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NƏŞRİYYATDAN

Gənclərimiziəsasənmüasirmövzuluəsərlərlətəminet-
məkləyanaşı,klassikədəbiyyatın,xalqədəbiyyatınınənyax-
şınümunələriilətanışetməkdənəşriyyatımızınqarşısında
duranvəzifələrdəndir.

Gəncnəslinbədiiədəbiyyatvasitəsilətərbiyəsinəxüsusi
birəhəmiyyətverənvəbuyoldahəmözbədiiyaradıcılığı,
həmdanəzərivəəməlitəklifləriiləçoxişgörmüşolanbö-
yüksovetyazıçısıMaksimQorkidəuşaqvəgənclərədə-
biyyatının mövzuca geniş və çox növlü olmasını vacib
bilirdi.Odigərmövzularlayanaşıuşaqvəgənclərədəbiy-
yatıüçüntariximövzulardanvəxalqədəbiyyatımövzula-
rından istifadə ilə bədii əsərlər yazılmasını da lazım və
faydalıhesabedirdi.M.Qorki,ondanəvvəlkivəsonrakıbö-
yükrusədibvəşairləriL.Tolstoy,A.S.Puşkin,Krılovvəbaş-
qaları,AzərbaycanınməşhurşairvəədiblərindənQ.B.Zakir,
S.Ə.Şirvani,A.Şaiq,A.Səhhət,M.Ə.Sabirvəbaşqalarıxalq
ədəbiyyatımövzularındanistifadəetməkləbirçoxqiymətli
əsərləryazmışlardır.
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Buməsələ,yənixalqədəbiyyatınınənyaxşınümunələri-
nitoplayıbüzərindəişləmək,onlarınənyaxşıxüsusiyyətlə-
rindənistifadəiləomövzulardaxüsusənuşaqvəgənclər
üçünmüasirədəbiyyatınmüxtəlifjanrlarındamüasirmöv-
zuluəsərlərləyanaşıyeniəsərləryaratmaqindidəlazımvə
faydalıdır.

Bütündünyaxalqlarıədəbiyyatındafolklormövzularıüz-
rəyalnızuşaqvəgənclərüçündeyil,ümumiyyətləmüxtəlif
janrlardayeniəsərləryaratmaqənənəsiənqədim,zaman-
lardan,zəmanəmizəqədərdavametməkdədir.Məsələn,yu-
nanxalqınınəsatirindənolan«Prometey»mövzusundaən
qədim zamanların ən görkəmli ədib, şair və drama-
turqlarındantutmuşzəmanəmizəqədərbütünxalqlarınsə-
nətkarlarımüxtəlifjanrlardasaysız-hesabsızəsərləryazmış
vəyazmaqdadır.Şərqxalqlarıədəbiyyatvəincəsənətində
dəəsasənfolklorəsərləriolan«LeylivəMəcnun»,«Fərhad
vəŞirin»vəsairbukimimövzulardanistifadəiləyeni-yeni
dastanlar,səhnəəsərləri,romanlar,rübabişeirləryaradılmış
vəyaradılmaqdadır:«LeylivəMəcnun»,«ƏslivəKərəm»,
«ŞahSənəm»,«Koroğlu»operaları,«FərhadvəŞirin»,«Qa-
çaqNəbi»,«MəlikMəmməd»,«Eloğlu»,«Qaracaçoban»
dramlarıvəsairə...

Oxucularımızatəqdimetdiyimiz«Elgücü»kitabıqədim
Azərbaycanqəhrəmanlıqdastanlarıolan«Kitabi-DədəQor-
qud»mövzularıüzrəyazılmışüçhekayədənibarətdir.«Də-
də Qorqud» kitabı bundan təxminən min il əvvəl
yazılmışdır.Lakinbukitabdakıdastanlarxalqtərəfindənçox
dahaəvvəlyaranmışdır.Budastanlardaxalqözazadlıqvə
istiqlaliyyətiuğrundakımübarizəsini,bumübarizəninqəh-
rəmanlarınıtərənnümedir.Onlarıideallaşdırır,özününar-
zu etdiyi mərdlik, cəsarət, möhkəm və sarsılmaz iradə,
fədakarlıq,sədaqətkimiənyaxşıvənəcibinsanisifətlərlə
vəsfedibümumiləşdirir.
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Hərbirxalqınbucürqəhrəmanlıqdastanlarıvardır:
rusların «İqor qoşunu haqqındakı dastanı», qazaxların
«Manas»haqqındakıdastanlarıdabelədir.

«Kitabi-DədəQorqud»1939-cuildəAzərnəşrtərəfindən
çapedilmişdir.

KitabınmüqəddiməsindəH.Araslıyazır:
«Əsərdəigidlikləritəsviredilənqəhrəmanlarmərd,na-

muslu,xalqısevən,düşməndənqorunmağıbacaran,qorx-
mazinsanlardır.Onlaryarımköçərihəyatkeçirirlər.Bədöy
atlarınbelindəölkənixaricidüşmənlərdənqoruyurlar.Gən-
cə,Bərdə,Şərur,Dərbəndbuqəhrəmanlarınvətənidir.On-
lar abxazlar, bizanslılar, gürcülərlə qonşudurlar. Eposda
qadınlarnamuslu,sədaqətlivəigidgöstərilir.Onlardamü-
haribədəiştirakedir,oxatır,qılıncoynadır,atçapırlar».

«Elgücü»kitabındakıhekayələr«DədəQorqud»dastan-
larınınnəmüasirdilətərcüməsi,nədətəbdilindənibarət
deyildir.Buradamüəllif,nəşriyyatıntapşırığıüzrə,haman
dastanlardakımövzuvəməzmundanistifadəiləhəməsas
məfkurə,həmdəədəbinövetibariləyenihekayələryazmış-
dır.Buhekayədərdəkibaşlıcahadisələrvəqəhrəmanlardas-
tanlardakıhadisəvəqəhrəmanlarolmaqlabərabər,onlar
xeylidəyişdirilmiş,hadisəvəqəhrəmanlarınsəciyyələrinin
ictimaikökvəsəbəbləridüzgüngöstərilməyəçalışılmışdır.
Məlumolduğukimi,ümumiyyətlədastanlardavəocümlə-
dən«DədəQorqud»dadakeçmişhəyatvəqəhrəmanlar
ümumiləşdirilmişbirhaldaideallaşdırılır.Hekayələrdəisə,
bunlarmüəyyənləşdirilmişvəmüsbətcəhətlərləyanaşıo
zamankıhəyatvəqəhrəmanlarınmənficəhətləridəgöstə-
rilmişdir.Məsələn,«Anaürəyi-dağçiçəyi»hekayəsindəDər-
sə xanın xasiyyət və rəftarındakı qabalıq, iradəsizlik,
yasavulbaşınınfitnəkarlığı,riyakarlığı,xalqısoyubtalamaq
arzularıvədüşmənlərəsatqınlığıvəxanınbütünbunlardan
xəbərsizolubşəxsihəyatınaqapanıbqalmasıkimimənficə-
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hətlərxeyliqabarıqvəaydınverilmişdir.
«Elgücü»hekayəsindəQazanxanınxudpəsəndliyi,sər-

həddiqorumaqkimimühümvəzifəniunudubşəxsikeyfinə
qapılması,ölkəvəxalqınmənafeyi,düşmənüzərinəelgü-
cünədayanıbhücumetməyitələbetdiyihalda,onunşəxsi
şöhrətpərəstliyixatirinəxalqdanüzdöndərməsi,ətrafında-
kıbəylərinkor-koranəitaətkarlığıvəxanayaltaqlanmaları
təsviredilmişdir.«Dəliozan»hekayəsindədəxanlarınvə
bəylərinelqayğısındanuzaq,özşəxsihəyatlarıiləyaşama-
ları,Qoçərinbəylər-xanlararasındakıhaqsızlıqları,azadsev-
giyəmaneolanmilliadətlərigörübonlardanüzçevirməsi,
bəylikdənəlçəkməsi,ŞöklüMəlikvəyalançırahibləri«mö-
cüz»ətrafındakıfırıldaqları,Beyrəkvəyoldaşlarınınköləliyə
qarşımübarizələrivəsairbukimihallarhekayələrdətəsvir
olunandövrünhəyatıhəmdəqəhrəmanvəsairiştirakçıla-
rınsəciyyəvəxasiyyətlərinöqsanlarıiləbirlikdətəsviredil-
mişdir.

Bukitabdakıhekayələrin«DədəQorqud»dastanlarına
münasibətinəgəlincə,məsələn,dahiNizamininölməzəsər-
lərimövzusundayazılmış«FərhadvəŞirin»və«Nüşabə»
dramlarıvəya«Fitnə»vəsairhekayəvəpoemalarheçbir
dərəcədəoölməzəsərlərinətəhrif,nədəəvəzetmədiyiki-
mi,bunlardamisilsizdastanlarıəvəzetməküçündeyildir.
Əksinə,beləəsərlərəsasməxəzləriolanböyükəsərləripo-
pulyarlaşdırmaq,onlarıideyacəhətdənşərhetməkvəon-
laraolanrəğbətvəməhəbbətidahadaartırmaqməqsədinə
xidmətedir.

Hekayələrdədövrünxüsusiyyətləriniazacıqdaolsun,əks
etdirməkməqsədilə,dilvəüslubcəhətindənxüsusənbəzi
mükalimələrdə«DədəQorqud»dakıbəziünsürlərsaxlanıl-
mışdır.

Hekayələrinməfkurəvinəticələrinəgəlincə,bunlardavə-
təneşqi,ata-anaməhəbbəti,xalqvəvətəndüşmənlərinə

6



7

qarşıamansızlıq(«Anaürəyi-dağçiçəyi»),elgücünəarxa-
lanmaq,vətənvəxalqmənafeinişəxsimənafedənüstüntut-
maq, ümumi düşmənə qarşı əlbir mübarizə aparmaq,
çətinliklər,qarşısındaruhdandüşməmək,möhkəmvəməta-
nətliolmaq(«Elgücü»),məhəbbətvəyoldaşlıqdasədaqət
vəfədakarlıq,istismarçılara,riyakarlıqvəyaltaqlığanifrət,
beynəlmiləldostluqvəqardaşlıq,azadlıqvəsəadətuğrun-
damübarizə(«Dəliozan»)ideyalarıtərənnümvətəbliğedi-
lir. Bunlar hər zaman və xüsusən bizim zamanımızda
gənclərdətərbiyəedilməsilazımvəfaydalıolanyüksəkin-
saniideyalardır.
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1. İGİ DİN ADI

Ucadağlarınalmaskimiparıldayanqarlı-buzlutəpələrindən
sis-duman çəkilir, göylərin gözəl qızı nazlı-nazlı gülümsəyir,
üfüqləriseyredirdi.Təbiətqışyuxusundanoyanır,göylərdə,
yerlərdəəlvanrənglərəboyanırdı.Yamaclardaboynubükükbə-
növşələrin, alabəzək dağ çiçəklərinin ətri saçılır, ağaclarda
rəngbərəngçiçəkləraçılır,məxmərotlarınarasındanbillursular
süzülür,qönçələrə,düyməcələrəparlaqincilərdüzülürdü.

Baharfüsunkar,əfsanəvigözəlliyiiləbizimellərəgəlirdi.Ba-
harlabirgəonunşuxelçiləri:qaranquşlar,sığırçınlarşənnəğ-
mələrlə dəstə-dəstə uçuşub ötüşür, bu ellərin daimi vəfalı
nəğməkarları:nazlıturaclar,xınalıkəkliklər,çilbildirçinlər,on-
larlasəs-səsəveribbaharısalamlayır;bütünquşlarındilinibi-
lənkəkilli,bozturağaylarucalıbhavadanasılaraq,qonaqsevən
evsahiblərikimi,baharıvəgələnquşları,hərəniözdilindəqar-
şılayırdılar:

Xoşgəldin,gözəlbahar!
Xoşgəldiniz,aquşlar!

Biryamacındöşündəyurdungözəl,çevik,qıvraqqızları,
oğlanlarıhalayvurubyallıgedir,onlardaquşlarkimisəs-səsə
veribgünəşi,baharı,quşlarısalamlayırdılar:
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Xoşgəldin,gözəlgünəş!
Sən,eymüqəddəsatəş!
Xoşgəldin,nazlıbahar!
Xoşgəldiniz,aquşlar!..

Eldədə-babaadətincəbayramedirdi;bubayramgünəş
bayramı,baharbayramı,zəhmətvəbərəkətbayramıidi.

XanlarxanıBayındırxanmisilsizbirbayramşənliyiqurmuş,
sağında-solundaoxlu-yaraqlı, əlvanbayraqlı bəylər, xanlar,
uçanquşlardandabacalanadlıcəngavərlər,hünərliərlərdur-
muşdular.

Yurdunhərbucağındanoxatan,atoynadanigidcavanlar,
adlı-sanlıpəhlivanlar,sazçalıbsözqoşanməşhurozanlaraxı-
şıbgəlmişdi.Allı-güllügeyinibbəzənmişbadamgözlü,şəkər
sözlüqızlar,gəlinlərdəyığışıbgəlmiş,rənginçəmənliklərdən
dahagözəlbirməclisdüzəlmişdi.

Ortada,gömgöyotlarlaatlaskimidöşənmişgenişbirmey-
danvardı.Bumeydanərmeydanı,hünərmeydanıidi.Gücdə-
qüvvətdə, şeirdə, sənətdə, hər cür məharətdə, mənəm
deyənlərburadayarışardı.İgidcavanlarbəxtiniburadasınar,
adsızlarburadaadqazanardı.

Şeypurlar,zurnalar,nağaralarçalındı.Pəhlivanlargüləşdi;
atlılarçapdı,keçdi;ozanlardeyişdi...Bayramınsonu,ənma-
raqlıəyləncəninvaxtıyetişdi.

Xanındoqquzayqaranlıqtövlədəbəslənmişharınbuğası-
nımeydanaçıxardılar.Buğabirbuğaidiki,buynuzunudaşa
vursa-tozadönər;dırnağınıqayayavursa-odqopardı.

Üçpəhlivansağdan,üçpəhlivansoldanbuğanınboynun-
dakızəncirimöhkəmtutmuşdular.Buğaözükimiharınbirbu-
ğailədöyüşəcəkdi.Birdənbuğanərəçəkibbaşınısilkələdi,
zənciriqırıbmeydanacumanda,hamıdəhşətləçığırdıvəye-
rindədonubqaldı.Gözüqızmışbuğameydanınqızlar-gəlin-
ləryerləşənhissəsindəkiala-bəzəkrənglərigörüb,düzoraya
çapırdı.İndiyəqinqanlartökəcək,canlaralacaq,şənbayramı
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qaramatəməçevirəcəkdi.
Hərkəs,həttasilahlıkeşikçilərdə,şaşqınbirhəyəcaniçin-

dəikən,onbeşyaşlarındabiroğlanbirqaplançevikliyiləmey-
dana atılıb düz buğanın üstünə cumdu və heyvanın
buynuzlarındanyapışdı.Buğafınxırıbdikayağaqalxdı;oğla-
nınayaqlarıyerdənüzüldüvəbuğanınbaşıüzərindəngeriatıl-
dı. Buğa bir anda hərlənib ona sarı cumdu. Oğlan onun
hücumunahazırdurmuşdu.

Buğayetişənkimioğlanyenəonunbuynuzlarındanyapışdı,
buğanərəçəkibbaşınısilkələyəndəoğlanınayağıyenəyerdən
üzüldüvəbuğaboynununqüvvətiləonukənaraatdı.Oğlanye-
nəyıxılmadı.Budəfəbuğanıgözləməyibözüonunüstünəcum-
du və meydanın ortasında hər ikisi üz-üzə gələndə, oğlan
yumruğunuonunalnına,ayaqlarınıisəyerəmöhkəmdirədi.

Buğagücgələndəoğlanınayaqlarıtopuğunaqədərtorpa-
ğayeridi.Ancaqoyerindəntərpənmədi.Buğanınqandaman
qızarmışgözləridəhşətləhərlənirdi.Oğlangördüki, təkcə
gücləbuğanıyıxabilməyəcəkdir;buradatədbirdəlazımdır.
Öz-özünədedi:Damıdirəksaxlar,mənniyəbunadirəkolum?

Birdənyumruğunubuğanınalnındançəkibözüyanasıç-
radı.Buğaözgücüiləağzıüstəyerəsərildi.Oğlanbiranda
onunbaşınaqonubbıçağınıçəkdi,boğazınıkəsdi.

–Sağol!
–Varol!
–Yaşa!!!–nidalariləhəryandanmeydanaallı-güllüipək

yaylıqlaryağdırıldı.Gəncqızlaryüyürüşüboğlanınbaşınaətirli
dağçiçəklərindən,rəngarəngçiçəklibudaqlardanhörülmüş
çələnglərqoydular.

Xanınbuyruğuiləşeypurlarçalındı.Hay-küykəsilibhamıöz
yerinəçəkildi.Oğlanıxanınhüzurunaçağırdılar.O,başəyibdur-
du.Xanonubaşdanayağasüzdü.O,yaşınagörəboylu,enlikü-
rəkli,qarayanızbiroğlandı.Azacıqçatmaqaraqaşlarıaltında
şahinbaxışlıqonurgözlərivüqarlaparıldayırdı.Tərlandimdiyi-
nəbənzərzərifburnu,qabarıqdodaqlarıüstündəyeriyenicə
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tərləmişyumşaqbığlarıvəbirazenliçənəsininucundakıbatıq,
uzunsov,yuvarlaqüzünəxüsusibiryaraşıqverirdi.

Əynindətünd-göyrənglidarqaftan1,ayağındagəninnabı
şalvar,belindəzərifnəqşlitirməqurşağataxılmışağşirmayı
dəstəkli,qırmızıməxmərqınlıbirbıçaq,ayağındaqısaboğazlı,
sarımeşinməstvaridi.Başındakıxurmayıpapağınaltından
qara,qıvrımsaçlarıçıxıbgenişalnınıvəqulaqlarınınüstünü
bürümüşdü.

Xangözəlolduğuqədərdəhünərlivəçevikolanbucava-
nıseyretməkdənzövqalırmışkimi,birmüddətsükutdanson-
rasoruşdu:

–Kimsənigid?Adınnə?
Oğlanhələtamambərkiməmişcingiltili,lakinsərbəstaxan

birsəsləcavabverdi:
–MənəDərsəxanoğludeyərlər,xansağolsun,hələadım

yoxdur...
–Sənbugünhünərgöstərdin,adalmağahaqqqazandın,

oğlan,-deyəxanyanındakılarabuyruqverdi:-DədəQorqud
gəlsin,buoğlanaadqoysun!

OzanlarozanıDədə-Qorqudgəldi,sədəfliqopuzunusinə-
sinəbasıbigidəbeləadqoydu:

Elbəyəndisəni,oğlan,bəyolasan,
Məndemirəmbuhünərlətəkolasan:
Eliçindəartsıntayın-tuşunsənin,
Boşdönməsinovdanqızılquşun,sənin
Bədöyatınkişnəyəndə,göytitrəsin.
Qılıncınaşimşəklərdə,«Əhsən!»desin.
Öyün,beləoğuldoğanana,öyün!
Adalmağahaqqqazandıoğlunbugün.
Qızlarqoyduçiçəklərdənbaşınatac;
Buğayıxdı-mənadınıqoydum-Buğac!
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2. ÇUĞUL

Qapqaranlıqbirgecə...
DəyəninbucağındaDərsəxanınyasavulbaşçısıQaragün

uzanmışdı (anadanolandagün tutulduğuüçün,adınıbelə
qoymuşdular).Çırağıntutqunişığındaonuniri,ətliüzündəki
çopurlardahadərin,çuxuradüşmüştəksağgözüdahaqor-
xunc,alnınınsoltərəfindəkidəringöyümtülçapıqvəsolgö-
zününboşqalmışyuvasıbirqayaoyuğukimigörünürdü.İşıq
titrədikcə,onunqayaparçasıkimihərəkətsizüzündəəcayib
kölgələroynaşır,üzüsuyadüşmüşqorxuncbirəkskimieləbil
yayılıbyığılır,iri,yöndəmsizburnu,qalındağınıqqaşları,yo-
ğunbığlarısankiayrı-ayrıhərəkətəgəlir,sonrayenədonub
qayayadönürdü.

Onunbaşınınüstündən,divarda,zolaq-zolaqbirpələng
dərisiüzərindəmaldamarındanhörülmüşqababirqamçı,qo-
tazlıbirqılınc,qalxan,yayvəsadaq1 asılmışdı.

Yasavulbaşınınaltındakıdöşək,dirsəkləndiyibalışvəmü-
təkkələryumşaqquzuyunundan,zərifqutükündənidisədə,
oyenədincələbilmirdi.Tez-tezyerindəotərəf-butərəfəçev-
rilir,ufuldayır,surahıdakıtündalşərabdanpiyalə-piyaləiçir,
yenərahatolabilmirdi.

Qaragünündərdiböyükidi.Buğacın,dünənkiuşağıneldə-
obada,xüsusənxanlar-bəylərarasındabeləad-sanqazanması
onurahatqoymurdu.Onungözüac,ürəyiqurdluidi.

Yasavulbaşıbirzamandüşünürdüki,«Dərsəxanınevladı
yoxdur-sabahölər,mənxanolaram...»

Xanınoğluolanda,Qaragünümidiniitirməmişdi;öz-özü-
nədemişdi:«Kimbilirböyüyənəqədərbaşınanələrgələcək...
gəlməsədə,gətirərik...»

Ancaqonbeşyaşlıcavanınbirdən-birəbeləhünərgöstər-
məsi,xanlarxanıBayındırxanınbuyuruğuiləonaindidənbəy-
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likverilməsiQaragününgününüqara,bütünxülyalarınıalt-üst
eləmişdi.

Yasavulbaşıyenəufuldadı,yerindədikəlibşərabdanbirdo-
lupiyaləiçdi;əliniuzadıbdivardanqamçınıaldı.Şirmayıdəs-
təsilə üç dəfə qalxana vurdu. Dəyənin qalın palaz pərdəsi
aralandı,qıyıqgözlu,seyrək,uzunbığlıbiryasavulbaşınıiçəri
uzatdı.

Qaragünonunüzünəbaxmadan,xırıltılıbirsəsləəmretdi:
–Çağırgəlsinlər!
Qapıçıkimiçağıracağınıyaxşıbilirdi,neçəgünidiki,yasa-

vulbaşıhərgecəbuvaxtözəlaltılarıiləburadagörüşür,pıçıltı
ilədanışır,tədbirtökürdü...

***
Dərsəxanartıqqocalmışdı.OğluBuğacabəylikveribonu

yaxınobalaragöndərmişdi.Oğlununözünəlayiqbirxələfola-
cağındanfərəhlənib,xanqocalıqgünlərinişadvərahatkeçir-
məkumidindəidi.BütüngecəniDərsəxanarvadıAnaxatunla
şirinsöhbətdəkeçirmişdi:

«...Buğacdahaböyüyüb,gözdəyməsin,adlı-sanlıbirigid
olub... Bir neçə il sonraölkəninəngözəl və kamallı qızını,
rənglərinvəçiçəklərindilinibilən,toxuduğufüsunkaripəkxal-
çalariləhamınıheyranedənAybikəniBuğacaalacaq,oğulto-
yudagörəcəklər...Nəvələriolacaq...Qocalıqgünlərinionların
sevinciilədolduracaq,şənkeçirəcəklər...»

Ata-ananınənşirinxəyalları,əngözəlarzuları!..
Xanbudadlıxəyallarlasəhərəyaxınyuxuyagetmiş,gözəlbir

röyagörmüşdü:nəvəsini,eynənBuğacınkörpəliyinəbənzəyən,
totuqbiroğlanıqucağındaoynadır,atıb-tutur.Nəvəsionunçal
bığlarını,ağsaqqalınıkiçikbarmaqlarınadolayır,zərifəlləriləbur-
nundan,qulağındanyapışır,boğazınınaltınıqıdıqlayır...

Xangülə-güləyuxudanayıldı.Günartıqüçmızraq2 boyu
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ucalmışdı.Gençapanınıəyninəgeyibqəbulotağınakeçəndə,
taygözyasavulbaşınıqapıdagördü.Yasavulbaşıxanıgörənki-
miayaqlarınayıxıldı,yalvarmağabaşladı:

–Amandır,bağışla,xan,cavanlığınabağışla....Bilməyib,
taqsırındankeç!

Xanheyrətləikiaddımgeriçəkilibtəəccübləsoruşdu:
–Nəvar,nəolubki?
–Xansağolsun,Buğacıdeyirəm,bağışla,cavandır!..
–Qalxgörüm,biradamkimisöylə,nəvaraxı?!
–Vay,xəbərinyoxmuxan?-deyəyasavulbaşıguyadediyi-

nəpeşmanolmuşkimi,birtəəssüfləkəkələməyəbaşladı:
-Dilim-ağzımqurusun,xan...Ondanahaqdedim...heçe...

e...heç...Xanşübhə,maraqvəqəzəbduyğularıiçində,əsəbi
birhaldasoruşdu:

–Yox,yox...sözünüdanma,söyləgörümnəvar!Yasavul-
başıəzilib-büzülməyəbaşladı:

–Göyə,yerəandolsun,xan,eləbildimsənədeyiblər..gəl-
dimki,yalvarım,taqsırındankeçəsən...yoxsa...

Xanbüsbütünqızışıbqəzəbləbağırdı:
–Sənəbuyururamsöylə,yassar,yoxsa!..
Xanhirslə,altdanyuxarıdivardakıqılıncabaxdı.Yasavulba-

şıyadabulazımidi.O,xanınürəyinəşübhətoxumusalabil-
mişdi.YaltaqbirədailəBuğacıçuğullamağabaşladı.

–Dilimyansın,xan,deyirlərki,oğlunBuğacbəy...o,«bəy»
sözünüxüsusibirədailəifadəetdi.-Deyirlərki,səniöldürmək
fikrinədüşüb!..

–Sus,murdar!-deyəxanikiəliiləonunyaxasındanyapışıb
silkələdi.-Nəçərənlədiyinibilirsənmi?!

Xanınəllərisustaldı.Yaxasıxanınəlindənçıxankimi,yasa-
vulbaşıyenəonunayaqlarınadüşdü.

–Xansağolsun,yasavullargecəyarısıqəsrinyanında,qa-
pınınağzındaşübhəlibiradamyaxaladılar.Onusabahaqədər
işgəncələrlədindirdim.Nəhayət,oğlunBuğacıntəhrikiləsəni
öldürməyəgəldiyiniboynunaaldı...İstəyirsənçağırım,özün
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dindir...Ancaq,xansağolsun,Buğaccavandır,bəlkəyoldan
azıb,bağışla,başasal,nəsihətelə...

Xanınbaşıhərlənirdi.O,sərsəmkimi,ayaqlarıdolaşa-do-
laşa, divardibinəqədər yeriyiboradakı döşəklərinüstünə
çökdü.

Qaragün,xanınsarsıldığını,susduğunugörübürəkləndi,
qəzəbvəhəyəcanınıgörübsevindi.Onunsinəsiniyandıran
odunüstünəsusəpməyəbaşladı;ancaqeləbirsuki,alovuda-
hadacoşdursun:

–Xansağolsun,nəolar,cavandır,bağışla...Ancaqdeyir-
lərki,qırxigidibaşınayığıbeli-obanıtalayır:qızlara-gəlin-
lərə toxunur; ağsaqqal qocaları söyür, ağbirçək qarıları
döyür...

Yasavulbaşıbilirdiki,bəlkədəxan,özunəqarşıedilənsui-
qəsdiəfvedəbilər,ammaelə,xalqaqarşıtəcavüzüəslabağış-
lamaz,odurki,dediklərinibirazdaqüvvətləndirməyəçalışdı:

–Xansağolsun,camaatşikayətəelçilərgöndərib,buyu-
rubdindirəbilərsən...Xanboğulurmuşkimi,zorlaeşidilənxı-
rıltılıbirsəslədedi:

–Gedinmənəonunbaşınıgətirin!
Yasavulbaşıarzusunaçatmışdı.Özünəgəlməyəxanafürsət

verməyibdilləndi:
–Xansağolsun,indionayaxındüşməkmiolar?Özügüc-

lü-zorlu,başındaqoluzorbaquldurlar..Buyuruqversabahova
çıxaq,onutəkçağıraq,onda,bəlkə,birtəhər...

Xanbircəkəlməiləhökmünüverdi:
–Olsun!..

3. OV

Bənövşərəngliüfüqdəalmasparçasıkimiparıldayandan
ulduzuəriyir,getdikcəbillurlaşanhavayaqarışırdı.Gündoğan
tərəfutancaqbirqızyanağıkimiqızarır,incəbuludlarmor,
pənbə,lacivərdrənglərəboyanır,səmaağır-ağırdalğalanan
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birsədəfgölükimihəranrəngdən-rəngəgirirdi.
Sərin-sərindanyelləriəsdikcə,dənizinxoşrayihəsini,uc-

suz-bucaqsızdüzlərdəkigüllərin-çiçəklərinətriniyayırdı.
Alaqaranlıqdahələyeriləgöybir-birindənseçilmir,sübhün

əbədiaşiqləriolanbozturağaylarhavalanıbsəhərnəğmələri-
nioxuyur,bildirçinlər,turaclarsəs-səsəveribdoğacaqgünəşi
pişvazedirdi.

Ötüşənquşlarınciviltilinəğməsi,pıçıldaşanətirligüllərin,
çiçəklərin,atlasyarpaqlarınxəfifsəsi,billursularınşirinzüm-
züməsi,səhərintəranəsi...

Kainatnəmöhtəşəm,təbiətnəgözəl,həyatnədadlı,insan
nəbəxtiyardır!..

Bəxtiyardır;çünkibütünbugözəllikləriduyanda,anlayan
dainsandır!..

Səhəraçılırdı.Sabahınbuahəngdarmusiqisiniordan-bur-
danucalaninsanbağırtıları,atkişnəmələri,ithürüşmələri,şey-
purnidalarıpozurdu.

Dərsəxanovaçıxmışdı.Xanınsağında-solundadüzülənya-
savullar,qollarındaqızılquş,şonqar,qaraquşaparanquşbəy-
ləri,yedəklərindətazı-tulagedənşikarçılar,nökərlərböyükbir
yarımdairətəşkiletmişdilər.

Havaişıqlaşanda,kolluqlardanbildirçin,turac,kəklikpırıl-
daşıbqalxdıqca,alıcıquşlarıburaxıbovlayırdılar.Tazılardov-
şanlarıqovalayır,nökərlərhay-küyləatçapırdılar.

Hələnəxan,nəBuğacovaqarışmır,əslovlağa-Ceyrandü-
zünəçatmağıgözləyirdilər.

Xanda,Buğacda,yasavulbaşıdadalğınidilər.Hərəninöz
daxilialəmi,özxəyalvədüşüncələrivardı.

Xan,yasavulbaşınınriyakarbirsədaqətləuydurduğuiftira-
nıntəsiriləbütüngecəniyatmamışdı.Qorxuncxəyallariçində
sübhəqədəroğluiləpəncə-pəncəyəəlləşmişdi.İndidəoka-
busdanqurtarmayıboğlununhərbirhərəkətindəndiksinir,yu-
xuiləoyaqlıqarasındaidi.

Yasavulbaşı,xanınürəyindəimişkimi,onunhəyəcanvədal-
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ğınlığınınsəbəbiniyaxşıbilirdi.Tez-tezatını sürüboğlu ilə
onunarasınagirir,guyaözünüsüpəredibonuoğlundanqo-
ruyurdu.Əslindəisə,çalışırdıki,onlarınarasındaheçbirsöh-
bətolmasın,fitnəninüstüaçılmasın.

Buğacisə,bütünvəsvəsələrdənuzaqolubcavanbirovçu
ehtirasiləyalnız,qarşıdakıovbarəsindəhəyəcanladüşünmək-
dəidi.Necədəhəyəcanlanmasın?İlkdəfəidiki,atasiləbirgə
cah-cəlallaovaçıxmışdı!Bugüno,hələliközünəvəyaxınyol-
daşlarına,özqırxigidinəməlumolanovçuluqməharətiniata-
sınadagöstərəcəkidi.Bütünölkədəənməşhurvəənmahir
ovçusayılanatasınıntəhsinvətəqdiriniqazanacaqdı...

Buğacıngözlərininönündəindidənceyranlarqaçışır;oata-
sınınqarşısındabiroxlaikiceyranıbirdənvurur,birkəməndlə
ikisinibirdəntuturdu...Atasıdaonubağrınabasıbsevinir,öyü-
nür;Buğacınköksüfərəhləqabarırdı...

Budadlıxəyallarlaöz-özünəgülümsəyən,gözlərindəse-
vincşimşəkləriparlayanBuğacınüzünəarabirkeçicibirbulut
daqonurdu.Beləanlardaodüşünürdüki,-Ah,nəolaydı,gö-
zəlAybikədəburadaolaydı,onunhünərini,məharətinibirdə
görəydi!..Hələyoldaşları,onundaimiovvəsavaşyoldaşları,
qırxigidi...Görəsənatasıonuniyətəkçağırmışdı?!

Bugünküovdanhərəsiayrı-ayrıməqsədlərgüdənbuiki
cəngavərovçuiləbiryassartülkü(yəniyasavulbaşı)bir-birinə
ziddolanbeləxəyalvədüşüncələriçindəCeyrandüzünəçat-
dılar.

Ovqaydasiləadamlarıözyerlərinəgöndərdilər.
Buğacatınıçaparaqhərlənibsurəyəgetdiki,ceyranlarıta-

pıbatasınasarıqovsun.
Aradanbirazkeçməmiş,dənizüfüqükimidümdüzüfüq-

də,kolluqlarüzərindəbirneçənöqtəgöründü.Nöqtələrget-
dikcəyaxınlaşır,yaxınlaşdıqcairiləşir,seçilirdi.Buğacüçceyranı
qabağınaqatıbdüzxanasarıqovurdu.O,yelqanadlıatınıqəs-
dənçapmırdıki,ovuatasınıngözüönündəovlasın.

Xanabiroxmənziliqalanda,Buğacatıüstündədikəliboxu-
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nuatdı;ceyranlardanbiridikatılıbyerəsərildi.
İkinciceyranıBuğacbirazdaqovlayıboxuxanınqarşısın-

daoqədəryaxındanatdıki,kamanınvıyıltısıilə,oxunqıjıltısı
aydıneşidildivəbuynuzlutəkədüzxanınayağıaltınayıxıldı.

Oxqıjıltıiləgələndə,yasavulbaşıqondarmabircanfəşan-
lıqiləözünü,xanınqabağınaverdivəguyasinəsiləonuoxdan
qorumaqistədi:

–Aman...tanrıqoruduxan!..-deyəobiriblisvəsvəsəsiləxa-
napıçıldadı:–Görürsənmi,namərdoğuloxlasənivurmaqis-
təyir.Amandır,cəldol,Osəniöldürmədən,sənonuöldür!..

Buğacüçüncüceyranıkəməndlədiritutmaqvəatasınabu
məharətinidəgöstərməkistəyirdi.Ceyranıhərləyibxanınlap
yaxınındaəlinikəməndəatıb,qolaylandı.

Doğrudanda,vahiməyədüşübrəngiqaçmışxanbiroxu
daboşaçıxmayanmöhkəmyayınıəlinəalıbüçhaçalıbiroxu
kirişəqoydu,ayağınıüzəngiyəbasıbdikəldivəömründəilk
dəfəəliəsə-əsə,oxuatıbgözləriniyumdu.Oxqıjıldadıvəar-
xasıxana,qolaylanıbkəməndatanBuğacınikikürəyininara-
sınasancıldı.

İgidpəhlivananibirhərəkətləbaşınıçeviribəlindəkaman
tutmuşatasınıgördü,açılaqalmışqollarınıatınınboynunado-
layıbonuqucaqladı.Vəfalıdostyaralıcəngavərialıbgedər-
kən,onunyanıqlıfəryadıeşidildi:

–Atacan!..ata!..

4. ANA ÜRƏ Yİ-DAĞ Çİ ÇƏ Yİ

Anaürəyihəyəcaniçindəidi.Uzunillərbalahəsrətiləke-
çənömrününnovbarı,bəxtininçiçəyi,evinindirəyi,igidoğlu
Buğacilkdəfəidiki,atasıiləovaçıxmışdı.Anaxatunyaxşıbi-
lirdiki,Buğacbugünovdayenidənadçıxaracaq.

«Dostlarısevindirəcək,düşmənlərinsinəsinədağçəkəcək;
bəylər,xanlaryanındaatasınınbaşınıucaldacaqdı.Dərsəxan
sevinəcək,öyünəcək,oğlunaməhəbbətiqat-qatartacaqdı...»
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Ovdangələnlərilayiqiləqarşılamaqlazımdı.Anaxatunqırx
gözəlqızlahərtədarükügörmüşdü...İriocaqlarüstündədolu
qazanlarbuğlanır;dadlıqızarmışətqoxusuətrafayayılırdı.Su-
rahılarşərbətvəşərablarladoldurulubsərinbulaqlaraqoyul-
muş, məzələr, xuruşlar boşqablara düzülmüşdü. Ovçular
üstbaşlarınıdəyişibəl-üzləriniyuyanaqədərovətlərindənşiş-
likbişirməküçün,incəətirlibudaqlardanşişlər,ocaqlardaya-
qutkimi,qızarangözlərhazırlanmışdı...

Axşamyaxınlaşdıqca,ananınsəbritükənir,ürəyidöyünür-
dü.Axırodözəbilmədi;qırxqızlabirgəatlanıbovçularıqarşı-
lamaqüçünobadanaralandı.

Birazsonrauzaqdandəstəgöründü.Ammanədənsə,nə
ovşeypurlarıçalınır,nədəovçularınşənhayqırtılarıeşidilirdi.
Həmişəxanovdanqayıdandadağa-daşasəsdüşərdi.Bəsin-
dinəyəbelə?!Olmaya...

Anaürəyindənsankibirtelqırıldı.Butelhəzin-həzinsəs-
ləndi:

«Bəlkəbirfəlakətbaşverib?!»
Anaatınısürübxanlaüz-üzəgəldi.Sağına-solunabaxdı,

Buğacıgörmədi.
Ürəyindənsankibirteldəqopdu.Həyəcanvətəlaşladilə

gəldi:
–Bəsmənimbalamhanı?!
Xandinmədi.O,başınıköksünəəyibgözünüatınınyalına

zilləmişdi;rəngisaqqalınıntüklərindəndəağidi.
Xanınbuməşumsükutuənacıxəbərdəndəağıridi.Ana

qatlaşabilmədi.Anaürəyininsankibütüntelləribirdənqırıldı
vəcoşqun,sarsıdıcıbirsəsləhayqırdı:

–Bağrımçatladı,xan,dillənsənə,söyləsənə,hanımənim
balam?Qoşagetdin,təkqayıtdınxan,balamhanı?

Sarpqayadanaşırdınsa,gizlətmə,de!Azğın,coşqunsula-
raverdinsə,söyləmənə!İtidişliaslanlara,qaplanlaraqapdır-
dınsa,gizlətmə,de!Qaraüzlü,qoluzorluyağılaralıbapardısa,
söyləmənə!
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Sarpdağlarıdırnağımlaparçalaram.Mənbalamıtaparam!
Azğın,coşqunsularıbusinəmlədurduraram,mənbalamıala-
ram!İtidişliaslanları,qaplanlarıdişimlədidərəm,mənbalamı
xilasedərəm!Qaraüzlüzoryağınıbirnərəmlə,birzərbəmlə
sarsıdaram,mənbalamıqurtararam!

Ürəyimdənalqanımınsondamlası-tökülməyincə,bağrım-
dakıodlunəfəsimbuzadönübsönməyincə,ağcatənimqara
külədönməyincəmənbalamdandönmərəm,xan,söylə,hanı
mənimaslanım,hanımənimBuğacım?!

Xanyenədinmədi.O,saralmışdodaqlarını,çalbığlarınıgə-
mirirdi.

İşibeləgörənyasavulbaşıananıdaaldatmaqistədi,irəli
gəlibonabaşəydi.

–Anaxatun,heçnigaranqalma.OğlunBuğacsağ-salamat-
dır.Xanyoruldu,qayıtdı;o,cavandır,ovdandoymadı,dağlar-
da,düzlərdəceyranqovubovovlayır.Sabah,birigünqayıdıb
gələr,arxayınol,qayıtgedək…

Anaürəyionungözlərindəkisaxtaboyanı,sözlərindəkihiy-
ləvəriyanıduydu.

Atınıməhmizləyibqırxqızlabirgəçölə,ovlağasarıüzqoydu.
Ana,yaz-qışbaşıqarlıAlacadağaçatdı;birtəpəyəçıxdı;

ətrafagözgəzdirdi.
Batmaqdaolangünəşinsonşüalarıbulutlaraəksetmiş,

göyləralqanaboyanmışdı.Güllü-çiçəkliucadağınsinəsindən
büllursularaüfüqünrəngidüşmüş,sankidağınköksüqana-
mışdı.Ananındaürəyindənqaraqanlargedirdi...

Ana,oğulhəsrətiləhəyəcanlıgözləriniüfüqlərəgəzdirən-
də,birdərəninüzərindəqarğaların,quzğunlarımhalayvurub
hərləndiyinigördüvəatınıdüzorayasürdü.

Çatandanəgördü!
İgidBuğacüzüquylubirbulağınkənarınasərilibhərəkət-

sizyatır.Vəfalıatıisəonu,qangörübaxışanyırtıcıquşlardan
vəheyvanlardanqoruyur.Buğacdanaşağı,bulaqdansuyeri-
nəqanaxır...
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Anaoğlunubelə görəndə, sinəsindənodlu bir fəryad
qopdu:

–Gözümçıxaydı,oğul,sənibeləgörməyəidim!Axarsula-
rınqurusun,Alacadağ,gözyaşlarımqurudu.Otların,çiçəklə-
rin külə dönsün, Alaca dağ, ciyərim yandı, külə döndü.
Cüyürün-ceyranınqırılsın,Alacadağ,bircəbalamanecəqıy-
dın!..

Canım,gözümoğul,sənəaslanmıqıydı,qaplanmı?!Anan
qurban,oğul,birhayversənə!..

Belə deyib ana oğlunun bumbuz olmuş başını bağrına
basdı.

Qulağındamehribananasəsini,üzündəilıqananəfəsini
duyanBuğacgözləriniyarıaçdı.Ananınmunisçöhrəsinigö-
rəndə,gülümsündüvədərindənçıxanzəifbirsəslədedi:

–Dağa-daşaqarğıma,anacan!..Otlar-çiçəklərneyləsin?Cü-
yürlərin-ceyranların günahı yox... Aslanlar, qaplanlarmənə
neylər,ana!Onlaraqarğıma...Bubəlaatamdandır, anacan,
atamdan!..

Yazıqananınyaralıqəlbinəsankibiroxdavuruldu.Dağ-
daşbaşınahərləndi.Buğacyenəhamanzəif,lakininamlısəsi-
lədavametdi:

–Qorxmaanacan,mənəbuyaradanölümyoxdur.Burada
bihuşyatarkən,ağsaçlı,ağsaqqallınuranibirpir...mənəmey-
dandaadverənoqocaozangözüməgöründü.Yaramıüçdə-
fə sığalladı. Dedi ki: «Ana südü ilə dağ çiçəyi sənə
məlhəmdir...»

Qırxgözəlqızbirandayamacayayılıbanavətəninşirəsini
içmişətirlidağçiçəkləriyığdılar.Anadöşünüsıxdı,südgəlmə-
di;birdəsıxdı,yenəgəlmədi;birdəvargüciləsıxanda,südlə
qanqarışıqgəldi.

Anasüdüilədağçiçəyiniigidinyarasınasürtdülər,sarıdı-
lar,atınamindiribözobasınaapardılar.
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5. ÇAPAR

Ovdakıməşumhadisədənsonrabirincigecəxanyatmaqis-
tərkən,gözləriniyumar-yummaz,oğluBuğacalqaniçindəgə-
lib–«Atacan,ata!..»deyəonuqucaqlayanda,sinəsindənçıxan
üçhaçalıoxunucuxanınsinəsinəbatırmışkimi,osərasiməoyan-
mışdı.O,gecədənbərixangözlərinibirdahayumabilmirdi.Sa-
çı-saqqalıqarkimiağarmış,çuxuradüşmüşgözlərinindövrəsi
qaralmış,əli-ayağıəsir,bütünvücuduuçunurdu.Xanhavalıkimi
buotaqdanootağaqaçır,buküncdə-oküncdəyumaqkimiyu-
murlanır,sankikimdənsəgizlənməkistəyirdi.Birdənçılğınnərə
çəkibyerindənqopur,rastgələnhərşeyiqırırdı.

Hələilkgünlərdəbirdəfəyasavulbaşıonuyoluxmağagə-
ləndə,xancoşqunbirqəzəbləonunüzərinəatılmışvədişləri-
lə boğazını üzmək istəmişdi. Yasavullar onu zorla xanın
pəncəsindənqurtarmışdılar.

Yasavulbaşıogündənbəribütünqapılarıxanınüzünəqa-
padıbonuxəstəelanetmiş,qapılaraözadamınıkeşikçiqoy-
muşdu. Xanın yanına kimsəni buraxmır, özü də gözünə
görünmürdü.

Aradanqırxgünkeçmiş, xanartıq taqətdəndüşmüşdü.
Saatlarlabihuşqalır,arabiryaralıaslankimiboğuqnərəçəkir-
di. Daş ürəkli keşikçilər belə onun tük ürpərdən bir səslə:
«Oğul...Buğac!..»fəryadınıeşidəndə,sarsılırdılar.

Yasavulbaşıxanınbugün-sabah«özəcəlilə»öləcəyinivə
xanlarxanıBayındırxandanelçigəlibonaxanlıqmüjdəsigə-
tirəcəyinigözləyirdi.

Birgünsəhərəyaxınbuxülyalarlayerininiçindəxumarla-
nırkən,birdənotağınınqapısıaçıldıvəqıyıqgözlü,seyrəkuzun
bığlısadiqköpəyibaşınıiçəriuzadıbdedi:

–Ağa,birçapargəlib...
Ürəyisəksəkəliolanyasavulbaşıonunarahatetdikləriüçün

hirslənməkistədisədə,bacarmadı:
–Gəlsin!–dedi.
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Üst-başıtoz-torpaqiçində,qısaboylu,cücəkimisısqavə
iriçopurburnuqırmaqkimiəyribirtopal,yumaqkimiyuma-
lana-yumalanaiçərigirdi.Yasavulbaşıbuköhnəcasusunugö-
rənkimicanınalərzədüşdü.

Ovdakıhadisədənsonrao,Buğacıncəsədinigətirməküçün
adamgöndərmiş,onutapmadıqdansonrahəryanaadamsal-
mış,ancaqBuğacınnəölüsündən,nədirisindən,nədəAna-
xatundanbirsoraqəldəedəbilməmişdi.Özköhnə,təcrübəli
casusunuBuğacınobasınagöndəribbirxəbərbilməyitapşır-
mışdı.Bunagörədəindihamancasusugörəndə,rəngiqaçdı,
dili-dolaşdı,kəkələyə-kəkələyəsoruşdu:

–Nəvartopal,xeyirmi,şərmi?
Casus,adətiüzrə,danışmadanəvvəlyan-yörəsinigözdən

keçirdi.Bayquşkimiboyunsuz,bədəninəgörəyekə,lakinmü-
təhərrikbaşınıəcayibvəiyrəncbirsurətdəhərləyibdüzarxa-
sına, indicə girdiyi qapıya baxdı. Kəsilmiş bir xortum kimi
dəyirmiqalındodaqlarınıbirneçədəfəuzadıbyığaraq,sanki
ətrafıqoxladı.Arxayınolmayıbqarğakimisəkə-səkəyasavula
yaxınlaşdı,qulağınanəisəpıçıldadı.

Yasavulbaşıilanvurmuşkimiyerindənsıçradı.Dili-dodağı
əsə-əsə,zarıltılıbirsəsləsoruşdu:

–Necə?..Olabilməz!..
Casusilanfışıltısıkimiiyrəncbirpıçıltıilə:
–Bəli,bəli,ağa,özgözümləgördüm...Düzburagəlirlər.Üç

atbağrıçatlatmışam...
Yasavulbaşıhövlənakbirhərəkətlədivardakıdamarqam-

çınıqapıbşirmayıdəstəsiniqalxanaeləçırpdıki,dəstəçilik-çi-
likolubipəkxalınınüstünəsəpələndi.

Qapıçıbaşınıuzatdı.
–Çağırgəlsinlər!Birqırpımda!..
Yasavulbaşı əlaltıları ilə qısaca bir məsləhətdən sonra

qəsrdəkibütünxəzinəvəağır-yüngülüquldurlaraməxsusbir
surətvəsəliqəilədənləyibtopladılar.

Taqətdəndüşübartıqhərşeyəlaqeydbaxanvəheçbirmü-
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qavimətgöstərməyənqocaxanıdasicimləbiratınbelinəsa-
rıyıbtələsikyoladüşdülər.

Xəzinəniaralarındabölüşəcək,xanıdadüşmənşahınatəs-
limedibonasədaqətizharedəcəkdilər...

6. ATA SEV Gİ Sİ

Anasüdüilədağçiçəyimərhəminiqoyandansonraqırx
günkeçmişdiki,Buğacbirsabaherkənqırxigidinibaşınayı-
ğıbovaçıxdı.

Biroxudayayınmadı,birkəməndidəboşaçıxmadı.Qolu
əvvəlkindəndəgüclü,canıəvvəlkindəndəsazidi.

Buğacınməqsədiovdeyildi.Oözgücünü,çevikliyinibə-
dəninindözümünüsınayırdı.

Axşamşad,gülərüzləanasınınyanınagəlibəllərindənöp-
düvədedi:–Atamlagörüşəhazıram,anacan!..

Ananınşəfqətvəqürurlaparlayangözlərindəsankişimşək-
lərçaxdı,bulutkeçdi,büllurkimiikidamlagözyaşısolğunya-
naqlarınasüzüldü.

Buğaconunürəyindənxəbərvermişdi.
Anaxatunyaxşıbilirdiki,Dərsəxanoğlunuataqəlbininza-

hirənxəsis,lakinəslindədənizkimiənginməhəbbətiləsevir.
Oyaxşıbilirdiki,gözününağı-qarasıbircəoğlunu,evininda-
yağını,qarıdüşmənəgözdağını,yeganəvəliəhdinivurmağa
xanınəligəlməzdi.

Buğac hələ şıltaq bir körpə ikən, gecələri sübhə qədər
onunlabaş-başaveribbeşiyiniyırğalayan,bəzənhəttayoğun
səsiləonagülüncvəəcayibbirsurətdəlaylaçalanodeyildi-
mi?Uşağınənkiçikbirnarahatlığınıürəyinəsalan,bəzəngün-
lərcəac-susuzqalanodeyildimi?Nəhayət,oməşumovdan
bircəgünəvvəl,sabahaqədərBuğacınadqazanmasındande-
yiböyünən,onuntoyunuhəsrətləarzulayan,həttanəvəgör-
məyədadlıümidlərbəsləyənodeyildimi?

Yox,yox,Dərsəxanoğlunaqıyabilməzdi.Burdabirsirr,bir
hiyləvardı!
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Anabircəanayrılmadığıbusaf,səmimidüşüncələrinihələ
yarasıtamamiləsağralmamışoğlunademəkistəməmişdi...

Buğacdabelədüşünürdu:
Hələaldığıyaranınağrısındanyatabilmədiyiuzuniztirablı

gecələrdə,qızdırmanınşiddətindənsayıqlayandada,atasının
tauşaqlığındanhafizəsinənəqşolunmuşmehribanbaxışları
gözləriönündəngetməz,«Atacan,xanbaba!..»sözləridilin-
dəndüşməzdi.

Əqlikəsdiyizamandan,uşaqlıqgünlərindənbəriatasından
nəpislikgörmüşdü?

Hələdörd-beşyaşlarındanyadındaqalanbuidiki,atasıiki
əliiləqoltuğununaltındanyapışıbonuhavayaqaldırır,atıb-
tutardı.Uşağınürəyiuçunardı;oçığırar,lakinbuoyundanxü-
susi bir həzz alardı. «Yenə yenə!..» deyib, başını yuxarı
qaldıranda,atasıonunboğazınınaltındanöpər,onunqıdığı
tutubgülməkdənuğunardı.Atanınsərtbığlarınınyerisaatlar-
lagöyərər,günlərcəizigetməzdi.Bəzənatagözləriniyumub
yuxlamışkimigörünər,oğultumbuləlləriləonunbığlarınıoy-
nadanda,atabirdənhayqıraraqonunəliniqapmaqistəyəndə,
odiksinər,qaçardı...

Dahasonralaratasilətaxtaqılınclarla,keçəiləsarılmışucu
yumşaqtoppuzlarlavuruşarvəyayumruqlaşar,güləşərdi.Bu
zamanatasınınbəzənqəsdənonusınamaqüçün,bəzəndə
özübilmədənvurduğubirazşiddətlicəzərbələrdəngözləri
yaşarardısa,heçdəbunubildirməzdi.Buzərbələrdənduy-
duğuağrılardaonaanasınınilıqipəkbusələrikimidadlıgə-
lərdi.

Buğacyarasışağalıncayaqədər,hərehtimalaqarşıgizlin-
dəsaxlandığıbuqırxgünmüddətindəbütünuşaqlıqxatirələ-
rinibir-biryadetmişdi.Heçatasıonunahaqyerəincitmişdimi?

Buğacbirhadisəni,dünənolmuşkimi,yaxşıxatırlayırdı:
Yeddi-səkkizyaşlarındaikən,özünəqoşanarçubuğundan

biryayvəqarğıdanoxlarqayırmışdı.Birgünbağçadaquşatar-
kən,birdənkolundalındanbirçığırtıqopmuşdu.Oxbağçada
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gül-çiçəkdərənbalacaAybikəninayağınadəyibqanatmış,qa-
nıgörənqızcığazdahabərkdənçığırmağabaşlamışdı.Bağça-
dagəzişənxansəsəgəlmişvə işibeləgörəndə,yayıonun
əlindənalıbyambuzunabir-ikiçəkmişvəparça-parçaedibtul-
lamışdı.

Buğacaeləgəlirdiki,çubuqlarınyeriindidəağrıyır;onu
dahaçoxağrıdanözüqayırdığıyayınsındırılmasıolmuşdu.

Ertəsigünatasıonuyanınaçağırıbbalaca,qəşəng,doğru-
çubiryayvəzərli,oxlarladolugözəlmeşinbirsadaqbağışla-
mışdı.Oxuharadavənecəatmaqlazımolduğunuyaxşı-yaxşı
tapşırmış,həttaözüdəsaatlarcaonunlaəylənibnişanatmışdı.

BununlabeləBuğacozamanonaçoxağırgələnbucəza-
nıheçunudabilmirdi.

Ancaqatasıhaqlıdeyildimi?!
Bəli,Buğacyaxşıbilirdiki,atasıonuciddi,tələbkar,lakin

eynizamandahədsiz-hüdudsuzbirataməhəbbətiiləsevir.
Yox-yox!..Beləataözoğlunaqıyabilməzdi...
Yox-yox,buqəzadeyil,fəlakətdeyil,bubircinayətidi,həm

dəəsrarəngizbircinayət!..
İndiBuğacbucinayətinüstündəkiəsrarəngizpərdəniaç-

maqüçünatasınınhüzurunagetməkməqsədiləanasınınya-
nınagəlmişdi.

Buğacanasınındinməyibgözlərininyaşardığınıvənəisəçox
dərindüşüncələrədaldığınıgörübyalvarıcıbirədailədedi:

–Gedək,anacan,səndəgedək,gedibatamınəllərindən
öpəcəyəm.Birgünahımvarsa,canımonaqurbandır!..

Ananınsafürəyindəçağlayanbirdənizvardı.Onuncoşub-
daşmasınazorlamaneolubnəvazişləqollarınıigidvəmərd
oğlununboynunadoladı,onubağrınabasdı:

–Canbala!-dedi,-ürəyimdənxəbərverdin!..
Sonraəllərinindaliləgözlərininsevincyaşlarınısilibdərin-

dənköksünüötürdü:
–Eh,nədeyim,ayoğul,tanrıatanainsafversin!..
–Yox,anacan,tanrıağamınamərdlərinşərrindənqorusun...
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7. CA NA-CAN, QA NA-QAN

Anaqırxgözəlqız,oğuldaqırxigidləxanqəsrinəçatanda,
günxeyliucalmışdı.Qəsrəsrarəngizbirsükutaqərqolmuşdu.
Nəkeşikçilərdən,nəqapıçılardan,nədəsairxidmətkarlardan
əsər-əlamətyoxidi.

Ana-oğul atdan düşüb içəri girəndə, xanın otaqlarını
bom-boş,xəzinəniisə,talanmışgördülər.Onlarheyrətvə
dəhşətiçindəqəsrdənçıxarkən,xanınilxılarınıotaranqoca,
çılpaqbiratbelindəçaparaqgəlibsinəsiyana-yanaxəbər
verdi:

–Çaldılar,çapdılar,namərdlərapardılar...xanıdaapardılar...
–deyəo,yasavullargedənsəmtigöstərdi,–elə-obayaharay
salmağamacalqalmadı...

Buğacanasıiləqızlarıqəsrdəqoyubatlandı,qırxigidləqa-
çaqlarındalıncaatbaşısaldı.

Qaçaqlarsabahertə,hələdansökülməmişqəsrdənçıxıb
bütüngünüçaparaqgetmişdilər.Yorulanatlarıçöləburaxıb
yenilərinəminmişvəaxşamayaxınsərhəddəçatmışdılar.Ba-
harsularındanaşıb-daşmışsərhəddçayıyolukəsmişdi.Gecə
ayazınındüşməsini,sularınbirazçəkilməsinigözləməliolmuş-
dular.

Onlaryerli-yataqlı,şax-budaqlıqocamanbirçinarındibin-
dədoyuncayeyibalşərabdaniçmiş,yatıbxumarlanırdılar.

Qocaxan,yalnızbusabahəli-qolusarınıb,talananxəzinə-
siləbirgəözüdəatayükləndikdə,əslhəqiqəti,başınagələn
faciənindəhşətinianlamışdı.Birincimudhişzərbə,oğlununöz
əliləqətledilməsionusarsıtmışsa,ikincizərbə,bugünanladı-
ğımudhişhəqiqət,acıbirəlackimionuayıltmış,huşunuba-
şınagətirmişdi.

Xanıağacasarımışdılar.O,arxasını,qocamançinarınsağ-
lamgövdəsinədirəyibgözləriniməchulbirnöqtəyəzilləmiş,
igidoğlununnakamtaleini,vəfalıarvadınınqarabəxtinidü-
şünürdü...
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Birdənxanaeləgəldiki,qarşıdakıtəpədəqaralankollar,sıx
ağaclıqlararasındanoğluBuğacözköhləniüstündəbiranda
görünübyoxoldu.

Onuyenədəqaramıbasırdı?Xan,qeyri-ixtiyarıbirhərə-
kətləgözləriniovuşdurmaqistəyəndə,möhkəmsarılmışkeçi
qılısicimbiləklərinizəncirkimikəsdi.Xangözləriniyumubhir-
sindəndodaqlarınıgəmirdi.Başıköksünəəyildi.

Biransonraboğuqattappıltılarıeşidənkimioldubaşını
qaldırdı.Yox,yox,buartıqqorxuncbirröya,qarabirxülyade-
yildi:oğluBuğac,başındaqırxigidi,əvvəlkivüqarvəəzəməti-
ləatbelində,düzonadoğruçapırdı.

Xansevincvədəhşətqarışıqqeyri-insanibirsəsləhay-
qırdı:

–Buğa-a-ac!..
Xanınbunərəsinəxumardansərasiməayılanqaçaqlardəh-

şətdənyerlərindədonubqaldılar.Buğacqırxigidiləonların
başlarınınüstünüalıbtərpənməyəqoymamışdı.

Buğaclabərabər ikicəngavərcəldatdansıçrayıbçinara
doğruyüyürdülər,xanınəl-qolunuaçdılar,atailəoğulbir-bi-
rinəsarmaşdı.

İkicəngavərilanvurmuşkimiyerindəqıvrılanyasavulbaşı-
nısürüyübhamansicimləçinarıngövdəsinəsarıdılar.

Uzun vəhərarətli qucaqlaşmadan sonraBuğac atasının
əlindəntutubbirneçəaddımkənaraçəkildivəsəfçəkibya-
rımdairəvurmuşigidlərinəəliləbirişarəetdi.

Qırxoxbirdənqıjıldayıbxainiçinarınkötüyünəmismarla-
dı.İndio,kötüyəyapışmışyekə,yöndəmsiz,iyrəncbirkirpile-
şinə bənzəyirdi. Oxların arasından murdar qara qanı sızıb
axırdı...

Buğacüzünüqalanxainqaçaqlaratutubdedi:
–Sizingünahınızondanböyük,cəzanızondanağırdır!Si-

zəölümazdır.Sizmiskinqullar,yurdsuz-yuvasızsərgərdanlar
kimiyaşamalı,bizimsəadətimizi,yurdumuzun-elimizincah-
cəlalınıgörübgündəyüzdəfəölməlisiniz!..
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Buğacəliləuzaqları,üzərinəqarabuludlarçökmüşyadtor-
paqlarınıgöstəribəlavəetdi:

–Gedin,bütünyadlara-yağılara,bütüncahanabildirinki,
bizimeldəcandeyənə–candeyərlər,qandeyənə–qan!..
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1. QA RA QAY ĞI

Səhəraçılmışdısada,hələgündənbirəlamətyoxidi.Qalın
meşəningöylərəbaşqaldırmışqocamanağaclarıüzəriniqara
buludlarqaplamışdı.

Payızınortaayıidi.Günəşligünlərdəyerlərəsəpilmişyaşıl,
qırmızı,sarı,çəhrayıvəağlagəlməzəlvanboyalıyarpaqlarla
rənginipəkxalılarladöşənmişkimigörünənmeşəinditutqun,
bozumtulbirrəngalmışdı.

Yuxarıbaxdıqda,birazseyrəlmişalabəzəkyarpaqşəbəkə-
ləriarasındanzərifnəqşligöyminakimigörünənsəma,indi
sankiağırbozbirpərdəkimiçökmüş,hərtərəfinəsəhərinşə-
fəqli,nədəaxşamınmunistoranlığınabənzəməyənxoşagəl-
məzbirqaranlıqbürümüşdü.

Səhərihəmişəşaqraqciviltivəcəh-cəhləriiləqarşılayan
meşənəğməkarlarısusmuş,yalnızoradan-buradangecəquş-
larınıniniltiyəbənzərulamalarıeşidilirdi.

Meşədənhəmişəkiürəkaçanətirlirayihəəvəzinərütubətli
çürüntüqoxusugəlirdi.

Qazanxansəyyarsəfərçadırınıniçində,gərnəşibayıldı.Ba-
şında,bədənininbəndlərindəbirağırlıqvəsızıltıduydu.Bu
ağırlıqvəsızıltıdünənçoxcaiçdiyişərabınxumarıidimi,gecə
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gördüyüopisyuxununtəsiriidimi,yoxsabubulanıqhavanın,
çürüntülürütubətinnəticəsiidimi?

Xançadıragözgəzdirdi.Biranyanındanayrılmayandün-
yagörmuşqocaməsləhətgüzarı yatağınınbaşındadurmuş,
onabaxırdı.

Xanbirangözləriniyumdu.Yuxudagördüyüqorxuncməx-
luqlaryadınadüşdü.Dəhşətləgözləriniaçıbməsləhətgüzar-
danimdadistəyirmişkimionabaxdı.

Qoca,xanınnəzərlərindənonunhəyəcanınıduydu.Birad-
dımirəligəlibbaşəydi:

–Sabahınxeyrolsun,xan!-dedi.
–Xeyrəqənşərgələsən,dədə!-deyəxanyarımağızcavab

veribdüşündüklərinisöyləməkdənqorxanürəyidolubiradam
tövriləkönülsüzsusduvəgörməyənnəzərləriniməchulbir
nöqtəyəzillədi.

Ənqanlısavaşlardaqorxubilməyən,ənmudhişhəqiqət-
lərləüz-üzəgəldikdə,gözünübeləqıymayanQazanxanrö-
yadan çox qorxardı. Əslini-nəslini bilmədiyi o qorxunc
həyulalar,əcayib-qərayibməxluqlaronudəhşətəgətirər,bu
vahimələrbəzəngünlərləonunarahatedərdi.

Birmüddətsükutdansonraxankənardan,meşədəneşitdiyi
gecəquşlarınınnəhsulamasındandiksindivəyatağındadik
oturubbumüdhişsükutupozmaqüçün,nəhayət,diləgəldi.

– Dədə, çox yaman yuxu gördüm. Ürəyimə qara qayğı
çökdü.

–Xeyrolsun,xan,tanrıxeyrəcalasın...Sənsöylə,mənyo-
zum...–deyəqoca,xanınbuzəifliyiniyaxşıbildiyindən,ona
ürəkverməkistədi.

–Yox,dədə,xeyrolacağabənzəmir...Gördümki,qap-qa-
ranlıqgöylərdənqaraqanadlı;qaracaynaqlıəjdahalarbaşı-
mınüzərindəhərlənir,qızılşahinimiqapıbaparırlar...Gördüm
ki,qap-qaranlıqgöylərdənqap-qaraqarlaryağır,ağban¹ev-
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lərimibürüyür,qaraquduzqurdlarevimidəlir,qaraqarğısa-
çımuzanıbgözlərimiörtür...Biləyimdənonbarmağımıqara
qanlariçindəgördüm,dədə...

Xanbunlarısöylərkən,vahiməliüzündəbərəlmişgözləri
hədəqədənçıxmış,dəhşətdəndili-dodağıəsirdi.Qocaonusa-
kitetməküçünyuxunubeləyozdu:

–Qarabulutdediyin,sənindövlətindir,qardediyin,ləşgə-
rindir,saçqayğıdır,qanqaradır,qalanınımənyozabilmərəm,
tanrıözüyozsun,xeyrəcalasın...

Xanbusözlərdənumduğutəsəllinialabilmədi,qalxıbtə-
ləsikgeyindi,çadırdançıxdı.

Çadırınağzındamürküləyənkeşikçiləriçəridənhənirtieşi-
dibçoxdanayılmış,mizraqlarınadayanıbdurmuşdular.Xana
hörmətlətəzimetdilər.Xanətrafanəzərsaldı.Obiriçadırlar-
dakıbəylər,qonaqlar,şikarçıvənökərlərçoxdanhazırdurub
xanıgözləyirdilər.

Xanbulanıqhavanıgörübkönlübirazdabulandı.Havaov
yavasıdeyildi...

Başındakıağırlıq,bədənindəkisızıltı,xüsusən,gördüyüpis
yuxununhələdədavamedənkəsalətiolmasaydı,o,başında-
kıxumarışərabladağıdacaq,ovlağaçıxacaq,dünənkikimi,heç
kiminməsləhətinidinləmədən,hamınıovasürüyəcəkdi...

Xankefsizbirhaldaçadırınaqayıtdı.Ürəyiniqaraqayğılar
aldı.Xanınfikrincəbugününfalıdünəndənpisaçılmışdı:dü-
nənQazanxanınqəsrindəqonaqlıqidi.Doyuncayeyibiçdik-
dənsonra tündşərabdanbaşıqızışanQazanxanyerindən
qalxmış,qonaqlarınabelətəklifetmişdi:

–Heybəylər,ağalar,yatmaqdanyanımızağrıdı,durmaq-
danbelimizqurudu...Qalxınovagedək,ceyrandan,cüyürdən
vurubgətirək,həməl-qolumuz,həmürəyimizaçılsın!..

Şərabdanbeyinləridumanlanmışbəylərdənbirçoxuhaman
saatayağaqalxmış,bəzilərikönülsüzolsada,qalxmalıolmuş-
dular;çünkiQazanxanınbeləhallardadediyindəndönmədiyi-
ni hamı yaxşı bilirdi. Lakin ağlı-fikri yerində olan qoca
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məsləhətgüzar,xanıbufikrindəndaşındırmağaçalışıbdemişdi:
–Xan,bilirsənki,acgözcanavarsürüləribirangözlərinisə-

ninyurdundan,yuvandançəkmirlər.Sərhədibaşsızqoyubha-
ragedirsən?

Gözüqızandahərşeyiunudanxanqocanınsözlərinəisteh-
zaedibdemişdi:

–Hə,dədə,qocalığıboynunaal...eləsə,durhazırlaş,sən
dəgedək...Aslanyatağınacanavargirməz...

İndi,xangördüyüqorxuncröyadansonrabuhərəkətinə
özüdəpeşmanolmuşdu.

2. BAS QIN

Qocaməsləhətgüzarhaqlıidi.
QazanxanınyurduDərbəndağzında,sərhəddboyundaidi.

Azğın,coşqunsərhədçayınınotayındayaşayanköçəritayfa-
lar fürsət tapdıqca, bu bərəkətli, varlı yurda basqın edər,
kəndləri,obalarıçalıb-çapar,dağlaraçəkilərdilər.

Xanlar xanıBayındır xanbunagörəözqoçaqcəngavər
bəylərbəyisiQazanxanıburayatəyinetmişdi.Sonillərdəbir
neçəbasqındaburunlarıyaxşıcaovulmuşqıpçaqlarçoxdan
bəriburalaraüzçevirmirdilər.Qazanxandabunaarxayınolub
igidliyinbirincişərtiolanehtiyatıyaddançıxarmışdı.

Acqurdkimipusqudaduranhiləgərdüşmən,casuslarıva-
sitəsiləxanınvəbəylərinuzaqsəfərəgetdiklərindənxəbərtu-
tubhərəkətəkeçmişdi.

***
Ayazpayızgecəsininsonu,xanqəsrindəhamışirinyuxuda

idi.Dənizdənəsənrütubətlisoyuqküləkiliklərəişləyirdi.Qəs-
rinkeşikçiləribaşlıqlarınımöhkəmcəsarıyıbyapıncılarabürün-
müş,orada-buradamürgüləyirdilər.

Buzamansərhəddçayınınqalınkolluqlar,sıldırımqayalıq-
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lararasında,əldən-ayaqdanuzaq,gümangəlməzkeçidlərin-
dəkiçikatlıdəstələritoplaşıbiki-bir,üç-birehtiyatlaçaydan
keçirvəfınxırmamaqüçünatlarınınburunlarınımöhkəmcəsı-
xaraq,səssizcə,əvvəlcədəntəyinedilmişbirsəmtəgedirdilər.

Dördtərəfiqocamanağaclar,qalıntikanlıkollarlabürün-
müşbirtaladabiranüçünparlayıbsönənşimşəyingöyümtül
işığındadairəvurmuşböyükbiratlıdəstəsigöründü.Dairənin
ortasındairigövdəli,keçisaqqallıbiratlıətrafınayığılmışdəs-
təbaşçılarınaboğazdangələnboğuqxırıltılıbirsəslənəisə
anladırdı...

Birdəşimşəkçaxanda,atlılarnəhəng,əfsanəvibirilankimi
dağmeşəcığırıiləqıvrıla-qıvrılaharayaisəçapır,taladabuila-
nınquyruğukimisonatlılarsürünübmeşədəyoxolurdular.

Çapqınçılarınbütünüstünlüyübundanibarətidiki,onlar
gözlənilməzbirqasırğakimibirandaqopubqarşılarınaçıxan
hərşeyiçapıbtalayırvəyoxolurdular.

Bualaqaranlıq,çiskinli-küləklipayızgecəsiQazanxanın
qəsriüzərindədəbeləbirqasırğaqopdu.Çaparaqqəsrəso-
xulançapqınçılarrastgəldikləriyuxulukeşikçiləriboğazladılar
vəqəsriçapıb-talamağabaşladılar.

Qəsrinkiçikhəyətindədurmuşirigövdəli,keçisaqqallı,ba-
tıqxırdagözlüdüşmənbaşçısıqəsrdəndaşınıbgətiriləncava-
hiratvəqızıl-gümüşə, ipəkxalçavətirməşallaraəslaetina
etməyibboğuq,xırıltılısəsilənəisəçığırır,əlini-qolunuoyna-
daraq,əlaltılarınıora-buragöndərirdi.Gətirilənşeylərialıbtə-
ləsik atların heybələrinə dolduran dəstə başçıları bundan
istifadəedərək,ovuc-ovuccəvahiratıyaxalarınınarasına,cib-
lərinədoldururdular.

Düşmənbaşçısınımaraqlandıranşeyyalnıztalandeyildi.O,
Qazanxandanhayıfalmaq,onunciyərinidağlamaqistəyirdi.
ÜçiləvvəlbeləbirbasqınzamanıQazanxanonunikioğlunu
tutubBayındırxanagöndərmişdi.Bayındırxanonlarıgirovsax-
lamış,qıpçaqlarınəlini-qolunubağlamışdı.İndibudaQazan
xanınoğlunu,arvadınıələkeçirmək,onunsinəsinədağçək-
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məkistəyirdi.Bəlkə,beləliklə,oğlanlarınıxandangerialabi-
ləydi.Xanınoğlunuvəarvadınıheçkimsənişanvermədiyini-
dən, düşmən başçısı qəsrdəki bütün arvad-uşağı həyətə
yığdırdı,onlarıdatalanedilmişşeylərləbərabəratlara,dəvə-
lərəyükləyibapardılar.

3. QA RA CA ÇO BAN

Köpəklərhürüşəndə,Qaracaçobanqazmaqaradamdadik
atılıbayıldı.Birəlinəiriçomağını,birəlinədəucuxələfinöyü-
tə¹batırılmışməşəlialıbküncdəyananqaraçıraqdanalışdır-
dı,qardaşlarınısəsləyibayıltdı,bayıracumdu.Onlardaçomaq
vəməşəlləriniqapıbonunardıncaçıxdılar.

Qaracaçobanağılaqurddaraşdığınızənnedibköpəkləri
səsləyə-səsləyəotərəfəyüyürərkən,sabahınalatoranlığında
məşəlinişığındairilib-kiçilən,nağıllardakıdivlər-ifritələrkimi
atayaqlı,bədəni,başıtüklüəcayibbirməxluqunnərildəyə-
nərildəyəüstünəgəldiyinigördü.Çobanbununnəolduğunu
düşünməyəfürsəttapmamış,atonunüstünüaldı,çobanani
birhərəkətləməşəliatınbaşınaçaldı.Hürkmüşatdikatıldıvə
üstündəkisüvariyerəsərildi.Çobanonaqalxmağafürsətver-
məyibçomağıbaşınaçırpdıvəözübağıryaranbirsəsləqıy
vurubirəlişığıdı.İkiqardaşıdagəlibonaqoşuldular.

Atlılarhərtərəfdənbunlarınüzərinəoxyağdırırvəçapa-
çapagələrək,qılıncvəmızraqlavurmaqistəyirdilər.Ancaqat-
lar məşəllərdən hürküşüb qaçır, çoban və qardaşları uzun
çomaqlariləatlılarıvurubyıxırdılar.

Qaracaçobanbaxıbgördüki,atlılarçoxdur.Üçqardaşbun-
larınöhdəsindəngələbilməyəcək,yüyürübyaxındakıottaya-
sınayetişdi,məşəllətayanıbirneçəyerdənodladıki,elə-obaya
xəbərolsun.İkiqardaşıvəqonşuağıllardakıçobanlardabu-
nugörübbirneçətayanıodladılar.
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Düşməninbirdəstəsihəmqəsrəhücumedəndəstəninhə-
rəkətinipərdələmək,qəsrləkəndlərinarasınıkəsmək,həmdə
Qazanxanınqoyunsürülərinisürübaparmaqüçünonunağıl-
larına soxulmuşdular. Onlar güman edirdilər ki, qarşılarına
heçbirkimsəçıxmayacaqvəyaişdir,birneçəsarsaqçoban
tərsliketmişolsa,hamansaatonlarıqırıb,minlərləqoyunu
asanlıqlasürübaparacaqlar...

AncaqQaracaçobanınsürətlimüqaviməti,ikiqardaşıiləbir-
gəhələilkhəmlədəbeş-onatlınıvurubyıxmalarıbasqınçıların
qəzəbiniartırdı.Yaralıyırtıcılarkiminərildiyə-nərildiyə,birdəs-
təatlıbirdənçobanlarınüstünəşığıdı.Alışantayalarınişığında
hürküşübbir-birinəqarışmışqoyunsürülərimələşir,atlarsürü-
ləriniçinəsoxulubqoyunlarıayaqlaya-ayaqlayairəliləyirdilər.

Qaracaçobanəlindəkiməşəlivəçomağıbir-biryaxınlaşan
atlılarasarıtolazlayıbbirneçəsiniatdanyıxdı.Ağılındövrəsin-
dəkiçəpərinpayalarındanbiryekəsiniçəkibçıxardıvəikiəliilə
birucundanyapışıbbaşınınüstündəhərləyə-hərləyə,atlılara
doğruirəlilədi.Üçüirəlidəikisiarxada-beşatlıonunüstünə
çapmaqdaidi.Çobanvargücüiləpayanıhərləyibeləçırpdıki,
irəlidəolanatlılarüçüdəçuvalkimiyumalandı.Arxadakıikiatlı
bunugörübgeridönməkistədilər.Sürətləgələnatlarınbaşını
çəkdilər;bir-birinəsoxulmuşqoyunlaratlarınayaqlarınadola-
şır,onlarınhərəkətinəmaneolurdu.Bunagörədəçobanaar-
xaçevirənatlılarqaçmağafürsəttapmadılar.Çobanınendirdiyi
payaonlarınikisinidəbirdənyerəsərdi.

BuandaQaracaçobanarxadanbirufultueşidibdöndüvə
altı-yeddiatlınınikiqardaşınıarayaaldıqlarınıgörübotərəfə
cumdu.

ArxalarıQaracaçobanaolanbasqınçıların,başlarıleşdid-
məyəqızışmışacgözcanavarlarkimi,təhlükədənxəbərləriyox
idi. Onlar iyrənc səslərlə hayqıra- hayqıra, tez-tez əyri
qılınclarınıqaldırıbendirirdilər.

Qaracaçobanpayanıbirendirəndə,üçünü,birendirəndə,
ikisiniatdanuçurdu.
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Qalaniki-üçatlıisə,aslangörmüşçaqqallarkimiquyruq-
larınıqısaraqqaçdılar.

Qaracaçobanözünüqardaşlarınayetirəndə,birivurulub
yıxılmış,biridəbaşındanağıryaralanmışdı.Onuqanaparırdı.
Qaracaçobanyaralıqardaşınıqucağınaalıbartıqsönməküz-
rəolantayayatərəfapardı.

Buzamanarxadanbiroxqıjıltıiləçobanınsolçiyninəsan-
cıldı.Çobanonaəhəmiyyətverməyibtayayaçatdı,qardaşını
uzatdı,ilıqküldənbirovucgötürübyaraya,basdıvəmöhkəm
sarıdı.

Buandaçobanqayalaraçarpannəhəngdalğalarınuğultu-
sunabənzərsəsləreşitdi,diqqətyetirdi.Getdikcəyaxınlaşan,
yaxınlaşdıqcaartanbusəslərcəngavərxalqınəzəmətlidöyüş
nərəsiidi:

–Vurhay,vurha!..
Çobanınarzusuyerinəyetmişdi.Sərhəddboyundayaşayıb

beləgözlənilməzbasqınlaraalışmışolanxalq,hərandöyüşə
hazıridi.Çobanınalışdırdığıtayalarınalovu,həyəcanlıbirça-
ğırışkimi,hamınıayağaqaldırmış,igidlərsilahlanıbatlanmış
vətəhlükəyerinəçatmışdılar.

–Vurhay,vurha!..
Çobanınnigarangözləriqürurlaparladı.Buparıltıartıq

sönməkdəolantayalarınalovunuəksetdirənəvvəlkihəyəcanlı
parıltıdeyil,üfüqdədoğan,qarabuludlarıqovan,qaranlıqları
boğangünəşinəzəmətliparıltısıidi.

***
Qazanxan,başındakıbəylərvəsairatlılar,səhərdənbəri

davamedənsıxıntılı,üzücüsəfərdənyorulmuşdular.İkindiça-
ğıidi;hamınınürəyindənkeçirdiki,əylənibazacıqdincəlsin-
lər.Ancaqbaşıaşağı,dinməz-söyləməz,qaraxülyalaradalmış
xanakimsəcürətedibbirsözdeyəbilmirdi.Bəzən,xüsusən
sərxoşolanda,çoxsadəvəmehribangörünənxudpəsəndxan
belədəqiqələrindəqəzəblivəqorxuluidi.
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Xanvəatlılarbirdərənienərkən,qarşıdakıyoxuşunbaşın-
dabirnöqtəgöründü.O,enişaşağıyuvarlananiribirdaşkimi
tozqopara-qopara,sürətləenirdi.Hamınıngözüqeyri-ixtiyari
olaraq,buəcayibşeyətikilmiş,atlardurmuş,hamıdonubye-
rindəqalmışdı.

Yalnızenişiyarıdanötdükdənsonrabununbiratlıolduğu-
nuseçəbildilər.Xanınonsuzdavahiməliürəyihəyəcanladö-
yündü.Görəsənbuçaparnəxəbərgətirəcək?!

Xanbudəhşətlihəyəcaniçindəçırpına-çırpınagözləriniça-
pardanayırmırdı.Birdənonunsinəsindənyanıqlıbirfəryad
qopdu...Enişinətəyinəçatarkən,birdənatoxlavurulmuşkimi
yıxıldı.Birneçədəfəyumalanıbhərəkətsizqaldı.

Hamıhəyəcanlahayqırdıvəatlaryerlərindənqopdular.Xan
hamıdanəvvəlatdansıçrayıbçaparadoğruyüyürdü.Köpük-
lənmişdərisibuğlananatınbağrıçatlamış,çaparisə,yıxılıbatın
altındaqalmışdı.Onuzorlaçəkibçıxardılar.Ancaqhuşuözün-
dədeyildi.Sinəsini,qollarını,gicgahlarınıovuşdururdular.Xan
özübirəlinionunsinəsinəqoyub,birəliiləbaşınıarxadantut-
muşdu.Çaparınyarıqapalıgözlərisüzüldü.Birəliniqaldırıb
gəldiyisəmtigöstərərək,nəisədeməkistədi,ancaqağzından
sözdeyil,köpüklüqangəldi.

Xanınəliqəlizqaraqanabulandı.Bunugörənxanbiran
içindəoqorxuncröyanıbirhəqiqətbilibelədəhşətləbağırdı
ki,hamınıntükübiz-bizoldu.O,dəlikimiyerindənqopubatı-
nasıçradıvəildırımsürətiləçapdı.

4. ANA-OĞUL

Əsirləriiribirqazmadamadoldurmuşdular.Düşmənbaş-
çısınınyekəkeçəalaçığıdabudamaoqədəryaxınqurulmuş-
duki,oradandəstəbaşçılarınınsərxoşnərələriaydıneşidilirdi.

Peşələriquldurluqvəsoyğunçuluqolankiçikdəstəbaşçı-
larıəldəetdikləribolqənimətlərinvəiçdikləritündşərabınnə-
şəsi ilə sərməst ikən, əsl quldurbaşı içdikcə daha artıq
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kədərlənirdi.O,basqındanumduğuəslməqsədinəçatabilmə-
miş,QazanxanınhərəmiBurlaxatunuələkeçirəbilməmişdi.O,
yaxşıbilirdiki,Burlaxatunəsiredibgətirdiyibuotuz-qırxar-
vaddanbiridir.Ancaqhansıdır?

Hərcürhədəvəhiyləiləqadınlardanonuöyrənəbilmə-
mişdi.HamıözünüBurlaxatunadlandırır,onaediləcəkhərbir
işgəncəniçəkməyəhazıridi.

Onunəlindəəntəsirliyeganəvasitəxanınyeniyetməoğlu
Uruzidi.Ancaqnəqədərçalışmışsa,ondandabusirriöyrənə
bilməmişdi.Oğlannəyalanvədlərə,nədəvəhşitəhdidlərəuy-
mayıbinadlasusur,heçbircavabvermirdi.

***
Burlaxatununürəyindənqaraqanlargedirdi.O,xanarvadı

olsada,qızlığında,gəncliyindəçoxzəhmətvəməşəqqətlər
çəkmiş,yerigələndə,əldəsilah,özününvəelinnamusvəis-
mətiniqorumuşdu.CavanlıqdabirsavaşdaQazanbəyiölüm-
dənqurtarmışvəQazanonungözəlliyiiləbərabərmərdlikvə
cəsarətinəaşiqolmuş,evlənmişdi.

Burlaxatunhərməşəqqətədözər,Qazanxanın,özünün,bü-
tünelinnamusvəqeyrətiniqoruyardı.O,rəfiqələrindən,bu
vəfalı,ismətlielqızlarındandaarxayınidi.Ancaqoğlu!Axıo
hələuşaqidi.O,arabiratminiboxsüzdürsədə,qılınc-qalxan
oynatsada,ananınnəzərindəhələkörpəbirquzuidi.Onun
hələkəmikləribərkiməmiş,bərkdən-boşdançıxmamışdı...Bəl-
kəonunkörpəbədənibuvəhşilərinişgəncələrinədözmədi,
bəlkəonunkörpəxəyalıbutülkülərinhiylələrinəaldandı.Bəl-
kəo,anasınıələverdi!..

Yox,yox...İraqolsun,iraq...

***
Quldurbaşıziyafətinənqızğınbirçağındaiçməküçünqal-

dırdığıiriqədəhivargücüiləyerəçırpdı.Hamıolduğuvəziy-
yətdədonubqaldı.Xanvəhşibirnərəiləbağırdı.
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–O,qurdküçüyünüburagətirin!
BirandaikisilahlıquldurUruzugətirdilər.Buonikiyaşla-

rındazərifbiroğlanidi.Azadbirquşkimiböyüyübbuyaşa
çatmışUruzuyuxusuzluqdan,aclıqvəyorğunluqdançox,çək-
diyimənəviiztirablarsıxmışdı...

Onunəl-qolunumöhkəmsarımışdılar.Solğunzərifüzün-
dəçatmaqaşlarıdüyünlənmiş,vüqarlıgözlərindəqorxuvəhə-
yəcandanartıqməğrurbiristehzaparlayır,rəngiqaçmışincə
dodaqlarınınuclarıəsəbibirhaldaxəfifcəqıvrılırdı.

O,quldurbaşınıgörməyirmişkimi,onayox,harasa,məchul
birnöqtəyəbaxırdı.Quldurbaşıacizbirqəzəbləonabaxıb
acıqlı-acıqlısoruşdu:

–Hə,oğlan,əqlinbaşınagəldimi?!
Uruzbusözləriəslaeşitmirmişkimi,üzündəbircəəzələdə

qımıldanmadı.
Xanhirsindəndilini-dodağınıgəmirə-gəmirə,Uruzugəti-

rənquldurlarabağırdı:
–Aparınbucanavarbalasınıcəngələasın.Ətiniqiymədoğ-

rayın.Qaraqovurmabişirin.Əsirarvadlaraverin.Hərkimye-
məsə, Qazan xanın arvadı odur. Gətirin gəlin, bizə şərab
paylasın,keyfversin!..

Uruzunbaşıhərləndi,gözləriqaraldı,yerindəsarsılıbaza-
cıqyırğalandı,canınaqorxudüşdü.Özünüələalıbzorlaeşidi-
lənbirsəslədedi:

–Yaxşı,gedək!..
Buanimüvəffəqiyyətdənfərəhlənənquldurbaşıyekəvü-

cudunayaraşmayanyöndəmsizbirçeviklikləayağaqalxdıvə
özüirəlidüşübarxasıncaUruzvəəliməşəlliikikeşikçiiləqaz-
mayayönəldi.

Qaranlıqqazmadabirdən-birəparlayanməşəllərinişığında
gözləriqamaşanqadınlarheçbirşeyseçəbilmədilər.Birazson-
ragözləriişığaalışıb,sərxoşquldurbaşınıvəəli-qolubağlı,bə-
niziuçuqUruzugörüncə,hamınınqəlbinidəhşətaldı.

Burlaxatunsonqətidəqiqələringəldiyinihissedibbir-biri-
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nəziddduyğulariçindəvəsfəgəlməziztirablarçəkirdi.Birtə-
rəfdənbircəbalasınaolanşəfqətvəmərhəmətlibiranamə-
həbbəti, bir tərəfdən də onu bu canavarların pəncəsinə
verəcəkciyərparəsinəqarşıcoşqunbirnifrətbudözümlüana
qəlbiniikiyəparçalayırdı.

Uruzbunuduyurmuşkimi,uzunmüddətsusmadanvəheç
birkimsəyəmüraciətetmədən,gözünüqadınlarınbaşıüzə-
rindəucabirnöqtəyəzilləyərək,zərif,məlahətli,lakineyniza-
mandaməğrurvəinamlıbirsəslədedi:Anacan,buqaranlıq
gecələrqəhrəmanısəxavətəgəlmiş,sizəbirqonaqlıqhazırla-
yır.Mənicəngələasacaqlar,ətimiqiyməçəkəcəklər,qaraqa-
vurmabişiribsizəyedirəcəklər.Başqalarıbirtikəyesə,anacan,
sənikisiniye!Qoysənibuazğınlartanımasınlar!Atamın,yur-
dumun,eliminnamusunuləkələmə!Səninkimianalarsağol-
sun,ana,mənimkimioğullarçoxolar!

–Canoğul!..
Busözləribirağızdansöyləyənotuz-qırxqadınıniçindəBur-

laxatununsəsihamıdancoşqunvəhəyəcanlıidi.Bunuduyan
Uruzungözlərigüldü,başınazərbəvurulmuşkimi,yerindəyır-
ğalananxanisə,sərsəm-sərsəmbaxırdı.O,buəsirqadınlarınvə
buonikiyaşlıuşağınönündəməğlubolmuşdu...

5. XAN VƏ ÇO BAN

Saçısaqqalıbir-birinəqarışmış,rəngiqaçmışQazanxan,
ardınca,əlli-altmışatlı,qəsrəçatanda,artıqqaşqaralırdı.

Danağarandanqaşqaralanaqədərçaparaqyolgələnat-
larında,atlılarındaçoxuyorulubyollardaqalmışdı.

Xanatdansıçradı.Gözləribərəlmiş,burunpərələrigeniş
açılmış,köpüklüsağrısıbuğlananceyrankimizərifQarabağ
atı,özünüsaxlayabilməyibon-onbeşaddımdayüyürdüvə
birdənqılçalarıbiçilmişkimiyerəsərildi.

Xanbiranmıxlanmışkimiyerindədonubqaldı.Qəsriəli
silahlıkəndigidləri,çobanlarçevrəyəalmışdılar.Hamıdanirə-
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lidədurmuşQaracaçobanxanatəzimetdi.Xanheçbirşey
görmürmüş kimi, əsla qımıldanmadan və gözlərini
qırpmadan,mat-matbaxırdı.Birdəno,yuxudanayılankimi
oldu.Sürətliaddımlarlaqəsrədoğruirəlilədi.Qəsrinqalın
taxtaqapısırəzəsindənqopubayaqaltınadüşmüşdü.Dar-
vazanınikitərəfindəyuxlamışkimibüzüşübyumurlanmışiki
keşikçininmeyitidüşmüşdü.Xanbunlaraəslabaxmadan,hə-
yətəkeçdi.Qəsrinhəyətindəorada-buradabirneçəkeşikçi
meyitiiləyanaşıheyvanleşinəbənzərbircəsəddəyerəsəril-
mişdi.Bubirdüşmənmeyitiidi.Xanbununyanındankeçər-
kən, bir an durdu. Ayağı ilə cəsədin çiyinindən qaldırdı.
Meyitincançəkişməəzabıiçindəuzunsarımtıldişləribir-bi-
rinəkilidlənmiş,iriqalındodaqlarıgərilmiş,qıyıq,ətligözləri
yarıaçıqqalmışdı.Sankimeyitiyrəncbirsurətdəistehzailə
gülürdü.

Xannifrətləüzünüçeviribayağınıçəkdivəsürətliaddım-
larlaqəsrəçıxanpillələrəsarıgetdi.Pilləbaşındaxanınvəai-
ləsinin iqamətgahınaaçılandar vəmöhkəmqapı taybatay
açılmış,astanadaisə,birmeyityolukəsmişdi.Xanbunutanı-
maqüçünbirazəyildivəsinəsindənqeyri-ixtiyaribirhayqırtı
qopdu.Buxanıneşikağası,elinqocaoğluSarıQomraşıncə-
sədiidi.Onunpambıqkimiağsaç-saqqalındaqaraqanlaxta-
lanmış,əynindəkiağipəkgecəxələtiüzərindəqanlıayaqizləri
qalmışdı.Basqınçılaronuncəsədiniayaqlayaraq,içərigiribçıx-
mışdılar.Xanözdoğmaatasıkimisevibhörmətetdiyibumeh-
ribanqocanıncəsədindənayrılıbtələsiközyataqotağınasarı
getdi.

Qəsrinbütünotaqlarıalt-üstedilmişdi.Ayaqlarıaltındafar-
for,büllurqablarınqırıntılarıqıcırdaya-qıcırdayaxan,arvadı-
nınvəoğlununyataqotaqlarınayaxınlaşdıqca,dizlərikəsilir,
dili-dodağıəsirdi.

O,yaxşıbilirdiki,oğluUruzhələçoxkiçikolsada,özükimi
məğrurvəinadlıolduğundan,basqınçılaradiribaşlıtəslimol-
mayacaq.ArvadıBurlaxatun,neçə-neçəqanlısavaşlardaona
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silahdaşolmuşbudişiqaplansonnəfəsinəqədərvuruşmuş
olacaqdır...İndiyəqinki,onlarınhərikisiniotaqlarındaalqan
içindəgörəcəkdir.

Yataqotağınınqapısıağzındabiranduruxdu,birdənmüd-
hişbiruçurumaatılanbiradamkimi,içərigiribyerindədonub
qaldı.Otaqbom-boş,yataqlarvəmüxəlləfatalt-üstidisədə,
lakinheçbiryerdəvuruşmaəlamətiyoxidi.Oəyilibyataqları
yaxındangözdənkeçirdi.Əlləriniyorğan-döşəyə,balışlarasür-
tübyoxladı.Dizçökübdöşəməyəbaxdı.Heçbiryerdəbircə
damladaqanizigörmədi.Oğlununsarıməsti,xurmayıpapa-
ğıtaxtınaltındaidi.

Xanindianladıki,basqınzəlzələkimianiolmuşvəçoxeh-
timalki,qəsrdəkiləriyuxudanayılmadan,yataqlarındayaxala-
yıbəl-qollarınıbağlamış,başaçıq,ayaqyalınaparmışlar...

Xandünəngecəmeşədəkiçadırındagördüyüoməşumyu-
xudan ayıldığı zaman olduğu kimi sevincə bənzər bir şey
duydu:

«Deməliki,onlarölməmişlər,onlarıqurtarmaq,bəlkədə,
mümkündür...»Lakinbuümidqığılcımıbiranparlayıbyenə
dəsöndü.«Kimbilir,bəlkə...»

Xanınazacıqaydınlaşmışolanşüurvədüşüncəsiyenətalan
edilmişqəsrikimialt-üstoldu.Onəedəcəyinihələyaxşıbilmə-
dən,qəfəsdənqaçanazğınbiraslankimi,qəsrdənçıxdı.

Artıqqaranlıqçökmüş,adamlarkölgəkimigörünürdülər.
QəsrinqapısıağzındaQaracaçobanqocaməsləhətgüzaravə
başınatoplaşmışyorğun-arğınbəylərəucadanvəhəyəcanla
nəisədanışırdı.Xanonunsözlərininaxırınıeşitdi:

«...Hamısınıquduzcanavarlarıqırankimiqırdıq,beş-onnə-
fərzorlaqaçıbqorxaqdovşankimiçayaatıldı.Onlarıdaazğın
dalğalaruddu.Qəsrdənxəbərimizyoxidi.Bunlarayrıyolilə
getmişdilər...Burlaxatunu,Uruzbəyibaşaçıq,ayaqyalındus-
taqaparmışlar...»

Busözlərieşidəndə,qanxanınbeyninəvurdu.Gözlərişim-
şəkçaxdı.Özüdəsəbəbinibilmədən,acıqlaçobanabağırdı:
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–Ağzınqurusun,çoban,dilinçürüsün,çoban!Nəöyünür-
sən,nəsöylənirsən!..

Qaracaçobanınmərdlikvətədbirlərinəheyranolmuş,məs-
ləhətgüzarvəbəylərxanınonaqarşıbuhaqsızqəzəbinətəəc-
cüblə,hamıdönübonabaxdı.Çoban soyuqqanlılıqla xana
cavabverdi:

–Nəqarğarsan,nəqaxarsan,ağamQazan!Suçumnədir?
Handaitib-batmışdın?Barigedərkənbizədeyəydin!Üstümü-
zəbasqınoldu.Eli-obanıqaldırdım,yağılarlasavaşdıq.İkiqar-
daşımyolundaqurbanoldu.Üçyerdənyaralandım...Suçum
bumudur?

Çobanın bu sadə, ammagüclüməntiqi, qabaca, amma
doğruithamıxanıngərginəsəblərinə,yaralıizzəti-nəfsinəto-
xundu.Dalaşmağabəhanəaxtaranvəağlındançoxgücünə
güvənəntərsbiruşaqkimixandeyindi:

–Çoban-çoluqsavaşıbeləolur.Qoyun-quzunuqorudun,
xatınım,oğlumdustaqgetdi.Qəsrimtalandı...

Qaracaçobanbuhaqsızvəacıithamaacıcavabverməkis-
tədi.Ancaqxanınbuvəziyyətdəmühakiməsiniitirməsinitəbii
bilibözünüsaxladıvəbirazyumşaqcavabverdi:

–AğamQazan!Çoban-çoluqdediyinsəninelin,arxandır.
Mənçobanam,qoyun-quzunumənətapşırmışdın,qorudum...
Qəsrinidəbəylərindən,yasavullarındansor!..

Çobanınsözləriacıdaolsa,doğruidi.Bəyləribaşınatopla-
yıbovaaparan,qocaməsləhətgüzarınsözlərinisaymayıbeh-
tiyatıunudanxanözüdeyildimi?!

Ancaqbununlabərabər,xanbuhəqiqətidərkedəbilmirdi.
Birtərəfdənhamıdavəhamıdançoxmənsəbsahiblərindəolan
xudpəsəndlik,birtərəfdənonungözlərinipərdələyənşəxsiqü-
rur,birtərəfdəndəbəylərinönündəbirçobanabaşəyməyin
çətinliyixanamaneolurdu.Bunagörədəxançobanınhaqlı
olduğunudərkvəqəbuletmir,həttaonunbucürətkarlığına
qızırdıda.Xanınbütünvücuduəsdi,dişləriqıcırdadı,gözləri
dumanlandı;oqeyri-ixtiyariolaraq,titrəkəliniqılıncınqəbzə-
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sinəapardı.Lakinarayaqaranlıqçökdüyündən,xanınbuaz-
ğınqəzəbinionaənyaxınduranqocaməsləhətgüzardanbaş-
qakimsəduymadı.

Ağıllıqocaarayaçökənbircəanlıqsükutdanistifadəedə-
rək,sözəqarışdı,xanınürəyindəkiqəzəbatəşinəsusəpməyə
çalışdı:

–XanQazan,-dedi,-indisöz-söhbətyerideyil,onlarıdü-
şünməkgərək!Xanınüstünəsanki,buzlusutöküldü.«Onlar»
sözüxanıözünəgətirdi.Oğlu,arvadıyadınadüşdü.Qəbzəyə
uzatdığıəliqırılmışkimi,yanınadüşdü.Qocasözlərinədavam
etdi:

–Qaracaçobansağolsun,əlindəngələnietmiş,eli-obanı
qaldırmış,yüzlərləatlı-yaraqlıeliyidləridöyüşəhazır,buyuruq
gözləyir.Buyur,yağıüzərinəaxınolsun!

Hamıxanınbuyuruğunugözləyirdi.Ancaqosusmuş,nəisə
düşünür,qərarverəbilmirdi.

İndiQazanxanıdüşündürənbaşqaşeydi:XanlarxanıBa-
yındırxanaxəbərçatacaqdır:«Qazanbəyləriyığmış,ovaget-
miş;yağılarbasqınetmiş;eli-obanıtalamış,Qazanınoğlunu,
xatınını,xəzinəsiniaparmışlar.Qaracaçobaneliqaldırmış,ya-
ğınıbasıbqovmuş,Qazanınxatınını,oğlunu,xəzinəsiniqur-
tarmış...»

QazanxanBayındırxanınuludivanınıgözüönünəgətirdi.
OnunqəzəbvəistehzailədolugözləriQazanınqəlbinəişlə-
yir;sairxanlar,bəylərpıçıldaşıbistehzalınəzərlərləonabaxır-
lar,sankibunəzərlər:«Xatınını,oğlunuçobanqurtarmış!»–
deyəgülüşürlər.

Qazan xanöz-özünə: «yox, yox, bubaşımaqaxıncolar,
bundansaölümeyidir!»deyədüşündüvəbaşınıqaldırıbuca-
dandedi:

–Çoban-çoluqyardımımənəgərəkməz!Yağılaraözümva-
raram,yaölərəm,yanamusumuqurtararam...Haydıbəylər,
atlanın!..

Busözlərieşidəndə,Qaracaçobanhirsindənəlindəkiqam-
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çınıeləsıxdıki,qamçışaqqıltıiləikiparçaolubyerədüşdü.O
daəsəbiaddımlarlaözatlılarınasarıgedibatınasıçradıvəgu-
ruldayanbirsəsləbağırdı:

–Haydı,iyidlər,atlanın!..

6. EL GÜ CÜ

Qazanxan,başındaƏliməşəllibirdəstəbəyləənyaxınyol-
dansərhəddədoğruçaparkən,Qaracaçobandaözatlılarıilə
kəndə,obalarınadoğruyolaldı.Onunqulaqlarındaxanıntə-
kəbbürvəhəqarətləsöylədiyi«çoban-çoluq»sözlərihələdə
səslənməkdəidi.Busözləronunqürurunatoxunmuş,qəlbini
qırmışdı.

İnsannəqədərnankorolurmuş!Xanınözünü,bütünxan-
ları,bəyləri,onlarıncah-cəlalınıhamanbuçoban-çoluqyaşat-
mırdımı?Yurdun-elinazadlığıyolundaaparılanböyükqanlı
savaşlardaxanözühamanbuçoban-çoluğunigidliyisayəsin-
dəadqazanıbburütbəyəçatmamışdımı?

Hərcürşöhrətvətəkəbbürduyğularındanuzaqolanço-
ban,xanınbuinadınınsəbəbinibaşadüşmürdüsədə,ancaq
oyaxşıbilirdiki,xanbirovucbəyləheçbirşeyedəbilməyə-
cək,yenəbuçoban-çoluğunyardımınasığınacaqdır.Onun
qəlbindəxandaninciklikhələtəzəolduğundan,xanın,bəy-
lərinyağılarəlindətələfvəyaəsirolmalarınınnəkiminəti-
cələr verə biləcəyini yaxşı dərk etmirdi. O, kimsə ilə
dinib-danışmır,bugündanağarandanqaşqaralanakimiba-
şındangəlibkeçənmacəralarıdüşünürdü.Qardaşlarınınölü-
münü xatırlayanda, hər şey yadından çıxdı. Sinəsindən
qeyri-ixtiyari,yanıqlıbirahqopdu.Onlarlakeçirdiyigünlər,
dadlıuşaqlıqxatirələri,sonraşiringələcəkarzuları,obaqız-
larıiçindənnişanlıseçmələri,toy-bayramsöhbətləribir-bir
xatirindəngəlibkeçdikcə,gahyuxugörənməsumbirkörpə
kimigülümsəyir,gahqaşlarınıçatıbdişlərinibir-birinəsıxa-
raqqıcırdadırdı.
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Qaracaçobandəstəsiləgəlibgüzdəyə1 çatanda,onasöy-
lədilərki,anası,bacılarıgəlibqardaşlarınınmeyitləriniobaya
aparmışlar.Birtərəfdənana-bacılarınınacıfəryadlarını,göz
yaşlarınıeşidibgörməmək,birtərəfdəndəqəlbindənəisə
tutqunbirnigaranlıqhissetdiyiüçün,obayagetməyibgüz-
dəkdə,ağıllarınyanındaqaldı.Atlılarıevəburaxmadanəvvəl
dəstəbaşılartəyinetdi.Hərçağrımdanövbətçiqoymalarını,
hərehtimalaqarşıhazırvəsayıqolmalarını,işarəverilənkimi
düzburayığılmalarınıtapşırdı.İkinəfəridəözyanındasaxladı.

Qazmadamagirib,çaxmaqçaxıbqovalışdırdı;qaraçırağı
yandıranda,qardaşlarınınyığışdırılmamışyatağlarını,pal-pal-
tarlarını,qab-qaşıqlarınıgörcək,dambaşınadolandı.Taxtın
üstünəüzüquyludüşdü,boğuq-boğuqhönkürdü.O,yalnızin-
didərketdiki,aldığıyaralarınəndərini-qoşaqardaşdağıdır...
Biranözünübütündünyadayap-yalnız,tək-tənhahissetdi.
Bağrıçatlayacaqoldu.Birdənbayırdakıyoldaşlarıyadınadüş-
dü.Onlarısəslədi.Gəldilər.

–Gəlin,aqardaşlar,danağarandanatbelindəsiniz.Acsı-
nız...Odur,küpdəqovurmavar,ocağıalışdırın,isidin,dağar-
cıqdanəppəkalın,yeyin,yatındincəlin...-deyəqardaşlarının
yataqlarınıonlaragöstərdi.

Qaracaçobanbütünbədənindədözülməzbirsızıltıhiss
edirdi.Yaraları,üstünəközbasılmışkimigöynəyir,bütünvü-
cuduodtutubyanırdı.Başıqurğuşunkimiağırlaşmış,qulaq-
larıuğuldayır,bədəniuçunurdu.Birazsonraonuqızdırma
apardı.

***
Çobanınikiyoldaşıyarıgecəyəkimionaəllərindəngələn

köməyietmiş,gahüstünübasdırmış,gahtərinisilibsərinsu
vermiş,gahyaralarınısarımış,nəhayət,onundincəlibyuxuya
getdiyinigörüncə,birazrahatlanmaqüçün,yenicəuzanmış-
dılarki,ağılınköpəklərisəs-səsəveribhürüşdülər.Hərikisiyer-
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lərindəndikqalxıbbayırayüyürdülər.Qaracaçobandavərdişi
üzrəyerindənqalxmaqistədisədə,ancaqazacıqqalxıbyenə
bitabyatağasərildi,onuhuşapardı.

Çıxanlarməşəllərintitrək işığında,xeyliuzaqdanatlılara
bənzərkölgələrgörübhamansaatməşəllərləməşruthəyəcan
işarəsiverməkistəyirdilərki,atlılardanbiri:

–Oğul,Qaraca!-deyəçobanısəslədi.Yoldaşlarındanbiri,
məşələlində,yaxınagələndə,Qazanxanınqocaməsləhətgü-
zarınıtanıdı.Qoca,atıncilovunuçəkibQaracaçobanısoruşdu.

–Yamanağrıyır,ağa,-deyəçobanınyoldaşıcavabverdi,-
damdayatır...

Məsləhətgüzaratdandüşübcilovuonunlaeynizamanda
atdandüşənikimüşayiətcisindənbirinəverdi.

–Gedək!-deyəçobanınyoldaşınamüraciətetdivəhərikisi
Qaracaçobanındamınasarıyönəldilər.

Onlariçərigirəndə,Qaracaçobangeyinibyaraqlanmış,yır-
ğalana-yırğalanaqapıdançıxmaqüzrəidi.Çobanqocaməs-
ləhətgüzarıgörəndə,qapınıaçıbgeriçəkildi,onuhörmətlə
qarşıladı:

–Buyur,dədə,uğurola!-deyəonuiçəriçağırıb,taxtüstün-
dəyergöstərdi.

–Uğuraqənşərgələsən,oğul,-deyəqoca,çobanınqolun-
dantutubözyanındaoturtdu,-nəyindir,ağrınmıvar?

–Keçmişola,dədə,nəxəbər?-deyəçobanqocanınhərhal-
damühümbirişüçüngəldiyinibildiyindən,nigaran-nigaran
onunüzünəbaxdı.

Qocadaçobandannigaranidi.Onunsolğunüzünə,qızdır-
manınşiddətindənqızarmışgözlərinə,qurumuşdodaqlarına
baxa-baxa,birmüddətdinmədi. Sonraonunhuşu yerində
olub-olmadığınıyoxlayırmışkimisoruşdu:

–Oğul,Qaraca,hancarıbeləsaysız-sayğısızdönübgəldin?
Demədinmibəlkəgərəkərsən?İgidlərinhanı?

–Nəyəgərəkəcəyəm,dədə?..Xanaki,çoban-çoluqyardı-
mıgərəkməzmiş!..
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İgidləridədağıtdımgetdi...
Qocabucavabdançobanınyarasınatoxunmuşolduğunu

bildi.Lakinbununlabərabərbucavabdan istifadə ilə,həm
onunkönlünüalmaq,həmdəəslmətləbionaanlatmaq,məq-
sədiləəzizoğlunanəsihətedənbirataədasıilədedi:

–Oğlum,Qaraca,çoban-çoluqdediklərieligidlərixanagə-
rəkməzsə,elədəgərəkməzmi?Birdə,sənxandanumma,küs-
mə,oğul!Oözündə-sözündədeyil.Ciyərparəsini itirənbir
atadan,xatınıyağıəlindədustaqgedənbirərdənnəumular?
Durma,haydı,carçıgöndər,qoçərləritopla,yağıüstünəaxın
var,axın!Həmdəbecid1 ol,urudurmaq,ərtərpənməkgərək...
Günağarmadançayıkeçməliyik,yoxsagecolar.Çatabilmə-
rik,yağıxanı,bəyləridəbasa-alar,şələ-şiltəsinidərlər-toplar2
gedər,bizəarolar!..

AncaqQaracaçobanınacığısoyumamış,qanıdurulmamış-
dı.Xanın«çoban-çoluq»–deyəonunizzəti-nəfsinəvurduğu
yaraobiriağrılardanyamangöynəyir,onuyandırıbyaxırdı.
Qocanındediyi–«yağıxanı,bəyləribasar-alar»-sözlərihətta
onubirazsevindirənkimioldu.Onunürəyindənkeçdiki:«qoy
olsun,qoydikbaşxanınburnuovulsun!..»Bununlabərabəro,
Burlaxatuna,bumərdelqızınadərinbirhörmətbəsləyir,xan
oğluolsada,dahaartıqanasınaçəkibsadə,şənvəistiqanlıbir
gəncolanUruzukiçikbirqardaşkimisevirdi.

Qocaməsləhətgüzarçobanındalğınlığından,susmasından
onuntərəddüdetdiyinibaşadüşübürəyindənkeçənləridu-
yurmuşkimi,onutəhriketməkvəinamlaişəqoşmaqməqsə-
dilə,cavabgözləmədən,yenəözüdilləndi:

–Oğul,Qaraca,bəllibilki,buxanişi,xəzinəişideyil,elişi-
dir,elişi!..Azğınyağıxanıdabasar-alarsa,qaniçmişcanavara
dönər,qudurar,yurduarxasızsanar,bəndiniyıxanazğınbirsel
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olar,yurdu-elibasar.Selgücüyamandır,onaancaqelgücü
qarşıdurar,bəllibilgil1!

Qocanıngözlərində, sözlərində, səsindəvə ifadəsindəki
inamçobanıtutdu,ürəyindəqövredənodusoyutdu.O,şəxsi
kiniunutdu,qalxdıqocadədəninəlindənöpdü:

–Başüstə,gözüstə!-deyədamdançıxdı.
Zilqaranlıqbirgecə...Qarşıdakıkiçiktəpəninüstünəsan-

cılmışməşəlinişıqlandırdığıkiçikbirdairədənkənarhəryer
qap-qarabirboşluqkimigörünürdü.

Çobantəpəyəçıxıboradanəvvəlbiryana,sonraobiriya-
nadiqqətləbaxdı.Hərikiyandabirçağırımlıqdagözqırpan
birişıltıgörünürdü.Bu,çobanıntapşırdığıişarəməşəlləriidi.
Çobanməşəlinyanındakıiriküpdənbirparçxələfinöyütgö-
türübməşələatdı.Məşəlfışıltıiləodpüskürdü.Yanardam-
lalarfitverə-verəyerəsəpələndi.Alovqat-qatartdı.Çoban
məşəliəlinəalıbdikbaşıüstəüçdəfəendiribqaldırdı.Hər
ikiyandauzaqdagörünənməşəllərdəeynizamandaeyni
işarənitəkraretdi.O,məşəliyerinəsancıbdamaqayıtdı.

***
Qazanxanbirovucbəyləgecəyarısısərhədçayınınsahili-

nəçatıbatınısuyavurdu.
Göz-gözügörmürdü.İkigündənbəribol-bolyağanpayız

yağmurlarındanaşıb-daşançay,iriyumrudaşlarıxarıltıiləyu-
varlayıbaparırdı.Sularınbuqorxuncnərəsinieşidibtükürpər-
dənsoyuqnəfəsiniduyduqda,xanacizbirqəzəbvəhiddətlə
dilini-dodağınıgəmirə-gəmirəgeridöndüvəyalnızindiço-
banlaetdiyioqabarəftardanpeşmanolubbuselqarşısında
elsiz-arxasızacizolduğunuanladı.

Adamgöndəribköməkistəməyiqürurunasığdırabilmədi.
Atınıgeridöndəribbəylərinyanınagəldi.Qəsrdənayrıldığı
müddətdənbəriilkdəfədiləgəlib,heçkəsəxitabetmədən,
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öz-özünədanışırmışkimidedi:
–Bukorqaranlıqdabuazğınselikeçməkolmayacaq,gə-

rəkdanağarmasınıgözləyək.
Bəylərdənheçbiricürətedibonaheçolmazsayaxınoba-

lardanbirindədüşübhəmqızınıbqurulanmağı,həmdəkö-
məküçünazdan-çoxdanadamtoplamağıtəklifedəbilmirdi.
Onlardanbirneçəsiyarımçağırımlıqdaolanmeşəyəgedibqu-
ruağacqabıqlarından,çalıdan-çırpıdanyığıbgətirdilər,iki-üç
yerdəiritonqalqaladılar...

***
Düşmənlər sahilboyugözətçiqoymuşdular.Tonqalların

alovunugörənkimi,böyüklərinəxəbərgetdi.Əsasqüvvəsini
özyanındasaxlayanquldurbaşıgecəiləlazımitədbirgördü.
Hücumunbutərəfdənolacağınıgümanediboətrafıbərkitdi.
Gələnqüvvəninmiqdarınıbilməküçüntapşırıqlarverdivəke-
çidinhərikitərəfinə,kollarvəqayalarardınaənyaxşıoxatan-
larınıgizlədibmöhkəmtapşırdıki,qoşununbaşındagələcək
Qazanxanavəbəylərəmüqavimətgöstərməyibburaxsınlar,
arxadangələnləriisə,şiddətlioxatutubçayıkeçməyəqoyma-
sınlar.

Quldurbaşıgümanedirdiki,Qazanxanıçaydanburaxıbbə-
ritərəfdətorasalmaqlaonaöztəklifiniqəbuletdirəbilər,ya
daonunözünüdəələkeçiribgirovkimisaxlarvəəvəzindəBa-
yındırxandanoğlanlarınıistər.Bunagörədəo,Qazanxanın
oğlunuvəəsirqadınları,hərehtimalaqarşı,hələgecəikənina-
nılmışqoruculardəstəsiləarxaya,dahainamlıbiryerəgön-
dərmişdi.Odasübhünaçılmasınıgözləyirdi...

***
Qazanxantonqalınkənarındaoturubgözünübirnöqtəyə

zilləmiş,əlindəkiçubuqlakülüeşələyir,dərindüşüncələrədal-
mışdı.Hələbugünbaşvermişhadisələr:meşədəkipisyuxu,
qucağındacanverənçapar,alt-üstolmuşqəsri,qanınabələn-
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mişqocaeşikağası,Qaracaçoban...vəənuzaqxatirələr;Bur-
laxatuniləilkgörüşü,gəncliyindəkimacəralar,sərgüzəştlər,ev-
lənməsi, Uruzun körpəliyi, şirin ata-ana xəyalları bir-birinə
qarışıqhaldagözününönündənkeçirdi.Obəzənözününha-
radaolduğunuunudur,üzündəbirkeçiçişöləkimitəbəssüm
parıldayır,birdəntonqaldansıçrayanbirqığılcımvəyakülə-
yinşıltaqbirhəmləsiyadabirgecəquşununvaxtsızbirçığır-
tısıonuxəyalataləmindənayırırvəo,acıhəqiqətlə,düşdüyü
çıxılmazvəziyyətləüz-üzəgəlibdiksinir,dişlərinibir-birinəsı-
xaraq, boğazında yumruq kimidüyünlənmiş kin vəqəzəb,
əzabvəiztirabıudmağaçalışır,boğulurmuşkimi,çətin,ağır-
ağırnəfəsalırdı.

Bəylərdənkimisitonqallaraçalı-çırpıatır,kimisioturduğu
yerdəmürgüləyir,xandanaralıolantonqalbaşındakılardanbə-
ziləriisə,qorxaq,lalpıçıltılarladeyinir,donquldanırdılar.

Xan arabir başını qaldırıb gündoğan tərəfə baxırdı. Bir
müddətsonraüfüqünbozardığınıgörübkimsəyəbirsözde-
mədən,ayağaqalxdıvəbirneçəaddımlıqdaağacabağlanmış
atınasarıyönəldi.

Tonqalbaşındauzunmüddətqımıldanmadanoturmaqdan
uyuşmuşayaqlarındabirgizilti,bədənininhəryerindəsızıltı
duydu.Tonqalınistisindənsonrapayızınqılınckimikəsənsə-
hərnəsimibuzlubirəlkimiboynunu,sinəsini,bütünvücudu-
nu gəzdi. Xan qeyri-ixtiyari əsdi. Qollarının, çiyinlərinin
əzələlərititrəşdi,dişləribir-birinədəydi.Xanözünütoplayıb
atınbelinəsıçradıvəağır-ağırçayatərəfsürdü.

***
Çayınikisıldırımqayaarasındanənsürətləaxan,əndərin

vəəndaryerindənhələbirinsandakeçməmişdi.Buradansu-
yabaxanda,yadaqaranlıqdaonunlalnərələrinieşidəndə,
adamıvahiməbasır,sankiçayadamıaşağıçəkirdi.Hərikita-
yın sakinləri arasında ən qorxunc əfsanə və rəvayətlərdə
«Quşkeçməz»adıiləməşhurolanbuyerlərəkimsəyaxındur-
mazdı.
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Qaracaçobanqəsdənburanıseçmişdi.Hələgecəikən,me-
şədənirigövdəliəsrdidəağaclardanqırdırdı.Gecəninzilqa-
ranlığındaotaya,qarasınakəməndatmağabaşladı.Nəhayət,
kəməndiotaydabirqayayailişdiribbutaydanbərkitdivəəli
iləkəmənddənasıla-asılaözühamıdanəvvəlotayakeçdi.İgid
yoldaşlarındanbirneçəsidəonunardıncakeçdilərvəbirneçə
möhkəmtiriçəkibbir-birinəbəndetdilər,körpüqurdular.Ha-
mısəssiz-səmirsizotayakeçdikdənsonrakörpünüuçurdular.

Elatlılarıbirucusahildə,birucuçağrımlarlaiçərilərədoğ-
ruuzanmışböyükbiryarımdairətəşkiletmişdilər.Qocaməs-
ləhətgüzardüşmənbaşçısınınəsirləriiçərilərəqaçırabiləcəyini
nəzərdətutubatlılaratapşırıqvermişdi.Onlardahəryeriara-
yıb-darayır,kiçikbirqaraltıbeləburaxmırdılar.

Elatlılarısürətvəmətanətlədüşməndüşərgəsinədoğru
irəliləyirdi.

***
Gecəkitonqallarınişığındansayıqdüşmüşdüşmənbaşçısı

günağaranda,atlanıbsahiləyaxınbirtəpəyəgəldivəoradan
keçidimüşahidəyəbaşladı.

Otaydanotuz-qırxatlıçayınyayılıbdayazlaşmışbiryerin-
dənbəriyəkeçməkdəidi.Odiqqətləhərtərəfiyoxladı.Arxa-
dangələnyoxidi.GələnləriniçindəhamıdanirəlidəQazanxanı
tanıdı.Əynindədöyüşpaltarıdeyil,adigeyimvardı.Bəylərdə
yüngülgeyinmişdilər.Əvvəlcəbunatəəccübetdisədə,sonra
Qazanxanınbeləsaymazyanagəlməsindən,onunözünəvə
yəqinki,arxadangəlməkdəolanqüvvəsinəçoxgüvəndiyini
gümanedibqorxuyadüşdü.

O,Qazanxanıyaxşıtanıyırdı.Odəfələrləonunözünüvə
sairxanlarıbeləsaymazyanavətamamiləgözlənilməzmahi-
ranəvəcürətlihərəkətləriləməğlubetmişdi.

Qazanxanbutayaçıxınca,orada-buradagörünənyaraqlı
düşmənatlılarınaəslaetinaetməden,atınısaxlayıbnəzərləri-
ləkimiisəaxtarmağabaşladı.
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Təpədəndırnağaqədərsilahlanmışdüşməndəstəbaşçıla-
rındanbiriməğrurbirədailəatınıQazanxanınqabağınasü-
rübnəisədeməkistədi.Lakino,ağzınıaçmamış,Qazanxan
onunüzünəbirqamçıvurubbağırdı:

–Atdandüşköpək!Xanhüzurundasan!
Bugözlənilməzzərbəninşiddətindənmüvazinətiniitirən

düşmənçulkimiyerəsərildi,obiridüşmanatlılarıdasehirlən-
mişkimidonubqaldılar.Düşməndəstəbaşçısıözüdəsarsılıb
birannəedəcəyinibilmədənçaşıbqaldı.

Qazanxanamiranəbirsəsləbirdəbağırdı:
–Hanı,oquldurbaşıharadadır?Gəlsingörək!
Düşmənlərqeyri-ixtiyariözxanlarınasarıbaxanda,onların

hərəkətindən,Qazanxandaosəmtəbaxıbxanıtanıdıvəgur,
məğrurbirsəsləçığırdı:

–Əhey,quldurbaşı,təpədalındanədurursan,ərsənirəli
gəl..Evimi,axçamıtalamışsan,işin-peşəndir,sənəxərclikol-
sun!Tovla-tovlaşahbazatlarımıgətiribsən,işin-peşəndir,sənə
minət1 olsun!Qatar-qatardəvələrimigətiribsən,işin-peşəndir,
sənəyüklət2 olsun!

Aüzüqaralı,başıqadalı,xatınları,oğul-uşağınədiyədus-
taqetdin?!Onlarımənəqaytar,savaşmadan-vuruşmadanqa-
yıdıbgedəyin!

Quldurbaşıhələdəişinnəyerdəolduğunu,Qazanxanın
beləbirovucəliyalındərəcədəyungülsilahlıatlılarıiləbelə
cürətkarlığınınsəbəbinianlayabilmədiyindən,bəlkədəözü-
nünbirtələyədüşəcəyindənqorxubQazanxanlamümkünqə-
dərmülayimdanışmağaçalışaraq,cavabverdi:

–Bizəsöymə,qaxma,Qazan!Evini-axçanıistərsən,sənin-
dir,verəyin,alget!Tovla-tovlaatlarını,qatar-qatardəvələrini
istərsən,sənindir,verəyin,alget...Xatınlarlaoğlunuistərsən,
oğullarımıver,məndəverəyin!..
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Qazanxanınqanbeyninəvurdu,əliniqılıncaatıbqəzəblə:
–Səninoğullarınıəllərindəqılıncçapoulçuluqda,basqınçı-

lıqdatutdum,yataqdangətirmədim,qorxaqtülkü!-deyəba-
ğırdı və atını şaha qaldırıb qılıncı çəkdi düz onun üzərinə
sürə-sürə,əlavəetdi:

–Ərsən-igidsən,irəligəl,ikimizyarıyıq,ikimizvuruşaq!
Düşmənbaşçısıdaatınbaşınıçəkdi,ancaqirəliyəyox,geri

çevirdivəboğazındaqaynayanxırıltılıbirsəslənəisəbağırdı.
Budöyüşəmribuanaqədərdonubqalmışdüşmənlərihərə-
kətəgətirdi.HərtərəfdənQazanxanvəbəylərüzərinəattəp-
məyə,oxsəpməyəbaşladılar.

BəylərQazanıüzükqaşıkimiarayaalıbarxadan,yan-yörə-
dənqoruyur,Qazanxanyaralıaslankiminərələrçəkibqılıncı
bərqverə-verə,hərtərəfiçapırdı.İlkhəmlədəqıpçaqlarözlə-
riniitiribdağılmışdılar.Qazanxanınvəbəylərinətrafıölüvə
yaralıqıpçaqlarladolmuşdu.Lakinaraaçılıbmeydangenişlə-
nincə,işdəyişdi.Bəylərxanıtəkqoyubayrılabilmədiklərindən,
yaxınməsafədənoxatandüşmənləritəqibedəbilmədilər.Öz-
ləri,atlarıoxlavurulanbəylərbir-biryerəyıxılırdılar.Xanındöv-
rəsindəbirneçəatlıqalmışdı.Xanözüdəbirneçəyerindən
oxlayaralanmışdısada,isti-istibunuduymur,yaralıatınınax-
sayıbbüdrədiyinəbaxmadan,düşmənbaşçısınaçatmağacan
atır,çığıra-çığıraatçapırdı.

Birdənsankibirəlxanıngözlərinitutdu.Alnındakütbir
sancıduydu,başıgicəldi.Yandanatılanbiroxonunalnınısı-
yırmış,axanqangözlərinitutmuşdu...İndio,heçbirşeygör-
mür, lakin azğın, çılğınbir hirs vəqəzəbləheyvani nərələr
çəkə-çəkə,qılıncınıhərtərəfəhərləyir,yerindəfırlanırdı.Onun
buhalıdüşmənlərdənartıqonuqoruyanbəylərüçünqorxulu
idi.Onlardasondəqiqələriningəldiyinigörübyırtıcılarınəli-
nədüşməkdənsə,şərəfləölməyiüstüntutanadamlarınqətiy-
yətiiləvuruşurdular.

Buandauzaqgöygurultusunu,nəhəngdənizdalğalarının
uğultusunuandıranqorxuncdöyüşnidalarıeşidildi:
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–Vurhay,vurha!..
Birdənaşağıdan,çaysarıdan,qıpçaqlarınseyrəlmişcərgə-

ləripozuldu.Birneçəatlışimşəksürətiləxanıvəbəylərihal-
qayaalmışdüşmənlərüzərinəşığıdı.

AtlılardanbiriQazanxanınsağından:
-Çalqılıncın,başımbaxtı,etdim!-deyəqaplankimihayqır-

dı.Soldançapanatlışahinkimi:
–Çalqılıncın,ağamQazan,etdim!-deyəqıyvurduQaplan

xatınıilətərlanoğlununsəslərinieşidəndə,xanınsinəsindən
qopansevincnidasıeligidlərininəzəmətlizəfərnərəsinəqa-
rışdı.

Düşmənsürülərianiqopanfırtınanınsovurduğuxəzəlyar-
paqlarıkimiüzüaşağısəpələnibaxışır,çayatökülürdü.

Aldığıyaralardanaxanqanlarikigündənbəriçəkdiyidö-
zülməziztirablarxanıtaqətdənsalmışdı.Onunbirdən-birəqo-
lusustaldı,bədəniağırlaşdıvəözündəngedibatdanyıxılmaq
üzrəikən,BurlaxatunvəUruzikitərəfdənqolunagirdilər.Xan
qollarınıonlarınboynunasaldı.Onlarağır-ağırbirqayanındal-
dasınaçəkildilər,atdandüşübxanıngözlərinisildilər,yaraları-
nısarımağabaşladılar.

Düşmənləriqovubçayatökənelatlılarındanbiriayrılıbbun-
laradoğrugəlir,arxasıncakəmənddənəisəsürüyürdü:Qara-
caçobanqabağındanqaçandüşmənbaşçısınıkəməndlətutub
gətirirdi.Qaracaçobanonlarayaxınlaşıbatdandüşdüvəaslan
kimigurbirsəslə,uşaqkimisafbirədailəsoruşdu:

–AnamBurlaxatun,ağamQazan,qardaşımUruzsağmı?
Ana,oğulQaracaçobanlaçoxdançöldə,onlarıəli-qolu

bağlıaparanquldurlardanqurtararkangörüşmüşdülər.Onlar
biranəvvəlQazanxanaqovuşmaqüçünsilahlanıbatçapmış,
çobandanayrıdüşmüşdülər.

Hərikisisəmimi,şad,lakinbiraznigarannəzərləçobana
baxdılar.Xanqanlıgözləriniyaralıqollarınızorlaaçıbçobanı
bağrınabasdıvətaqətsizhalınauymayanaydınbirsəsləçı-
ğırdı:
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–Varol,oğulçoban!
Qaracaçoban,doğmaqdaolangünəşinalşəfəqlərindədə-

nizkimidalğalananeligidləriniseyredə-edə,gursəsləcavab
verdi.

–Varolsunelgücü!
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1. CEY RAN OVU

İrəlidəgedənqocaovçuəliniyuxarıqaldırıbatdanendi.
Beyrəkvəyoldaşlarıdadüşdülər.Qocaəyilibdiqqətləyeriyox-
ladı.Unələnmişkimiağımtıl,sarışorantorpağınüzərindətə-
zəcəceyranizləriaydıngörünürdü.O,gəncləribaşınayığıb
yavaşcadandedi:

–Atlarıyedəkləyin,ardımcagəlin,səs-səmirçıxarmayın...
On-onikibaşceyranbuyavuqdadır..

Qocairəlidə,gənclərardınca,səsizcəiki-üçyüzaddımget-
dilər.Önlərindəçəpərəbənzəradamboyukollarvaridi.Qoca
orayetişəndə,durduvəqollarınıyanaaçıbgəncləridəvətet-
di,barmağıiləirəlinigöstəribpıçıltıilədedi:

–Odurha,rəmələrinətəyindəotlayırlar.Hamıbirdənça-
pın,çevrələyin...

Hamıbirdənatlanıbçapdılar,atlaryaydançıxanoxkimi
uçurdular.Ceyranlarəvvəlcəsürüiləqaçırdılar,lakinatlılarya-
xınlaşdıqca,dağılışıbiki-bir,tək-təkdüzəsəpələndilər.

Beyrəkhamıdan irəlidəqaçanbuynuzlu,boylu-buxunlu
gözəlbirtəkəniseçibdalıncaatsaldı.Oistəsə,dahayaxında
olanceyranlardanbir-ikisinioxlavurar,yakəməndilətutabi-
lərdi.Ancaqo,bunuistəmirdi.Çətinlikləəldəedilənmüvəffə-
qiyyətinayrıdadıvar.
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Ceyranqaçdıqca,sankiqol-qanadaçır,uçurdu.Beyrəkboz
atınyalınayatıbhərdənəliiləonunboynunavurur,atdaqa-
nadlanırdı.Kolluqlarqurtarıbdüzənəçıxanda,bozatceyrana
oqədəryaxınlaşdıki,onuoxlaasancavurmaqolardı.Ancaq
Beyrəkoxa,yayaəlatmadı.O,əliiləkəməndiyoxladıvəayaq-
larınıatınböyürlərinəsıxdı.Atonunistəyinianlamışkimi,bir
azdayeyinlədi.Kəməndmənzilinəçatanda,Beyrəkqulayla-
nıbkəməndiatdı.Kəməndceyranınbuynuzlarınatoxunubbe-
lindən,sağrısındansürüşübdüşdü.Ceyranbundandiksinib
dikatıldı.Yanasıçradı,buynuzlarınıboynunaqısıbdahada
bərkvazladı.

Beyrəkəlinidizinəçırpıbatınıdöndərənəvəkəməndiyı-
ğanaqədərceyranxeyliuzaqlaşdı,irəlidəkixırdatəpələriaşdı.
Beyrəkaçığadüşübbozatınsağrısınabirşapalaqvurdu.Da-
banlarınıatınböyürlərinəmöhkəmsıxdı.Belərəftaraalışma-
mışbozatkiçikqulaqlarınıqısıb,durnaboynukimizərif,uzun
boynunuirəliuzadıbeləçapdıki,birazdansonrayenəceyra-
nıhaqladı.Birqədərdəçapdıqdansonra,Beyrəkkəməndibir
dəatdı.Budəfəkəməndceyranınboynunakeçdi.O,dalayaq-
larıüstədikatılıbgeriyıxıldıvəyerdəçırpınıbçabalamağa
başladı.Beyrəkatdansıçrayıbceyranınüstünüaldı.O,ceyra-
nınəl-ayağınıbağlamaqlaməşğulikən,birsəseşitdi.

–Hey,oğlan,bizimovlağınceyranındanbizədəpaydüşər!
Beyrəkbaşınıqaldırdı.Yaxındabəzəkli,ipəkligözəlbirça-

dırvardı.Oyalnızindigördüki,ceyranıqova-qovayam-yaşıl,
güllü-çiçəkli,səfalıbirçəmənliyəgəlibçıxmışdır.Busözlərisöy-
ləyənisə,çadırdançıxıbonadoğrugələnortayaşlı,gülərüz-
lübirqadınidi.

Beyrək:
–Hamısısizəqurbandır,ana!-deyəhörmətləcavabverdi.
Qadınheçbirsözdeməyibyaxınagəldi.Əvvəlcəmaraqla

ceyrana,sonradahaartıqbirmaraqvədiqqətləBeyrəkəba-
xıbdinməz-söyləməzçadıraqayıtdı.

Beyrəkdəbirmüddətheyrətləonunardıncabaxıbdurdu.
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Buraharaidi,buçadırkimindi,oceyranıqova-qovanəqədər
yolgəlmişdiki,gəlibbutanımadığıyerəçıxmışdı?

O,dəsmalınıçıxarıbalnının,üzününtərinisildi.Üst-başını
düzəltdi.Birazkənardagəzinibarabirətirlipayızotvəçiçək-
lərindənqırpanbozatıfitləyibçağırdı.Atqulaqlarınışəkləyib
onunyanınagəldi.Beyrəkbarmaqlarıiləonunyalınıdaradı,
alnını, boynunu tumarladı, yəhərinin qayışlarını yoxlayıb
düzəltdi.

Beyrəkmöhkəmsarılmışceyranıoradaqoyubataminmək
istəyirdiki,birdənçadırtərəfdənbiratkişnəməsieşitdi.Dö-
nübbaxanda,gördüki,qıvraqgeyinmiş,üzüniqablı,özüya-
raqlı,zərifəndamlı,ucaboylubirgəncqəşəngbirqaraatı
yedəkləyibonadoğrugəlir.Gəncyaxınlaşıb:

–Qoçigid,–dedi,–bizimovlaqdaceyranovlayıbbizəhü-
nərmigöstərirsən?!

Bukinayəli,iddialısözlərisöyləyəngəncinsəsindəeləbir
incəlikvəməlahətvaridiki,başqahaldabelərəftarayalnızacı
sözvəyasilahlacavabverəcəkolanBeyrəkacıqlanmadı.Bu-
nubirzarafatkimiqəbuledibodaeynisurətləcavabverdi:

–Nəolarki,igid,ovlaqsizindir,ovdasizinolsun...hünər
isə,ovdayox,döyüşdə,savaşdagörünər!

–Qoçigid,bizdəsəninkimiovetməyibaşarırıq.Ovube-
ləalmaqbizəyaraşmaz.Gəlsəninləyarışaq,kimüstüngəlsə,
ovonunolsun!

–Olsun!-deyəBeyrəközüdəistəmədən,birazacıqlıbir
səsləcavabverdi.

Gəncləratlanıbbirmüddətdinməz-sözləməzyanaşısür-
dülər.Niqablıgəncinqaraatlaskimitükləriişıldayanatıdaözü
kimizərifvəyaraşıqlıidi.Gənclərqalınotlaqdanqurtarıbbərk
duzənəçıxanda,niqablıgəncəliniqaldırdıvə:

–Haydı!-deyəatınınbaşınıburaxdı.
Çapa-çapbaşlandı.Atlaryan-yanaçapır,atlılarirəliəyilib

sankiözləriatlarınboynundanatılıbirəlişığımaqistəyirdilər.
Atlardanheçbiriobiriniirəliburaxmırdı.Mənzilbaşınaazqal-
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mış,Beyrəkinbozatıbirdən-birəirəlisıçrayıbşığıdıvəniqablı
gəncinqaraatınıötübkeçdi.

Niqablıgəncatınbaşınıçəkibgedə-gedəyerəatıldı.Bey-
rəkdəhərlənibonunyanınagəldivəatdanendi.

Niqablıgəncbirazküskün,ancaqyenəhamanxoş,məla-
hətlisəslə:

–Hey,igid,–dedi,–mənimatımıkimsəkeçdiyiyox...İndi
gəlsəninləoxataq...

Niqablıgənczərifyayıəlinəalıbmeşinsadaqdanbiroxçı-
xardı.Girişəqoyubyayıgərdivəoxvıyıldayıbbirandagözdən
itdi.Hərikisiirəlidəkitəpəninətəyinəbaxdılar.Birazsonraxeyli
uzaqdantozqopdu.

Beyrəkyayınıələalanda,naməlumgəncniqabınardından
heyrətləonabaxırdı.Ohələbuvaxtaqədərbuqalınlıqdayay
görməmişdi.Beyrəkinoxudaonunoxundanikidəfəirivəağır
olardı.

Beyrəkoxuatdı.Oxqıjıltıiləgözdənitdivəbirqədərson-
rahamanyerdəntozqopdu.

Hərikisiatlanıborasürdülər.Beyrəkinoxuondaniyirmi-
otuzaddımuzağadüşmüşdü.

Niqablıgəncsəsindəaydınduyulanbirhəyəcanlaistəmə-
yə-istəməyəetirafetməlioldu:

–Bundadasənqazandın,igid.İndiüçüncüsınaqqalır.Gəl
səninləgüləşək...Beyrəknəedəcəyinibilmirdi.Tanımadığı,hə-
ləüzünüdəgörmədiyibugəncəqarşınədənsəanlaşılmazbir
unsiyyəthissedirdi.Özünütanıtmaqistəməyənbəyzadə,xan-
zadəvəcəngavərlərarasındaniqabtaxmaqadətolduğundan
o,niqabatəəccübetmirdi.Ancaqbugəncinsəsindəkixüsusi
yumşaqvəmunisahəngdən,oxatarkən,yaxındangördüyü
barmaqlarınınzərifliyindən,onaeləgəlirdiki,bugəncboy-
buxunluolsada,yaşcaçoxkiçikdir.Həmdənaz-nemətləbö-
yümüş bir gəncdir. Bir də Beyrəkin əsl məqsədi ceyranı
ovlamaqdı.Sonrasıisəonumaraqlandırmırdı.Bunagörədə
Beyrəkovuyarışsız,sınaqsızdaonaverməkistəyirdi.Ancaq
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gümanedirdiki,onabutəklifietsə,bəlkədə,ürəyinətoxunar.
Axıo,özüdəgəncidi.Onunözünə,yarışdaüstüngələnadam
beləbirtəklifetsəidi,bunuözünətəhqirsayardı.Odurki,ni-
qablıgəncəbubarədəheçbirsözdeməyibtəklifiniqəbulet-
diyinibircəsözləbildirdi:

–Xoş!
Yaylarını, sadaqlarını, yaraqlarını yerəqoyubgüləşməyə

başladılar.
Beyrəkəvvəlcəsaymazlıqedibçoxdabərkgirişmədi.İki

yarışdaonaüstüngəldiyindən,könlünübirdəqırmaqistəmə-
diyiüçün,heçolmazsa,birqədərəlləşibqəsdənonubasma-
dan,ayrılmaqfikrindəidi.Ancaqniqablıgənczərifbədəninə
uymayanbirqüvvətləonagirişəndə,Beyrəközünütopladı.Bir-
ikidəfədiziüstəyerəgəldisədə,tezayağaqalxdıvəartıqqar-
şısında zənn etdiyi kimi zəif bir gənc deyil, özü kimi
güclü-qüvvətlibircavanolduğunubaşadüşübbirazdahirs
iləonunbaşınıqoltuğunasalıbaşırmaqistəyəndə,gəncinsər-
puşuniqabqarışıqonunqoltuğundaqaldı.Özüsıyrılıbçıxdı.

Beyrəkdönübbaxanda,heyrətdəngözləribərəldi.Qarşı-
sındagurqumralsaçlarıdalğa-dalğaçiyinlərinə,üzünətökül-
müşgəncvəgözəlbirqızdururdu.Saçlarınınarasındanal-atəş
olmuşyanaqlarıseyrəkbulutardındasəhərgünəşikimişölə
saçır,gülqönçəsinəbənzərdodaqları titrəyir,həyəcanlıala
gözlərişimşəkçaxırdı.

Bircəqırpımsürənşaşqınlıqdansonragəncqızçevikbir
hərəkətləəliniatıbçəkməsininboğazındanalmaskimiparıl-
dayankiçikəyribirxəncərçıxardıvəbaşıüzərindəqaldırıbqə-
zəblədilləndi:

–Hey,hey,oğlan,mənimüzümükimsəgördüyüyox,sən
nəetdin,oğlan?

Özqanınagirdin!
Beyrəkheyrətvəheyranlıqlaqızınqəzəbvəhəyəcandan

gərginləşibbirazdapörtləşmişüzünəbaxa-baxa,əfsunlan-
mışkimibirneçəaddımirəliləyibonunlaüz-üzədurdu.Əl-
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ləriniözyaxasınaaparıbsinəsinigərərək,yumşaqbirsəslə
dedi:

–Suçumuqanımlayu,gözəl!Busən,budasinəm...Vur!
Ancaqbilki,sənəölüb-öldürməkyox,yaşamaqvəyaşatmaq
yaraşır...

Qızbirandüşündü,sonraverəcəyiqəraralacağıcavaba
bağlıimişkimi,nigaran,həyəcanlıbirsəsləsoruşdu:

–Oğlan,söyləgörüm,sənkimsən?Kimlərdənsən?Oğlan
inamlıvəgüvənlibirədailəcavabverdi:

–BayburabəyoğluBamsıBeyrəkdediklərimənəm!
Qızınəliyanınadüşdü.Üzündənqəzəbvəhiddətbiranda

silindi.Qaş-qabağıaçıldı.Üzünətökülənsaçlarınıəliiləyana
çəkdi. Sanki bulut ardındangün çıxdı.Onunüzünəqonan
sevinclibirtəbəssümgüzgükimiBeyrəkindəüzündəəkset-
di.BuhaldansevinənBeyrəkdəqızdansoruşdu:

–Bəssənkimsən,gözəl?
–MənədəBaybecanbəyqızıBaniçiçəkdiyərlər,igid!
Busual-cavabdansonrahərikigəncköhnədostlarkimi

qeydsiz-rəsmiyyətsizdanışıb-gülməyəbaşladılar.
Deməkolarki,bunlarheçbirzamanbir-birinigörməmiş-

dilərsədə,ancaqbir-birilətanış,həttatanışdandahayaxın
idilər.

Bunlarhələdünyayagəlməmiştaleləribir-biriləbağlanmış-
dı.Əhvalatbeləolmuşdu:

BirgünXanlarxanıBayındırxanınqonaqlığındaBaybura
bəyiləBaybecanbəysözqoymuşdular.Birininoğlu,birininqızı
olsa,bunlarıbir-birinəbeşikkərtməyavuqlu1 etsinlər.Beyrək-
ləBaniçiçəkanadanolanda,hərikitərəfşadlıqlabuqərarıbir
dətəsdiqetmişdi...Uşaqlarhələbalacaikən,bir-birininadını,
tərifiniçoxtez-tezeşitmiş,hərikisininqulağıdolmuşvəqai-
banədəolsa,bir-birinəisinmişdilər.yeddi-səkkizyaşlarında
ikən, tez-tezgörüşübbir-biriləgünlərləoynamışdılarsada,
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sonraBaybecanbəyölmuş,oğluQoçərisə,kimsəyəyovuşma-
yanəcayibxasiyyətvərəftarısayəsindədəliləqəbiqazanmış,
hamıilə,ocümlədənBayburabəyailəsiilədəəlaqənikəsmiş-
di.BeyrəkləBaniçiçəkdəovaxtdanbəribir-birinigörməmiş-
dilər.

Ancaqsafuşaqqəlbinənəqşolunmuşsəmimibirməhəb-
bətunudularmı?Keçənbuon-onikiillikmüddətdəhərikisi-
ninqulağı səsdəolmuş,bir-biriniarzulamışvənəhayətbu
qəribətəsadüfnəticəsindəgörüşmüş,yenidəntanışmışdılar.

Bunubir-birinəsöylərkən,birdənonlarıngörüşünəsəbəb
olanceyranyadlarınadüşdü.Hərikisiatlanıbora,çadırınya-
nınaçapdılar.Ceyranınəl-ayağınıaçdılar.Baniçiçəkqırmızıipək
yaylığınıceyranınboğazınabağlayıbonuburaxdı.Ceyranvaz-
layıbyaşıldüzənlikdəgözdənitdi.Baniçiçəkonundalıncaba-
xa-baxa:

–Buyaylıqnişanolsun,kimsəoceyranatoxunmasın!
BeyrəkdəbarmağındanqızılüzüyünüçıxarıbBaniçiçəyin

barmağınataxdı:
–Ortamızdaqoynişanolsun,xanqızı!–dedi.

***
YoldaşlarıBeyrəkiçoxaxtarıbtapabilməmiş,nəhayət:«Gö-

rəsənqayadanmıaşdı,çayamıdüşdü»...deyənigaranqalmış,
kor-peşimanqayıtmışdılar.

Beyrəkaxşamayaxınevəçatanda,qocaatasıqarşısınaçı-
xıbsoruşdu:

–Oğul,handaqalmışdın?
–Atacan,birceyranqovubçoxuzaqlaragetdim,çoxşey-

lərgördüm,çoxşeylərbildim...
Qocaoğlunungözlərininparıltısından,sözlərininifadəsin-

dənonunnəisəçoxnəşəlivəürəyisözlüolduğunuduyduvə
soruşdu:

–Degörümnəgördün,nəeşitdin,oğul?
–Nəgörəcəyəmatacan,oğluolanevləndirmiş,qızıolan
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köçürmüş...Qoca,oğlununürəyindəkinibildivəmehribanbir
gülüşləsoruşdu:

–Oğul,olmayaevlənməkistəyirsən?
Beyrəkbirazutancaq,lakinəvvəlcədənqəraragəlmişbir

adamqətiyyətilə:
–Bəli,əzizata...-dedi.
Qocabucavabdanbaşadüşdüki,oğlukimisəgörmüş,kö-

nülvermişdir.Onagörədəbeləinamlıdanışır.
–Oğul,degörüm,sənəkiminqızınıalım?
Beyrəkqızınişanverməkəvəzinəonunsifətlərinisaydıki,

atasıözütanıya:
–Atacan,mənəeləbirqızalki,mənyerimdəndurmamış,

odurmuşola,mənqaraqoçatımaminməmiş,ominmişola,
mənyağıüstünəvarmamış,omənəbaşgətirmişola!..

Qocabildiki,oğluyaBaniçiçəyərastgəlmiş,yaondanbir
soraqalmışdır.

Ancaqözünübilməzliyəqoyubondansözalmaqməqsə-
dilə:

–Oğul,-dedi,-sənqızistəmirsən,özünəbirhampaistəyir-
sən!..Mənbizimellərdəbeləqıztanımıram,oğul!

–Ammaməntanıyıram,ata!
–Kimdir,oğul?
–Baniçiçək!
Xanbaşınıyırğalaya-yırğalaya:
–Ayoğul,–dedi,–Baniçiçəyinbirdəliqardaşıvar.Adına

DəliQoçərdiyərlər.Bacısınıistəyəniöldürər.
–Bəsnecəedək,atacan?
Ata-oğul işbilənlərlə,ağsaqqallarlaməsləhətləşibDədə

Qorquduqızaelçigöndərdilər.
DəlidedikləriQoçərnakambiraşiqidi.Qonşuməliklər-

dənbirininqızıiləsevişmiş,atasıiləMəlikarasındaolanmən-
səbvətəəssübədavətibusaf,səmimieşqifaciəyəçevirmiş,
onakönülverənqızisə,özmütəəssibəqrəbasıtərəfindənöl-
dürülmüşdü.Qoçərdəbundansonramənsəbvərütbədənüz
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çevirmiş,atasıöldükdənsonraonadüşənxanlıqdanimtina
etmiş,mal-dövlətdənəlçəkibhamısınıbacısıBaniçiçəyəbu-
raxmış,özüəldən-ayaqdaniraqbiryerəçəkilmişdi.

Qoçərbəzəngünlərləyoxolar,dağlara,meşələrəgedib
ağacoyuqlarında,mağaralardagecələr,sonrayenədönübba-
cısınınyanınagələrdi.O,saç-saqqalınıburaxıbəyninəənsa-
dəpal-paltargeyərdi.Şəvəkimiqarasaçlarıqıvrım-qıvrımolub
alnına,çiyinlərinətökülmüş,üzünübığ-saqqalbasmış,əslən
çoxgözəlvəyaraşıqlısimasınabirazqorxuncbirgörkəmver-
mişdi.

Bəylərlə,xanlarlaəslagörüşməzdi.Oturub-durduğuadam-
lar:çobanlar,dünyagörmüşqocalar,ölkələrgəzmişbazərgan-
lar,el-obaiçindətanınmışsözlü-söhbətliozanlaridi.Qoçər
özüdəigid,zorlubirpəhlivanvəsazlı-sözlübirozanidisədə,
məclislərdə,meydanlardagörünməzdi.Dağbaşındarastgəl-
diyiçobanlaraçalıboxuyardı.Onunsözləriadiozanlarınsöz-
lərinəbənzəməzdi.Çaldığıhavalar,qoşduğusözlərdinləyləri
yandırıb-yaxar,günlərlədüşündürərdi.

QoçərnakamqəlbininbütünməhəbbətinibacısıBaniçiçə-
yəhəsretmiş;heçolmazsaonunkamayetişməsiüçüncandan
keçməyəhazıridi.O,bacısınınqəlbindənxəbərdaridi.Ətraf-
dakıbəylər,xanlarBaniçiçəyinözündənçoxonunatadanqal-
ma var-dövlətini ələ keçirmək üçün tez- tez elçi göndərir,
bəzənhəttaüstüörtülühədələyirdilərdə.Hərdəfəelçigələn-
də,Qoçərbacısınınüzündəkiifadədənonunnarazılığınıanlar
vəbeləelçiləriçoxvaxtdöyüb-söyübyolasalardı,birdəgəl-
sələr,öldürməkləhədələrdi.Odurki,elarasında«Qoçərbacı-
sınıistəyəniöldürər»şayiəsiyayılmışdı.Qoçərisə,ardı-arası
kəsilməyənbuelçilərdənyaxasınıqurtarmaqüçünbacısınıda
götürübtəbiətinbutənha,lakingözəlguşəsinə,Ceyrandüzü-
nəyaxınbiryerəköçübçadırqurmuş,oradaqulağıdincyaşa-
yırdılarki,Beyrəkdə,bildiyimiztəsadüfnəticəsində,gəlibora
çıxmış,Baniçiçəkləgörüşmüşdü...
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***
DədəQorqudçadıraçatıbQoçərisəsləyəndəo,qocaoza-

na bağır basıb1 baş əydi. Onu içəri çağırıb taxt üstündə
oturtdu.

Elinhərmüşkülünüaçan,xeyirdə-şərdəhamınınişinəyara-
yan,hərkəsindilinibiləndünyagörmüşDədə,dünyanın,insa-
nıngəlişindən-gedişindənsözaçdı.Yerigəldikcə,qobuzçaldı,
sözqoşdu.Qoçəriləozandililədanışdı;mətləbüstəgəldi.

Qoçərbaçısınındarəyinibilibrazılıqverdi...
Yeddigün,yeddigecədavamedənkiçiktoyunaxırıncıge-

cəsiidi.Sabahgəliniaparacaq,Beyrəkinözobasındadatoy
davamedəcəkdi.

Eladətinəgörə,Beyrəkoxatmış;oxundüşdüyüyerdəgər-
dəktikdirmişdi.Buneçəgünühərgünatçapmış,oxatmış,
çovkan2 oynamış;Beyrək,naibi,sağdışıvəsoldışıyeyibiçmiş;
çadırdayatıbşirinyuxuyagetmişdilər.

Gecəninənqaranlıq,yuxununənşirinbirvaxtındaBeyrək
vəyoldaşlarıyatançadırıxəyaliməxluqlarkimisəssizhərəkət
edənotuz-qırxatlıarayaaldı.Birneçəsiatdandüşübçadıra
girdivəyatanlarınburnunabihuşdariveribdördünüdəyapın-
cılarabürüdülər,möhkəmsarıdılarvəatlarayükləyibyoxol-
dular.

2. QO CA CA NA VAR

SərhəddboyundagöklüMəlikdeyilənxeyrə-şərəyara-
maz,kimsəyəyovuşmazqəribəxasiyyətliqəribbirbəyyaşa-
yırdı.Bununəslini-nəslinidəbilənyoxidi.Xeylizamanvardı
ki,başındaqırx-əlliatlısıiləharadansagəlibburalaraçıxmış;
Bayındırxanayalvarıb-yaxararaq,birparçacıqyeralmışvəbir
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qayabaşındahəmqalaya,həmdəkilsəyəbənzərqəribəbir
qəsrtikdiriboradayaşamaqdaidi.Bayındırxandanicazəis-
tərkən,demişdiki,guyao,Rumbəylərindənbirininoğluimiş.
Vətənindəəqrəbalarıarasınaədavətdüşübbir-biriniqırmış-
lar;budabaşınıgötürübburalaraqaçmış,onasığınmışdır.

ŞöklüMəliküzdənözünüeləgöstərirdiki,guyadünyaiş-
lərindənbüsbütünəlçəkmişdir.Yalnızibadətləməşğuldur.Əti,
südüözlərinəyetəcəkqədərmal-qaradan,qazdan,toyuqdan
saxlayıbguyabununlagüzəranedirdi.

Əslindəisəbu,köhnə,qocabirqurdidi.Cavanlıqdauzun
müddətdənizlərdə,karvanyollarındaquldurluqetmiş,ticarət
gəmilərini,bazərgankarvanlarınısoymuş;nəhayət,həryerdən
qovula-qovula,əlindəqalanvar-yoxunutoplayıbsağqalan
yoldaşlarınıdabaşınayığmış,saç-saqqalburaxıbözüdə,yol-
daşlarıdaəyinlərinəuzunətəkli,genqolluləbbadələrgeymiş
vəyarımbəy,yarımruhanitövrüalıbburayagəlmişdilər.

Bayındır xan onların üstünə gizlicə göz qoydurmuşdu.
Doğrudanda,birneçəilbunlardanşübhəliheçbirhərəkətgö-
rünməmişdi.Gecəli-gündüzlükilsəyəbənzərqəsrinzəngləri
çalınar,hamıibadətedər,özxırdacatəsərrüfatlarıiləazaqə-
naətedibdincvəsakitbirömürkeçirirdilər.İldən-iləvaxtlı-
vaxtındaBayındırxanabacdagöndərirdilər.

ŞöklüMəlikbeləliklə,dünyamalındagözüolmayandinc
vəsakityaşayanqəribbirbəykimietibarqazandıqdansonra
yavaş-yavaşəlaltdanözköhnəpeşəsinəbaşlamışdı.Onun
adamlarıgündüzləralış-verişadınaətrafdakıyollara,karvan-
saralaradağılıbməlumatyığır,gecələrisəişəgirişirdilər.Hər
ayda,ikiaydabir,ənvarlıbirbazərganınkarvanısoyular,bir
cavahirfüruşunevitalanar,karvansaralardagecələyənpulluta-
cirlərəlli-ayaqlıyoxolardılar.QonşuvədostGürcüstandanda
Bayındırxanabubarədəşikayətlərgələrdi.Ancaqbuəsrarən-
gizcinayətləroqədərməharətləedilərdiki,izini-tozunutap-
maqmümkünolmazdı.Bucaniləriüz-üzə,göz-gözəkimsə
görməmişdi.Onlaradiquldurlarkimixəncər-bıçaqladava-da-
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laşaçıxmazdılar.Soyulantacirlər,talananxəzinəvəkarvansa-
ralarınkeşikçiləriyazəhərlənmiş,yaboğulmuş,yadabihuş-
darı ilə yatırıldılmış, oğurlanan şeylər isə, vəzndə yüngül,
qiymətdəağırşeylərolardı.

Sərhədboyundahərikitərəfdəyaşayanyerlilərarasında
yenibirnarahatlıqdabaşlanmışdı.Hərikitərəfdə,hərayda,
ikiaydabeş-onnəfərboylu-buxunlu,qıvraq,zirəkgəncyoxa
çıxırdı.Fırtınalı,boranlızilqaranlıqgecələrdəbəzənyerlilərin
gözünəkölgəkimisəssizhərəkətedənataminmişnəhəngya-
rasalarabənzərhəyulalargörünər,səhərisə,hamanyerdəheç
birəsər-əlamətqalmazdı.Bunagörəkəndlilərarasındabu
qorxuncməxluqlarbarəsindəcürbəcürdəhşətlirəvayətlər,əf-
sanələrdolaşırdı.

«Fəqir»,«qərib»rahiblərəkimsəningümanıgəlmir;əksinə,
belaəsrarəngizcinayətlərartdıqca,onlaranəzir-niyazgətirən-
lərdəolurdu.Həttabəzənbunəzirlərqəbulakeçir;yoxolmuş
bəzicavanlaryameşədə,birağacoyuğunda,yaxarababirha-
mamvəovdanda,yaköhnəboşbirsərdabadayatmış,bihuş
haldatapılırdı.Beləhallardaonunnəzirverənəqrəbasından
birinəbubarədəəvvəlcə«qeybdən»birsəsgələrdi.

BunlarınhamısınıedənŞöklüMəlikidi.Ohəmmahirvə
təcrübəlibirquldurbaşı,həmdəbaşqasınınəzabvəiztirabla-
rındanzövqalandüşgünbircanavaridi.Onunxüsusiişgəncə
üsullarıvaridi:ətlədırnağınarasınaiynəbatırmaq,adamları
başıaşağıasmaq,yağlı-duzluyeməklərveribgünlərləsusuz
qoymaq,qurşağaqədərüfunətlisoyuqsudagünlərləyuxusuz
saxlamaq,barmaqlarıbircə-bircəqarıbsındırmaq,adamlarıüz-
üzəmöhkəmsarıyıbgünlərləaçmamaq,qızmışdəmirlədağ-
lamaqvəsairəvəsairə...

Əzabvəişgəncələrədözübsirrverməyənadamlarıbihuş-
darıiləyatırıbayılanayaxındindirməklə,yarımyuxuluhalda,
özlərinindəxəbəriolmadan,onlardansirralardılar.Buəzabvə
işgəncələrədözməyibölənlərəlli-ayaqlıyoxolarlar;sağqa-
lanlarıisə,yauzaqölkələrdəqulkimisatdırar,yada«möcü-
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zə»göstərib,nəzir-niyazmüqabilindəmeşələrdə,qəbristan-
lıqda,xarabalardatapdırardılar.Butapılanadamlarharadaol-
duqlarını,başlarınanələrgəldiyini,kimlərigördükləriniəsla
xatırlayabilməzdilər;çünkionları,heçbirşeygörübeşitmə-
məküçün,daimqaranlıqzirzəmidəvəyarımbihuşbirvəziy-
yətdəsaxlardılar.Onlarınarabirgörəbildikləriadamlar isə,
adamdanartıqqorxuncxəyalıməxluqlarabənzərqarakölgə-
lər,divvəifritəqiyafətlihəyulalarolardı.

Şöklü Məlik əlaltılarının vasitəsilə oğurlatdırıb qəsrinə
gətirtdiyiadamlarabuüsullarlaağlagəlməzişgəncələrverib
həmbuqanlıişgəncələrdənbirvəhşikimizövqalar,həmdə
özqurbanlarındanlazımolansirləriöyrənərdi.Onunadamları
guyaBeytülmüqəddəsəziyarətəgetməkbəhanəsiləbazərgan
karvanlarınaqoşulubtalanmışağır-yüngülümüxtəlifşəhərlər-
dəsatar,eynizamandakarvanınsirləriniöyrənirdilər.Aradabir
üstüörtülüiriarabalardabihuşdarıiləyatırılmışcavanlarıxəs-
təadıiləguyasağaltmaqüçünmüqəddəsyerlərəaparar,də-
nizsahillərindəkişəhərlərdəqadırğaçılara1 satar,onlardabu
yazıqlarızəncirləgəmilərəbəndedibömürlükkürəkçəkdirər-
dilər.

ToygecəsiBeyrəkivəyoldaşlarınıyatdıqlarıyerdəbihuş
edibaparanlardaŞöklüMəlikinadamlarıidi.

Bununsəbəbivardı.VaxtiləŞöklüMəlikBaybecanbəyin
ölümündənsonraoğluQoçərinbəylikdənvəvar-dövlətdən
əlçəkdiyini,hərşeyinBaniçiçəyəqaldığınıeşidibqızıoğul-
luğagötürdüyücavanbirqulduraalmaqlamal-dövlətinəyi-
yələnmək qəsdinə düşmüşdü. Ancaq dəli Qoçər onun
elçilərinisöyüb-döyübqovmuşdu.İndiBeyrəkiqaçırmaqla
ikiqatxeyretməkniyyətindəidi:həmBaniçiçəkbədnamola-
caq,onudahaadlı-sanlıbəylərdənistəyənolmayacaq,belə-
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likləbəlkədəo,gec-tezözarzusunaçatabiləcəkdi;həmdə
dördsağlamboylu-buxunluigidiqadırğaçılarasatıbxeylipul
qazanacaqdı...

3. QO ŞA ÇA DIR

Ceyrandüzüyaxınlığındakıyaşılçəmənlikdəbir-birindənbir
oxmənziliaralıikiçadırüz-üzədurmaqdaidi.Yaşılçəmənin
otları-çiçəkləribeşdəfəgöyəribaçılmış,beşdəfəsaralıbsol-
muşdu.Buikiçadırbeşqışı,beşbaharıburadaüz-üzəqarşı-
lamışdı.Əsənküləklər,yağanqarlar,yağışlar,yaxıbyandıran
yaygünəşibuçadırlarınipəknəqşəlibəzəklərinisoldurmuş-
dusada,vüqarvəqürurunatoxunabilməmişdi.

BeyrəkyoxolandansonraBaniçiçəkyay-qışorada,özça-
dırındayaşamağıqətetmişdi.O,Beyrəkinbəylikçadırıyanına
dakeşikçilərqoymuş,özüdəgündəbirneçədəfəgedibmü-
qəddəsbirməkankimioranıziyarətedərdi.Beyrəkdənsonra
çadırıniçinəkimsəayaqbasmamışdı.Onunvəyoldaşlarının
yataqları,başınınüstündəasılmışyayı,sadaqı,hərşeyiyerli-
yerindəidi.

Qoçərəvvəlkikimibacısınıyaddan-yağıdanqoruyubBey-
rəkdənvəyoldaşlarındanbirxəbər-ətərbilməkümidiləhəryeri
arayıb-darayır,gəlibkeçənyolçulardan,uzaqsəfərlərəgedib
qayıdanbazərganlardan,diyar-diyargəzənozanlardansoraq
tutardı.

İlkhəftələrdəBayındırxandantutmuşyasavullaraqədər
hamıəl-ayağadüşmüşdüsədə,biriztapılmadığından,hamı
ümidinikəsmiş,yavaş-yavaşarasoyumuşvəbuhadisədəyad-
dançıxmağabaşlamışdı.

Yalnızikinəfər,BaniçiçəkiləQoçərgünkeçdikcədahabö-
yükbirinadvəinamlaBeyrəkinyolunugözləyir,onunhəran
gələcəyiniümidedirdilər.Baniçiçəkikiçadırdanbiranayrıl-
madığıüçün,QoçərarabirBeyrəkinobasınagəlir,onunata-
anası,bacıları iləgörüşür,onlarıdaürəkləndirirdi.Beyrəkin
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anasıtaqətdəndüşmüş,atasınınyolgözləməkdəngözünün
nurugetmiş,bacılarıqaramatəməbatmışdılar.HərdəfəQo-
çərgələndə,onunsözlərindəkiinamdanonlardafərəhlənir,
üzlərigülür,qəlbləriümidlədolurdu.

Baniçiçəkdəçoxadamıngözüvardısada,ammaonlarınəh-
valından,inamvəümidlərindənxəbərtutubkimsəelçigön-
dərməyəcürətetmirdi.Bacısınınqızvaxtındagələnelçiləri
hədələyənQoçərindinişanlı,həttademəkolarki,gəlinbacı-
sınaelçigedənləriyəqinki,doğrudandaöldürərdi.

Baniçiçəkdə gözü olanlardan biri də Yalınçaq ləğəbi ilə
məşhur,ortadayeyibqıraqdagəzənacbirbəyoğluidi.Fərsiz
olduğundan,atasındanqalanvar-yoxubirdəstəyaltaqsüfrə
dostlarıiləyeyib-içmiş,əliboşaçıxınca,hamıonuatmış,birəl-
birtəpəqalmışdı.İndiişi-peşəsivarlı,adlı-sanlıbəylərə,xan-
larayaltaqlanmaq,onlaraqoşulubovlarda,bayramşənliklə-
rindəqulluqgöstərmək,üzəsalıbhərgünbirqapıdaqarın
otarmaqidi.Bayramşənliklərindəhamıatminibcıdıraçıxan-
da,budahamıdanqəşənggeyinibözükimiuzundurazarıq
yabısınızınqrovlar,ipəkqotazlarlabəzər,aradabubaşobaşa
çapar,guyamünsiflikedərdi.Cavanlarbuğaöldürübgücsına-
yanda,odaoyan-buyanaçapıbmeydansulardı.Bəylərova
çıxanda,o,yaralıceyranlarıqovubtutar,gətiribbəylərə,xan-
laratəqdimedərdi.Birsözlə,meydanda,bayramşənliklərin-
də,ovda,qonaqlıqdahamıdanbəzək-düzəkliolub,hamıdan
çoxcanfəşanlıqedər,dəstəninbaşındazərli-zınqrovluyabısı-
nınüstündəeləbirvüqarlagələrdiki,kənardanbaxanlaronu
xanlarxanızənnedərdi.Xanlarvəbəylərdəonunbutəkəb-
bürvəiddiasıiləəylənibqəsdənonuşişirdər,özaralarındaələ
salardılar.Yalınçaqözü-özlüyündəyabunlarıanlamaz,yada
özünüanlamazlığaqoyardı.Özüyaltaqlarınyaltağıolduğu
halda,həmişəözünütoxtutar,lovğa-lovğaizzəti-nəfsdən,şə-
rəfdəndanışar,qorxaqlarınqorxağıolduğuhalda,cürətvə
mərdlikdəndəmvurardı.Başqalarındangörüb-eşitdiyiəhva-
latıözadınauydurubeləürəklədanışardıki,nəinkisadədil
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adamlar,həttaözüdəyavaş-yavaşonundoğruluğunainan-
mağabaşlardı...

HamanbuYalınçaqbəydəBaniçiçəyialmaqxülyasınadüş-
müşdü.AncaqəvvəllərQoçərinqorxusundanbuxülyanıröya-
dadagörəbilməzdi.SonraBeyrəkinBaniçiçəyənişanlandığını
eşidibonutəbriketdi.Qızonaqismətolmasada,xələtdən-
peşkəşdənki,qismətolardı.BaniçiçəyinBeyrəküçünözəliilə
tikibgöndərdiyigül-çiçəknəqşləriləbəzədiyiipəkköynəkləri
oqədərtərifləmişdiki,ürəyi,kimiəlidəaçıqolanBeyrəkon-
lardanbirinionabağışlamış,başqapeşkəşlərdəvermişdi.

Beyrəkintoygecəsiyox,olmasıhamınıtəşvişəsalıbkədər-
ləndirdiyizamanlarda,Yalınçaqbəygizlindən-gizlinəsevindi.
Keçmişxülyalarıdirçəlməyəbaşladı.Kimbilir,bəlkəbəxtiyar
oldu...Köhnəməsəldir:biriölməsə,biridirilməz...

Ancaqyox...Baniçiçəkindiəvvəlkindəndəəlçatmaz,Qo-
çərəvvəlkindəndəyovuşmazolmuşdu.

Dahasonralar,Beyrəkinyoxolmasınınbeşinciilibaşverən
birhadisəYalınçaqbəyibirazürəkləndirdi.

***
Payızınəvvəli,aydınlıqmehtablıgecələrdənbiriidi.Göy

üzündədaranıbdidilmişpambıqqalaqlarıkimiağappaqbu-
luddalğalarıarasındaaygümüşbirqayıqkimiağır-ağırüzür-
dü.O,dalğalarınardındaqalanda,yerüzünəxəfifbirqaranlıq
çökür,sonrayenəhərtərəfəvvəlkindəndahaparlaqgörünən
göyümtülsarıbirnurələnirdi.

Banıçiçək çadırında uzanıb çadırın təpəsindəki dəyirmi
pəncərədəngözünügümüşayazilləmiş,dərindüşüncəyədal-
mışdı:«Kimbilir,bəlkəodaindigözlərinihamanbuayazillə-
yibbaxır!..»–deyədüşündükcə,sankiayıniçində,güzgüdə
olduğukimi,Beyrəkinonabaxanmehriban,həzin-həzingü-
lümsəyəngözlərinigörür,özüdəeynənonunkimihəzinhəs-
rətlibirtəbəssümləgülümsəyirdi.

Qoçər,adətiüzrə,belindəqılıncı,buçadırdanoçadıraağır-
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ağırgedibgəlir,hərdəndayanıbətrafıuzun-uzunseyredir,
dinləyirdi.

Birdənonaeləgəldiki,Beyrəkinçadırınınardındabirqa-
raltıgöründü.Qoçərhamansaatyerəuzanıbdiqqətləbaxdı.
Bəli,çadırdanxeyliaralı,qaraatbelindəyekə,başıqanadlı,bə-
dəninəhəngbiryarasayabənzərqorxuncbirkölgədurmuş-
du.Atbirdənşahaqalxdı.Yarasaqanadlarınıaçdı.Sankiatın
belindənqalxıbhavadabir-ikidəfəqanadçaldı.Yenəatınbe-
linəqondu.Qoçəryerindənsıçrayıbqılıncınıçəkdivəorayü-
gürdü.Kölgəbirandaqaranlıqdaərimişkimiyoxoldu.

Qoçərçadıraçatıboradaduranikikeşikçinidaşheykəlki-
midonubqalmışgördü.Onlarısəsləyəndə,hərikisiyuxudan
ayılmışkimidiksindilərvədilləridolaşa-dolaşaonlardaoqor-
xuncməxluqugördüklərinitəsdiqetdilər.

Bubirincidəfədeyildi.Axırzamanlarburadaduranbaşqa
keşikçilərdəhamanəcayibməxluqugörmüş,Qoçərəxəbər
vermişdilərsədə,Qoçərnəozaman,nədəertəsigünhaman
yerləridiqqətləyoxlayanda,heçbirizərastgəlmədiyindən:«Ya
mürgüləyibyuxugörübsünüz,yadasiziqorxudanqaraba-
sıb!»–deyəkeşikçiləridanlamışdı.İndiisəartıqözü,həmdə
açıq-aydıngörmüşdü.Qoçəryüyürübtayanındalındayəhərli,
hazırduranbozayqıraatıldıvəkölgəningetdiyisəmtəçapdı.
Birxeyliyolgetmişdisədə,heçbirşeygörəbilməmişdi.Atın
başınıçəkibgeridönməkistəyirdiki,birdənbuluddançıxan
ayınişığındabirçağırımirəlidəhamankölgənigördüvəboz
ayqırınsarğısınabirşapalaqvurubdabanlarınıatınböyürləri-
nəbasdı.Bozatqopdu,nəqopdu...

BuayqırBeyrəkinceyranbasanbozatıidi.
İrəlidəkiqarakölgəqarşıdakımeşəyəyetişibbirandurdu,

atınışahaqaldırıbhərlədivəQoçəridəvətedirmişkimi,palta-
rınınyarasaqanadınabənzərgenətəkləriniyelləyibdarcığır-
lameşəyəgirdi.Qoçəronutəkrargözdənqaçırmamaqüçün
atıncilovunuçəkmədənhamançığırlaçapdı.Birdənbozatın
ayaqlarınəyəisəilişiboxlavurulmuşkimiyerəsərildi.Qoçər
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dəonunbaşındanaşıbdaşkimidüşdüyüyerdəqaldı.
Müxənnətlər cığırın iki tərəfindəki ağacların kötüyünə

möhkəmkəndirbağlayıbtələqurmuş,atıyıxmışdılar.

***
Qoçərgözləriniaçanda,özünüyarıqaranlıq,alçaqtağlı,rü-

tubətli,kifqoxuyanbirzirzəmidəgördü.Küncdəyananqəndi-
lin zəif titrək işığında zirzəmi hərəkət edən kölgələrlə dolu
görünürdü.Qoçərtərpənmək,qalxmaqistədi.Başından,qolla-
rındandözülməzbirağrıqopdu.Gözləriniyumdu.Yanındaan-
lamadığıbirdildəpıçıltılıdanışıqsəsieşitdi.Birdəgözlərini
açanda,başıüzərindəəyilmişüçqaraltı-üçkölgəgördü.Qara
ridayaburunmuş,başlarındaucuşişqaraqalpaq,üzlərindəyal-
nızgözyerləridəlikliqaraniqabolanqorxuncxəyaliməxluqla-
rabənzərbuadamlarözaralarındanəisədanışırdılar.Qoçərbir
dəçırpındı.Başında,çiyinlərindəduyduğukəskinağrınınşiddə-
tindənzarımamaqüçündişlərinibir-birinəsıxdı.Qurğuşunki-
miağırlaşmışgözqapaqlarıyumuldu.Birqədərsonrakəskin,
qıcıqlayıcıbirqoxudanayılıbyenəgözləriniaçdı.

Burnunatutduqlarıdərmangözlərinidəacıtmışdı.Qeyri-
ixtiyaribirhərəkətləburnunu,gözləriniovuşdurmaqüçünəli-
niqaldırmaqistəyəndə,uyuşmuşqollarındaduyduğuşiddətli
ağrıdanbaşadüşdüki,onunqollarınıda,ayaqlarınıdaüstün-
dəuzandığısoyuqdaştaxtamöhkəmsarımışlar.

Buraharaidi,bunlarkimdi,onuburayanəyəgətirmişlər,
ondannəistəyirdilər?

Başınayığışmışüçqarakölgədənbiri,nəhayət,diləgəlib
quyudançıxantutqunbirsəsləonamüraciətetdi:

–Oğlan,dünyadanbezməyibsənsə,xəzinəninyerinide!
Qoçərbusözlərinmənasınıanlayabilmədi.Bəlkəonuqa-

rabasır,bəlkə,buqorxuncbirröyadır...Alt-üstolmuşyadda-
şınıaxtarmağabaşladı.Uzaqbirxatirəkimiatüstündəqara
birhəyulanıqovaladığıyadınadüşdü,bəssonra...sonraheçbir
şeyxatırlamırdı.

90



Qoçərincavabvermədiyinivəgözlərininməchulbirnöq-
təyədikilibaçılaqaldığınıgörənkölgəonunhələyaxşıayıl-
madığını zənn edib tünd qoxulu dərmanı bir də burnuna
tutanda,Qoçərqeyri-ixtiyariüz-gözünüyığışdırıbüzünükəs-
kinbirhərəkətləyanaçevirdi.Kölgəbirdədilləndi:

–Tərsolma,oğlan,söylə,xəzinəharadadır?
–Nəxəzinə?
–Atandanqalanxəzinə!
–Atamatanaxəzinəmiborcluidi,yarasa!?
Kölgələrdənbirbaşqasıamiranəbirədailəəvvəlkinənəisə

dedi:oyəqinQoçərincavabınıtərcüməetdikdənsonrayenə
dilləndi.

–Burahazırcavablıqyerideyil,oğlan,sualımacavabver:
xəzinəhardadır?

–Yerində!
Beləsual-cavabdanbirşeyçıxmayacağınıgörəncaniləristə-

dikləriniişgəncələrüsuluiləəldəetməkümidiləçıxıbgetdilər.
BaniçiçəyinyeganəümidvədayağıolanQoçərindəbelə

əsrarəngizbirsurətdəyoxolduğuxəbəriyayılanda,kimisə-
mimibirürəklə,Baniçiçəyəköməkməqsədiləəl-ayağadüşdü,
kimibundan,buuğursuzqızıntaleyindənqorxuyadüşdü,ki-
midəbikəsqalmışbuqızınxəzinəsinəyiyələnməkxülyasına
düşdü.

BaşdaQazanxanolmaqla,bəylər,adlı-sanlıigidləraxışıb
gəldilər.Buikitənhaçadırınətrafındaçadırlarquruldu.Beyrək
itəndəolduğukimi,hərtərəfiarayıbdaradılarsada,heçbir
əsər-əlaməttapılmadı.Buhadisəninyeganəşahidiolanboz
atqantəriçindəaxsaya-axsayaertəsigünBaniçiçəyinçadırı-
naqayıtmışdı.

BirmüddətsonraQazanxanBaniçiçəyətəsəlliveribbəyən-
diyibəylərdənbirinəərəgetməyivəbuuğursuzyerdənköç-
məyi məsləhət görmüşdüsə də, Baniçiçək Beyrəkdən və
qardaşındanqətibirxəbərbilməyincə,oradantərpənməyəcə-
yinibildirmişdi.
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Gələnləryavaş-yavaşdağılışıbgetdilər.AncaqBaniçiçəyibu
tənha,qorxuluçöldətəkqoymaqistəməyənxeyirxahadam-
lardanbirçoxuburadaqaldılarvəbuqoşaçadırınətrafında
kiçikbirobaəmələgəldi.

BuradaçadırqurubqalanlardanbiridəYalınçaqbəyidi.
O,adətiüzrəhamıdançoxcanfəşanlıqedir,ora-buraatbaşı
salıbgündəbiryalanxəbərləgəlirdi.Nəhayət,birgünənvə-
falıbirdostkimi,fədakarlıqgöstərənbiradamədasıiləBa-
niçiçəyə xəbər göndərmişdi ki, Beyrəkdən qəti bir xəbər
bilməküçünuzaqsəfərəçıxmağıqətetmişdir.O,Qazanxa-
nınyanınagəlibondanicazəiləbərabərbirmiqdaryolmə-
xaricidəalıbgetdi...

Aradanbiron-onbeşgünkeçdikdənsonraYalınçaqbəy
Qazanxanınqəsrinəqayıtdı.Onunüst-başıtoztorpaqiçində,
özü,həmişəsırtıqbirhaldagülümsəyənüzünəheçyaraşma-
yanbirsurətdəqaş-qabaqlıvəkədərliidi.Qazanxanonube-
ləgörübhəyəcanlasoruşdu:

–Nəxəbərləgəlmisən,oğul?
Yalınçaqgünlərlədüşünübtaxındığıtəəssüflüvəyanıqlıbir

tövrləağlamsına-ağlamsınacavabverdi:
–Xansağolsun,kaşgetməyəydim!Kaşbuqaraxəbərigə-

tirənmənolmayaydım!..Beyrəkiçoxdanöldürüblər...
Xanbeşildənbəriheçbirizi-sorağıolmayanBeyrəkinöl-

düyünəonsuzdainanmışolduğuhalda,Baniçiçəyinonainan-
mayacağınıbildiyindən,həmdəözübuxəbəriyəqinetmək
qəsdiləsoruşdu:

–Bunabirsübutun,dəlilinvarmı,oğul?
Yalınçaqax-uflaheybəsiniaçıboradanüstündəqanləkə-

ləriqurumuşnəqşəli-cizgilibiripəkköynəkçıxardı.
–Budur,–deyəiçiniçəkə-çəkəizahatverməyəbaşladı,-bu-

dur,qardaşdançoxsevdiyimdostumBeyrəkinqanlıköynəyi...
Həryeriqarış-qarışgəzdim.Nəəzablarçəkdim,budasonu...
Ax,qardaşımBeyrək!..Gözlərimkorolaydı,bugünügörmə-
yəydim!..–deyəo,əlinindalıiləguyagözlərininyaşınısilib
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qəzəblibirsəslədavametdi.–Bunumənəgöstərənçobanı
bütünobasıiləqırmaqistədim.Yalvarıbayaqlarımadüşdü.Bir
dəfikirləşdimki,oyazığınnəgünahıvar.AxıBeyrəkiburdan
oğurlayıbaparmışdılar...Çobanmənədanışdıki,onunmeyiti-
nibeşilbundanəvvəlmeşəniniçindəbirtaladatapıbmış.Gə-
tiribqayda iləbasdırıblar.Köynəyidəsaxlayırmışki,bəlkə,
dalıncagələnvəköynəkdənonutanıyanola...Var-yoxumuo
çobanaveribköynəyialdım...

QazanxanYalınçağınbudəlilinəinanmayabilməzdi.An-
caqyenəyoxlamaqistədi;soruşdu:

–Oğul,oçobanhardaydı?
–Uzaqlarda,çoxuzaqlarda...Dərbənddəndəotərəfə.Kö-

çəribirçobandı.İndikimbilirharalaraköçüb...
BusözlərləYalınçaqQazanxanıhamanyerəadamgöndə-

ribdedikləriniyoxlamaqfikrindəndaşındırmaqistəyirdi.Son-
rasözüəslmətləbüstəçəkibdedi:

–AğamQazan,buxəbərimənBaniçiçəyəyetirəbilmərəm...
Yazıq,bədbəxtqız...Nəuğursuztaleyivarmış...Nişanlısıbelə,
qardaşıelə...İndionunhalınəolacaq?Uğursuzdeyəkimsə
yaxındurmaz...Ancaqmən...-deyəYalınçaqyanıqlıkimibirah
çəkdi.–Mən...Beyrəkinxatırına,dostumQoçərinxatırına,hər
şeyərazıyam,özümüobədbəxtqızınyolundaqurbanetmə-
yəhazıram...Həttaözcavanbəxtimionunuğursuztaley ilə
bağlamağada...

QazanxanYalınçağınürəyindənkeçənləribilirdi.Ozahirən
minnətqoysada,nəinkitəkonun,həttaənadlı-sanlıbəyzadə
vəxanzadələrindəBaniçiçəkkimimərd,vəfalıvəgözəlbirqız-
laevlənməyəminnətivardı.AncaqQazanxanbununüstünü
vurmayıbYalınçağı:

–Yoldangəlmişsən,getdincəl!-deyəyolasaldı.
QazanxanqanlıköynəyiarvadıBurlaxatunvəbirneçətəc-

rübəli,dilli-ağızlıarvadlaBaniçiçəyəgöndərdivətapşırdıki,
onunkönlünüalıbtəklikdən,qəm-qüssəiçindəyaşamaqdan
əlçəkdiribərəgetməyərazıetsinlər.
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Baniçiçəközəliilətikibnəqşəçəkdiyiqanlıköynəyitanıdı,
bağrınabasdı.LakinBurlaxatunabildirdiki,kimsəyəərəget-
məyəcək.BugündənBeyrəkinçadırınaköçübömrününaxırı-
naqədəronunadıiləyaşayacaqdır...

Baniçiçəyinərəgetməktəklifiniqətisurətdərəddetməsi-
nəbaxmayaraq,Yalınçaqbəyoradanköçmür,hərvasitəiləona
yaranmağaçalışır,Qazanxandaonaümidverirdiki,qızgec-
tezrazıolacaqdır.BunagörədəBaniçiçəyinxəbəriolmadan,
sözyayılmışdıki,guyao,Yalınçağaərəgedir.

4. GƏ Mİ DƏ

Küləkyatmışdısada,dənizhələdalğalıidi.Gəmiçilərara-
sında«ölüdəniz»adlananbuküləksizdalğalıdənizqorxulu
idi.Küləkəsəndə,dalğalarıçoxucalmağaqoymayıbyayırvə
yelkənlərədolubgəminiirəlibasdıqcaonunmüqavimətiniar-
tırır.İndiisə,başlarıaçılmayandalğalargəmininhərtərəfin-
dəndağkimiucalır,gəmiləngərvurduqca,yelkənlərqırıqquş
qanadıkimicansızbirhərəkətləyırğalanırdı.Ümidyalnızkü-
rəklərəqalmışdı.Gəmininhərikitərəfindənqırxayağınayaq-
larıkimisuyauzanankürəklərmüəyyənmüntəzəmfasilələrlə
enibqalxır,bəzəngəmininaltındanqaçansuyaçatmır,bəzən
dəazqaladəstəyəqədərsuyagirirdi.

Göyərtədə,payızaxşamınındənizayazındansərnişinlərtit-
rəyir,aşağıdakürəkçəkənlərisə,qan-təriçindəidilər.Yayınqız-
marında, qışın şaxtasında, həmişə çıl-çılpaq kürək çəkib
qan-təriçindəolanbubədbəxtlərömürlükbuəzabaməhkum
idilər.Onlarıqoşa-qoşadal-dalaoturtmuş,ayaqlarındanmöh-
kəmzəncirləgəmiyəbəndetmişdilər.Yemək-içməkləri,yat-
maqları,hərşeyləriburada,burütubətli,qətranqoxulubir
parçataxtaüzərindəidi.Üstünügöyərtəörtmüşbuyerəgün
düşməzdi.Kürəkdəliklərindəngələntutqunişıqdaonlarha-
mısıbozumtulqarakölgələrkimigörünürdülər.Aradagəzən
əliqırmaclınəzarətçilər«tənbəllik»edənləridöyəclər,buəza-
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badözməyibölənləriisə,dənizəatardılar.
Bubədbəxtləriniçindəağalarınaüsyanedibməhkəmələr

tərəfindənkürəkcəzasınaməhkumolunmuş«canilər»,dün-
yanınqulbazarlarındasatınalınmışzənciqullarvədənizqul-
durları-qursanlartərəfindənsoyulangəmilərdətutulanvəya
bizimtanıdığımızŞöklüMəlikinadamlarıkimifırıldaqçılartə-
rəfindənsaxtasənədlərləməhkumcaniadıiləsatılancavan-
lardavaridi.

Dünyanınənmüxtəlifxalqlarındanolanbukürəkçiləruzun
illərboyuyan-yanaoturmağaməhkumolduqlarından,hamı
bir-birinindiliniaz-çoxöyrənmiş,bir-birinidoğmaqardaşki-
mitanıyırvəsevirdilər.

İndibeşildiki,Beyrəkvəyoldaşlarıbugəmidəkürəkçiidi-
lər.Onlarıbir-birindənuzaqguşələrdəzəncirləbəndetmişdi-
lər.Hərnəqədərbuömürlükəzablı zindandanqurtarmaq
üçüngəmininbirqayayaçarpıbparçalanmasındanbaşqabir
ehtimalyoxdusada,onlarhamıyenəxilasolmaqümidiləya-
şayırdı.

Ümid!..Buböyükxilaskarqüvvəolmasa,insandözülməz
məşəqqətlərədözəbilərmi?!İnsanki,dünyadayaranmışların
ənmükəmməlidir,ümidvəinamı,ağılvəiradəsisayəsindəən
çətin,ənçıxılmazvəziyyətlərdənçıxmağaqadirdir.Üstünüqa-
lınbuzdağlarıbasmışyerinmərkəzindəkiosönməzəbədiatəş
necəhərdəqiqəbiryoltapıbvulkanhalındafışqırarvəbuzları
əridibsuya,buxaradöndərəbilərsə,insanqəlbindəkiazadlıq
ümididəbirgünfürsəttapınca,əsarətzənciriniazadlıqqılın-
cınaçeviribzülmvətəzyiqiməhvedər.Məhkuminsanlarıya-
şadandabuböyükümiddir...

Beyrəkvəyoldaşlarıdabuümidləyaşayır,hərgün,hərdə-
qiqə,həranbeləbirfürsətdüşəcəyinigözləyirvəbunaqo-
vuşmaq üçün bacardıqlarını edirdilər. Su illər uzunu
dama-damaqalınqartdaşınecədələrsə,onlardanhərbiri
zəncirlərini,onlarınbəndolduğumöhkəmpalıdağaclarını
dişlərilə,dırnaqlarıilədidirdilər.Onlarınhərbiribütüngün
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davamedənəzabvəməşəqqətdənsonratərvəüfunətqoxu-
yansərttaxtalarınüstünəuzanıbyatdıqdavəgözəlvətənlə-
rini,munisvəmehribananavəbacılarını,oğulvəuşaqlarını
röyadagörür,oyanıbsərthəqiqətləüz-üzəgəldikdə,nifrətvə
qəzəbləridahadaartır,xilasolmaqüçünəzmvəiradələrida-
hadaqüvvətlənirdi.

Kürəkçilərbuağırəzabdan,buömürlükzindandan,ölüm-
dəndəminqatağırolanbuağırəsarətdənqurtarmaqüçün
yeganəbirçarətapmışdılar.Bukiçikbiryegəidi.Gəmiəmələ-
lərindənbiritərəfindəngizlincəkürəkçilərəverilənbuyegə
Beyrəkəqismətolmuşvəaralarındaqoyduqlarıqəraragörə
Beyrəkbuvasitəiləqurtardıqdansonrabirtəhəryoldaşlarını
daxilasetməliidi.

Beyrəkgəmininənsəs-küylüzamanlarındakürəkçəkərkən,
ayağındakızəncirinbirhalqasınıgündəbirazsürtübkəsirdi.
Buzamanlardahamıgöz-qulaqolubbirtəhlükəduyduqda,
gizliişarəiləonuxəbərdaredirdilər.İluzunudavamedənbu
təhlükəli zəhmət sayəsində (çünki gəmi nəzarətçiləri belə
adamlarıhamansaatöldürübdənizəatırdılar),halqanıyarı-
danartıqkəsmişdi.

***
Gəmisahiləçatmış,düşənlərdüşmüş,minənlərminmişdi.

Gecəçökmüş,hamıyuxuyagetmişdi.BirdənBeyrəkinbaşıüs-
tündəkigöyərtədənqopanbirtappıltıonuoyatdı.Beyrəkyat-
maqistəyirdiki,birdəngöyərtənindəliyindənözanadilində
danışıqsəslərieşitdi.

–Gördünmü!–deyəyoğungursəslibirisiqəhqəhəçəkdi,-
diveraxçamı,mərciuduzdun!..BunaRumgürzüdeyərlər.Uruz
bəykimibirpəhlivanınəlindəbeləbirsərpuşnədir,birqalanı
dauçurdar...

–Vah,vah!..–deyədahayoğunvəküpdənçıxankimibo-
ğuqbirsəsbunacavabverdi.-Neylədin,aqardaş!..Onumən
Yalınçaqbəyətoyərmağanıalmışdım...
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Obirisidahauzunqəhqəhələrləgülübdedi:
–Kaşki,indibaşındaolaydı!
Boğuqsəsciddibirədailəcavabverdi:
–Elədemə,qardaş,indiYalınçaqbəyböyükadamolubBa-

niçiçəkləevlənir.Baybecanbəyinyerinəbizəbəyolacaq...
Busözlərieşidəndə,Beyrəkinsinəsindənqeyri-ixtiyaribir

fəryadqopdu.Busəsəözüdədiksindivəözünüyuxululuğa
vurduki,nəzarətçilərbirşeyduymasınlar.

Beyrəkinbaşıüzərindəkigəmihücrəsindədanışanlariki
bazərganidi.Bunlardanbiri-gürzgətirən,uzaqölkələrdəngə-
lirdi.Obiri-sərpuşalan isə,bu limandaminmişdi.Hər ikisi
Beyrəkinvətəninəgedirdilər.Onlaryeyibiçmiş,keflənmiş,ara-
larındamərcçəkmişdilər.Gürzbirzərbədəsərpuşuəzibpar-
çalamışdı. Qazan xanın oğlu Uruz bəy gürzü pay aparan
bazərganYalınçağınböyüyübbəyolacağınıeşidəndə,biraz
əvvəlgürzüvuranda,sərpuşunonunbaşındaolmasınıarzu-
ladığıhalda,indirəyinidəyişməliolubmüsahibinədedi:

–Eh,aqardaş,bəydediyinnədir,bəyənmədiyinnədir?..Bu
yaxınşəhərdəməndəgərəkonabirərmağanalam.Başımızın
böyüyüolacaq...Bəsbelə,elgözəliBaniçiçəkaxırYalınçağa
qismətoldu!

–QəbrinçatlasınBeyrək!-deyəobiribazərganonunsözü-
nütamamladı.

–YazıqBeyrəkinqəbrivarmıçatlaya?
–Var...var...YalıncaqgedibDərbənddənotayaçıxmış,onun

ölümxəbərini,qanlıköynəyinigətirmiş...Baniçiçəköztikdiyi
köynəyitanımış...

–Beləde...yoxsaBaniçiçək...
Busözlərdənsonrabazərganlarartıqsöhbətidəyişdilər.
Beyrəkinbağrıçatlayırdı.VəfalıBaniçiçəyin,ata-anasının,

bacılarınınxainYalınçaqtərəfindənbeləvicdansızcaaldadıl-
masıonuhərşeydənartıqyandırırdı.Buağıriztirablıillərdə
onunözükimionlardayəqinhərgünümidləyaşayır,onun
yolunugözləyirdilər.

97



Oxainbualçaqyalanıiləonlarınsonümidlərinidəqırmışdı.
AxBaniçiçək...Sənbuyalananecəaldandın?!
Qanlıköynək!
Ax,rəzil,alçaqYalınçaq!..,
Beyrəkvargücüiləbağırmaq,bazərganlaraeşitdirməkis-

təyirdiki:
«Yoxyalandır,mənölməmişəm,sağam!..»
O,yerindəqımıldandıvəayağınavurulmuşağırpaslızən-

cirinqıcırtısısankionuehtiyatlıolmağaçağırdı.Yox,obağır-
mamalı,bir-ikigündədözməli,ayağındakızənciriqoparıbbu
səyyarzindandanqaçmalı,Yalınçağıntoyunuyasaçevirməlivə
yoldaşlarını xilas etməli idi... Bu vəzifə duyğusuonun şəxsi
hisslərinəqalibgəlibonuehtiyatlıolmağaməcburedirdi.

Səhərəyaxınşiddətlibirküləkəsməyəbaşladı.Ləpələrbar-
gahdadurangəminiyırğalayırdı.Havaişıqlananda,gəmihə-
rəkətetdi.O,sahilboyuncairəliləyirdi.

Beyrəkyanındakıyoldaşınaişarəetdi.O,kürəyədahamöh-
kəmsarıldı.Beyrəkisə,hamıiləbərabər,kürəklərinhərəkətinə
uyğunolaraqəyilibdüzəlirdisədə,hərikiəliiləzəncirikəs-
məkləməşğulidi.Nəhayətovargücünütoplayıbhalqanıqır-
dı, halqa azacıq aralandı: Beyrək sevincindən gözləri
parıldaya-parıldayayoldaşınıköməyəçağırdı.Odakürəyibu-
raxıbikisibirdəngücelədi.

Zəncirqopdu.Buandahərəkətsizqalanbirkürəyinbaşqa-
larınadamaneolduğunugörənnəzarətçionlarınüstünəyü-
yürübqamçınıqaldıranda,Beyrəkqaplankimionunüzərinə
atıldı.Belindəkixəncəriqoparıbqəbzəsiləonungicgahınabir
zərbəvurdu.Xəncərisiyirdivəgöyərtəyəçıxanqapıyasarıyü-
yürdü.Onu,əlindəsiyirməxəncərgörənobirinəzarətçiləröz-
ləriniitiribkürəkçilərinayaqlarıaltınagirdilər.Beyrəkgöyərtə
çıxandayoldaşlarına:

–Sağolun,qardaşlar,yaxındagörüşərik!-deyəbağırdıvə
yüyürübözünüköpüklənəndalğalarınqoynunaatdı.

Yelkənlərşiddətliküləkdənqabarmışvəkürəkçilərqəsdən
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kürəklərieləqüvvətləçəkirdilərki,Beyrəkdalğalarınköpükləri
içindəbirandagözdənitibyoxoldu...

5. DƏ Lİ OZAN

Beyrəkobalarınayaxınlaşanda,yoldaqocabirozanarast
gəldi.

–Ozanbaba,harabelə?-deyəsoruşdu.
–Toyagedirəmoğul,Yalınçaqbəyintoyuna...
–Babatoydanəqazanacaqsan?Gəlbuatısənəverim,qo-

buzunumənəver!..
Qocaozanaltdan-altdanbirata,birBeyrəkəbaxdı.Beyrə-

kisaç-saqqalbasmış,güngörmədiyindən,rəngisaralmışdı.Al-
tındakıatpisdeyildi.Ozanbirazşübhələndi.

Beyrək:
–Qorxma,baba,-dedi,-gümüşqınlıpoladbirxəncərverib

almışam,özmalımdır.Peşmanolsan,Bayburabəyevinəgə-
lərsən,qobuzunuqaytararam...

Qocaozandüşündüki:«Səsimbatıbnəfəsimkəsilmədən,
biratdırəliməkeçib,qoyalım».Qobuzuveribatımindi,geri
qayıtdı.

Beyrəkqobuzuçiyninəsalıbyoladüzəldi.Özobalarına
gəldi.

Beşildirgörmədiyievlərini,evinönündəatasıiləbirgəöz
əliiləəkdiyiyaşılsöyüdüsaralıbsolmuşgörəndə,ürəyidö-
yündü,dizləriəsdi.Söyüdündibindənaxanbulaqbaşındadu-
rubağacasöykəndi.Gördüki,kiçikbacısıəlindəsəhəng,suya
gəlir.Xeyliböyümüş,boyatmış,ancaqrəngisolğun,qaş-qa-
baqlı,yaşınayaraşmazqarageyimlivəçoxpərişandır.Yüyü-
rübonuqucaqlamaq,bağrınabasmaqdanözünüzorlasaxladı.
Həmözdərdinigizlətmək,həmonunkönlünüaçmaqüçün
qobuzuəlinəalıbçalmağabaşladı:
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Axanımqız,biriçimsuversənə!
Axanımqız,nədərdüzveribsənə?

Bacısıqəmdənkölgələnmişirialagözləriləyalvarıcıbirəda
iləonabaxıbdedi:

–Çalma,ozan,çalma...Bizəçalmaq,çağırmaqnəyaraşır...
Söylətməməni,dərdimböyükdür...

ÇalğısəsinəBeyrəkinböyükbacılarıdaevdənçıxıbgəldi-
lər.Beşildirqulaqlarısəsdə,gözləriyoldaolanbacılarhərgə-
ləndən, hər keçəndən xəbər sormağa, soraq almağa adət
etmişdilər.Sonqaraxəbəronlaraçatmışdısada,yenəümidlə-
riniüzməmişdilər.Yerliozanlarbuqapıdaqobuzçalmaz,oxu-
mazdılar.Buozankimisəqəribdi.Uzaqlardangəlmişdi.Bəlkə
ondabirxəbərola...

Beyrəkbacılarınıbeləqəmgin,məyusgörəndə,ürəyigöy-
nədi,dili-dodağıtitrəyə-titrəyə,səsiəsə-əsə,onlaramüraciət
etdi.

–Xanımqızlar,keçmişola,sizənədərdüzverib?Ortancıl
qızhəzin-həzinbeləcavabverdi:

–Atamızyolgözləməkdəngözdənoldu,anamızqəmdən
qüssədənyatağadüşdü,aslankimibircəqardaşımızbeşildir
yoxolub...

Böyükbacıhəryolçudan,hərqəribadamdansorduğuki-
miBeyrəkdəndəsordu:

–Ozanqardaş,çoxyaşayançoxbilməz,çoxgəzənçoxbi-
lər deyərlər. Sən də ellər-obalar gəzmişsən. Şəhərlərdən,
kəndlərdənkeçmişsən...Söyləgörək,Beyrəkadlı,boylu-bu-
xunlu,qaraqıvırcıqsaçlı,qonurşəhlagözlü,aslanbiləklibir
igidgörmədinmi?Biryerdəgördüklərini,bildiklərinieşitmə-
dinmi?

Beyrəkinürəyiköyrəldi.Sankihulqumundadüyünlənibqa-
lanbirşeyonuboğurdu.Əyilibsənəyigötürdü,bir-ikiudum
suiçdi.Sonrasöhbətidəyişməküçündedi:

–Xanımqızlar,ürəyimədamdı.Üçgünkeçməzqardaşınız-
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danşadxəbəralarsınız...Üçgündüryolgəlirəm,acam,mənə
birazqatıqdan,əppəkdən,verərsinizmi?

Beyrəkbusözlərieləinamladediki,qızlarınüzügüldü.
Onuevəapardılar,yediribdoydurdular.Beyrəkdurubgetmək
istəyəndə,divardanasılmışözqaftanınıgördü.Üst-başınaba-
xıbböyükqızadedi:

–Xanımqız,toyagedirəm.Üstüm-başımköhnədir.O,qaf-
tanıveringeyim,qayıdandagətirərəm.

Qızqardaşındanqalanhərşeyimüqəddəsbirşeykimiqo-
ruyurdu.Ancaqbuxoşxəbərozanınkönlünüqırmaqistəmə-
yibqaftanıonaverdi.Özüotaqdançıxdı.

Beyrəkqaftanıəyninəgeyibçıxanda,onugörənböyükba-
cısıBeyrəkəbənzədibeləürəkdələnbirsəsləhönkürdüki,
Beyrəkingözləriixtiyarsızyaşardı.Arxasınabaxmadan,yoluna
davametdi.Ancaqbildiki,bupaltardabəylərdəonutanıya-
caqlar.Dost-düşməniniayırdetməküçün,özünühələtanıt-
mamaq məqsədilə, həyətdən bir dəvə çuvalı götürüb
qoltuğunavurdu.Birazsonraözünüağaclığaveribçuvalıdəl-
di,başınakeçirdi,özünüdəliliyəqoyubtoyyerinəgetdi.

***
CeyrandüzünəyaxınçəməndəBaniçiçəyinvəBeyrəkinça-

dırlarıətrafındaal-əlvanipəkli-bəzəkliçadırlarqurulmuşdu.
Çəmənlikdənbaşlanıbgetdikcəartanvəqalınmeşəiləbirlə-
şənkolluqlarvəxırdaağaclarpayızınəvvəllərinəməxsusala-
bularənglərəboyanmışdı.

Çadırlardanbirazaralısarıyaçalanyaşılotlarvəsarı,göy,
alçiçəklərlədöşənmişaçıqlıqdameydanqurulmuş,ortadataxt
üstündəQazanxanoturmuş,ətrafınaadlı-sanlıbəylər,igidlər,
pəhlivanlardüzülmüş,camaatböyükbiryarımdairəhalında
arxadadurmuşdu.

Beyrək,əynindəyırtıqçuval,çiynindəqobuz,gəlibyetişən-
də,bəylər,igidlərYalınçağınüzüyünüuzunbirağacınhaçası
arasınaasıboxlanişanatırdılar.Beyrəkdinməzcəgəlibbəylə-
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rəyaxınbiryerdədurdu.Tanıdığıadlı-sanlıyaxşıigidlər,ox
atanda:

–Hey,əlinvarolsun!-deyəçığırıbəlini-əlinəvururdu.Ya-
lınçağınoxunişanayaxınbeləkeçməyəndə:

–Əlinqurusun,barmaqlarınçürüsün!-deyəqəhqəhə ilə
gülürdü.

Beyrəkinsəsi,atılanoxlaraçığırtılarlaözmünasibətinibil-
dirəncamaatınsəsinəqarışıbbəylərəçatmır,yalnızyaxında
olanadamlardönübheyrətləonabaxırdılar.O,yavaş-yavaş
bəylərətamamiləyaxınlaşıböncərgəyəkeçdi.Yalıncaqbirdə
atanda,oxheçağacınbaşınaçatmayıbaşağıdankeçdivəbir
azoyandayerədüşəndə,camaatgülüşdü.Beyrəkəlinibir-bi-
rinəçırpıbqəsdəndəlicəbirqəhqəhəçəkdivə:

–Əlinqurusun,barmaqlarınçürüsün,beləoxatan!-deyə
eləbərkdənçığırdıki,hamıiləbirgəQazanxandadönübona
baxdı.Beyrəkheçkəsitanımırvəsaymırmışkimi,birdəəlləri-
nibir-birinəçırpıbqəhqəhəçəkdi.Onunbeləgülüşühamını
birdəgüldürdü.PərtolmuşYalınçaqkəskinbirhərəkətləona
sarıgetdisədə,bəylərdənvəxüsusənQazanxandançəkindi-
yindən,Beyrəkivurubsöyməkəvəzinəyayınıonauzatdı:

–Nəgülürsən,adəliozan!-dedi.-Buqobuzçalmaqdeyil,
oxatmaqdır,bacarırsan,gəlsənat,sonragül!..

Beyrəkoxatanlarcərgəsinəgəldi,yayıaldıvəoxuqoy-
madan,sınayırmışkimi,girişiçəkəndə,yayortadanikiparça
oldu.

–Beləyayuşaqlaraturağayatmağayaxşıdır!-deyəistehza
iləgülübyayınparçalarınıyerəatdı.Onabirneçəyayverdilər.
Hamısısınaqdankeçirəndəqırıldı.

Qazanxanıntaxtınaüstünütozbasmışqalıncabiryaysöy-
kənibdururdu.BuBeyrəkinyayıidi.Özbaştutmayantoyge-
cəsindənbəriçadırındaasılıbqalmış,Baniçiçəkkimsəniona
toxunmağaqoymamışdı.İndiYalınçaqfürsətdənistifadəedib
onugətirmiş,ancaqbəylərgüclərinisınayıbkimsəçəkəbilmə-
diyindən,oraqoymuşdular.
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Yalınçaqdəliozanıpərtetməküçün:
–Hanı,oBeyrəkinyayınıverin!-deyəçığırdı.
Beyrək yayı əlinə alanda, xoş günləri, o günlərin vəfalı

dostları, indigəmidəkürəkçəkənyoldaşlarıyadınadüşdü.
Meydanbaşınadolandı.Yayəlində,biranmütərəddidqaldı...

BunuzəiflikəlamətizənnedənYalınçaqməğrurbirədailə
dilləndi:

–Hey,nədurubsan,dəliozan,atsana!..
Beyrəkdiksinmişkimi,kəskinbirhərəkətləbaşınıdikqal-

dırıbmeydanısüzdü,üzünüQazanxanavəbəylərətutub:
–Vəfalıdostlar,ər igidləreşqinə!-deyəoxuqoydu,kirişi

çəkdi.Oxunqopmasıiləüzükhaçadanyoxoldu.
Hamıiləbirlikdəbəylərdəəlçalıbbirağızdan:
–Sağol,varol!...-deyəonualqışladılar.
Qazanxanümumisəs-küyiçindəişarəiləonuyanınaça-

ğırdı.Hamısusdu.
Xan:
–Sağol,ozan!-dedi.-İstəməndənnəistəyirsən.İpəkçadır,

qul-qaravaş,qızıl-gümüş...nəistəsənverəcəyəm!Dəliozan
bağırbasıbbaşəydi.

–Sağlığınıistəyirəm,xan!-dedi,sonrabirdənqəhqəhəçə-
kibgüldüvəəliiləYalınçağıgöstərib:-Busaydıqlarınıonaver,
xan,-dedi,-bəlkəgözüdoysun.Özgəpayındagözüolmasın!..
Mənəisə,birhovurluqtoybəyliyiniver...

Qazanxangüldü:
–Vaysəni,dəliozan!–dedi.-Belətoyunbelədəbəyiolar!..

Sonraüzünübəylərətutubucadandedi:-Bəylər,bugünkitoy
bəyliyimbudəliozanınolsun,qoyharagedir-getsin,nəedir-
etsin...

Dəliozanqobuzunuçomaqkimiəlinəalıbyuxarıqaldırdı
vəyüyürə-yüyürəbəylərcərgəsindənkeçibqaracamaatıniçi-
nəqarışdı:

–Haydı,ardımca!-deyətoyyeməkləribişənqazanlarasarı
gedibyetcək,sağına-solunatəpikiləvurubhamısınıyerəda-
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ğıtdıvəardıncagələncamaata:
–Aparın!–deyəbağırdı,-itlərinizə,köpəklərinizəqismətol-

sun!
Sonraözütəkqızlar-gəlinlərüçünqurulmuşiritoyçadırı-

nasarıgedibiçərigirdi.
–Butoydagərəkdəliozançalıb-çağıra!-deyəçığırdıvə

zurnaçılarıqovdu.Qızlar-gəlinlər bir-birinədəyibçığırışdılar.
MəclisinbaşındaoturanBurlaxatunayağaqalxıbozanaacıq-
landı:

–Çıxbayıra,dəlioğludəli!Bunəcürətdir?!Beyrəkonabaş
əyib:

–Xanım,-dedi,-acıqlanma,Qazanxandanmənəbuyuruq
olub!

Burlaxatunozanınədəblədanışıbhərəkətetdiyinigörən-
də,acığısoyudu.Birazyumşaqsəsləsoruşdu:

–Yaxşı,bəsistəyinnədir?
–İstəyimodurki,xanım,mənqobuzçalım,ərəgedənqız

oynasın!
Busözlərideyibqobuzunusinəsinəbasdıvəçala-çalado-

lanmağa,gözaltındanməclisdəolangəlinləri,qızlarısüzmə-
yə başladı. O, Baniçiçəyi axtarır, onu öz gözü ilə görüb
halından-tovrundanbuişənecərazıolduğunubilməkistə-
yirdi.

Burlaxatunisə,bilirdiki,Baniçiçəkduruboynayandeyil;
çünkiəslinəbaxsan,onəinkiYalıncağa,ümumiyyətləərəget-
məyərazılıqverməmişvəbugünkütoyməclisinidəonaguya
könlünüaçmaqüçünQazanxantərəfindənverilənböyükbir
qonaqlıqkimiqəbuletdirmişdilər.Sonraguyadüyagörmüşar-
vadlaronudilətutacaq,əmri-vaqeqarşısındaqoyubrazıedə-
cəkdilər.Məclisəgələnqızlar-gəlinlərhamıgeyinibbəzənmiş
olduqlarıhalda,Baniçiçəkadi,sadəvətutqunrənglibirpal-
tardaidi.QazanxanınvəBurlaxatununsözləriniyerəsalma-
maqüçünməclisəgəlmiş,Burlaxatununarxasındabaşıaşağı,
üzüyarıörtülüoturmuşdu.
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DəliozanınçalıbhərləndiyinigörənBurlaxatun,QısırYen-
gəadıiləməşhurolanyaşlıca,şişmanbirqadınaişarəetdiki,
gəlinadınaduruboynasın.

Beyrəkçala-çalagəlibbirbucaqdadurdu.Gəlininoynama-
sınıgözlədi.

Yengəayağaqalxıbəl-qolaçdıvəsüzə-süzəBeyrəkəsarı
gəlməyəbaşladı.

Beyrəkbunugörəndə,öz-özünəgüldüvəoyunhavasına
uyğunoxumağabaşladı:

Saçbirçəyinçəngə-çəngə,
Gəlözünüsalmarəngə,
Əsdirmə,ayQısırYengə!
Kənardur,gəlinoynasın,
Getotur,gəlinoynasın!..

QısırYengəpərtolub,qollarıyanınadüşdü.
–Buy,budəlimənihardantanıdı!-deyədeyinə-deyinəöz

yerinəqayıtdı.
Beyrəkyenəqobuzçalıbgəlinigözləyirdi.BudəfədəBur-

laxatunuzun,arıqvəelarasındaYağrıcaFatmaadıiləməşhur
birqadınaişarəetdi.Odaəlacsızayağaqalxdıvəuzunqolla-
rınıqaldırıbörpəyiniyelləyəndə,uçmağahazırlaşanbirleylə-
yəbənzəyirdi.

Beyrəkyenəöz-özünəgülübqobuzuçala-çalaoxudu:

Uçarsan,çoxəl-qolatma
Qaşgözünüçoxoynatma,
AyYağrıca,qaraFatma,
Kənardur,gəlinoynasın,
Getotur,gəlinoynasın!

Busözlərieşidəndəarvadınaçılmışqollarıhavadadonub
qaldıvəbirdən:
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–Buy, buy! – deyə ulaya-ulayaöz yerinəqayıtdı.Hamı
bərkdəngülüşdü.

İşibeləgörənBurlaxatundönübBaniçiçəyədedi:
–Dur,qızım,çarənədir?Yoxsabudəlibizdənəlçəkən

deyil!
Baniçiçəkbaşınıaşağısalıbdinmirdi.Qazanxanınarvadı

Burlaxatununsözündənçıxmaqhörmətsizliksayılsada,orta-
yaçıxıboynamasıdarazılıqkimianlaşılacağından,yerindən
tərpənmirdi.Onunürəyindənxəbəriolmayanbəzibəyarvad-
larıözgəlinlikvaxtlarınıyadasalıbBaniçiçəyinbuhərəkətini
sadəcəbirutancaqlıqvəyanazsayaraq,ərkləəllərindəntu-
tubonuqaldırmaqistədilər.

BurlaxatunacavabqaytarmağıhörmətsizliksayanBaniçi-
çəkbuarvadlaraqəzəbləcavabverdi.

–Gəlinkimisə,buyursunoynasın.Mənəqonaqgəlibsiniz,
gözümüstəyerinizvar,yoxsaburdanətoyvar,nəgəlin!..

Beyrəksöhbətinuzandığınıgörübqobuzçala-çalaonlara
yaxıngəlməyəbaşladıki,işinnəyerdəolduğunubilsin.

Burlaxatunonugörübəliiləişarəetdi.Qadınlaryerlərinə
oturdular.O,üzünüBeyrəkətutubdedi:

–Bilirsənmi,ozansənialdatmışlar.Burdagəlin-flanyoxdur.
Buratoyməclisideyil,qonaqlıqməclisidir.

Beyrəknəolursa-olsun,Baniçiçəyigörməkməqsədilədedi:
–Nəolar,xanım,eləsə,BaybecanqızıBaniçiçəkkimisə,o

oynasın!
HamıdönübBaniçiçəyəbaxdı.Buyad,qəribozanınağzın-

danözadınıeşidəndə,Baniçiçəkdiksindi.Buozankimidiki,
qadınlarıbeləadlarıilə,ləqəbləriilətanıyırdı.Onunsəsindənə
isə,tanışbirahəngvəeləbirədavaridiki,onaəməletmə-
məkmümkündeyildi.BirazəvvəlBurlaxatununvəsairbəyar-
vadlarınınsözləriniyerəsalanBaniçiçəkvüqarlaayağaqalxıb,
üzüyarıörtülü,əlləriuzunörpəyinaltında,başıaşağıağır-ağır,
ayaqlarınıtərpətmədən,xalıüzərindəsürüşürmüşkimirəqsə
başladı.
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Onunqaşlarıçatılmış,uzunkirpiklərigözlərinikölgələmiş,
dodaqlarıəsəbibirhaldabir-birinəqısılmış,solğunüzündə
həzinbirvüqarvaridi...

Yox,yoxbuəzəmətvəvüqar,buhəyavəarsahibiolanbir
qızölmüşnişanlısınabeləvəfasızçıxabilməz,xüsusənYalın-
çaqkimibirarsızaərəgetməkdənsə,ölümüüstüntutardı!..

Beyrəksaxtaqiyafəsinivəvəziyyətiniazqalayaddançıxa-
rıb:«Bəsbunəişdir,nəxəbərdir?»-deyəçığırmaqistəyirdi.La-
kinözunuələalıbqobuzunahənginiduyulmadandəyişdi,
dahaağırbirhavayakeçdivəürəyinidələnbirsirriöyrənmək
üçün,danışırmışkimi,ağır-ağıroxumağabaşladı:

Xanqızısan,şahısangözəllərin.
Belədeyiladətibuellərin,
Açörpəyi,qoygörünsünəllərin!
Yoxsa,gözəl,söhbətolar,sözolar,
Ozandiyərəllərində,eybivar!..

Baniçiçəkəfsunlanmışkimi,onundediyinəəməletdi.Ör-
pəyinuclarınıburaxdı,onlarquşqanadıkimigərildi.Beyrək
onunbarmağındaözütaxdığıüzüyügörübtanıdı.Qobuzusi-
nəsinəbasıbçala-çala,onabirazdayaxınlaşdı,bütünməclisi
qaplamışdərinhəyəcanlıbirsükutiçində,pıçıldayırmışkimi,
yavaşcadanbusözlərioxudu:

AXanqızı,unutdunmupeymanı?
Nişantaxıbburaxdığınceyranı?
Sözveribənsözaldığınoğlanı?
Ozandiyər–Yalınçağaarolsun!
Beyrəkdiyər-Baniçiçəkvarolsun!..

Busözlərieşidəndə,Baniçiçəyinheyrətvəhəyəcandanəlləri
havadadonubqaldı.Beyrəkbirandaçuvaliləbirgəqoymasaç-
saqqalınısiyiribatdı.Baniçiçəkürəkdənqopanyanıqlıbirsəslə:
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–Beyrək!!!–deyəçığırıbonunboynunasarıldı.
Birdən-birətufanqopmuş,zəlzələolmuşkimi,hamıbir-bi-

rinədəydi.Qapıyayaxınolangəncqızlar:
–Beyrək!..Beyrək!-deyəçığıra-çığırameydanasarı,mey-

dandakıbəylər,igidlərçadırlarasarıyüyürüşdülər...
BeyrəkləBaniçiçəkQazanxanınhüzurunagəldilər.Beyrək

başınagələnmacəranımüxtəsərcədanışdı.Qazanxanhəriki
gəncinmərdlik,dözümvəvəfadarlığınıalqışlayıbdedi:

–Hazırel-obatoplanmışkən,toyunuzuedək!Beyrəketiraz
etdi:

–Yox,xanbaba,-dedi,-məniməhdim-ilqarımvar.Yoldaşla-
rımıqurtarmayınca,üzümgülməyəcək!

6. ÇAN SƏS LƏ Rİ

Beyrəkgəmidənsuyaatıldığısabahdanindiyəkimidincəl-
məmiş,yorğun-arğınsada,yenəgözünəyuxugetmirdi.Birsirr,
anlaşılmazbirməsələonunarahatedirdi.İndibeşillikhicran,
nigaranlıq,əzabvəiztirabdansonraonuhərzamandüşündü-
rənbuməsələ,sankiəvvəlkindəndahaböyükbirəhəmiyyətqa-
zanmışdı.Bugünata-anasının,bacılarının,Baniçiçəyinvəbütün
dost-aşnanınonunəqədərsevdiklərini,nəböyükbirümidvə
məhəbbətləgözlədiklərinivənəhayətnəböyükbirsevincləqar-
şıladıqlarınıözgözüiləgörəndə,beşillikdözülməzəzabvəiz-
tirablarınıunutmuşsada,ancaqQoçərinəsrarəngizbirsurətdə
yoxolmasınıeşidəndə,üzününvəyoldaşlarınınoişgəncəlima-
cərasıilkanlarındanbaşlayaraqxatirəsindəcanlanmışdı.Buxa-
tirələrinsondövrü:gəmidəkiişgəncələr,fəlakətyoldaşlarının
hərbirininməşəqqətli-acıqlıçöhrəsi,xilasolmaqüçünbəslə-
dikləriümidlər,buyoldaqurbangedənlər,boğazlarınadaşbağ-
lanıbdənizəatılanlar,qamçızərbələri,həqarətvəəziyyətlər...Hər
şey,hərşeygözününönündəaydıncanlanırsada,ancaqonu
narahatedənəslməsələni,fəlakətinbaşlanğıcınıxatırlayabil-
mirdi.Gəmidənəvvəlhərşeyuzaq,dolaşıqbirröyakimiqaran-
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lıqpərdələrəbürünmüşdü.Buqaranlıqpərdələrarasındanbə-
zənüzü-gözüseçilməz,dinməz-söyləməz,yarasayabənzəriri
qarakölgələr,bəzəngünəşşöləsinəbənzərbirişıltı,karvanzın-
qırovlarınıxatırladançansəsləri,bəzənsərinbirhava,sonraye-
nəüfunət,əl-ayaqları,göz-qapaqlarıqurquşunkimiağır...Yalnız
bircəşeyonunxatırındaaydınqalmışdı:cansəsləri!..

Sabahayaxınonuhuşaparmışdı:qaraqorxuncröyalarlado-
lubiryuxu...O,soyuq,yaşbirdaşamöhkəmsarınmışdır,başı-
nınüsüundəyekəiyrəncqarayarasalaruçuşur,birdənfırtına
qopur,üstünəuzandığıdaşdöşəmədönübgəmiolur,yarasa-
laririzəncirqırmaclarlaonuvurubkürəkçəkdirirlər.Ozənciri
qırmaqistəyir;tutubəl-qolunusarıyırlar;boğazınadaşbağla-
yıbdənizəatırlar.O,əl-qolatmaq,özləriniaçmaqistəyir,əlləri-
ayaqları, göz qapaqları qurquşun kimi ağır... uzaqdan, çox
uzaqlardanağır-ağırboğuqçansəslərigəlir...çansəsləri...

Beyrəkbusəslərəayılıbgözləriniaçdı...Beşildəilkdəfəidi
ki,rahatyorğandöşəkdə,iki-üçyaxınyoldaşıdaonunyanın-
dayatmışdılar.

Beyrəkbütünbuqaraxülyalarınboşbirröyaolduğunase-
vinibköksünüötürdüvəçevrilibyatmaqistəyirdiki,birdənye-
nəuzaqlardan,çoxuzaqlardançansəslərieşidildi.O,gözlərini
birneçədəfəqırpıbyan-yörəsinəbaxdı...yox,oartıqoyaqidi.
Diqqətlədinlədi.Müəyyənfasilədənsonraçanbirdəsəsləndi.
Beyrəkqalxıbçadırınqapıpərdəsiniaraladı.Sabahaçılırdı.Sa-
bahınsakit,səssizhavasındauzaqlardan,çox-çoxuzaqlardan,o
əzabvəişgəncədolugünlərinşərikiolanhamançansəsləribir
dədahaaydıneşidiləndə,Beyrəkbirdəneləçığırdıki,yoldaşları
dikatılıbhərəözsilahınıqapdı.Beyrəkçadırınqapısındadurub
əliiləsəsgələntərəfigöstərərəkbərkdən:

–Oradır,ora!!!–çığıra-çığıra,başaçıq-ayaqyalınotərəfə
yüyürməyəbaşladı.Yoldaşlarıonuzorlasaxladılarvəbirtəhər
özünəgətirdikdənsonraməsələninnəyerdəolduğunuanla-
yıbigidləritopladılar.BaşdaBeyrəkolmaqla,otuz-qırxatlı,dan
ağarandasirliqalayadoğruatçapdılar...
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***
Qaladakısaxtarahiblərbeş-oniləvvəlkihərbiehtiyattəd-

birləriniçoxdanunutmuşdular.Qalanınətrafınaçəkilmişxən-
dəklərinsuyuçoxdanqurumuş,içiniot,qamışbasmış,dəmir
bəndqapılarpaslanıbyerindənlaxlamış,vaxtiləqılıncvurma-
ğı,oxatmağıdabaşaranquldurlarindikökəlibpiylənmiş,dö-
yüşübsavaşmağıyadırğamışdılar.Bununlabərabərqalanın
içərisinidiribaşlıolanbircəkənaradamdagörməmişdi.

Qalaəsrarəngizbirsurətdəqeybolanadamlarıtapmaqvə
bunlardandili,ağzı,gözləritutulanlaraşəfaverməksayəsində
ziyarətgahaçevrilmişdi.Ətrafkəndlərdən,obalardanaxışıbgə-
lənadamlarqalayaburaxılmadığından,bəzəngünlərləonun
divarlarıdibindəqalıbşəfagözləməliolurdular.Bununəzərə
alanbəzimahiradamlaroradadaxmalartikibalveredir,qo-
naqsaxlayırvəziyarətgahsayəsindəasancavarlanmağaçalı-
şırdılar.

Sabahibadətiüçünçanlarçoxdançalınmış,sabahçoxdan
açılmışsa da, ancaq ziyarətgah-qalada qoca zəngçalandan
başqaoyaqheçbirkimsəyoxidi.Hərgecəolduğukimidü-
nəngecədəhıçqırıncayağlıyeməkləryeyib,yıxılıncatündşə-
rabdan içmiş rahib qiyafətli quldurlar hələ də xorhaxorla
yatırdılar.

Beyrək,atlılarıiləqalayayaxınlaşanda,nəzir-niyazvermək
üçündarvazaönünəyığışmışqocalı-cavanlı,arvadlı-kişilirən-
garənggeyimlizəvvarlararasınaçaxnaşmadüşdü;çünkiatlılar
dördnaladüzdarvazayasarıçapırdılar.Buzavallılareləgüman
edirdilərki,bu«müqəddəs»məkanaəlqaldıranınəliquruyar
vəişdir,orayabirxətərtoxunsa,dünyaalt-üstolar.

Zəvvarlarınqorxu,dəhşətvəhəyəcandoluçığırtılarınaəs-
laetinaetməyənatlılardarvazayaçatıbgüclübirzərbəiləqa-
pılarıpaslanmışdabanlarındanqoparıbsaldılarvəiçərigirdilər.
Hücrələrəvəotaqlarasoxulubyarısərxoş,yarıyuxulusaxtara-
hibləri həyətə yığdılar. Yalnız ŞöklüMəlik yox idi.Nəhayət
onundaiqamətgahınıtapdılar.O,qapınıaçmayıbbiryumur-
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tayerləşəcəkqədərkiçikbirpəncərəcikdəndəstəninbaşçısını
istədi.Beyrəkgəldi.ŞöklüMəlikonugörübtanıdıhələdəkefli
vəyuxuluolduğunuzənnedibözora-burasınıcimdiklədi.Bu-
nunamansızbirhəqiqətolduğunuanladıqda,gözləribərələ
qaldıvədilidolaşa-dolaşa:

–Oğlan,sənkimsən?!–deyəqarışıqsuallaryağdırmağa
başladı:–BilmirsənmibizxanlarxanıBayındırxanınbuyuruğu
iləbəylərbəyiQazanxanınamanındabuellərinqonağıyıq?
Sizineldəqonağıbeləmisaxlarlar?

Beyrəkacıvəistehzalıbirqəhqəhəiləgüldü:
–Mənac-yalavacyetimlərin,nakamöləncavanların,göz-

ləriyollardaqalananalarınfəryadsəsi,intiqampəncəsiyəm!
Bəli,bizimellərdətəmizvəəzizqonaqadınavurulanləkəni
qanlayuyarlar!..

ŞöklüMəlikkiçicikpəncərənidəörtübiçəriçəkildivəbe-
ləçıxılmazvəziyyətlərdəçoxzamanolduğukimi,anibirqə-
rara gəldi. Cavahirat sandığından heç olmazsa ilk aylarda
özünüdolandırmaqüçüncavahiratvəqızıldanbirovuccibi-
nədoldurdu;dibdəkipəncərədənbayıra,qəsrinlapdibindən
axançayaatılıbyaxındakımeşəyəqaçmaqümidiləotərəfə
yüyürdü.

İçəridənbircavabgəlmədiyinivəqapınınaçılmadığınıgö-
rənBeyrəkigidlərəişarəetdi.Birandaqalınpalıdqapınıqır-
dılar.Beyrəkiçərigirəndə,şöklüMəlik,arxasıiçəri,qollarını
qaldırıbpəncərədənatılmaqüzrəidi.Beyrəkbelindəkixən-
cəriçəkiboxkimionaatdı.Xəncərxaininikikürəyiarasından
sancıldıvəobirçuvalətkimibayıra,qəsrindivarıdibinəsə-
rələndi.

Beyrəkböyükbirhəyəcaniçindətutduğuişdənağırbirmə-
suliyyətvəpeşmanlıqduyurdu.Tutulanrahiblərinəqədərdin-
dirdi, qalanı nə qədər axtardısa, yuxu kimi xatırladığı o
qaranlıq,əzabvəişgəncələrlədoluzindandan,oradatapaca-
ğıumduğuQoçərvəsairqeybolmuşadamlardanbirəsər-əla-
mətgörmədi.
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İndio,Qazanxanabuözbaşınalığıüçünnəcavabverəcək-
di?Hamınınmüqəddəsbildiyibirməkanıbeləalt-üstedib
başçılarışöklüMəlikiöldürməyinəiləizahedəcəkdi?

Bayırdanqalanınqapısıağzındatoplaşıbşəfavəəlacuman
izdihamınhəyəcanlıhay-küyüeşidilməkdəidi.Onlarınqarşı-
sınanəüzləçıxacaqdı?«Beyrəksilahsız,müdafiəsizrahiblərə
hünərgöstərib!»–deyəeligidləriarasındasöylənəcəktənəli
sözlərinecəqəbuledəcəkdi?..

Beyrəkbuacı-üzücüdüşüncələrləbərabər:«yox,yox,bur-
dadır,burda,ozindanburdadır!»–deyəürəyindəöz-özünə
təkraredə-edə,qalanıqarış-qarışgəzir,ozindanıaxtarırdı.

Kənardanbaxanda,qaladazirzəmiəlamətigörünmürdü.
Aşağıqatdakı,əsasən,ərzaqambarıolanhücrələririağırsal
daşlarladöşənmişdi.Daşlarınüstünütozbasmış,onlarınha-
mısıtəkbirdaşimişkimi,bir-birinəmöhkəmbitişmişdi.Bura-
dazirzəmifilanyoxidi...

İndiyoldaşlarıdaBeyrəkəşübhəli-şübhəlibaxır,sözlədemir-
dilərsədə,gözlərindənonlarındabuişdənnarazıvəpeşmanol-
duqları,ürəklərindəBeyrəkidanladıqlarıaşkarduyulurdu.

Beyrəkbütünbuməsuliyyətiboynunagötürübxanlarxanı
Bayındırxanındivanındayoldaşlarınaaman,özünəcəzaistə-
yəcəyiniqətedərək,rahibləriburaxmaqvəqaladankor-peş-
mançıxıbgetməkistəyirdi.O,çanqülləsialtındaiki-üçpillə
ucalıqda,eni-uzunudörd-beşaddımolankiçikbirmeydança-
yaçıxıboradanyoldaşlarınavərahiblərəpeşmanlığınıbildir-
məkistəyirdiki,birdənrütubətlibirüfunətduydu.Obirayağı
yerdə,birayağıpillədədonubqaldı.Buqoxudaçansəsləriki-
mi,onunişgəncəli,əzablıgünlərininşərikiidi.Ohərşeyiunu-
dub əyildi. Diz çökdü, pillələrin arasında kiçik dördbucaq
dəliklərvardı.Burütubətvəüfunətqoxusuoradangəlirdi.Bey-
rəkyerindənsıçrayıbçılğınbirsəslə:

–Buradır,bura!..–deyəbağırdı.
İgidləryığışıbmeydançanındöşəməsiolanuzunsov,dörd-

künc,saldaşıitələdilər.Daşsiyirməbirqutuqapağıkimiaçıl-
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dıvəqaranlıqrütubətlizirzəmiyəenəndarpillələrgöründü.
Beyrəkvəbirneçəyoldaşıməşəlalışdırıborayaendilər.

Zirzəmiuzun,darbirdəhlizboyuncayan-yanadüzülmüş,
bir-birindənayrıkiçiküfunətlihücrələrdənibarətidi.Buhüc-
rələrdəkimisadəcəbihuşyatmış,kimiçarmıxagərilmiş,kimi
daşbirtaxtasarınmış,kimidizəqədərçirkabsuyuniçindəayaq
üstədurmuş,kimitavandanqollarındanyaayaqlarındanasıl-
mışxeylibiçarədustaqvaridi.

Boşhücrələrdənbirindədivarlardan iriqartalqanadları,
əcayib-qərayibdiv-ifritmaskaları,quruheyvankəllələri,ayı,
pələngdərilərivəsairəasılmışdı.

Saxtarahiblərbunlarıəyinlərinəgeyibbaşlarınataxaraq
əcayibhəyulalarşəklindəyarımbihuşdustaqlarıqorxudur,min
cürişgəncəiləonlardanistədiklərisirrlərialırdılar.

Beyrəkməşəlişığındabudustaqlarıyoxlaya-yoxlaya,nə-
hayətQoçərihücrələrinbirindəayaqlarındanbaşıaşağıasıl-
mıştapdı.O,ölükimihərəkətsizvətaqətsiz idi.Dustaqları
həyətəçıxardılar.Təmizhavanıntəsiriləonlarbir-birayılıböz-
lərinəgəldikcə,gözlərinəinanmır,heyrətvəsevincdənnəedə-
cəklərinibilmirdilər.

Çır-çılpaqolandustaqlarıgeyindirdilər.Qoçəridəzor-güc
huşagətiribatamindirdilərvəquldurrahiblərizirzəmiyədol-
durubqaladakeşikçilərqoydular,atlanıbqaladançıxdılar.

Darvazaağzındakıizdihamqurtarılandustaqlarıgörübbu-
radaqohum-əqrabasıolanlarbir-birinəsarmaşdılar. İşinnə
yerdəolduğunubaşadüşənizdiham,birazəvvəlrahiblərə
mütəəssib,kor-koranabirehtiramla,basqınçılaraqarşınifrət
yağdırdığıhalda,indi:

–Bəsmənimbalamhanı!
–Bəsmənimərim?!
–Bəsmənimqardaşım?–deyəbağrışa-bağrışaiçərisoxul-

maq,buvəhşətvədəhşətocağınıalt-üstetmək,fırıldaqçırahib-
lərididibparçalamaqistəyirdi.Beyrəkonlarısakitedibuludivanı
gözləmələrinitapşırdıvəatlılarıiləqaladanuzaqlaşıbgetdi.
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7. DƏ NİZ DƏ TOY

–Necəyəni,dənizdətoy,–deyəgəmisahibi təəccüblə
müştərininüzünəbaxırdı.–Məniyirmiildirgəmiçiyəm,hələ
beləbirşeyeşitməmiŞəm...İşimgücümvar,yükünvarsa,gön-
dərgəlsin,mənilağaqoyma!..

–Niyəinanmırsan?Qulaqas,deyim:Mənimatamdagə-
miçiidi.Buradayox,Xəzərdənizində...O,toyunudənizdəet-
mişdi.Məndə,qardaşımdadənizdədoğulmuşuq.Atamızdan
bizəvəsiyyətdir,toyumuzudənizdə,gəmidəetməliyik.İndiqar-
daşımıntoyudur.Gəminibizəicarəyəver.Üçgün-üçgecəaçıq
dənizdətoyedəcəyik.İstəyirsən,haqqınıdaəvvəlcədənal!..–
deyəipəkqaftanaltındantirmədongeymiş,belindəqızılkə-
mər,zərifcavahiratlıkiçikbirxəncəriolancavan,cibindənme-
şinbirkisəcikçıxarıbqızıllarıovcunatökdü.Gəmiçiqızılların
parıltısınıgörübcingiltisinieşidəndəyumşaldı.Ancaqpuluçox-
caqoparmaqüçün,bəhanəaxtarmağabaşladı:

–Sözümyoxdur,bizkirakeşbabayıq...Ancaqəvvəlcədən
danışmışam,sözvermişəm,miniklərim,yükümvar,onlarada
gərəkpeşmanpuluverəm...

–Zərəryoxdur,neçəistəsən,əvvəlcəverərəm.Ancaqgə-
miyəbizdənbaşqakimsənigötürməyəcəksən!

Danışıbrazılaşdılar.Toydəm-dəsgahı,şaqqa-şaqqaqoyun
əti,tərəvəz,meyvəcat,küp-küpşərabgəmiyəyükləndi.

Baniçiçəkbəzəkligəlin,Beyrəkzərli-zibalıbəypaltarında,
otuz-qırxyoldaşıdageyimli-keçimli,zurnaçılar-qavalçılarlagə-
miyəmindilər.

Səhərinxoşnəsimiəsəndə,gəmidənizəaçıldı.Sabahyeli
gəmininyelkənlərinədolubşişirdi,kürəklərişlədivəgəmisü-
rətləsahildənuzaqlaşdı.

Birazsonraşişlikqoxusu,zurna-qavalsəsləri,şərabqədəh-
lərinincingiltisibir-birinəqarışdı.Toysahiblərigəmiçinidə,
mürəttəbatıdaqonaqçağırmışdılar.Beyrəkheçyanatələsmə-
diklərini,hələüçgündənizdəüzəcəklərinisöyləyibkürəkçiləri
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dayandırmağı,yalnızyelkənləringücüiləgəminiağır-ağırsür-
məyitapşırdı.Kürəkçilərədəyemək-içməkgöndərməkistədi-
sədə,gəmisahibionlarıqudurtmamaqüçün,butəklifiqəbul
etmədi.

Bütüngünüyeyibiçdilər,çalıboynadılar.AxşamayaxınBey-
rəkgəminiQaradənizinŞərqsahilinəyaxınsürməyiəmretdi.
Havaqaralandagəminiçırağbanetdilər.Məşəllərinişığında
toyşənliyidavamedirdi.

Gecəyarıdankeçmişdi.Gəmisahibibiryandaniçdiyibol
müftəvətündşərabın,biryandandaonqatartıqaldığıpu-
lunnəşəsiiləsərməstidi.O,musiqininahənginəəslauyma-
yan,yöndəmsizhərəkətlərləatılıbdüşür,iyrənc,qabanərələrlə
çığırıb-bağırır, guya nəğmə oxuyurdu. Nəzarətçilər bu toy
məclisindəbeləqamçılarınıəllərindənqoymamış,onlarındəs-
təyindəkihalqanıqolbaqkimiqollarınataxmış,qamçılarısal-
lada-sallada atılıb düşür, ara bir adətləri üzrə qamçını
sağa-solagəminindirəklərinə,göyərtədöşəməsinə,bəzəndə
bir-birininqalınmeşinçəkmələrininboğazlarınaçırpıbşap-
pıldadır,bundanzövqalırdılar.

Beyrəkbunlarabaxdıqcadişlərinibir-birinəsıxır,orada–
aşağıda,kürəkçilərincərgəsindəkeçirdiyiməşəqqətli-işgəncəli
günləriyadedirdi.Hamanbualçaqlar,hamanbuqamçılarını
onunözkürəklərinə,başına,sifətinəazmıçırpmışdılar!..

O,dişlərinibir-birinəsıxıbqıcırdatdıvəbaşınıqaldırıbgö-
yə,göyatlasüzərinəsəpilmişcivəkimiparıldaşanulduzlara
baxdı.Zamanınyetişdiyinigörübyumruğunumasayaçırpdıvə
ayağaqalxıbməşruthərəkətişarəsiniverdi.

–Vurhay,vurhay,vurha!..
Birandagöyərtəninaltındakıkürəkçilərdə,üstündəkiigid-

lərdəbusəsəsəsveribbirağızdanbağırışdılar:
–Vurhay,vurhay,vurha!..
Gəmisahibivənəzarətçilərbudöyüşnərəsindəndiksinib

başlarınıqaldırmağafürsəttapmamış,igidləronlarıbasmar-
ladılar.Tutubyoğungəmiipləriilgdorlara,yelkəndirəklərinə
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sarıdılarvəaşağıenibkürəkçilərinzəncirləriniqırdılar.
Hamıgöyərtəyəyığışdı.Beyrəkvəyoldaşlarıcəfakeşkürək-

çilərlə,həsrətlidoğmaqardaşlarkimibir-birlərinəsarmaşdılar.
Sonrazurna-qavalçalındı,əsltoybaşlandı...

Səhərəyaxın,kürəkçilərvəBeyrəkinyoldaşlarıehtiyatqa-
yıqlarınısuyasalıbonlaramindilərvəbusəyyarzindanı,için-
dəqalanzindanbanlarlabirlikdəhərtərəfdənalışdırıbsahilə
doğruüzməyəbaşladılar.

Onlarazadlıqvəsəadətsahilinəyaxınlaşdıqca,uzaqdadə-
nizinortasındaqalansəyyarzindannəhəngbirməşəlkimiya-
nır,odpüsgürənbirəjdahakimisulardaboğulurdu.

Onlarsahiləçıxdılar.BeyrəkləBaniçiçəkəl-ələdikbirqaya-
nınbaşındadurmuş,onlarıdövrəyəalanyoldaşlarıucasəslə
xoşbirnəğməoxuyurdular.

Bunəğmə-məhəbbət,dostluq,sədaqətvəfədakarlıqnəğ-
məsiidi.
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