışdı, o, indi bir başqa aləmdə idi. Xoşbəxt bir aləmdə, 

ucsuz-bucaqsız bir aləmdə xoşbəxtliyini tapmışdı.  
Ərşad bağlamanı büküb əvvəlki kimi qoydu qoynuna.  

-Hə, Qasım, indi biz neyliyək? Qız əməlli-başlı vurulub 
mənə. Mən də gərək ona bir hədiyyə alam, verəm. Nə 

deyirsən?  

-Əla olar. O da bilər ki, sən də onu sevirsən. Sən fikirləş, 

mən qayıdıram kəndə, istəsən gələrsən bizə görək neynirik.  

Ərşad Qasımı yola saldı. Hava qaralırdı.  
-Sən get, mən də evə gedirəm, axşamdı.  
-Qasım, bəlkə gedək bizdə qal, sabah gedərsən?  

-Yox, anama deməmişəm, olmaz. - Əl eləyib aralaşdı. – 

Sağ ol, görüşənədək.  

Ərşad qoyunları harayladı kəndə sarı. Bağlamanı 
qoymuşdu ürəyinin üstünə, hərdən əlin qoyurdu onun üstünə, 

sinəsinə bərk sıxırdı, elə bil ondan güc alırdı. Sevinirdi, 
gözləmədiyi bir xoşbəxtlik onu gəlib öz ayağı ilə tapmışdı.  

Sürünü ağıla yığıb həyətdə taxtın üstündə oturdu. 

Bağlamanı qoltuğundan çıxardıb dizinin üstünə qoydu, 

yavaş-yavaş açdı, dəsmalı götürüb iylədi, əlinin içində sıxıb 
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üzünə qoydu. “Allahım, sənə şükürlər olsun!” - deyib dəsmalı 
ürəyinin üstünə qoydu.  

Anası durub oğlunun bu hərəkətlərinə baxırdı. Ərşadın 
bundan xəbəri yox idi. Anası əlin onun çiyninə qoyanda 

Ərşad diksindi, ayağa duranda anasını gördü.  
-Ay oğul, nə olub sənə? Əlindəki nə gözəl dəsmaldı.  
Oğlu anadan heç nə gizlədə bilmədi, nə varıydı açıb 

anasına dedi. Arvad çox fikirli idi. O danışdıqca ananın 
qaşları çatılırdı, halı dəyişirdi. Ərşada əvvəllər demişdi ki, o 
qızdan sənə yar olmaz. Ona görə anasına bir söz demədi.  

 

*** 

Kərbəlayı Məhəmmədin heç ağlından çıxmırdı Ərşadın 
sözləri. Onun dərsin vermək lazımdı, yoxsa o bizim dərsimizi 

verəcək. Elə bu gün nökərləri göndərim bir bəhanə tapıb onu 
əzişdirsinlər. O, həyətə düşdü, işlərin görən nökərləri seyr 

elədi, hərə öz işi ilə məşğul idi. Kərbəlayı kənddə demək olar 

ki, hamıdan varlı-karlı adam idi. Ancaq oğul övladı 
olmamışdı, qəlbi sınıq idi. Ona görə də çox kinli adam idi. 

İstəməzdi ki, ona söz deyən olsun, deyən də cəzasız qalsın. 
Neçə gün idi ki, qəlbində vuruşdururdu Ərşadı necə 

cəzalandırsın. Başını qaldırıb nökəri harayladı: 
-Tez bura gəl.  

Nökər qaça-qaça gəlib onun qabağında dayandı.  
-Buyur, ağa.  

-O biri nökərləri də götür atlanın. O günü dediyim o 

naxırçının dərsin verin. Nökərbaşına denən, özüynən silah da 

götürsün, birdən lazım olar.  
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Göstərişini verib evə keçdi. Taxtın üstündə dirsəklənib 

uzandı. Qulluqçu qəlyana köz qoyub gətirdi. Kərbəlayı acı 
tüstünü sinəsinə bir neçə dəfə çəkdi, elə bil bir az hirsi 

soyudu. 

Ərşad yenə həmişə ki, kimi sürünü qabağına qatıb çay 
qırağı gedirdi. Bilmirdi ki, Kərbəlayı ona tələ qurur. O 

hadisəni unutmuşdu. Fikri ancaq Nurcahanda idi, onu 

fikirləşdi. “Onunla kaş, bircə dəfə görüşəydim. Əlim-əlinə 

dəyəydi, öz dilindən eşidəydim ki, məni sevir”.  

Ərşad qayanın üstünə qalxdı, ordan hər yer açıq-aydın 
görünürdü, hətta ətraf da, sürü də görünürdü. Dəsmalı 
qoynundan çıxarıb xeyli baxdı, yenə onu iylədi, qızın iyin o 
dəsmalda hiss edirdi. Yenə büküb qoynuna qoydu və ayağa 
durub qoyunlara baxdı. İstədi qayadan yenə aşağı, uzaqdan, 

kənd tərəfdən üç atlının gəldiyini gördü. “Allah xeyir eləsin, 

bunlar kimdi belə?”  

Getdikcə onlar yaxınlaşdı. Ərşad qayadan endi aşağı, 
görsün bunlar kimdi. Gəlib çatdılar. Ərşad nökəri tanıdı. 
Döydüyü nökər burda idi. Bildi ki, bunlar Kərbəlayının 
adamlarıdı. Nökər, başı uzun arıq bir 25-30 yaşlarında olardı, 
onun üstünə qışqırdı.  

-Ə, sən bilmirsən burda qoyun otarmaq olmaz? Buralar 

hamısı ağanın yeridir. İcazəsiz qoyun otarırsan. Tez elə, 

sürünü çıxart bu yerdən. Yoxsa sənin başını üzərəm. Tez ol, 

gözüm bir də səni görməsin burda.  

Nökərin çiynində beşatılan tüfəng, belində xəncər var idi. 

Ərşad ehtiyatlandı birdən tüfəngə əl atar bəy iti.  

Ərşad axır dilləndi:  
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-Get, ağana denən ki, mən həmişə burda qoyun otarmışam, 

otaracam da. Onun dədəsindən qalmayıb bu torpaqlar.  
Onun belə cavab verməyi nökərbaşını qızışdırdı.  
-Ə, vurun bu köpək oğlunu.  

Ərşad eləmədi tənbəllik, çombağı işə saldı.  
-Ə, mənə köpək oğlu deyirsən? – deyib topuğuna bir ağac 

ilişdirdi, nökər qışqırıb yıxıldı yerə, bir-iki vurdu arxadan.  

Ərşadı tutmaq istədilər, onları da bir-bir yerə sərdi. Nökər 

baş-ayaq durub xəncəri qınından çıxararaq: “Ə, sən məni 

vurursan?” - deyib onun üstünə yeridi. Bir həmlədə Ərşad 
xəncəri onun əlindən aldı, bir-iki vurub yerə yıxdı. Tüfəngi 

çiynindən çıxarıb kənara atdı, təpiklə onun qarnına vurduqca 
qışqırırdı: “Öldürmə, məni yazığın gəlsin. Ağa dedi, biz də 

gəldik”.  

Ərşad üçünü də yaxşı döyəndən sonra: “Di gedin, düz 

ağanızın yanına, deyin nə baş Verdi”.  

Atları ürkütüb getmişdilər. Kənarda otlayırdılar.  
-Durun, rədd olun!  

Tüfəngi çiyninə saldı, xəncəri də belinə bağlayıb, onlardan 

aralaşdı. Nökər çox yalvardı ki, tüfəngi, xəncəri ver, Ərşad 
vermədi. “Bu mənə hələ lazım olacaq, bu tufənglə ağanın 
qanı töküləcək vaxtı gələndə...” 

Şər qarışanda Ərşad kəndə çatdı. Səs-küy eşitdi, dayanıb 
dincəldi. Səs onların evindən gəlirdi. Tez evə sarı qaçdı, 
döngəni dönəndə anladı ki, bunların həyətindən gəlir səs-küy. 

Həyət qapısı qırılıb yerə tökülmüşdü. Həyətə girəndə 

Kərbəlayını atın üstündə gördü, əlində şallaq Alı kişini söyür, 

“oğlun hardadı, mənim nökərimə əl qaldıran elə bil mənə əl 
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qaldırıb, sənin o küçüyün qudurub” qışqırırdı. Alı kişinin 
başına bir şallaq vurdu, yazıq kişi yerindən tərpənmədi, bir də 

vurmaq istəyəndə güllə açıldı. Sakitlik çökdü. Kərbəlayının 
əli göydə qaldı. Atın üstündən sürüşüb yerə düşdü. Ərşadın 
atdığı güllə onun sinəsini dəlib keçmişdi. Nökərlər tez 

ağalarına sarı qaçdılar. 
-Ağa, ağa...  

Ağadan səs çıxmadı, başı yana əyildi.  

-Bunu kim vurdu?  

Ərşad qışqırdı:  
-Mən vurdum ə, bu it leşin götürün, rədd olun bu qapıdan. 

Bilmirdi mənim atama əl qaldıranın canın belə alaram.  

Nökərlər Kərbəlayının cəsədin götürüb atın üstün qoydular 
və həyətdən çıxdılar.  

Alı kişi donub qalmışdı, hələ də bu olanlardan heç nə 

anlamırdı. Ərşad atasın qucaqlayıb üzündən öpdü.  

-Qorxma, ata, mən ölməmişəm ki, sənə onun kimi adamlar 

əl qaldıra.  
Alı kişi özünə gəldi.  

-A bala, sən neylədin? Onu öldürdün, indi səni tutub 

ömürlük qazamata salarlar, ya da dar ağacından asacaqlar.  
Alı kişi bir az sakitləşdi. Ərşad onun yanında oturub dedi:  

-Ata, sizin burda qalmağınız artıq qorxuludu. Sabah it-

qurd hamısı töküləcək bura. Mən qaçıb canımı qurtararam, 

sizi gəlib incidərlər. Yığışaq gecə ikən gedək dayımgilə. Siz 

hələlik orda qalarsız, mən başımın çarəsinə baxaram.  

Alı kişi dilləndi:  

-A bala, bəs ev-eşik necə olsun?  
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-Ata, narahat olma, mən uzağa gedən deyiləm. Evimizə 

özüm baxacam. Durun, yüngül yır-yığış eləyin, gedək.  

Bəyim xalanın gözünün yaşı hələ də qurumamışdı. Ərşadı 
fikirləşirdi, “bircə oğlumu əlimdən alacaqlar” deyib 

hönkürdü. Oğlu anasını sakitləşdirdi.  

-Qorxma, ay ana, mənə heç nə eləyə bilməzlər. Gecə ikən 

yola çıxaq.  

Ərşad qoyunları ağıldan çıxardıb yola düşdülər. Səhər 

xoruz banı dayısıgilin qapısını döydülər. Dayısı Əşrəf səsə 

ayıldı.  
-Ə, kimdi bu gecə vaxtı?  

Ərşad dilləndi:  

-Dayı, səhərdi, gecə keçib.  

Dayısı səsdən Ərşadı tanıdı.  
Ə, bacıoğlu, xeyir olsun.  

Qapını açanda bacısı ilə kürəkəni Alını gördü. 
Təəccübləndi.  

-Alı, xeyirdimi ə, belə ailəlikcə hamınız burdasız?  

Bacısının ağlamağı onu şübhələndirdi.  

-Ay bacı, niyə ağlayırsan? Keçin içəri.  

Həyətə keçdilər. Qoyunları dama saldılar. Evdə arvad, 

uşaq oyandı. İşdən hamı xəbərdar oldu. Ərşad dayısına: 

-Dayı, anamgil hələ ki burda qalsınlar, görək başımıza nə 

gəlir. Mən sabah gecə kəndə gedəcəm. – dedi.  

-Yox, ay bala, səni tutarlar. – Nisə xanım dilləndi.  

-Ana, qorxma, fikir eləmə, olan-olub, indi başımızın 
çarəsinə baxaq.  

Ərşad Qasıma xəbər göndərdi. Qasım özün yetirdi.  
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-Ə, qardaş, xeyir ola?  

-Ə, xeyirdi, şərə lənət.  

Olanların hamısını birbəbir Qasıma danışdı.  
-Lap yaxşı eləmisən. Bu bəylərin kökün kəsmək lazımdı. 

O qədər qudurublar ki, adam yerinə qoymurlar bizi. İndi 

fikrin nədi?  

-Hələ bilmirəm, ancaq gecə kəndə qayıdacam, görüm 

necədi orda işlər.  

-Ərşad, qardaş, mən də səninlə gedəcəm. Sən hara, mən də 

ora.  

-Yox, olmaz, sən burda qal. Anamgil də burdadı, onlara 

kömək elə.  

Qasım razılaşdı.  
-Yaxşı, hələlik, sən deyən olsun. 

 

*** 

Hava qaralanda Ərşad tüfəngi çiyninə saldı, xəncəri belinə 

bağladı. “Ya Allah!” deyib kəndə yollandı. Gecə yarı kəndə 

girəndə tək-tək it hürürdü, gecə quşunun səsi gəlirdi. 

Qonşunun həyətinə keçdi, evlərinə baxdı. Qapı bağlı, heç kim 

yox idi. Həyətə keçdi baxdı, hər şey yerindəydi. Heç elə bil 

dünən burda adam ölməmişdi, özü də kəndin kəndxudası. 
Kəndin kənarına çıxdı, “yuxarı məhəlləyə gedim görüm, orda 

nə var” dedi.  

“Kərbəlayının evində nə var, nə yox!” Qalxdı təpənin 

üstünə, həyətdə ocaq yanırdı. Ətrafda adamlar dolaşırdı, çox 

sakitçilik idi. Ərşad gözlədi, gecə yarı olanda həyətə 

yaxınlaşdı. Tövlənin ağzında bir nəfər oturub mürgü vururdu. 
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“Yaxşı, mən onu tutsam, səs eləməz ki?” deyib gözlədi. 

Nökərin başı sinəsinə düşdü, xoruldamağa başladı. Ərşad 
xəncəri çəkib nökərin yanına ayağının ucunda yeriməyə 

başladı. Nökər elə bil qu tükündən yorğan-görsəkdə yatırdı. 
Ərşad əli ilə nökərin ağzın tutub başın sinəsinə qoydu, 

yazıq tez yuxudan ayıldı qışqırmaq istədi, ağzı yumulu, 

boğazında xəncər... 

Ərşad yavaşca nökərin qulağına pıçıldadı: 
-Qorxma, sənə dəymərəm, ancaq mən deyəni eləsən, çıxıb 

gedəcəm, heç kim də bilməz.  

Əlin boşaltdı. Nökər soruşdu: 

-Ə, qardaş sən kimsən, nə istəyirsən?  

-Mən sənin Ağanı öldürən. – Ərşad bunu deyəndə nökərin 

bədəni əsməcə tutdu.  

-Qardaş, məni öldürmə, yazığın gəlsin.  

-A kişi, qorxma, de görüm vəziyyət necədi?  

-Ağanın aqibəti necə oldu?  

-Necə olacaq? Aparıb dəfn elədik. Sabah, ya biri gün 

səhərdən şahın Sərbəzdarı gələcək səndən ötrü, qaç canını 
qurtar.  

-Yaxşı, de görüm, Ağanın o qara atı var ha, o hansı 
tövlədədi? Bir də silah, tüfəng hardadı, mənə yerin de.  

-Yox, deyə bilmərəm, məni öldürərlər.  

-Ə, bədbəxt, deməsən səni mən öldürəcəm, onlar yox.  

Axır nökər razılaşdı.  
-At arxa tövlədə bağlıdı. Silah da, bax, o kənardakı otaqda, 

taxtın altındadı.  
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-Sən get, atı yəhərlə. Mən də orda nə var, gətirim. Kənarda 

mənə kömək elə sonra. Mən gedim, sən də get yat.  

-Yaxşı, mən gedim.  

Nökər evin arxasına keçdi. Tövləni açdı. Atı yəhərlədi. 

Həyətdən bayıra çıxartdı.  
Ərşad qapını açıb içəri keçdi, otaq qaranlıq idi. Taxtı tapıb 

altına əlini uzatdı. Köhnə palaza bükülü tüfəngləri bir-bir 

götürdü, 10 ədəd tüfəngdi. “Görəsən, bunların patronu 
hardadı? Gərək onu da soruşaydım”. Bir də əlini gəzdirdi, 

görüm qalmadı, əlinə yarımçıq kisə dəydi. Özünə sarı çəkdi, 

yoxladı, patron kisəsiydi, güclə çiyninə atdı, tüfəngin 

remenin əlinə doladı. Sürüyə-sürüyə həyətdən çıxartdı. 
Yandakı döngəyə baxanda atı gördü. “Halal olsun sənə, bala 

oğul!”  

Kisəni atın yanında yerə qoydu, tüfəngləri yəhərin yanına 
bağladı. 

-Ə, sən lap kişi adamsan, mənə kömək elədin. Sənin 

yaxşılığını unutmaram.  
Ata mindi, nökər güc-bəla ilə kisəni qaldırıb ona verdi. 

Ərşad dedi:  
-Əgər bilsələr, qaç gəl yanıma, qonşu kəndə. Qasım var, 

onlara gəlib mənim adımı verərsən, qardaş! – deyib atı 
tərpətdi.  

 

*** 

Səhər açılanda Ərşad Qasımı durquzdu yuxudan.  

-Ə, dur görək.  

Qasım Ərşadı sağ-salamat görəndə sevindi.  
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Ərşadı həyətə çıxdı. Qasım da geyinib onun arxasınca çölə 

çıxdı, atı gördü.  

-Ə, bu nə atdı? Hardan aldın bunu?  

-Almadım, verdilər.  

Ərşad başına gələnləri bir-bir danışdı.  
-Tüfəngləri gizlədək, bizə lazım olacaq.  

Ot tayasının altında silah-patronu gizlədib taxtın üstündə 

oturdular. Payız havası adamı üşüdürdü, dağlardan gələn 

hava tezliklə qar yağacağından xəbər verirdi. 

-Qasım, atamgili görüm. Bir də qıza xəbər verim, başıma 
gələnləri, qoy bilsin. Bəlkə bizə köməyi oldu. Sən axşamçağı 
gör onu görə bilərsən, denən səni görmək istəyir Ərşad. Gör 

nə deyir?  

-Yaxşı. – Qasım başını yellədi.  

-Mən də dayımgilə gedim, ata-anamı görüm, sonra çəkilim 

başqa yerlərə.  

Atası Ərşadı görəndə çox sevindi. İki gün idi onu 

görmürdü.  

-A bala, sən hardasan? Niyə gəlib çıxmırsan?  

-Kəndə getmişdim.  
-Nə xəbər var?  

-O it ölüsünü dəfn eləyiblər. Şahın adamları bu gün kəndə 

gəlməlidi. Nökər mənə xəbər verdi.  

-Bu isə dövlət qarışıb, yəqin ki, çətin olacaq.  

-Qorxma, ata, onların atasın yandıracam. Mən gedirəm. 

Güllü xanıma deyəcəm, gözü sizin üstümüzdə olsun, nə qədər 

olmasa bu kəndin xanımıdı.  
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Ərşad həyətdən çıxıb Qasımgilə gəldi. Qasım hələ gəlib 

çıxmamışdı, onu gözləməli oldu.  

Taxtın üstündə uzanıb ucsuz-bucaqsız səmaya baxırdı, 
orda özünə bir işıqlı yol axtarırdı, tapa bilmirdi. “Bu gündən 

belə mənə qaçaq Ərşad deyəcəklər!”  

 

*** 

Qasım qapıda duran nökəri səslədi. Nökər yaxınlaşdı.  
-Nə istəyirsən? Olmaz buralara gəlmək. Get işinlə məşğul 

ol.  

Qasım şoruşdu: 

-Nurcahan xanım evdədi?  

-Hə, evdədi.  

-Ona xəbər ver ki, görmək istəyirəm.  

-Anası evdədi, olmaz.  

-A kişi, sən get, denən Qasım ağa səni görmək istəyir.  

Nökər “ağa” sözün eşidən kimi həyətə qaçdı. Qulluqçuya 
xəbər verdi ki, xanımı görmək istəyən var. Qulluqçu da tez 

xanıma xəbər verdi. Nurcahan bildi ki, Ərşaddan xəbər var. 

Yaylığın başına örtüb həyətə düşdü. Nökərə işarə elədi ki, 

onu içəri burax gəlsin. Qapı açıldı, Qasım xanımı gördü. 
Xanım dayanıb onu gözləyirdi, gəlib salam verdi. Nurcahan 

salamı aldı.  
-Gəl bəri, anam evdədi, görməsin.  

Evin yan tərəfinə keçdilər.  

-Hə, danış görüm.  

Qasım dilləndi:  
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-Sizin verdiyiniz əmanəti çatdırdım, çox sevindi. O da sizə 

göndərəcəkdi, ancaq alınmadı. Ərşad Kərbəlayı Məhəmmədi 

vurub öldürdü. İndi gəlib bizdədi. Sizdən xəbər alınca, çıxıb 
gedəcək, bilmirəm hara. Deyir qaçaqçılıq edib bu hökumətə 

divan tutacam...  

Qasım nə danışırdı, xanım artıq eşitmirdi. Ağa öldürmək 

üstə tutsalar, dar ağacından asacaqlar. Elə bil xanımın 
qədəmləri qırıldı. “Nə pis iş görüb bu dəli, onu tutsalar dar 

ağacından asacaqlar”. 

-Ərşada məndən salam söylə. Denən ehtiyatlı olsun.  
Xanım bunu deyib Qasımdan aralandı. Qasım həyətdən 

çıxıb evlərinə gəldi. Ərşad onu gözləyirdi. Nə var idi, ona 

danışdı.  
-Hə, deməli, qız məndən uzaqlaşdı. Artıq ona lazım 

deyiləm. Düz eləyir, mən bir qatil, o bəy qızı. Yaraşmaz ona, 
mənim kimisinə ərə gedə, camaat ona gülər. Qasım, mən 

gedirəm, o patrondan yığ xurcuna, gətir mənə, lazım olar.  
Qasım tövlədən xurcuna yığdığı patronu atın belində 

yəhərə bağladı.  
-Ərşad qardaş, biz dostuq, qardaşıq, mən səni qoymaram 

tək gedəsən. Mən də səninlə gedim, sənə lazım olaram.  

-Yox, Qasım, sən burda lazımsan. Gedim kəndə, sağ-

salamat gəlim, sənə bir at da gətirəcəm. Ondan sonra bir 

yerdə gedərik.  

Qasım onun dediyinə çox sevindi.  

-Yaxşı, sənə yaxşı yol. Özünü gözlə, ehtiyatlı ol.  
Ərşad ata mindi. Qasım onu atın belində əlində tüfəng 

görəndə gülümsədi, özünü saxlaya bilmədi.  
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-Ə, maşallah, sən o bəylərdən yaraşıqlısan. At da ki, lap 

gözəl. Sən ata, at da sənə yaraşır. Bu gündən sənə “Qaçaq 

Ərşad” demək olar.  

Ərşad yola çıxdı. Meşənin içi ilə kəndə tərəf gedirdi. 

İstəmirdi onu kimsə görsün, ona görə getdikcə yuxarı dağın 
başına tərəf qalxırdı. Ordan baxanda el yolu açıq-aydın 
görünürdü. İstəmirdi erkən kəndə gedə. “Qaranlıq düşsün, 

sonra evimizə baş çəkim, görüm nə xəbər var”.  

Atdan düşdü, atı ağaca bağladı. Tüfəngi əlinə alıb otun 
üstündə oturdu və ətrafa baxdı.  

Göyün üzündə buludlar yavaş-yavaş yerini dəyişirdi. Artıq 
payız gəlmişdi. Ağacların yarpaqları saralırdı. Az vaxtdan 

sonra yağış yağacaq, qar yağacaq, bu yerlərdən keçib getmək 

mümkün olmayacaq, çox cığır, yollar bağlanacaq. “Havalar 

soyuyanda mən neyniyəcəm? Hara gedəcəm?” - deyib ayağa 
durdu. El yoluna baxanda bir dəstə atlının kəndə tərəf 

getdiyini gördü. “Hə, demək bu şahın adamlarıdı, kəndə 

gedirlər. Nökər düz deyirmiş...”  

Ərşad onların arxasınca xeyli baxdı. Atlılar gözdən itəndə 

gəlib atın yüyənini açıb ata mindi, kəndə sarı getməyə 

başladı. 
 

*** 
Şər qarışanda gələn atlılar Kərbəlayının həyətində atdan 

düşdülər. Nökərlər atları yerbəyer elədilər, qonaqlar evə 

dəvət olundu. Kərbəlayını xanımı ehsan hazırlatmışdı, 
gələnlər yemək yedilər. Yeyib qurtaran kimi hadisənin, yəni 

Kərbalayının ölümü necə olub, kim öldürüb, hamısını 



155 

araşdırmağa başladılar. Öyrəndikdən sonra nökərlərdən birinə 

buyurdular: 

-Ərşadgilə get, ona denən gəlib bizə təslim olsun, yox əgər 

öz xoşuna gəlməsə, vay onun halına, tez ol get.  

Taxtın üstündə oturub qəlyan çəkən yüzbaşı çox fikirli idi. 
Bilirdi ki, bu iş çətin işdi, heç kim öz xoşuna gəlib təslim 

olmayacaq. Hər tərəf dağlıq, meşə, onu da tapmaq çox 

müşkül işdi. 
Nökər qayıdıb gəldi. 

-Ağa, evlərində heç kim yoxdu. Qonşulardan gördün 

deyən olmadı. 
 

*** 
Anası Güllü xanım Nurcahanı həyətdə gördü, bir oğlanla 

söhbət edirdi. İstədi qızının yanına getsin, görsün kimdi o 

adam, amma getmədi, durub pəncərədən baxdı. Gələn adam 

gedəndən sonra Nurcahan anasının pəncərədən baxdığını 
gördü. “Hə, anam mütləq soruşacaq kimdi o, gərək düzünü 

deyəsən!” Otağa daxil olanda bildi ki, anası onu gözləyir.  

-Qızım, kimdi o adam, nə işi var səninlə?  

-Ana, bizim kənddə olur, adı da Qasımdı, xəbər gətirmişdi. 
Qonşu kənddə “Kolanılı” Alı kişi var ey, onun oğlu Ərşad 
Kərbəlayı Məhəmmədi vurub öldürüb.  

-Nə vaxt olub bu hadisə?  

-İki gün qabaq.  

-Mən niyə bilməmişəm? Gedib xanımına başsağlığı 
verərdim, “Quran” oxutdurardım. Kişi sayılıb-seçilən 
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bəylərdən idi. Yazıq, gör bəyi kim öldürür, rəyyət oğlu... 

Dağılasan ay zamana...  

Xanım bunu deyib bir an sakitləşdi və yenidən üzünü 

qızına tutdu: 

-Ay Nurcahan xanım, bunları niyə sənə xəbər veriblər? 

Bəyən sənin bu işlə əlaqən var? 

-Yoxdu, sadəcə Qasım Ərşadın dostudu, mən də...  

-Həə, sən də...  

Qız bilirdi ki, nə vaxt olsa, anası biləcək. “Elə haray bəri 

başdan deyim. Onsuz da anam istəməz mən elə kasıb oğluna 
ərə gedim”.  

Xanımın səbri tükəndi:  

-Ay qız, de görüm, ona...  

-Mən Ərşadı – bəyi öldürən oğlanı sevirəm.  

Güllü xanımı gülmək tutdu. Elə qəhqəhə çəkib güldü ki, 

həyətdə kişilər də eşitdi.  
-Ay qız, sən nə danışırsan? O, artıq dar ağacından asılıb. 

Onun axırı odu, tezliklə onu tutub divana təhvil verəcəklər. 

Sonra da dar ağacı...  
-Yox, ana, sən səfsən. Ərşad sən deyən qorxaqlardan 

deyil. Onu öldürsəm, mən öldürəcəm, əgər məni almasa, 
əvvəlcə onu, sonra da özümü. İnanırsan inan, inanmırsan öz 
işindi. Ana, mən onu sevirəm, o da məni sevir. Bizə heç kim 
mane ola bilməz.  

Güllü xanımın həyat yoldaşı Bahadur bəy xəstələnib 
dünyadan köçmüşdü. Nurcahandan başqa övladı yox idi. Bəy 
öləndən sonra bütün var-dövlət ona qalmışdı. Bütün işlər 
tökülmüşdü onun üstünə. Heç kimə etibar etmirdi, hər işi özü 
yola verirdi. Kənddə hamı ona hörmətlə yanaşırdı. O da kənd 
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camaatına əl tuturdu, kimim imkanı yoxdu taxıldan, puldan 
kömək edərdi. Gözün dikmişdi bu bircə qıza, indi onun belə 
ərkəsöyün danışmağı xanımın xoşuna gəldi. Amma istədiyi 
oğlanın adam öldürməyi, dövlətə qarşı çıxmağı onu çox 
pərişan elədi. Kaş, bu hadisə olmayaydı. Nurcahan otağına 
keçib qapını arxadan bağladı. Taxtın üstünə uzanıb gözlərini 
sıxdı, yaş damcıları yanaqlarını islatdı. Ərşad gözünün 
qabağına gəldi, gözlərini açanda yox oldu.  

Qapı döyüldü, səsin çıxarmadı. Anası çağırdı: 
-Qızım, qapını aç.  
Qız durub qapını açdı. Anası onun ağladığını bildi, boynun 

qucaqlayıb başını sinəsinə sıxdı.  
-Qızım, ağlama, ağlamaqla iş düzəlməz.  
Nurcahan sakitləşdi, taxtın üstündə oturub ana-bala bir-

birinə baxdılar. Xanım qızının sevdiyini hiss elədi. Başa 
düşdü ki, qızı Ərşadı sevir. Bir neçə dəqiqə fikirləşib sözə 
başladı:  

-Sabah mən yas yerinə gedim. Görüm, bilim iş nə yerdədi, 
sonra oturub nənə-bala bir qərar verərik. Razısan mənim bu 
fikrimlə?  

-Hə, ana.  
-Bir də, ana, onun ata, anası burda – Əşrəf dayıgildədi, 

onlara bəlkə kömək edək. Qoyunları da var, gətiriblər kəndə. 
Onlara kömək elə, ana.  

-Yaxşı, sən səbirli ol. Mən nə desən edəcəm.  – deyib 
otaqdan çıxdı.  

Nurcahan heç gözləməzdi ki, anası onunla belə yaxşı 
rəftar eləsin, razılaşsın. 

Güllü xanım səhər tez qalxdı yataqdan, axşamdan demişdi 
“qonşu kəndə yas yerinə gedəcəm, “faytonu” hazırlayın”. 
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Səhər yeməyini yeyib faytonu həyətdə hazır gördü. Nurcahan 
anasının yola saldı. Fayton tərpəndi, qız anasına əl eləyib 
yuxarı – otağına qalxdı.  

Güllü xanım Kərbəlayının həyətində xeyli dövlət 
adamları, qonşu kənd, şəhərdən gələn bəyləri gördü. “Hə, 
deməli iş çox qəlizdi ki, bir belə adam yığışıb bura...” 
Faytondan düşən xanım salam verib evin xanımına sarı getdi. 
Onunla görüşüb baş sağlığı verdi və içəri keçdilər. Yerdən 
sərilmiş döşəyin üstündə oturub soruşdu.  

-Nəsibə xanım, bu nə hadisədi sizin başınıza gəlib? – 
Xəbəri almamış kimi soruşdu. – Dağdan ağır bu bəyə kim 
ürək eləyib tüfəng atıb?  

Nisə xanım dilləndi:  
-Burda – kənddə Kolanılı Alı kişi var, onun oğlu Ərşad.  
-Axı ondan bunun nə işi? 
-Bilmirəm, Güllü xanım. Əli qurumuş dağ boyda kişini 

vurub öldürdü. İndi yüzbaşı gəlib adamlarıyla onu tutub 
şəhərə apararlar, ya da elə burda dar ağacından asılar. İndi 
hər yerə adam göndəriblər, gördüm deyən yoxdu. Ata-anası 
da deyir yoxdu, harasa gediblər, mal-heyvanı da yığıb 
aparıblar.  

Xanım hər şeyi anladı. Bu iş hələ çox uzanacaq, Ərşadı 
tutmaq qəliz işdi. Bir stəkan çay içib durmaq istədi. Nisə 
xanım etirazın bildirdi. 

-Yox, çörək kəsməsən, qoymaram gedəsən, yaxşı aş 
dəmlətdirmişəm, yeyək sonra gedərsən. 

Güllü xanım razılaşmadı. 
-Getmək lazımdı, yol uzaqdı. – deyib ayağa durdu. – Allah 

rəhmət eləsin, biz qadınlar gərək möhkəm olaq. Bahadur bəy 
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öləndə, deyirdim elə həyat bura qədərdi. Mən yaşaya 
bilmərəm, ancaq yaşadım. “Ölənlə ölmək olmaz” deyiblər.  

Nisə xanımın boynun qucaqladı.  
-Bir kömək lazım olsa, mənə xəbər elə, Nisə xanım.  
Həyətdə yüzbaşı Güllü xanımla görüşdü. Bura nəyə görə 

gəldiklərini qısaca xanıma danışdı.  
-Əgər o Ərşəddan xəbəriniz olsa, bizə xəbər verərsən.  
-Baş üstə, xəbər verərəm. – deyib faytona əyləşdi.  
Gün batanda gəlib kəndə çatdılar. Nurcahan anasının 

gəldiyini görüb onu qarşıladı, birlikdə evə keçdilər.  
-Hə, qızım, işlər çox ciddidi, hər yana adamlar salıblar. 

Ərşadı axtarırlar, mənə də dedilər, xəbərin olsa, bizə də de. 
Mən də boyun oldum. Xəbər verərəm dedim. 

 
*** 

Səhər-səhər Güllü xanım Əşrəfgilə adam göndərib Alı 
kişinin yanına gəlməsini tapşırdı. Alı kişi təəccübləndi: 

-Ə, Əşrəf, bu xanım məni neynir? Adam göndərib ki, bir 
yanına gəlsin.  

-Ay qardaş, mən nə bilim. Bəlkə Ərşada görə deyir gəlsin.  
-Olar. Başqa məni neynir ki...  
Alı kişi bunu deyib sumkasını çiyninə salıb xanımgilə yol 

aldı. Nökər onu içəri dəvət elədi.  
-Gəlin içəri.  
Alı kişi salam verib xanıma baş əydi, içəri keçdi. Hələ də 

heç nə başa düşə bilmirdi. Elə bu vaxt qapıdan 17, 18 yaşında 
bir qız içəri keçdi. Xanım onu görcək dilləndi: 

-Gəl, qızım, gəl, qonağımız var. Keç sən də otur.  
Güllü xanım qızının xətri üçün istəyirdi elədiyi yaxşılıqları 

qızı da eşitsin, bilsin.  
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-Alı qardaş, bizim kəndə pənah gətirmisiz. Ərşadın bəyi 
öldürməyin bildim. Dünən sizin kəndə getmişdim yas yerinə, 
Nisə xanıma başsağlığı verməyə. Hər kimdi, ölən bir kəndin 
bəyidi. Oğlun düz eləməyib kişini öldürməkdə.  

Alı kişi hələ də qulaq asır, danışmırdı.  
-Hə, şahın adamlarından gələnlər var, onu axtarırlar. Əgər 

ələ keçsə, onu dar ağacından sözsüz-söhbətsiz asacaqlar. 
Sizin də kəndə getməyiniz olmaz. Mən tapşırıq verəcəm, sizə 
burda ev hazırlasınlar, gəlin burda qalın. Sizə burda dəyib-
toxunan olmasın. Qoyunları da aparın bizim otlaqda otarın, 
nə qədər ki, bu iş var, qalın burda.  

Anasının belə dediyinə, iş gördüyünü qız gözləmirdi.  
Alı kişi dilləndi:  
-Xanım, bizə görə sizə söz gələr. Elə Əşrəfgildə qalsaq 

yaxşıdı. Sağ olun.  
-Yox, Alı qardaş, olmaz. Gedin yır-yığış eləyin, sabah 

adam göndərəcəm, gələrsiz.  
Qulluqçu qız çay gətirib Alı kişinin qabağında süfrənin 

üstünə qoydu. Xanıma, qıza da çay gətirdi, içdilər. Sonra Alı 
kişini yola saldılar. 

Nurcahan anasının üzünə baxdı onun boynunu qucaqladı.  
-Ana, sən çox yaxşı anasan. Mən səni çox sevirəm. – 

deyib üzündən öpdü, sevincdən gözü yaşardı. 
Anası ona təsəlli verdi.  
-Qızım, sənin xoşbəxtliyin üçün hər şey edərəm, təki sən 

xoşbəxt ol. 
Qızını qucaqladı. 
-Mənim gözəl qızım, ağıllı qızım. – deyib alnından öpdü.  
 

*** 
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Alı kişi hələ də başa düşə bilmirdi xanımın hərəkətini, 
nəyə görə belə hörmət eləyir bizə.  

Qardaşı onu həyətdə gözləyirdi. Alını görəndə qarşısına 
yeridi. 

-Qardaş, xeyirdimi, niyə gec gəldin? Gəl otur, danış nə 
haqq-hesabdır? 

Bəyim xala da gəldi, məsələni hələ açıb kişiyə deməmişdi. 
Ərşadın onun qızını istəməyini Alı bilmirdi. 

Alı nə görmüşdü nə eşitmişdi hamısın bir-bir danışdı. 
Ancaq sonda başını buladı. 

-Bilmirəm bu hörmət nəyə görədi.  
Bəyim xala özün saxlaya bilmədi.  
-A kişi, Ərşad onun qızın istəyir. Qız da onun dərdindən 

divanədi.  
Alı indi anladı bunlar nəyə görədi. 
Səhər tezdən Güllü xanımın qulluqçusu gəlib onlara 

xanımın sözün yetirdi. 
-Sizin ev hazırdı, yığışın gedək. Qoyunları da gəlib 

aparacaqlar otlağa, narahat olmayın.  
Alı Əşrəfə yaxınlaşdı.  
-Qardaş, bizi bağışla, məcburuq gedək. Ərşad gəlsə, danış, 

ona xəbərdar elə, işdən hali olsun, mən də yerbəyer olaq 
gələcəm.  

Sağollaşıb həyətdən çıxdılar. At arabasına yüngülvari 
əşyaları yığıb oturdular arabada.  

Güllü xanım eyvanda durub onları gözləyirdi. Elə ki, at 
arabası göründü, pilləkənlə həyətə düşdü. “Xoş gəldin” elədi. 

-Öz eviniz kimi oturun, durun, bura sizin öz evinizdi.  
Alıgili yaxşı, təmiz bir otağa yerləşdirdilər. Yerə təzə 

gəbələr salınmışdı. Bəyim arvad dilləndi: 
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-A kişi, bunun xəcalətindən necə çıxacayıq? Xanım 
əlindən gələn hörməti bizə eləyir. Allah axırın xeyir eləsin.  

Xanım onlara qulluqçu ayırdı. Tapşırıq verdi:  
-Onların yeməyin, içməyin vaxtı-vaxtında verin nə 

ehtiyacları olsa yerinə yetirin.  
Güllü xanım nə eləyirdi bir qızının xətri üçün edirdi. “Təki 

qızım xoşbəxt olsun, bir uşaqdı. Sevir-sevsin, mənim kimi 
olmasın qızımın həyatı”.  

O vaxtı Güllü xanımın yaşı az olsa da ona kimidi baxan, 
özümdən yaşca böyük olan bəyə zorla ərə vermişdilər, onnan 
da bu qızı dünyaya gəldi. Bəy də xəstələnib dünyadan köçdü.  

Xanım Nurcahanı yanında oturdub onun saçını sığalladı.  
-De görüm, razısan mənim onlara olan münasibətindən?  
Qız anasının üzünə baxıb başını aşağı əydi. 
-Hə, ana, razıyam. Çox sağ ol. Səndən bir istəyim də var. 

İcazə ver, Ərşadı evə dəvət eləyim. Həm də sən onunla tanış 
ol, gör necə oğlandı. Mən də bir dəfə görmüşəm, danışım, 
dərindən tanıyım onu, nə deyirsən?  

-Qızım, bax, bu olmadı. Bizə nə deyərlər? Həm adam 
öldürüb, həm də şahın adamları onu axtarırlar.  

-Ana, elə eliyərəm heç kim bilməsin. Razı ol, sənə qurban 
olum, ana, onu görmək istəyirəm.  

Ana qızının yalvarışlarına dözə bilmədi.  
-Yaxşı, qızım, elə elə ki, heç kim bilməsin.  
 

*** 
Yüzbaşı səhər tezdən durub adamlarını sıraya düzdü.  
-Biz onu bu dağlarda çətin taparıq, qayıdırıq. Hazır olun.  
Atları tövlədən çəkib hazırladılar. Yola düşdülər, necə 

gəlmişdilər, elə də qayıdıb getdilər.  
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Ərşad onların getdiyini biləndən sonra evlərinə gəldi. 
Qapını açıb içəri keçdi, ancaq boş evdə oturmaq istəmədi. 
Həyətə çıxdı, köhnə taxtın üstündə oturdu. “Bəlkə gedim ata-
anamı gətirim evimizdə qalsınlar? Yox, hələ gözlüyək 
öyrənim görüm gələnlər həqiqətən gediblər?”  

Ərşad yaman acmışdı, evdə də yeməyə heç nə yox idi. 
Durub atın yəhərinə bağladığı torbasını gətirdi. Açıb içindən 
quru təndir çörəyi, bir az da quru motal pendiri götürüb özünə 
süfrə açdı. Nə var yedi, sonra içəri keçdi. Bir dolça su 
doldurub içdi, qapını bağlayıb açarı daşın altına qoydu. Ata 
minib meşə yolu ilə dayısıgilə yola düşdü. Ərşad tələsmirdi, 
istəyirdi ki, şər qarışanda kəndə çatsın ki, heç kim görməsin. 

Əmisigilin qapısın açıb atı həyətə sürdü, qoyunları ağılda 
görmədi.  

-Ə, bu kişi nə qayırır, indiyəsən gəlib çıxmıyıb?  
Dayısı Ərşadın gəldiyini görüb həyətə çıxdı. Ərşad onunla 

görüşdü.  
-Dayı, atam naxırdan gəlmiyib, hələ gedim görüm hardadı.  
-Dayan, bala, tələsmə, gəl otur, görüm sənin işin necədi. 

Eşitdim səni tutmağa gəliblər?  
-Hə, dayı, qayıdıb getdilər. Onlar bir də buralara gəlməz.  
-Yox, oğlum, ehtiyatlı ol, gözə çox görünmə. Onların 

adamları var, xəbər verəcəklər, səni izliyəcəklər. Ona görə də 
aralıqda çox dolaşma.  

-Yaxşı, dayı, düz deyirsən, onlar belə rahatlıqla yaxamdan 
əl çəkən deyillər. 

Ərşad durmaq istədi, dayısı qolundan tutdu.  
-Otur hələ, danışım, sonra gedərsən.  
Dayısı nə olmuşdu, hamısın danışdı. Ərşad işdən halı oldu.  
-Dayı, indi mən Qasımı görüb gəlirəm.  
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-Yaxşı, tez gəl, uşaqlar səni gözləyir, bir yerdə yemək 
yeyək.  

-Dayı, məni gözləməyin siz yeməyinizi yeyin, - deyib 
qapıdan çıxdı.  

 
*** 

Qasım Ərşadı görəndə çox sevindi.  
-Ə, qardaş, nə yaxşı gəldin. İşdən xəbərin var?  
-Güllü xanımı belə bilməzdim, zalım qızı kişidən də 

qeyrətlidi. Atamgilə ev verib, qoyunları da onun adamları 
otarır.  

-Ta nə istəyirsən? Bir qız qaldı, onu da verər, inşallah.  
-Qasım, bilirsən, onlar öz borcların yerinə yetirdilər. 

Qadın da olsa, işin biləndi. Sağ olsun, gərək onun 
hörmətindən əməlli-başlı çıxaq. İndi neyniyək qardaş anamı, 
atamı görüm?  

-Dur, atı salaq tövləyə, gedək.  
Atı tövləyə bağlıyıb həyətdən çıxdılar.  
Xanımgilin həyətindən hələ də səs-küy gəlirdi, görünür 

atlar hələ də həyətdədilər. Qasım qapını döyəndə nökər açdı 
və onu tanıdı.  

-Kim lazımdı?  
-Bizə Nurcahan xanım lazımdı. Nurcahan xanıma xəbər 

verin Qasım gəlib.  
Nökər xanım qulluqçuya yaxınlaşdı.  
-Get, kiçik xanıma denən Qasım gəlib, sizi görmək istəyir.  
Ərşad kənarda, qaranlıq yerdə dayandı ki, qız onu 

görməsin, özü də utanırdı. Həyətdən səs gəldi, Qasımı 
çağırdılar. Qasım Ərşada əl elədi. 

-Gəl.  
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-Yox, sən get, mən sonra gələrəm.  
Qasım həyətə keçdi, Nurcahan xanıma salam verdi, qız 

salamı aldı.  
-Hə, Qasım nə xəbərlə gəlmisən?  
Qasım utana-utana dedi:  
-Xanım, Ərşad da gəlib, ata-anasını, həm də sizi görmək 

istəyir.  
-Hanı o, niyə içəri keçmir, çöldə dayanıb gözləyir?  
Nurcahan özündən asılı olmayaraq qapıya tərəf qaçdı. 

Çölə çıxanda qaranlıqda heç kimi görmədi, ora-bura baxdı, 
bircə dəfə:  

-Ərşad, hardasan? – deyə astadan səsləndi.  
Ərşad qaranlıqdan çıxdı.  
-Burdayam!  
Nurcahan Ərşadı görəndə özünü itirdi, qolların açıb onun 

boynunu qucaqladı.  
-Axır ki, səni gördüm.  
Ərşad bunu gözləmirdi, mat qalmışdı. Yəni bu qız bunu bu 

qədər sevir? Onun qolları yanına düşmüşdü. Həsrətdən yanan 
hər iki ürək elə çırpınırdı ki, az qalırdı sinədən bayıra çıxsın. 
Nurcahan onun boynunu buraxdı.  

-Niyə içəri gəlmirsən? Gəl içəri, anam da səni görmək 
istəyir.  

Onlar içəri daxil oldular. Qasım bu mənzəriyə elə maraqla 
baxırdı.  

-Halal olsun belə qıza. – Öz-özünə dedi.  
Ərşad dayandı.  
-Anannan utanıram. Gedək anamgilə, görək, bir özümə 

gəlim, sonra gedərik.  
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Atasıgil olan otağa keçdilər. Ata-ana oturub dərdləşirdilər. 
Qapı açılanda xanımı gördülər, ikisi də ayağa qalxdı.  

-Oturun, narahat olmayın, görün sizə kimi gətirmişəm...  
Üçü də qapıya baxdılar. Ərşad içəri keçdi. Anası tez 

boynunu qucaqladı.  
-Ay bala, nə yaxşı gəldin. Elə indi səndən danışırdıq.  
-Nə yaxşı gəldin! – Atası da onun boynun qucaqladı, kişi 

az qaldı uşaq kimi sevincindən ağlasın.  
-Yaxşı, ata, siz necəsiz? – Gözaltı otağı süzdü. – Yox, 

yeriniz yaxşıdı.  
-Hə, bala, Allah xanıma kömək olsun. Nə yaxşı ki, o 

varıymış, bizə çox hörmət elədi.  
Ərşad qızın üzünə baxanda bildi ki, bunların hamısını qız 

eləyib.  
-Sən söhbət elə, mən gedim anama sənin gəldiyini deyim.  
Qız çıxdı otaqdan, Qasım da gəlib əyləşdi.  
-Hə, oğul, danış, kənddə necədi vəziyyət? Deyir gəliblər 

səni tutub aparalar, düzdü?  
-Hə, ata, gəlmişdilər, getdilər. Ağlım kəsmir bir də gələlər.  
-Yox, oğlum, onlar bir də gələcək, ehtiyatlı ol. Ərşad, 

bəlkə qayıdaq kəndə, öz evimizə?  
-Niyə burda pisdi?  
-Yox, oğlum, istəmirəm kiminsə kölgəsində olum.  
-Yaxşı, bir neçə gün keçsin baxarıq.  
Qapı döyüldü. Ərşadı çağırdılar.  
-Xanım sizi görmək istəyir.  
Ərşadın üst-başı elə də yaxşı deyildi, neçə gün idi çöllərdə 

idi.  
-Belə üst-başla necə gedim xanımın yanına?  
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-Bala, təmiz paltarım var, gətirmisən, bəlkə əynini 
dəyişəsən.  

-Hə, ana pis olmaz.  
Ərşad əynini dəyişdi, çölə çıxdı, nökər onu gözləyirdi. 

Getdilər.  
Qulluqçu qapını açdı, içəridən xanımın səsi gəldi.  
-Gəlin!  
Ərşad utanırdı xanımla görüşməyə, ancaq əlacı yox idi, 

içəri keçdi salam verdi. Xanım salamı aldı. 
-Xoş gəlmisiz, gəlin əyləşin.  
Ərşad qalın döşəyin üstündə bardaşqurma oturdu, bilmirdi 

nə danışsın. Xanım diqqətlə ona baxırdı, deyəsən, çox xoşuna 
gəldi, boynu-buxunlu gözəl bir oğlan. “Yox, qızım ağzının 
dadın bilir. Allah qızımı xoşbəxt eləsin”.  

Xanım fikirdən ayrıldı.  
-Ərşad, bala, danış görüm, Kərbəlayının niyə öldürdün, 

səbəbi nə idi.  
-Xanım, atamı şallaxla vurdu, dözə bilmədim, mən də onu 

vurdum.  
-Elə buna görə?  
-Bir də nökərləri iki dəfə mənə hücum elədilər, məni 

döyməklərinə imkan vermədim. Mən cəld tərpənib onları 
döydüm. O da məndən qisas almaq üçün bizə gəlir, evdə 
olmuram, atamı vurur. 

Xanım başını buladı.  
-Lap yaxşı eləmisən, o elə ölməli adamdı. Ərşad, bala, 

atangil hələ ki, qalsın burda, qoyunları da adam ayırmışam 
otarırlar. Sən də hələ ki onların yanında qal. Aralıqda çox 
görünmə, dünən mənə xəbər gəlib. Qaradağın bütün bəylərini 
çağırıblar, görək orda nə deyəcəklər, mənə də xəbər çatar, 
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inşallah, görək bu işin axırı necə olacaq. Nurcahan da nə 
dedi, elədik burda qalmağınıza görə narahat olmayın, sən də 
mənim övladlarımdan biri. Get, atangilin yanında qal.  

-Yaxşı, xanım. Qasım qardaşımı yola salım qayıdaram.  
Otaqdan sağollaşıb çıxdı. Atasıgil olan evə gəldi. Xanımla 

olan danışıqları bunlara başa saldı.  
-Görək bəylərə nə tapşırıq verəcəklər.  
Qasımı yola saldı.  
-Sabah görüşərik.  
Geri döndü, istədi həyətdə oturub tək qalsın, olanları bir-

bir gözdən keçirsin. Evin qabağında daşın üstündə oturdu. 
Anası çölə çıxdı.  

-Ay bala, səni gözləyirik. Gəl, yat.  
-Ana, siz yatın, mən gələcəm, narahat olmayın.  
Bəyim xala qapını astadan örtdü, gecə ayaz idi, adam 

üşüyürdü. Payız havası adama təsir edirdi, yağış yağmasa da 
hava soyuq idi. Nurcahanın hərəkətlərini gözünün qabağında 
canlandırdı. “Bu qız doğrudan məni sevirmiş, məni görüncə 
boynuma sarıldı. Allah axırın xeyir eləsin. Durum gedim 
yatım, neçə gündür yaxşı yatmıram. Səhər açılsın görüm 
neynirəm”. Durmaq istədi, ayaq səsləri eşitdi, arxaya baxanda 
gözlərinə inanmadı, gələn Nurcahan idi. Ərşad tez ayağa 
durdu.  

-Ay qız, nə gəzirsən bu gecə gözü? Mən də elə bilirdim 
yatmısan.  

-Nə danışırsan, Ərşad, yuxu məndən qaçır. Səni görən 
gündən yuxuma haram qatmısan, yata bilmirəm.  

Ərşad eləmədi tənbəllik, qızın iki əlini də əlinin içinə sıxıb 
ürəyinin başına qoydu.  
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-Həmin gündən bu ürək də əzab çəkir, ancaq səni 
düşünürəm. Yuxum ərşə çıxıb, mən də yata bilmirəm. 

-Ərşad, sənin də yuxun yox, mənim də. Səhərə qədər 
yatmayaq, bizim bu ilk görüşümüz əbədi olaraq qəlbimizdə 
qalsın.  

Hava soyuqlaşırdı səhərə doğru getdikcə, Nurcahan 
Ərşadın qolları arasına sığınmışdı. Onun ürəyinin çırpıntısını 
da eşidirdi. Səhərə yaxın dan yeri qızaranda Ərşad 
Nurcahandan ayrıldı. Əllərindən tutub buraxmaq istəmirdi.  

-Səndən bir xahişim var. Atamdan, anamdan göz-qulaq ol, 
onlara baş çək, yaman günün ömrü az olar, - deyib onun 
əllərini buraxdı.  

Nurcahan pilləkənə çatana qədər neçə dəfə geriyə baxdı. 
Ərşad qaranlıqda durub ona baxırdı. Nurcahan qapını sakitcə 
açdı ki, anasının xəbəri olmasın. Soyunub yerinə uzandı, elə 
bilirdi Ərşad onun əlindən tutub əllərin, dodağına 
yaxınlaşdırıb öpdü. Sanki, Ərşadın üzündən öpürdü, şirin 
xəyallarla yuxuya getdi. 

*** 
 

Güllü xanım adəti üzrə yataqdan tez durardı, bütün işlərə 
nəzarət özü edərdi. Sonra çəkilərdi otağına, öz işləri ilə 
məşğul olardı. Qulluqçudan soruşdu: 

-Nurcahan yatıb?  

-Bəli, xanım, yatıb.  

-Yatsın, hava soyuqdu, dursa da nə işi var, yatmağı 
yaxşıdı.  

Xanım bilmirdi səhərə qədər Ərşadla bir yerdə olub 

yatmayıblar. 
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Alı kişi olan evin qarşısına gəldi, Ərşadı görmək istədi. 

Nisə xala çölə çıxanda xanımı gördü, salam verdi, xanım 
salamı aldı, Ərşadı soruşdu.  

-Evdə yoxdu, xanım, alaqaranlıq durub getdi. Dedi, ana 

tez gedim, məni görən olmasın.  
-Hara getdi?  

-Demədi, xanım.  

-Nə yaxşı... Allah köməyi olsun! – deyib öz otağına 
qalxdı, içəri keçdi, qapını bağladı, oturub Ərşadı fikirləşdi. – 

Mən ona necə kömək edim, bu söz-söhbət bitsin?  

Çox fikirləşdi bir yana çıxara bilmədi bu fikrini: “Yaşayaq 
görərik, bir yol taparıq”. 

 

*** 

Ərşad tezdən gəlib Qasımgildə atını yəhərlədi, tüfəngi 

götürdü, xəncəri belinə bağladı. Ata minmək istəyəndə Qasım 
evdən çıxdı.  

-Deməli, gizlin qaçırsan?  

-Qardaş, səni yuxudan eləmək istəmədim.  

-Ərşad, bilirsən, mən qərar vermişəm, sən nə qədər ki, 

çöllərdəsən, mən də səninlə gedəcəm. Anamın razılığını 
almışam, istəsən də, istəməsən də gedəcəm.  

Ərşad gördü əl çəkmir.  

-Yaxşı, Qasım, indi mən gedim, gələn dəfə birlikdə 
gedərik. Xanımın yanından sənə yəhərli, yüyənli bir at alarıq. 
Sonra olarsan mənə yoldaş. Necə dedim, razısan?  

-Razıyam. Məni aldatmırsan?  
-Kişi sözü... Gedirəm kəndə, bir baş çəkim, axşam 

gələcəm.  
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Ərşad gedəndən sonra Qasım eləmədi tənbəllik, günorta 
çağı özün yetirdi Nurcahanın yanına.  

-Xanım, sizinlə bir iş haqqında xəbər vermək istəyirəm.  
-Qasım, nəsə de görüm nə deyəssən?  
-Xanım, mən Ərşadı tək qoymaq istəmədim. Qorxuram 

ona bir şey olar. Ona görə dedim onu tək qoymayın, həmişə 
onun yanında olum.  

Xanım:  
-Ol da, kim nə deyir sənə?  
-Yox ey, ay xanım, Ərşad da dedi ki, Güllü xanıma 

deyəcəm, sənə bir at versin. Tüfəngimiz də var.  
Onnan sonra qız fikrə getdi. “Bu yaxşı fikirdi, Ərşad tək 

olmasın. Anama deyim buna bir at versin”.  
-Qasım, otur burda, gəlirəm.  
Qız anasının otağına keçdi, anası nəsə kağızları töküb yerə 

hansısa sənədləri axtarırdı.  
-Hə, qızım, gəl. Xeyirdimi?  
-Hə, ana, xeyirdi.  
-De görək, o nə xeyirli xəbərdi?  
-Ana, mənə yəhərli, yüyənli bir at lazımdı.  
Güllü xanımı gülmək tutdu.  
-Atı neynirsən qızım? Bəlkə Ərşadınan bir qaçaqlıq etmək 

istəyirsən?  
-Hə, ana, mən də qaçaq olmaq istəyirəm.  
-Boy, başıma xeyir. Elə bircə bu qalmışdı ki, Güllünün 

qızı qaçaqlıq etsin.  
-Ay ana, mən yox, Qasıma deyirəm at lazımdı. Ərşadın 

yanında olsun, tək olmasın, qorxuram.  
Xanım indi qızının fikrini anladı.  
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-Düz deyirsən, qızım tək əldən səs çıxmaz. Nökərə indi 
deyərəm gedib ilxıdan yaxşı bir at tutub gətirər. Elə sonra 
silah da verərik.  

-Yox, ana, silahları var.  
-Lap yaxşı, nə lazımdı de.  
-Bir də ana, axşam baxmışam, onların paltarları çox 

köhnədi, bəlkə onlara geyim, çəkmə verəsən?  
Arvad qızın üzünə baxdı.  
-Sonra nə istəyirsən? Bəlkə səni də verim Ərşad aparsın 

özü ilə?  
-O lap yaxşı olar, ana! – deyib güldü. – O da olan günü 

olacaq, onda o gəlib istəyəcək məni səndən. Alt paltarı yox 
məni, məni...  

Xanım qızının belə açıq danışığından xoşu gəldi.  
-O gün tezliklə gəlsin, mən də arzuma çatım. Nənə olum, 

nəvə görüm.  
-Görərsən, ana, görərsən. 
Xanım çağırıb nökərə göstəriş verdi:  
-Tez get ilxıçıya denən yaxşı bir at seçsin, gətir bura. Elə-

belə at yox, yaxşı hədiyyə verəcəm.  
Nökər: “baş üstə” deyib getdi. Xanım gördü Qasım 

həyətdə oturub. Qulluqçuya dedi:  
-O qonağa yemək-içmək verin.  
-Oldu, xanım.  
Nurcahan anasından ayrılıb Qasımın yanına gəldi.  
-Qasım, işin düzəldi. Bu saat at gələcək, demişəm sizə 

paltar da verəcəklər üst-başınız pis gündədi.  
Qasım utandı:  
-Kasıbçılıqdı, xanım, neyniyək. Kasıbın olanından...  
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-Yemək gətirəcəklər, yeməyini ye. At gəlincə otur burda. 
Gələcək, görüm sizə yaraşan atdı? Bir də Ərşadı sənə, səni də 
Allaha tapşırıram. 

-Xanım, canımı verərəm, qoymaram qardaşıma nəsə olsun.  
Xanım getdi. Yemək gətirdilər. Qasım əvvəl utandı, ac 

olduğuna görə yeməyin hamısını yedi, bir dolça ayranı da 
üstündən içib: “ya Allah, sən acların qarnın doyur” dedi. 

Qasım xeyli gözlədi, nökər yedəyində bir at gətirdi həyətə, 
ağaca bağladı ki, xanıma xəbər versin. Qasım ata baxdı az 
qaldı ağlı başından çıxsın, göydəmir xal-xal at. “Bunu xanım 
mənə verəcək?” Xanıma xəbər verdilər, eyvandan ata baxdı, 
çox xoşuna gəldi. “Halal olsun sənə, Ərşad, belə atların mini 
sənin kimi igidə qurbandı”. Nökər yəhər də gətirdi. Qasım 
atın yanına gəldi, alnın sığalladı, əlin belinə çəkdi at yekə 
gözləri ilə Qasıma - yeni sahibinə baxırdı. Qasım atı 
yəhərlədi,  yüyəni başına keçirdi, durub ata baxdı, at daha da 
gözəlləşdi. Nurcahan xanım da ata baxırdı, onun da xoşuna 
gəlmişdi, ancaq Ərşadın atın görməmişdi. “Kaş, bu atı Ərşad 
minəydi. Baxaram, Ərşadın atı bundan pis olsa, ilxıda olan ən 
yaxşı atı ona verəcəm, yaxşı deyiblər: “At igidin yaraşığıdı””.  

-Hə, Qasım, at xoşuna gəldi?  
-Hə, xanım, Allah köməyin olsun, lap yaxşıdı.  
-Ərşadın atı yaxşıdı, yoxsa bu?  
Qasım bilmədi nə desin.  
-Xanım, görəndə özünüz biləssiz, mən heç nə deyə 

bilmərəm.  
Ərşadın atı Kərbəlayımın atı idi. Çox gözəl, qara rəngli 

gözəllər gözəli, adam baxdıqca baxırdı, elə Ərşada yaraşan 
idi.  
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Nökər bir bağlama gətirib ona verdi. Qasım bildi ki, 
paltardı, torbanı çiyninə atdı, xanımla sağollaşıb həyətdən 
çıxdı. At yedəyində piyada düz evə gəldi. Anası atı görəndə 
təəccübləndi. 

-Bala, bu atı hardan aldın?  
-Ana, Güllü xanım bağışladı, hələ üstəlik paltar, çəkmə də 

verdi. Ərşad gəlsin geyinək baxaq.  
Qasım atı həyətdə ağaca bağladı. Yəhəri belindən götürüb 

ağacın üstünə qoydu, təzə yəhər idi. Atın qabağına ot qoydu, 
gedib kənarda oturub ata baxmağa başladı. 

 
*** 

Axşam gün batanda Ərşad gəlib çıxdı. Qasım onu 
qarşıladı. Atdan düşdü, çox yorulmuşdu.  

-Qasım, bir az su ver içim. Bütün günü gözlədim bəylərin 
bir yerə yığışmasından xəbər bilim, öyrənə bilmədim.  

Ərşad tövlənin qarşısında ağaca bağlanan atı gördü. 
-Bu nədi, Qasım?  
-Ə, qardaş, sən gedən kimi özümü verdim xanımgilə. Nə 

vardı hamısını danışdım xanıma, o da anasına xəbər verdi. 
Gətirib bu atı verdilər. Özü də bilirsən nə dedilər?  

-Nə dedilər?  
-Xanım ərz elədi ki, Ərşadı sənə tapşırıram, onu tək 

qoyma. Bir yana gedə, onunla get-gəl sən də. Razılaşdın.  
-Əlbəttə, xanımın sözün yerə salmaq olmaz.  
-Bu gündən mən də səninlə hara getsən gedəcəm. Hələ bu 

nədi, gör nələr gətirmişəm.  
Evdən torbanı gətirib yerə boşaltdı, içindən paltar, çəkmə 

töküldü.  
-Bu da bizim paltarlar...  
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Ərşad məttəl qalmışdı. Qasım onsuz nələr eləmişdi.  
-Halaldı sənə, qardaş.  
-Mənə yox, Nurcahana. Xanım dedi ki, üst-başımız 

köhnədi, sizə təzə paltar lazımdı. Anası da əmr verdi hər şeyi 
hazırladılar. İndi götür geyin, görüşə gedəcəksən.  

-Yox, indi getmirəm, yorulmuşam, sabah gedək. Görək 
xanım bir şey bilir bu bəylərin yığışmasından. Yəqin ki, o 
bilər.  

-Yaxşı, dur, su töküm, əl-üzünü yu, çörək yeyək, günorta 
orda yemişdim, acmışam.  

Qasımın anası yuxa bişirmişdi, isti-isti pendirnən yaxşı 
yedilər, qazan yeməyinə ehtiyac qalmadı, döşəyin üstünə 
uzandılar.  

Ərşad soruşdu:  
-Başqa nə danışdız? Nurcahannan?  
-Heç nə, elə sənə danışdıqlarım. O nə deyir, anası o dəqiqə 

yerinə yetirir.  
-Halal olsun Güllü xanıma, çox yaxşı qadındı.  
-Səni yaman çox istəyir. Mənə deyir ki, Ərşadı tək 

buraxma, onu qoru, mən də dedim baş üstə. 
Səhər açılanda Ərşad istədi durub çıxsın həyətə Qasımı 

yatmış görüb durmadı. “Qasım duranda duraram”. Yerində 
uzanıb Nurcahanı fikirləşdi. “Bu qız doğrudan da anasına hər 
söz-söhbəti danışır. O da neyləsin bir qızdı, başqa övladı 
yoxdu, ona görə də xətirinə dəymir. “Hə” deyə canla-başla 
yerinə yetirdi. Qasım dursun, göndərim getsin bir xəbər var, 
ya yox, öyrənib gəlsin. Nurcahanı da görsün, desin axşam 
gələcəm anamgili görməyə, orda görüşərik”.  

Qasım Ərşadın durduğunu bildi.  
-Qardaş, durmusan, dur görək, günortadı.  
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Qasım tez durdu.  
-Mən hazır.  
Qalxıb paltarın geyindi.  
-Dur görək, neynirik, yatmışıq rahat. Bəlkə qapını 

kəsdilər, dedilər: “Əlinizi qaldırın, çıxın çölə onda nə 
deyərik?”  

-Ərşad, düz deyirsən.  
-Qasım, biz ehtiyatlı olmalıyıq. Hər dəqiqə bizi tuta 

bilərlər. Qasım ağlıma bir fikir gəlib.  
-Yenə nə fikirləşmisən, de görüm ağıla batandı?  
-Gəl belə edək, sən mənimlə gedirsən. Anan tək qalır, 

anan getsin anamgilnən qalsın bir yerdə. Ya xanıma deyək, 
ona ayrı otaq versin, orda qalsın, bu məncə yaxşı olar.  

Qasım bu təklifi gözləmirdi.  
-Qardaş, birdən xanım razı olmadı?  
-Razı olar. Nurcahana deyərik, razı salar.  
-Nə bilim deyək, görək nə deyir?  
Axşama qədər oturub belə söhbət etdilər atlara baxdılar. 

Qasım öz atın təriflədi, sevinci yerə-göyə sığmırdı.  
-Yaxşı atdı, ancaq sənin qaragözünə çata bilməz.  
Qapının ağzında kimsə göründü, qaranlıq olduğu üçün 

tanımadılar.  
-Kimdi?  
Ərşad atın o biri böyrünə keçdi ki, onu görməsinlər.  
Qasım bir də səsləndi:  
-Kimdi ə?  
Nökərin səsi gəldi.  
-Qasım qardaş, mənəm.  
Qasım ona yaxınlaşdı.  
-Xeyirdimi bu gecə gözü?  
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-Şərə nəhlət. Xanım dedi ki, bir bizə gəlsin.  
-Get, gəlirəm.  
Nökər çıxıb getdi. Qasım Ərşada yaxınlaşdı.  
-Qardaş, xanım məni çağırır, bəlkə bir yerdə gedək.  
-Yox, sən get, əgər lazım olsa, mən sən gələndən sonra 

gedərəm. Qasım, ə, get təzə paltarı gey, köhnə paltarda 
gedərsən xanımın acığı tutar.  

-Yox, Ərşad, burdan gedəndə paltarı geyinib gedərik.  
Qasım çıxdı. Xanımgilə çatanda qapının ağzında dayandı. 

“Allah xeyir eləsin” deyib qapını döydü. Qapı açıldı.  
-Gəl içəri, Qasım qardaş.  
İçəri keçib həyətdə dayandı, xanımın nə deyəcəyini 

gözlədi. Xanım Qasıma “evə gəl” deyib eyvandan otağa 
keçdi. Qasım otağa keçdi. Xanım ona buyurdu: 

-Keç otur, yaxşı qulaq as dediklərimə. Ərşada xəbər 
verəsən. Mahalın bütün bəylərinə tapşırıq veriblər Ərşadı 
tutub divana təhvil versinlər. Ərşadın buralarda qalmağı 
qorxuludu, mən də bilmirəm neyniyim. Nə kömək lazımdı 
eliyəcəm, mənə Ərşad lazımdı, qızım onu çox sevir.  

-Xanım, Ərşad bizdədi, anasıgili görmək istəyir, bəlkə 
gəldi bura.  

-Hə, gəlsə özüynən də danışaram. Yaxşı, get, denən 
gələndə məni görsün. Nə lazım olsa mənə deyərsiz.  

Qasım tez, tələsik evə gəldi. Ərşad onu gözlüyürdü.  
-Ə, nə xəbər var?  
-Qardaş, vəziyyət pisdi. Gedirsən, dur tez get, xanım səni 

gözləyir.  
*** 

Ərşadla xanım bir saata yaxın söhbət etdilər. Xanım onun 
daha da ağıllı olduğunu hiss etdi.  
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-Ərşad, oğul, sən mənim elə bil ki, oğlumsan. Nə kömək 
lazım olsa, de. Sizin xoşbəxtliyiniz üçün hər şeydən; var-
dövlətdən, candan keçərəm. Təki siz xoşbəxt olun.  

-Sağ olun, Güllü xala, mən istəyirəm sizdən bir xahiş 
eləyim. Əgər istəsəz, Qasımın anası gəlib anamgilnən bir 
yerdə qalsın. Qasım əl çəkmir ki, səninlə gedəcəm.  

-Düz deyir, oğul, tək olmaz. Səni qarşıda qaçaqlıq həyatı 
gözləyir. Ya təslim olmalısan, ya da axıra qədər mübarizə 
aparıb bu bəylərin kökün kəsməlisən. Qaldı Qasımın anasına, 
gəlsin. Başqa otaq hazırladım, orda qalsın, nə qədər ki, Qasım 
səninlədi.  

-Çox sağ olun, Güllü xala. Allah sizi başımızın üstündən 
əskik eləməsin.  

Ərşad gələndən Nurcahan onu gözləyirdi. Anasının 
otağından nə vaxt çıxacaqdı, səbri artıq tükənirdi, Axır ki, 
Ərşad xanımın otağından çıxdı. Həyətə düşəndə Nurcahan 
onu səslədi: 

-Ərşad, Ərşad.  
Onun səsini tanıdı, dayanıb geri baxanda qızı gördü. Qız 

tələsik ona sarı gəlirdi. Ərşad da ona tərəf addımladı. Əlini 
uzadıb ona sarı əyildi, əlindən tutub qucaqladı.  

-Niyə çıxmırsan otaqdan? Səni çox gözlədim. Darıxmışam 
səndən ötrü, Ərşad.  

-Yaxşı, gəl gedək, görüm atam-anam necədi.  
Ərşad qapını döydü, atası qapını açdı, görüşdülər.  
-Gəl, qızım, keç içəri.  
Nurcahan içəri keçib taxtın üstündə əyləşdi. Ərşad 

anasının yanında oturub hal-əhval elədi.  
-Darıxmırsız, ana?  
-Nə bilim. Nə vaxt öz evimizə gedəcəyik?  
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Nurcahan dilləndi:  
-Bəyim xala, bura da sizin evdi, heç narahat olmayın. 

Ərşadın işi bir yana çıxar, onda qayıdarsız kəndə.  
-Hə, bala. Allah sizə kömək olsun, bala. Anana da, sənə 

də, vallah, bilmirəm necə öz razılığımı bildirəm.  
-Ana, Güllü xalıya demişəm. Qasımın anası da gəlib burda 

qalacaq, ayrı bir otaq hazırlayacaqlar, orda olacaq hələlik. 
Çünki Qasım mənim yanında olacaq, tək olmuyum.  

-Hə, bala, yaxşı fikirdi. Təklik heç bir şey deyil, bir-
birimizə hayan olun.  

-Yaxşı, ana, biz həyətdəyik, siz yatın, dincəlin. Mən 
gedəcəm Qasımgilə, tezdən kəndə gedəcəyik. Görək orda hal-
əhval necədi.  

-Yaxşı, bala, yaxşı yol.  
Nurcahan da “gecəniz xeyrə qalsın” deyəndən sonra 

həyətə çıxdılar. Ərşad qızın qolundan tutub qaranlıq yerə 
çəkdi.  

-Gəl bəri Anan görər bizi, ayıbdı. Başqaları da görməsin, 
bizim bu münasibətimiz hələlik yaxşı deyil.  

*** 
Çox söhbətdən sonra Ərşad ayrılıb Qasımgilə getdi. Qasım 

da yatmamışdı, tez-tez çölə çıxır, atlara baş çəkirdi. Ərşad 
gələndə həyətdə durmuşdu.  

-Hə, qardaş, gəl çıx da gözümün kökü saraldı.  
-Ay zalım balası, ayrılmaq olur ki… Qız elə danışır adam 

ayrılmaq istəmir.  
-İnşallah evlənərsən, o qədər danışar, qulaq asarsan ki, 

axırda bezərsən.  
-Yaxşı, dur yataq, səhər tez durub kənddən çıxmaq 

lazımdı, heç kim görməsin.  
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Yatağa uzanan kimi Ərşad yuxuya getdi. Qasım səhəri 
fikirləşirdi: “Görən, necə olacaq bizim işimiz? Allah bizə 
kömək olsun”.  

Səhər alaqaranlıq durdular. Qasım təzə paltarları gətirdi, 
hər ikisi geydilər, lap bəyə oxşadılar.  

-Hələ xəncəri belinə bağla, görüm.  
Ərşad xəncəri kəmərinə taxdı, tüfəngi əlinə alıb dayandı.  
-Necədi, yaraşır mənə bu libas?  
-Ə, qardaş Qaradağ mahalında sənnən boylu-buxunlu bəy 

yoxdur. Allaha and olsun!  
Qasım da geyindi, onun xəncəri yox idi.  
-Gərək bir dənə də xəncər alam xanımdan, xəncərsiz 

olmaz. 
Ata mindilər, kənddən çıxdılar. Meşə yolu ilə gedirdilər 

ki, keç kim görməsin.  
 

*** 
Dağın döşündə dayanıb kəndə baxdılar, tək-tək evlərdən 

tüstü qalxırdı. “Deməli, qış uzaqda deyil, yaxında qar da 
yağacaq, onda işimiz get-gəlimiz çətinləşəcək”.  

Qasım dilləndi:  
-Ərşad, sən burda dur, mən yenim kəndə, həm sizin evə 

baş çəkim, həm də görüm nə qədər var.  
-Yaxşı, get, ehtiyatlı ol.  
Qasım kəndə gəldi, hələ çox adam durmamışdı, arabir 

itlərin səsi gəlirdi, heyvanlar mələşirdi. Qasım Ərşadgilin 
evinə çataçatda gördü çiynində tüfəng bir nəfər həyətdə o 
başa-bu başa gedir, dayandı. Görəsən, bu kimdi belə? İstədi 
qayıda, fikrin dəyişdi. Yox, bu kişilikdən deyil. Soruşum, 
görüm bu kimdi.  
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Yol ilə gəlib qapıya çatanda həmin adam da qapıya tərəf 
gəlirdi. Qasım yaxınlaşdı salam verdi.  

-Ə qardaş, sənin sabahın xeyir olsun. Əli silahlı kimsən? 
Sən burda nə gəzirsən? 

Yad adam Qasımın üst-başına baxdı fikirləşdi ki, 
bəyzadələrdəndi, buna cavab versin. 

-Dünyadan xəbərin yoxdu, ay qardaş. Kəndin bəyin bu 
Ərşad köpəyoğlu vurub öldürüb. İndi bizim günümüz qaradı. 
Deyirlər gərək bu it küçüyün tapasız. Hər yerə adam qoyublar 
əli silahlı  

Qasım özünü gücünən saxladı.  
-Ə qardaş, deyirlər bəs o yaxşı oğlandı.  
-Kim deyir ə, yaxşıdı? Nəyi yaxşıdı? Yaxşı adam kəndin 

ağsaqqalın öldürər? Lap alçaq adamdı.  
Qasım dayana bilmədi, kişinin çənəsinə bir yumruq 

ilişdirdi. Yad adam arxası üstə yerə dəyən kimi huşunu itirdi.  
-Alçaq sənin kimi olar. Get köpək oğlu.  
Kişinin qılçasından sürüyüb evin arxasına atdı. Tüfəngi, 

xəncəri götürüb həyətdən çıxdı. Ərşad Qasımı görəndə 
yerindən dik qalxdı, bu kimdi silahlı ə?  

-Mənəm, qardaş.  
-Bu nədi, bunları hardan aldın?  
Qasım olanların hamısın danışdı. Ərşad heç Qasımnan 

gözləmirdi ki, o belə iş eliyər.  
-Sağ ol, Qasım, belə getsən, bir başı papaqlı qoymarsan 

qala.  
Qasım kişidən eşitdiklərini Ərşada danışdı. O, fikrə getdi: 

“Hər yerdən yolumuzu kəsəcəklər, gərək bir şey fikirləşək. 
Başımıza adam yığaq, harda kasıba qarşı zülm var, oranı 
dağıdaq, bunun başqa yolu yoxdu. Bizə hələ silah lazım 
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olacaq, ona görə bizə pul, qızıl lazımdı ki, silah alaq. Belə bir 
vaxtda ancaq pul, qızıl lazımdı ki, yanımıza gələnlərə kömək 
eliyək. Ailələri, uşaqları ac qalmasın, qabaqdan qış gəlir 
özümüzə yer lazımdı qışı orda keçirək, gələn adamlara 
oturmağa-durmağa yer olsun”. 

 
*** 

Bütün Qaradağ mahalına xəbər yayılmışdı, kim Ərşadın 
yerin bilib-eləsə, ona dövlət tərəfindən pul veriləcək. Xəbər 
iki günün içində hər kəndə, şəhərə çatdırıldı. Ərşadın aralıqda 
görünməyi, kəndə gedib-gəlməyi qorxulu idi. Kimsə görüb 
xəbər verər. Ərşad oturub fikirləşirdi.  

-Qasım, otur, ağlıma bir şey gəlib. Görürsən bizim kəndə 
gələn el yolu iki yerdən gəlir; bir meşə yolu, bir də iki dağın 
arasından. O təpənin başında yer düzəldək, gələni ordan 
vurmaq olar. Əgər bərkə düşsək dağı asarıq o taya. O yolu da 
heç kim bilmir.  

-Olar. Ərşad, özümüzə qüvvə toplayaq. Bizim kənddə iki 
qardaş var.  

-Onları da yoldaş eliyək özümüzə.  
-Lap yaxşı. Gedəndə onlara deyərəm.  
-Silahımız da varimızdi.  
-Onda burda qalmağın adı yoxdu, kəndə qayıdaq, görək 

neynirik.  
Atlanıb kəndə gəldilər, bura da qorxulu idi. Hər zaman 

kimsə görüb bunların yerin xəbər verərdi.  
Qasımın anasın gəlib aparmışdılar. Qasım bir az rahatlıq 

tapdı. Həmişə bir yerə gedəndə onnan nayran olurdu. İndi 
orda olıduğuna arxayın oldu.  

-Alı dayı, Bəyim xala ordadı, darıxmaz orda.  
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Ərşad istəmirdi Nurcahanın yanına getsin. Əsas o uşaqları 
tapıb danışmaq idi. İş görmək lazımdı, qar yağacaq, vəziyyət 
çətinləşəcəkdi. 

 
*** 

Qasım vurduğu adam 30-35 yaşında olan Ərşadın kəndlisi 
idi. Qasım elə bir yumruq vurmuşdu çənəsinə, o da huşun 
itirmişdi. Xeyli vaxtdan sonra özünə gəldi, ətraf artıq qaranlıq 
idi. Çənəsi ağrıyırdı, istədi qalxsın, qalxa bilmədi, necə 
yıxılmışdısa beli də ağrıyırdı. Xeyli uzandı. Hava soyuq 
payız havası onu üşütdü. Çuxasın üzünə çəkdi, görəsən məni 
vuran kim idi. Bura adamına da oxşamırdı. Bir təhər durdu, 
tüfəngi axtardı. Xəncər də belində yox idi, bildi ki, onu vuran 
adam aparıb. Mən xanıma nə cavab verəcəm, iki əlli başına 
qapaz vurdu. 

-Yox, ora getsəm xanım canımı alar.  
Ona görə bir başqa yol axtarırdı, bütün gecəni 

qorxusundan yatmadı. Həyəti təmiz axtardı, ancaq tapa 
bilmədi. Səhər açılanda qaçıb qonşu həyətdə gizləndi. Bilirdi 
ki, xanımın kürəkəni gəlib yoxluyacaq. Əgər bilsə ki, tüfəngi 
xəncəri yoxdu, onu gülləliyəcək. 

Kərbəlayı Məhəmməd öləndən sonra xanımı tək 
qalmamaq üçün qonşu kənddə olan böyük qızının yoldaşın 
onun yanında olmaların demişdi. Bəli, razı olmuşdu, bir o 
qədər var-dövlət sahibi olmağı kim istəməz.   

Gələn gündən Ərşaddan qisas almaq eşqi ilə çalışır istədiyi 
yerlərə kəndin adamlarından gözətçi qoyurdu. Tapşırıq 
vermişdi ki, Ərşadı görən kimi vurun. Kim onu vursa, ona 
istədiyi qədər var-dövlət verəcəm. Kəndçiləri heç biri 
istəməzdi Ərşada güllə atsın, çünki o, heç kimə pislik 
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etməmişdi. Kənddə hamı onun xətrin çox istəyirdi. Vəli hər 
kəsi qorxudub demişdi: kim onun yerini bilib deməsə, onu 
özüm gülləliyəcəm. Yazıqlar qorxudan bilmirdilər 
neyləsinlər.  

Vəli adamları ilə Ərşadgilin evinə gəlib baxdılar, heç kim 
yox idi.  

-Ətrafa yaxşı baxın, bu köpək oğlu buranı yiyəsiz qoyub 
hara gedib.  

Qasım vuran kişinin adı Allahverdi idi. Kənddə iki qardaş 
yaşayırdılar. O, birisinin də adı İmamverdi idi. İki qardaşı da 
Vəli yanında olmağı əmir vermişdi. Hərəsin bir yerə gözətçi 
qoymuşdu.  

Allahverdi bütün olanları görüb eşidirdi. “Yaxşı ki, 
qaçdım inan məni öldürəcəkdi”. Allahverdinin yerinə başqa 
adam qoyub getdilər. Əl-ayaq çəkildi. Allahverdi kəndçisi 
Namazın yanına gəlib ona necə var danışdı. Namaz başın 
buladı.  

-Yaxşı qurtarmısan.  
-Qardaş, bilmirəm neyləyim. Baş götürüm qaçım 

buralardan, keçim Arazın o tayına. Deyirlər oralar çox 
yaxşıdı. Qarabağda güzaran çox yaxşıdı, İmamverdini də 
götürüm, gedim buralardan.  

-Allahverdi, dəli olma, eli-obanı atıb hara gedirsən? Səbirli 
ol.  

-Yaxşı, onda İmamverdini görüm nə deyəcək? Vəli bu 
kəndin caamatının qanın içəcək. Haray bəri başdan qaçaq 
canımızı qurtaraq. 

 
*** 
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İki gün idi Ərşadgil kəndə getmirdi. Bütün ətraf kəndlərdə 
olan vəziyyətlə tanış olub məlumat toplayırdı. Hər tərəfdə 
onu axtarırdılar.  

Meşənin içində atdan düşdülər ki, bir az dincəlsinlər. 
Atları ağaca bağladılar. Qasım arxası üstə uzandı.  

-Qardaş, gəl sən də dincəl.  
Elə təzəcə söhbətə başlamışdılar ki, səs gəldi. Tez oturub 

tüfəngi götürdülər.  
-Qasım, sən ora, mən bura.  
Yerə yatdılar. İki nəfərin qaça-qaça gəldiklərini gördülər. 

Yaxınlaşanda Ərşad bu iki qardaşı tanıdı, qalxıb dayandı. 
Qardaşlar elə ki, Ərşadı gördülər, dayandılar.  

-Allahverdi, hara qaçırsız? Sizi elə bil kimsə qovur?  
Allahverdi nəfəsin dərdi.  
-Ərşad, kənddə vəziyyət pisdi. Hər yerdə səni axtarırlar. 

Bizi də məcbur aparıb silah veriblər ki, səni harada görsək, 
vuraq öldürək. O Vəli var ey, ondan özünü gözlə, gəlib 
oturub xanımın yanında, bütün işlərə o nəzarət eliyir. 

-Yaxşı, indi siz hara belə gedirsiz?  
-Heç özümüz də bilmirik. Deyirəm Arazın o tayına – 

Qarabağa gedək, deyirlər orda dolanışıq yaxşıdı, Ərşad.  
-Ə, nə Qarabağ, nə Araz, heç yerə sizi buraxan deyiləm bu 

gündən. Siz mənim yanımdasız. Gecə düşsün Kərbəlayının 
ilxısından at gətirim. Atlanın gedək Qasımgilin kəndinə, orda 
silahımız da var silahlanın. O Vəlinin atasın yandıracam.  

Gecə düşdü Ərşad Qasımla bir yerdə Kərbəlayının evinə 
gəldilər, sakitlik idi. Tövlədən at çıxarmaq lazımdı. Hasardan 
həyətə keçdilər, tövləni açdılar, bir at bağlanmışdı.  

-Yəqin bu Vəlinin atıdı.  
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Aç atı açdılar. O biri tövlədən də birini açdılar.  
-Ə, Qasım, atın ağzın tut əlinlə səsi çıxmasın.  
Arxa qapını açdılar, atları minib uzaqlaşdılar.  
İki qardaş bir-birinə qısılıb oturmuşdular. Hava soyuq 

olduğuna görə, həm də əyinləri nimdaş idi. -At ayaqlarının 
səsi gəldi, deyəsən.  

-Ərşadgildi gələn, atdan düşdülər.  
-Ə Allahverdi, bu da sizin at. Al yüyəni, bağlayın ağaca. 

Bir neçə saatdan sonra kəndə gedirik. Gəlib öz kəndimizdə 
olacayıq, bizi burdan Şahin qoşunu da gəlsə çıxara bilməz. 

Ərşad bilirdi ki, Güllü xanımdan onlara ziyan dəyməz ona 
görə ora getməyi məsləhət bildi.  

-Gedək, uşaqlara silah da verim, xanımdan atlara yəhər də 
alım, sonra yaxşılığından çıxarıq.  

-Hə.  
Qardaşları da atlandırıb getdilər. Gün doğanda Qasımgilə 

yetişdilər. Ərşad Qasıma üzün tutdu: 
-Qasım, atları tövlədə bağlıyın, görən olmasın. Görək 

yeməkdən-zaddan nə tapırıq. Bir də uşaqlara paltar işin 
neyniyək.  

-Bizim köhnə paltarlardan geyinsinlər hələlik, sonra 
baxarıq.  

-Bir də axşam düşsün gedək xanımgilə ata, anamızı 
yoxluyaq. Xanımla bir neçə işi məsləhətləşim. –Yaxşı, bəlkə 
gedim Nurcahana deyim bizə yemək göndərsin?  

-Yox, olmaz, Allah verəndən yeyək, axşam ona baxarıq.  
Hərə bir yanda dirsəklənib uzanmışdı gələn günlərin necə 

olacağını fikirləşirdilər. 
*** 
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Şər qarışanda qardaşlar evdə qaldı. Ərşadla Qasım 
xanımgilə gedib, ata-ana ilə görüşdülər. Qasım anasından 
soruşdu:  

-Ana, darıxmırsan?  
-Yox, ay bala. Bəyim bacım burdadır, söhbətlə başımızı 

qatırıq.  
-Hə, ana, təki sənin üçün yaxşı olsun. Biz başımızı 

saxlıyacayıq. Bizdən heç narahat olma, ana.  
Ərşad da anası ilə görüşdü, atasına məsləhət elədi.  
-Ata, istəyirsən uşaqlarla öz evimizdə olaq? Kəndi 

qoruyaq? Heç kimi ora buraxmayaq? Qabaqdan qış gəlir, 
həm də bizə görə Güllü xanıma söz gələr. Siz hələ burda 
qalın. Biz orda işimizi görək, sonra sizi də evimizə aparacam.  

-Yaxşı, bala, sən deyən olsun. 
-Onda mən Güllü xanımı görüm. Bizə iki yəhər lazımdı, 

görək verəcək. Yaxşı, ata-ana, sağ olun.  
Xanım xəbər tutmuşdu. Qızıyla Ərşadın gəlməyin 

gözləyirdilər. Qız istədi ora gedə, anası qoymadı.  
-A bala, qoy gəlsin, bu rahat yerdə danışaq.  
Qız anası ilə razılaşdı.  
Qulluqçu qapını döydü, Ərşadın gəlməyin xəbər verdi.  
-Denən gəlsin. 
Otağa daxil olanda Nurcahan az qaldı Ərşadın üstünə 

atılsın, boynun qucaqlasın, ancaq anasından utandı. Salam-
kəlamdan sonra Ərşad öz fikirlərini bir-bir xanıma danışdı. 
Xanım onu çox diqqətlə dinlədi.  

-Oğlum, sən artıq düz yoldasan. Nə qədər canın sağdı, bu 
işdən çəkinmə. Sənin başqa yolun yoxdu; ya ölüm, ya da 
mübarizə. Nə kömək lazımdı, çəkinmə de,  

Ərşad bunu gözlüyürmüş kimi dilləndi.  
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-Güllü xala, bizə iki yəhər lazımdı. İki nəfər də bizə 

qoşulub, atımız var, yəhəri yoxdu. Atı gecə Kərbəlayının 
tövləsindən oğurladıq. Deyəsən, Vəlinin atıdı. Tezliklə Vəlini 

ordan yox edəcəm. Gərək o kəndə heç kimi qoymuyam 

kənardan gələ.  

Güllü arvad bir xeyli güldü.  

-Halal olsun, elə oranın bəyi olarsan.  

-Yox, Güllü xala, mən istəyirəm harınlamış bəylərin 

kökün kəsəm, məndən bəy olmaz.  

Xeyli söhbətdən sonra Nurcahanla həyətə çıxdılar. 
Dayanıb bir-birinə doyunca baxdılar. Ərşad dilləndi:  

-Fikir eləmə, tezliklə kənddə qayda-qanun yaradım, gəlib 

səni anannan istiyirəm.  

Qız utanmış kimi başın aşağı saldı.  
-Ərşad, qorxuram sənə bir şey ola. Özünü gözlə.  

-Qorxma, mənim hələ qabaqda çox işlərim var. Onları 
eləməliyəm. – deyib onu qucaqladı.  

-Kaş, bu günlər tez gedə, biz də bir günə çıxaq.  
-Çıxarıq, Allah qoysa, fikir eləmə.  

Hərəsi bir yəhəri çiyninə alıb Qasımgilə gəldilər. 

Qardaşlar onların gəlməsin gözləyirdilər. Qasım əlindəki 

torbanı Allahverdiyə uzatdı.  
-Al, yemək var, yeyin.  

Yeməyi yedilər. Oturub Ərşadın nə deyəcəyini gözlədilər.  

-Qasım, bunlara paltar yadımızdan çıxdı.  
-Eybi yoxdu, bizim paltarlardan geysinlər, bir də gedəndə 

alarıq.  



189 

-Sabah gedirik kəndə. Vəlini ordan qovub otururuq 
kənddə. Bizim başqa yolumuz yoxdu. Yollar da kəsişir, 
kənardan gələn heç kimi kəndə buraxmıyaq.  

-Oldu.  
-Yıxılın yatın, tezdən yola çıxırıq. 
Səhər obaşdan durub atlandılar. Ərşad hərəsinə bir tüfəng, 

patron verdi.  
-Tüfəngi ata bilirsiz? – soruşdu.  
İkisi də “hə” cavabını verdi.  
-Yaxşı, getdik.  
Gəlib meşənin içində xeyli gözlədilər. Kəndə gedib-gələn 

yox idi.  
-Hə, indi getmək olar.  
Kəndə girdilər. Gəlib düz Kərbəlayının qapısının ağzında 

dayandılar. Qulluqçu Ərşadı yaxşı tanıyırdı.  
-Ə qardaş, nə yaxşı gəlmisən? Bu Vəli günümüzü qara 

eliyib, bunun günü qara olsun. 
-Ə, evdədi o, köpəyoğlu?  
Ərşad atdan düşdü, tüfəng əlində həyətə girdi. Evin 

qabağında dayanıb:  
-Ay Vəli. – çağırdı.  
Vəli eyvana çıxdı. Ərşadı tanımırdı.  
-Kimsən, nə qışqırırsan? – Elə bildi səhərdən gələndi, 

səsin bir az azaltdı. – Eşidirəm.  
-Səhərə qədər sənə vaxt verirəm bu kənddən çıxıb 

gedəsən, bir də bu kəndə ayaq basmıyasan.  
Vəliyə söz toxundu.  
-Sən kim olursan mənə yol göstərirsən? Gedərəm də özüm 

bilərəm qalaram da. – deyib onun üstünə qışqırdı. – İndi çıx 
həyətdən nə qədər ki, salamatsan.  
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Belə deyəndə güllə açıldı. Vəlinin papağı başından düşdü.  
-Bu tüfəng bir də atılsa papağa yox, alnına dəyəcək.  
Vəli yerində donub qalmışdı, elə bildi güllə ona dəydi. 

Ərşadgil həyətdən çıxana qədər Vəli yerindən tərpənmədi. 
Kənd camaatı Kərbəlayı öləndən sonra Vəlinin əlindən 

zara gəlmişdi. Kərbəlayının atasına rəhmət oxuyurdular. Vəli 
çox götür-qoy elədi, getsin-getməsin, axır qərarı bu oldu öz 
kəndinə dönsün, burda onun axırına çıxacaqlar. Nisə xanımla 
məsləhətləşdi.  

-Get, bala, bir xəta olar, mən olaram günahkar. Öz kəndin, 
evin-eşiyin yaxşıdı.  

Vəli arvad-uşağın da götürüb kəndi tərk elədi. O, Nisə 
xanımın yanına gələndən kənddə söz-söhbət çoxalmışdı. 

Səhəri Ərşad xəbər tutdu ki, Vəli gedib. Dostları gedib 
xanımla yəni Nisə xanımla görüşüb dil-ağız eləmək lazımdı.  

-Gedim, görüm xanımın bizə qarşı münasibətin, görək 
necədi.  

Qapı açıldı, Ərşad həyətə girdi. Nisə xanım görmək 
istədiyini bildirdi. Xanım həyətə düşdü.  

-Ay bala, xoş gəlmisən, gəl içəri.  
-Yox, Nisə xala, sənə deyiləsi sözüm var. Bizim səninlə 

heç bir işimiz yoxdu. Bizim niyyətimiz burda haqq-ədalət 
yaratmaqdı. Siz öz həyatınızı yaşayın. Nə kömək lazım olsa, 
mənə xəbər ver, ancaq bizə qarşı pis fikirdə olma.  

-A bala, bir iş idi oldu, kişini vurdun öldürdün. Sən ki, bu 
qapıya xoş niyyətlə gəlmisən, bizim də sizlə işimiz yoxdur. 
Sənə də nə kömək lazım olsa, de, a bala.  

-Sağ ol, Nisə xala, hələ ki, heç nə. Belə getsə, sizin 
köməyə ehtiyacımız olacaq. Olanda deyərsən, sən bircə mənə 
xəbər göndər, elə o bəsdi. 
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-Çox sağ olun. Allah köməyin olsun.  
-Sizin də.  
Ərşad evlərində yoldaşları ilə oturub. Nisə xanımın yaxşı 

münasibətdə olduğunu müzakirə edirdilər. Ərşad dilləndi:  
-Mən elə bilirdim ərin öldürəndən sonra arvad mənimlə 

düşmənçilik edəcək. Allaha şükür, yaxşı oldu bizə qarşı 
münasibəti. Deyir nə lazım olsa, mənə deyərsiz. Yəqin ki, bu 
çətin günlərdə işimiz düşər ona. Qasım, bu kənddə hələ ki, 
bizə qarşı iş görən yoxdu. Mən belə başa düşürəm. Başımıza 
adam yığıb silahlandırmalıyıq. Bir də gördün şah qoşun 
göndərdi.  

-Nə eliyəcəksən?  
-Düzdü, qaçıb dağlara arxalanmaq lazımdı. Yeri gələndə 

qabağa da çıxıb vuruşmaq lazımdı. 
Qaradağ mahalında qış sərt keçirdi. Bu il də, görünür, qış 

tez özünü göstərirdi. Havalar günü-gündən soyuyurdu.  
“Qar yağanda dağ yolları bağlanacaq, ona qədər bir iş 

görmək, yer düzəltmək lazımdı. İsti yerimiz olsun. Yanımıza 
inandığımız adamlardan cəmləşdirmək lazımdır ki, gücümüz 
çoxalsın. Həm də kəndə gələn yolun kənarında sığınacaq 
düzəltmək lazımdı, ordan kəndə gəlib-gedəni bilək. Kəndə 
adamlar gəlsə, tanımadığımız, onda işimiz əngəl olar. Bir də 
onu deyim ki, uşaqlara yemək işin təşkil eləmək lazımdı. Heç 
olmasa gündə bir dəfə isti yemək yesinlər. Ac qarnına 
yaşamaq olmaz bu soyuğun qabağında. Qabaqdan qış gəlir, 
isti paltar lazımdı”, Ərşad fikrindən keçirdi.  

“Nələr lazımdı bizə hələ, çox şey hələ ki. Əsas lazım 
olanları qabağa salıb iş görmək lazımdı. Bir də kəndin 
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cavanların yığıb bir yerdə söhbət etmək lazımdı, görək bizə 
kim qoşulacaq”, Ərşad fikrin tamamladı.  

-Allahverdi, bura gəl, gedirsən kəndə, kim var 
cavanlardan, hamısı ilə görüş, denən axşam bizim evə 
gəlsinlər, onlarla söhbətim var.  

-Baş üstə! – deyib atın mindi, kəndə tərəf çapdı.  
-Axşamdı, Qasım, gedək evə, görək kimlər gəlib.  
Həyətdə iyirmiyə yaxın cavan oğlan yığışmışdı. Ərşadın 

ürəyi açıldı, nə yaxşı gəliblər. Onlarla bir-bir görüşdü, hal-
əhvaldan sonra biri dilləndi:  

-Ərşad qağa, yaxşı o Vəlini rədd elədin burden, günümüzü 
qara eləmişdi.  

-Kazım qardaş, biz də bura yığışmışıq Vəli kimləri qovaq 
bu məmləkətdən. Allah kömək olsun, onların nəslin 
kəsəcəyik.  

Cavanlar hamısı Ərşadın yanında olduqlarını dedilər.  
-Ancaq Ərşad qağa, bizim silahımız yoxdu, bizə silah ver.  
-O da düzələcək.  
 

*** 
Axşam şər qarışanda Nisə xanıma Ərşadın gəlməyin 

dedilər. Nisə xanım onu xoş qarşıladı.  
-Gəl, oğlan, gəl içəri. Danış görüm işlərin necə gedir?  
-Hələ ki yaxşı deyil. Nisə xala, bizə silah lazımdı, kömək 

edə bilərsiz?  
Xanım fikrə getdi.  
-Oğlum, silah işi müşkül işdi, ancaq nə imkandı, kömək 

edərəm.  
Qulluqçunu səslədi:  
-Ay qız, nökəri çağır gəlsin bura.  
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Nökər içəri girib baş əydi.  
-Al bu haçarı, get bilirsən haranı deyirəm, o otağı ac, nə 

qədər silah var gətirin bura.  
Həmin nökər idi, Ərşada səkkiz tüfəng vermişdi. Vəli bura 

gələndə nə qədər orda-burda silah varıydı, yığmışdı otağa ki, 
adamlara paylasın Ərşadı öldürmək üçün. Nökər qapını acid, 
irmiyə yaxın tüfəng var idi, beş dənəsin qucağına alıb qapını 
bağladı, xanımın otağına gətirdi. Xanım soruşdu:  

-Nə qədər qaldı?  
-15 dənəsi də qaldı.  
-Get, beşini də gətir.  
Nökər gedib beşini də gətirdi.  
-Ərşad, bunları apar. Lazım olsa qalanını da gəlib 

apararsan. Ancaq sənə çox silah lazımdı.  
Xanım nökərə üz tutub dedi:  
-Bunların patronu yoxdu, get patron da gətir. Patronsuz 

neynir bu tüfəngi.  
Nökər güc-bəla ilə bir torba patron gətirib qoydu Ərşadın 

qabağında yerə. 
-Səni bir qohum adam var, onun yanına göndərəcəm. 

Mənim adımdan silah alarsan, pulunu da mən verəcəm. 
Bunları yerbəyer elə, sənə xəbər verəcəm. O adamla əlaqə 
yaradım, görüm silahı var. Qaçaqmalçıdı, gedir başqa 
ölkələrdən gətirir. Sonra sənə deyərəm, uşaqlarla gedib 
gətirərsiz. Ərşad razılıq verib tüfəngləri qucağına götürüb 
nökərlə həyətə çıxartdı. Bir-birinə bağlayıb atın üstünə 
qoydu. Soyuq olsa da çuxasın çıxarıb üstünə sərdi ki, görən 
olmasın. Həyətdən çıxdı.  

Qasımgil onu görəndə qarşısına çıxdılar.  
-Neynədin, deyəsən əli-boş gəlməmisən.  
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-Qasım, bu Nisə xala nə gözəl qadındı nə geniş ürəyi var. 
Güllü xala kimi bu da nə deyirsən “baş üstə” deyir. Vallah, 
bu qadınlara qadın deməyə adam utanır. Kişilərdə belə qeyrət 
olsa, nə var, ə dünyanı yıxmaq olar. Tüfəngləri götürün içəri. 
Qasım, üç gündü kəndə getmirik. Gedək bu axşam, Güllü 
xaladan da görək silah ala bilirik. Adamlar çoxalır.  

-Bəlkə tüfəngləri çöldə, həyətdə bir yerdə gizlədək? 
Birdən biz olmuyanda gəlib götürərlər.  

-Yaxşı fikirdi. Gör neynirsən, bir yerdə gizlə.  
-Havalar yaman soyuyur, deyəsən, qar yağacaq.  
-Qardaş, yağsa yaxşıdı buralara.  
-Qar vaxtı bilirsən ki, çətindi gəlib-getmək.  
-Yaxşı işini gör.  
Ərşad ayaqda var-gəl edirdi, gördü kimsə gəlir, qucağında 

nəsə var. Gələn Nisə xanımın nökərlərindən idi. Qucağında 
yekə bir qazan gətirib taxtın üstünə qoydu.  

-Qağa, xanım göndərdi. Dedi, uşaqlar acid, tez bu yeməyi 
apar, yesinlər.  

-Aç görüm nə göndərib bizə Atası rəhmətlik.  
-Deyəsən bozbaşdı, qağa, noxuddu-zaddı. Bu da yuxa, 

yeyin, nuş olsun, Qazanı sabah yemək gətirəndə apararam. – 
deyib getmək istədi.  

-Biznən bir tikə çörək kəs, get.  
-Ərşad qağa, siz yeyin, mən evdə yeyərəm.  
Uşaqlar yaxşıca yedilər. Ərşad dedi: 
-Allahverdi, səni burda başçı təyin eliyirəm. Biz burda 

olmuyanda bütün işlərə cavabdeh sənsən. Qasımnan gedirik, 
səhər tezdən burdayıq, oldu?  

-Yaxşı yol.  
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-Gözü açıq olun, gəlib-gedənnən xəbəriniz olsun.  
-Atları gətir. Qasım, gedək.  
Gün batanda xanımgilə gəldilər, ata-ana ilə görüşdülər. 

*** 
Nurcamal çox darıxmışdı, eşitdi Ərşad gəlib özünə əl 

gəzdirib onu gözlədi, görüm həyətə nə vaxt çıxacaq.  
Nəhayət, gəldi. Nurcamal ona əl elədi ki, gəl. Ərşad 

pilləkanla yuxarı qalxdı. Qız evdən çıxdı, onu qarşıladı:  
-Xoş gəlmisən.  
-Sağ ol.  
-Necəsən? Gedəndə gəlmək bilmirsən.  
-Darıxdın?  
-Əlbəttə. – deyib naz ilə cavab verdi.  
-İşimiz çoxdu, Nurcahan, mən də darıxıram səndən ötrü. 

Səbr elə, az qalıb, səni də götürüb aparacam yanıma. Anan 
verməsə də səni götürüb qaçıracam. Bütün kənd də gəlsə, 
səni vermiyəcəm. – deyib güldü. – Anan otağındadı?  

-Hə, indi gəlib, harasa getmişdi, yəqin dincəlir.  
-Onu görmək lazımdı. Köməyinə ehtiyacımız var.  
-Yenə nə lazımdı?  
-Silah. Adamlar başımıza yığışır, silah yoxdu.  
-Onda gəl mənim otağıma.  
-Yox, olmaz, ayıbdı, Güllü xala da görər. Elə burda söhbət 

eliyək.  
Xanım səsdən anladı ki, Ərşad qızla söhbət edir. “Nə 

yaraşırlar bir-birinə, gərək toyu tezləşdirək, yoxsa bu qız dəli 
olacaq”, fikrindən keçirdi. Ərşad xanımın gəldiyini görüb 
özün yığışdırdı, qızdan aralandı.  

-Xoş gəlmisən. Gəlin keçək otağa.  
Keçib oturdular.  
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-Hə, danış görək necədi işlərin?  
-Güllü xala, kəndimizdə nə ki, cavan adamlar var, bizə 

tərəfdi. Nisə xanımın kürəkəni də çıxıb gedib. Xanımın 
yanında oldum, dedim bizdən sizə zərər dəyməz, arxayın 
işinizdə olun. Biz başqalarına qarşıyıq. Mən elə bildim bəyin 

ölümünə görə səs-küy salacaq, heç dinmədi də. “Nə kömək 

lazımdı, eliyərik sizə”, dedi. Dünən getdim, dedim Nisə xala 

bizə silah lazımdı, səkkiz ədəd tüfəng, patron verdi. Çox 

yaxşı xanımdı, bu gün də bir qazan yemək göndərib. Allah 

onun köməyi olsun. Deyir qonşu kənddə bir silah alverçisi 

var, pul verim, gedin mənim adımdan silah alın, gətirin, 

işimizi nizamlıyaq. Məcburam gedəm görüm o adam kimdi.  

-Yox, yaxşı dostlaşmısız Nisə xanımla. O, yaxşı kişinin 
qızıdı, qeyrətli qadındı. Əlindən nə gəlsə, kömək eliyəcək. 

Onu görəndə, mənnən salam deyərsən, çoxlu-çoxlu.  

-Yaxşı, deyərəm.  

-Bizdə də bir az silah var, gedəndə hazırlayarlar, apararsız. 
Ora da gedəndə, gəl pul verim, lazımınız olar.  

Ərşadın üzü qızardı, tər basdı onu. “Belə xanımlar var, kişi 
qeyrətli”.  

-Yaxşı, gedəndə deyərəm.  

-İndi bir məsləhətimiz də var, istəyirəm öz kəndimizdə qa-

laq. Bu qışı çöllərdə qala bilmərik. Yollara gözətçilər qoyum, 

gəlib-gedənnən xəbər tutaq. Qar yağdı, başqa yol yoxdu.  

-Hə, bala, ağıllı fikirdi. Başqa yerdə çətin olar sizə.  

-Onda mən gedim, sağ olun. Allah sizə kömək olsun. Siz 

ki, bizi əli boş qaytarmırsız.  
Xanıma baş əyib çıxdı. Nurcahan da anasına üz tutdu.   
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-Ana, bir az söhbət eliyim, gəlirəm.  

-Get, qızım, get. Sənin söhbət eliyən vaxtındı, anan ölsün. 

Səni sağ-salamat ərə versəm, dərdim olmaz.  

Güllü xanım Ərşadı öz oğlu kimi sevirdi hörmət edirdi. 
“Belə ağıllı-kamallı oğlan qismət olub qızıma, axırı xeyir 
olsun”. 

 
*** 

Səhər tezdən Ərşadı Qasım oyatdı.  
-Qalx, gedək.  
Durub hazırlandılar.  
Ərşad həyətə çıxanda sulu qar yağırdı.  
-Yəqin, bizdə də qar yağır.  
Silahları da götürüb kəndə yollandılar. Artıq qış qapını 

döyürdü, burada da qar yağırdı, elə yer var idi, qar qalmışdı. 
Allahverdi onları qarşıladı.  

-Gəlin, kömək edin, silahları içəri aparın, atları da tövləyə 
bağlayın. Soyuqdu, atlara ot qoyun, acdılar.  

Hər şeyi yerbəyer elədikdən sonra içəri keçib oturdular.  
-O yoldaşları çağırın gəlsinlər, silahları verək. Hər dəqiqə 

hazır olmalıyıq. Birdən kəndə gələn olsa, öldürməli olsaq da 
kəndə buraxmayaq. Hər kəsi başa salmaq lazımdı. Gələnləri 
öldürmək yox, başa salmaq lazımdı, biz nəyə qarşı, kimə 
qarşı mübarizə aparırıq.  

Axşam silahlar paylandı. Hər kəsə tapşırılıbdı, kəndə keşik 
çəkmək lazımdı, növbə ilə…  

-Gecə-gündüz bir hadisə olsa, hamıya xəbər verin. Nisə 
xanıma deyəcəm bizə qoyundan, keçidən, danadan versin, 
kəsək, burda bir nəfər yemək hazırlasın.  
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-Ərşad qardaş, Qulu kişiyə denən gəlib yeməyinizi 
hazırlasın. Xeyirdə-şərdə o hazırlayır yeməkləri, lap yaxşı 
olar.  

-Gedim Nisə xanımla danışım sonra.  
Axşam Ərşadla Qasım xanımgilə getdilər. Ümumi 

vəziyyəti müzakirə elədilər, neçə silah var, xanıma dedilər. 
Nisə xanım razılıq etdi: 

-Lap yaxşı, Ərşad, hər vaxtı sən özün gəlmə. Nə lazımdı, 
adam göndər, desin kömək edim. Bilirsən içimizdə xain olar, 
yuxarılara xəbər verər, yaxşı olmaz.  

-Düz deyirsən, xanım, ancaq bizə indi nə imkandı, keçi-
dən, qoyunnan versən, pis olmaz. Özümüz yemək hazırlaya-
rıq.  

-Yaxşı fikirdi, elə bu gün bir erkək göndərərəm. Hava da 
soyuqdu, sonra bir dana göndərərəm, kəsin, yeməyinizi ye-
yin. Nə ehtiyac olsa, deyin. Bu var-dövləti goruma aparmı-
yacam ha...  

-Nisə xala, Güllü xala sənə çoxlu-çoxlu salam göndərdi.  
-Sağ olsun, yolun düşəndə mənnən də salam deyərsən. 
-Biz gedək. Sağ olun.  
Xanım nökəri çağırdı.  
-Get sürüdən bir yaxşı erkək tut, əl-ayağın bağla, arabaya 

qoy, apar Ərşadgilin evinə. O biri gün də bir dana aparın 
bağlayın qapıya. Çörək aparmağı da unutmayın.  

Ərşad xanımın bu əliaçıqlığına heyran olmuşdu. Gecə 
erkək kəsdilər. Qulu yaxşı yemək bişirdi. Yedilər, söz-
söhbətdən sonra hərə öz iş başına yollandı. Növbə ilə keşik 
çəkdilər.  
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Əməlli-başlı qar yağırdı, artıq yerə də oturmuşdu, hər yan 
ağappaq görsənirdi. Yarpaqlar hələ tam tökülməmişdi. Qar bu 
il tez yağmışdı. 

Səhərə qədər yağan qardan hər yer qara bürünmüşdü, sular 
donmuşdu. Artıq qış gəlmişdi. Qaradoy mahalına. Ərşad 
geyinib həyətə çıxdı. Qardan götürüb əlində yumruladı, ağaca 
atdı. Tut ağacına dəyəndə qar töküldü. “Qışın da gözəlliyi 
qardı. Kaş, Nurcahan burda olaydı, onunla qar topu 
oynuyardım, nə gözəl olardı. Neçə gündü görmürəm, gərək 
bu gün gedəm görəm onu. Yəqin olar ki, məndən inciyib. 
Küsər, deyər məni yaddan çıxarmısan. Kənddə olan işləri 
görmək lazımdı, yer düzəltmək lazımdı. Axşamlar burda 
qalmaq olsun, bir iş olsa, hamı bir yerdə olsun. Gedim gəlim 
görək neynirik”.  

Qasımla axşamçağı kəndə getməyi qərara aldılar. Elə ki, 
vaxt gəldi, atları minib yola düşdülər. Əvvəlcə Qasımgilin 
evinə baş çəkdilər, hər şey yerbəyer idi.  

-Qasım, gedək, xanımla işimiz çoxdu. Onunla 
məsləhətləşək, silah ala bilirik, pul da verməlidi.  

-Gedək.  
Gəlib qapını döydülər. Nökər qapını acid, içəri keçdilər.  
-Qasım, sən get ananı yoxla, məndə gəlirəm.  
Nurcahan Ərşadı qarşıladı görüşdülər. Hal-əhval tutdular.  
-Niyə gec gəlirsən?  
-Darıxırsan? İstər çoxdu, qış qapını kəsib, yer düzəltmək 

lazımdı. Onu da heç bilmirən necə eliyim, silah almaq 
lazımdı. Gəldim görüm anan nə deyir.  

-Anam nə deyəcək? Nə var, deyibdi. Sənə nə kömək lazım 
olsa, eliyəcək.  

-Onda gedək, Ananı görüm, sonra söhbət edərik.  
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-Yaxşı, gəl.  
Qapını qız döydü.  
-Ana, gəlmək olar?  
-Gəl, qızım, gəl.  
-Tək deyiləm, Ərşad da yanımdadı.  
-Onda bir az gözləyin.  
-Yaxşı, ana, gözlüyürük.  
Bu iki aşiq bir-birinə baxırdılar. Bu eşq-məhəbbətdən 

ürəkləri yanırdı. Xanımın səsi gəldi.  
-Gəlin.  

Onlar fikirdə ayrıldılar, içəri girdilər. Ərşad xanıma salam 
verib, baş əydi, qızın yanında dayandı.  

-Keçin əyləşin!  

Döşəyin üstündə hər ikisi əyləşdi.  
-Hə, Ərşad, danış görüm işlərin necədi?  

-Yanımıza adamlar çox gəlmək istəyir, ancaq qalmağa 
yerimiz yoxdu, deyirəm heç olmasa gecələr bir yerə yığışıb 
kəndi qorumaq lazımdı. Gəlib-gedənnən xəbərimiz olsun.  

-Düz eliyirsən. Hər işi görəndə, ağılla ölç-biç, sonra gör. 

Dost-düşmən var, özünü güdaza vermə.  

-Güllü xala, istəyirəm bu silah işin həll edəm, nə məsləhət 

görürsən.  

-Yaxşı fikirdi.  
-O adamın adı  Qara Pasadı. Aranda, kənddə yaşayır onu 

görüb demək lazımdı.  
-Bəlkə elə hazırı var, götürüb gələrsiz olmaz?  

-Gətirər düz kəndə, mənim adımdan deyərsiz, Xanım deyir 
düz kəndə gətirib mənə təhvil versin. 
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-Yaxşı, xanım, biz gedək. Bir də gəlsin, pulun mən 

verəcəm, arxayın olsun.  
Ərşad sağollaşıb çıxdı. Çöldə Nurcahanla xeyli söhbət 

elədi. 

-Gedim, atam-anamı da görüm. Gələcəm bu yuxularda 

səni istəməyə, səni alıb aparacam o yuvama. Bundan belə bir 

yerdə ömür sürək, ömür çox qısadı. 
 

 

*** 

Ərşad Nisə xanımla da görüşməyi, sonra silah dalınca 
getməyi qərara aldı. 

-Xanım da pul verməlidi.  
Ərşad gəlib Nisə xanımla görüşdü. Xeyli söhbətdən sonra 

Nisə xanım durub bir torba pul gətirib Ərşada verdi.  
-Al, halal xoşun olsun, öz pulun kimi xərclə. Ərşad bala, 

özün bilirsən, mənim oğul övladım yoxdu. Allah vermədi, 
dörd qızım var, onlar da ərdədi. Bu var-dövlət mənim nəyimə 
lazımdı? Öləndə görən kimə qalacaq. Özümnən beş arşın ağ 
aparacam. Mən səni özümə düşmən bilirdim, ancaq səni 
görəndə bildim ki, bu bir səf fikirdi. O gündən içimdə sənə 
qarşı bir analıq hissi oyanıb. Demişəm, kaş, belə bir ağıllı 
oğul övladım olaydı, onu da Allah vermədi. Ancaq yetirdi. 
Elə bilirəm sən mənim oğlumsan. Fikirləş, özünü oda-közə 
atma bu gedər. Böyük malikanədi, burda min nəfər də adam 
yerləşdirə bilərsən. Bu gündən bu sarayın evi, çölü sənə 
aiddir. Özün istifadə edərsən. Bir halal südəmmişin birin də 
al, burda Allah verən ömrü yaşa. Məndə o kiçik qızımgilə 
gedib, orda yaşayıram.  
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-Yox, Nisə xala, əgər belə bir iş olsa, mən sənin oğlun, sən 
də mənim anam. Qoymaram heç yerə gedəsən. Bu evin 
xanımı, həm də sahibisən, burda yaşayacaq. Evlənmək işinə 
gəldikdə mən Güllü xanımın qızı Nurcahanı sevirəm. O da 
məni sevir. Anası da bilir. İşləri nizama salım elçi 
göndərəcəm.  

-Hə, lap yaxşı, ay bala. Elə Güllü xanım da yaxşı xanımdı. 
Allah xoşbəxt eləsin! Elə elçiliyə özüm gedərəm. Təki sən 
evlən.  

-Mən uşaqlardan götürüb silah dalınca gedəcəm. Bir-iki 
gündən sonra qayıdacam. Onda elçi məsələsin həll edərik.  

-Hələ ki yollar bağlanmayıb, gedək qızımızı gətirək, toyu 
da özüm edəcəm.  

-Allah sənə kömək olsun. Nisə xala, sizin xəcalətinizdən 
necə çıxacam.  

-Mən dünyadan köçəndə sən oğlumun çiynində getsəm, o 
mənə bəsdi. Dur, məni kövrəltmə.  

Ərşad sağollaşıb çıxdı otaqdan, evlərinə gəldi. Qasım 
soruşdu:  

-Ə qağa, nə gec gəldin?  
Ərşad əlindəki torbanı Qasıma verdi.  
-Qasım, puldu, götür sabah yola düşürük. Qar gündən-

günə çox yağır. Yollar bağlanmamış gedək-gələk.  
Səhər obaşdan Qasım, Allahverdi, İmamverdi, Ərşad yola 

düşdülər. Qar hələ də yağırdı. Elə yer var idi qar atın dizinə 
çıxırdı. Gəlib Qara Paşanın evin soruşdular.  

Dağın döşündə evlərdən kənarda qara palçıqdan tikilmiş 
bir evin qapısını döydülər.  

-Ay ev yiyəsi.  
İçəridən boğuq kişi səsi eşidildi:  
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-Kimdi? – Qapı açıqdı. – Gəl.  
Qasım qapını acid.  
-A kişi, gəlmək olar?  
-Gəl, qardaş, gəl.  
Qasımın çiynində tüfəngi görəndə özünü yığışdırdı.  
-Ay qardaş, bizə Paşa lazımdı.  
-Mənəm Paşa.  
Qasım geriyə çönüb: 
-Gəlin! – dedi.  
Ərşad qardaşlara “ayıq olun biz gələnə qədər” tapşırıb 

içəri keçdi.  
Ərşad gəlib görüşdü. Kişi elə qara idi ki, elə bil zənci idi.  
-Gəlin outrun, keçin içəri.  
-Yox, elə bu təmiz havada söhbətimizi edək. Paşa, bizi 

Güllü xanım göndərib, silah lazımdı. Qaçaq-quldur əmələ 
gəlib, ona görə əlli dənə silah, yaxşı tüfəng patronla birlikdə.  

-Güllü xanıma məndən salam deyin. Onun süfrəsində 
çörək yemişəm. Bir həftədən sonra amanatı düz evinə 
gətirəcəm, heç narahat olmasın.  

-Yaxşı, indi sizə pul verək, yoxsa gələndə hamısın 
verərik?  

-Gələndə Güllü xanımdan alaram. İndi bir tikə çörəyimi 
yeyin, sizə yaxşı yol.  

-Paşa, çox sağ ol. Yemiş kimi varıq, biz gedək.  
-Bir də ehtiyatlı olun, kənddə silahlılar dolaşır, sizə 

ilişərlər.  
-Onlar kimdi ki, şahın adamları bəyin adamları silahlanıb. 

Deyirlər yuxarı kənddən bir Ərşad adlı qaçaq peyda olub. 
Onu öldürmək üçün hər kənddə silahlılar var.  
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-Yaxşı. Çalışarıq onların gözünə görünməyək. Yaxşı, Paşa 
kişi, salamat qal, yolunu gözləyirik.  

 
*** 

Atlanıb kənddən çıxdılar, qar hələ də yağırdı. Kənddən 
xeyli aralaşmışdılar, yola çıxıb gedirdilər. Arxadan beş-altı 
atlı çapırdı onların arxasınca. Ərşad anladı ki, onların 
arxasınca gəlirlər.  

-Haydı, irəli!  
Atların başın buraxdılar.  
Ərşad dönüb arxaya baxdı. Atlılar göyə neçə güllə atdılar.  
-Əyə, bir az tez olaq, qabaqdan dönək meşəliyə.  
Gördülər yox, bunlar gəlir.  
-Ə, yoldan çıxın, atları meşəyə sarı çapın.  
Ərşadın atı çox cəld at idi. Əgər onun yüyənini bir az boş 

tutsaydı, heç quş da çatmazdı. Bunların yoldan çıxıb meşəyə 
tərəf getmələri gələnləri çaşdırdı. Ancaq Ərşadgil atı 
dəhmərləyib uzaqlaşdırdılar. Atlılardan biri nişan alıb 
Qasımın atını vurdu. At başı üstə yerə gəldi. Qasım cəld 
tullanıb kənara düşdü. Allahverdi qışqırdı:  

-Qağa, Qasımın atın vurdular.  
Ərşad tez atın başını çəkib saxladı. Qasım qarın içində 

eşələnirdi ki, ayağa dursun, bəlkə də əzilmişdi. Ərşad ata bir 
şallax vurdu, at irəli cumdu. Qışqırdı:  

-Ə, atlılara atəş açın.  
İki qardaş atlıları gülləyə tutdular. Ancaq onlar da 

dayanmışdı, bunlara tərəf atəş açıb irəli gəlirdilər. Ərşad 
özünü yetirdi Qasıma. Atın quyruğundan tutub əlinə doladı 
irəli Ərşad. Ata bir qamçı vurdu, at götürülübdü.  

-Ə, qardaş, möhkəm tut, buraxma.  
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Atlılar əl çəkmir, bunların arxasınca güllə ata-ata 
gəlirdilər. Ərşad meşəyə çatanda dilləndi: 

-Ə, atdan düşün bunların dədəsin yandıraq.  
Güllə açılanda biri atdan yıxıldı. İkinci güllə də ata dəydi, 

at yıxıldı. Gələnlər dayandılar, atdan düşdülər.  
-Sizə belə lazımdı. – deyib Qasıma tərəf qaçdı.  
-Ə, Qasım, yaxşısan?  
-Yaxşıyam, ancaq qolum əzilib.  
-Ə, qarınan ovxala, keçib gedər. Yaxşı qurtardın, güllə 

sənə dəymədi. Tez olun atlanın, uzaqlaşaq.  
Atlanıb yola düşdülər. Qar kəsmək bilmirdi, elə-hey 

yağırdı.  
Qaranlıq düşəndə kəndə çatdılar. Qasımın qolun sarıdılar.  
-Keçin içəri, bir çay qoyaq içək.  
Ocağı qaladılar, çay qoydular. Paltarları islanmışdı, istidə 

qurutdular, dincəldilər. Qasım dilləndi.  
-Heyif, o ata yaman öyrəşmişdim. Zalım oğlu necə qıydı o 

ata?  
-Fikir eləmə, bu gecə ondan da yaxşı at alacam Güllü 

xanımnan. Fikir eləmə. 
 

*** 
Ərşad Güllü xanımla görüşdü. Xeyli söhbət elədilər. Nisə 

xanımla olan söhbətin də danışdı. Xanım diqqətlə Ərşada 
qulaq asırdı.  

-Bu işləri yan-yön eləyim, Nisə xanımla atam, anam elçi 
gələcək. Bəli, xanım, o mənə oğul dedi, mən də ona ana. 
Güllü xala, gələndə arxamızca silahlılar düşdü. Qasımın atın 
vurdular. Bizə at da lazımdı.  

-Gedin, hansı xoşuna gəlir ilxıdan aparın.  
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-Mən gedim. Hələlik. Sağ olun.  
-Paşa gələndə xəbər göndərəcəm. Gəlin aparın tüfəngləri.  
-Yaxşı. 
Ərşad Nurcahanla görüşdü. Nə təzə xəbər var idi, hamısın 

ona danışdı.  
-Deməli, bu yaxınlarda toyunuzdu. Nə qədər ki, get-gəl 

azdı, toyumuzu edək, evlənək.  
Ərşad qızdan ayrıldı. Atasın, anasın da görüb, olanları 

onlara danışdı.  
-Tezliklə kəndə gedəcəyik, Nisə xanımın imarətinə.  
Alı kişi hələ də inanmırdı, belə iş olsun. Dağ boyda ərin 

vurub öldürüb. İndidə deyir ki, gəl keç yuxarı başda otur.  
-İnanmıram, yaşayarıq görərik.  
Ərşad kəndə qayıtdı. Qar çox yağmışdı, getmək çox çətin 

idi.  
Axır ki, Nisə xanımla görüşdü. Bütün olanları ona da 

danışdı.  
-Oğlum, yaxşı qurtarmısız. İndi sənin fikrini bilmək 

istəyirəm. Mənimlə razısan?  
-Bəli, razıyam, xanım.  
-Ərşad, bu gündən sən mənə ana, mən sənə oğul deyirəm. 

Başqa söz eşitmək istəmirəm. Xala, xanım... bu sözləri unut 
getsin. Sabahdan burda nə iş görəcəksən, gör. Mən yollar 
bağlanmamış qızımgilə dəyim, bir-iki gün orda qalıb 
gələrəm. Bu ev-eşik var-dövlət, mal-heyvan sənindi, halalın 
olsun ana südü kimi.  

Ərşad durub onu qucaqladı.  
Nisə xanım “oğlum” deyib bağrına basdı. Ərşad da 

qəlbindən gələn bir söz pıçıldadı: “Ana!” Hər ikisi bir-birinə 
baxdılar, gülümsədilər. 
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Səhər qar yağsa da soyuq olsa da Ərşad Qasıma göstəriş 
verdi:  

-Kənddə nə qədər bizi deyən cavan var, de hamısı gəlsin 
xanımgilə. Orda təmizlik işi aparaq. Özümüzə olacaq 
hazırlayaq.  

-Qağa, deyirsən yığışaq ora?  
-Hə, Qasım, yığışırıq ora. Başqa əlacımız yoxdu. Qışı 

çöllərdə soyuqdan qırılarıq.  
-Bir də soyuqda heç kim biznən qalmaz, düz deyirsən.  
Ərşad atın minib xanımgilə getdi. İşçilər hamısı həyətdə 

gəzişirdi. “Burda nə qədər qulluqçu, nökər var, xeyirdimi 
bunlar yığışıb bura?” Həyətə girəndə hamı Ərşada baxdı, 
çoxu bunu görməmişdi, gecə gəlib, gecə gedirdi. Ona görə 
onu çoxu tanımırdı. Ərşad hamıya salam verdi. Xanımın 
pilləkənlə gəldiyini gördü. Onun qarşısına yeridi.  

-Ana, sabahın xeyir, necəsən?  
-Yaxşıyam, oğul, yaxşı vaxtında gəldin. Səni bunlara 

təqdim eləyim, bilsinlər ki, buranın bəyi sənsən. Yaxına 
gəlin! – Ərşadı göstərdi. – Bu, mənim oğlum Ərşaddı. Bu 
gündən bu sizin bəyinizdi, nə işiniz olsa, buna deyə bilərsiz. 
Bir də onu deyim. Hər kəs özü işi ilə məşğul olsun. Eşitdiz?  

Hamı bir səslə cavab verdi:  
-Bəli, xanım, eşitdik.  
-İndi hərə öz işinin başına.  
Nökər və qulluqçular dağılışdılar.  
-Gəl, oğlum, keçək evə.  
Otağa daxil oldular. Xanım əlindəki açarla sandığı acid.  
-Oğlum, bunlar hamısı qızıldı. Bu biri sandıq puldu, hər 

ikisi sənindi. Qoyun sürüsü, at ilxısı mal-heyvan hamısı 
sənindi. Özün bir bax, say gözün üstündə olsun, heç kimə 
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etibar eləmə. Torpaqları boş qoyma, taxıl, arpa əkdir. Var-
dövləti artır, xoşbəxt yaşa. Bu qadın cinsinə çox sirr vermə, 
hər sözü ona demə, özünü həmişə kişi kimi apar, səni 
saysınlar. Bu həyat qorxu üstə qurulub. Səndən qorxmasalar, 
hörmət eləməzlər. Hər adama da dost demə. Bu həyat belədi, 
pulun var, hökmün olacaq, hər kəsi səni sayacaq. Öz 
xanımını belə başlı-başına qoyma, həmişə gözün üstündə 
olsun, qadın tez yolun azan olur. Mən elə bu gün qızımgilə 
gedəcəm. Bir neçə gün qalım orda, dincəlim, sən də işlərini 
gör, gələrəm, elçi gedərik. Ata-ananı da gətir, burda səninlə 
bir yerdə olsunlar.  

-Yaxşı, ana, sən dediklərini heç vaxt unutmaram. 
Allahverdiynən qardaşına deyim, sizi kəndə qədər yola 
salsınlar, tək getməyin havalar pisdi.  

-Yaxşı, sən bilirsən, oğul.  
Xanım hazırlaşınca Ərşad uşaqlara xəbər verdi.  
-Hazırlaşın, xanımı düz qızıgilə qədər aparın, sonra 

qayıdarsız.  
Ərşad xanımla sağollaşıb onu yola saldı.  
-Xahiş edirəm, çox qalma, səni gözlüyəcəm.  
-Yox, çox ləngimərəm, bir həftədən sonra burdayam. 

Uşaqları göndərəcəm gəlsinlər. Tək gəlmə.  
-Yaxşı. 
Yola düşdülər. 
 

*** 
Nisə xanım gedəndən sonra bütün otaqlar bir-bir gəzdi, 

həyətdəki tövlələrə baxdı, nə qədər boş otaq var idi, hamısın 
təmizlətdi, yataq üçün yerlər düzəltdilər. Qab-qacaq, hamısın 
hazırlatdı, bir otağa səliqə ilə yığdırdı. Atları bağlamağa 
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tövlələri hazırlatdı. Nə lazımdı üç gün içində hazır elətdirdi. 
Özünə, Qasıma həyətdə bir otaq ayırdı.  

-Orda yatıb-durarıq.  
-Bəs içəri otaqlarda yox?  
-Orda olmaz, xanım gələndən sonra özü deyər, orda olarıq. 

Hələ ki, bura yaxşıdı.  
Ərşad nə qədər xanımın mülkü örüşü var idi, hamısın 

yoxladı, kim nə işə baxır hamısı ilə tanış oldu, göstərişlər 
verdi.  

Beş gün keçmişdi Qara Paşadan xəbər gəldi ki, silahı 
gətirib Güllü xanımgildədi.  

-Qasım uşaqlardan götür, gedək silahları gətirək.  
Güllü xanım silahları alıb, Paşanın pulun özü ödədi. Nisə 

xanım verdiyi pula dəymədi.  
-Ərşada verərəm, ona pul lazımdı. – dedi.   
Gəlib xanımgilə çatdılar. Güllü xanım tüfəngləri Ərşada 

təhvil verdi. Bir torba pulu doldurub ona verdi.  
-Pulları mən ödədim. Pul sənə hələ çox lazım olacaq. 

Bunu da götür.  
-Güllü xala, belə olmaz. Pulu götürün.  
-Sənə deyirəm yox, sən götür.  
Ərşad daha sözü çöndərmədi.  
-Silahları Qasımgilə götürün. Biz də Qasımnan bir azdan 

gəlirik.  
Ərşad onları yola saldı.  
-Qasım, get ananı gör, xanımla işim var. Gəlirəm...  
Xanıma yaxınlaşdı.  
-Güllü xala, istiyirəm atamgili aparım. Çox əziyyət verdik 

sizə.  
-Nə əziyyət var, bala, bizə xoşdu.  
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-Gedək, yer də hazırlamışıq Nisə xalagildə.  
Necə olmuşdu, hamısın danışdı. Xanım axırda dilləndi:  
-Halal olsun sənə, Nisə, doğrudan da kişi qızısan. 
 

*** 
Qar yağmırdı, ancaq güclü şaxta olurdu gecələr, çöldə 

qalmaq çox çətin idi. Dözmək olmurdu şaxtaya, ona görə hər 
otağa peç də qoymaq lazımdı. Allaha şükür odun da bolldu. 
Pis fikirlər bir anlığa ağlına gəldi. Bunlar düzələn işlərdi.  

-Nurcahanı görüm, ona deyin bir neçə günə elçi gələcəyik.  
Ərşad atasıgilin yanına getdi, görüşdü.  
-Ana, hazırlaşın, sabah səhər tezdən öz evimizə gedirik.  
Arvad uşaq kimi sevindi.  
-Nə yaxşı.  
Ərşad Nurcahanı görmək üçün evdən çıxdı, evə baxdı. Bu 

hardadı?! Səsi-sorağı yoxdu. Qulluqçunu çağırdı.  
-Bacı, Nurcahana xəbər verin. Mən gəlmişəm.  
-Yaxşı, bu saat deyərəm.  
Xanım eşitdi ki, Ərşad gəlib, tez həyətə boylandı. Ərşadı 

gördü, tez düşdü aşağı. Ərşad da gəldi, görüşdülər.  
-Yenə gec gəldin. Məni heç fikirləşirsən? Mən necə 

darıxıram...  
-İşlərim çoxdu, gələ bilmədim. Az qalıb, iki gündən sonra 

elçi göndərəcəm. Tezliklə toy edək, evlənək. Bu söz-söhbət 
qurtarsın.  

-Düz deyirsən?  
-Əlbəttə düz deyirəm. Səhər ata, anamı aparıram. Hazırlıq 

görək gəlsinlər. Nə deyirsən, razısan? 
-Əlbəttə, razıyam. 
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Səhər tezdən yola çıxdılar. Yer buz bağlamışdı, atlar az 
qalırdı sürüşüb yıxılsınlar. Gəlib kəndə çatdılar. Alı kişi 
soruşdu:  

-A bala, ev arxada qaldı. Hara gedirik?  
-Təzə evimizə, ata.  
Kişi anlamadı:  
-Ay arvad, nə təzə ev? Bu nə danışır?  
Gəldilər Nisə xanımgilə. Alı indi başa düşdü. Buranı deyir 

təzə ev. Həyətə keçdilər, atdan düşdülər. Uşaqlar gəlib 
silahları atın üstündən götürdülər.  

-Yuxarı evə qaldırın, eyvana yığın, gəlirəm.  
Ərşad hələ istəmirdi Nisə xanımsız evə yığışsınlar. Onu 

gözləyirdi, gəlsin, özü desin anasıgilə. Otağı göstərdi:  
-Gəlin, ana, otağa.  
İçəridə peç yanırdı, otaq isti idi. Keçdilər, qulluqçular çay-

yemək gətirdilər.  
-Yoldan gəlmisiz, için qızışın.  
İndi atasına, anasına anlatdı. Bəs bu mülki, var-dövləti 

xanım ona verib, özün də oğulluğa götürüb.  
-Bəs Nisə hardadı?  
-Qızıgilə gedib, səhər gələcək. 
 

*** 
Səhər tezdən Ərşad Allahverdini iki nəfərlə Nisə xanımı 

gətirməyə yolladı. Xanım da hazırlaşırdı getməyə, qızı 
buraxmaq istəmirdi.  

-Ana, qal bir həftədən sonra gedərsən.  
-Yox, qızım, oğluma söz vermişəm, elçi gedəcəm.  
-Nə oğul, ay ana? – Qız təəccüblə soruşdu?!  
-Gələrsən, görərsən. Allah qoysa, toyunda xəbər verəcəm, 

gələrsən.  
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Qız hələ də başa düşə bilmirdi ki, onun qardaşı var. 
Allahverdigil gələndə xanım təəccübləndi. 

-Niyə gəlirdiz? Əziyyət çəkmisiniz.  
-Nə əziyyəti var. Nisə xala, Ərşad qoymazdı siz tək 

gələsiz qışın bu vaxtında.  
-Yaxşı, atlanın gedək.  
Xanım qızı ilə sağollaşıb yola düşdü. 
Qar yağmasa da hava soyuq idi. Gecə güclü şaxta 

olmuşdu.  
Gəlib kəndə çatdılar. Həyət qapısı açıldı, xanım atı həyətə 

sürdü. Elə bildi burda hər şey dəyişib. Hər yan səliqəli, 
səhmanlı, təmiz idi. Nisə xanımın xoşuna gəldi Ərşadın bu 
işi. Atdan düşdü. Ərşad evdə yox idi, iş dalınca getmişdi. 
Xanım Ərşadın olmamağından istifadə eləyib bir-bir hər yerə 
nəzər saldı, gözünə inanmadı. Hər yer tərtəmiz... yer düzəldil-
mişdi yatmaq üçün, hər otağa peç qoymuşdular.  

-Bu ki, yoldaşlarının qədrin bilir, halal olsun ona.  
Nökərin çağırdı:  
-Bura gəl.  
Soruşdu:  
-Ərşadın ata, anası gəlməyib?  
-Gəliblər, arxadakı otaqdadırlar.  
-Arxada niyə?  
-Bilmirəm, xanım, Ərşad özü də heç evdə qalmadı, 

yoldaşları ilə bu otaqlarda qaldılar.  
Xanım heç nə başa düşmədi: “Özü gələr, soruşaram”.  
Xanım otağına qalxdı paltarın dəyişdi. Qulluqçu yemək, 

çay gətirdi.  
-Yoldan gəlmisiz, yeməyinizi yeyin.  
Ərşad gəlib çıxdı. Xanımın gəlməyin ona dedilər, tez 

yuxarı otağa qalxdı. Qapını döydü.  
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-Gəl.  
Ərşad içəri keçdi.  
-Ana, xoş gəlmisən. Həmişə evdə-eşikdə.  
-Sağ ol, oğlum. İşlərin necədi?  
-Yaxşıdı, ana. Sən gəldin, lap yaxşı oldu.  
-Ərşad atangil hanı?  
-Aşağıda arxa otaqda qalırlar.  
-Orda niyə? Bu boyda ev boş qalıb, onlar aparıb yığmısan 

ora. Tez xəbər ver yığışıb yuxarı gəlsinlər. Bir də belə iş 
görmə. Sən özün də otaqların birin hazırlasınlar, qal burda. 
Bu ev sənin evindi. Bir də belə bir iş görmə, xətrimə 
dəyirsən, axırıncı dəfə olsun.  

-Yaxşı, ana, bir də belə səhvə yol vermərəm.  
 

*** 
İki gündən sonra Güllü xanıma xəbər yolladılar ki, elçi 

gələcəyik. Xanım çox sevindi, Nurcahana da göz aydınlığı 
verdi. Oda sevindi.  

-Axır ki, arzularım yerinə yetir. 
İki gündən sonra elçilər qapını döydülər. Böyük hazır-

lıqdan sonra, qonaqları gözləyən xanım onları qarşıladı. 
Güllü Nisə xanımı ilk dəfə toyu olanda görmüşdü. Onlar 
həmyaşıd idilər. Bir-biri ilə çox səmimi görüşdülər.  

-Xoş gəlmisən, ay Nisə.  
Xanım o biri qonaqlarla da görüşdü.  
-Hamınız xoş gəlmisiz. Keçin içəri.  
Qonaqlar içəri keçdilər, süfrə salınmışdı. Hər naz-nemət 

süfrəyə düzülmüşdü.  
-Ay Güllü, hanı mənim gəlinim? Bir görüm oğlumun 

zövqü necədi?  
-Gələr, Nisə xanım, gələr, hələlik bir çay için.  
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-Yox. Hələ sözümüzü deyək, bəlkə elə oldu şirin çay 
içmədik.  

-Yox, elə iş olar. Ərşad bizim də oğlumuzdu. Nə niyyətlə 
gəlmisiz, Allah qəbul eləsin.  

Nisə xanım Alıya him-cim elədi. Yəni, söhbəti aç.  
-Nisə xanım, elə söhbəti siz açsaz, yaxşıdı.  
-Hə, Güllü xanım gəlmişik qızın Nurcahanı oğlumuz 

Ərşada almağa. Nə deyirsən?  
-Ay Nisə, sən gələn yerdə nə deyim. Allah mübarək eləsin, 

qız sizindi, verdim.  
-Onda çaya qənd salın.  
Çaya qənd saldılar, şirin çayı içdilər.  
-İndi yeməyi gətirin.  
Qapı açıldı, Nurcahan içəri gəldi. Qonaqlar hamısı qıza 

baxdılar. Qız elə bəzənmişdi ki, alışıb yanırdı. Nisə xanım 
ayağa durdu.  

-Gəl, qızım.  
Onun əllərindən tutdu, gözlərinin içinə baxdı sanki, bir 

başqa aləmi orada gördü.  
-Yaxşı gözləri var, ancaq orda bir xoşbəxtlik görmürəm. - 

Nisə xanım astadan dilləndi.  
Xanımın bu hərəkəti diqqətdən yayınmadı. Qoynundan 

dəsmala bükülü bir qızıl sep çıxardıb qızın boynuna bağladı. 
Bir dənə üzük də barmağına taxdı. Qızı qucaqladı, alnından 
öpdü.  

-Allah xöşbəxt eləsin! Qızım, Ərşad çox yaxşı insandı, 
onun qədrini bil, ona hörmət elə. Heç vaxt fikirləşmə, sən bəy 
qızısan, o rəiyyət oğludu. Gəl, otur yanımda.  

Məclis qızışdı. Yedilər, içdilər, şənləndilər. Gecə Güllü 
xanım onları qonaq saxladı. Səhər yola saldı.  

-Tezliklə toyu edəcəyik. Güllü, hazırlaş.  
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-Baş üstə, Nisə.  
Nisə xanım qızıgilə gedəndən sonra Ərşad bütün uşaqları 

bir yerə yığıb dedi: 
-Qardaşlar, qabaqdan qış gəlir. Gəlin, indidən özümüzə 

şərait düzəldək ki, qışda əziyyət çəkmiyək.  
“Baş üstə!” – deyib razılaşdılar. Görüləcək işlər 

müəyyənləşdi və işə başladılar.  
Həyətdə qızğın iş gedirdi. Hamı öz işi ilə məşğul idi. 

Birdən həyət qapısı döyüldü. Qapını açdılar. Bir nəfər üstü-
başı təmiz qan içində içəri keçdi. Salamsız-kəlamsız soruşdu:  

-Ərşad qağa hanı?  
Ərşad elə qapı açılanda durub baxırdı. “Ə, bunu kim 

qanına bulayıb, görəsən?” Fikirləşə-fikirləşə qapıya tərəf 
gəldi. Hamı durub o adama baxırdı. Ərşad yaxınlaşıb 
soruşdu:  

-Ə, səni kim bu günə salıb? – Tez də könlünü almağa 
çalışdı. – Yaxşı ki, öldürməyiblər.  

-Qağa, öldürsəydilər bunnan yaxşıydı.  
-Ə, danış görək.  
-Yer şumlayırdım. Yoruldum. Öküzləri açdım ki, 

heyvanlar bir az dincəlsin. Mən də söykəndim ağaca, 
dincələm. Məni yuxu tutub yatmışam, yorğun olmuşam. 
Tüfəng səsinə ayıldım, gördüm öküzlər yoxdu. Kənardan 
keçən atlıları gördüm, dedim yəqin onlar apardı. Qaçdım 
onların yanına, gördüm kənxudadı, yanında da iki nökəri. 
İstədim soruşam öküzləri görməmisiz? Baxdım ki, öküzün 
ikisi yerdə ölüb. Bildim ki, bunların bəlasına gəlib. 
Yaxınlaşdım, gördüm ki, güllə ilə vurublar. Qışqırdım ki, 
niyə vurmusuz?  

-Ə, sənə kim deyib mənim qoruğuma heyvan burax? – 
deyib, atdan düşdülər.  
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Üçü də məni o ki, var döydülər.  
Ərşad belə haqsızlıqla heç vaxt dözmürdü.  
-Ə, uşaqlar, işi yarımçıq qoyun, gedək onun dərsin verək, 

gələk.  
Atlandılar. Kəndxudanın evinə az qalmış Ərşad uşaqlara 

üzün tutub dedi: 
-Ə, uşaqlar, ehtiyatlı olun, bunlara etibar yoxdu. Ancaq 

mənim işarəmi gözləyin, bir iş olsa deyəcəm.  
Həyətin qapısı açıq idi. Görünür evə təzə gəlib. Ərşad atı 

həyətə sürdü.  
-Ay ev yiyəsi, ay ev yiyəsi! – Bir-iki ağız səsləndi.  
İçəridən yekəpər lopabığ bir kişi əlində tüfəng çölə çıxdı. 

Ərşadı görəndə tüfəngi qaldırdı.  
-Kimsən, nə istəyirsən?  
-Səni.  
-Yaxın gəl, sözünü de, kimsən? - Tüfəngi qabağa uzatdı. – 

Kimsən, nə istəyirsən?  
-Sən yaxın gəl.  
-Sözünü de, kimsən? 
Tüfəngi döşünə sıxmaq istəyəndə Ərşadın tüfəngi açıldı. 

Kişinin topuğuna bir güllə dəydi, lopabığ kişi yıxıldı.  
-Ay ayağım... – deyib qışqırdı.  
Tüfəngi əlindən sürüşdü. Ərşad atdan düşüb tüfəngi 

götürdü. Yeriyib ayağını yaranın üstünə qoydu.  
-Ə, köpək oğlu, yetim-yesiri yiyəsiz görmüsən? Onu niyə 

döymüsüz?  
Kişi indi anladı.  
-Bu gün o kişinin öküzünü verərsən. Birdə kimə toxunsan, 

özünü ölmüş bil. Heç kimnən işin olmasın. Oldu? 
-Yaxşı, de görüm kimsən?  
-Mən Qaçaq Ərşadam.  
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Kişi Ərşad sözün eşidəndə boqazı qurudu. Udquna-udquna 
dilləndi: 

-Nə desəz, eliyəcəm, bircə məni öldürmə.  
-Bu gün dediklərimi elə. – deyib ata mindi, həyətdən çıxdı.  
Gəlib kəndə çatdılar. Yenə hər kəs öz işi ilə məşğul oldu. 

*** 
Kəndə qayıdanda Nisə xanım Alı kişini, Bəyim xalanı 

otağına çağırtdırdı.  
- Gəlin, oturun. Alı kişi, Allaha şükür, hər imkanımız var. 

Bu gördüyün nə varsa hamısın Ərşada vermişəm. Mən ona 
oğul, o, mənə ana deyib. Toyu tezləşdirək, gəlinimizi gətirək, 
qışın günü oturaq evimizdə. Hələ qış qabaqdadı. Mən Ərşadla 
danışım, toyu tezləşdirək.  

-Mən razı, xanım, nə vaxt deyirsən edək.  
-Oldu.  
Nisə xanım Ərşadla danışdı, qərara gəldilər bu həftə sonu 

toyu edək.  
-Hazırlıq görüm. Güllüyə də xəbər verək, toyun vaxtın de-

yək, o da hazırlıq görsün. 
Nisə xanım Ərşada görünməyən bir toy elədi, səsi ətrafa 

yayıldı. Onlar bir-birinə qovuşdu. Xoşbəxt yaşamağa başladılar.  
Ərşad neçə gün idi evdə yox idi. Axır ki, gəlib çıxdı. 

Yanındakı uşaqlar da yorulmuşdu. İstirahət etmək üçün hərəsi 
öz otağına yollandı.  

Ərşad təzəcə uzanmışdı. Nurcahan da onun yanında oturub 
hərdən qara saçlarına sığal çəkir, qapalı gözlərinə baxır, onun 
necə yorğun olduğunu duyurdu. 

Birdən həyətdən səs gəldi. Nurcahan durub həyətə baxdı, 
tanımadığı bir cavan oğlanı gördü. Oğlan öz-özünə nəsə 
danışır, əlini tez-tez göyə qaldırıb endirirdi. Elə bu vaxt 
eyvanın qapısı sakitcə döyüldü. Gələn Qasım idi.  
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-Gəlin!  
-Xanım, Ərşadı görmək lazımdı.  
-İndicə yuxuya gedib. Xeyirdimi, Qasım?  
-Xeyir olar, xanım Aran kəndindən bir nəfər gəlib, Ərşadı 

görmək istəyir.  
Ərşad elə bil danışağı eşitdi, durub oturdu.  
-Qasım, nə xəbərdi? – İçəridən səsləndi.  
-Bir nəfər gəlib, sizi görmək istəyir. Dedim dərdini mənə 

de, demədi. Dedi ki, ancaq Ərşad qağama deyəcəm. 
Durdu, paltarını geyinib həyətə düşdü. Oğlan Ərşadı 

görəndə bildi ki, Ərşad bu adamdı. İrəli yeriyib ədəb-ərkanla 
salam verib, baş əydi.  

-Hə, danış görüm, dərdin nədi? 
-Ərşad qağa, olar ikimiz danışaq. Utanıram, istəmirəm 

başqası eşitsin.  
-Hə, olar. Yaxşı, gəl bəri oturaq.  
Taxtın üstündə oturdular.  
-Bilirsən, qağa, kənddə sevgilim var. Bir-birimizi sevirik. 

Kəndin mollası imkan vermir evlənək. Üç arvadı var qoca 
kaftarın, qızın qabağın kəsib deyib ki, gəl mənim arvadım ol. 
Olmasan, Cəlili öldürəcəm. Səni zor gücünə də olsa, özümə 
arvad edəcəm. Mən də eşitdim, getdim evinə. Dedim, ay 
Molla Hüseyn, o qız sənin tayın deyil, onu mən istəyirəm. 
Bunu deməyi bildim. Nökərləri tökülüşüb məni o ki, var 
döydülər. Canımı güclə qurtardım. Yetim oğlanam, heç 
kimim yoxdu ki, mənə kömək etsin. Yuxarıda Allah, yerdə 
sən, Ərşad qağa, mənə kömək elə.  

Ərşad hirsindən bığlarını gəmirirdi.  
-Qasım.  
-Bəli, ağa.  
-Hazırlaşın, gedirik.  
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Nurcahana demək üçün yuxarı evə qalxdı.  
-Nə olub, Ərşad? – Nurcahan soruşdu:  
-Gedim, gələndə danışaram, uşaqlar məni gözləyir.  
Tüfəngi götürüb həyətə düşdü. Atlanıb yola düşdülər. 

Kəndə çatanda Ərşad dedi: 
-Düş qabağa, mollanın evin göstər.  
Cəlil atı qamçıladı. Qaranlıq düşəndə gəlib Mollanın evinə 

çatdılar. Ərşad atdan düşüb həyətə keçdi. Qışqırdı:  
-Ay Molla Hüseyn!  
Evin qapısı açıldı. Arıq, uca boy, sarı saqqal bir kişi çıxdı.  
-A bala, gəl görüm, nə lazımdı? 
Ərşad qışqırdı:  
-Düş aşağı, əclaf köpək.  
Molla bunu gözləmirdi. Tez aşağı - Ərşadın yanına düşdü. 

Qorxudan rəngi saralmışdı.  
-Ə, qoca kaftar, sənə üç arvad bəs eləmir, başqasının 

nişanlısına göz tikirsən? – deyib, Molaya bir sillə vurdu.  
Molla dizi üstə yerə çökdü. Ərşad tüfəngi Mollanın alnına 

dirədi.  
-Öldürüm səni, qoca köpək?  
-Ay bala, məni bağışla, səhv eləmişəm.  
Evdən səs-küy qopdu:  
-Kişini öldürəcəklər, ay aman, kömək edin.  
Ərşad qadınların səsin eşitdi. Bildi ki, arvadlardı.  
-Səni o arvadlara qurban eləyirəm, bir də belə bir iş 

görsən, öləcəksən.  
Sinəsinə bir təpik vurdu, arxası üstə molla aşdı. Ərşad hə-

yətdən çıxdı.  
-Ə, Cəlil, qızın evin göstər.  
-Baş üstə, ağa.  
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Onlar qızıgilin qapısına çatanda Cəlil tez atdan düşüb 
Ərşadın qabağına yüyürdü. Ərşada tərəf çönüb: 

-Bu evdi. – deyib göstərdi.  
-Qızın atası var hə?  
-Hə, var.  
-Onu çağır.  
Cəlil həyətə keçdi.  
-Ay Qurban dayı.  
Kişi səsi eşidib çölə çıxdı. Atlıları görüb qorxdu.  
-Balam, mən nə iş gördüm bu hökumət adamları gəlib?  
Kişi qorxa-qorxa gəldi Ərşadın yanında dayandı.  
-Ay bala, kimsiz, nəçisiz? Düşün, qonağımız olun.  
-Qurban dayı, mən Ərşadam, gəlmişəm sənin qızını Cəlilə 

almağa. Razısan?  
Kişinin üzündən tər axırdı. Çuxasının ətəyi ilə üzünün 

tərini sildi.  
-Ay bala, kəndin mollası bizi cana yığıb. Gündə adam 

göndərir ki, qızı ver mənə.  
-Qurban dayı, razısan? 
-Hə, bala, mən razıyam.  
-Onda get, qıza denən yüngülvari yır-yığış eləsin, biznən 

gedəcək. Ona toyu özüm edəcəm.  
Kişi içəri keçdi. Cəlil boynun büküb yazıq-yazıq qapıya 

baxırdı. Qapı açıldı, qız əlində bağlama çıxdı. 
-Ə, Cəlil, qızı ata mindir, dalımızca gəlin.  
Atlandılar, gəlib kəndə çatdılar. Ərşad Nisə xalaya hər 

şeyi danışdı.  
-Ana, toyu burda eləyək, qoy xoşbəxt olsunlar. Hələ ki 

qızı yanında saxla. Cəlilə də bir iş verək, işləsin, ya da 
bizimlə gedib vuruşsun.  

-Yaxşı olar, oğul. Allah köməyi olsun.  
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Bir neçə gün keçdi. Cəlilə yaxşı toy elədilər. Nisə xanım 
qıza nə qədər qızıl verdi, xələt verdi, pal-paltarını təzələdi.  

Toydan sonra Ərşad Cəlilə dedi:  
-Sənə ev də verəcəm. Get, öz evin kimi yaşa. O kəndə 

qayıtma. Xoşbəxt ömür sürün. Nə də lazım olsa, mənə 
deyərsən.  

Ərşad ata evlərini Cəlilgilə verdi, nə lazımdı köməklik 
elədi.  

Onlar artıq xoşbəxt idilər. 
 

*** 
İki il keçdi. Ərşadın səsi bütün el-obaya yayıldı. Hər tərəf-

dən onun yanına insanlar axışıb gəlirdilər. Bəylərin zülmün-
dən qurtarmaq üçün Ərşadın ətrafına xeyli adam 
cəmlənmişdi. Harda özündən deyən oğlanlar var, gəlib onun 
dəstəsinə qoşulurdular. Hansı bəy zülm edirdi, gedib var-
dövlətini, torpaqlarını alıb kasıblara paylayırdı. Onun 
qarşısına çıxan adam yox idi. Hörməti, gücü günü-gündən 
artırdı. 

Bir gün Ərşad Nisə xanımla oturub söhbət edirdilər. Nisə 
xanım danışır, Ərşadsa qulaq asırdı. Nə fikirləşdisə, birdən 
Ərşad dilləndi:  

-Ana, istəyirəm kəndə bir həkim tapıb gətirəm. Yaralı 
olanda əlində qalırıq. Həm kənd camaatına baxar, həm də elə 
bizdə bir yaralı xəstə olsa, ona baxar.  

-Düz deyirsən, oğlum, lazımdı. Gərək bu işi əvvəldən 
eləyərdin, yenə gec deyil.  

-Deməli, razısan?  
-Hə, oğlum, sən hər işini bilən adamsan, yaxşı fikirdi.  
Ərşad Qasımla da məsləhətləşdi: 
-Həkimi hardan tapa bilərik? Kim belə adam tanıyır?  
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-Qağa, mən soraqlayım, inşallah, taparıq.  
Qasım yoldaşlardan bir-bir soruşurdu:  
-Kimin həkim tanışı, qohumu var?  
Bir nəfər Ağa adlı, qonşu kənddən gəlib bunlara qoşulmuş-

du.  
-Qasım, qağa mənim Təbrizdə əmim oğlu var. Başqa ölkə-

də oxuyub gəlib. Bir ildi Təbrizdə işləyir, bəlkə ona deyək.  
-Ağa, qardaş, gərək Təbrizə gedəsən.  
-Gedərəm, niyə getmirəm, bizə həkim lazımdı.  
-Onda Ərşada deyim, sabah yola düş.  
-Yaxşı.  
Qasım Ərşada olanları dedi:  
-Ə, onu tap bura gətir.  
Ağanı Ərşadın yanına gətirdi.  
-Danış, görüm kimdi o?  
-Əmim oğludu, başqa məmləkətdə oxuyub, gəlib Təbrizdə 

işləyir.  
-Deyirsən gələr bura?  
-Bacardığım qədər çalışıb gətirəcəm.  
-Onda hazırlaş, səhər yola düş.  
-Yaxşı. 
-Gəl yanıma, yol xərciliyi də verim. Deyərsən Ərşad deyir 

ki, nə qədər pul desən, verəcəm. Təki sən gəl.  
Ərşad yol xərci verdi. Ağa səhər tezdən gün çıxmamış dağ 

yolu ilə Təbrizə yola düşdü.  
 

*** 
Ərşadın var-dövləti başdan aşırdı. Ehtiyacı olan hər kəsə 

yardım edir, taxılını, ununu verirdi. Deyirdi: 
-Ə, ailəmiz korluq çəkməsin.  
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Bir həftədən sonra Ağa əmisi oğlu ilə geri qayıtdı. Ərşad 
onunla tanış oldu. Ona yaxşı bir otaq verdi. 

-Sən burda qalıb işləmək istərsən?  
-Bəli. 
-Bəlkə başqa yerdə ev verək?  
-Yox, Ərşad qardaş, elə burda olsam yaxşıdı. Həm də 

gecə-gündüz iş başında olum.  
Ərşad soruşdu:  
-Adın nədir, doktor?  
-Adım Mirzədi.  
Nə gözəl addı. Nə qədər desən, sənə pul verəcəm, 

xəstələrə yaxşı bax.  
-Baş üstə, qardaş.  
Mirzə gətirdikləri dava-dərman stolun üstünə yığdı, səliqə-

səhman yaratdı. Bir taxt qoydu otağa, hər nə lazımdı yerbəyer 
etdi.  

Nurcahan xanım eşitdi ki, Ərşad həkim gətirib.  
-Nə yaxşı. Ona deyərəm görüm mənim uşağım niyə 

olmur? Onu görsəm yaxşıdı. Ərşad evdə olmayanda gedim 
yanına, görüm nə deyir.  

Mirxə boylu-buxunlu gənc bir oğlan idi. Hələ 
evlənməmişdi. Yaraşıqlı bir həkim hər qadının ağlın başından 
çıxara bilərdi.  

Bir gün həyətdə sakitlik idi. Ərşad da yox idi. Səhər erkən 
qonşu kəndə getmişdi. Nurcahan qərara gəldi.  

-Gedim onu görüm.  
Həyətə düşdü. Həkimin otağının qapısı açıq idi. Qapını 

döydü. Mirzə baxdı, xanımı gördü.  
-Gəlin! Nə lazımdı? Xoş gəlmisiz.  
-Həkim, mən bu evin xanımı Nurcahan xanımam.  
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-Ərşadın yoldaşı?  
-Bəli, onun yoldaşı!  
Nurcahan həkimin üzünə baxdı, qəlbinə bir qığılcım 

düşdü, həkim çox xoşuna gəldi. İlk dəfə Ərşadı görəndə bu 
hissləri keçirmişdi. Mətləbə keçdi.  

-Həkim mənim iki ildi uşağım olmur.  
-Xanım, Allah qoysa, olar. Fikir eləməyin, mən bu yaxın 

vaxtlarda Təbrizə gedəcəm. Sizə dərman gətirib müalicə 
edərəm. İnşallah, övladınız olar.  

Xanım otaqda özünü həkimə göstərmək üçün o yan-bu 
yana getdi. Həkimin diqqətini çəkdi.  

-Həkim qardaş, nə çətinliyin olsa, mənə de. Canla-başla 
sənə kömək edərəm.  

Ərşad çox vaxtı evdə olmurdu. o kənd mənim, bu kənd 
mənim gəzib kasıb, yoxsul adamlara kömək əlini uzadırdı.  

Nurcahan sübh tezdən yuxudan ayılanda başı yaman 
ağrıyırdı, gözlərini aça bilmirdi. İstədi qulluqçunu çağırsın. 
Hamı yatmışdı deyə fikrindən döndü. “Yaxşısı yuxuya 
gedim, bəlkə başımın ağrısı kəsə”. Yerin içində o yana, bu 
yana çevrildi, xeyri olmadı. “Yox, durum görüm neynirəm, 
qulluqçunu durquzum, qaynar çay gətirsin, içim, bəlkə ağrı 
kəsdi”.  

Hava yavaş-yavaş işıqlaşırdı. Pəncərəni açdı, soyuq hava 
üzünə sığal çəkib otağa yayıldı. “Oxay” deyib dərindən nəfəs 
aldı. Üşüdüyünü hiss edib pəncərəni bağladı. Taxtın üstündə 
oturub gözünü qapıya zillədi. “Kaş, indi qapı açıla, Ərşad 
içəri daxil ola, başımın ağrısı kəsə”. Nurcahan qapının 
ağzında üzərliyi görüb dedi: 

-Deyirlər üzərlik baş ağrısına xeyirdir. Onu yandırım, 
bəlkə xeyri olar.  
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Üzərliyi qırıb mis camı ağzı üstə qoydu. Üzərliyi üst-üstə 
qoyub alışdırdı. Çox çətinliklə yanan üzərliyin iyi otağa 
yayıldı. “Birdən mənə göz dəyər” yanmış toxumu əzib alnına 
sürtdü.  

“Gözü dəyənin gözü çıxsın”, bir neçə dəfə təkrarladı. 
Otağı tüstü bürümüşdü, ancaq onun iyi ağrısən elə bil bir az 
azaltdı. 

Qulluqçu qız qapını döydü.  
-Gəl!  
Qapını açanda içəridə tüstünü gördü. Elə bildi nəsə yanır. 

Qışqırdı!  
-Xanım, nə yanır? 
Xanım onu sakitləşdirdi.  
-Ay qız, görmürsən üzərlik yandırmışam?  
-Xanım, səhər-səhər niyə yandırmısınız?  
-Ay qız, gecədən başım ağrıyır. Tez bir stəkan çay gətir, 

ağrısından ölürəm.  
Qulluqçu qız tez-tələsik otaqdan çıxdı. Nurcahan aynadan 

çölə baxırdı. Ərşadın gəlməyini gözləyirdi. 
Axşama qədər başının ağrısı davam elədi. Qulluqçunu 

həkimin yanına göndərdi ki, “həbb” alsın gətirsin. 
Həkim soruşdu:  
-Kimin başı ağrıyır? 
Qulluqçu Nurcahanın başının ağrıdığını dedi. Həkim bir 

həbb verdi.  
-Apar ver, bunu içsin.  
Artıq hava qaralırdı, ancaq hələ də Nurcahanın baş ağrısı 

kəsmirdi, halsız halda yatağında uzanmışdı. Birdən yadına 
düşdü ki, Ərşad qəlyan çəkəndə tüstü onu az da olsa 
hallandırırdı. Yataqdan qalxıb qulluqçu qızı harayladı.  
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-Ay qız, tez Ərşadın qəlyanını gətir bura, köz qoy, bəlkə 
onun tüstüsü mənə kömək eliyə.  

Qız qəlyanı gətirdi. Köz qoydu. Nurcahan torbadan 
tənbəki çıxardıb baxdı. Kağıza bükülü toz halında nəsə var 
idi. Onunla qarışdırıb qəlyana qoydu, bir neçə dəfə sinəsinə 
çəkdi. Hələ heç nə yox idi, çünki hələ alışmamışdı. Hirsli-
hirsli dilləndi: 

-Bu zəhrimar niyə alışmır?  
Bir də nəfəsinə çəkəndə tüstü onu boğub öskürək verdi. 

Həmin dəqiqə də sakitləşdi. Bir də sinəsinə çəkdi, qəlyandan 
xorultu səsi gəldi. 

Yavaş-yavaş Nurcahanın başının ağrısı kəsirdi. Gözləri 
dumanlanırdı. Bədəninə istilik gəldi, durub pəncərəni açdı, 
soyuq hava içəri doldu. Nurcahanın gözü həkimin otağına 
baxırdı. Elə bil o otaqda onu kimsə gözləyirdi. Bir neçə dəfə 
də tüstüdən sinəsinə çəkdi. Tənbəkiyə qatılan tiryək onu artıq 
hallandırmışdı.  

Gecə yarıdan keçmişdi hamı yatmışdı, hər yanda qaranlıq 
hökm sürürdü. Nurcahan otaqdan çıxdı həkimin otağına necə 
gəldiyini bilmədi. Qapını açıb içəri girdi, sinəsi açılmış 
vəziyyətdə gəlib taxtın qırağında əyləşdi. Həkim elə yatmışdı 
ki, dünyadan xəbəri yox idi. Nurcahan əlini onun sinəsinə 
qoydu. Ürəyi sakit-sakit vururdu. Əlini sinəsinə gəzdirdikcə 
elə bil ehtirası oyandı. Həkimin yanında yavaşca uzanıb onu 
qucaqladı. Həkim qəfil yuxudan oyandı və Nurcahanı yata-
ğında gördü.  

Nurcahan elə bilirdi Ərşadı qucaqlayıb, başı təmiz 
dumanlanmışdı. Həkimdən əl çəkmirdi. Ehtirası onu dəli 
eləmişdi. Həkim onun qolları arasından çıxa bilmirdi. Hərdən 
qız nəsə danışırdı başa düşmək olmurdu ki, nə danışır. Həkim 
çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdı, qız onu buraxmırdı.  
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-Əgər mənimlə olmasan, özünü ölmüş bil. Ərşada 
deyəcəm hər şeyi, səni öldürəcək.  

Bir neçə dəqiqədən sonra Nurcahan halsız-halsız 
uzanmışdı. O, öz istəyinə nail olmuşdu. Həkim elə bil yuxu-
dan ayılıb qızı tez qaldırdı. 

-Dur, çıx otaqdan gəlib görərlər.  
Nurcahan qapıdan çıxıb, ayağını sürüyə-sürüyə pilləkanla 

otağına qalxdı. Qapını açdı üzü üstə taxtın üstünə uzandı, 
dərin yuxuya getdi. 

 
*** 

-Sakit ol, mən dediyimi eləməsən, Ərşad onda səni öldü-
rəcək.  

-Nə deyirsiz eliyim, ancaq çıxın otaqdan.  
-Mənimlə olmalısan, mənim uşağım olsun.  
-Yox, xanım, mən bunu eləyə bilmərəm. Ərşad bilər, məni 

öldürər.  
-Qorxma, o bilməz.  
-Yox, xanım, bu saat qışqıracam. Çıxın otaqdan!  
-Əgər mən dediyimi eləməsən, səni özüm öldürəcəm. Mən 

yenə gələcəm. Bu söhbət burda qalsın, ağzından çıxmasın.  
Xanım otaqdan çıxdı, gəldiyi yerlə otağa qayıtdı.  
Nisə xanım pəncərədən qızı gördü, elə bildi qulluqçular-

dandı. Nurcahanın qapısı açılanda bildi ki, odu. “Bu gecə 
yarısı nə gəzir həkimin yanında?”  

Nisə xanım elə birinci dəfə Nurcahanın gözlərinə baxanda 
xoşuna gəlməmişdi. “İndi də gecə gözü həkimin yanından 
gəlir. Burda bir iş var bunu gözdən qoymaq olmaz. Ərşadın 
papağını yerə soxar”.  
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Gündüzlər həyətə çıxmayan Nurcahan günün yarısını hə-
yətdə keçirirdi. Gözü həkimin otağında idi. Yazıq qorxusun-
dan çölə də çıxmırdı. Nisə xanım qızı bir dəqiqə də gözdən 
qoymurdu.  

Ərşad da neçə gün idi evə gəlmirdi. “Görəsən, hardadı? 
Yazıq qalıb çöllərdə, arvad da burda yolun azıb. Buna imkan 
vermərəm”.  

Axır ki, Ərşad gəlib çıxdı. Ata, ana, Nisə xanım onun 
otağına yığışdılar.  

-Ay bala, neçə gündü hardasan?  
-Kəndlərdə zülüm göyə çıxıb. İnsanlara divan tuturlar ki, 

mənə qarşı çıxsınlar. Onlar da deyirlər, ya ölərik, ona qarşı 
çıxmarıq.  

-Yaman yorulmusan.  
-Nurcahan hardadı?  
-Otağında. yəqin xəbəri yoxdu, gələr indi.  
Xeyli söhbətdən sonra xanım içəri girdi. Nisə xanımın 

gözü onda idi. Onun soyuqluğunu hiss etdi. Keçib Ərşadın 
yanında oturdu.  

-Niyə gəlib çıxmırsan?  
-İşimiz çoxdu, gələ bilmirdim. İndi hələ ki, evdəyəm.  
Nurcahan qaldı. Onlar otaqdan çıxdılar. Nurcahan söhbəti 

fırlatdı:  
-Həkim deyir sənə Təbrizdən dərman gətirərəm. Sən də 

ona tapşır, gətirsin. İstəyirəm övladımız olsun.  
-Yaxşı, söhbət edərəm. Hələ ki, yorulmuşam, yeməkdən, 

çaydan gətirsinlər yeyək.  
Xanım qulluqçunu səslədi:  
-Tez ol, yemək gətir. Ərşad açdı.  
-Baş üstə, xanım, bu saat gətirərəm. – deyib otaqdan çıxdı.  
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Ərşad yeməyin yedi, yerinə uzandı.  
-Yaman yorulmuşam, Nurcahan, bu illər qurtarsaydı, 

arxayın yaşayardıq.  
Ərşad yuxuya getdi. Xanım onun yanında uzanmışdı, 

ancaq fikri həkimin yanında idi. Əgər qorxusu olmasaydı 
durub onun yanına gedərdi.  

 
*** 

Ərşad bir neçə gündən sonra yenə getməli oldu. Nisə 
xanım Ərşadın getmək istədiyin bilib onu görmək üçün 
otağının qapısını döydü. Gəlinin səsi gəldi, xanım qapını 
açdı.  

-Ana, gəl. Gəl otur, mən bir-iki günlük gedirəm. İnşallah, 
sağ-salamat gələrik.  

-Bala, Allah eləməsin sənə bir şey ola... Özünü gözlə, bir 
də evdə cavan arvadın var, tez qayıt, onu çox tək qoyma.  

Ərşad başa düşmədi anası nə demək istəyir.  
-Tez gələrəm, ana, qorxma.  
-Qorxuram, bala, qorxuram.  
Ərşad gedəndən sonra Nisə xanım Nurcahanı gözdən 

qoymurdu, hara gedirdi onu izləyirdi.  
Bir gün gecə yarısı Nisə xanım çırağı söndürdü. 

Pəncərənin ağzında oturub həyətə baxırdı. Yenə Nurcahan 
evdən çıxdı, qaranlıq yerlə həkimin otağının qabağında durub 
ətrafa baxdı, sakitlik idi. Qapını açıb içəri keçdi. Mirzə hələ 
yatmamışdı, xanımı görəndə tez durdu.  

-Xanım, çıxın otaqdan.  
-Sakit ol.  
-Özünü işə salma.  
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-Ölümün gəlməsin. Bu saat qışqırıb hamını bura yığacam 
ki, sən məni zorlamaq istəyirdin.  

Mirzənin qorxudan dili tutulmuşdu, bilmirdi neyləsin. 
Xanım tez soyunub onun yanına girdi.  

-Əgər mənimlə olmasan, özünü ölmüş bil.  
Nurcahan həkimin qolları arasında çırpınırdı. Artıq 

xanımın arzusu yerinə yetmişdi. Paltarın geyindi.  
-Nə vaxt gəlsəm, mənimlə olacaqsan.  
-Yox, xanım, bir də gəlməyin. Ərşad bilsə, bizi öldürəcək.  
-Qorxma, onun axırına mən çıxacam. Sonra birlikdə çıxaq 

gedək anamın yanına, orda yaşayaq. Ərşadı nə vaxtsa 
öldürəcəklər, elə mən özüm onu öldürəcəm, sən qorxma.  

Xanım otaqdan çıxdı. Yenə həmin qaranlıq yerlə otağına 
gəldi. Nisə xanım səhərə qədər yata bilmədi. Neyləsin, 
Ərşada desin, deməsin. “Yox, bir az da gözləyim”.  

 
*** 

Nurcahan fikirləşirdi: “Ərşadı necə aradan götürüm? 
Həkimlə evlənim, bəlkə uşağım oldu. Yoxsa elə belə də son-
suz olub gedəcəm. Gəlsin evə, ona zəhər verib öldürəcəm. 
Kim bilər mən eləmişəm. Sonra da çıxıb gedərəm anamın 
yanına, orda evlənərik”.  

Yenə Ərşad gec gəldi. Ata, analar gəlib onu gördülər, hərə 
öz otağına keçdi. Qulluqçu yemək gətirdi. Ərşad əlini yumaq 
üçün o biri otağa keçdi. Nurcahan şüşədəki zəhəri yeməyin 
içinə tökdü. Durdu ayağa.  

-Ərşad, sən yeməyini ye, mən paltarımı dəyişim, gəlirəm.  
Ərşad neçə gün idi doyunca yemək yemirdi. Yeməyin 

yedi, durub yerinə uzandı. Hələ də Nurcahan gəlməmişdi. 
Qulluqçuya dedi:  

-Get qabları yığışdır.  
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Qulluqçu gəlib süfrəni yığışdırdı. Ərşad taxtda uzanıb yat-
mışdı. Sakitcə otaqdan çıxdı. Nurcahan xeyli gözlədi. Zəhər 
şüşəsin gizlətdi, gəlib qapını açdı. Ərşadın yanına uzandı. 
Ərşad güclə nəfəs alırdı, bir xeyli vaxtdan sonra nəfəsi kəsil-
di. Zəhər çox güclü olduğu üçün elə yatdığı yerdəcə ölmüşdü.  

Səhər açılanda Nurcahan Ərşadın üzünə baxdı. Sapsarı 
olmuşdu. Onu silkələdi, artıq o ölmüşdü. Qışqırdı:  

-Ay camaat, Ərşad ölüb...  
Hamı tökülüşdü. Doğrudan da o ölmüşdü. Həkimi çağırdı-

lar. Gəlib baxdı. Bildi ki, onu Nurcahan zəhərləyib, qorxu-
sundan dillənmədi.  

Hər yerə xəbər getdi ki, Ərşad ölüb. Ata, ana bilmədilər 
neyləsinlər, axşam sağ-salamat idi. Buna nə oldu? Nisə 
xanımda şübhələr yarandı. Açıb-ağarda bilmədi. Beləcə, 
Ərşadı dəfn elədilər. Qırxın verdilər. Nurcahan onun 
valideynlərinə xəbər verdi ki, mən gedirəm anamın yanına, 
mənim burda qalmağım düzgün deyil, övladım olsaydı qalar-
dım.  

Güllü arvad Ərşadın yerində yasda olanda da qızı demişdi:  
-Ana, gələcəm sənin yanına.  
O da razılıq vermişdi.  
Nurcahan gedəndən iki gün sonra həkim yola çıxdı. O da 

Nurcahanın yanına gedir ki, orda onunla evlənə. Var-dövlət, 
hər şey var, adam kimi yaşa özün üçün.  

Mirzə Güllü xanımgilə gəldi. Onun qızla münasibətini 
gördü, inanmadı. “Bunlar elə bil ər-arvad olublar, özlərini elə 
aparırılar”. Xanım şüphələndi: “Birdən Ərşadı bu köpək oğlu 
zəhərləyər?” Güllü xanım heç nə bilməmiş kimi qızın təklədi.  

-Qızım, bununla sənin nə alış-verişin var belə mehribansız?  
-Ana, mən onu sevirəm. Ona ərə gedəcəm, uşağım da ola-

caq. Ərşad kişi çıxmadı, dörd il bir yerdə olduq, övlad olma-
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dı. Bir də, ana, onu nə vaxtsa öldürəcəkdilər, ona görə mən də 
zəhər verib öldürdüm.  

-Ay qız, sən nə danışırsan? Ərşadı sən zəhərlədin?  
-Hə, ana, mən yeməyinə zəhər qatdım, o da oldu.  
-Sən elə oğula necə qıydın, ləçər? – deyib, hönkürdü, güc-

lə çölə çıxıb qışqırdı.  
-Nökərlər, bura gəlin!  
Həyətdə olan nökərlər tez xanımın yanına qaçdılar.  
-Xanım, nə olub?  
-Tutun bu qızın əl-ayağını bağlayın. Tez olun!  
İki nəfər qızın əl-ayağın arxadan bağladılar.  
-O həkimdi, nə zibildi, onu da tutun bağlayın. Sonra 

sahəyə, ya da tövləyə, elə yerə bağlayın ki, tərpənə 
bilməsinlər. O qızın ağzın da bağlayın, səsin eşitməyim.  

Xanım dediyi kimi elədilər. Saldılar tövləyə.  
-Qapıda durun. Nə su, nə çörək verməyin.  
Xanım hirsindən az qalırdı partlasın, səhərə qədər yatma-

dı. Tezdən Nisə xanım Alı kişiyə xəbər göndərdi: “Tez yığı-
şın gəlin mənim yanıma”.  

Nisə xanıma xəbər çatınca Alı kişi, Bəyim xala atlanıb 
Güllügilə gəldilər. Güllünü görəndə tanınmaz hala düşmüşdü.  

-Ay Güllü, sənə nə olub bu hala düşmüsən?  
-Ay Nisə, Allah məni öldürsün. Mən Ərşada demişdim. 

Demişdim Ərşad sənə qırx dəvə yükü var-dövlət göndərə-
cəm. Bu işi axıracan gör, bu zalımların kökün kəs. Gəldi, nə 
mənim arzum yerinə yetdi, nə onun...  

Hələ ki, heç nə başa düşmürdülər. “Güllü xanım nədən 
danışır?”  

Nökəri çağırıb dedi: 
-Tez kəndə xəbər ver. Kim var, yığışsın bura. Deyin xanım 

xahiş eləyir. İşinizi atın, gəlin bura.  
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Kəndin camaatı bir-bir, iki-iki hamı gəlib yığışdılar.  
-Ay camaat, siz bilirsiz ki, rəhmətlik Ərşad mənə həm kü-

rəkən, həm də oğul idi. Bu gün onu öldürən adamlara özüm 
sizin qarşınızda cəza verəcəm.  

Əlində tutduğu iki torba qızılı dəmirçiyə verdi.  
-Apar bunu ərit, mən deyəndə gətirərsən.  
-Baş üstə, xanım.  
Hamı donub qalmışdı: bu kimlərdi Ərşadı öldürənlər.  
Xanım nökərlərə işarə elədi:  
-Gedin, gətirin.  
Nökərlər tövləni açıb, Nurcahanla həkimi gətirdilər. Bun-

ları görən kimi camaat təəccübləndi: Bu qızıdı, bəs bu kimdi?  
Nisə xanım indi anladı ki, Ərşadı Nurcahan zəhərləyib.  
Xanım ətraflı hamını başa saldı: 
-Qızım bununla əlbir olub, elə bir insanı –  hamının 

sevdiyi bir igid oğlanı öldürüblər. Bunlar sizin gözünüzün 
qabağında cəzalarını alacaqlar. Həkimi gətirin bura.  

Həkim dad-aman elədi ki, mənim xəbərim yoxdu, Nurca-
han zəhərləyib.  

-Kəndiri keçirin boğazına.  
Keçirdilər.  
-Dartın.  
Dartdılar, onun xırıltısı kəsiləndə buraxdılar, cəsədi yerə 

düşdü.  
-O qızı bağlayın. Yıxın yerə, ağzın açın.  
Onlar da açdılar.  
-Ana, məni bağışla.  
-Yox, səni bağışlasam, mən özümü bağışlaya bilmərəm. 

Sən ən ağır cəzaya layiqsən. Dəmirçiyə deyin gətirsin.  
Dəmirçi ərinmiş qızılı qabda gətirdi. Qız yalvarırdı, ancaq 

ana heç nə eşitmirdi.  
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-Ana, bağışla.  
Qızın ağzın açdılar, ərinmiş qızılı onun boğazına tökdülər. 

Nurcahanın səsi əbədi kəsildi.  
-Götürün, onu aparın elə heylə basdırın.  
Bütün yığılanlar bu hadisəni sanki yuxu kimi görürdülər.  
-Bu itin cəsədini də kəndin girəcəyinə atın, gəlib gedən 

tüpürsün onun cəsədinə.  
Alı kişi, Bəyim xala elə bil rahatladılar. Güllü xanımın bu 

hərəkətindən sonra Nisə xanım Güllü xanımın boynun qucaq-
ladı.  

-Qızın oğlumuza xəyanət elədi, sən də cəzasını yaxşı verdin.  
Ərşadın başladığı azadlıq hərəkatı yarımçıq qaldı. 
 

05.07.2022 

 Sumqayıt şəhəri 
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BİR AŞİQİN HƏYAT HEKAYƏSİ 
 

Qucaq-qucaq dərd verən Allahım! 

Mənə qram-qram sevinc verdi! 

Nizami Kolanlı 
Əli tut ağacının altında oturub dizinin üstə qoyduğu saza 

diqqətlə baxırdı. Bu ağac parçasından düzəldilən bu sazın nə 
qədər sirli dünyası var. İnsan o dünyanı anladıqca, başa düşür 
ki, bu sazın dünyası nə deməkdi. 

Əlidə uşaq vaxtınnan saza çox həvəsi olmuşdu. Qonşu 
kənddə usta Talıbın yanında şagirdlik eləmiş axıracan olmasa 
da az-çox onun sirlərinə öyrənmişdi. Ömrünün  18-ci 
Baharım yaşayırdı. Çox gözəldə səsi var idi. Ustası deyirmiş 
Əli bu mahalda sənin kimi səsi olan saz aşığı yoxdur. Səsini 
həmişə qoru o, Allahdan verilən əmanətdi, əmanətə xəyanət 
olmaz. 

Əli 15 yaşı olanda anası rəhmətə getdi. Ailənin çox ağıllı, 
səbirli, sözə baxan bircə yeganə uşağı idi Atası həmişə 
deyərdi bala Allah bir oğul versədə, elə bilirəm 7 oğlum var. 
Sənki belə ağıllı dünyagörüşlüsən mən səndən həmişə 
arxayınam. Allah səni pənahında saxlasın oğul. 

Əlinin atasıda artıq qocalmışdı, həmdə anası rəhmətə 
gedəndən sonra, çox fikir edirdi. Kişi təmiz əldən düşmüşdü. 
Anasının ili çıxmamış, atasıda rəhmətə getdi. Dayısı Səlim 
istədi ki, Əlini öz yanına apara ancaq, Əli getmədi. Day mən 
evi yiyəsiz qoymaram, bu evin ocağın söndürə bilmərəm. Tək 
olsam da başıma çarə qılaram. Narahat olma o vaxtdan iki il 
keçmişdi Əli evdə tək yaşayırdı. O, boş vaxtlarında sazın 
bütün sirrlərin öyrənmişdi. Əməlli-başlı, adam olsa da toylara 
gedir, məclislərdəiştirak edirdi. Qonşu kəndlərdə də, hörmət 
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qazanmışdı. Nə qədər toy olurdu Əlini dəvət edirdilər. O, da 
bütün toyları layiqincə yola verirdi. 

Payız gəlmişdi havalar soyuyub, artıq toylarda başlamışdı. 
Boş vaxtları artıq çox az olurdu. Gecələr gəlib yorğun olduğu 
üçün tezdə yıxılıb yatırdı. Əli məclislərdə çox qızlar görürdü, 
ancaq hələ ürəyinə yatan yox idi. Özüdə istəyirdi xoşuna 
gələn bir halal süd əmmişlə ailə qursun. Artıq təklik onu çox 
sıxırdı. Kənddə toya dəvət eləmişdilər. Səhər tez durub 
həyətə çıxdı hava soyumuşdu. Əl-üzünü yuyub bir stəkan çay 
içdi. Paltarını geyinib sazı çiyninə salıb qapını bağladı. Toy 
evinə yol aldı. Bulağın yanından keçəndə gördü heç kim 
yoxdu. Əşi gedim əl-üzümü yuyum bir qurtumda su içim. 
Sazı çiynimdən çıxarıb daşa söykədi. Əl-üzünü yuyub yudu 
bir neçə qurtum su içib oxay deyib əlini üzünə çəkdi. Çöndü 
ki, gedə, arxada çiynində səhəng dayanan qızı gördü. Əli 
donub qaldı. Birinci dəfə idi ki, bu qızı görürdü. Qızda düz 
Əlinin gözünə baxırdı. Əli özünü tez ələ aldı. Birdən baxıb 
görən olar. Sazı götürüb çiyninə saldı və ordan uzaqlaşdı. Əli 
qızında xoşuna gəlmişdi. Əlinin fikiri qarışdı görən kimin 
qızıdı o, heç o qızı toylarda da görməmişəm. 

İki gün toy çalındı. Əli evə döndü. Çox yorulmuşdu istə-
yirdi ki, evdə yoldaşı olsun. Yorğun gələndə onu qarşılasın 
qabağına bir stəkan çay qoysun. Ancaq hələ bu xəyaldı. 
Gərək dəqiq öyrənim kimin qızıdır. Bir-iki ağsaqqal 
göndərim elçi görək nə deyirlər. Əli yatıb dincəldi səhər 
durub dayısıgilə getdi. Dayısı oğlun kənara çəkib o qızın kim 
olduğun soruşdu. Nişanələrin deyəndən sonra dayısıoğlu 
tanıdı. Bizdən bu tərəfdə Çərkəz kişi var. Onun qızıdı adıda 
Zeynəbdi. Yaxşı qızdı ancaq atası çox çətin adamdı. Əli 
dayısına dedi: 
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Bəs elçi getmək lazımdı. Nə deyirsən? Səlim kişi başın 
buladı bacıoğlu kişi çox çətin adamdı. Get deyirsən gedərəm. 
Onda hazırlaş xəbər verin sabah iki ağsaqqal götür get görüm 
nə deyir. Narahat olma bacıoğlu sabah gedib hə yoxun 
bilərik. Əli sağollaşıb həyətdən çıxdı. Evə gəldi əl-üzünü 
yuyub yerində uzanıb səhəri fikirləşdi görən nə deyəcəklər 
gözlüyək. Əlac nədi gözləməliyik. 

Səhəri Səlim iki ağsaqqal götürüb Çərkəzgilə elçiliyə 
getdi. Çərkəz kişi bunları qarşılayıb evə dəvət elədi. Xoş 
gəlmisiz keçin evə əyləşin. Qonaqlar evə keçib ordan-burdan 
söhbət elədilər. Axır Səlim söhbəti açdı. Ay Çərkəz gəlmişik 
elçiliyə. Qızın Zeynəbi bacımoğlu Əliyə istəməyə.  

- Nə deyirsən? 
Çərkəz başın qaşıya-qaşıya başın qaldırmadı. Ay Səlim 

mənim o, aşığa vveriləsi qızım yoxdu. O evdə tapılmır orda 
toyda, burda toyda qızım o damın altında təkcə qalacaq. 
Həmdə tək yetim oğlandı. Ata yox, ana yox bacı-qardaş yox. 
Siznən bizim qohumluğumuz tutmaz. Söz Səlimi yaman 
tutdu. Ə Çərkəz sənə avara işi gücü olmayan adam lazımdı. 
Kişi çörəyin qazanır evdə oturmalıdır? Yox Səlim bizim ki, 
tutmaz. Sizə yaxşı yol deyib ayağa durdu, qonaqlarda 
qapıdan çıxdılar. 

Əli dayısıgildə oturub, dayısın gözləyirdi. 
- Gəldilər 
Səlimin qanı qaralmışdı Əli hiss elədi ki, iş alınmayıb. Ə 

bala qoy o köpək oğlu sənə yalvarsın ki, mənim qızımı al. 
Onun heç adamlığı yoxuymuş. Əli durub dayısına ürək-dirək 
verdi. A kişi pis olma vermədi-vermədi canın sağ olsun 
qızdan çox, qız var deyib həyətə  çıxdı dayanmadı evlərinə 
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tərəf yollandı. Yenə tənhalıq eybi yoxdu bu evədə bir gün 
gəlin gələr. 

-Toylar ara vermişdi. Əli neçə gün, evdə həyətdə ki, işləri 
görürdü. Birdən qapı döyüldü . 

-Kimdi gəl. Qapı açıldı 12-20 yaşında bir oğlan həyətə 
gəldi. Əli dayı olar gəlim?  

-Gəl niyə olmur.  
-Oğlan gəlib Əli ilə görüşdü. Adın nədir? 
-İdris qonşu kənddə oluram gəlmişəm məni saz çalıb 

oxumağı öyrədəsən. Olar? 
-Hə olar, niyə olur ki, səsin varmı? Heç oxumusan çöldə, 

bayırda.  
-Hə oxumuşam, qoyun otaranda  hey oxuyuram. 
-Oğlan Əliyə çox maraqlı gəldi durub sazı gətirib, köynə-

yindən çıxardıb köklədi.  
- Hə indi bir balaca oxu görüm. 
Oğlan oxudu. 
Əli gördü səsi var hər nə vaxt gəlirsən öyrnəyə?  Günü 

sabah gəl.  
Sazın var?  
- Hə atam  alıb.  
- Sabah sazıda götür gəl yaxşı saqolun. Əli bekar idi yaxşı 

oldu, başımı qataram işim olunca. 
Əli artıq püxtələşmiş aşıqlardan idi. Hər yerdə xətir, 

hörməti getdikcə artırdı.Üç il idi şəhərdə dərs keçirdi, az çox 
öyrətmişdi. İdris Əlindən ayrılmaq istəyirdi, ancaq üzə vura 
bilmirdi. Necə eləsin ustaddan ayrılıb özü aşıqlıq eləyib pul 
qazansız. Axır ki, söz açıldı. Əli gördü bunu saxlaya 
bilməyəcək halallıq verib yola saldı. İdris sevincək evə gəldi. 
O gündən özünə toy məclisi axtardı öyrənirdi. Harda toy var 
gedib danışardı.  
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Gəlim toyu mən oxuyum hamı əlinin oxuduğun deyirdi. 
Kor-peşiman qayıdırdı evinə. Əlini aradan necə götürüm nə 
qədər ki, o var mənim işim olmayacaq. Getdikcə ustaya qarşı 
onda kin artırdı. 

Əliyə dayısı necə dəf demişdi bala başqa qızla evlən. Nə o 
qız ərə gedirdi, nə də bu evlənirdi. 

Uzaq kənddən Əlini toya dəvət eləmişdilər. Üç gün toy 
olmalıdı getmək lazımdı.  

Razılıq verdi. Kənd çox uzaq idi. Gərək ora atımnan 
gedəm. Səhər tezdən durdu atı minib yola düşdü gün əyiləndə 
kəndə çatdı.  

Aşıq gəlib xəbər yayıldı. Əlini evə dəvət elədilər. Yol 
gəlmisən, gəl dincəl. Çörək ye sonra bir şənlik eliyərsiz, toy 
hələ səhərdi.  

Lap yaxşı Əl-üzünü yudu, çörək yedi, çay içdi. Ev 
yiyəsinə ə qardaş o atı bir yerdə hörüklüyün ac qalmasın. 
Narahat olma Əli qardaş uşaqlar hörüklüyüb. Bağda at sarı 
narahat olma . Əli üç gün, üç gecə çaldı-oxudu. Toyu çox 
bacarıqla yola verdi. Bütün kənd camaatı onu alqışladı. Toy 
qurtardı, yaxşı xələt verdilər bir bağlamada şirniyyat 
bağlayıblar verdilər Əliyə. O qərar vermişdi ki, gecədə olsa 
gedəcəm. Ev yiyəsi çox dirəndi qal sabah gedərsən. 
Razılaşanda saqollaşıb atı mindi yola düşdü. 

Gecə yarısı idi. Gecə quşlarının səsi eşidilir. Sakit gecə idi 
Əli o qədər yorulmuşdu ki, atın üstündə az qalırdı yatsın. 
Özünü güclə saxlayırdı evə tez çatsaydım yaxşı yatardım. 
Yolun qırağında təpə göründü. Hə azalıram evə çatmağa 
bunu dedi: səsi kəsildi yuxu əlini tutmuşdu heç nədən xəbəri 
yox idi. At yolun kənarında ağaca toxundu, ürkdü götürüldü. 
Əli atın üstündən yıxıldı ayağı üzəngidə qaldı at dörd nala 
çapırdı. Əli yerlə sürünürdü. Ayağın çıxara bilmirdi ğaca 
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necə dəydisə qolunda möhkəm ağrı hiss elədi. At dayanmaq 
bilmirdi. Əlinin başı  bərk yerə dəydi. O, huşunu itirdi. At 
qabaqdan, arxadan tullandı Əlinin ayağı üzəngidən çıxdı. Heç 
nədən xəbəri olmayan Əli səhər işıqlaşana qədər üzü üstə 
huşsuz yerində qaldı.  

 
*** 

Çoban Qorxmaz qoyun sürüsünü tezdən alaqaranlıqda 
örüşə aparmışdı. Sürü yavaş-yavaş təpiyə qalxırdı. Qorxmaz 
təpənin başına çıxdı. Ətraf yaxşı görünürdü. Uzaqda bir at 
gördü bu kimin atıdı. Bura hardan gəlib. İtin hürməyi onu 
fikrindən ayırdı. Ala baş hürə-hürə arxa sarı gedirdi. 
Qorxmaz iti harayladı. Elə bil canavar var. Alabaş dayanıb, 
hürməyə başladı. Orda nəsə var təpədən endi, itə sarı getdi.  
Arxın qırağında üzü üstə adamı gördü. Yaxınlaşıb onu 
çöndərdi üzü təmiz cırıq-cırıq idi. Qan laxtalanmışdı üzündə 
qolun qaldıranda gördü ki, iki yerdən qırılıb. 

Bunu neynəyim? Atı tutum tez hər kimdi həkimə çatdırım 
yazıqdı. Ata tərəf qaçdı, atı tutub Əlini atın üstünə qoyub, 
qoyunu Alabaşa tapşırdı. Atı dəhmərlədi rayon mərkəzinə 
həkimə çatdırdı. Həkikm baxdı xəstə tanınmaz halda idi. 
Qolu iki yerdən sınıb tez onu gipsə qoymaq lazımdı. Əli 
hələdə ayılmamışdı. Həkim milliyyəycə erməni idi. Suren 
həkim Qorxmazın tanış idi. Həkim soruşdu bunu kim bu hala 
salıb? 

Bilmirəm çöldə atdan yıxılıb görünür, at onu çox sürüyüb. 
Hə elədi ki, var. Qolun gipsə qoydu üzün təmizlədilər. Suren 
Əlini tanıdı. Ə Qorxmaz bu ki, aşıq Əlidir. Deməli gecə 
toydan gələndə at yıxıb sürüyüb.  

Həkim qoyunları yiyəsiz qoymuşam gedim sonra gələrəm. 
Suren Qasrabağ ermənilərindən idi. O, Qarabağda doğulub 
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boya-başa çatmış oxuyandan sonra Qarabağda işləməyi 
özünə borc bilib ora qayıtmış. Rayon xəstəxanasında 
işləməyə başlamışdı neçə illərdi. 

Cərrah işləyirdi yaxşı həkimlərdən biri olmuşdu. Erməni 
olduğuna baxmayaraq, Azərbaycanlı dostları çox idi. Həmişə 
bizim millətə hörmətlə yanaşırdı. Aman, zaman bir qız övladı 
var idi. Oda nişanlı idi. Əhd eləmişdi ki, qızının toyunda Aşıq 
Əli iştirak eləsin. Ən xoş arzusu idi. Bu Əlinin aşıq sənətinə 
vurulmuşdu onu çox sevirdi. Əlinin belə olmağı onu çox 
kədərləndirdi. Ancaq əlinnən gələni əsirgəmədi hər cür 
yardım göstərdi. İndi onun ayılmağın gözləyirdi. Əli gözün 
açanda harda olduğunu bilmədi. Qalxmaq istədi dura bilmədi 
bütün bədəni ağrıyırdı. Qoluna baxdı təmiz sarığın içində idi. 
Mənə nə olub belə ha.... Fikirləşdi! 

Ağlına bir fikir gəlmədi. Otaqda heç kim yox idi. O 
xəstəxanada olduğunu anladı. Məni bura kim gətirib. Axı 
mənə nə olub? Mən toydan çıxıb evə gəlirdim sonra, 
sonrasını bilmirəm. Qapı açıldı ağ xalatlı bir qadın içəri girib 
onun ayıldığını görüb Allaha şükür qardaş ayıldın, gedim 
həkimə xəbər verim. Tezdə otaqdan çıxıb həkimə xəbər 
verdi. Xəstə ayılıb Suren həkim tez gedək görək aşıq necədi. 
Həkim otağa daxil olanda Əli həkimi tanıdı. Həkim 
yaxınlaşıb salam verdi. Necəsən halın soruşdu bizi yaman 
qorxutdun iki gündü ayılmırsan. 

Həkim mənə nə olub belə günə düşmüşəm?  
Mən səndən soruşacaydım ki, səni bu günə kim salıb.  
Məndə bilmirəm səni bu günə kim salıb.  
Mən belə fikirləşirəm ki səni bu günə salan at olub. Atdan 

yıxılmısan at səni yerdə sürüyüb. Üst-büşın, üzün hamısı 
buna sübutdu sağ əlində iki yerdən qırılıb. Hələ yaxşı 
qurtarmısan. Əli yavaş-yavaş xatırlamağa başladı.  
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Hə düz deyirsiz həkim atın üstə yatmışam. At məni yıxıb 
ayağım üzəngidə məni sürüyüb yerdə. 

Bax bu düz fikirdi. 
Həkim əlimi tərpədə bilmirəm necə olacaq? 
Yaxşı olar. Bacardığımı eləmişəm, gözlüyək əllərin şişib 

qaralıb bundan qorxma hamısı keçib gedəcək. 
*** 

Kəndə xəbər yayıldı. Aşıq Əli neçə gündü yoxdu. Toydan 
gəlib çıxmayıb. Dayısı Səlim gəlib Əligilə də baxdı ki, qapı 
qıfıllıdı.  

Balam bu hardadı iki gün bundan qabaq gəlməliydi. Bəlkə 
elə ordan başqa toya gedib, bəlkə ona görə gəlib çıxmır. Bir-
iki gündə gözlüyək görək bir xəbər olar, gəlib çıxar. Kor-
peşman evə qayıtdı. İki gündə keçdi gəlib çıxmadı. Əli yavaş-
yavaş özünə gəlir, ağrıları azalırdı. Həkim özü gündə neçə 
dəfə ona baş çəkir, oturub söhbət edir, onun danışığınnan 
həzz alırdı. Qapı açıldı Suren doktor içəri gəldi.  

Hə necəsən gözəl oğlan? 
Yaxşılaşıram həkim Allah köməyin olsun, məni həyata 

qaytardım. 
Borcumdu sənin kimi sənətkarı qorumaq, yaşatmaq 

gərəkdi.  
Həkim sizdən bir xahişim var. Kənddə dayımnan başqa 

heç kimim yoxdu. İndi onlar bilmir mən hardayam. Onlara 
necə xəbər verək.  

Adı nədir dayıvın? 
Səlimdi 
Yaxşı mən xəbər göndərərəm. İstirahət elə. 
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Həkim kəndə adam göndərdi. Səlimə xəbər verdilər. Bəs 
Əli şəhərdə xəstəxanda yatır.  

Səlim bunu eşidəndə çox pis oldu. 
Ona nə olub? Xəstəxanaya düşüb gedim onu yoxlayım. 

Səlim otağa daxil oldu. Bacısı oğlun görəndə özünü saxlaya 
bilmədi. Gözyaşları yanağına süzdü.  

Əli bala səni kim bu günə salıb. Dayı əyləş atdan yıxıl-
mışam. At sürüyüb qolum iki yerdən qırılıb. Hələ yaxşıyam 
bütün bədənim əzilib. 

Bəs necə oldu yıxıldın?  
Bilmirəm yuxulamışam. At ürküb ayağımda üzəngidə 

sürüyüb, huşumu itirmişəm. Məni bura kim gətirib bilmirəm. 
Sazımda yoxdu yəqin qalıb o yıxıldığım yerdə. 

Səlim kişi kəndə qayıtdı. Bizim kəndə yayıldı Əlinin bu 
əhvalatı. 

*** 
Bu xəbər getdi İdrisədə çatdı. Gah sevindi, gah da pis 

oldu. Yaxşı deyil gedim onu yoxluyum görüm necədi. Deyir 
qolu qırılıb. Yəqin saz çala bilməz. Gedim gözümlə görüm 
necədi? 

İdris şəhər xəstəxanasında  Əlinin hansı otaqda olduğunu 
öyrənib, gəlib qapının ağzında dayandı. Ürəyi bərk-bərk 
vururdu. Görəsən onun əhvalı necədi? Özünü ələ alıb qapını 
açıb içəri daxil oldu. Əli  arxası üstə yatmışdı. İdrisin gəlmə-
yini bilmədi. Neçə günlərdən bəri indi bərk yatmışdı. İdrisin 
fikrindən keçdi bəlkə gedim sonra gəlim yox indi onu görüb 
əhvalın bilməliyəm çarpayıya yaxınlaşdı. Ustad iki-üç dəfə 
çağırdı. Əli gözlərin açdı, şagirdin gördü. Xoş gəlmisən. İdris 
Necəsən? 

Ustad bu nə hal-əhvaldı niyə belə olmusan bilməmiş kimi, 
kim sizi bu hala salıb. Atdan yıxılmışam qolum sınıb. 
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İdris Ustadın sağ əlinin qaraldığını gördü, deməli əli pis 
qırılıb. Bir anda onun əllərinin kəsili vəziyyətdə gözünün 
qabağına gətirdi.  

Əli soruşdu nə fikirləşirsən? 
Heçnə ustad Allah qoysa sağalarsan.  
Həkim içəri daxil oldu. Hə aşıq qardaş necəsən? 
Belə də həkim siz məndən yaxşı bilirsiz mən necəyəm. 
Həkim güldü düz deyirsən. Mən deyim ki, yaxşısan. 

Tezliklə sağalıb o telli sazı sinənə basıb bir hava çalarsan, 
qulaq asarıq. Həkim çıxandan sonra İdris çıxdı. Həkim öz 
otağına getdi.  

İdrisdə daban-dabana otağa girdi. Həkim olar gəlim 
oturum.  

Həkim Əlinin yanında gördüyü oğlanıydı. Hə Əlinin 
nəyisiz? 

O, duruxdu oturduğu yerdən qalxdı. Həkimin stoluna 
söykənib qaş-qabağını tökdü. Onun düz gözünə baxıb dedi: 
Onun düşməni!  

Həkim heçnə başa düşmədi. Soruşdu: Nə dediz deyirəm, 
onun düşməni. Aşıq Əlinin sağ əlini kəsirsən dirsəkdən 
aşağıya. Qoyursan tərəziyə o, aqırlıqda sənə pul verəcəm. 
Həkim donub qalmışdı bilmirdi necə cavab versin.. İki günə 
qayıdıb gələcəm fikirləş yaxşı-yaxşı deyib otaqdan çıxdı. 

 
*** 

Həkim axşam evə gələndə, yoldaşı gördü ki, Suren çox 
dilxordu. Soruşdu a kişi sənə nə olub belə kefin yoxdu. Bəlkə 
işdə nəsə olub. Yox arvad heçnə olmayıb. Arvad əl çəkmədi 
yox nəsə var məndən gizlədirsən de görüm nə olub. Həkim 
gördü arvad əl çəkmir axır ki, açıb danışdı. Aarvad çox fikrə 
getdi. A kişi bir o qədər pul verirdə kəs qolun al pulun. 
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Payızda qıza toy eliyəcəyik cehizin alarıq. Kasıbçılıqdı, kişi 
dönüb onun üzünə baxdı, düz deyirsən arvad. Hə Surencan 
dez deyirəm. Həkim durub keçdi otağına taxtın üstündə 
uzandı, gözünü tavana zillədi. Kəsilmiş əli gördü çoxlu-çoxlu 
pulu tez gözün yumdu yox. Mən bu işi edə bilmərəm. O 
mənim qızımın toyun çalacaq. O, mənə puldan da qiymətlidi.  

 
*** 

İki gündən sonra İdris həkimin otağına gəlib qapını döydü. 
O içəri girdi həkim ayağa durdu, hə eşidirəm İdris əlində ki, 
tornanı stolun üstünə qoydu. Həkim bu pul, onun əlini kəs ver 
mənə. Sən məni tanımırsan, mən də səni vəssalam.  

Suren xeyli İdrisin üzünə baxdı, götür pulunu mənə sənin 
pulun lazım deyil. Birdə bu haqda mənə bir söz demə. Sənin 
üçün pis olar çıx otaqdan. 

 İdris pulu götürüb, yeyə bilmədin bu pulları. Ara deyib 
otaqdan çıxdı.  

İki aydan sonra həkim Əlini sorğu-sual etdi. Haran 
ağrıyır? Əlini tərpət, barmaqlarını işlət görüm hər şey 
qaydasındadır. Səhər sən çıxıb gedə bilərsən. Get evdə 
istirahət elə lap yaxşı olunca nə lazım olsa gələrsən.  

Əli soruşdu həkim sizdən bir söz soruşum! Məni 
xəstəxanaya gətirən adamın kim olduğunu demədiz.  

Arada elə vaxt olar səni onunla görüşdürəcəm. Narahat 
olma o, da bir yaxşı insandı. Allah qoysa qızımın toyun sən 
eliyərsən. Əhd eləmişəm.  

Baş üstdə həkim canla-başla.  
Yaxşı sabah gəlib səni yola salacam. 
Səhər-səhər Əli durdu getməyə elə yır-yığış eləməyə heç 

nəyi yox idi. Köhnə paltarın geyinib, gözlədiki həkimi gəlsin. 
Qapı döyüldü. Əli ayağa durdu. Bildiki həkimdi gələn. Qapı 



246 

açıldı doğurdanda həkim idi. Bir əlində saz, bir əlində bir dəst 
paltar gəlib. Əlinin qarşısında dayandı.  

Bu sənin sazın, bu də paltarın. Başqa bir söz danışsan 
inciyərəm. Halal olsun, al məndən sənə bu saz hədiyyə. 
Özünü qoru düşmənlərin var. Sən bu xalqa, bu millətə lazımlı 
adamsan. Əlinin Əlini sıxdı. Sağol deyib otaqdan  çıxdı. 

Əli hələdə özünə gələ bilmirdi, nə gözəl insandı deyib, 
paltarını geyinib sazını çiyninə salıb otaqdan çıxdı. Gəlib 
yetişdi kəndə. Həyət qapısı iki aydan çox idi bağlı qalmışdı. 
Haçarı daşın altından götürüb qapını açdı. Haçar paslanmışdı 
içəri keçib, pəncərəni açdı. Evin havası dəyişsin deyə həyətə 
çıxdı. Həyətə nəzər saldı. Baxımsız həyət o dəqiqə bilinirdi. 
Bütün həyəti dolanıb, gəlib kötüyün üstdə oturdu. Keçmiş 
günləri xatırladı bir-bir gözünün qarşısından keçdi. Durum 
gedim dayımgilə yəqin onlar bilmir gəlməyimə. Çöl qapını 
bağlayıb, gedib dayısıgillə görüşüb evə qayıtdı. İçəri keçdi 
sazı götürdü. İstədi  onu bir dilləndirsin gördü barmaqları 
yaxşı işləmir. Sazı divardan asıb, həyətə çıxdı. Sərin havada 
oturdu. Evdə yeməyə bir şey yox idi. Bilmirdi neyləsin 
dayısının gəldiyini gördü. Əlində bağlama, bir qazan çolpa 
çıxırtması bişirtdirib gətirmişdi. Həyətə keçib, Əlini çağırdı.  

Bacıoğlu sənə yemək bişiriblər onu gətirmişəm.  Hərdən 
bizə də gəl otur yemək ye, görək başımıza nə gəlir. Səlim 
yeməyi verdi. Dur isti-isti yeməyini ye. 

Mən gedirəm sağol dayı. Allah köməyin olsun. Əli 
yeməyin yedi taxtın üstündə uzanıb, Zeynəbi fikirləşdi. 
Alsaydım indi mənə kömək olardı qismət beləymiş.  

Əli qapının döyüldüyünü eşitdi. Balam kimdi görəsən?  
Yəqin dayımdı. Durdu həyətə çıxdı. Qapının ağzında bir atlı 
dayanmışdı. Əli qapını açdı, Qonağın mindiyi at onun atı idi. 
Salam verdi. Ə, qardaş xoş gəlmisən, gəl qonağım ol. 
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Oğlanın çiynində sazı görəndə onun aşıq olduğunu sandı. 
Qorxmaz atın üstündən durub Əliyə baxırdı. Onu yaxşı 
olduğunu görüb sevindi. Ə, Allaha şükür nə  yaxşı olub nə 
gündəydi yazıq. Atdan düşdün qardaş Allaha şükür yaxşı 
olmusan. Atın yüyənini ona uzatdı al bu atın çiyninnən sazı 
çıxarıb ona verdi. Buda sazın deyib onu qucaqladı. Əli hələki 
heçnə başa düşmədi.  

Gəl içəri görüm, sən kimsən.  
Qorxmaz həyətə keçdi gəlib atı tut ağacına bağladı. Gəl 

otur deyim mən kiməm. Əli qardaş səni xəstəxanaya aparan 
mənəm. Əli ayağa durdu, onun boynun qucaqladı.  

Həkimə çox dedim kim gətirib məni xəstəxanaya, demədi. 
Dedi vaxt olar bilərsən.  

Səni xəstəxanaya gətirdim, bilmədim atı kimə verim. 
Dedim aparım saxlayım, sağalsın gətirib verərəm. Qayıtdım 
səni tapdığım yerə bildim ki, saz hardasa oralarda düşüb. 
Axtardım tapdım qırıq-qırıq olmuşdu. Onu da saxlayıram bu 
sazıda, mən qardaşın sənə hədiyyə alıb. 

Ay Qorxmaz qardaş sən məni lap utandırdın a kişi sən 
bundanda qiymətli hədiyyələrə layiq adamsan. Yaxşı mən 
gedim qoyunlar hələ örüşdədi. Qormaz getmək istədi. Sən gəl 
belə elə qardaş atıda özünlə apar piyada getmə nə vaxt 
sağalaram gətirərsən.  

Yaxşı mən razı, görüşüb ayrıldılar. Qorxmaz atı mini 
gözdən itdi. 

Əli çox sevindi nə yaxşı onu tanıdım. Onun hörmətindən 
necə çıxacam bilmirəm, hələ bir sazda alıb gətirib. Əli sazı 
götürüb baxdı. Qoz ağacından düzəlmə gözəl bir saz idi. 
Halal olsun düzəldən ustaya. Əlinin əli yavaş-yavaş işdiyirdi. 
Barmaqlar artıq öz işini görə bilirdi. Hərdən ağrıyırdı eybi 



248 

yox keçib gedər. Bu payıza qədər yaxşı olam. Həkimin 
qızının toyunda oxumaq lazımdı. 

Allah qoysa gərək elə bir toy yola verəm ki, rayonda hələ 
belə toy olmuya. Həkimin ürəyincə ola.  

Əli qərara gəldi ki, gedib rayonda həkimi görsün deyər elə 
bir dəfəlik getdi. Həmdə Qorxmazın gəlməyin ona desin. 
Xəstəxanada həkimi gözlədi. Həkim xəstə üstünə getmişdi. 
Gəlib çıxdı Əlini görcək sevincək əziz bir adamı kimi onu 
qucaqladı.  

Hə sənətkar de görüm necəsən gəl içəri otağa keçdilər. 
Həkim onun əlinə baxdı, barmaqları yaxşı işləyirdi. Allaha 
şükür yaxşısan Əli çox-çox minnətdarlığını bildirdi. Həkim 
sizin sayənizdə yaxşı oldum. Qorxmazın gəlməyindən 
danışdı. Çox sağolsun həkim oda bir saz alıb gətirib. Mənim 
sazımı tapıb deyirdi. Təmiz qırılmışdı ancaq saxlayıram bir 
gün gələndə onu gətirib verəcəm. Çox söhbətdən sonra Əli 
vidalaşıb otaqdan çıxıb evə gəldi. Həkimin belə gözəl 
xasiyyətinə heyran olmuşdu. Erməni olasan, bizə qarşı belə 
yaxşı olasan.  

Yemək yedi çay içdi  həyətə çıxdı. İstədi dayısıgilə getsin, 
dayısını yoxlasın, neçə gün idi görmürdü.  

Qapını bağladı getmək istəyirdi. Atın üstündə Qorxmazın 
gəldiyini görüb, nə yaxşı tez getməmişəm, yoxsa gəlib məni 
görməzdi öz-özünə dodağının altında pıçıldadı. Qapını açdı 
Qorxmaz atdan düşdü. Ə, qardaş xoş gördük. Necəsən?  

Yaxşıyam Qorxmaz gedirdim dayımgilə, yaxşı ki, tez 
gəlmisən. Gəl keç içəri gəlirəm. 

Atın üstündən böyük bağlama qucağına alıb həyətə keçdi. 
Əli burda bir az sənə ət, pendir gətirmişəm. Halal-xoşun 
qardaş payıdı. Ancaq oturmağa vaxtım yoxdu. Qoyun 
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sürüsün itlərin umuduna qoyub gəlmişəm. Qardaş beş dəqiqə 
otur sözüm var.  

Qorxmaz əyləşdi de görüm getmişdim həkimin yanına 
sənin gəlməyini də dedim. Yaman sevindi yaxşı eləmisən o 
çox yaxşı adamdı. Sənə çox əziyyət çəkdi. Yaxşı mən getdim 
nə vaxt at lazım olsa xəbər göndər gətirim. Qardaş o atı sənə 
bağışladım. Ancaq gözlə sənidə mənim günümə salmasın. 
İkisi də güldülər. Qorxma yıxılmaram. Qorxmazla görüşüb 
onu yola saldı. Həyətə keçib bağlamanı açdı. Bir kəsilmiş 
erkək, yağından, pendirindən gətirmişdi. Lap xəcalət verdin 
mənə Qorxmaz.  

İdris neçə vaxtdı Əlinin gəlməyini bilirdi. Ancaq getməyə 
üzü gəlmirdi. Fikirləşirdi ki, birdən həkim ona deyər, biyabır 
olaram. Çox fikirdən sonra yox gedim görüm deyər həkim 
belə deyirdi. Deyərəm yalan danışır. 

Axşam çağı yollandı Əligilə. Qapını açdı içəri keçdi. Əlini 
şağırdı. Əli otaqdan çıxanda İdrisi gördü. 

Ay, xoş gəlmisən həmişə sən gələsən. İdris bunu 
gözləmirdi arxayın oldu ki, həkim deməyib ustadla görüşdü, 
öpüşdü. 

Hal-əhval gördü, yox ustadın Əli əməlli-başlı sağalıb. 
Barmaqlar işləyir, deməli sağalıb. Çox söz-söhbətdən sonra, 
İdris hazırlaş gələn ay həkimin qızının toyudu. O toyu gərək 
elə aparaq ki, hamı məəttəl qalsın. Eşitdin yaxşı hazırlaş orda 
özünü göstər  görsünlər ki, sənin kimi gözəl aşıq da var. Bu 
sizləri eşitdikcə İdrisin bədəninnən “xəcalət təri” axıb bütün 
paltarını islatmışdı. Yaxşı ustad inşallah yaxşı hazırlaşaram 
narahat olma. Onda mən gedim başqa işimdə var. Yaxşı yol 
vaxtın olanda gəl təkəm darıxıram.  

Yaxşı gələrəm deyib, həyətdən çıxdı. Çox peşiman 
olmuşdu elədiyi işə görə. Yaxşı ki, həkim deməyib Əliyə. 
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*** 

Zeynəbə çox yerdən elçi gəlirdi. Qız hamısına cavabı 
verirdi. Çərkəz kişi qızının bu hərəkətinə çox narahat idi. 
İstəmirdi qızına bu barədə bir söz  desin. Ancaq məcbur idi. 
Neçə dəfə yoldaşına demişdi arvad  bu qızın fikri nədi? Niyə 
gələnlərin hamısına yox deyir. Yoldaşıda qızın dərdini 
bilmirdi.  

Bir gün yenə ana-bala oturmuşdular. Kişi evdə yox idi. 
Zeynəbi anası səslədi. Qızım gəl otur, qız oturdu. Bala atanda 
çox narahatdır. Sənin vaxtın keçir, sənədə ailə, uşaq lazımdı. 
Nə vaxtacan elçiləri qaytaracaqsan. Bəlkə qəlbində kimsə 
var? Aç de ananam mən də bilim. Zeynəb başın qaldırıb 
anasının üzünə baxdı. Ana nə vaxt Əli evlənsə mən ondan 
sonra, ərə gedəcəm. Anası bir şey başa düşmədi.  

Ay qız bəlkə o evlənmədi. Sən ərə getmiyəcəksən hə? 
Ana-bala məni başa sal görüm nə demək istəyirsən. 

Ana o mənim ilk  bəxtim idi. Məni ona niyə vermədiz? 
Anası indi başa düşdü ki, qız onu istəyir.  

 
*** 

Çərkəz kişi axşam evə gələndə gördü, arvad sözlü adama 
oxşayır. Evə keçdi oturdu. Mənə bir stəkan çay ver ürəyim 
yanır. Yoldaşı çayı gətirib stolun üstünə qoydu oturdu. 
Çərkəz kişi ona baxanda, arvad nəsə demək istədi, Ancaq 
demədi. Arvad sözlü adama oxşuyursan de görüm, nə demək 
istəyirsən? Çəkinmə.  

A kişi evin tikilsin biz fil qulağında yatmışıq. Zeynəb Aşıq 
Əlini istəyir. Deyir məni ona niyə vermədiz. O mənim ilk 
bəxtim idi. O, evlənməsə mən ərə gedən deyiləm.  
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Çərkəz kişi indi anladı ki, çox səhv eləyib gərək qızı o 
vaxtı Əliyə verəydi. Kişi günahkar adamlar kimi başın 
sinəsinə saldı. Xeyli fikirləşdi özün bağışlaya bilmədi. Öz 
əliylə qızını istədiyinə verməmiş. Ayağa qalxdı tez evdən 
çıxdı Səlimgilə tərəf üz tutdu. Evlərindən Səlimi soruşdu 
dedilər yoxdu. Harasa gedib, indi gələr. Çərkəz kor-peşiman 
evə qayıtdı. Qızının gözünə görünmək istəmirdi. Keçib 
həyətdə ağacın yanında oturub ağaca söykəndi. Yaman günah 
iş görmüşəm. Allah günahımdan keçsin. Əli bütün günü evdə 
olurdu. Heç yerə getmirdi. Əlinin təmiz sağalmasını 
gözləyirdi. Tez-tez sazı götürüb çalır. Özü üçün oxuyub 
vaxtını keçirirdi. Hərdən də hiss eliyirdi tənhalıq onu çox 
sıxır. Həkimin toyun yola verim öz həyatımıda fikirləşim. Bir 
halal süd ənmiş tapımailə qurum vaxt keçir. Nə qədər tək-
tənha bu evin altında olacam. Sazı götürdü sinəsinə basdı elə 
yanıqlı simlərə mizrah vurdu. Az qalırdı simlər od tutub 
yansın. Özü isə başqa bir aləmdə idi. Göylərdə uçurdu. Orda 
sakitlik həmdə xoşbəxt bir həyat onu gözləyirdi. 

 
*** 

Səlim evə gələndə yoldaşı ona xəbər verdi. Çərkəz səni 
görmək istəyir gəlmişdi evə səni soruşdu dedim evdə yoxdu, 
çıxıb getdi. Xeyir ola a kişi Çərkəzlə sənin nə işin var, 
bilmirəm hardan bilim. Axşam hava qaralırdı. Səlimin səbri 
olmadı gözləməyə, durub kəndin arasına çıxıb birdən onu 
gördü. Xeyir olsun neynir məni.  

Ay Səlim! Arxaya döndü. Çağıran Çərkəz idi. Elçilikdən 
sonra birinci dəfə idi ki, onlar görüşürdülər.  

Ə Çərkəz xeyir ola məni neynirsən?  
Ə bir səbr elə gəlim deyəcəm. Çərkəz onunla əl tutub 

görüşdü.  
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Hə danış görək. 
Ə, qardaş vallah sizin yanınızda üzü qarayam. O, vaxtı o 

qızı Əliyə vermədim neçə yerdən elçi gəlir, qız getmir. Axır 
ki, arvad dünən sorğu-sual eləyib deyib mən Əlini istəyirəm. 
İndi qalmışam belə, bilmirəm nə edim ki, Allaha xoş gəlsin. 

 Səlim hər şeyi anladı. Onda söz aramızda qalsın gedin 
hazırlaşın. Sabah sizə gələcəyik.  

Çərkəz uşaq kimi sevindi. Səlimi qucaqladı ə Allah səni 

var eləsin. Səlim gözləyəcəm gözüm üstə yeriniz var deyib, 

evə yollandı.  
Yoldaşı Çərkəzi belə sevincək görüb soruşdu: Kişi sənə nə 

olub belə arvad səhərə yaxşı çolpalı-zadlı bir aş dəmlə 

Zeynəbə elçi gələcəklər. 

A kişi kimlərdəndir? 

Az, belə Səlimgil. Yoldaşı az qaldı sevincindən qol-qanad 

açıb oynasın. 
 

*** 

Səlim, Çərkəzlə olan söhbəti Əliyə danışdı. Bacıoğlu sənin 

qismətindir. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Sabah bir-iki ağsaqqal 
götürüm elçi gedim. Bir üzük taxaq barmağına bu payız toyu 
eliyək.  

Nə deyirəm dayı sən deyən olsun.  

Səlimgil axşam Çərkəzgilə elçiliyə getdilər. Otağa 
keçdilər. Yaxşı stol açmışdılar. Oturdular sözü açdılar qızın 
hərisin alıb, barmağına üzük taxdılar. Yeyib-içib Allah xeyir 

versin dedilər.  

Əli dayısıgildə oturub onları gözləyirdi. Gəlsinlər görüm iş 
nə yerdədi. Əli anasının üzüyünü rəhmətə gedəndən sonra 
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saxlayırdı. O üzüyü saxlamağa dayısına vermişdi. Dayısıgil 
qayıdıb gəldilər. Əli çox həyəcanlı idi.  

Dayı hərisin aldın, üzüyü taxtız barmağına.  
Dayısı şad xəbəri verdi. Hamısı Əlini təbrik etdilər. 

Əli başını aşağı saldı kaş ata, anam sağ olaydı.  
Həkimdən xəbər gəldi. Aşıq qardaş bu tarixdə qızın 

toyudu sizi toya dəvət eliyirəm. Vaxt vədə gəldi. Əli, İdrisidə 

dəvət elədi. Birlikdə həkimin toy məclisinə getdilər. Üç gün, 

üç gecə toy çalındı. Eşidən dost-tanış hamısı toya gəlmişdi. 
Adam əlindən yer yox idi. Əli sazı döşünə basıb meydanda 
cövlan eliyirdi. Həkim yoldaşı ilə durub baxırdılar. 

Həkim yoldaşına baxdı ki, arvad musiqidən həzz alır. 
Hayıl-mayıl qalıb dilləndi. Arvad deyirdin bizə pul lazımdı. 
Razıydın Əlinin qolunu kəsməyə. O vaxt belə bir günah 

eləsəydim, indi sən kimə belə maraqla qulaq asardın.  
A kişi yaman səf eləmişəm Allah günahlarımdan keçsin. 

Çox yaxşı aşıqdı.  
Gecə yarıdan keçmişdi, Qorxmaz da toya gəlmişdi. Əliylə 

görüşüb, oturub bir az dərdləşdilər. Nişanlandığını ona da 
dedi:  

Xeyirli-uğurlu olsun qardaş. Toyunda beş dənə erkək 

məndən. Özüm gətirəcəm toya hazırlıq gör. Toy qurtardı, 
həkim çox razılıq elədi. Həkimədə şad xəbəri dedilər.  

O da Əlini təbrik elədi, Allah sizidə xoşbəxt eləsin.  

Görüşüb həkimnən halallıq alıb ayrıldılar. 
 

*** 



254 

Əli dayısı ilə məsləhətləşib toyun vaxtın təyin elədilər. 

Hazırlıq gördülər. Toya bir gün qalmış Qorxmaz beş dənə 

erkəyi boynuna qırmızı bağlayıb gətirdi. Əli ona çox 
minnətdarlığını bildirdi. Əli yeddi bacının bir qardaşıyam. 
Qardaşım yoxdu. Elə ilk gündən səni özümə qardaş 
bilmişəm. Sənin də qardaşın yoxdu, məndə sənin qardaşın. 
Allah bizi mehriban eləsin deyib, Əlini qucaqladı. Qardaş 
ömrün uzun olsun, xoşbəxt ol. Sabah evdə kim var hamısını 
toya dəvət eləyirəm qardaş. Mütləq gəlin.  

Baş üstə onda mən gedim nə lazımdı de səhər gələndə 

gətirim. Sən gətirmisən, bəsdi özünüz gəlin. 

Əli İdrisə hər cür məsləhət verdi. Bu meydan sənindi. 

Özünü bu toyda göstər  bilsinlər ki, sənin kimi bir el aşığı 
var. İdris istər-istəməz peşmançılıq çəkirdi. 

Səhəri toy başladı. Eşidən dost-tanış hamısı toya gəlmişdi. 
Əli özü qonaqları qəbul edib, dil-ağız edirdi. Həkimdə 

yoldaşı ilə gəlmişdi. Əlini qucaqladı. Çox sevindim. Əli 
xoşbəxt ol.  

Çox saqolun sizin sayənizdə mən bu gün burdayam. Allah 

köməyin olsun. Qorxmazgildə ailəliklə gəlmişdilər. Əli 
onlarla tanış oldu. Həkimidə tanış elədilər. Həmin gün bu üç 

ailə xoşbəxt idilər. Sevincləri yerə-göyə sığmırdı. İki gün toy 
davam elədi. Əlidə hərdən çaldı-oxudu toyu belə yola 

verdilər. Toy qurtardı hamı dağılışıb getdi. Əli ilə Zeynəb 

qaldı. Deyirlər ömürlərinin axırına qədər xoşbəxt yaşadılar. 
Oğul, qız, atası, anası oldular. Elə burda Aşıq Əlinin həyat 

hekayəsi sona yetdi. 
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