
Şə hər otuz doq quz gün mü ha si-
rə də qa la raq, uzaq məm lə kət dən 
qo şun çə kib gəl miş şah la vu ruş-
du. Qır xın cı gün şa hın iyir mi yaş lı 
cə sur oğ lu Ma lik tac beş yüz nə fər 
seç mə pəh lə van la ha sa rın bir tə-
rə fi n dən hü cum edib şə hə rə gir di. 
Onun ar dın ca bü tün qo şun yol ta-
pıb şə hə rə dol du.

Yer li əha li nin ina dın dan və təs-
lim ol maq üçün də fə lər lə edil miş 
tək li fi  rədd et mə lə rin dən qə zəb lən-
miş şah, və zi ri Tay göz Yu si fi  ça ğı rıb 
kim sə yə aman ver mə mə yi əmr et di.

Tay göz Yu sif şə hə rin sağ qal mış 
yed di min əha li si ni uşaq dan-bö yü-
yə qı lınc dan ke çir di. Ev lər da ğıl dı. 
Qan su ye ri nə ax dı.

Üç gün lük qır ğın dan son ra şah 
şə hər dən çı xıb ya şıl bir tə pə üs tün-
də ça dır lar qur dur du. Üç gün, üç 
ge cə şad ya na lıq et mə yi, qa li biy yət 
ba də lə ri qal dır ma ğı qo şun əh li nə 
əmr et di.

Qı zıl iş lə mə li, fi  ru zə rəng li ku-
zə lər yed diil lik Şi raz şə rab la rı ilə 
dol du rul du. Əti mə cun olan be şil-
lik qa ra er kək lər kə sil di. Ov çu lar 
Qa ra bağ me şə lə rin dən tük lə ri alov 
ki mi ya nan qır qo vul lar gə tir di lər.

Hökm dar yed di qı zıl di rək li ça-
dı rın da, yed di tir mə dö şək üs tün-
də əy ləş di. At las ge yim li Ni şa pur 
sa zan da la rı gəl di. Süf rə lər dö şən-
di, qı zıl qə dəh lər dü zül dü. İlk ba-
də lər qal dı rıl an za man yet miş yed-
di şey pur şah lar şa hı nın qə lə bə si 
şə rə fi  nə gur la dı.

La kin elə bu vaxt şa hın qor xunc və-
zi ri Tay göz Yu sif içə ri gi rib, hökm da-
rın hü zu run da ye rə qə dər tə zim et di. 
Şah bo şal mış qə də hi ni ya nın da kı qa-
ra qu la ve rib qaş la rı nı çat dı.

- Har da san, və zir?! - de di. - Yox-
sa mə nim qə lə bə min tən tə nə si se-
nin üçün mə na sız dır?

Tay göz Yu sif bir da ha ye rə qə dər 
tə zim edib:

- Qib le yi-aləm, - de di, - mən aciz 
Yu sif sə nin sa diq qu lu nam. Şah lar 
şa hı nın hü zu ru na ge cik mə yi min 
sə bə bi var.

Hökm dar və zi rin sə sin də ki qa ra 
xə bər əla mə ti ni du ya raq:

- Nə olub, və zir? - de di. - Tez söy lə!
Və zir üçün cü də fə tə zim edib:
- Qib le yi-aləm yüz il lər lə sağ ol-

sun! - de di. - Oğ lun Ma lik tac xəs tə-
lən miş dir.

- Nə da nı şır san, və zir! - de yə şah 
aya ğa qalx dı.

Şah za də Ma lik tac qon şu ça dır da 
qız dır ma için də ya tır dı, hər tə rə-
fi n də yed di qa ra qul əl lə ri dö şün də 
sü kut için də da ya nıb, göz lə ri ni ona 
zil lə miş di.

Hökm dar və zi rin mü şa yiəti ilə 
ça dı ra da xil ol duq da, qul lar ye rə 
dö şə nib alın la rı nı tor pa ğa qoy du-
lar. Şah oğ lu na ya na şıb, bar maq la-
rın da ləl-cə va hir say rı şan ağ əli ni 
onun al nı na qoy du:

- Oğ lum, Ma lik tac! - de yə hə yə-
can la səs lən di.

La kin xəs tə dən ca vab gəl mə di. 
O za man şah, rən gi ağar mış hal da 
üzü nü və zi rə sa rı çe vi rib, qor xu lu 
və tit rək səs lə:

- Bu saat hər tə rə fə ça par lar gön-
də ril sin, - de di. - Qoy dün ya nın bü-
tün bi li ci lə ri bu ra ya top lan sın.

Şah bü tün gü nü oğ lu nun ba şı 
üs tün dən tər pən mə di, göz lə ri ni 
yum ma dı. Heç nə ye mə di.

Sə hə ri və zir qa yı dıb:
- Qib le yi-aləm, — de di, — şə hər-

də an caq tək-tək qo ca lar, uşaq lar 
qa lıb, qı rı lan qı rı lıb, sağ qa lan lar 
da ge cə ikən me şə lə rə qa çıb. Çox 
ax ta ran dan son ra bir fal çı qa rı ya 
rast gəl dik.

- Bəs fal çı nə ol du? - de yə şah qə-
zəb lə so ruş du.

- Gəl mə di. Şah za də nin ya nı na 
gə ti ril mə si ni is tə di.

- Aha! - de yə şah ki bir lə gü lüm-
sə di.

Mən onu oca ğa at dı rıb yan dı rar-
dım, qib le yi-aləm, an caq...

Şah və zi rin sö zü nü kə sib:
- Taxt-rə van ha zır lan sın, - de yə 

əmr et di.
Hökm dar öz rəiy yə ti ilə bir lik də 

in san cə səd lə ri ilə do lu xa ra ba kü-
çə lər dən ke çib, ba la ca bir ko ma nın 
qa ba ğın da da yan dı. Taxt-rə va nı 
qul la rın çiy nin dən alıb, ye rə qoy-
du lar. Şah za də ni eh ti yat la içə ri 
gə tir di lər. Ya rı qa ran lıq evin için-
də uca boy lu bir qa rı dur muş du. 
Şah da xil olan za man o, ye rin dən 
qı mıl dan ma dı, tə zim et mə di, büt 
hey kəl sü ku nə ti ilə da ya nıb dur du.

Şah ke çib xəs tə nin baş tə rə fi n də 
qo yul muş dö şək üs tün də əy lə şə rək:

- Qa rı, - de di, - de yir lər sən cin lə-
rin, uğur suz ruh la rın di li ni bi lir sən. 
Sa ğal maz dərd lə rə də va edir sən. 
Bu dur, mə nim oğ lum Ma lik tac od 
tu tub ya nır. Mə şum ruh lar onun hu-
şu nu oğur la yıb apar mış lar. Sən dən 
əlac is tə yi rəm, qa rı. Əgər, onu sa ğalt-
san, evi nin di rək lə ri ni qı zı la tut du ra-
ca ğam. Əgər xə ya nət et sən, cə hən-
nəm ki mi zə ba nə çə kib ya na caq san.

Qa rı:
- Mən ana yam, - de di və bir qab 

su alıb, taxt-rə va nın qar şı sın da ye-
rə çök dü.

Son ra do da ğı nın al tın da nə isə 
oxu yub su ya üfür dü və bir an ka-
sa ya diq qət edə rək, ağır və zəhm li 
nə zər lə ri ni qal dı rıb:

- Ey şah, — de di, — mən bu ra da 
min lər lə qə zəb li ruh gö rü rəm. On-
lar xə bər alır: “Şah öz oğ lu nu çox-
mu se vir?”

Şah va hi mə ilə:

- Nə da nı şır san, qa rı? - de di. - O, 
mə nim ye ga nə va ri sim dir. Bö yük bir 
məm lə kət gö zü nü ona dik miş dir. 
Mən yed di il dua edib, yed di min qur-
ban kə sən dən son ra bö yük Ya ra dan 
onu mə nə əta edib. O bö yü dü, Kə yan 
mül kün də bi rin ci pəh lə van ol du.

Fal çı tək rar su ya ba xıb de di:
- Ağ saç lı bir qa rı so ru şur: “Şah-

za də nin ana sı var mı?”
Şah:
- Var, qa rı, - de di, - onun ana sı Xə-

di cə ba nu Yer üzün də ki ar vad la rın 
ən xoş bəx ti dir. Çün ki o, 

mə nə Ma lik tac 
ki mi oğul 

bəxş et-
miş dir. 

Tez ol, qa rı, oğ lu mun dər di nə əlac 
et. İn di Xə di cə ba nu nun yu xu su na 
qa ra ilan lar gi rir.

Qa rı ba yaq dan bə ri ilk də fə ola-
raq, ba şı nı qal dı rıb xəs tə şah za-
də yə bax dı və elə bil ki, oğ la nın 
sol ğun gö zəl li yi onun göz lə ri ni 
qa maş dır dı. Qa rı nın kir pik lə ri qır-
pın dı, bə bək lə ri bö yü yüb qu ru bir 
pa rıl tı ilə yan dı.

- Bü tün dər di si nə sin də dir, - de yə 
şah, ağır-ağır nə fəs alan oğ lu na bax dı.

Qa rı xəs tə yə ya naş dı. Da mar la rı 
çıx mış qu ru və ko bud əli ni onun si-
nə si nə qoy du.

Xəs tə göz qa paq la rı nı qal dır dı. 
Xa rab cey ran göz lə ri nə bən zər bir 
cüt qa ra, mə lul göz ar va da zil lən-
di. Qa rı nın gü nəş dən və dərd dən 
ya nıb qa ral mış hey bət li üzü qə ri bə 
bir nur la işıq lan dı. Axı o, ana idi.

Son ra qa rı dağ la ra ge dib, bir ətək 
çi çək gə tir di. On la rın şi rə si ni çə kib, 
qa şıq-qa şıq xəs tə nin bo ğa zı na tök dü. 
Ge cə-gün düz ya nın dan tər pən mə di.

Şə hər də sağ qal mış yer li lə ri ona lə-
nət lər yağ dır dı lar. Gü ney lər də otu-
ran qo ca lar onu gör dük də, göz lə ri ni 
en di rib ayaq la rı nın ucu na bax dı lar, 
ya del li lə rin nə zə rin dən iraq yer də 
gö rü şən ar vad lar baş la rı nı bu la yıb:

- Eh, Bal lı qa rı iman sız ol du, - de-
di lər.

Xəl və tə dü şən də uşaq lar onun 
da lın ca dü zü lüb:

- Ay fal çı, bəs qı zıl baş ma ğın ha-
nı? - de yə tə nə et di lər.

Qa rı həm yer li lə ri nin bü tün bu 
nif rə ti ni sü kut la qar şı la yıb, hər 
gün dağ la ra ge dir, qu caq-qu caq çi-
çək gə ti rir, xəs tə ni müali cə edir di. 
Axı o, ana idi...

Nə ha yət, yed di gün dən son ra 
şah za də göz lə ri ni açıb ye mək is tə-
di. On bi rin ci gün isə onun ta ma-
mi lə sa ğa lıb aya ğa qalx dı ğı nı qo-
şun əh li nə xə bər ver di lər.

Şah, fal çı ya bir ki sə qı zıl ve rib:
- Qa rı, - de di, - çi çək lə rin hik mə-

ti ni aç mə nə söy lə.
Qa rı ba şı nı bu la yıb:
- O sir ri mən heç kə sə aça bil-

mə rəm, hökm dar, - de di. - An caq 
oğ lu na o çi çək lər dən çə kil miş elə 
dər man ve rə rəm ki, bir də azar üzü 
gör məz.

Bu söz lər dən son ra qa rı, qı zıl gül 
rəng li ma ye ilə do lu bir ka sa gə tir-
di. Şah ka sa nı alıb, bur nu na tut du:

- Bu, müşk dür, ən bər dir, nə dir, 
qa rı? Ət ri in sa nı bi huş edir.

- O, dün ya nın ən na dir çi çək lə rin-
dən çə ki lib, - de yə qa rı ca vab ver di.

Hökm dar dər ma nı ya rı sı na qə-
dər özü içib, qa la nı nı da oğ lu na 
ve rə rək:

- And içi rəm ki, mən öm rüm də 
bu şi rin lik də şər bət iç mə mi şəm, - 
de di.

Şah za də qa lan şi rə ni son dam la-
sı na qə dər içib, ka sa nı qa rı ya qay-
tar dı ğı za man fal çı ra hat nə fəs al dı.

Şah qa rı nın üs tü nə da ha bir ki sə 
qı zıl tul la yıb, ya nın da da yan mış 
Tay göz Yu si fə mü ra ciət lə:

- Və zir, — de di, - o vaxt uğur-
suz ruh lar mə nim şən li yi mi 
poz muş du. İn di dün ya da heç 
bir dər dim yox dur. Qo şun əh li-
nə tap şır ki, üç gün, üç ge cə elə 
bir şad ya na lıq et sin lər ki, göy də 

gün üzü tu tul sun.
- Atı lan ox bir da ha ge ri qa yıt-

maz, hökm dar, hər də qi qə nin bir 
hök mü var! - de yə Bal lı qa rı as ta-
dan dil lən di.

- Də li mi ol mu san, ar vad? Nə da-
nı şır san? - de yə şah qə zəb lə ye rin-
dən qalx dı.

Və bir dən o, mə də sin də hiss et di-
yi dəh şət li ağ rı dan sar sı la raq, əl atıb 
və zi rin çiy nin dən ya pış dı. Elə bu 
an da şah za də də kö kün dən qı rıl mış 
sərv ki mi sil kə lə nib, ar xa sın da da-
yan mış qa ra qu lun qu ca ğı na aş dı.

- Zə hər! — hökm da rın si nə sin-
dən vəh şi bir səs qop du.

- Bə li, zə hər... - de yə Bal lı qa rı ar-
xa yın lıq la tək rar et di.

Şah yer də ilan ki mi qıv rı lan oğ-
lu na ba xıb:

- Və zir, əlac! - de yə qış qır dı.
Və ar tıq ayaq üs tün də da ya na 

bil mə yib, dö şə yin üzə ri nə yı xıl dı. 
Son ra ba şı nı qal dı rıb:

- Qa rı, - de di, - heç ol ma sa, oğ lu-
ma bir ça rə elə. Axı sən onu ölüm-
dən qur tar mış dın, axı sən de yir din, 
mən ana yam.

- Bə li, qib le yi-aləm! - de yə Bal lı 
qa rı ah çək di. - Mən ana yam!..

Şah ilə oğ lu dəh şət li əzab lar dan 
son ra öl dü lər...

Tay göz Yu si fi n əm ri ilə qa rı nı öz 
ota ğın da qo yub qa pı nı bağ la dı lar. 
Son ra qo şun əh li nin hər bi ri onun 
ko ma sı üzə ri nə bir at tor ba sı tor paq 
tök dü. Gü nün axı rın da gü nə şin son 
işı ğı Sa va la nın zir və sin də ki bu lud-
lar da sa ra lıb sö nən za man qa rı nın 
ko ma sı üs tün də bö yük bir tə pə 
qalx dı. Son ra ya ğan ya ğış lar onun 
tor pa ğı nı bər kit di. Gə lən ba har tə-
pə də sa rı ti kan lı boz qan qal lar bit-
di. Tə pə yə “Qa rı da ğı” de di lər.

Son ra kı əsr lə rin kü lək lə ri, sel lə ri 
şə hə rin xə ra bə lik lə rin dən heç bir 
əsər qoy ma dı. Onun ye ri hər ba har 
qı zıl la lə lər lə ör tü lən bir dü zən lik 
ol du. Şə hər dən ya di gar yal nız Qa-
rı da ğı qal dı. O vaxt dan bə ri Qa rı 
da ğı nın al tın da bir çeş mə qay na yır. 
Uzaq mən zil dən gə lib ke çən yol çu-
lar onun su yun dan içib, ürək lə ri-
nin yan ğı sı nı sön dü rür lər...
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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 klas sik lə ri mi zin 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, bö yük sə-
nət kar la rı mı zın əsər-
lə rin dən ör nək lər ver-
mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya-
tı nın gör kəm li ədib-
lə rin dən olan İl yas 
Əfən di ye vin “Qa rı da ğı” 
he ka yə si ilə mis si ya mı-
zı davam etdiririk.

(He ka yə)

Nə ha yət, yed di gün dən son ra 
şah za də göz lə ri ni açıb ye mək is tə-
di. On bi rin ci gün isə onun ta ma-
mi lə sa ğa lıb aya ğa qalx dı ğı nı qo-
şun əh li nə xə bər ver di lər.

Şah, fal çı ya bir ki sə qı zıl ve rib:
- Qa rı, - de di, - çi çək lə rin hik mə-

ti ni aç mə nə söy lə.
Qa rı ba şı nı bu la yıb:
- O sir ri mən heç kə sə aça bil-

mə rəm, hökm dar, - de di. - An caq 
oğ lu na o çi çək lər dən çə kil miş elə 
dər man ve rə rəm ki, bir də azar üzü 
gör məz.

Bu söz lər dən son ra qa rı, qı zıl gül 
rəng li ma ye ilə do lu bir ka sa gə tir-
di. Şah ka sa nı alıb, bur nu na tut du:

- Bu, müşk dür, ən bər dir, nə dir, 
qa rı? Ət ri in sa nı bi huş edir.

- O, dün ya nın ən na dir çi çək lə rin-
dən çə ki lib, - de yə qa rı ca vab ver di.

Hökm dar dər ma nı ya rı sı na qə-
dər özü içib, qa la nı nı da oğ lu na 
ve rə rək:

- And içi rəm ki, mən öm rüm də 
bu şi rin lik də şər bət iç mə mi şəm, - 
de di.

Şah za də qa lan şi rə ni son dam la-
sı na qə dər içib, ka sa nı qa rı ya qay-
tar dı ğı za man fal çı ra hat nə fəs al dı.

Şah qa rı nın üs tü nə da ha bir ki sə 
qı zıl tul la yıb, ya nın da da yan mış 
Tay göz Yu si fə mü ra ciət lə:

- Və zir, — de di, - o vaxt uğur-
suz ruh lar mə nim şən li yi mi 
poz muş du. İn di dün ya da heç 
bir dər dim yox dur. Qo şun əh li-
nə tap şır ki, üç gün, üç ge cə elə 
bir şad ya na lıq et sin lər ki, göy də 
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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 klas sik lə ri mi zin 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, bö yük sə-
nət kar la rı mı zın əsər-
lə rin dən ör nək lər ver-
mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya-
tı nın gör kəm li ədib-
lə rin dən olan İl yas 
Əfən di ye vin “Qa rı da ğı” 
he ka yə si ilə mis si ya mı-
zı davam etdiririk.

- Nə da nı şır san, qa rı? - de di. - O, 
mə nim ye ga nə va ri sim dir. Bö yük bir 
məm lə kət gö zü nü ona dik miş dir. 
Mən yed di il dua edib, yed di min qur-
ban kə sən dən son ra bö yük Ya ra dan 
onu mə nə əta edib. O bö yü dü, Kə yan 
mül kün də bi rin ci pəh lə van ol du.

Fal çı tək rar su ya ba xıb de di:
- Ağ saç lı bir qa rı so ru şur: “Şah-

za də nin ana sı var mı?”
Şah:
- Var, qa rı, - de di, - onun ana sı Xə-

di cə ba nu Yer üzün də ki ar vad la rın 
ən xoş bəx ti dir. Çün ki o, 

mə nə Ma lik tac 
ki mi oğul 

bəxş et-
miş dir. 

şah za də göz lə ri ni açıb ye mək is tə-
di. On bi rin ci gün isə onun ta ma-
mi lə sa ğa lıb aya ğa qalx dı ğı nı qo-
şun əh li nə xə bər ver di lər.

ti ni aç mə nə söy lə.

mə rəm, hökm dar, - de di. - An caq 
oğ lu na o çi çək lər dən çə kil miş elə 
dər man ve rə rəm ki, bir də azar üzü 
gör məz.

rəng li ma ye ilə do lu bir ka sa gə tir-
di. Şah ka sa nı alıb, bur nu na tut du:

qa rı? Ət ri in sa nı bi huş edir.

dən çə ki lib, - de yə qa rı ca vab ver di.

dər özü içib, qa la nı nı da oğ lu na 
ve rə rək:

bu şi rin lik də şər bət iç mə mi şəm, - 
de di.

sı na qə dər içib, ka sa nı qa rı ya qay-
tar dı ğı za man fal çı ra hat nə fəs al dı.

qı zıl tul la yıb, ya nın da da yan mış 
Tay göz Yu si fə mü ra ciət lə:

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 klas sik lə ri mi zin 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, bö yük sə-
nət kar la rı mı zın əsər-
lə rin dən ör nək lər ver-
mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya-
tı nın gör kəm li ədib-
lə rin dən olan İl yas 
Əfən di ye vin “Qa rı da ğı” 
he ka yə si ilə mis si ya mı-

(He ka yə)

Qarı dağı

bəxş et-
miş dir. bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də 

sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy-
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