
Ağ at ilə ağ çu xa nın əh va la tı xə ya li bir 
ma sal dır. Bəl kə, ma sal su rə tin də bir hə qi-
qət dir və ya hə qi qət şək lin də bir xə yal dır. 
Mən bu nu təh lil et mə yə cə yəm, yal nız ol-
du ğu ki mi söy lə yib ke çə cə yəm.

Ba kı xa nı Hü seyn qu lu xa nın qa yət gö zəl 
və dil bər bir qı zı var idi. Onun adı Mah-
ni gar idi.

Öm rü nün ba har ça ğın da olan Mah ni-
gar ol duq ca cə sur, qəh rə man bir qız idi. 
O, at min mək dən, qı lınc oy nat maq dan, 
tü fəng atıb ni şan vur maq dan pək xoş la-
nar, bu si fət lə ri haiz olan gənc lə ri se vər, 
özü də bu xü sus da hər za man mü ma ri sə 
edər di.

Mah ni gar hər il Nov ruz bay ra mın da 
ata sı Hü seyn qu lu xa nın rəiy yət və bəy lə-
rin dən han kı bi ri Tə mə nis dü zən li yin də at 
qov maq da və cı dır oy na maq da bi rin ci li yi 
qa zan say dı, ona öz əli lə iş lə miş bir hə diy-
yə ve rər di.

Mah ni ga rın özü nün bir Ağ atı var idi. 
Bu atı “Uzun ate” türk mən lə ri Hü seyn qu-
lu xa na peş kəş gə tir miş, Hü seyn qu lu xan 
da onu Mah ni ga ra ba ğış la mış imiş. Ara-sı-
ra Mah ni gar oğ lan pal ta rın da Ağ atı mi nər 
və şə hə rin əra fın da sü rər miş.

Rə va yət edi yor lar ki, Ağ atın ye mi nə, 
su yu na Mah ni gar özü nə za rət edər miş. 
Bu at o qə dər ha rın imiş ki, nö kər lər dən 
kim sə ona ya xın du ra bil məz imiş. Bir ne-
çə nö kə rin ba şı nı tə pi yi ilə əz di yi hər kə sə 
mə ruf imiş.

Mah ni ga rı bir çox yer dən is tə yir di lər. 
Şə ki xa nı, Gən cə xa nı, Qa ra bağ və Şa ma xı 
xa nı öz oğ lan la rı üçün Hü seyn qu lu xa na 
də fə lər ilə el çi lər gön dər miş di lər.

Bu nun la bə ra bər Mah ni ga rın dəs tiz di-
va cı nı bir çox bəy za də lər də is tə yir di lər. 
Mah ni gar bu ba rə də kim sə yə qə ti bir ca-
vab ver məz idi.

Gün lə rin bir gü nü Mah ni gar öz əli lə 
qa yət zə rif ipək lə qa rı şıq bir ağ şal to xu-
yur, ye nə öz əli lə, əl lə ri nə ya qı şar bir zə-
ra fət lə on dan bir çu xa ti ki yor. Bu çu xa nın 
bü tün sır ma la rı və il mək lə ri həp qı zıl dan 
olu yor.

Mah ni gar bü tün kən di si nə xast kar olan 
bəy za də lər və xan za də lə rə elan edi yor ki, 
o yal nız o igi di se və bi lə cək ki, bu ağ çu xa 
onun əy ni nə gəl sin və Ağ atı da mi nib sü-
rə bil sin.

Mah ni ga rın bu ela nı əs ki ma sal lar da 
olan ki mi bir şey idi. Hər yer də ağ çu xa ilə 
Ağ atın söh bə ti idi. Nəin ki yal nız xan za də 
və bəy za də lər, hətt  a rəiy yət lə rin də igid və 
qo çaq oğ lan la rı ağ çu xa nın xə ya lı ilə ya şa-
yır dı lar.

Ağ çu xa nın tə ri fi  yal nız Azər bay can da 
de yil, bir az za man içə ri sin də Gür cüs tan 
və İran da da söy lən mə yə baş la dı.

Hər kəs ağ çu xa ba rə sin də bir söz söy-
lə yir di. De yir di lər ki, ağ çu xa nı Mah ni gar 
Nov ruz bay ra mı at oy nat ma sın da bi rin ci li yi 
qa za nan mi ni ci yə hə diy yə ola raq ba ğış la ya-
caq dır. Ək sə rən xal qın sə da sı haq qın ni da-
sı olur. Cə maətin söy lə di yi hə qi qət ola raq 
mey da na çı xır. Ağ çu xa ba rə sin də söy lə nən 
söz doğ ru ol du. Mah ni ga rın car çı la rı Nov-
ruz bay ra mı na bir həf tə qal mış bü tün ər raf 
və ək na fa elan et di lər ki, ağ çu xa nı at qov-
maq da bi rin ci li yi qa za nan igid ge yə cək dir.

Nov ruz bay ra mı gü nü Gü nəş öz zər rin 
şüası ilə Tə mə nis dü zən li yi ni işıq lan dır-
mış, bü tün ət raf kənd lər dən ar vad, ki şi, 
bö yük, ki çik axın-axın ora ya top lan maq da 
idi: hər il ki ki mi bu ra da Hü seyn qu lu xa-
nın hü zu run da “keç di-keç di” ola caq, pəh-
lə van lar qur şaq tu tub gü lə şə cək lər di.

Xan tax ta dan ya pıl mış bir san dal ya üzə-
rin də xal ça sa lıb əy ləş miş, ət ra fı nı da ağ saq-
qal lar və kənd xu da lar al mış, qo çaq oğ lan lar, 
xan za də və bəy za də lər də qı zıl və gü müş 
vəz nə li çu xa lar ilə at çap maq vax tı nın hu lu-
lu nu kə ma li-sə bir siz lik lə göz lə yir di lər.

Pəh lə van lar gü ləş dik dən, qoç lar dö-
yüş dük dən son ra, sı ra at ça pan la ra gəl di. 
Car çı ye nə uca səs lə hə zə ra ta elan et di ki, 
Mah ni ga rın bu il hə diy yə si mə ruf ağ çu-
xa dır. Hər kəs bu ra dan ge dib Şa qan qa la-
sı nın ba şı na do la na raq qa yı dar sa, bi rin ci 
ola raq şə hə rin sağ qa pı sın dan içə ri gi rər sə, 
Mah ni gar ağ çu xa nı ona ba ğış la ya caq dır.

At lar dör da yaq Şa qan qa la sı na tə rəf ça pı-
yor du lar. Hər kəs o bi ri si ni keç mə yə ça lı şı-
yor du. Bir dən şə hər tə rə fi n dən bir toz qalx dı. 
Bu, ilk əv vəl kim sə nin nə zər-diq qə ti ni cəlb 
et mə yir di. Fə qət son ra hər kəs o tə rə fə bax-
ma ğa baş la dı. Bu gə lən bir sü va ri idi. Özü də 
qa yət sü rət lə gə lir di. Ya xın laş dıq da, bu nun 
As lan ad lı bir də li qan lı ol du ğu an la şıl dı.

As lan, xa nın adam la rın dan idi. Hər kə si 
bir hey rət gö tür dü. Çün ki As lan, Mah ni-
ga rın Ağ atı nı min miş di. Xalq dan bö yük 
bir səs və vəl və lə qalx dı. Hər kəs bu na bir 
cür mə na ve ri yor du. Ki mi si de yir di ki, As-
lan Ağ atı töv lə dən bir kə sə xə bər edib bil-
dir mə dən al mış dır. Ki mi si də de yir di ki, 
Mah ni gar özü Ağ atı As la na ver miş dir. 
Hər nə isə, As lan yıl dı rım ki mi ta ma şa çı-
la rın qar şı sın dan ötüb- keç di.

Ağ at əsə bi bir şir ki mi yü yə ni ni çey nə-
yir di. Şa qan qa la sı nı dö nüb qa yıt maq is tə-
yən mi ni ci lə rə tə rəf yö nəl di.

Ta ma şa çı lar Ağ atı əv vəl ki at lı la rın ar-
xa sın ca gə lən gö rür dü lər. Tə mə ni si ke çib 
Keş lə nin ya nın da Ağ at o bi ri si lər ilə bə ra-
bər ge di yor du. Ağ at şə hə rin bi rin ci sən-
gə ri nə çat dıq da otə ki lər bir ça ğı rım ge ri də 
idi lər. Bi rin ci ola raq hər kəs dən əv vəl şə-
hə rə Ağ at da xil ol muş du.

Şə hər də hər kəs As la nın ağ çu xa nı ge yə-
cə yi ni söy lü yor du. Hal bu ki bu əh va lat dan 
bir gün keç miş, As lan ağ çu xa nı al maq 
üçün Mah ni ga rın hü zu ru na çıx ma mış dı. 
Bu nun özü də hər kə si hey rə tə sal mış dı. 
Mah ni gar da bun dan ma raq lan mış dı.

Böy le da nı şır lar ki, bir ge cə Mah ni gar 
As la nı ya nı na ça gı rıb on dan bu ba rə də so-
ruş muş du. Mah ni gar de miş di: “Nə üçün 
sən hə diy yə ni al ma yır san?”

As lan ba şı nı aşa ğı sa lıb ca vab ver mə miş-
di. Son ra Mah ni ga rın əm ri üzə ri nə de miş di:

- Siz an caq ağ çu xa nı ge yə cək igi di se və 
bi lə cə yi ni zi elan et miş idi niz. Son ra bil dir di-
niz ki, ki min atı bi rin ci li yi qa za nar sa, ağ çu-
xa nı ona ve rə cək si niz. Bu “keç di-keç di də” 
bi rin ci li yi Ağ at qa zan dı, o da si zin atı nız dır.

Mah ni gar As la na ikin ci bir sual da ver-
miş di. O so ruş muş du ki, “ni yə sən mən dən 
iz n siz Ağ atı töv lə dən çı xa rıb min din?”.

Bu suala As lan be lə ca vab ver miş di: 
“Mən ağ çu xa nı kim sə nin əy nin də gör-
mə mək üçün bu nu yap dım”. “Ne çin?” - 
sualı na: “Mah ni ga rın bir kə si sev di yi ni 
is tə mə yir dim!” - de miş di.

Mah ni gar ağ çu xa nı As la na ba ğış la-
mış dı. Əla və ola raq Ağ atı da ona ver-
miş di.

Rus lar Ba kı ya gəl dik də Hü seyn qu lu 
xan təs lim ol maq is tə miş di. Ona gö-
rə də şə hə rin qo şa qa pı sın dan çı xıb 
Si si a no vu is tiq ba la get miş, şə hə rin 
açar la rı nı ona təq dim et miş di. Bu na 

Mah ni gar ra zı de yil di. O, xə bər gön də-
rib ge cə ikən As la nı ça ğır mış, nə xü sus-

da isə xəl vət cə onun la uzun-uza dı söh bət 
et miş di. Böy lə de yir lər ki, gu ya Si si a no vu 
qəfl  ə tən gül lə ilə vu rub öl dü rən As lan ol-
muş dur.

Rus lar ikin ci kə rə Ba kı ya or du gön dər-
di lər. Hü seyn qu lu xan şə hə ri bu ra xıb Keş-

lə yə çə kil di. Mah ni gar özü nün sev di yi 
sa ra yı bu rax ma dı, o, ora da qal dı. 

Rus əs gər lə ri sa ra yı iş ğal edib, 
Mah ni ga rın ya şa dı ğı ötə nin ət-

ra fı na mü ha fi z lər qoy du lar. 
Xa nın tək rar şə hə rə hü-

cum edə cə yi göz lə ni yor-
du. Hər gün İran dan və 
ət raf kənd lər dən qüv-

və lər top lan dı ğı haq qın-
da şə hər də müx tə lif şa yiələr 

döv ran edi yor du. Rus lar ge cə lər 
şə hə rin qa pı la rı nı bağ la yıb, kü çə lər də 
qa ro vul qo yur du lar. Hal bu ki xan Keş-

lə dən də yı ğı şıb İra na qaç mış dı.
Bir ge cə şə hər də bö yük bir hə yə can 

qalx dı; bü tün yat mış lar uy qu dan oyan-
dı lar. Hər yer dən gül lə sə si eşi di li yor du. 
Xa nın adam la rı nın şə hə rə, rus əs gər lə ri nə 
şəb xun vur duq la rı zənn edi li yor du. Hə qi-
qət hal da isə böy le de yil di. Bu atış ma nın, 
bu gu rul tu nun sə bə bi As lan idi. As lan ge-
cə ikən Mah ni ga rı əsa rət dən qur tar maq 
üçün tək ba şı na şə hə rə hü cum et miş di. As-
la nın kö mə yi onun al tın da kı Ağ atı və əy-
nin də ki ağ çu xa sı idi. As lan sa ra yın gün çı-
xan tə rə fi n dən hə yə tə aşa raq, Mah ni ga rın 
sax lan dı ğı otə yə tə rəf get miş, mü ha fi z lə ri 
olan bir ne çə qa za ğı ye rə sə rə rək, içə ri da-
xil ol muş, Mah ni ga rı ala raq dı şa rı çıx mış, 
Ağ atın tər ki nə ala raq onu şə hər dən çı xar-
maq üçün rus əs gər lə ri ilə çar pış maq da 
idi. Ağ at şə hə rin bür cü nü aş maq la on la rı 
rus la rın əlin dən qur tar mış dı. La kin rus lar 
on la rı tut maq üçün aya ğa qalx mış, hep 
on la rı tə qib edi yor du lar.

Gü nəş Xə zər də ni zin dən ye ni cə çıx mış dı. 
Ağ at rus la rın mü ha si rə sin dən çıx ma ğa ça lı-
şır dı. Uzun qa la dü zən li yi ni ke çib Ku ne sa-
qi qa ya lı ğı na tə rəf iş tab edi yor du. Ku nə sa qi 
uçu ru mu nu aşıb Tə mə nis dü zən li yin də yıl-
dı rım sü rə ti lə irə li lə mək də idi. Rus lar, rus 
qa zaq la rı nın hep tə qi bi da vam edi yor du.

Ağ at As lan ilə Mah ni ga rı Bu zov na kən-
di nə qə dər gə tir di. Rus lar hər tə rəf dən kən-
di əha tə et miş lər di. Ağ atın ar tıq ge də cək 
yo lu qal ma mış dı. İrə li də də niz var idi. Ağ 
at də niz qı ra ğın da qa ya lar üs tün də da-
ya nıb As la nın əm ri ni göz lə yir di. On la rın 
baş qa ça rə lə ri qal ma mış dı. As lan qa yı dıb 
Mah ni ga ra bax dı. Bu za man hər iki si nin 
gö zün dən bir atəş par la dı. Rus qa zaq la rı ilə 
on la rın ara sın da öy lə bır fa si lə qal ma mış dı. 
On la ra təs lim olub əsir düş mək tək lif edi li-
yor du. Ağ atın qa ça caq yo lu yal nız Quz ğun 
də niz idi. Də ni zin ağ və mu nis su la rı on la-
rı özü nə tə rəf ça ğı rır dı. As lan Mah ni ga rın 
əlin dən tut du, O da qo lu nu As la nın boy nu-
na sal dı. Böy lə lik lə hər iki si Ağ ata də ni zə 
tə rəf atıl ma ğa əmr ver di lər. Ar tıq Quz ğun 
də niz on la rı öz müş fi q ağu şu na çək miş idi.

Şim di hə min va qe dən bir əsr dən ar tıq bir 
za man dır ki, ke çib dir. Bu zov na da də niz 
kə na rın da hə min Ağ atın də ni zə atıl dı ğı yer 
in di də möv cud dur. Xalq o ye ri bi lir. Əbə di 
ola raq o ye rin adı qal maq üçün ora da möv-
cud qa ya lar dan bi ri nə “As lan qa ya sı”, bi ri-
si nə də Mah ni ga rın adın dan məh ruf ola raq 
“Muy ni gar” qa ya sı de yir lər. Biz də bu he-
ka yə miz ilə bu iki qa ya nı təs diq elə dik.

12N 21(80) 01.07.2016

Ağ at ilə ağ çu xa nın əh va la tı xə ya li bir 

Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö-
nəm lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın 
bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni yox la-
yan bir tə bib olub hə mi şə. Gər di şin əli 

hər yer dən üzü lən də dün ya, qə lə min gü cü nə, 
bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za man sı-
naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə-
yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na-
şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan 
xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir 
xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa-
nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, 
is te da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat-
se vər lə ri mə yus edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta-
ri xin do lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə 
bir da ha üz tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, də yər li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi Se yid 
Hü seyn Sa di qin (1887-1937) “Ağ at və 
ağ çu xa” he ka yə si ilə mis si ya mı zı 
davam etdiririk.
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Bu suala As lan be lə ca vab ver miş di: 
“Mən ağ çu xa nı kim sə nin əy nin də gör-
mə mək üçün bu nu yap dım”. “Ne çin?” - 
sualı na: “Mah ni ga rın bir kə si sev di yi ni 
is tə mə yir dim!” - de miş di.
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dı lar. Hər yer dən gül lə sə si eşi di li yor du. 
Xa nın adam la rı nın şə hə rə, rus əs gər lə ri nə 

Bu suala As lan be lə ca vab ver miş di: 
“Mən ağ çu xa nı kim sə nin əy nin də gör-
mə mək üçün bu nu yap dım”. “Ne çin?” - 
sualı na: “Mah ni ga rın bir kə si sev di yi ni 
is tə mə yir dim!” - de miş di.

Mah ni gar ağ çu xa nı As la na ba ğış la-
mış dı. Əla və ola raq Ağ atı da ona ver-
miş di.

Rus lar Ba kı ya gəl dik də Hü seyn qu lu 
xan təs lim ol maq is tə miş di. Ona gö-
rə də şə hə rin qo şa qa pı sın dan çı xıb 
Si si a no vu is tiq ba la get miş, şə hə rin 
açar la rı nı ona təq dim et miş di. Bu na 

Mah ni gar ra zı de yil di. O, xə bər gön də-
rib ge cə ikən As la nı ça ğır mış, nə xü sus-

da isə xəl vət cə onun la uzun-uza dı söh bət 
et miş di. Böy lə de yir lər ki, gu ya Si si a no vu 
qəfl  ə tən gül lə ilə vu rub öl dü rən As lan ol-
muş dur.

Rus lar ikin ci kə rə Ba kı ya or du gön dər-
di lər. Hü seyn qu lu xan şə hə ri bu ra xıb Keş-

lə yə çə kil di. Mah ni gar özü nün sev di yi 
sa ra yı bu rax ma dı, o, ora da qal dı. 

Rus əs gər lə ri sa ra yı iş ğal edib, 
Mah ni ga rın ya şa dı ğı ötə nin ət-

ra fı na mü ha fi z lər qoy du lar. 
Xa nın tək rar şə hə rə hü-

cum edə cə yi göz lə ni yor-

və lər top lan dı ğı haq qın-
da şə hər də müx tə lif şa yiələr 

döv ran edi yor du. Rus lar ge cə lər 
şə hə rin qa pı la rı nı bağ la yıb, kü çə lər də 
qa ro vul qo yur du lar. Hal bu ki xan Keş-

lə dən də yı ğı şıb İra na qaç mış dı.
Bir ge cə şə hər də bö yük bir hə yə can 

qalx dı; bü tün yat mış lar uy qu dan oyan-
dı lar. Hər yer dən gül lə sə si eşi di li yor du. 

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö-
nəm lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın 
bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni yox la-
yan bir tə bib olub hə mi şə. Gər di şin əli 

hər yer dən üzü lən də dün ya, qə lə min gü cü nə, 
bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za man sı-
naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə-
yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na-
şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan 
xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir 
xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa-
nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, 
is te da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat-
se vər lə ri mə yus edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta-
ri xin do lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə 
bir da ha üz tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, də yər li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi Se yid 
Hü seyn Sa di qin (1887-1937) “Ağ at və 

Hər kəs ağ çu xa ba rə sin də bir söz söy- As lan, xa nın adam la rın dan idi. Hər kə si 

Ağ at və 
ağ çuxa


