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Топлајыб нәшрә  һазырлајаны, өн 

сөз музллифи өз редактору 

Аббас Заманов. 

К83  Сабир хатирәләрдәф...Кәичлик. Бакы. 1982. — 
164 сәһ. 

Мирзә Әләкбәр Сабирин мүасирләрннин бјүк шаир һаггыида ин- 
гилабдан әввәл вә сонра јаздыглары хатнрәләр мүхтәлнф заманларда 
мәтбуат сәһифәләриндә. һәмчинни uıaиpә һәср олунмүш ајры-ајры ки- 
табларда нәшр едилмнш, охучулар тәрәфнндән рәғбәтлә гаршылан- 
мышдыр. Сабирин һәјаты, јарадычылығы вә шәхсијјати һаггында бу 
гијмәтли хатирәләр илк дәфә бнр јерә топланылыб бүтөв шәкилдә 
нәшр едилир. 
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өн сөз 
Әдәбнјјатларын тарнхнндән биз билирик ки, бөјүк јазычыларын һәја- 

тынын, јарадычылмгынын, дүнјакөрүшунүн, хүсусән шәхсијјәтигнн өјрә- 
нилмасинда мүасирлдриннн хатирәларинин мүһүм әһәмијјәти вардыр. Бу 
гәбилдан олан хатнралар бир гајда олараг марагла охунур, бу вә ја дикәр 
јазычынын өјрәнилмасина, кениш күтләләр тгәрәфиндән ссвилмәсинә јахын- 
дан көмак едир. 

Ејни сө&ләри Мнрзә Әләкбар Сабирин мүасирләринин бөјүк шаир 
һаггында мүхтәлмф заманларда гәлама алдыглары хатирәләр барәсиндә дә 
демәк олар. Сабири јахындан таныјан, онунла һәмдәрд, һаммәсләк олуб 
гаршылыглы јарадычылыг әлагәләри сахлајан, мүәјјән вахтларда бир јердә 
дуруб'Отуран Ссјид һусејн, Салман Мүмтаз Әскәров, Султанмәҹид Гәнизадә, 
Әлиснандәр Ҹафарзадә, һачы Ибраһим Гасымов ва бир чох башгаларыныи 
шаир һапыидакы хатирәләриндән биз чох шејләр өјранир, чох шејләр ахз 
едирик. Масәлан, Ссјид Әзим Ширванинин мәшһур мәктәбинда Сабирла 
бнрликдә охујан Султанмачид Гәнизадәннн хатирәләриндә шаирин ушаглыі 
һајатына дайр верила» мэ’луматлар бизим Сабир һаггындакы тәсәввүрумузү 
хејли кенишләндирир. Салман Мүмтазын хатирәләри Сабирии һајатыгын 
Орта Дсија сајаһати дөврүнү, бу сәјаһәтлә бағлы олан бази бвјүк ва ја кичик 
һадисәләри ишыгландырыр, шаирин тәрчүмеји» һалыиын даһа дзриидән, даһа 
дәгиг өјрәнилмәсинә көмәк едир. 

Чаһалат, мввһумат, истисмар аләминә мејдан oxyjaıı Сабирин әсәр- 
лэриндэи биз билирик ки, о, магии, чәсур бир шәхс олмуш, өлдүрүҹү тән- 
гидләрина, амансыз күлүшләринә мэ’руз галан мүртәҹеләрин та’гиблариндан 
һәдәлорнндәм на горхмуш, иа дә чәкинмишдир. Ону тәһдид едәнләр» шаир 
ачы-ачы күләрак бела чаваб вермишдир: 

Сахта бир хәтти-хам ила манә кағыз јазыб, 
Ғ.ј мани таһдид едәи мин дүрлү тэ’кидат илә! 
Бөјлә «хортдан кәлди, дур гач!»—сөзләрин кет, 

тифлә де, 
Затыны Сабир таныркан горхмаз өвһамат илә. 

Бу, хатираләрда да денә-дөнә тәсдиг олунур. Мәсәлән, 1910-чу илд» 
Балаханыда Сабирлә бирликдә мүәллимлик вә достлуг едән мәрһум халг 
артисти һачаға Аббасовун хатирәләриндә биз охујуруг: «Бела бир әһва- лат 
јадыма кәлир. 1910-чу ил октјабрын ахырларында мүртәчеләр Сабира нмзасыз 
бир мактуб јазмышдылар. Онлар Сабири һәдәләјирдиләр ки, ајын ахырына 
ними вз хошу илә кәнддән чыхыб кетсин. Әкс тәгдирдә, аиләси башсыз 
галачагдыр. 

Дүзү ки. o заман биз мүәллимләр бу мактубдан сонра тәшвишә дүшдүк. 
Сабнр иса мәктубу сојугганлылыгла гаршылады вә көһнә гајда илә өз 
ишләрини давам етдирди. 

О заман биз Сабирлә икимиз бир отагда јашајырдыг. Ај баша чатанда бир 
күн ахшам о мана бела деди: 

— һачаға, ај гуртарды, анҹаг һәрифләрдән бир хәбәр чыхмады.» 
Әлачсыз дәрда дүшүб, олмазын әзаб-әзијјәтләрә мэ’руз галан Сабир влүмүн 

көзүнә дик бахмшш, ону сојугганлылыгла гаршыламышдыр. XX 
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әср Азәрбајҹан мәтбуатынын фәал хадимләриндән бири. Сабирин досту вә 
мүасири Һачы Ибраһим Гасымовун вә башгаларынын хатирәләрнндә шаирин 
шәхсијјәтинин бу хүсусијјәти дәфәләрлә гејд едилмишдир. һ. И. Гасымовун 
1913-чү илдә Сабирин вәфатынын икинчи илдинүмү мүнасибәтилә гәләмә 
алдығы бир јазыда биз охујуруг: «Вәфатындан нечә күн габаг мүалиҹә үчүн 
Бакыја кәлдији заман әјадәтинә (кврүшүнә—A. 3.) кетмишдим. O күләр үзүндә 
бир мәһзунијјәт, o хәидан чөһрәоиндә бир пәришанлыг, јас вә әләм көрүнүр, 
бәдәниндә әтдән бслә бир нишанә галмамышды. 

— Неҹәсиниз, әфәндим?—дејә мәрһума хнтаб етднм. 
Мәним бу суалыма додагалты бнр хәндә илә чаваб вердн: 
— Әлһәмдүлиллаһ, јахшыјам. Бәдәнимии эти кетмиш исә дә, руһум вә 

сүмүкләримлә бураја кәлиб чыхмышам. 
— Мәһзун олмајыныз, әфәндим, иншааллаһ, сәһһәт тапарсыныз. 
— Өлмәјимә күлүрәм. Чүнки аргыг бу дүнјанын бимәна чәфасындан хилас 

олурам. Артыг руһани бир әзабдан гуртарырам. Затән мәнн бу күнә дә салан һәмин 
руһани әзабдыр. Мән нә бәдәннмин әримәсинә, на да үрә- јимин шишмәсинә 
ачымырам. Лакин никаранлшыма ачыјырам. Мидләт- дән никаран ҝедирәм». 

Бүтүн өмрү боју кабус кими ону тэ’гиб сдай јохсуллуг вә еһтијачж да шаир 
мәтанәтлә дөзмүшдүр. O, аиләсини ағыр зәһмәтдә доландырмыш, лакин һеч кәсә 
бојун әјмәмишднр. Хаіиралар да дил ачыб буну дејмр. һ. И. Гасымовун сонралар 
јаздығы «Сабир ила сон кврүшум» адлы хатнрәсиндә белә бир мараглы 
мүкалимәјә pacr кәлирик: 

«— Сабир, мүсаидәнизлә сизә бир тәклифнм вар. 
— Сө.јлә. 
— Сизин, шүбһәсиз, мадди вәзијјәтиниз ағырдыр. Әкар ичазә всрса» низ 

нәшр етмәкдә олдуғум «Ма’лумат» гәзетинда сизин нафиниза бмр иана сијаһысы 
ачардым. 

Сабир күлүмсүндү. Фәгәт бу күлүш ссвинч күлүшү дејнлди. Бу, олдугҹа дәрин 
вә ағыр бир күлүш иди, Дарин бир rycca ичимда дсди: 

— һаҹы! Сијаһы ачмага гәтијјән мүсаида етмәрам!» 
Бәли, Сабир һеч кәсдән иаиә гәбул етмәзди. Јарымач, јарымчылпаг доланар, 

анчаг һеч кәсә әл ачмазды, 
Лакин мәтбуатдан мэ’лумдур ки, о заман Сабира иаиа топланылмыга. һәтта 

ианәләрин мәбләғи вә ианә веранләрии адлары да газстләрдә чап «дилмишдир. 
Бурадан бела бир суал мејдаиа чыхыр: Бунларлан Сабирин хәбәри олмушдурму? 
Топланылан пуллар Сабира неча чатдырылмышдыр? 

Хатирәләр бу суаллары да чавабсыз бурахмамышдыр. Сабирин бвјүк гардашы 
Меһдигулунун оғлу Зејналабдин Таһирзада (1883—1976) Сабирин ағыр хәстә 
јатдығы күнләрдә һәмишә әмисинин јаиында олмушдур. Оиун 1961-ҹи илдә 
јаздығы «Әмимин сон күнләри һаггында хатирәларииоин ашағыдакы сәтирләри 
јухарыдакы суаллара дагиг чаваб верир: «Бнр иүн шәһәрин һөрмәтли 
таҹирләриндән Әбдүррәһнм Самәдов әмнмин јанмна кәлди, она үч јүз манат пул вә 
бир ағзыбағлм пакет верди. Мактуб «Молла Нәсрәддин» журналынын редактору 
Ҹәлил Мәммәдгулузадәдан иди. Мәктубун мәзмуну олдуғу кими јадымда дејнл. 
Мәктубда тәхмннән бу сөзләр јазылмышды: «Сабир, адамын јахын бир досту хәстә 
оланда. ону јолухмаға кедир, өзү дә әлибош кетмир, күчү чатан бир төһфә дә 
апарыо. Тәәссүф ки, Шамахыја кәлиб сәни шәхсән јолухмаға имканым јохдур. Бу 
үч јүз манаты бир төһфә кими мәндән гәбул ет». 

ЗеЈналабдин Таһирзадәнин, һәмчинин Һ. И. Гасымовун хатнрәләри белә бир 
фикир сөјләмәјә һагг верир ки, һәјатынын сон күнләриндә Сабир ағыр хәстә 
јатдығы үчүн она ианә топланылмасы һагда мәтбуатда чыхан мә’луматлардан 
хәбәри олмамыш вә топланылан ианәләр шаирә достларын төһфәси кими 
чатдырылмышдыр. Ким билир, бәлкә дә сәһһәтн ағырдашды- 
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ғы үчүн бу «төһфә»ләрдән шаирин хәбәр тутмаг имканы белә олмамышдыр. 
Мүасирләринин Сабир һаггындакы хатирәләринин әксәријјәти хејли сонралар 
јазылдығы үчүн онларын бэ'зилэриндэн дәгиглик көзләнилмә- миш, ара-сыра 
кичик јанлышлыглара да јол верилмишдир. Бу да тәбиидир. Чүнки мүәллифләр 
бу хатирәләри һафизәләринә әсасланараг јазмыш- дылар. Лакнн гејд етмәк 
лазымдыр ки, хатирәләрин бөјүк әксәријјәти шаирин мә’лум 
тәрчүмсји-һалындакы һадисәләрә ујғун кәлир. 
Китаба дахил едилән хатирәләрин бәзиләри вахтилә бу сәтирләрин мүәллнфи 
тәрәфиндән 1961—1962-чи илләрдә вэ сонралар мәтбуат сәһифәләриндә, бир гисми 
«Мүасирләри Сабир һаггында» кигабында (1962), бир гнсми исә «Сабир вә 
мүасирләри» китабында (1973) нәшр едилмиш- дир, Беләликлә, Сабир 
һаггыидакы хатирәләр илк дәфә бүтөв шәкилдә бу китабда охучулара тәгдим 
олунур. 
Сабир ирсинин ән јахшы тәдгнгатчыларындан вә наширләриндән бири, Сабирнн 
мүасири, онун һәјатына јахшы бәләд олан әдиб Сејид Күсејнин 1934-чү илдә 
јаздығы елми-бәдии «Мирзә Әләкбәр Сабир Таһирзадә» адлы әсәри дә хатирәләрлә 
јахындан сәсләшдији үчүн китабын ахырына әлавә сдилди. 
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Меһдибәј Һаҹынски 

Ә. САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРАТ 

1905-чн илдә «һәјат» гәзетиндә ишләдијим 
заман мәрһум Сабир идарәјә кәлмишди. Сүбһ заманы иди. Ичәри 
дахил олуб шаир Авараны сорушду. Мән истәмәдим ки, өзүмү 
билдирим. Дедим: 

—Авара бир саатдан сонра кәләҹәк, әкәр тәләсирсиниз, нә 
гуллуғунуз вар исә бујурунуз, дејәрәм. 

Сабир: 
— Мән истәјирдим, көрүм бу нечә адамдыр, доғрудан да 

аварадыр вә јаинки кефинә чатыб өзүнә тәхәллүс гојубдур. 
— Бизим кими бир адамдыр, ачҹаг авара дејил, әһли-руһ бир 

адамдыр. 
Сабир: 
— Бәс онда сән аллаһ, она де ки, јазыгдыр, адыны дәјиш- 

дирсин. Бизим Ширванда бири варды, адыны «Мәһрум» гој- 
мушду. Бичарә өвлад тәрәфиндән сонра да мәһрум олду. Инди 
горхурам ки, бизим Аварамыз гијамәтәчән дүнјада авара гала. 

Мән күлүб өзүмү нишан вердим. Шаирин сөзү јерини тутду. 
*
 

*Мә’лумат», 21 ијул 1911, №18 
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Маһмуд Нэдим Гаракөзов 

И РТИ ҺАЛИ-ДАРИ-БӘГА 

BӘ ТӘӘССҮФИ-Ә’ЗӘМ 

Әхлаги-миллимиздэ көрүлән гү- 
”сураты тәсвирдә бу күн зија- ји-әбәдиси илә дағдар олдуғумуз 
шаири-мөһтәрәм мәрһум Таһирзадә Сабир әфәнди гәдәр ирәли 
кедән олмамышдыр. 

Сабир әфәнди әхлаги-һәмидәсинә инзимам едән тәби-ше’- 
ријјәси сајәсиндә јалныз дост вә әһиббасынын дејил, рәгиб вә 
мүаризинин белә һүсни-илтифаг вә тәвәҹҹәһатыны газанмаға 
мүвәффәг олмушдур. 

«һопһоп» имзасы илә «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин 
сәрсүтунларыны тәзјин едән o түһәф вә o риггәтамиз ше’рлэри 
нәзәри-мүталиәдән кечирмиш оланлар тәбиидир ки, бу күн бөјүк 
күдурәтлә өлүмүндән бәһс етдијимиз шаири-милли вә 
мүәззәзимизә даир, вәло сәтһи олсун, өзләри үчүн бир мә’лумат 
пејда едә билмишләр. Анҹаг Сабир әфәнди дә шүәраји-әтракын 
атасы мәгамында олан Фүзули киби, ше’рлэри илә инсаны ејни 
заманда һәм ағлатмаг вә һәм дә күлдүрмәк киби бир 
мәзијјәти-надирәјә малик олдуғундан ону нәинки бир «Молла 
Нәсрәддин» вә «һәгигәт»и охумуш оланларын вә һәтта бу 
истифадәдән мәһрум олмушларын белә танымасы, билмәси игтиза 
едәр. Фәгәт че суд ки, әфради-мидләтдән бир чоху мадам ки, 
мәрһуми-мүшарилејһи һәјатда икән танымамышлар, индидән сонра 
һеч дә танымајачаглар. Шүбһә јох ки, Шамахы мүһитини 
нәфәсләри илә тәлвис едән молланүмаләр оыун өлүмүнү өзләри 
үчүн бир галибијјәт вә не’мэт һесаб едәчәкләр. 

Сабир әфәндинин тәрҹүмеји-һалына даир арабир түркҹә вә 
русҹа пәк чох мэ’лумат верилмиш олдуғундан, бәним бурада јенә o 
хүсусдан бәһс етмәклијим мә’луми-е’лан гәбилиндән олур. 

Бәним бураҹыгда гареинә мингејри-һәдд вермәк истәдијим 
мэ’лумат хүсусијјәтә аид ләтифә нөвүндән бир пара шејләр 
олаҹагдыр. 

Зәлзәләдән соира Шамахыја вүгу булан сәјаһәтимдә орада һеч 
бир кәси танымадығым, билмәдијим үчүн араја-араја, 
ахтара-ахтара доғруҹа Сабир әфәндинин бөјүк бир ҹаддәјә (күчәјә) 
назир олан дүканына шитабан олдум. 
Сәмими бир мүсаһифәдән сонра нә мәгсәдә мәбни кәлдијими 
кәндисинә анлатдым. Заваллы гәзетәјә мәнсубијјәтим ол- 
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дуғуну билинҹә бәни дәрағуш едәрәк дүканына чәкди. Өјлә бир 
вәзијјәти-гәрибанә алараг, мангалын гырағында (гыш ндн) отурдуг. 
Бән уҹа бир сәслә: «Олмаја һопһоп» имзасы илә «Молла 
Нәсрәддин»ә јазан сизсиниз?»—суалыны ирад единҹә: «—Аман 
күнү, сус олунуз, ешидән олмасын!»—дејә бичарә әҹәлә илә 
ағзымы тутду вә сөзүнә давам едиб деди ки: 

— Гејр бир јердә бириси ашкара дининдән дөн^үш олса, әмин 
олунуз ки, бәним бурада ҝөрмәкдә олдуғум тә’н вә е’ти- сафын 
јүздә бирисини көрмәз. һалбуки мән нә дөнмүшәм вә нә дә дөнмәк 
фикриндәјәм. Анадан олдугдан үч күн сонра нә нам илә төвсим 
едилмиш исәм, эл’ан o намы дашымагдајам. Демәк, бәни 
ҹүһәланын тири-тә’н вә истеһзасына һәдәф едән башга бир 
мәсәләдир. Нәдир? Билирсинизми?—«Молла Нәсрәддин»дә вә 
ҹәраиди-саирә сүтунларында јери кәлдикҹә јазыјорам ки, 
моллаларын сөзүнә инанмајыныз, зира онларын јүздә дохсан беши 
јаланчыдыр. Минбәрдән ахирәт төвсијә едән бу шәхсләр 
минбәрдән ашағы енинҹә аз галыр ки, беш гәпик пул вә ја бир 
шалалаг плов үчүн ҹанларыны ода-атәшә атсынлар. Она көрә 
сәламәти-намус вә һејсијјәтинизин вигајәси үчүн сиздән тәвәгге 
едирәм ки, бурада һеч бир молланын, ахундун вә әфәндинин 
гапысына кедиб дә, «Гәзетә јаздырмаға кәлмишәм»,—демијәсиниз. 

Мүсәлман буја! Көзәл нәсиһәтә ким гул ar верәр? Сабир әфәнди 
илә тәам едиб, һәрәкәти-әрз илә мүбәддәли-хәраб олан шәһри 
кәштү күзәрә башладым. Күчәдә насил олдуса, 
әһвали-заһиријјәсиндән адам билдијим бириси илә сөһбәтә 
киришдим. Фәгәт зирдә нәгл едәҹәјим кичик бир һадисәдән сонра 
анладым ки, адам билдијим бу шәхс мәкәрсә мәрһум һаҹы Мәҹид 
әфәндинин мурид вә дәдәканындан бирисидир. 

Тәсадүфи олараг бана раст кәлән бу ахирәт дәллалы ваге олан 
истирһамым үзәринә бәни доғруҹа һаҹы Мәҹид әфәндинин евинә 
көтүрдү. Дәрбара мәһрәм олан бу шәхс бәни гапыда бурахыб өзү 
ичәри кирди. Арадан дөрд-беш дәгигә кечмишди ки, ичәридән 
уҹабојлу, башында гамәти илә мүтәнасиб гәнд кәлләси шәклиндә 
бир папаг, ағ вә узунсаггаллы, моллагылыглы бир адам гаршыма 
чыхыб нәдән өтрү кәлдијими сормадан бир төври-гәзәбанә илә 
«Гәзетәчи әлиндән башымыз-бејнимиз кетди... Чых кет, бурада 
гәзетә-мәзетә истәјән јохдур!» дејиб, гапыјы чәкди. Инди нә 
едәрсән? Ағлармысан, јохсамы күләрсән? «Аста гачан 
намәрддир»—дедији кими дәгигә белә фөвт етмәксизин кетдим. 
Вәгәји олдуғу кими абир әфәндијә нәгл етдим. Артыг Сабир 
әфәндији бу әснада көрмәли идиниз! Бармағыны кәссәниз хәбәри 
олмаз. Хилафи-мөтади олараг өјлә бир гәһгәһә илә күлијор ки, 
тә’рифи гејри-габил. Мән исә вүгуатын димагымда һасил етдији 
тә’си- 
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ратдан һөнуз азад олмадығым үчүн ихтијари-сүкут едәрәк онун 
гаршысында дурмушдум. 

Әлһасил, Сабир әфәнди күлмәкдән фәрагәт единҹә бана 
хитабән: 

— O адамын ким олдуғуну билдинизми? 
— Hә биләјдим кимдир?—дејинҹә Сабир әфәнди:—мәзар 

гачгынына бәнзәјән шу әбусүлвәҹһ һәрифин, бана һаҹы Мәҹид 
әфәндинин јахын әгрәбасындан бириси олдуғуну сөјләди. 

Арадан бир гәдәр вахт кечдикдән сонра һеч дә мә’лум ет- 
мәз-икән Бакыда Сабир әфәндијә тәсадүф етдим. Сәлам вә сәфадан 
сонра бән ону тәама дә’вәт етдим. Мәрһум нәзәри-истифһамлә 
үзүмә бахыб деди ки: 

— Олмаја фикриниз Шамахыда һаҹы Мәҹид әфәндинин 
евиндә көрмүш олдуғунуз илтифат вә меһм.аннәвазлығын әвәзини 
вермәјәми чалышырсыныз? Горхурам, кетмирәм! Чүнки сиз 
Шамахыја гәзетәјә абунә јаздырмаға кәлмишдиниз, бән исә бураја 
гәзетәјә һәвадисат јазмаға кәлмишәм. Демәк, бәним күнаһым, 
гәбаһәтим сизинкиндән дә бөјүкдүр! 

Јенә бир күн «Исламијјә» меһманханасындакы нөмрәләрдән 
бирисиндә отурмушдуг. Сабир әфәнди иди, бән идим, бир дә бир 
ләзки молласы иди. Әснаји-сөһбәтдә бән моллаја: 

— A әфәнди! Аллаһ ешгинә, бир дејиниз көрәк, дүнјада ејлә 
бир адам тапыла биләрми ки, һәм милләтә хејир версии, һәм дә 
моллаларын хошуна кәлсин? 

Сабир әфәнди молланын ҹавабдан аҹиз галыб кәкәләдијини 
көрүнҹә, билбәдаһә: «Хејр, дүнјада өјлә бир адам тәсәввүр 
олунамаз, бу мафөвгүттәбиә бир шејдир. Чүнки милләтә ҹиддијјәт 
вә сәдагәтлә хидмәт етмәк истәјән бир адам мүҹәррәд өјлә бир иш 
көрмәлидир ки, моллалар ондан нифрәт вә истикраһ етсинләр. Зира 
ки, бу анә гәдәр моллаларын бәјәндији бир шејдән милләтин хејирә 
чатдығы көрүлмәмишдир»,— дејиб ишин ичиидән чыхды. 

Сабир әфәнди илә арамызда ваге олан шу мәһрәманә сеһ- 
бәтләри мәрһумун вәфатынын даһа икинҹи күнү гәзетә сүтун- 
ларында јазмагдан мәгсәдим онун бирҹә пак вә тәмиз олан руһуну 
молланүмаларын бир сејли-хүрушан кими сәмти-ухрајә доғру ахыб 
кедәҹәк лә’н вә нифрәтләри илә мүәззәб етмәк дејил, биләкс, әсл 
мәгсәдим бир замай моллаларын ағзыны өлү илә мәшғул етмәкдир 
ки, дириләрин һәјат вә бәгасы үчүн мүҹәррәб бир әлаҹ ахтармаға 
вахтымыз олсун. Вәгти-мүнасибәтдә мәрһума даир јенә бир нечә 
кәлмә јазарыз. 

Мәрһуми-мөһтәрәм гүнудеји-хакигүфрани-әбәди олдугҹа, 
чәнаби-һәгг аиләји-ситәмдидәси илә билҹүмлә әгрәба вә әһиб- 
басына сәбри-ҹәмил вә әҹри-ҹәзил еһсан бујурсун. Амин! 

«Ничат», 23 ијул 1911, M 37. 
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Һаҹы Ибраһим Гасымов 

O. САБИРИН ВӘФАТЫНЫН 

ИКИ ИЛЛИЈИ 

Т ам ики сәнә бундан әгдәм 1911- 
ҹи илин ијул ајынын 12-дә o 

ширин лисаны илә гареләри ширин-ширин ағладан, o зәриф, хош 
күфтары илә аҹы-аҹы күлдүрән милли шаиримиз Әләкбәр Сабир 
Таһирзадә (Ә. Сабир) кәмали-һәсрәт илә бу ҹаһана видаји-әбәди 
дејәрәк, кушеји-мәзарә чәкилди. 

Сабир шайр иди, һәм дә милли бир шайр иди. Јаздығы 
эш’ары азәрбајҹанлы руһунда јазылырды вә бу милли руһ да 
милли ше’р үсулунун јүрүдүлмәсинә јени бир ҹығыр ачмыш, 
јени бир тәмәл атмыш, түрклүјү, түрк руһуну милләти арасында 
нәшр етмәјә јеканә, һәм дә мүгтәдир бир тәрҹүман иди. 

Сабирин «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсиндә јаздыглары 
ше’рлэри o гәдәр садә олмагла бәрабәр, мә’нидар вә мә’нидар 
олдуғу гәдәр дә милли иди ки, беш јашында ушаг белә охусајды 
анлашылмајан бир сөз тапмаз иди. Садә түрк дилиндә јазылан бу 
ше’рлэриндэ әһәмијјәт, мә’на вә назик нөгтәләри әлавә етдикдә 
Сабирин нә кими бир ше’р саней олдуғу мејдана чыхыр вә онун 
вәфатынын мәтбуатымыз үчүн нә гәдәр бир зија олдуғу бәлли 
олур.  

Иштә вахтсыз вәфат едән Сабирин јазыларындан артыг 
мәтбуатымыз мәһрум галды. Артыг o нүктәли, о мэ’налы ше’р-
лэри охумагдан ҹүмлә гареләр бинәсиб олдулар. 

Милли шаиримиз, мүәллимимиз, мәтбуат хадими Сабир 
бундан ики сәнә әввәл арамыздан чәкилиб кетди. Иштә бир 
зијаи-әлим бу иди. 

Вәфатындан нечә күн габаг мүалиҹә үчүн Бакыја кәлдији 
заман әјадәтинә кетмишдим. O күләр үзүндә бир мәһзунијјәт, o 
хәндан чөһрәсиндә бир пәришанлыг, јас вә әләм көрүнүр, 
бәдәниндә әтдән белә бир нишанә галмамышды. 

— Неҹәсиниз, әфәндим?—дејә мәрһума хитаб етдим. 
Мәним бу суалыма додагалты бир хәндә илә ҹаваб вериб, 

сонра һәзин-һәзин көзләриндән јаш кәлди. Мүгтәдир бир рәс- 
сам олмалы иди ки, мүсәлманлара ибрәт олмаг үчүн шаири- 
мизин o анда рәсмини алајды. 

Әлһәмдүлиллаһ, јахшыјам, бәдәнимин эти кетмиш исә дә, 
руһум вә сүмүкләримлә бураја кәлиб чыхмышам. 
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— Мәһзун олмајыныз, әфәндим, иншаллаһ, сәһһәт тапар- 
сыныз. 

— Өлмәјимә күлүрәм. Чүнки артыг бу дүнјанын бимә’иа 
чәфасындан хилас олурам. Артыг руһани бир әзабдан гурта- 
рырам. Затән мәни бу күнә дә салан һәмин руһани әзабдыр. Мән 
нә бәдәнимин әримәсинә, нә дә үрәјимин шишмәсинә аҹымырам. 
Лакғн никаранлығыма аҹыјырам. Милләтдән ниҝаран ҝедирәм. 
һәр нә исә, олаҹаға чарә јох. Әлимиздән нә кәлир... 

* * * 

Там ики илдир ки, мәрһум Сабир вәфат етмиш, Гафгазын 
јеканә шаири арамыздан гајиб олмуш. Бу ики илдә милләт онун 
үчүн бир иш јапдымы? Онун өвладыны охутдурдуму? Онун 
китабларыны чап етдирдими? Онун аиләсинин хәрҹинә кәфил 
олдуму? Онун адына бир стипендија тә’јин еләдими? 

Хајыр, бунларын һеч бири едилмәмиш, едиләҹәјинә дә үмид 
јохдур. Чүнки Сабир мүсәлман шаири иди. Чүнки Сабирин 
милләти һәман бу көрдүјүмүз милләт иди. 

Артыг бу хүсусда бир сөз демәји артыг билириз. Чүнки 
милләтдә бу күн Сабир ними бир шаирин гәдр-гијмәтини би- 
ләҹәк бир һисс вә идрак олмалы иди. Милләт бу күн ҹүзи бир шеј 
илә баша кәлә биләҹәк китабларыны чап етдирмәли, онун 
евладынын тәрбијәсинә әһәмијјәт вермәли иди. Чүнки Сабирин 
милләт бојнунда һаггы чох-чохдур. 

Мәәттәәссүф, бурасына әһәмијјәт верилмәди. Бешалты милјон 
мүсәлман әһалиси, бир чох милјонерләри олан Гафгаздан, јахуд 
бир шәһәриндән кимсә дәсти-мүавинәт узатмады. Фәгәт 
Ашгабаддан бир нечә мөһтәрәм шәхсләр бир фәалијјәт 
көстәрдиләр. 

һасили-кәлам, Сабир кими бир шаирә булунан бу гәдәр 
илтифатсызлыгдан мүсәлман милләтинин нә гәдәр гәдрнашүнас 
вә нә гәдәр мәтбуат, әдәбијјат ишләринә лагејдлик илә бахмалары 
артыг ашкар олур. Бу исә милләтимиз үчүн бөјүк BӘ әфв 
олунмајаҹаг нәгс вә гүсурдур. 

«Игбал», 12 ијул 1913, M 409. 
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Мәммәдәли Сидги 

КИЧИК БИР ХАТИРАТ 

Ј ери Гкәлмишкән а.ҹизләри дә 
мөһтәрәм шаиримиз Сабир 

һаггында бир парча хатират јаыб бу кеҹә ону јад едәнләрә тәгдим 
етмәји фајдадан хали көрмәдим. 

САБИР ТИФЛИСДӘ 

1911-ҹи илин әввәлләриндә Сабир мүалиҹә үчүн «Молла 
Нәсрәддин» идарәси тәрәфиндән Тифлисә кәтирилмиш иди.Сабирин 
хәстәлији күн-күндән шиддәт етмәкдә иди. Хәстәлијинә бахмајараг 
Сабир јенә дә јазмагдан әл чәкмирди. һәрҝүн Бакыдан алынан түрк 
(Азәр'бајҹан) гәзетләрини тәртиб сдиб әһвали-зәманәни мүтәзәммән 
ше’рлэр јазмагда давам едирди. һәтта Күрдәмирдән вагона отуруб 
Тифлисә кәләнә 
гәдәр јолда: 

Ағладыгҹа киши бигејрәт олур, 
Неҹә ки, ағлады Иран олду.— 

 

ше’рини јазыб кәтирмишди. Сабир илә бир отагда јашадығыма көрә 
бә-’зән Сабир јатдығы бир һалда ојаныб мәни отурмуш көрдүкдә 
«гәләми ал, бу тазијанәни јаз, бу гәдочини јаз» дејәрди. 

Сабир Тифлисдө икән мүсәлман һиссәси олан Шејтанбазара 
ҝедиб орада өз халгы арасында кәзиб-доланыб Тифлисин кәнҹ 
зијилылары илә мүсаһибәдә булунарды. 

Сабирин севдији јер Тифлисин Ботанически адланан бағы иди 
ки, чох вахт Сабир һәмин бағын ашағысындан ахан ча јын јухары 
тәрәфиндә отуруб орадакы мәнзәрәләри сејр 
едәрди. 

Сабир чох хошсөһбәт вә һазырҹаваб бир шайр иди. Лакин хәстәлик 
ону елә бир ағыр һала салмыш иди ки, бэ’зэн данышмагдан белә 
усанырды. 

Сабир ше’р јазанда, јахуд башга вахтларда Шәмсәддин Саминин 
түрк гамусуну чох мүталиә едәрди. Түркијәли һәҹвку Әшрәфин 
түркҹә вә Өмәр Хәјјамын фарсҹа рүбаиләрини 
охумағы чох севәрди. 

САБИР ХӘСТӘХАНАДА 

Сабир Тифдисә варид олдугдан сонра мүалиҹә үчүн Тифлисин 
бир чох ән мәшһур һәкимләринә мүраҹиәт олунду. һәкимләрин 
вердикләри дәрманлардан бир мәнфәәт һасил ол- 
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мадығына көрә, ахырда һәкимләр әмәлијјати-ҹәрраһијјә (one- 
расија) олунмагдан өтрү Сабирин хәстәханаја верилмәсини 
мәсләһәт көрдүләр. Сабир о вахт Тифлисдә көзәл хәстәхана- 
лардан бири һесаб олунан Арамјанс хәстәханасында јатырды. 

Хәстәхана тәбиб вә ҹәрраһлары Сабирин гара ҹијәр хәстә- 
лијини дүрүст кәшф етмәкдән өтрү дәфәләрлә ҹәм олуб мәш- 
вәрәтдә булундулар. Ахырда бу гәрара кәлдиләр ки, әмәлиј- 
јати-ҹәрраһијјә јапыб Сабирин гара ҹијәринә бахсынлар, 
кәсилмәси мүмкүн олдуғу сурәтдә (јә’ни вахты кечмәмишсә) 
бурадаҹа кәсиб сағалтсынлар. Сабир буна разы олмајаб һәтта 
зарафатјана бир сурәтдә һәкимләрә мүраҹиәтлә «мәним гарным 
сандыг дејил ки, ачыб, ичинә бахыб өртәеиниз!»— деди. 

Бу гәрар үзрә Сабир әмәлијјати-ҹәрраһијјәјә разы олмадығына 
көрә хәстәханадан чыхды. 

Бурасыны дәрхатир етмәлијик ки, Сабир хәстәханада јатдығы 
һалда да јазмагда давам едирди. һәтта бир күн новруз бајрамы 
үчүн «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинә бир ше’р јазмаға 
башламыш олдуғуну мәнә көстәрди. Лакин хәстәлији шиддәт 
етдијинә көрә һәмин ше’р битмәмиш галды. 

Сабир хәстәханадан чыхдыгдан сонра хәстәлији күн-күндән 
шиддәт етмәјә башлады. Шамахыја көндәрилмәсини арзу етди. 

САБИРЛӘ СОН КӨРҮШ 

Үчүнҹү зәнк вурулдугдан сонра Сабирлә ахырынҹы олараг 
көрүшүб, өпүшүб Бакы тәрәфә азим олан гатардан чыхдым. 
Гатарын дәрин нәфәсләр алан паровозу куја дәрдинә әлач олмајан 
бу шаири апардығыны һисс едәрәк бир нечә әләмли фит вердикдән 
сонра һирс илә јериндән һәрәкәт едиб бир даha архасына 
бахмајараг Тифлисдән узаглашды... 

ЈАС ТЕЛЕГРАМЫ 

Сабир ҝетдикдән сонра, ијулун 13-дә Шамахыдан Дббас 
Сәһһәтдән бело бир телеграм алдым: «Сабир вәфат етди». 

<rЈашыл јарпаглар» китабы, 1922. 
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Мәммәдәли Вејсов 

САБИР ӘФӘНДИНИН СӘРКҮЗӘШТИНДӘН 

БИР ПАРЧА 

С абир әфәндинин ән јавуг әh- 
                                                            баб л ap ындан бириси олдуғум 
үчүн бу мәгалә илә милләтимизә онун сәркүзәштиндән бир нечә 
кәлмә мэ’лум етмәк истәјирәм. 

Сабир әфәндинин дарүлбәгадан дарүлүгбајә рәһләт етмәјинә 

сәбәб олан нахошлуғу—алтда јаздығым сәбәбә көрә онда әмәлә 

кәлди. 

1908-ҹи илдә «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәләринин бириндә 

Шамахы газысы мәрһум һаҹы Мәҹид әфәндинин көһнә вә тәзә 

һәрәми илә нә төвр рәфтар етмәк рәсми чыхдығына көрә шәһәр 

әһалисинин ичиндә ҹүрбәҹүр данышыглар вүгу булыагдан долајы, 

бу төвр намүнасиб бир һәрәкәти јапан ким олдуғуну ахтаран заман 

Сабир әфәндинин дүшмәнләри авамүннас арасында белә бир 

шајиә бурахмышдылар ки, куја 

мәрһум неҹә ки, «Молла Нәсрәддин»ә мәгалә көндәрир, һәмчинин 

рәсм дә көндәрир. 

Авам ҹамаат исә, Сабирин билкүллијјә рәссамлыгдан хәбәри 

олмадығыны нәзәрә алмајыб оиу мүттәһим тутдулар.Сабир 

әфәнди исә һәмин һаҹы Мәҹид әфәндинин васигәсилә өзүнү 

ҹамаат һүзурунда мүттәһимликдән хилас етдисә дә,лакин икинҹи 

бир рәсм (Шамахы Јухары гала мәсҹидинин һәјәтиндә дәфн олан 

мәрһум һаҹы Сејидәли ағанын гәбри үзәриндә әјләшмиш бир 

гадын рәсми) ҹамааты нәһајәт дәрәҹәдә мүтәәссир етмишди. 

һәмин вахтда Сабирин дамадындан бири, авам синфинин ән 

мүтәәссибләриндән олдуғуна көрә әлинә тапанчасыны алыб 

шејтаныны галдырараг Сабир әфәндинин үзәринә гәфләтән 

атылыб дүз үрәјиндән вурмаг истәди. 

Сабир әфәнди горхудан биһуш олуб јерә дүшдү. Һуша 

кәлдикдән сонра нечә күн јатагда јатыб өзүнү дүзәлтди. Бунун 

дүзәлмәји заһири дүзәлмәк иди. Батиндә етдији бөјүк Јәгин ки, 

мүәллиф дарүлфәнадан дарүлүгбајә демәк истәјир. 
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хиффәтдән долајы, өзү сөјләјән, бир вәрәм әмәлә кәтирмиш, 

күнбәкүндән дәруни хәстәлик чәкмиш бир инсан кими кери кедиб вә 

ахыры гара ҹијәр нахошлуғуна кирифтар олуб, чох зәһмәт 

чәкдикдән сонра худанын рәһмәтинә васил олур. Нахошлуғунун 

шиддәтли заманында мән сөјләдим ки, Сабир әфәнди, нә үчүн өзүнү 

көзләмәјиб һәр шејдән өтрү бу гәдәр гүссә вә хиффәт етдин .ки, 

ахырда белә нахошлуға кирифтар олдун. Мәнә ҹавабы бу рүбаи 

олду: 

Аризи гәмләр әлиндән үрәјим шишмиш иди, 

Зәнн едирдим едәҹәкдир она чарә ҹијәрим. Бәхти-мәнһусимә бах, 

мән бу тәмәннадә икән, 

Башлады шишмәјә инди үзүгарә ҹијәрим. 

<rЈашыл јарпаглар» штабы, 1922. 
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Һәбиббәј Маһмудбәјли 

УЗАГ КЕЧМИШЛӘРДӘН 

ӘСКИ ХАТИРӘЛӘР 

Г 
ырх беш-гырх једди ил бун- 

                                                               дан әввәл Шамахы шәһәриндә 
оранын зијалылары вә зәнкинләринин тәшәббүсү илә бир мәктәб 
ачылмышды. Мәктәбин идарәси мәрһум һаҹы Сејид Әзимин 
өһдәсинә бурахылмышды. Мәзкур мәктәб Азәрбајҹан вәфарси 
олмаг үзрә ики шѳ’бэдэн ибарәт иди... 

Бурада чочуглар илә һесаб, ҹоғрафија вә гисмән тарих дәхи 
кечирилирди. Мүдирин сә’ји вә фәалијјәти сајәсиндә мәктәб 
мүнтәзәм вә көзәл шәклә кирмиш; дәрсләринин дүзкүн вә мүнтәзәм 
кетмәсилә мәктәб аз заман ичиндә кәрәк мүтәшәббисләрин, кәрәк 
саирләринин диггәтләрини ҹәлб илә е’тибарларыны газанмаға 
мүвәффәг олмушду. Сејидин јахын достларындан беш-алты нәфәр 
тәрәфиндән мәктәбин зијарәт едилмәјән күнү јох иди. 

Кәләнләр саатларла сон синифдәрдә отурурлар, Сејидин көзәл 
бир тәрзи-тәдрис илә вердији фарс дәрсләрини динләрләр; 
чоҹугларын ҹәлд вә чапуг ҹавабларилә марагланырдылар. Мәктәб 
чоҹуглары арасында ән чох диггәти ҹәлб едән зәки вә ҹәлд чоҹуг 
Сабир иди. 

Бүтүн јолдашларындан јашҹа кичик, бәдәнҹә гајәт зәиф олан 
Сабир динҹ, сакит вә олдугҹа зәки вә ҹәлд иди. Нәһајәтсиз зәкавәти, 
мэ’гул вә көзәл ҹаваблары илә чоҹуг Сабир динләјәнләри һејрәтә 
кәтирирди. 

О заман фарси лисаны Сэ’динин «Күлүстан» китабы илә 
кечирилирди. Мәрһум һачы Сејид Әзим јери дүшдүкҹа фарс 
лисанындакы парчаларын нәзмән тәрҹүмәсини Сабирдән тәләб 
едирди. Бу мини-мини тәрҹүмәләр олдугҹа .көзәл вә аһәнкдар 
чыхырды. Мүәллим Сејид Сабирдә бөјүк исте’дадын кизләндијинә 
гане иди вә онун үчүн дә мүхтәлиф вә мүтәәддид вәсаитлә чоҹуг 
Сабирин руһунда мөвҹуд мэш’эли јандырмаға чалышырды, 
Мәрһум Сејид Сабир һаггында јанылмајырмыш. Фәгәт чоҹуг 
Сабирин бөјүк шаирлијинә шаһид олмасына вахтындан ирәли  
мүсаидә етмәди. Иштә азәрбајҹанлыларын руһларындан доған 
тәрәннүмләри өз һопһопунда авамдан тутмуш, зијалыларәдәк 
охунаҹаг вә анлашылаҹаг садә диллә тәрәннүм едән Сабир 
һа^гында пәк гысаҹа хатирә... 

«Сабф» китабы, 1924. 
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Ҹәлил Мәммәдгулузадә 

АЛ ҜӘЛДИ, МОЛЛА ЭМИ! 

М«олла Нәсрәддин»ин биринчи 
илинин биринчи нөмрәсиндә «Молла Нәсрәддин» шивәсинә јарајан 
мүзһик ше’рләрдән бир нүмунә чап олунмушду: Лисан бәласы»: 

Еј дил, дәхи динмә вә сүкут ет, сәни тары, 

Лал ол вә данышма! 

Сал башыны ашаға вә һеч бахма јухары, 

Мал ол вә даиышма!— 

вә и. а. 
Неҹә ки, мэ’лумдур, бу ше’ри јазан әсла шаир дејил иди. Бу бир 

нүмунә иди ки, буну биринҹи нөмрәдә дәрҹ етмәкдә биз һәгиги 
«Молла Нәсрәддин» шаирини ахтарырдыг. Биз Сабири вэ Мэшэди 
Сижимгулуну ахтарырдыг. 

Бир тәрәфдән биринчи нѳмрэмизи ше’р бабәтиндән јарымчыг 
бурахмаг истәмирдик вә дикәр тәрәфдән дә Сабирин вә Мәшәди 
Сижимгулунун дүнјада варлығындан хәбәрдар дејилдик. Әлимиздә 
дә бу бир нечә јаланчы ше’р парчаларындан габил бир шеј јох иди. 

Анҹаг буну дејә биләрик ки, өз-өзлүјүндә начиз бу шe’pләр чох 
бөјүк нәтиҹәјә сәбәб олду: Ширван торпағында, газы һаҹы Мәҹид 
әфәнди кими ҹанаварын горхусундан сабун тијаны далында 
кизләнән Әләкбәр Сабирин әлинә «Молла Нәсрәддин»ин һәмин 
биринчи нөмрәси чатыр, охујур. 

— Пәһ, nәh, nәh! Машаллаһ! Гәләми вер мәнә. Ај арвад, сән дә 
гапылары бәрк бағла! Мәни сорушан олса, де ки, кедиб сабун 
сатмаға. Мәбада һаҹы Мәҹид әфәндинин мүридләри вә гочулары 
хәбәрдар олалар! Јохса мәни сәнксар едәрләр. Ал ҝәлди, Молла әми: 

Билмәм нә көрүбдүр бизим оғлан охумагдан?! 

Дәнк олду гулағым! 

Журнал, гәзетә, һәрзәвү һәдјан охумагдан, 

Инҹәлди ушағым! 

Ағлын апарыб бәс ки, бахыр күндә гарајә, 

Јарәб, нә һәмагәт! 

Сөз етмәз әсәр, чарә галыб инди дуајә, 

Тәдбир елә, өврәт! 
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Јенә: 
Бу чәрхи-фәләк тәрсинә дөвран едир инди, 

Фә’лә дә өзүн дахили-инсан едир инди! 

hә! Неҹә олду «Молла Нәсрәддин»ин «Лисан бәласы»нын 

шаири?   
Сәсини хырп кәсди вә кәсмәкдән саваЈы өзкә бир әлачы јох 

иди. O сәбәбә ки, Сабир мәрди-мәрданә өзүнү туллады «Молла 
Нәсрәддин» мејданына вә елә бир нәрилти вә курул- Tv нлә 
далбадал јазмагда давам етди ки, һәтта бәлкә өзүнә бәрабәр олан 
Мәшәди Сижимгулуну да хејли бир вахт сүкутда сахлады вә елә 
јадыма кәлир ки, Сабирин «Молла»да зүһурундан та ил јарыма 
гәдәр Мәшәди Сижимгулунун мәнзум әсәри идарәмизә кәлиб 
чатмады. 

<rСижимгулунамдјә» мүгәддимәдән, 1927. 

П 

САБИР БАРӘСИНДӘ ХАТИРАТЫМ 

«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәси 1906-ҹы илин апрел ајынын 
једдисиндә нәшрә башлајанда биз Сабири танымаздыг вә Сабир 
адлы шаирин варлығыны ешитмәмишдик. Әкәр бизим шивәмизә 
јарашан белә бир ләззәтли шаирин дүнјада олдуғуну зәнн етсә 
идик, биринҹи нөмрәмизи онун гәләми илә бәзәмәмиш мејдана 
гәдәм гојмаздыг. 

Сабирин биринҹи ше’ри идарәмизә һаман вахт кәлиб чат- 
мышды ки, једдинҹи нөмрәни пајлајыб сәккизинҹини һазыр- 
ламагдајдыг. 

Белә мә’лум олур ки, гијмәтли шаиримиз једдинҹи номрәдә 
«Нијә мән дәрсдән гачдым» сәрлөвпәли мәгаләни охујуб, бу 
барәдә ушағын атасына һаман кинајәли ҹавабы јазыр ки, биз ону 
сәккизииҹи нөмрәдә чап етмишик: 

Ол күн ки, сәнә халиг едәр лүтф бир өвлад, 
Олсун үрәјин шад! .......  

Бундан белә мэ’лум олур ки, әзиз јолдашымызын мәҹмуә- 
мизә кәлиб чатан биринҹи әсәри һәмин инди гејд етдијимиз 
мәнзумәдир вә јери дүшүбкән, лазым билирәм, Сабирлә ма- 
раглананлара играр едәм ки, мәҹмуәмизин дөрдүнҹү нөмрә- 
синдә дәрҹ олунан вә һәр «һопһопнамә»јә дахил олан «Милләт 
кеҹә тараҹ олур олсун, нә ишим вар» адлы мәизумәни.ки, oy саат 
ҹамаатымыз ону Сабирә иснад верир, Сабирин олду- 
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ғуну мән инкар едирәм: Әввәла o сәбәбә ки, һәмин  әлјазысы Сабирин 
хәтти илә јазылмамышдыр, «кинҹи дэлилим будур ки, ше’р өзү, неҹә 
ки, шер устадлары мүлаһизә едә билэр,—бир гәдәр зәифдир вә бәһәр 
сурәт Саонрә japaı мыр. Бурада Сабир шивәси вэ Сабир руһу 
көрүнмүр. Мәким һаман нәзәријјәмин әксини бирҹә шаирин 
дәст-хәтти тәсдиг едә биләр, әҝәр бир кәсдә варса, зүһура чыхмағы 
арзу олунур. 

Неҹә ки, јухарыда әрз олунду, Сабири биз габагларда та- 
нымаздыг вә һаман сөјләдијимиз биринҹи әсәри Тифлисдә 
мәтбәәмизә кәтирән бир иамэ’лум ҹаван оғлан олду. by адам пакет 
ичиндә мәктубу верир јолдашым Өмәр Фаигә вә гачыо кедир. Фанг 
бир тәрәфдән тәәҹҹүб едир вә бәлкә o мәктубу бәдхаһлар тәрәфиндән 
бизә тәһдид вә сөјүш зәнн едир. 

Демә o сөјүш әвәзиндә һаман дәјәрли мәнзумә имиш: 

Ол күн ки, сәнә халнг едәр лүтф бир өвлад, Олсун 
үрәјин шад! ....................  

Бәли, чап еләдик, анҹаг бәс буну јазан ким? Ај јолдаш Фаиг, 
нијә гачды o залымоғлу, кимдир ону көидәрән? (чүнки әсәр имзасыз 
иди, «һопһоп» имзасыны идарәмиз гојду). 

Aha! Бир-ики һәфтә кечмәмишдн, һаман намэ’лум оғлан јенә 
мәтбәәмизә бир пакет кәтирир вә Фаигә вернр. Јенә гачыр, кедир. Бу 
дәфә дә пакетин ичиндәки совгат—атанын дәрс охујан оғлундан 
килејидир: 

«Билмәм нә көрүбдүр бизим оғлан охумагдан» ки, мәҹмуә- 
мизин 11-ҹи нөмрәсиндә дәрҹ олунубдур. 

«Аман күнүдүр, Фаиг јолдаш, тап o залымоғлуну». «Тапарам, 
тапарам, сәбр ет, јолдашым, бир дә кәлсә бурахмарам». 

Елә ки, бир һәфтә дә ондан сонра һаман оғлан јенә o мин- вал 
илә алиндә пакет кәлир мәтбәәјә вә пакети гојур, истәјир гајыда, 
јолдашым Фаиг бу дәфә дүшүр онун далынҹа вә апа- рыр чыхардыр 
ермәни базарында шамахылы Шејховларын хәлчә мағазасына. 

Шејховлар габагҹа мәтләби ачмаг истәмирләрмишләр, анҹаг 
Өмәр Фаигин тэ’киди илә мәсәләни ачырлар,—анҹаг бу шәртлә ки, 
сөһбәт бурадаҹа галсын. 

Демәк, бичарә Сабир мүһитин шәраитини мүлаһизә етмәк 
баоәтиндән «Молла Нәсрәддик»дә өз иштиракыны нәһајәт дәрәҹәдә 
кизли тутмаг истәјирди вә хејли бир заман елә дә олур вә бу сәбәбдән 
дә биз она вердијимиз «һопһоп» тәхәллүсү сонралар өзү дәјишиб 
мүхтәлиф имзалар гајырды. 

һәмин мүхтәсәр мәгаләмизә бу бир нечә ҹүмләни дә артырмаг 
истәрдик.  
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Сабир—бу тәхәллүс алтында бизим шаиримиз дејил, 
Сабир—ејни сәбр вә тәһәммул саһиби—диндар бир шаирин 
тәхәллүсүдүр ки, дүнјанын ҹөвр вә ҹәфасына, инсанларын күнаһ 
вә мә’сијәтинә мүтәһәммил олуб,—јахшы, дүнјанын инти- 
зарында галыр ки, бу да иман вә е’тигад әһлинин гисмәтидир. 

Биз, неҹә ки, әрз олунуб, Мирзә Әләкбәр Сабир тәхәллүслү 
шаир билмирдик. Онун үчүн дә «һопһопнамә» китабында 
Сабирин «Сабир» тәхәллүсү алтыгнда јазыланын дәрҹини 
көрәндә она әфсус етдик ки, «Дашгәлбли инсанлары нејләр- дин 
илаһи» кими бир мәнзумәјә (сәһифә 174) һаҹы Мәҹид 
Әфәндизадәнин вәфаты мүнасибәтилә Сабирин чох јаныглы вә 
мүтәәссир гәсидәси дәрҹ олунуб (313-ҹү сәһифә). 

Онун үчүн мән һәмән вахт «Сабир» ләфзини бир јанда көрәндә 
вә ешидәндә белә бир хәјалата ҹумурам: нә үчүн дүнја белә 
гурулубдур ки, күн ләкәсиз олмајыр вә гызылкүл тикансыз 
битмәјир. Bә бәлкә һәмин дүнја ганунунун тэ’сирин- дәндир ки, 
һопһоп кими ән гијмәтли вә надир бир шаиримизин 
күлкарлығынын ичинә диндарлыг сармашыглары да кәлиб 
гарышајды кәрәк. 

«гСабир күтүбханасынын 10 иллиуи» китабы, 1929. 
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Әли Нәзми 

ХАТИРӘЛӘРИМДӘН 

М «олла Нәсрәддин» мәчмуәси 
нәшрә башламыш вә беш-алты 
пөмрә јајылмышды. 

Бир күн Өмәр Фаиг мәтбәәдә чалышаркән («Молла Нәс- 
рәддин»ин идарәсилә мәтбәә бир јердә дејилди, аралары чох 
ѵзагды) мәтбәәјә бир чоҹуг кәләрәк кичик бир мвктуб тәгдим 
етмиш вә дәрһал' гыјыдыб кетмишди. Бу кичик чоҹуг тәрә- финдән 
тәгдим едилән мәктуб Фаиги дәрһал марагландырды. O, мәктубу 
ачды вә һеч көзләмәдији бир һалда мәктубун көзәл сәлис вә һәззли 
бир парча ше’рдэн ибарәт олдуғуну корду. Фаиг чоҹуғу ахтарды, 
чоҹуг јох иди. Мәтбәәдән бајыра атылды, фәгәт чоҹуг һарада, о 
чохдан кетмишди. 

Бәс неҹә олсун? Шаири неҹә тапмалы? Чох дүшүндүкдән сонра 
кәлән һәфтәни көзләмәји вә һаман постачы чоҹуг бир дә кәләрсә, 
онун васитәсилә шаири тапмағы гәт едирләр. 

Ше’ри севә-севә чап едирләр. Шаирин өзү имза атмады- 
ғындан имза јериндә «һопһоп» гојдулар. 

O бири һәфтә јенә Фаиғ мәтбәәдә чалышыркән, намэ’лум 
постачынын кәлдијини көрдү. Ушаг мәктубу тәгдим едән кими јенә 
гајыдыб кетмәк истәди. Артыг Фаиг фүрсәти фөвтә вер- мәјәрәк 
ушағы тэ’гибэ башлады. Ән ахырда ушаг бир тиҹарәт- ханаја дахил 
олду, Фаиг дә онун архасынҹа ичәри кирди. Фаигин әски досту 
олан маарифпәрвәр Шамахы таҹирләриндән Сәмәдов, Фаиги 
көрәр-көрмәз ајаға галхыб ону мәмну- нијјәтлә гаршылады. Онлар 
чохдан бәри көрүшмәдикләриндән бу тәсадүфдән чох шад олдулар. 

Сәмәдов үзүнү Фаигә тутараг деди: 
— Hә әҹәб тиҹарәтханаја тәшриф бујурмусунуз? 
Фаиг индиҹә тиҹарәтханаја кирән чоҹуғу көстәрәрәк, онун ким 

олдуғуну вә онун мәҹмуә үчүн кәтирдији ше’рлэрин кимин 
тәрәфиндән јазылдығыны билмәк истәдијини сөјләди. Сәмәдов 
күләрәк деди: 

— Бу ушаг бизим ушаглардандыр. Ше’рлэр исә Шамахылы 
шаир Мирзә Әләкбәр Сабир Таһирзадәниндир. Өзүнүзә мә лум 
олдуғу кими Шамахы бир мөвһумат јувасыдыр. Буранын молла вә 
әфәндиләри бүтүн руһани гисминин ән мүртәҹеләриндәндирләр. 
Сабир чох горхдуғундан мәҹмуәјә јаздығы мәктуолары идарәнии 
адресинә јаза билмир, горхур ки, бәлкә 
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иостаханада да һаҹы Мәҹид әфәндинин мүридләриндән олар вә 
Сабирнн «Молла Нәсрәддин» адресинә мәктуб көндәрдијини көрүб 
һаҹы Мәҹид әфәндијә хәбәр верәр. Буна көрә Сабир мәктублары 
бизим адресимизә көндәрир. Чүнки бизим адымыза көндәрилән 
мәктублар Шамахыда руһаниләрин вә онларын мүридләринин 
нәзәр-диггәтини ҹәлб етмир. 

Бундан сонра «Молла Нәсрәддин» идарәси арасыкәсилмәдән, 
һәр һәфтә Сабирдән ше’рлэр алырды. Бу ше’рлэр мәҹмуәдә чап 
олундугда мәҹмуәнин алыҹылары чохалыр, тиражы да артырды. 
Буна көрә дә «Молла Нәсрәддин» идарәси Сабирә чох аз бир зәһмәт 
һаггы—ајда онҹа манат пул көндәрирди. Бу пулу Сәмәдов 
васитәсилә она чатдырырды. 

Сабирин ше’рлэри вә јарадыҹылығы барәдә јазмајаҹағам. Онун 
әсәрләрини охумајан вә ону танымајан јохдур... 

Сабир хәстәләниб мүалиҹә үчүн Тифлисә кәләндә Мирзә Чәлил 
ону өз евиндә гонаг сахлајырды... Мөһтәрәмә һәмидә ханым 
(Мирзәнин рәфигәси) үч-дөрд јүз маната гәдәр һөрмәтли 
шаиримизә хәрҹ гојмушду. 

Мирзә Ҹәлил ҝүлә-ҝүлә сөһбәт едир вә дејирди ки: «Бизим 
евимиздә әввәлләрдә дә сәлигә јох иди. Сабир евдә хәстә јатанда да 
биз она чох севдији чајы белә сәлигә илә вә дојунҹа јетирә 
билмирдик. Она көрә бир күн чох чајсыз галдығындан белә 
зәрифанә бир бејт иншад едәрәк охуду: 

Молла, самоварындан дәрда, һәзар дәрда, 
Бир истәканы инди, бир истәканы фәрда.» 

Еј... каш, Сабир инди јашајајды, гајғыкеш фиргәмизин BӘ 

һөкумәтимизин шаирләрә вә үмумијјәтлә јазычылара неҹә тијмәт 
вердијини көрәјди. 

сӘдәбијјат гәзети», 16 ијул 1936, № 18. 
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Каҹыбаба Нәзәрли 

МҮӘЛЛИМИМ ҺАГГЫНДА 

M  ән Сабири беш ил әрзиндә та- 
ныјыб билмишәм. Илк дәфә' 

мән онунла Шамахыда тэ’сис едилмиш «Үмид» адлы үсули-ҹәдид 
мәктәбиндә таныш олмушам. Мәни атам көһнә үсул мәктәбиндән 
чыхарыб сојуг вә чискинли пајыз күнләринин бириндә Сабирин 
мәктәбинә тәслим етди. Тәбнидир ки, атамын бу гәрары бир пара 
көһнәфикирли гоһум-әгрәбамыз вә

1
ашна-достумуз тәрәфиндән 

тәсвиб едилмәди. Атама мәзәммәт едән мѳ’минлэр чох олду. 
Нәдәнсә атам әзминдән дөнмәди, мән дә «Үмид мәктәбиндә тәһсилә 
давам етдим. 
 Сабир бир аз арыг, узунсифәтли, дәрин, ојнаг вә парлаг- көзлү, 
ортабојлу, гарахәтли бир мүсәлман кишиси иди. Әввәлләр ајағына 
топдабан башмаг, әјнинә гара маһуддан бүзмәли Ширван чухасы, 
алтындан бир аз узун икидөшлү архалыг кејәрди. Башына. исә 
гышда дәридән, јајда маһуддан

1 
әмири папаг гојарды. 

O, синфә кирәркән чох гашгабаглы көрүнүрдү. Әввәлләр онун 
гашгабағы нә мәним, нә дә јолдашларымыи хошуна ҝәләрди. Биз 
көһнә үсул мәктәбиндә фалагга вә чубуг көрмүшдүк. Бир гүсур 
етдикдә бу ҹәза адәтләрини бир ганун олараг гәбул едирдик. 
Сабирдә исә фалагга вә чубуглардан азад олдуг, фәгәт севинмәдик. 
Сәбәб? Чүнки Сабир бизи тә’сирл» сөзләрлә данлајырды... О, бир 
шејдән мүтәәссир олдугда көзләри алов сачыр вә кениш алнында көј 
дамарлар заһир олурду.; О, бир күн чох гәмкин вә мүзтәриб иди. 
Синфә кир- дикдә биз һамымыз буну дујдуг. Онун һаләти-руһијјәси 
һамымыза тәсир етмәмиш дејилди. Биз фарс дили дәрси кечәҹәк- 
дик. Сә динин «Күлүстан»ыны ачдыг. Синиф башчысы ушагларын 
сијаһысыны охуду: 

— Әһмәд Сәфәроғлу. 
— һазыр. 
— Нәҹәф Мухтарзадә. 
— һазыр. 

һаҹыбаба Әләскәрзадә. 
— һазыр. 
— Тағы Абузәроғлу. 

— Тағы Абузәроғлу. 



26 

 

Тағынын әвәзннә мүәллим Сабир өзү ҹаваб верди: 
— Ону дәфтәрдән позун, кәлмәјәҹәк,—деди. 
Сабирин сәсиндә дәрин бир jә’c вә әләм дујулурду: 
— O кәлмәјәҹәк. Ону гардашлары мәктәбдән чыхарыб, ншә 

көндәрмишләр. O, башмагчы шакирдлијинә кедир. 
Тағы он беш јашлы зәки, чалышган бир тәләбә иди. Атасы 

Абузәр бәнналыг едәрди. Он күн әввәл өлмүшдү. Сабир давам 
€тди: 

— Тағы атасыз галды. Дүнән гардашы кәлиб деди ки, ону ишә 
көндәрмәк истәдији үчүн артыг мәктәбә кәлмәјәҹәк. 

Мүәллимин көзләри јашла долмушду. Бәнна Абузәр Сабирин 
даима «фәһлә, фәһлә» дејә бағырдығы инсанлар категорій асына 
дахил олурду. 

Јетим галараг чөрәк газанмаг үчүн тәһсилдән әл чәкмәјә мәҹбур 
олан ушағын вбзијјәти бу һуманист инсанын гәлбини 
јараламышды. Ким билир... Бәлкә дә: 

Еј дәрбәдәр кәзиб үрәји ган олан чоҹуг, 
Бир лоғмә нан үчүн көзү кирјан олан чоҹуг.— 

ше’рини o күн сәһәр јазмышды. Бу ше’рдэки аҹы көз јашларыны 
ким һисс етмир?! 

Сабир әввәлләр «һопһоп» имзасилә јазырды. Шамахы 
моллагулаглары «һопһоп»а лэ’нэтлэр јағдырыр вә онунла мүсаһиб 
олан бир пара хырда буржуа зијалыларыны, Сабири ламәзһәб 
адландырыб бајкот едирдиләр. 

Бир мүддәт «һопһоп» имзасы илә чыхан ше’рлэр «Молла 
Нәсрәддин»дә јох олду. Бу дәфә «һопһон»ун одлу сатира 
ше’рлэрини «Әбунәср Шејбани» имзасы илә јазылан ше’рлэр әвәз 
едирди. 

Әбунәср Шејбанинин ше’рлэри мәни сәрхош едирди. «Бу 
кимдир? Һансы шаирдир»?—дејә фикирләширдим. Нәһајәт, 
воукәср тапмаҹасы мәним үчүн ачылды. Әһвалат белә олду. Гыш 
кеҹәләринин бириндә адәти үзрә Сабир Аббас Сәһһәтлә оәрабәр 
бизә кәлди. Бөјүк гардашымла јахын дост олдугларындан сыра илә 
каһ биздә, каһ да Сабир вә ја Сәһһәткилдә јығылыб сөһбәт 
едәрдиләр. 

Мән онларын отурдуглары отаға чај апараркән гапынын 
далындан одлу бир ше’р охумаг сәси ешитдим Бу, Сабирин сәси 
иди:  

.Ел дөндү ҹүнун олду, мәнимки белә дүшдү. 
1 але мәнә дүн олду,, мәнимки белә дүшдү Сән 
Мәмдәли, горхма, 
Гәм чәкмә, дарыхма, 
Дөвран өзүнүндүр...— 
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Мән ичәри кирдикдә сәс кәсилди, чајлары вериб чыхдым. Бир 
һәфтә сонра һәмин ше’ри «Молла Нәсрәддин»дә «Әбунәср 
Шејбани» имзасилә чап едилмиш көрдүм. Үрәјимдән бир даш 
көтүрүлдү. «Әбунәср Шејбани»ни јахаламышдым. Бу Сабир имиш. 
Сабаһы әлим динҹ дурмады. Бу мисралары јазыб мүәллимин маеасы 
үзәриндә дуран күлғабынын алтына го ј дум: 

Горхду, дөнүбән олду 
Шејбани бизим һопһоп. 
Ахыр ки, дағыдаҹаг 
Ширвани бизим һопһол. 

Мүәллим дәрсә кирди. Јолдашлардан бири азәрбајҹанҹа? нағыл 
данышырды. Сабирин көзү күлгабы алтындакы кағыза саташды вә 
алыб өзлүјүндә охуду. Әввәлҹә өтәри күлүмсәди сонра гызарды вә 
пәртләшди. 

Дәрс гуртарды. һамы дәфтәр-китабыны јығыб кедәркән 
мүәллим мәни сахлады. Мәним үрәјим дөјүндү: 

— Јахшы ше’р јазырсан,—деди.—Сәндән бир шеј чыхаҹаг. 
Мән даһа сәнин гардашын үчүн ше’р охумајачағам,—дејә мүәллим 
әлини чијнимә гојду.—Әбунәсрин мән олдуғуму һеч кәсә 
демә,—деди вә голтуғундан кичик бир китаб чыхарыб мәнә 
бағышлады. Китаб Түркијәдә чап едилмиш бир гираәт китабы иди... 

Беш-алты күндән сонра јенә јығынчаг бизим евдә иди. Мән чај 
апараркән Сәһһәт, гардашым вә Сабир мәнә бахы күлдүләр. Мән 
тутулдум вә чајын бир стәканыны дағытдым, ағламсынмыш бир 
һалда отагдан гачдым. 

Ики күн сонра Сабир мәнә деди: 
— Бағбан илә турпун һекајәсини нәзмә чәк, кәтир бахым. 

Гоҹа бағбан беш-алты турп әкди, 
Вәхтү бивәхт зәһмәтин чәкди. 
Кәлди бир күн чыхармаға турпу Көрдү 
турп чыхмајыр, олуб зырггы.— 

вә и. а. 
јазыб мүәллимә вердим, чох бәјәнди. Бу күндән е’тибарэн мән ше’р 
јазмаға башладым. Ше’рлэрим Сабир тәрәфиндән дүзәлдилир вә 
чохусу брак едилирди. 

Сабир хәстәләниб Бакыја кетди. Мәним дә атам 11-чи илдә 
өлдүјүндән Ҝөјчаја көчдүм. Сонралар Сабирин вәфат етдијини 
ешитдим. Бу хәбәр мәнә атамын өлүм хәбәриндән даһа чох тә’сир 
етди. Узун-узады ағладым. Мән мүәллимими—мә’нәви атамы 
итирмиш идим. 

<Әдәбијјат» ггзети, 15 ијул 1936, Л# 18, 
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Султанмәчид Гәнизадә 

САБИР ҺАГГЫНДА КИЧИК БИР ХАТИРӘ 

                                                          1874-ҹү илдә ҹамаат пулу илә 
«Мәҹлис мәктәби» адында јени бир Азәрбајҹан мәктәби 
ачылмышды. Мәктәбин мүәјјән курсу вә ја программ јох иди. Әски 
мәһәллә мәктәбләри илә јени ачылмыш бу мәктәбин тәфавүтү, 
демәк олурду ки, анҹаг заһири тәҹһизатында иди. Јә’ни мәктәб би- 
насы базар ағзында вә ја мејдан башында дејил, шәһәр евләринин 
бирисиндә иди. Мәктәбин ичәрисиндә исә һәсир әвәзинә тахта 
масалар дүзүлмүш, шакирдләр... скамја үстүндә отурурдулар. 
Хүласә, бу мәктәб куја «үсули-ҹәдид» үзрә ачылдығы үчүн халг 
нәзәриндә «моллахана мәктәби» дејил, «ушкол» иди. Јени 
Азәрбајҹан мәктәби белә олдугда орада әлифба, гуран вә 
Азәрбајҹан дили охунмајырды. Дәрсләр Шәрг әдәбијјатындан вә 
бир гәдәр дә pye дилиндән ибарәт иди. 

Мәктәбин баш мүәллими һаҹы Сејид Әзим Ширвани јухары 
групда фарс әдәбијјатыны, хүсусән Сәдинин «Бустан» sә 
«Ҝүлүстан»ыны мүфәссәл кечир, Пирбудагов фамилијалы бир 
ермәни һәмин групда күндә ики саат рус дили охудурду. Әдәбијјат 
дәрси арасында каһ-каһ шәриәтдән вә ја һеј’әтдән 
(космографијадан) системсиз, методсуз јолла гырыг-гырыг 
ліэ’лумат верилирди. Pye мүәллими исә диллә мүвази олараг, әски 
үсулла анҹаг ә’мали-әрбәәни өјрәдирди. 

«Мәҹлис мәктәби» ҹамаат хәрҹинә ачылдығы үчүн мәҹҹани 
иди. Анҹаг pye мүәллиминин мәваҹибини тә’мин етмәк үчүн pye 
дәрси охујанлардан ајда бир манат дәрс иҹрәти алынырды. Буна 
көрә дә бу групун шакирдләри әксәријјәтлә варлы ушаглары иди. 

Мәктәб ачыландан бир ил сонра иди. Бир күн бизим групда 
Әләкбәр адлы јени бир шакирдин отурдуғуну көрдүк. Гијафәдә 
дүшкүнҹә, ҹисмдә арыгҹа, әхлагда чох әмин, сәҹијјәдә 
динмәз-сөјләмәз (кәмсүхән) олдуғу үчүн касыб аиләдән слдуғу 
анлашылырды. Фағыр оғлу Әләкбәр көзәчарпан сималардан дејил 
вә адынын үстүндә фамилијасы да јох иди. Сонралар ады журнала 
јазыланда бабасы һаҹы Таһирин ады мүнасибәтилә «Таһировлуг» 
мәнзәләсинә минди. Таһиров бизим чохумуздан исте’дадлы 
олдуғу үчүн мүәллимин дигғәтини чәлб едирди... Әлбәттә, фағыр 
оғлунун көздә олмасы бә’зи оуржуј оғланларына хош кәлмирди. 

Шаирләр арасында намдар олан мүәллимимиз һәмишә 
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дәрсдә кечдијимиз мәтләбә даир оир-ики бејт бәдаһәтән Азәрбајҹан 
дилиндә дејиб, јазы дәрсиндә гејд олунмасыны бизәтапшырарды. 
Үмумән ше’рә вә шаирлијә һәвәсимиз чох олдуғу үчүн 
шакирдләрдән бә’зиси шаирлик иддиасы илә нәзмән чәфәнкијат 
јазыб тәнәффүс вахты бир-бирилә охујурларды. Таһиров өз 
нөвбәсиндә, һәмишәки кими јолдашлардан ајрыҹа кәзәр, хырда 
вәрәгәләр үстүндә нә исә јазарды. Бу јаздыгларыны һеч кәсә 
көстәрмәзди. Јанына кәлиб сорушан олурдуса, јаздығыны тез 
голтуғунда кизләдәрди. 

Бир күн дәрсдә әгаидә даир нә мәсәлә идисә мүбаһисә 
гојулдугда, мүәллим сүнни алимләрилә шиә алимләринин бу мәсәлә 
үстүндә бир-биринә зидд олдугларыны гејд етди. Мүбаһисәнин 
ахырында мүәллим үләманы зәмм едәрәк, бир-биринә зидд 
кетмәләрини тәнгид едиб деди: 

— «Мәзһәб» јол демәкдир. Мәзһәбдән мәгсәд һагг тәрәфә 
кетмәк исә, һагг јолунда ајрыҹ јохдур вә ола билмәз. Анҹаг һәр кәс 
дүз јолла кетсә һагга тез чата биләр... 

Бурада мүәллим зарафатла Таһирова ишарә едәрәк дедиг 
— Мәзһәб барәдә Әләкбәрин иши чәтиндир. Бунун бабасы; 

һаҹы Таһир сүнни, нәнәси Мәшәди Ҹәфәр гызы шиә... Билмәјәҹәк 
һансынын әтәјиндән бәрк тутсун ки, һагга тез чата билсин... Амма 
мән мәсләһәт көрүрәм, һеч бирисинин јолу илә кетмәсин. Чүнки һәр 
ики фиргә азыхыбдыр. Гој Әләкбәр өзү һәгганијјәт јолу арајыб o јол 
кетсин: 

Демирәм, мән кедән тәриг илә кет, 

Әгли тут, ол көзәл рәфиг илә кет. 

Шакирдләрин арасында гурҹушма дүшдү. һамысы Әләкбәр 
тәрәфә бахдылар. Амма o, елә бил мүәллимин сөзүнү һеч 
ешитмирмиш, башыны ашағы салыб бир парча кағызы ҹыз- 
ма-гаралајырды. 

Тәнәффүсдә јолдашлардан бир нечәси ону һалајлајыб зарафатла 
сорушурдулар: 

— Адә! Сән һәмишә мәрсијәләрдә паји-мәнбәр тутуб шә- 
биһкәрданлыгда «Әләкбәр шәбиһи» олурсан!.. Бәс бабан сүнни 
олдугда сәнин бу ишинә неҹә разы олур? 

Бәлғәммәзаҹ Әләкбәр буғмарын сөзүнә әсла е’тина етмәјәрәк, 
динмәз-сөјләмәз әлини голтуғуна салыб, дәрс вахтында 
һазырладығы рүбаини арамҹа сәслә охуду: 

Бабам сүнни, нәнәм шиә... дурәнкәм. 
Hә фарсам мән, нә һиндәм мән... фирәнкәм? 
Муғанда муғбечә, мәсҹиддә Әкбәр... 
Әзан веррәм... нә нагусәм, нә зәнкәм. 

Јолдашлар буну ешитҹәк «бир дә оху, бир дә оху» гышгы- рығы 
илә ону һалајлајыб башына даһа сых топландылар. Амма һаҹы Таһир 
нәвәси һеч кәсә гул ar асмајыб башыны саға-сола булајараг, 
рүбаисини голтуғунда кизләтди. 
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Зәнк вурулду. Дәрс јенидән башланды. Таһировун рубаиси 
барәдә устада хәбәр верилдикдә, ишарә илә вәрәгәни ондан алыб 
тәфтишдән кечирәндән сонра бәркдән охујуб деди. 

 __ Әләкбәр, јахшы јазыбсан. Гафијәси вә бәһри мөвзундур, 
Мэ’насы да дүздүр. Дөрдүнҹү мисрада шүурсуз нагус вә ја 
мэ’рифэтсиз зәнк олмаг истәмәјиб «әзан веррәм» дедијин 
кәлмәләрә мән, өз тәсәввүрүмҹә, белә мэ’на верирәм ки, сән демәк 
истәјирсән—«инсанлары мә рифәт мүнаҹаты илә гәфләтдән 
ајылдаҹағам...» Доғрудан да бу фикир јахшыдыр вә илла нагус 
кими ики бишүур ҹәмад бир-биринә тоггушуб таггатуг салмагла 
тәблиғат апармаг јарамаз. Нечә ки, доғрудан да дејирләр... 
«Хүфтәра хүфтә кеј күнәд бидар»... Беләдирми? 

Әләкбәр данышмады. Мөһтәрәм мүәллимин онун ики кәлмә 
сөзүнә бу гәдәр дәрин мэ’на вермәси бизләри марагланды- рырды. 
Амма һәгигәтдә Таһиров өзү бунлары мүлаһизә етмишдими, ја јох, 
мэ’лум дејилди. һәр һалда рүбаи саһиби башыны ашағы салыб 
гулаг асдыгда, диниб данышмајырды. Мүәллим, суалына һеч 
кәсдән ҹаваб олмадыгда, јенә вәрәгәјә көз кәздириб деди: 

— Бунлар һамысы чох јахшы, анҹаг икинҹи мисрада нөгсан 
көрүрәм: «Hә фарсам мән, нә һиндәм мән... фирәнкәм» Хуб, сән ки, 
фарс вә ја һинд олмаг истәмирсәнмиш, бәс түрк олдуғун һалда неҹә 
ола биләр ки, өзүнү фирәнк гәләмә верирсән? 

Шакирдләр бу ирада күлүшдүләр. Кәләҹәкдәки Сабир... 
башыны галдырмајараг һазырчаваблыг көстәриб деди: 

— Мэн о мисрада суал вериб сорушурам: мән ки, фарс 
дејиләм, һинд дејиләм, бәс мәкәр фирәнкәм?.. Бу суалымын чавабы 
о иди ки, мөһтәрәм Аға бујурдулар, сән түрксән. Мәним дә 
истәдијим бу иди ки, ешитдим. 

Јолдашлар ҹаван шаирин сөзү илә разылашмадылар. Мисрада 
верилән суала «сахтакарлыг» дејиб нөгсан олдуғуну исбат етмәјә 
сөз ахтарырларды. Мүәллим бунлары арамлашдырыб деди: 

һәр бир суалын ҹавабы һәмин суалын ләһҹәсинә бахараг, 
мәнфи вә ја мүсбәт ола биләр. 

Бу сөзүн исбатына мөһтәрәм мүәллим Баба Таһирдән, 
амидән вә сайр шаирләрдән бир нечә бејт охујуб Таһирову 

доғрултду, амма бунунла белә мисра мәнтиг чәһәтчә күнд олдуғуну 
нәзәрә чатдырыб ислаһы үчүн рүбаини саһибинә гаЈтарды.  

Башладығымыз дәрс һәлә гуртармамышды. Әләкбәр рү- 
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баисини ислаһлаидырыб мүәллимә гајтарды вә өзү көзалты она 
бахараг нә дејәҹәјини көзләјирди. Мөһтәрәм мүәллим әввәлҹә 
вәрәгәни өзү үчүм охујуб сонра тәбәссүмлә бизим үчүн охуду: 

Бабам сүнни, нәнәм шиә, дүрәк мән, 
Hә фарсам мән, нә һиндәм мән, түрәк мән. 
Муғанда муғбечә, мәсҹиддә Әкбәр. 
Тәфавүт јох... һәгигәтдә зирәк мән... 

Бу мәгамда шакирдләрдән бириси гајдадан чыхыб истеһза илә 
деди: 

— Баһ, әввәл бундан јахшы иди!.. 
О бириси ондан да зилистеһза едиб деди: 
— Бу әввәлкиндән даһа пис олду!.. Дүрәк мән, түрәк мән!.. Бу 

нә демәкдир? 
Мүәллим бунларын һәр икисинә аҹыгланыб аҹы төһмәтлә деди: 
— Инсан ганаҹагсыз оларса, анламадығы сөзүн јахшыја- 

манлығыны билмәмиш истеһзаја гојмасы тәәҹҹүб олмаз. Сиз 
әввәлҹә гулаг асыныз, сонра рә’јинизи дејә биләрсиниз. Бу рүбаидә 
«дүрәнк» сөзүндән «дүрәк» сөзү јахшы мэ’на верир, чүнки «дүрәнк» 
сөзү «икиүзлүлүк» мэ’насы верә биләр. Амма «.дүрәк» 
«гошадамарлылыг» мә’насы вердикдә һәр һалда мәтанәт вә 
мөһкәмлик исбат едир. «Түрәк» сөзү исә «түрк» мэ’насы верир. 
Бухарада, Сәмәргәнддә вә тамам Түркүстанда «түрәк» сөзү бизим 
дилдә бәјзадә демәкдир. Фарсларын аҹығы тутанда истеһгар илә 
түрк демәзләр, «түркә» дејәрләр. Бу нәзәрлә ше’рдә түрк әвәзинә 
«түрәк», сөзүнүн исте’малы ҹаиздир. Сонра ислаһ олмуш бу 
рүбаинин чох јахшылығы үчүнҹү вә дөрдүнҹү мисраларындадыр. 
Биринҹи мисрада Әләкбәр өз әҹдадынын сүнни-шиәлијинә көз 
гырпдыгда, Муған илә мәсчидә, муғбечә илә Әкбәрә тәфавүт 
гојмајыб, һәгигәт јолунда өз нәфсиндә зирәк олмасыны арзу едир. 
Мәним шакирдимин бу рүбаиси һәм мәликүлүрәфа Бәһаиддинин 
гәсидәләриндәки мисралара, һәм дә Өмәр Хәјјамын рүбаиләринә 
охшајыр. Бәһаиддинин гәсидәсиндә көрүрүк: 

һәр ҹа ки, равәм, саһеби-ан ханә той то, 
Дәр кэ’бэву бутханә һәмана ки, той то. 
Дәр мәсҹидү мејханә чү дидәм ки, той то, 
Диванә нәјәм, мән ки, рәвәм ханебеханә! 

Мөһтәрәм мүәллимимиз Бәһаиддинин гәсидәсини башдан- 
ајаға иншад едиб деди: 

— Әләкбәрин рүбаисиндән белә мэ’на чыхармаг олур ки, 
шиә-сүннилик бөјүк фәзиһәт олдугда, үрфан аләминдә мәзһәбләр 
һамысы хүрафат һесаб олунур. Мәсҹид, килсә, атәш- 
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сайр мә’бәдкаһларын мә’насы әкәр һагг ахтармаг исә, һаггы һәр 

јердә тапмаг олур. 
Бѵ мәтләбә даир мөһтәрәм СеЈјид үрәфадан бир нечәсинив 

ше’рлэриндән бизим үчүн бејтләр охујуб, ахырда Өмәр Хәјјамын 
бир рүбаисини дөрдүнҹү груп шакирдләринә јаздырыб 
өзбәрләнмәсигш тапшырды. 

Говмн мүтәфәккирәнд дәр мәзһәбү дин, 
Ҹәм’н мүтәһәјјирәнд* дәр шәккү јәгин, 
Накәһ мүнадији дәрамәд зикәмин: 
Кеј бнхәбәран!.. Pah нә анәстү нә ин. 

Әләкбәр Таһиров бизим мәктәбдә ики илдән артыг охуја 
билмәди. Өзүндән бөјүк гардашы бәдхүлг, түндмәҹаз бир адам 
иди. Дүканчылыгда Әләкбәрин тәрәзи чәкмәсини охумагдан 
мәнфәәтли көрүб, кәләҹәкдәки намдар шаири тәһ- силдән мәһрүм 
етдиу Бичарә Әләкбәр ахырда гардашыньш чәфасына давам 
кәтирмәјиб 21 јашында олдуғу илләрдә тәрки-вәтән едиб Хорасан 
тәрәфә гачмышды, Гүрбәтдә чох әзијјәтләр чәкдикдән сонра јенә 
Ширвана гајыдыб кәсбкарлығ едирди. 

Сабир Хорасандан Ширвана гајыдандан сонра евләниб 
кәсбкарлыға гуршанмышды. Сон вахтлар өз евиндә сабун би- 
шириб базарда сатарды. O заман мәним онун илә јахын дост- 
луғум јох иди. Мәһәлләмиз бир-бириндән үзаг олдуғу үчүв анҹаг 
тәсадүфән бир-биримизә раст кәлдијимиз иттифагларда 
саламлашыб, мәктәб јолдашлығы әлагәси илә ајагүстү һаләһвал 
сорушмагла кифајәт едәрдик. Әһали мүһитиндә Сабир тәхәллүслү 
шаир танылмазды, мәкәр ки, зијалы ҹаванлар арасында каһбир 
ады чәкиләрди. Мүәллимләр ҹүмләсиндә мәшһур әдибимиз 
Маһмудбәјов Маһмуд әми Сабиршә гоншу вә јеканә дост иди. 
Онун рүбаиләриндән јазыб бизим үчүн охујарды. 

1894-ҹү илин јај фәслиндә мән Шамахыда идим. Шамахы кәнд 
мүәллимләри дә әксәријјәтлә шәһәрә топланмышларды. Бир күн 
биз јығышыб дәстә илә бағ сејринә кетдијимиз әснадә күчәдә 
Сабирә уғрадыг... Голлары чирмәкли, үстү-башы чиркли базардан 
евә гајыдырды. Маһмуд әми илә мән ону гаршылајыб бизимлә 
сејрә кетмәсини исрарән тәклиф етдик, o исә бәһанәләр кәтириб 
кетмәк истәмәдикдә, ахыр һәмишәки адәтинҹә үзүнү јан тәрәфә 
чөндәриб бу бир бејти охуду: 

Дәр мәҹлиси-худ pah мәдеһ һәмчу мәнира, 
Әфсүрдә дил әфсүрдә күиәд әнҹүмәнира. 

Сабун тијанынын үфунәти мәним баш-бејними o гәдәр 
сәрсәмләдиб ки, даһа күлүстан әтри мәним руһум бүлбүлүнү 
тәрәннүмә кәтирә билмәз... Горхурам, күлүстан сејр-сәфа- 
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сында да кәсаләт бајгушу ичәримдә уламаға башласын, кефинизин 
позулмасына баис олам... 

Бу сөзләри деди вә даһа бизим тәклифимизә гулаг асмајыб 
ҝетди. 

Бу тәсадүфдән бир нечә күн кечмишди. Бир ахшам Маһмуд 
әминин евиндә гонаг идик, Сабир дә дэ’вэт олунмушду. Мүәллим 
јолдашлар онун рүбаиләриндән охујуб мүзакирә едирдиләр. Сабир 
өзү әсла данышмајыб гулаг асырды. Јолдашлардан бириси она 
хитаб едәрәк деди: 

— Амма сәнин кәскин рүбаиләрин әһалинин виҹданыны 
јаманҹа гамчылајыр... 

...Ахыр сабунчу Әләкбәрин «Гамчы»ларыны китабча шәк- 
линдә нәшр етмәк лазым көрүлдүкдә, бунун ифасы үчүн дөв- 
ләтлиләрдән јардым олмајаҹағыны нәзәрә алараг, биз өзүмүз 
мәваҹибимиздән јанвар ајынадәк бир фаиз ајырмағы гәрара алдыг. 
Бизим бу сөһбәтимиздә Сабир әсла иштирак етмәдији һалда анҹаг 
мәсәләнин ахырында өз-өзү илә данышырмыш кими, додағынын 
алтында јавашдан охуду: 

Кәримләрдә кәрәм вардыр, дирәм јох. 
Ләимләрдә дирәм вардыр, кәрәм јох!.. 

Сә’дидэн тәрҹүмә олунан бу бир бејт һамынын хошуна кәлди. 
һәтта јолдашлардан бириси мүбалиғә едәрәк, фәсаһәтдә Сабири 
Сә’дидэн јүксәк гојмаг истәди. Амма Сабир өзү хәҹаләтдән 
башыны ашағы салараг бәркдән деди: 

— һәзәрат! Хаҹә һафизин дили илә дејирәм: «Устади-сүхән 
Сә’дист». Доғрудан да Сә’ди устаддыр. Онун мүгабилиндә бизим 
кимиләр ше’р пинәчисидирләр... Сә’ди илә ҹыздагчы һаҹы Таһир 
нәвәсини мүгајисәјә гојмаг атласбаф илә бури- Јабафы мүгајисә 
етмәк кимидир. 

Бу барәдә Сабир бөјүк һәвәслә данышмаға башлады. Касыб вә 
дөвләтли үстүндә олан сөһбәтимиз узун чәкди. Нәһајәт, фүгәра 
тәрәфдары Сабир ашағыдакы дөрд бејти бәдаһәтән сөјләди: 

Танры һәр јердә пулу бир үрәји сәхтә верәр, 
Мэ’рифэт мүфтәди ҹун, касиби-бәдбәхтә верәр! һаҹы 
Рүстәм әмијә једди оғул... ҹүмлә гәни, 
Лејк баггал Ҹәбијә једди гызы сүфтә верәр! һәзрәт 
Исаја верәр миннәт илә бирҹә ешәк, 
Лејк ешшәк кишијә мин көшәји мүфтә верәр! 
Јекәсаггал софуја ил узуну күндә плов, 
Лејк абдал косаја һәфтәдә бир күфтә верәр! 

Јолдашлар ҹәлд дәфтәрләрини чыхарыб бу мәнзумәни јаз- 
дылар. Бу кеҹәдән сонра мән Сабир илә јахын дост олдум. Онун 
јени фикирләри вә ше’ринин орижиналлығы мәни она 
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мүхлис етмишди. һәр дәфә Бакыдан Шамахыја кетдијим заман 
онун илә көрүшүб сөһбәт едәрдим. Онун аилә вәзијјәти чох ағыр 
иди. Илк нөвбәдә бир нечә гыз өвлады бир-биринин далынҹа 
доғулдугда, нә онлардан вә нә өзкә мәнбәдән мадди көмәји 
олмадығы үчүн күзәраны чох ағыр кечирди, Сабир өзкә шаирләр 
кими һеч кәсдән ианә вә ја бәхшәјиш гәбул етмәјә бојун тутмазды. 
Мән онунла јахын дост олдуғумдан һәр дәфә Бакыдан Шамахыја 
кедәндә онун үчүн совгат бәһанәси илә бир нечә топ либаслыг мал 
апарардым. Маһмуд әми өз нөвбәсиндә вә сайр дост мүәллимләр 
дә имкан тапдыгда она әл тутарларды. 

Сабир чох һазырҹаваб вә бәдаһәтчи иди. Өзү дә аз данышыб, 
чох гул ar асарды. Өз рә’јини сојугганлылыгла мүхтәсәрҹә 
сөјләјиб даһа һеч кәслә һөҹәтләшмәзди... 

Сабирин јаздығы мәнзумәләр вәрәгәләр васитәсилә кениш 
мигјасда интишар тапа билмәдији үчүн, онун фикри вә шаирлик 
таланты әдәбијјат аләминә вә һәтта Шамахы әһлинәмә’лум 
дејилди. Сабирин шөһрәти анҹаг «Молла Нәсрәддин» 
журналынын доғулушу илә парламаға башлады. 

* * * 

1905—1908-ҹи илләрдә мән Гори шәһәриндә дарүлмүәлли- 
минин Азәрбајҹан шѳ’бэсиндэ инспектор идим. Тә’тил күнлә- 
риндә Тифлисә кедиб-ҝәлдијим заман мүәллим Мирзә Ҹәлил 
Мәммәдгулузадә илә таныш олдум. Журналын нәшри һәлә 
башланмамышды. Амма идејасы мәнә мэ’лум олдугда Сабирин 
рүбаи вә мәнзумәләри она мүвафиг олаҹағыны дүшүндүм. Бу 
барәдә Сабирә, Горидән бир кағыз јазыб, кәләҹәкдә «Молла 
Нәсрәддин» журналында иштирак етмәсини мәсләһәт көрдүм. 

Журнал нәшр олунмаға башлады. һопһопун мәнзумәләри 
јалныз Гафгазда дејил, бүтүн Русија түркләри арасында, һәтта 
Иран Азәрбајҹаны мүһитинә дә сәс салдыгда Әшрәф тәхәллүслү 
бир шаир o мәнзумәләрдән бэ’зисини фарсҹаја чевириб 
иранлыларын диггәтини ҹәлб едирди. Демәк олар ки, «Молла 
Нәсрәддин» журналы Азәрбајҹан әдәбијјаты үфү

- 
гүндә һүрријјәт 

мәһпарәси кими доғдугда, Сабирин мәнзумәләри күнбәкүн ону 
бәдирләндириб, Шәрг аләмини ингилаб шө ләси илә 
ишыгландырырды. 

һопһопун «уламасы», моллалар вә’з етдији Исрафил суру кими 
өлүләри дирилтдикдә, ән әввәлҹә моллаларын өзләрини тәшвишә 
салыб кет-кедә сайр буржуа гисми арасында да 
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вәлвәлә салмаға башлады. Бу мәнзумәләрин ингилаб үчун сигнал 
олдуғуну анладыгда мүфтәхор мүлкәдарлар әл_ajara дүшүб 
һопһопун ким олдугуну ахтарырдылар. Ахыр, Шамахы 
харабаларынын бирисиндә һисли-паслы сабун тијанынын гы- 
рағында һаҹы Таһир нәвәси Әләкбәри тапдылар. Моллаларын 
лэ’нэти, буржујларын нифрәти, бојнујогунларын һәрбәси ја- зыг 
һопһопун күзәраныны гәмли бир фаҹиәјә дөндәрмишдир. Бу 
мәтләбә дайр Сабир өзү 1908-ҹи ил јанвар ајынын әввәл- ләриндә 
Горијә, мәнә јаздыгы кағызын мәзмунуну ејнилә дәрҹ едирәм: 

«Ки дәсти-тәшнә микирәд бәр аби, 
Худавәндаки-фәзл... ахир сәвабв. 

Давәрим әфәндим! 
Кечән сәнә өз һәмвәтәнләримә хидмәт етмәјә һүммәт бағ- 

ладым, лакин бу хидмәтләрә гаршы онлардан мүкафат әвәзинә 
алдыгым мүчазатлара да пәк ағладым. 

Даһа тагәтим, таб вә сәбрим баша кәлибдир. Јусиф кими ихван 
әлиндә әсир галмышам. Бириси силлә илә үзүмә вурур, 
ағуши-мәһәббәт ачыб, о бириси тәрәфә. јөнәлдикдә јумругун 
башыма золлајыр. Ондан рукәрдан олуб башгасына мүтәвәҹҹеһ 
олдугда дөшүмдән итәләјир, ағзымдан вурур, она дал чевирәндә 
дикәри далымдан вурур, агзыүстә јыхылырам... һалым фәна, 
күзәраным бир гәмли фаҹиә мәнзиләсиндәдир. Бир даһа Шамахыда 
галмага табү-тәваным галмајыбдыр. Бир нәфәр һавадар вә 
гәмхарым јохдур, јенә Сизә үмидвар олуб да дәрди-сәр вермәјә 
ҹәсарәт едирәм... 

Баз амәдәм бәдәркәһи-тү илтиҹа күнәм, 

Кәр һаҹәтәм рәва нәкуни, ру күча күнәм. 

Аҹизанә истид’а едирәм, бундан артыг мәним бурада каторга 
ҹәзасына мәһкум олуб галмагыма разы олмајасыныз. Лүтф вә 
мәрһәмәт әлинизи мәним тәрәфимә узадыб, бу ҹәһәннәмдән мәни 
хилас едәсиниз. 

21 нөмрәли «Зәнбур» мәҹмуәсинин поста гутусунда «Рәһм гыл, 
Сабир» үнванлы бир бејт вар иди. Шамахылылар мәни зәнн 

етдиләр вәһалонки мән дејиләм. O дәхи мәндән өтәри тә’сирбэхш, 
суизәнн олду. Тәвәккүл бәрхуда.Баги-ихлас вә мәһәббәт.     

Әләкбәр Сабир Таһирзадә 
Ширвани». 

Сабирин бу кагызындан мән o дәрәҹәдә пәришан олдум ки, 
агламаг һалына гәдәр гүссәләндим. Ахшам Көчәрли Фиридун бәји 
ҹагыртдырыб кагызы она охудум. Сабир һаггында Шамахы 
әһлинин наинсафлыгына о да чох тәәссүфләнди... 
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Фнридун илә бир аз дәрдләшиб, Сабири ширванлыларын 
чәнкиндән гуртармаг фикринә дүшдүк. 

Көчәрли дарүлмүәллимдә Азәрбајҹан дили мүәллими иди. 
1908-ҹн нлин сентјабр ајында мән Горидән Бакы, Дағыстан 
мәктәбләри инспекторлуғу вәзифәсинә кеҹмәли идим. Бу мү- 
насибәтлә Көчәрли мәним јеримә намизәд һесаб олунурду. Буну 
нәзәрә алараг биз өз арамызда мәсләһәтләшиб Сабири 
Көчәрлинин јеринә кечирмәји гәрара алдыг. Бу барәдә мән һәмин 
кеҹә Сабирә әтрафлы бир кағыз јазыб, индидән мүәллимлик 
шәһадәтнамәси алмаг фикриндә олмасыны тәклиф етдим. Сонра 
онун јазычылығыны мәдһ едәрәк, мүәллимлијә һәрисләндирмәк 
үчүн јенә бир нечә кағыз јаздым. Мәним ка- ғызларыма ҹаваб 
олараг һәмин јанварын 27-дә ондан ашагыдакы кағызы алдым: 

«Фи 27 јанвар, 1908, Шамахыдан, Горидә дустидирин вә 
бәрадәри-сәдагәтајиним Султанмәҹид һүзури шәрифләринә. 

Мәктуби-мүвәддәтүслубунузу икинҹи дәфә олараг дәсти- 
шүкранәмә алдым. һәгги-аҹизанәмдә бујурдуглары тәвәҹҹү- 
һати-алиләринә гаршы тәшәккүрдән аҹизәм. 

Үмум әбнаји-вәтән уғрунда бәсләдикләри һиссијјати-мил- 
ләтпәрвәранәләри әрзи-тәшәккүрә мөвҹиб ккән аҹизләри ки- 
минин гәләми-шикәстәрәгәми o тәшәккүратын ифадәсиндән аҹиз 
олдуғу тәбиидир. 

Асари-начизанәм чәһәтинә тәшвиг вә тәһсир бабындан 
төвсиф вә тәмҹидимдә јаздыглары бәјанати-алиләринә изһа- 
ри-иминан едәрәк үдәба вә шүәраји-әсримизин рәһлеји-тәдри- 
синдә фејз ифадәләри илә мүстәфиз олмаға чох мүштагим. 

һиссијјати-сәдагәтпәрванәләри илә аҹизләрини маарифә 
хидмәт вә мүәллимләр сырасына ҹәлб етмәјә игдам бујуруглары 
дә вәтнамәләри бир сәмими-мәһәббәтдән HӘLLI’ӘT етднјин дәрк 
едирәм. Јохса o рүтбеји-үзмајә әдәми-ләјагәтими кәндим көзәлчә 
һисс едирәм. Бәли! 

Дидеји-пак инченин бинәд, 
Назәнин ҹүмлә назәнин бинәд. 

Бари шимдилик лазым олан шәһадәтнамәләри һазырла- 
мышам. Бир нечә күндән сонра Бакыја кетмәк хәјалында ва- рам. 
һәгигәтән сиз бујуран кими сабун вә ҹыздаг тијанынын 
гырағындан гуртарыб бир нечә дәгигә өмрүмдә инсан кими асудә 
нәфәс чәкиб еһтирасати-мүһибеји-виҹданијјәми севкили 
милләтимин тәрәгги вә тәалиси јолунда әрзеји-шүһуда гојмағымы 
баркаһи-һәзрәти-газијүлһачатдән мүстәмәнданә нијаз едирәм. 

1
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һәләлик имтаһан мәсәләләри илә долашмагдајам, бу әrә- бәји 
кечдикдән сонра вахтым мүсаидә етдикҹә русҹа өјрәнмәјә cә’j 
едәҹәјәм.Баги-ихлас вә мәһәббәт.  

Әләкбәр Сабир Таһирзадә 

Ширвани». 
Бу кағыздан сонра Сабир илә јенә бир-ики дәфә јазышма- мыз 

олду. Ахыр аттестат алдығы хүсусда апрелин 23-дә ондан белә бир 
кағыз алдым: 

«Фәзиләтли Солтан Мәҹид Гәнизадә һүзури-шәрифләринә 
ихтар. 

Мәним имтаһаным хүсусунда Бакы губернски мәчлисин 
тә’јин етдији күн ки, һәмин апрелин 11-ҹи күнү иди, Бакыда олуб 
ҹамеји-шәрифдә имтаһан вердим. Аттестат исә әнгәриб 
Шејхүлислам идарәсиндән кәләсидир. 

Апрелин 8-дә Тифлисдә идим. Чох истәрдим ки, орадан 
хидмәтләринизә кәлиб сизи вә гајибанә дост тутдуғум Фиру- дун 
бәј ҹәнабларыны зијарәт едәм. Бәхтимин әдәми-мүсаидә- синдән, 
вахтын тәнклијиндән Бакыја гајытмаға мәҹбур олдум. Она көрә дә 
чох тәәссүф едирәм. Мүшарүлејһ ҹәнабларына мүттәганә 
салам.едәр, фејзи-зијарәтинә наил олмағымы дәрҝаһи-һәгдән нијаз 
едирәм. Баги-ихлас вә мәһәббәт. 

Шамахыдан Әләкбәр Сабир Таһирзадә 23 апрел 
1908-чи ил.» 
* * * 

1908-ҹи илдә Сабир Бакы Губернски мәҹлисдә имтаһан вериб 
Загафгаз шејхүлисламындан мүәллимлик шәһадәтнамәсини 
алмышды. Азәрбајҹан шѳ’бэсиндэ Көчәрлинин јеринә 
мүәллимлик вәзифәсинә тә’јин олаҹағыны көзләјирди, амма 
тәәссүф олсун ки, Көчәрлинин тәһсили али олмадығы үчүн 
инспекторлуг мәнсәбинә гәбул олунмады. Буна көрә дә онун 
јеринә Сабирин намизәдлији кечмәди. һәр һалда Сабир мү- 
әллимлик шәһадәтнамәсиндән истифадә едәрәк сабун тијаныны 
бурахыб Шамахыда «Үхүввәт» вә «Үмид» адлары илә ачылмыш 
иҹтимаи мәктәбләрдә мүәллимлик вәзифәсинә наил ола билди. 
Сонра мән Бакы, Дағыстан халг мәктәбләринин инспектору 
олдуғумдан ону Бакыја дэ’вэт едиб Балаханы кәндиндә 
«Нәшри-маариф» ҹәмијјәтинин ачдығы мәктәбә тә’јин етдим. 
Сабир бурада мадди вә мэ’нэви ҹәһәтҹә бир гәдәр раһатлашыб 
ајбаај өз әјалы үчүн дә лазыми гәдәр хәрҹлик көндәрирди. Бу 
заман о, «Молла Нәсрәддин» журна- лында асудә иштирак едирди. 
Бир күн мән Балаханы мәктәбләринин тәфтишинә ҝетмишдим. 
Тәнәффүс вахты фүрсәт тапыб Сабир илә онун өз 
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отағына хүсуси сөһбәт үчүн кетдим. Мәктәб јанында дәрвишанә 
бнр отагда раһатҹа јашадығындан чох разы иди, анҹаг мәктәб 
мүдири Әһмәд Камалдан шикајәтчи олараг бу бир бејтн охуду; 

Дурмушам пишу пәси-тә’ндә, Сабир, нечә ким, 
O әлифләр ки, нәсү пиши-әтә’надә дурар. 

Мән бу бејтин мүһәсснатына фикир вериб дајандыгда, Сабир 
«этэ’на» сөзүнү бармағы илә һавада јазыб, башда вә ахырдакы 
әлифләрә ишарә етди. Мән мәтләби анлајыб «тә’н»- ләрин 
сәбәбини сордугда, Сабир наразылыг шивәси илә ба- шыны 
булајыб деди: 

— Hә билим... Сән нечин раги ичмәјиб МӘДӘНИЈЈӘТДӘН гал- 
мысан... Нечин дәмир јолуна шәмәндуфер демијорсын!.. Бу 
һәриф водка мәрәзинә, мән исә үрәк дәрдинә мүбтәла олдуғу- 
муздан мәсләкимиз бир-биринә дүз кәлмир... Әхлаги позғун бу 
түркоғлунун сәһәрдән ахшамаҹан водка вуруб һејвәрә сөј- 
ләмәсиндән мәним руһум әзијјәт чәкир... «Руһра сөһбәтшна- 
чинс әзабист әлим...» Бу симада ләвватәчи пәзәвәнкләрә мү- 
әллимлик вәзифәси вермәк мәним әгидәмҹә ҹинајәтдә иштирак 
етмәк кимидир. 

Әһмәд Камалын әхлагсызлығы мәнә мэ’лум иди вә тәдрис 
барәсиндә ондан наразы идим. Амма o заман «шимди-мимди» 
ләһчәси илә лаггырты вуран «түркләр» һансы мәсләкдә олур- са 
да, Бакы буржуазијасы нәзәриндә мәгбул идиләр вә голчо- 
маглар арасында тәрәфдарлары чох иди... Иҹтимаи вә мәдәии 
ишләримиздә онлар бизләрә рәһбәрлик едирләрди. Хүсусән, 
«һәјат» гәзетинин вә «Фүјузат» журналынын мүһәррири Әли -бәј 
һүсејнзадәнин, нүфузу сајәсиндә Түркијәдән кәлмә лаф- кәзафлы 
авантүрист әһмәдләр сүфрәләр башында раги ичмәк- дә рәчиадәт 
көстәрирләрди... 

Буну нәзәрә алараг, буржуазија «Нәшри-маариф» ҹәмијјәти 
өз нөвбәсиндә Әһмәд Камалын кефинә дәјмәјәрәк, онун 
мәктәбдән кәнар олмасына разы олмајырды, мәним дә онлар- 
ла^саллашмаға күчүм чатмырды. һәр һалда Сабирин o мәктәбдә 
галмасыны мән өзүм рәва көрмәјиб, Балаханыдакы гыз 
мәктәбинә көчүрүлмәсини «Нәшри-мәариф»дән тәләб етдим. 

Бу арада бичарә Сабирин нахошлуғу шиддәтләнмәјә баш- 
лады. һәкимләрин гәрары илә Тифлисә көндәрилди. Орада 
/Мирзә Ҹәлилин һимајәси илә консилиум олдугдг ’глјәоинин 
вәрәмләнмәсини ешитдик. Бу барәдә Сабир өзү Аббас Сәһһәтә 
јаздығы кағызларын бирисиндә дејир: 

Аризи гәмләр әлиндән үрәјим шишмиш иди, 
Зәнн едәрдим едәҹәкдир она чарә ҹијәрим. 
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Бәхти-мәнһусимә бах, мән бу тәмәннадә икән, 
Башлады шишмәјә инди үзүгарә ҹијәрим. 

Сабирә ҹидди мүалиҹә лазым иди. Мирзә Ҹәлил онун хәс- 
тәхана күнҹүндә јардымсыз галмағына разы олмајыб, өз 
аиләсиндә она мүалиҹә етмәјә һүммәт көстәрмишди. Мирзәнин 
јолдашы һәмидә ханым шәфгәт бачылығы вәзифәсини өз 
өһдәсинә алыб, онун һәр бир зәһмәтини чәкирди. Бир мүддәт 
мүалиҹәдән сонра Сабир бир гәдәр јахшылашыб Шамахыја 
гајытмышды. Анҹаг бәдәнҹә зәиф олдуғуна көрә даһа һеч бир ишә 
габил олмајараг, Аббас Сәһһәтин мүалиҹәси алтын* да бәстәри 
олуб јатырды. 

1911-ҹи ил ијул ајында мән Шамахыда идим. Орада гал- 
дығым бир нечә күн әрзиндә Сабири јохламаға тез-тез ҝедирдик. 
Тифлисдә кечирдијимиз мүалиҹәдән сордугда һәмидә ханымдан 
разылыглар сөјләјиб, өмрү олурса онун хәчаләтиндән чыхмағы 
арзу едирди: 

Нәкәрдәд кәз әҹәл пүштәм хәмидә, 
Кәшәм дәрдуши-худ рәнҹи-һәмидә. 

Сәфәримин сон күнү мән Сабир илә худаһафизләшиб сәһәри 
күнү Бакыја јола дүшәҹәкдим. Күрдәмир фајтону гапымда 
дајанмышды. Мән сәфәр либасында әшјамы фајтонун ичинә 
јығышдырырдым, бу әснадә ики нәфәр кәнч јүјүрүб јаныма кәлди 
вә Сабирин өлүмүнү мәнә хәбәр вердиләр. Мән фајтону бир саат 
сахлатдырыб мејит үстүнә кетдим. Күчәдә гојулмуш мафә 
гаршысында хејли адам вар иди. Ҹәназә дәфнә һазыр олдугда, 
зијалы ҹаванлар мафәни әлләри үстүндә галдырыб Галабазар 
мәсчидинин гаршысында күчә ајрычында јерә гојдулар. Мәһәллә 
ахунду Аға Мир Меһди аға шаирин намазыны гылмалы иди. 
Ағанын еви мәсҹид илә гапы-гапы олдуғундан, чамаат көзүнү 
ораја зилләјиб онун тәшрифини кезләЈирди. Амма онун 
«исбати-вүҹуди» чох узун чәкди. Адамлар бир-бири илә 
пычылдашыб һимләширдиләр. Мир Меһди ағанын Сабирин 
намазыны гылмаг истәмәдији мэ’лум олдугда, кәнҹләрдән бир 
нечәси онун әлејһинә сәсләрини учалдыб үсјан етмәјә 
башладылар. Бунун нәтиҹәсиндә Аға ҹәнаблары, јәгин ки, 
мәҹбуријјәт күҹү илә евдән чыхыб, динсиз шаирин намазыны 
гылдыса да, дуа әвәзинә лэ’нэт охујуб онун ҹәназәсини ҹәһәннәмә 
көндәрмәк истәдији гијафәсиндән көүнүрдү. 

Сабири «Једди Күмбәз» гәбиристанында дәфн етдик. 
«Әдәбијјат гәзети», 16 ијул, İS вә 31 октјабр 1936, M 18, 25, 26. 



40 

 

һаҹы Ибраһим Гасымов 

САБИР ИЛӘ СОН ҜӨРҮШҮМ 

илләрлә бир јердә чалышдығым 
заваллы Сабирин үмидсиз бир һалда Бакыја кәлдијини, 
«Исламијјә» меһманханасына дүш- дүјүиү ешитдим, мөһтәрәм 
шаирин зијарәтини өзүмә борҹ билиб јанына кетдим. 

Сабир евдә, кроватын үстүндә әјләшиб мејвә јејирди. Мән 
ону бу һалда көрүнҹә пәришан олдум. Сабир o гәдәр дәјиш- 
миш., арыгламыш вә саралмышды ки, ону тәсвир етмәк чә- 
тиндир. Бир нечә дәгигә данышмаға гүдрәтим олмады. Ҝөзүмүн 
јашыны күҹлә сахладым ки, Сабир шәккә дүшмәсин. O мәнә јер 
көстәрди, әһвалымы сорушду. Разылыг етдим вә дедим: 

— Сабир, мүсаидәнизлә сизә бир тәклифим вардыр. 
— Сөјлә. 
— Сизин, шүбһәсиз, мадди вәзијјәтиниз ағырдыр. Әкәр 

иҹазә версәјдиниз, нәшр етмәкдә олдуғум «Мә’лумат» гәзе- 
тиндә сизин нәфинизә бир ианә сијаһысы ачардым. 

Сабир күлүмсүндү. Фәгәт бу күлүш севинҹ күлүшү дејилди. 
Бу, олдугҹа дәрин вә ағыр бир күлүш иди. Дәрин бир гүссә 
ичиндә деди: 

— һаҹы! Сијаһы ачмаға гәтијјән мүсаидә етмәрәм. Онсуз да 
мән сон күнләрими кечирирәм. Јалныз гәзетдә јазарсан: Сабир 
дејирди ки, мән вүҹудумда олан этими халгымын јо- лунда 
чүрүтдүм. Әкәр өмүр вәфа етсәјди, сүмүкләрими дә халгымын 
јолунда гојардым. Фәгәт нә чарә, өлүм аман вер- мәјир. 

Онунла бу көрүшүм сон көрүш олду. Ијулун 12-дә Аббас 
Сәһһәтдән белә бир телеграм алдым: 

— Сабир вәфат етди. 

«Әдгбијјат гәзети» 16 ијул, 1936, № 18. 
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Сәријјә Сабир гызы Таһирзадә 

ХАТИРАТЫМДАН 

Мәшһур Шамахы зәлзәләсиндә 
10—11 јашларында идим. O күн беш баҹы, һарада галаҹағыг, нә 
олаҹаг, дејә анамызы нараһат едирдик. Атамын сәбирли, ишсевән, 
гЫвраг вә баҹа- рыглы олдуғуну o күн көрдүм. Тәкбашына олараг, 
учмуш евин тахталарындан, палаз вә һәсирләрдән истифадә едиб, 
гоншу һәјәтиндә ахшамламаг үчүн дахма тикди, бизи вә ки- шиси 
шәһәрдә олмајан гоншу гадыилары чоҹуглары илә бирликдә бу 
дахмада јерләшдириб, далдаландырды. 

Сөјләндијинә көрә ушаглар ичәрисиндә, дилли вә һафизәли 
олдуғум үчүн, атам мәни чох севәрмиш. Кичик баҹысы Назлы 
бибимдән сонра мәни өзүнә икинҹи сирдаш етмишди. Атам мәнә 
«анашым» дејә хитаб едәрәк јаздығы ше’рлэри илк әввәл мәним 
үчүн охујарды. Бу сәбәбдәндир ки, мән онун ше’рлэри- нин чохуну 
әзбәр биләрдим. 

Әлидадаш (o заман атама белә хитаб едәрдик) ишинин 
чохлуғуна бахмајараг анама вә мәнә савадланмағы тәклиф етди. 
Анам исә «гоҹалыгда имәкләмәк» дејә бу тәклифи гәбул етмәди. O 
заманкы вәзијјәтимиздә анам бир нөв буна һаглы иди. Бир 
тәрәфдән ағыр мадди вәзијјәт үзүндән ушагларынын өлмәси, 
дикәр тәрәфдән сабун биширмәкдә атама јардым ет- мәси ону үзүр 
вә бүтүн вахтыны алырды. Одур ки, Әлидадаш мәнимлә тәкчә 
мәшғул олду. 

Лакин мәшғәләмиз чох давам етмәди. Атам үчүн Шамахы- да 
доланмаг чәтииләшди, һәр тәрәфдән она гаршы јапылан һүҹум вә 
тэ’гиблэр кет-кедә артырды. Одур ки, Бакыја кәл- мәјә мәҹбур 
олду. 

Бу заман он бир ушагдан анҹаг үчүмүз (букүнә кими сағ 
галмыш бөјүк баҹым, мән вә гардашым) галмышдыг. Бу ара- да 
Әлидадаш Бакыда икән һәр кәсин һүҹумундан зијадә бизи 
инчидән, әграбамызын тәзјиги иди. Бир күн нәнәм (атамын доғма 
анасы) анамын јанына кәлиб: «Нијә отурмушсан, сән шэр’эн 
азадсан, o, бабыдыр, кет, бошан, мән дә сүдүмү она һалал 
етмәјәҹәјәм» деди. Белә сөзләрә анам өјрәнмиш олдуғу үчүн 
әһәмијјәт вермәдисә дә мән әһвалаты атама јаздым (o вахт атамла 
јазышдығымыз мәктубларда һәрфләри бир-би- ринин јанына 
дүзәрдик), ҹавабында исә атам, белә шејләрдән нараһат 
олмамағымызы мәсләһәт едәрди. 

һәјатынын олдугҹа ағыр кечмәсинә, јохсуллуғуна көрә 
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сыхынтылы олмасына бахмајараг бүтүн өмрү узуну бизи хош 
үзлә, зарафат вә шухлугла гаршыларды. 

Онун биринҹи оғлу онун һәјатына даһа да руһ вермишди. Бу 
мүнасибәтлә, ушағын гырхындан сонра, сејрә чыхаркән өзүнүн 
«Ҹүтчү» ше’рини фајтонда јазмышдыр. Евдә чох за- ман далғын 
көрүнәр, өзүнү сөһбәтимизи динләјирмиш кими көстәрирдисә дә, 
сөһбәтдән чох сонра нә барәдә данышылды- ғыны суал едәрди. 
Онун һәр далғынлығы бир me’p илә би- 

Хәстәлијини әсасән ajar үстә кечирмишдир, фәгәт Іифлис- 
дән мүалиҹәдән гајытдыгдан сонра, сон үч күнүнү јатмаға 
мәҹбур галмышды. Бу заман јатагда чеврикмәјә анҹаг мән јардым 
едирдим, чүнки анчаг мәнимлә раһат олурду. Бу за- манлар 
һәјатындан артыг тәнкә кәлдији үчүн өз-өзүнә сөјлә- нкрди. Сон 
кеҹә—өлүм кеҹәси саат 3—4-дә галхараг сөјләди- ји сөзләр 
анлашылмаз галды. 

Онун вәфаты күнү әсәрләриндән мүәјјән һиссә евимиздән јох 
олду. Галан һиссәләриндән ахундлар, моллалар, әграба- мызын 
васитәсилә «молла вә динә тохунан парчаларын» чы- 
харылмасыны тәләб етмишләрдисә дә Мирзә Аббасгулунун 
көстәршшуш биз (мән вә јолдашым) буна разылыг вермәјнб 
китабы кизләтдик. Сонрадан јенә Мирзә Аббасгулунун васи* 
тәчилији илә галан һиссә анамыз Биллурнисанын адындан нәшр 
едилди. 

Јери кәлмишкән анам һаггында. Атамын тәрҹүмеји-һалын- 
да јазылмыш бэ’зи ҹәһәтләрин, хүсусилә IV тәбинин 30—ЗІ- ҹи 
сәһифәсиндә анамын адынын вә евләнмә маҹәрасынын дүзкүн 
көстәрилмәдијини гејд едирәм. Бир даһа хатырымда әзбәр 
галдығына көрә «Утанмырсан утанма» сәрлөвһәли бәһ- 
ри-тәвилдә там илк тәбдән бәри бир кәлмә өтүрүлмүшдүр. 
«Башдан-ајаға кедәләр мәктәбә он-он» әвәзинә «Башдан-аја- ға 
кејәрләр дон, кедәрләр мәктәбә он-он» олмалыдыр. 

Мән бу хатирәмдә хүсуси олараг гејд етмәлијәм ки, өмрү- 
мүн совет һөкумәтиндән габагкы дөврдә кечән 30 илини зә- 
һәрли дикәнләрлә јараланмыш олдуғум һалда, бу сон 16 илдә 
күндән-күнә јараларым мәлһәмләнмиш вә көнлүм чичәклән- 
мишдир. Хүсусилә бу сон ајлар Коммунист (болшевикләр) 
партијамызын вә Совет һөкумәтимизин атама вердији гијмәт вә 
ону кениш халг күтләсинә танытмасы бүтүн кәнҹлијим боју 
дујдуғум аҹылары мәнә унутдурмушдур. 

һәлә өз әлимдә, өз оғлум кими бөјүтдүјүм гардашым Мәм- 
мәдсәлими, атамын һәјатынын сон дөврүндә апардығы мүәл- 
лимлик вәзифәсиндә көрдүкдә фәрәһлә шад олурам. Бакыда пкән 
оғлундан өтрү бурнунун уҹу әсәи атамы хатырлајыб, бу хошбәхт 
һәјаты тәк көрдүјүмә нәһајәтсиз дәрәҹәдә тәәссүф- ләнирәм. 

«Шэрг гадыны», декаёо 1936, № 23—24. 
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Һәмидә ханым Мәммәдгулузадә 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘРИМ 

1910-илдә Мирзә Ҹәлил Сабирин 
хәстәлији хәбәрини еши- дәрәк чох гәмкин олду. O, Сабирә мәктуб 
јазыб мүалиҹә үчүн бизә, Тифлисә кәлмәсини риҹа етди. 

1911-ҹи ил јазда Сабир бизә кәлди. Биз ону јахын бир дост 
кими, бир гоһум кими гәбул етдик. 

O, бојдан чох да һүндүр дејилди, арыг, солғун, фәгәт хош- 
сифәтли бир адам иди. Онун кејими дә чох садә иди. Алтдан узун 
архалыг, үстүндән ҹуха кејмишди. Башында папаг вар иди. 

О заман «Молла Нәсрәддин» журналы идарәси илә бизим 
мәнзилимиз бир јердә иди. Биз идарә отағында наһар едәр- дик. 
Сабири бурада баш јердә отурдардыг. Јемәкдән сонра мүхтәлиф 
сөһбәтләр едәрдик. 

Сабир үмумијјәтлә јаваш-јаваш, сәмими вә хош бир аһәнк- лә 
данышарды. Биз онун бүтүн сөзләрини диггәтлә динләрдик. 

Сабир чох чајсевән иди. Бир дәфә она чајы кеҹ кәтирмиш- 
диләр. Сабир мәзә илә буна гаршы: 

«Мирзә, самоварындан дәрда, һәзар дәрда, 
Бир истәканы инди, бир истәканы фәрда»— 

бејтини бәдаһәтән сөјләмишди. Сабир бу гәдәр һазырҹаваб адам 
иди. О, чох күлмәли вә мәзәли данышарды, бэ’зэн өз сөһбәтләрини 
мүхтәлиф ше’рлэрлэ көзәлләшдирәрди. 

Сабир анасыны чох севәрди. Онун ибадәт етмәсиндән, намаз 
гылмасындан, бир нечә дәфә Мәшһәдә, Кәрбәлаја кетмә- синдән вә 
буна көрә дә авам Шамахы гадынлары ичәрисиндә бөјүк бир 
һөрмәт газанмыш олмасындан данышарды. O, тоја, ваја кедәндә 
һамы она «һәзрәт Фатимә кими» һөрмәт көстә- рәрди. 

Сабир өзүнүн мәзәли сөзләрилә анасынын Кәрбәлаја кет- 
мәсинин сәбәбләриндән данышанда дејирди ки: 

— Анамын әввәлләр бөјүк бир дәрди варды. Демәк олар ки, 
һәр ил рамазан ајында бизим арвад бир гыз доғарды. Сәккиз 
гызымыз олдуғу һалда, оғлумуз һеч јох иди. Одур ки, анам һәр 
дәфә гыз доғуланда гара кејәр, јаса батарды. Гоншу арвадлары 
кәлиб она башсағлығы верәрдиләр ки: 
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— Нејнәк, үрәјини сыхма, ҹанын сағ олсун, аллаһ гојса, 
кәлән сәфәр оғлан олар... т_ Ä 

Буна көрә дә анам нәзир едиб тез-тез КәрбәлаЈа кедәрди ки 
мәним оғлум олсун. Ахыр ки, инишил (1909-ҹу илдә) јенә рамазан 
ајында бизим бир оғлумуз олду. Анам севинҹиндән јерә-көјә 
сығмады. Јетим-јесирләри севиндирди. Чох фикир- дән сонра онун 
адыны да Мәммәдсәлим гојду. 

Сабирин өз данышыгларында көрүнүрдү ки, о да өз оғ- луну 
чох истәјирди. 

Сабир o вахткы Шамахы ҹамаатынын наданлығындан ши- 
кајәт едәр, мәним ҹијәрими онлар «јара едибләр», дејәрди. 

Мирзә Ҹәлил, Сабир и Тифлис шәһәринин бүтүн мәшһур 
докторларына көстәрди, ахырда да консилиум чағырды. Док- 
торлар Сабирдә ҹијәр хәстәлији олдуғуну мүәјјән етдиләр вә 
операсија олунмасыны мәсләһәт көрдүләр. Шәхсән мән өзүм дә бу 
барәдә Сабирә тэ’сир етмәјә чалышдым, операсијанын горхулу 
бир шеј олмамасыны көстәрәрәк, бир нечә адамла- рын беләҹә 
операсија едилиб сағалмасындан данышдым. Ан- ҹаг јенә о разы 
олмады, операсијадан горхду. 

Докторлара: 
«Мәним гарным портманет дејил ки, истәдијиниз кими ачыб 

гапајасыныз, бәлкә кәсдиниз, әмәлә кәлмәди»—дејә ҹа- ваб верди. 
O, докторлар тәрәфиндән верилән дәрманлары да чох кө- 

нүлсүз ичәрди. 
Јолдашым Мирзә Ҹәлил вә мән баҹардығымыз гәдәр онун 

хәстәлијини јүнкүлләшдирмәјә чалышдыг. Әфсус ки, бу бир 
нәтиҹә вермәди. 

Биз, белә бөјүк бир инсаны—шаири итирәҹәјимизә инан- 
мырдыг. 

Сабир бир мүддәт биздә јашадыгдан сонра Шамахыја га- 
јытды. 

Биз ону бир даһа көрмәјәҹәјимизи һисс едиб Сабири бөјүк бир 
кәдәрлә јола салдыг. 

Мирзә Ҹәлил «Молла Нәсрәддин» журналынын 15-ҹи вә 
16-чы нөмрәләриндә (1911-ҹи ил) севимли шаирин ағыр хәс- 
тәлијә тутулмасы барәсиндә е’лан верди. Мирзә Ҹәлил бу еланда 
Сабирин бөјүк бир шаир олдуғу һалда, ағыр мадди шәраит 
ичәрисиндә булунуб, күндәлик мәсарифә белә мөһтаҹ олдуғуну 
көстәриб, өз охуҹуларыны Сабирә јардым етмәјә, ианә вермәјә 
чағырырды. 

Мәним јадымда галдығына көрә, Сабир «Молла Нәсрәд- дин» 
журналында иштирак етдији бүтүн мүддәт әрзиндә Мирзә Чәлил, 
бә зән кизлин олараг Шамахы таҹирләриндән Сәмәдовун 
васитәсилә һәр ај она тәхминән 25—30 манат пул 
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көндәрәрди. һәтта өзү кәнддә оларкән белә идарә вахтлы- 
вахтында пул көндәрмәз дејә, өз ҹибиндән она пул көндәрәрди. 
Амма пулу ачыг-ачығына Сабирин үстүнә ҝөндәрә билмәзди. 
Чүнки o вахткы Шамахы ҹамааты онун «Молла Нәсрәддин» 
журналы үчүн ше’р јаздығыны билсәјди, Сабирин фәлакәти даһа 
да артмыш оларды. 

1911-ҹи илдә ијулун 13-дә Сабирин вәфаты һаггында Ша- 
махыдан телеграм алдыг. Бу хәбәр бизи сарсытды. Чох гәмҝин 
олдуг, Мирзә Ҹәлил «Молла Нәсрәддин» журналынын нөвбәти 
нөмрәсиндә (20 ијул тарихли 26-ҹы нөмрәсиндә) бизим әзиз 
шаиримиз Мирзә Әләкбәр Сабир Таһирзадәнин вәфаты һаггында 
тә’зијә е’ланы верди. 

Әввәлинчи сәһифәдә онун барәсиндә нә чәкилмишдисә чар 
сензуру ону позмуш, бу сәһифәни бош бурахмышды. Одур ки, 
Сабирин шәкли ахырынҹы сәһифәдә кетмишди. 

Үмумијјәтлә Сабир көһнәлик әлејһинә чарпышан, јенилији 
севән, кәләҹәји көрән бир шаир олдуғундан гадынларын азадлығы 
уғрунда да чох чалышмышдыр. Онун кечмиш, тара күнләр 
ичәрисиндә вахтсыз өлүмү биз гадынлар—бүтүн Азәрбајҹан 
гадынлары, үчүн бөјүк бир иткидир. Каш Сабир сағ олајды, 
букүнкү азад, хошбәхт һәјаты, Азәрбајҹан гадынынын јени 
јашајышыны көрәјди!.. 

rШәрг гадыны», декабр 1936, M 23, 24. 
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Салман Мумтаз 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР 

һиҹри 1311-ҹи (милади 1893-ҹү) 
илдә Сабир Ашгабада кәләрәк шамахылы Мәшәди Тејмур 
Сәмәдовун карвансарасына дүшмүшдү. Бу кәлиш Сабирин 
Хорасан тәрәфләринә олан икинчн кәлиши иди. 

O тарихдә мән јалныз 11 јашларында идим вә хал-халлы 
Мирзә Әсәдулланын мәктәбиндә дәрс охујурдум. Јахын дәрс 
јолдашларымын бири Әмираслан иди. Әмираслаи Ширван 
шаирләриндән Мирзә Нәсрулла Дидә тәхәллүсүн нәвәси вә 
Әшрәф бәјин оғлудур. Әмирасланын һафизәси гүввәтли, өзү дә 
мәндән ики јаш бөјүк, зирәк бир ушаг иди. 

O заманлар мәктәбләрдә адына күнләри һафизәдән ше’р- 
ләшмәк адәт иди. Биз дә бу адәтә риајәт едирдик. Нөвбәти 
һәфтәләрин бириндә мәктәбин бүтүн шакирдләри икијә бө- 
лүнмүшдү. Бир дәстәнин башында Әмираслан, бириндә дә мән 
дурурдум. 

Молламыз Мирзә Әсәдулла да битәрәф галараг дејишән- 
ләри динләјирди. Әмираслан чох бәркә дүшмүшдү, нә гәдәр 
чырпынырдыса да, әлиндән бир шеј кәлмирди. O буна ҹаваб 
олараг «с» (син) һәрфи илә башланан бир бејт сөјләмәли иди. 
Лакин нә өзүнүн вә нә дә јолдашларынын һафизәсиндә белә бир 
бејт јох иди. Сон мөһләт олараг вермиш олдуғум үч дәгигәлик 
вахт артыг битмишди. Бизим галиб вә онларын мәғлуб олаҹағына 
јалныз бир нечә санијә галдығындан үрәкләри дөјүнүрдү. 
Бирдән-бирә һеч көзләнилмәјән һалда Әмираслан руһланараг уча 
сәслә «тапдым, тапдым»,—деди вә ајрыҹа бир зөвглә мәнә ҹаваб 
олараг ашағыдакы: 

Сөјләдим Мүштагә, вер ағ күркүнү, бир күн кејим, 
Деди: кет, кет, вермәрәм, бу итјатанымдыр мәним,— 

бејтини сөјләди. 
Әмирасланын јолдашлары севинди. Мәним јолдашларым исә 

ҹығаллады: «Бу һеч ıne’pә охшамыр. Биз буну гәбул ет- 
мирик»,—дејәнләр дә олду. Мөн әксинә олараг гәбул етдимсә дә, 
јенә наразы галанлар олду. Нәһајәт, Мирзә Әсәдулла мәнә гүввәт 
верәрәк «бу һәҹви-мәлиһдир, чох да көзәлдир»,—дедикдән сонра 
apa сајхашды. 

Доғрудан да бу бејт мәним хошума кәләрәк диггәтими 



47 

 

ҹәлб етмишди. Чүнки o тарихә мәним билдијим вә ешитдијим 
ше’рлэрин һамысы довшан балалары кими бир-биринә охшајан 
ше’рләрдән ибарәт иди. Бунда һәм сатира, һәм дә бир јенилик вар 
иди. Мөвзу көзәл иди, бикр иди. Лакин нә муасибәтлә вә кимә 
дедији анлашылмырды. Хүласә, јарым саатдан сонра Әмираслан 
вә јолдашлары мәғлуб вә биз талиб чыхдыг. 

Мән мәктәбдән азад оларкән Әмирасландан јухарыдакы бејтин 
кимин вә мэ’насынын нәдән ибарәт олдуғуну сорушдум. 
Әмираслан мэ’насында баш-ајаг вурду. Ҹаваб верә билмәди, лакин 
гаилини—саһибини деди: 

— Бу бир нечә бејтдир. Сөјләјәни дә бизим шамахылы 
Әләкбәрдир. Бу һалда да Ашгабаддадыр. Истәјирсән мә’насыны 
сорушум, сәнә дејим. Мән анҹаг тәк бир бејтини атама охујанда 
өјрәндим. 

Әмирасланын чавабындан мән даһа да марагландым вә шәхсән 
Әләкбәри көрмәк истәдим. Буну Әмираслана дедикдә деди: 

— Бу асандыр. Атам ону тез-тез евә кәтирир. Бизә кәтирәндә 
сәнә хәбәр верәрәм, кедиб көрүшәрик. 

Мән дә разы олдум. Әмираслан 3—4 күндән сонра мәнә хәбәр 
кәтирди ки, Әләкбәр дүнән атамын јанына кәлмишди. Шамахылы 
бир кәрбәлајы илә ортаг олдуғуну вә Мәшәди Тејмур Сәмәдовун 
карвансарасында сабун биширмәјә башладығыны сөјләди. 

Мәшәди Тејмурун карвансарасы Тәкә мејданында, бизим дәрс 
охудуғумуз карвансара да Атамански күчәдә ваге иди. Даһа узаға 
гојмајыб o күн дәрсдән чыхаркән Әмирасланла бәрабәр Әләкбәри 
көрмәјә кетдик. 

Карвансара бөјүк вә кениш бир һәјәтә вә дөрд бир тәрәфиндә 
јердән бир аршын һүндүр, габағы балконлу тәк-тәк һүҹрәләрә 
малик иди. Бу һүҹрәләрин бириндә Әләкбәр отурурду. Сајы јүздән 
чох олан һүҹрәләрин гапыларында јазы вә ја башга бир әламәт јох 
иди. һансы һүҹрә Әләкбәрин ол- дуғуну таныја билмирдик вә бир 
адамдан сорушмаға да ута- нырдыг. Дуруха-дуруха o јан бу јана 
көз кәздирәркән һәјәтин бир күнҹүндә ики гулплу бир тара чугун 
тијан көзүмүзә саташды. Тијана сары јөнәләркән оҹагдан бир аз 
гыраг, диварын бириндә одун көтүјүнүн үстүндә бир арыг, 
гарашын оғлан отурмуш иди ки, бу, Әләкбәр иди. 

Салам вердик, ҹаваб алдыг. Әләкбәр Әмираслаиын хати- ринә 
мәни дә әркәләди, әзизләди. Әмираслан мәтләби ачды вәЈухарыда 
бејтин мэ’насыны өјрәнмәк үчүн кәлдијимизи дә сөјләди. Әләкбәр 
күләрәк бизә белә ҹаваб верди: 

— Мүштаг шамахылы бир шаирдир. Сәнәти гәссаблыг, 
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Іэ’ни баш кәсмәкдир. һәм дә чох кифир, тәнбәл BӘ пинти бир 
адамдыр. Көмүр рәнкиндә бир күркү вардыр ки, башдан-ајаға чим 
јағдыр. Мән бир нечә сәтир илә Муштагыи үзүнү, күркүнү лоғаза 
гојдум ки, бәлкә бу сәнәтдән әл чәкә. һүммәтинин азлығындан 
гәссаблыгдан әл чәкә билмәјиб, анҹаг күркүнү дәјишдн. 
Доғрудур, мәним сәнәтим олан сабунчулуг да чох кәсиф 
сәнәтдир. Елә мәним өзүм дә бундан наразыјам. Амма 
сабунчулуғун гәссаблыгдан фәрги вардыр. Әввәл, баш кәсмәк, 
ган төкмәк јохдур, икинҹи дә һәр бир кәсафәти сабун јујуб 
апарыр. 

Бу һалда Әләкбәр бирдән әлини голтуг ҹибинә узатды. Мән 
күман еләдим ки, o бејтин тамам нүсхәсини чыхардыр. Тәәссүф 
олсун ки, мәним арзумун әксинә олараг голтуғундан саатыны 
чыхардыб бахды вә бизим јанымызда гурмаға башлады. Сабирин 
сааты дәјирми вә ачарла гурулан бир күмүш саат иди. Үстүндә 
Нәсрәддин шаһын шәкли варды. Саатын үзәриндәки шәкил мәнә 
ашна иди, чүнки бизим евимиздәки подносларын вә 
мәҹмәјиләрин үстүидәки шәкилләрин ејни иди. 

Мән Әмираслана һим-ишарә еләдим ки, кедәк. Әләкбәр 
дујду, һими ганды вә үзүнү мәнә чевириб деди: 

— Саата бахмағым јахшы. дүшмәди. Үрәјинизә башга шеј 
кәлмәсин. Јадымдан чыхыб гурмамышдым. Бир дә тијанын 
алтындан одунларын чәкмәк вахтыныи јетишиб јетишмәдијини 
билмәк истәјирдим. Көрдүм һәлә 20 дәгигә вардыр, хатирҹәм 
олдум. 

Ахшамчағы иди, гаш гаралмаға аз галмышды. Евимиз дә узаг 
иди. Бунларын һамысыны нәзәрә алараг гајытмаға изин истәдик. 
Әләкбәр дә разы олараг изин верди. Биз дә ајры бир вахт 
кәләҹәјимизи вә’д етдик. 

Амма бәдбәхтликдән бу мүмкүн олмады. Чүнки бир күндән 
сонра мәһәррәмлик башлајырды. Күндүзләр сабун биширмәклә 
мәшғул олан Әләкбәр кеҹәләр дә шамахылылар мәсҹидиндә өз 
мәрсијәләрини охуімалы иди. Чүнки ағсаггаллар Әләкбәрин 
јанына кәләрәк ону үздән-көздән салыб бој- нуна гојмушларды. 

Әләкбәрин мәрсијәләрдә ишләтдији тәхәллүс «Сабир» иди. 
лалг узагдан ону бир-бирләринә көстәрдикдә Сабир Әләкбәр дејә 
көстәрирди. O тарихдән е’тибарэн Закаспи тәрәфләриндә Әләкбәр 
«Сабир Әләкбәр» ады илә мә’руф вә мәшһур олду. 

Сабирин ортағы олан кәрбәлајы фүрсәтдән истифадә едәрәк 
Сабирин сабунчулуға гојдуғу ҹүзи мајаја белә көз дикди вә ону 
ала баш ашыг удан кими удду. «Зәрәр еләмишик, іанда јатды, 
палчыға батды»,—деди. 

Сабир гојнунун сааты илэ алтына салдығы тәкә халчасы- 



49 

 

ны тә’чили сатараг Мәрв шәһәринә һәрәкәт етди вэ орада да чох 
галмајараг Хорасана кетди. Бу ики һадисәјә көрә о тарихдә 
Сабирлә икинҹи дәфә көрүшмәјә имкан тапмадым. 

* * * 

1906-ҹы илдэ «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәси чыхмаға баш- 
ларкэн бир охуҹу сифәти илә мэним дэ диггэтими ҹәлб етди. Чүнки 
халгымызын белә бир мәҹмуәјә чох-чохдан еһтијаҹы вар иди. 

Хүсусән «һопһоп» имзасы илә мәҹмуәдә дәрҹ олунан ше’р- 
ләрә там мә’насы илә вурулараг валеһ вә мәфтун олдум. Чүнки о 
ше’рлэрин мөвзусу, стили o заманлар һал-һәјатда олан 
шаирләримизин һеч биринин нә үслубуна вә нә дә стилинә 
бәнзәмәјирди. Мэн о ше’рлэри севә-севә охујаркән јијәсини, 
саһибини дә танымаг истәјирдим. Күман едирдим ки, о ше’рләр ја 
Мирзә Сәмәндәрин вә ја да Лә’лининдир. Чүнки о тарйхдә бу ики 
шаирдән бишкин вә һәҹвку шаиримиз јох иди. Бирдән-бирә 
бунларда да бөјлә бир дәјишиклик әмәлә кәлдијини дә ағлым 
кәсмирди. 

Мирзә Сәмәндәр Дәрбәнддә, Лэ’ли дә Тифлисдә јашајырды. 
Нәһајәт, никаранчылыгдан гуртармаг үчүн идарәдән јазыб 
сорушмаг истәјирдим ки, һаҹы Казым бәј Габил Ашгабада кәлди. 
һаҹы Казым бәј шамахылы бир таҹир олуб Мәрвдә, Бајрамәлидә 
тиҹарәт едирди, һәм дә шайр иди. 

Сабирин досту олан Габил мәним суалыма ҹаваб олараг 
«һопһоп» имзасы илә чап олан ше’рлэрин һамысы Сабирин 
олдуғуну сөјләди вә мәнә дә бу сирри кизли сахламағымы төвсијә 
етди. Мән дә артыг шәкдән чыхараг бөјүк Сабиримизи таныдым. 

Башга јолдашларыма олдуғу кими, Сабирин мәнә бөјүк 
тэ’сири олмушдур. Онун ше’рлэрини охујандан сонра o тарихә 
кими әски үсулда сөјләдијим бүтүн ше’рлэрими атдым вә онун 
сәбкиндә сатира јазмаға башладым. Буна көрә дә 1906- чы илдән 
е’тибарэн вәзифәм ағырлашды. Чүнки мәним чалышдығым саһә 
башга иди. 

Мән 1903-ҹү илин сон јарысындан е’тибарэн Азәрбајҹанын 
мүстәгил дил вә әдәбијјатыны мејдана чыхармаг үчүн материал вә 
мә’лумат топлајырдым. 1905-ҹи ил ингилабы да мәни јухудан 
ојатды вә ишә даһа да ҹидди башладым. 

1906-ҹы илдә «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсиннн нәшрә 
башламасы вә бөјүк Сабирин зүһура чыхмасы мәним вәзифә- 
ләрими даһа да ағырлашдырды. Чүнки мәним ишләдијим әсас 
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с a hә Азәрбајҹан дили вә әдәбијјаты иди. «Молла Нәсрәддин» вә 
Сабир саһәләри башга бир саһә иди. Бунлар бир-бирләри нлә 
тутмурду. Гаршымда, бир тәрәфдән Азәрбајҹан дили вә 
әдәбијјаты, бир тәрәфдән дә «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин 
маддн вә мә’нэви тә’мини, дикәр тәрәфдән дә халгымыза хејир 
јетирмәк үчүн Сабир үсул вә мөвзуларында јазы јаза билмәк вә 
ше’рлэр сөјләмәк вәзифәләри дурурду. Мән бунларын һеч 
бирнсиндән ајрылмаг вә гәфләт етмәјә разы дејилдим. Одур ки, 
һәр үч ҹәбһәдә дә ишләмәјә BӘ үрәклә чалышмаға башладым. Hә 
гәдәр мүвәффәг олуб-олмадығымы тарих вә әлдә мөвҹуд 
вәсигәләр мүәјјән едә биләр. 

Одур кн, 1906-ҹы илин сон јарысындан е’тибарән «Молла 
Нәсрәддин» мәҹмуәсинә јаздығым әһәмијјәтсиз јазылар, хыр- 
да-хырда хәбәр, мәгалә, мәктуб, һәм дә бә’зи имзасыз ше’р- 
ләрдән ибарәтдир. 

Јалныз 1910-ҹу илдән е’тибарэн Сабир үсулуну аз-чох мә- 
'нимсәмәјә имкан вә диггәт тапа билдим. O заман мән 26—27 
јашларында идим. Буна да шәхсән Сабир сәбәб олду. 

1910-ҹу илин ијун ајында мән Бакыја кәлмишдим вә Ба- 
кыдан да Тифлисә кедәчәкдим. Бурада тәсадүфи олараг икинҹи 
дәфә Сабирлә көрүшә билдим. Бу да Ашгабада 1893- чү илдә илк 
дәфә Сабирлә көрүшдүјүмүз тарихдән 17 ил сонра иди. 

Бир ил јарым сәфәрдә олдуғум үчүн Сабирин Бакыја көч- 
мәсиндән хәбәрим јох иди. Мән ону Шамахыда билирдим. Ба- 
кыда галмағымдан мәгсәд Сүлејман бәј Әбдүррәһманбәјов илә 
көрүшмәк иди. Сүлејман бәј o заманын мәшһур мүәллим- 
ләриндән олараг гутгашенли иди. һәмин Сүлејман бәјдән һаҹы 
Исмајыл бәј Гутгашенлијә дайр мэ’лумат топлајаҹагдым. 

Бакыда мән Метропол гостинјасыиа дүшмүшдүм. Сүлејман 
бәј дә Исмајыл Маһмудзадәнин Исламијјә адлы меһман- 
ханасында галырды. Сүлејман бәј илә көрүшмәк үчүн Исла- 
мијјәјә кетмишдим. Коридорда бирдән-бирә Сабирлә үз-үзә 
чыхдыг. Мэн ону танымадым, o мәни таныды. Сабир: 

Әфв единиз, көзүмә таныш кәлирсиниз,—дејә мәни сах- 
лады. Мән дә «чох ола биләр»,—дејиб дајандым. 

Сабир 17 ил габаг Ашгабадда олан илк көрүшүмүзү ха- 
тырлады вә ону јерли-јатаглы сөјләмәјә башлады. Мән дә 
«дoғрудур» дeјә сөзләрини тәсдиг етдим. Әл верди. салам- 
лашдыг. 

 
 

Мән Сабири ғөјдә ахтарырдым , јердә рлимә дүшмүшдү. Чүнки 
Тифлисдә көрүшә билмәјәҹәјим мәнә јәгин иди. Шамахыја да 
ҝетсә идим, Сабирин даһа да башы ағрыјаҹаг иди. Һеҹ белә ҝөзәл 
тәсадүф олмазды ки, мәнә мүјәссәр олду. 



51 

 

Сабирлә бәрабәр Исламијјәнин залына кирдик. Гырмызы фәсли 
бир бакылы илә танымадығым бир мүәллим билјард ојнајырды. 

Биз залын узаг бир кушәсинә чәкилиб отурдуг. Бир аз сөһбәт 
етмишдик ки, сөз ше’рдэн, «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсиндән 
дүшдү вә бир нечә дәгигәдән сонра мәним «Молла Нәсрәддин» 
мәҹмуәси илә сыхы әлагәдә олдуғума мүлтәфит олду вә тәәчҹүблә 
мәнә үзүн тутараг «Сиз Салмансыныз?»— дејә суал етди. Мән дә 
«hә»—дедим. Лүтфән ајаға дурараг әл верди вә икинҹи дәфә 
таныш олдуг. һаггымда фѳвгэл’адә еһтирамлар көстәрди. 

Мән дә ахшамчағы Метрополдан Исламијјәјә көчдүм. Да- 
нышыласы сөзләр чох-чох иди. Буна асудә вахт вә асудә мәгам 
лазым иди. Сабир мәни o ахшам Әһмәд Камал, Шамахылы 
Мәммәдтағы Күлүјев вә Мәммәд һади илә таныш етди. 

Билјард ојнајанларын наһамвар данышыглары, ајагларынын 
таппылтысы, шарларын тыггылтысы сөһбәтимизә мане олараг 
мәни чох нараһат едирди. 

Бәһа Сәид адлы бир түрк бизә јанашараг салам верди. Әһмәд 
Камалын тәклифииә көрә мәнимлә таныш олду. Бу түркүн әлиндә 
«Мират» мәҹмуәсинин биринҹи нөмрәси үчүн чәкилмиш бир 
карикатура вар иди, бизә көстәрди, бәјәнән вә бәјәнмәјән олду. 
Сабир исә бәјәнмәди вә деди: 

— Рәссам дејәндә «Молла Нәсрәддин»ин рәссамыдыр. 
Бәһа Сәид бу сөздән пәрт олду исә дә, үзә вурмады вә бир-ики 

дәгигәдән сонра Мәммәд һадини дә көтүрүб кетди вә мә’лум олду 
ки, карикатураны Бәһа Сәид өзү чәкмиш имиш. Бир аз сонра биз 
дә дағылдыг. 

Кеҹә кечмиш олдуғу үчүн мән дә Сабири өз нөмрәмә кә- 
тирдим вә галмағыны тәклиф етдим. Сабир разы олду. Әла- һиддә 
кроват гојмаг мүмкүн олмадығындан кроватымы она верәрәк өзүм 
кушетканын үстүндә узандым. 

Сабир јарым саатдан чох o бөјрү вә бу бөјрү үстүндә 
чеврилди. Сәбәбини сорушдугда кроватдан шикајәт едәрәк «мәни 
атыб-тутур»,—деди. Јеримизи дәјишдик. Кушетканын үстүнә 
узанан кими «ox, буна нә демишәм, мән пружинли кроваты һарада 
ҝөрмүшәм»,—дејәрәк јатды. 

Мэ’лум олду ки, Сабир очағаҹан пружинли кроватда 
јатмамышдыр. Кеҹә кеҹ јатмағымыза көрә сәһәр бир аз кеҹ 
дурмалы идик. Лакин конкаларын зәнкинин сәси вә базар әһлинин 
һај-һујлары буна мане олду вә o күн Сабирлә ашағыдакы 
мүсаһибәмиз олду: 
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С-Сизин илк тәхәллүсүнүз олан «һопһоп» сөзүнүн мә’- 
насы нәдир вә нә сәбәбә буну гәбул етмисиниз? 

Ч-Бу тәхәллүсү мәнә әзиз достум Мәшәди һәбиб вер- 
мншдир. һопһоп гуш адыдыр. Бу гушун бу аддан башга ел 
арасында јенә бнр нечә ады вардыр ки, Фатмабаҹы, буббу, өп-өп 
вә шанашшик o ҹүмләдәндир. Мәшәди һәбиб мәнә 
«Фатмабаҹы» дејә хитаб етмәк үчүн бу ады интихаб етмиш- дир. 
Мән дә бунун әвәзиндә онун тәхәллүсүнү «Гыздырмалы» 
гојмушам ки, мэ’насыны һәлә бу күнә кими анлаја билмәмиш- 
дир. 

C-Hә сәбәбә тәхәллүсүнүзү тез-тез дәЈишдирирсиниз. 

Ч-Буну ширванлылардан вә мүһитдән сорушмалысы- ныз. 
C-Аббас Сәһһәтин нечә јашы вардыр? Сиз бөјүксүнүз, јохса 

o? 
Ч-Башда o бөјүкдүр, јашда мән. 
C-Сәһһәт дәрин савадлыдырмы? 
Ч-Мән онун шакирдијәм, o мәнә устаддыр. 
C-Османлыларын классик шаирләриндән кимләри бәјә- 

нирсиниз? 
Ч-Зија паша илә Намиг Камал бәји. 
C-Тофиг Фикрәти бәјәнмирсиниз, дүздүрмү? 
Ч-Сиз османлы шаирләрини сорушдунуз, мән дә фик- рими 

дедим. Фикрәт әрәб шаиридир***. Бу адда түрк шаири јохдур. 
Јахшы оларды ки, буну Мәммәд һади әфәидидән со- 
рушајдыныз. Јахшысыны o биләр. 

C-«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин 18-ҹи нөмрәсин- дәки 
«Көзәлим» үнванлы ше’ринизин 3-ҹү вә 5-ҹи бәндләри ајры 
бәһрдәдир. Бунун сәбәби вә һикмәти нәдир? 

Ч-һикмәти вә сәбәби мүркүләмәкдир. Мән кеҹәләр «Сәда» 
гәзетәсиндә корректорлуг едирәм. Идарә хүсуси телеграмлар 
алмыр. O гәдәр көзләјир ки, «Каспи», «һәгигәт» вә саир 
гәзетәләр чап олуб чыхыр. Онлар чыхандан сонра телеграмлар 
тәрҹүмә олунур, дүзүлүр, басылыр, мән дә корректурасына 
бахырам. Мэн о ше’ри һашым бәјин мәтбәәсиндә кеҹә јарысы 
јазмышам вә јазаркән мүркүләјиб сонра да јухуламышам. 
Јухудан ајыландан сонра да мабәдини јазмышам. Ше р тәб олуб 
кәләндән сонра сәһвими баша дүшмүшәм ки, бу да чох кеҹ иди. 

     C-Мәтбу ше’рлэринизин һансыны чох бәјәнирсиниз? 

     Ҹ-һеҹ биринин.бәјәниләси ше’рләри сонралар јазаҹағам. 
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С-Сонра јә’ни нә вахт? 
Ҹ-Мүркүләмәјәндә. 
С-Hә үчүн ше’рлэринизи һеҹа вәзниндә дејил, әруз бәһриндә 

јазырсыныз вә ше’рин әски формаларыны, шәкил- ләрини 
шиддәтли сурәтдә мүһафизә едирсиниз? 

Ч-Бу чох мүһүм мәсәләдир. Ҝөрүм өз фикрими дејә 
биләҹәјәмми. Мәнҹә јени фикирләри вә јени мөвзулары мүт- ләг 
әски формада вә әруз бәһрләриндә вермәк вә јазмаг ла- зым, һәм дә 
ваҹибдир. Бунлары бирдән-бирә дәјишиб охуҹуну әдәбијјатдан 
јадырғатмаг вә сојутмаг олмаз. Ири-ири топлар илә һүҹума кечән 
дүшмәнин габағына сәдәфдәстәли вә гызыл сују илә јазылы 
күмүшлү хәнҹәр илә чыхмаг ағылсызлыгдыр. 

Әруз бизим дејилдир. Буну һамы билир. Лакин 13 әсрдир 
әдәбијјатымызы мүһасирәјә алмышдыр. Бу мүһасирә дә бө- 
јүк-бөјүк устадларын планы, нәгшәси вә әлләри илә олмушдур. Бу 
мүһасирәни јарыб әдәбијјатымызы хилас етмәк, јенә јухарыдакы 
устадлар кими бөјүк устадларын әлләри илә мүмкүн олаҹагдыр. 

Бөјүк шаирләри дә, устадлары да анҹаг билик вә халг јетирә 
биләр. Шаир елин, халгын һөкмраны вә көзүнүн ишығы 
олмалыдыр ки, o нә десә халг она битсин вә нә јазса ел охусун. Бу 
һөкмранлыг да јалныз елин руһуну билмәклә вә тәләбләрини 
өдәмәклә олар. Елин һалына јанмајыб күҹлә һөкмранлыг едәнләр 
«достум» Әбдүлһәмид вә Мәммәдәлинин күнүнә дүшәрләр. 

Шe’p илә мусиги бирдир. Бунларын һәр икиси дә инсанларын 
руһу илә әлагәдардыр. Лакин ше’р јүксәкдир вә онун мәгамы 
уҹадыр. Ше’р мусигисиз олар, мусиги ше’рсиз олмаз. Елин 
үрәјиндән дејилән ше’рлэр башдан-баша мусигидир. Чүнки һәр 
бир кәс ону өз аһәнкинә ујдуруб охујаҹагдыр. 

Мусигимиздә секаһ, чаркаһ, шур, раст вә саир муғамлар 
вардыр. Бунлар бизим дејил, кәлмәдир, амма бизимдир, руһумуза 
көк салмышдыр, руһумузун гидасыдыр. Бу муғамлар әруз 
бәһрләри илә бир тарихдә јурдумуза кәлмишләр вә бир тарихдә дә 
кедәҹәкдир. Бунларын һәјаты бир-биринә бағлыдыр. 

Дөрд јүз илдән бәридир Фүзулинин ше’рлэринин шөһрәти 
бүтүн Шәрги гапламышдыр. һамы о ше’рлэри әзбәрдән билир вә 
истәдији заман севә-севә охујур. һалбуки бу ше’рлэр башдан-баша 
әруз бәһрләриндә јазылмышдыр. 

Сэ’динин, һафизин гәзәлләринин габағына анҹаг гәзәл илә 
чыхмаг оларды ки, Фүзули буну дујмуш, чыхмыш вә онларын 
нүфузларыны гырмышдыр. 

Мән Фүзули «Диван»ына, Фүзули гәзәлләринә башдан- баша 
нәзирә јазмаг фикриндәјәм, јә’ни о формада вә o бәһр- 
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ләрдә олмаг шәрти илә јени-јенн мөвзуларда гәзәлләр јаза- чағам. 
һәлә бир иечә нәзирә дә јазмышам: 

Ah ејләдијим нәш’еји-гәлјанын үчүндүр, 
Ган ағладығым гәһвеји-финҹаныы үчүндүр. 

Көнлүм буланыр күчәдә ҹөвланыны көрҹәк, 
Нитгим тутулур һәрзәвү һәдјаныны көрчәк,— 

мәтләләри илә башланан гәзәлләр дә, o ҹүмләдән олараг, 
Фүзулинин ашағыдакы: 

Ah ејләдијим сәрвү хураманын үчүндүр, 
Ган ағладығым гөнчеји-хәнданын үчүндүр. 

Көнлүм ачылыр зүлфи-пәришаныны көрҹәк, 
Нитгим тутулур гөнчеји-хәнданыны көрҹәк,— 

гәзәлләринә нәзирәдир, 
Ше’р одур ки, мөвзусу һәјатдан көтүрүлүб, өзү дә ачыг вә 

ајдын јазылсын, һәм дә халгын руһуна ујғун јазылсын. Беш күн, үч 
күн өмр еләјиб јашајан ше’рлэрэ ше’р дејилмәз. Халгын 
охумадығы, әзбәрләмәдији ше’р ше’р дејилдир. Чүнки онларын 
әсасы вә бүнөврәси јохдур, онлар һүбаб* кәмиси кнми тез чыхыб 
тез дә батарлар. Елин руһундан, үрәјиндән гопмајан ше’рлэр 
халгын руһунда һеч бир заман һәјәҹан әмә- лә кәтирә билмәз. 

Бир адамы раһат отурдуғу јердә јериндән дурғузуб ојнатмаг 
үчүн она онун көнлү истәдији вә сүмүјүнә дүшдүјү һава 
чалынмалыдыр. Белә олмаса o, голларыны ачыб сүзә билмәјә- 
ҹәкдир. 

Әзиз достум вә устадым олан Сәһһәт мәним фикримин бә’зи 
нөгтәләри илә шәрик олмурса да, ејби јохдур. Буну кәләҹәк 
көстәрәҹәкдир. 

Сабир мәним «Молла Нәсрәддин» мәчмуәсиндә сејрәк-сеј- 
рәк ше’р јазмағымын сәбәбини сорушду. Мән дә баҹарыгсыз- 
лығымы вә вахтымын аз олдуғуну сөјләдим. «Бунлар бәһа- 
нәдир»—деди. Зија пашанын мәшһур тәркиббәндинин ики 
парчасына ики саата кими нәзирә јазмағымы тапшырды. 

Мән дә итаәт едәрәк јаздым, Сабир бәјәнди вә бир сәтрини дә 
тәсһиһ етди. О ше’рлэрин мәтләләри ашағыдакы: 

Мәсчиддә көрүб бизләри, санма үләмајыз, 
Гафгазда гәзетханлыға рөғбәт јени чыхды,— 

еәтирләрдир ки, 1910-ҹу илдә чыхан «Молла Нәсрәддин» мәҹ- 
муәсинин 37-ҹи нөмрәсиндә «Хортданбәј» имзасы илә нәшр 
олунмушдур. Сабирин ҝөстәришинә көрә мән дә 10-ҹу илдән 

һ ү б a б — көпүк. 



55 

 

е’тибарэн «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинә һәрдәнбир ше рлә- 
римдән көндәрирдим. 

Хүласә, ики һәфтә Бакыда галдым. Сабирлә дә тез-тез кө- 
рүшүрдүм. Тифлисә кедәркән Сабир мәнә бир ше’рини верди ки, 
Мирзә Ҹәлилә верим. 

«Мүртәҹе хадимләрим, ha имди хидмәт вахтыдыр»,—мәтләи 
илә башланан о ше’р 10-чу илин 26-чы нөмрәсиндә нәшр 
едилмишдир. 

Сабир вәфат едәндә мән Ашгабадда хәстә идим, ат вуруб 
ајағымы јараламышды. Устадым Аға Мәммәд Исмајыл Мунир 
тәхәллүс дә Сабирин хәстәлијиндән изтираба дүшәрәк бизә 
кәлмишди. Бир аз кечмәдән Сәһһәтдән телеграмма кәлди вә 
Сабирин вәфат хәбәрини кәтирди. Аға Мәммәд Исмајыл гәләми 
әлинә алараг Сабирә бир ше’р јазды ки, онун илк бејти ашағыдакы: 

Әдиби-намвәр Сабир ки'буд Хаганији-сани, 
Әз у шод мофтәхәр Гафгаз чүн Ширван зи Хагани,— 

сәтирләрдән ибарәтдир. Мэн бу ше’ри Бакыја һачы Ибраһим 
Гасымова көндәрдим. О да јалныз икичә бејтини, јанылмы- рамса, 
«Мэ’лумат» гәзетәсиндә, һәм дә гәләт олараг нәшр етмишдир. 

Сабирин вәфаты күнү мән өзүм дә Сабирә бир ше’р јаз- 
мышдым. Хатиримдә галан парчалар ашағыдакы: 

Зәбани-хамә јазан дәм сәнә бу мәрсијәни, 
Лисан һал илә сәсләнди һејф Ә ли Әкбәр. 
Шуаи-ше’рин илә ше’рлэр ишыгланды, 
Зијани-тәб’ин илә олду тэб’лэр әнвәр,— 

сәтирләрдән ибарәтдир. 
Сабир илә мүасир ики һәчвку, сатирајазан шайр вар иди. Онун 

бири Түркијәдә, бири дә Иранда иди. Түркијәдәкинин ады Әшрәф 
бәј, Ирандакынын ады Сејид Әшрәфдир. Бунларын һәр икисиндән 
дә Сабир гат-гат јүксәк вә бөјүкдүр 

Әшрәф бәји билмирәм, Сејид Әшрәф бөјүк Сабирин отуза 
гәдәр ше’рини фарсҹаја тәрҹүмә едәрәк «Нәсими-Шимал»да дәрҹ 
етмишдир. О ше’рлэрин бири «Фә’лә», бири «Ханбаҹы», бири дэ 
«Бабы» ше’рлэридир. 

1913-чү илдә мән Тифлисдә «Сејид-Әһмәд һатиф» адлы 
китабчамы нәшр етдирдим. Сәһһәт Волга сәјаһәтинә кетмишди. 
Самарадан «Молла Нәсрәддин» идарәсинә мәктуб јазыб Тифлисдэ 
аз дајанмағымы хаһиш етди. Мән дә дајандым. 

Тифлисдә Сәһһәтлә етдијимиз сөһбәтләрин бири, һәм дә 
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ән үмдәси Сабирин «Диван»ынын чап олунмаг мәсәләси иди. 
Лакин бнр мәсәләдә сөзүмүз дүз кәлмирди; о да Сабирин Сәһһәтә 
вермиш олдуғу гејри-мәтбу ше’рлэринин «Диван»а салынмаг 
мәсәләси иди. 

Сабир вәфатына бир күн галмыш Сәһһәтә ағзыбағлы бир 
пакет ичиндә бир нечә ше’р верәрәк, лакин вәфатындан јал- ныз 
он ил сонра ачылыб нәшр едилмәсшш тапшырмышды вә она 
гәлиз андлар верәрәк вәсијјәтинә әмәл едәҹәјинә сөз алмышды. 
Мән нә гәдәр cә’j етдимсә, Сәһһәт сөзүндән дөнмәди, «бу мәним 
тәрәфимдән Сабирә гаршы хәјанәт олар»,—деди. 

1913-ҹү илдән сонра даһа Сәһһәт илә көрүшә билмәдим. О 
ше’рлэр Сәһһәтдә галды. Сәһһәтин гејри-мәтбу әсәрләри 
«Сәјавуш», «Волга сәјаһәтнамәси», «Әли вә Аишә» романы, 
«Демон» тәрҹүмәси вә саирәдән ибарәтдир. Күман едирәм ки, бу 
әсәрләр Сәһһәтин Шамахыдакы евиндә вә јаинки Гала- 
базардакы гоһумларында галмышдыр. 

Хүласә, Сәһһәтин әсәрләри һарада исә, Сабирин гејри- мәтбу 
ше’ри дә орада олмалыдыр. Бунлары ахтармаг вә ахтармаг 
лазымдыр. 

Бөјүк Сабир заманында тәгдир олунмады, олуна да бил- 
мәзди. Чүнки һәр бир көз бөјүк адамы таныја билмәз. Јалныз 
Совет һакимијәти өз ингилабчы олан бөјүк шаирини әввәл 
күндән таныјараг тәгдир етди вә онун һаггында әлиндән кәләни 
әсиркәмәди. Тәк Азәрбајҹан дејил, бүтүн Шәргдә бөјүк 
Сабиримиз мәшһурдур, Һәлә бундан сонра даһа да мәшһур 
олаҹагдыр. 

Тарих e тибарилә Сабирә гојулан һејкәл бүтүн Шәргдә 
биринҹи һејкәлдир ки, o һејкәли дә Азәрбајчанын бөјүк шаири 
олан Сабирә гәдрдан Совет һөкумәти ғојмушдур. 

1936 
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Сејид Һүсејн 

«ЕЈ ДАД-БИДАД ӘРДӘБИЈ!» 

М ирзә Әләкбәр Сабирин белә бир ше’ри вар. Бу ше’р бир мү- 
насибәтлә јазылмышдыр ки, онда мәним иштиракым олмуш- 

дур. 
Јанылмајырамса, 1910-ҹу илдә иди. һаҹы һаҹаға карван- 

сарасында (индики Коммунист күчәсиндә) мәним мәнзилим варды. 
Бир ахшам Сабир мүрәттиб јолдашларымдан Мир-һүсејн Абдулл a 
јевлә* мәнзилимә кәлди. Отурмаг истәмәдиләр. Мәһәррәм ајы иди. 
һәр јердә тә’зијә мәҹлисләри олдуғу ними, гарабағлыларын да 
һаман мән сакин олдуғум карвансаранын кениш һәјәтиндә 
тәкјәләри варды. һәр ахшам бура ағзына гәдәр тә’зијәчиләрлә долу 
оларды. 

Сабир: 
— һајды, дур ајаға, бизимлә ашағыдакы тә’зијә мәҹлисинә 

кедәк,—деди. 
Мән гарабағлылар тәкјәсинә кетмәк истәмәјирдим. Бурада 

мәним бир танышым олмадығы ними, вахт да кечди. Мүнасиб бир 
јер тапа билмәјәҹәкдик. 

— Инди ки, сиз бу кеҹәни тә’зијә мәҹлисиндә кечирмәк 
истәјирсиниз, кәлиниз иранлылар тәкјәсинә кедәк,—дедим. 

1905-ҹи ил ингилабындан сонра Бакыда јашајан Иран та- 
ҹирләри «Әнҹүмәни-иттиһади-Иранијан» адында бир тәшкилат 
дүзәлтмәклә бәрабәр, бу ад илә бир мәктәб дә тә’сис етмишдиләр. 
һәр ил он күн мәһәррәмликдә бу мәктәбдә дәрсләр кәсиләр, тә’зијә 
сахланарды. 

Сабир күлүмсәјәрәк зарафат едәрҹәсинә деди: 
— Сәбәби нәдир ки, сән һазырда гулағымын дибиндәки тә’зијә 

мәҹлисини бурада гојуб, иранлылар тә’зијәсинә кедирсән? 
— Сәбәби чох садәдир,—дедим,—гарабағлыларын, шама- 

хылыларын вә јахуд бакылыларын тәкјә вә мәҹлисләриндә һеч бир 
јени сөз ешитмәк мүмкүн дејил. Мәрсијәханлар һәр заман 
ешитдикләримизи тәкрар едирләр. Иранлыларда исә јени бир ваиз 
вар, чох мараглы бир адамдыр: o, моизә вә мәрсијәнин мөвзусуну 
дәјишиб мүасирләшдирир. Чох вахт o, 

* Мирһүсејн Абдуллајев кичик јашларындан мәнимлә јолдашды. Әскн 
моллаханада бир јердә охудуғумуз кими, «Каспи» мәтбәәсиндә дә бир јердә ишләдик. 
Индики һаЛда вәфат етмишдир. 
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тэ'зиіэчилэри Кәрбәла фачиәсинә дејил. Ираида Мәһәммәдәли 
шаһын јапдығы зүлмә ағладыр, халгы интибаһа, мәктәб вә 
маарифә дэ’вэт едир. 

Доғрудан да, o ил Бакыја белә бир адам кәлмишди. Мәр- 
снјәханлар әксәријјәтлә өз сәнәтләринин устады олурлар. Онлар 
өз динләјиҹиләринин нәзәри-диггәтини чәлб етмәји јахшы 
билирләр. Бу ваиз дә елә иди. Иран тәрәггипәрвәр зијалылары вә 
көзүачыг таҹирләри арасында һөрмәти чохду. Онун минбәрдә 
сөјләдији аҹы төһмәтләрини һәвәслә динләр, кимсә дә ондан 
инчимәзди. 

Гонагларым разы олдулар. Ајаға галхыб мәнзилимдән 
дишары чыхдыг. «Иттиһади-Иранијан» мәктәбинә кетдик. Мәним 
атасы тәбризли, аиасы шамахылы бир достум варды: Мәшәди 
Исмајыл Хәјјат!.. Ләтифәку бир кәнчди. Маариф ха- дпмләрини, 
мәтбуат ишчиләрини чох севәрди. Сабир илә һәлә бир јердә 
көрүшүб, танышлығы јох идисә дә, гаибанә ону севәнләрдәнди. O 
бизи чох севинҹлә гаршылады. Мүнасиб бир јер һазырлајыб өзү 
дә јанымызда отурду. Адәти олдуғу үзрә ләтифә сөјләмәјә 
башлады: 

— Ашнамыз әрдәбиллинин бу кечә атасы јанаҹаг,—деди. 
Онун «әрдәбилли» адландырдығы бир тачир иди. Дэниз 

гырағында «Чухур» карвансарасында тиҹарәтханасы варды. 
Мәшәди Исмајылын да дүканы һаман карвансаранын гапысы 
ағзында иди. Әрдәбилли тачир дәнизгырағы тачирләри вә Иран 
маарифпәрвәрләри арасында өзүнүн хәсислији илә мә’руф иди. 
Гәзетә гәтијјән пул вермәзди. һәр заман гәзети гоншуларындан, 
хүсусулә Мәшәди Исмајылдан диләнәрди. Bә јахуд гәзетсатан 
чоҹуғу сахлајыб ондан бир гәзет алар, ачараг ону марагландыран 
Иран һадисәләрини нәзәрдән кечир- дикдән сонра тәкрар өзүнә 
гајтарарды. һәлә бу әдасына көрә дә Мәшәди Исмајыл ону һеч 
севмәзди. 

Сон заманларда бу таҹир Иранда арвад-ушағы олдуғу һалда, 
Бакыда да бир «ашна» сахламышды. Онун һаггында ваизә 
мэ’лумат верәҹәјини бир күн әввәл Мәшәди Исмајыл мәнә 
сөјләмишди. Ваиз минбәрдә динләјичиләринә һәр заман "'сән» 
дејә хитаб едәрди. Онларын налајиг һәрәкәтләрини өзунәмәхсус 
лору дил илә тәнгид едәрди. 

Иран тә’зијә мәҹлисләриндә, адәт олдуғу кими, бир-ики ади 
мәрсијәхан охудугдан сонра һаман мәшһур ваиз минбәрә чыхды. 
Биринҹи сөзү намә’лум динләјиҹисинә хитабла данламаға 
башлады: 
     -Ҝәдә, доғрудан сәнин гејрәтин вар имиш. Арвадыны гојмусан 
вәтәндә, бир парча чөрәкпулу газанмаг үчун ҝәлмисән Бадкубәјә... 
Аллah бәрәкәт версии, јахшы да газанырсан.Мәктәбә, маарифә 
бир гәпикк вермәк истәмәзсән, арвад-уша- 



59 

 

ғына да хәрҹлик көндәрмәзсән! Доғрудан да гејрәтин вармыш!.. 
Ајағына кејмисән ҹырт-ҹырт чәкмәни, башында Бухара дәрисиндән 
бөркүн, ҹаван арвадындан да хәбәрин јохдур. һәлә киши тәк бир 
сәнсән!.. Гурбан олум сәнин гејрәтинә!.. 

Мәҹлис дағылан кими һаман әрдәбилли таҹири Мәшәди 
Исмајыл Сабирә нишан верди. Бу адам кедиб бизим гаршымыздан 
өтүб кечәркән Мәшәди Исмајыл мәрсијә дејирмиш кими һава илә 
охуду: 

Еј дад-бидад Әрдәбил 
Еј дад-бидад Әрдәбил! 
Сабир дә бәдаһәтән, 
Бир дә намәрдәм әкәр етсәм 

сәии јад, Әрдәбил! 

Бир нечә күн coFipa Сабирин: 
Алтмыш иллик өмрүм олду 

сәндә бәрбад, 
Әрдәбил!— 

мәтләли мәшһур ше’ри һазыр иди. 
Сабирдә елә бир исте’дад варды ки, һәр кичик бир һадисәдән, 

һәр ешитдији бир сөздән илһам алыб, көзәл бир ше’р јаза биләрди. 
«Охутмурам, әл чәкин!», «Гач, оғлан, гач, ат басды», «Сән 

беләсәнмиш, балам!» кими мәнзумәләр бу габилдәндир. 

1936 

«ҺОПҺОПНАМӘ»НИН НӘШРИ 

1910-ҹу илдә Бакыда «Зәнбур» 
адында бир мәзһәкә мәҹмуәси нәшр олунурду. Бу мәҹмуәни 
чыхаран доктор Әбдүлхалыг Ахундов олса да, һәгигәт һалда ону 
идарә едән Әлаббас Мүзниб иди. Мәҹмуәнин редаксијасы бөјүк pye 
килсәсинин јанында, Александр Невски пасажынын икинҹи 
мәртәбәсиндә бир растворда јерләшмишди. Биз һәр күн ишдән сонра 
ораја сөһбәтә топлашардыг. 

Јаз ајларынын бириси иди. Мәктәбләр јај тә’тилинә бура- 
хылмаг үзрә иди. Бир ахшамүстү «Зәнбур» редаксијасына кет- 
Дикдә Сабири орада көрдүм. Мирзә Ҹәлал Јусифзадә дә орада иди. 
Сабир Балаханыда чалышыб јашадығындан шәһәрә анҹаг ҹүмә 
күнләри кәләрди. O заманын мәтбуат ишчиләри 
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слан бнз ону севәр, ләтифәләрини марагла динлэрдик. О, чох 
хошсөһбәт вә бамәзә бир адам иди. Мәктәб мәшғәләләрини јахын 
күнләрдә битирәҹәјини, сонра Шамахыја кедәҹәјини 
сөјләјнрди:  

— шамахыда чох галмајаҹағам, бир ај сонра оакыја га- 
јыдаҹағам. Өзүм сағ икән ше’рлэрими бир диван шәклиндә чап 
етдирмәк фикриндәјәм,—деди. 

Сабир бунун үзәринә ара-сыра шикајәтләндији хәстәлији- 
ннн сон заманларда чох инкишаф едиб өзүнү нараһат етдијини 
сөјләјәрәк, мүәллими һаҹы Сејид Әзим илә олан бир көрүшүнү 
мисал кәтирди: 

— Мән,—деди,—бир дәфә һаҹы Сејид Әзимин көрүшүнә 
кетдикдә көрдүм ки, бүтүн јаздығы китабларыны, ше’рләрини 
гаршысына төкүб онларла мәшғулдур. һәр заман зарафат едиб 
әјләнән Аға*о күн чох бикеф вә кәдәрли иди. Сәбәбини 
сорушдум. «Бир шаир үчүн,—деди,—бундан бөјүк бәдбәхтлик 
олмаз ки, көзүнү һәјата јумаркән бүтүн өмрүнүн мәһсулу олан 
әсәрләринин мүгәддәратыны билмәсин. Мәни ким хатирҹәм едәр 
ки, сабаһ өлдүкдән сонра бу әсәрләрим тәб вә нәшр едилиб 
адымы тарихдә јашадаҹагдыр. Мән бунларын күнҹ-бучагларда 
итиб тәләф олмајаҹағындан архајын дејиләм». 

Сабир һаҹы Сејид Әзимин бу сөзүнү гејд етдикдән сонра өз 
әсәрләринә кечәрәк әлавә етди: 

— Мән дә инди ејни кәдәрлә кәдәрләнирәм. Өлүм инсан- 
дан чох да узагда дејил. һәлә вүҹуду мәним кими һәр хәстәлијә 
мүстәид олан бир адам үчүн лап гулағынын дибиндәдир. Ким 
билир, бәлкә мән Шамахыдан һеч гајыда билмәјәҹәјәм. Әзраил 
мәнә бир ил фүрсәт версә өз мәгсәдимә наил ола биләрәм. 

Сабир өз ше’рлэрини китаб шәклиндә көрмәкдән чох ма- 
рагланырды. һәр нә гәдәр Бакыда Оруҹов гардашларынын, һаҹы 
Зејналабдин Тағыјевин, Һашымбәј Вәзировун вә башгаларынын 
азәрбајҹанҹа мәтбәәләри вардыса да, онлар китаблары өз 
һесабларына јох, мүәллифләрин һесабына олараг чап едәрдиләр. 
Сабири чәтинлијә салан ҹәһәт дә бу иди. O, үзү јашыл кағыз бир 
папканы мәним гаршыма гојараг: 

Сән мәтбәә ишләрини билирсән, һесабла көр, нә гәдәр хәрҹи 
олар,—деди. 

Мән папканы ачдым. Бурада гәзет вә мәҹмуәләрдән кә- 
силмиш ше’рлэр илә бәрабәр карандаш вә чернил илә јазылмыш 
әлјазылары да варды. Бу әлјазыларынын бир гисми мәктәб 
дәфтәрләриндә, бир гисми дә садәҹә кағыз парчаларында 
Јазылмышды. Сабир бу папкајa өзүнүн Бешинҹи ил 

Сејид Әзими Шамахыда «Аға» дејиб чағырырдылар. 
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ингилабындан сонракы мәшһур әсәрләри илә бәрабәр инги- лабдан 
әввәлки әсәрләринин дә бир гисмини топламышды. O, биринҹи 
нөвбәдә «Молла Нәсрәддин» вә башга мәзһәкә мәҹ- муәләриндә 
нәшр олунан ше’рлэрини чап етдирмәк истәјирди. Мән тәхмини 
һесабладым Ијирми мәтбәә листи гәдәр оларды. һәр листин 20—22 
манат хәрҹи иди. Мән Сабири руһдан сал- мамаг үчүн бу хәрҹи 
гәсдән олараг аз көстәрдим: 

— Үч јүз манатдан артыг хәрҹи олмаз, әкәр мин нүсхә чап 
едилсә китабын бириси сизә 30 гәпијә баша кәләр. 

Мән һеч зәнн етмәздим ки, Сабирин ҹиби бу хәрҹи верә билмәз. 
O, папканы тәкрар өз габағына чәкиб, әл јазыларыны бир-биринин 
үстүнә сәлигә илә јығараг бағлады. 

— Көрүнүр, мән дә һаҹы Сејид Әзим кими өз китабымы 
көрмәдән һәсрәт илә өләҹәјәм,—деди. 

Сабир бу сөзләри сөјләсә дә, јенә әсәрләринин тәб вә нәш- 
риндән үмидсиз дејилди. Шамахыдан гајытдыгдан сонра һеч 
олмаса беш чап листи гәдәр кичик бир китабча бурахаҹағы 
фикриндә иди. 

Сабир өз китабыны сағлығында көрә билмәди. Бир тәрәфдән 
мадди вәсаитинин кифајәтсизлији, дикәр тәрәфдән хәстәлијинин 
кет-кедә инкишафы она имкан вермәди. Онун беш-алты чап листи 
һәҹминдә биринҹи дәфә, 1912-ҹи илдә нәшр олунан 
«һопһопнамә»си јахын досту Маһмуд әминин Сабир 
охуҹуларындан топладығы ианә васитәсилә мејдана чыхмышдыр. 
Бу китаб аз заман зәрфиндә сатылыб гуртарды. Китабын 
сатышындан һасил олан мәдахил тамамилә мәрһумун аиләсинә 
верилмишди. Буна көрә бир ил сонра, 1913-ҹү илдә Сабир 
күллијјатыны чап етмәк мәсәләси тәкрар Маһмуд әми тәрәфиндән 
галдырылды. Бу мәгсәд үчүн бир комиссија тәшкил олунду. Бу 
комиссијаја «Игбал» гәзети редаксијасындан мән, «Каспи» 
гәзетиндән Меһди бәј һаҹински, бир дә Маһмуд әми дахил 
едилмишди. һәр ики гәзетә Сабир күллијјатынын нәшри үчүн ианә 
дәфтәри ачды. Бу ианә јалиыз Бакыда дејил, Азәрбајҹанын башга 
јерләриндә дә топланырды. Чох тәәссүф олсун ки, топланан 
ианәләрин һамысы кәлиб Бакыја чыхмады... 

Комиссија «һопһопнамә»нин икинҹи тәби үчүн смета тәртиб 
етди. Ону рәнкли шәкилләрлә бурахмаг үчүн мин маната гәдәр 
хәрҹи варды. Комиссијанын әлиндә нәгд олараг, анҹаг үч јүз маната 
гәдәр пул варды. Биз бу параны ианә тәригилә Иса бәј 
Ашурбәјлинин иҹарәсиндә олан «Каспи» мәтбәәсинә вериб үч мин 
нүсхә китаб үчүн договор бағладыг. Китабын тәсһиһи, тәртиби, 
бурахылышы мәнә һәвалә олунду. Маһмуд әми Сабирин үч ил 
әввәл, 1910-ҹу илин јазында «Зәнбур» редаксијасында көрдүјүм үзү 
јашыл кағызлы папкасыны мә- нә тәһвил верди. 
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Мэн бурада бир һашијә чыхмаг истэрдим. Сон заманларда бело 
бнр дүшүнҹә һасил олмушдур ки, вахтилэ «Молла Нәсрәрәдднн» 
мәчмуәсинин 4-ҹү нөмрәсиндә нәшр олунан: 

«Милләт неҹә тараҹ олур-олсун, нә ишим вар, 
Дүшмәнләрә мөһтаҹ олур-олсун, нә ишим вар»,— 

ше’ри Сабирин дејилмиш, Сабирин куја биринҹи ше’ри Молла 
Нәсрәддинин 6 вә јахуд 7-ҹи нөмрәсиндә чыхмышдыр. Мәнҹә бу 
иддианын әсасы јохдур. Чүнки бу ше’р Сабирин өз әли илә 
мәҹмуәдән кәсилмиш, башга әсәрләри илә бир јердә јашыл 
кағызлы папкаја гојулмушду. 

«һопһопнамә» чапдан гуртардыгдан сонра бизим мәтбәәјә једди 
јүз маната гәдәр борҹумуз олду. Биз мәтбәәјә тәклиф едирдик ки, 
китаблары бизә тәдриҹ илә бурахсын, биз дә сатдырыб онун борҹуну 
өдәјәк. Мәтбәә буна разы олмады. Бир  ај мүддәтинә борчумуз олан 
једди јүз манаты вермәсәјдик, договор мөвҹибинҹә мәтбәәнин 
ихтијары варды ки, бүтүн китаблары өз борҹу һесабына көтүрсүн. 

Бунун үчүн биз Оручов гардашларына мүраҹиәт едиб китаблары 
бир јердә алмағы тәклиф етдик. Онлар да гәбул етдиләр. Узун 
данышыгдан сонра биз бу китаблары мин беш  јүз маната сатдыг. 
Оруҹовлар мәтбәәнин борҹуну вердикдән i сонра јердә галан сәккиз 
јүз манаты да тәдриҹлә 'Сабирин аиләсинә көндәрмәли иди... 

1936 
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Әлаббас Мүзниб 

САБИРДӘН БИР ХАТИРӘ 

Һ 
әр нәзминдә маһир бир рәссам 
кими бир тип, бир шәхсиј- 

јәт, бир мәнзәрә тәсвир едән Мирзә Әләкбәр Сабири әввәлдә шәхсән 
танымајырдымса да, лакин Сабир тәхәллүсүнү даһа ирәлидән 
таныјырдым. «Әкинчи», «Зија», «Шәрги-Рус» гәзетләриндә Гүдси, 
Сејид, һүсејни, Ҹәлал, Мэ’нэви, Раһил, Кирјан кими тәхәллүсләр 
арасында бир дә бир Сабир тәхәллүсү көрүрдүм. 

Бу тәхәллүс чох нәзәрфириб, чох ҹазибәдар иди. Шүбһәсиз бу 
гүввәт тәхәллүсдә дејилди, o тәхәллүслә јазылыб нәшр олунан 
мәнзумәдә, билхассә, o мәнзумәдә Сабирә мәхсус олан үсул вә 
үслубда иди. Буна көрә үрәјимдә Сабирә гаршы самими вә бөјүк 
мәһәббәт јаранды, онунла таныш олмағы арзу стдим, фәгәт һәлә 
таныш олмамышдан мәзкур мәнзумәни гијмәтли бир јадикар кими 
әзизләјиб сахладым. һәр дәфә o ше’ри охујанда өзүмү һәлә таныш 
олмадығым вә мәндән чох узагда олан Сабирлә данышмыш кими 
санырдым... 

Сабири даһа мәтбуатда көрә билмәдик, јалныз Шамахыда сабун 
биширмәклә кечиндијини ешидирдик. Арабабәндлик вәзијјәтим ону 
Шамахыда кедиб көрмәјимә дә имкан вермәјирди. Әкәр мәрһум 
Мирзә Сәмәндәрдә олан асудәлик мәндә олсајды, он кәррә 
көрүшүнә кедәрдим, лакин бу тәһәссүр узаг сүрмәди. 1905-ҹи ил 
ингилабы Сабир тәхәллусүнүн үзә- риндән өртүнү атды. Мәтбуатда 
тәкрарән көрүнмәсинә мүвәффәг олдуг. Бу дәфә һүсејни, Ҹәлил, 
Раһил тәхәллүсләри арасында јох, Ә. һүсејнзадә, Таһир вә һади 
имзалары корунду, јенә өз хүсусијјәти илә мејдана чыхды. һади: 

Мәкатиб ҹилвәҝаһи-тәл’әти-фәјјази-гүдрәтдир, 
Мәкатиб пәртөвү әнвари-шәмси-сүбһи-вәһдәтдир; 

вә ја: 
Маариф тәрбијәтбәхшаји-һиссијјати-виҹдандыр, 
Маариф рөвнәгәфзаји-ријази-фикрәти-ҹандыр,— 

јазаркән Сабир халгын билијини, дүшүнҹәсини, хүсусән ҹәһаләтин 
шиддәтлә төрәтдији ганлы фаҹиәләрини нәзәрә алараг 
«Бејнәлмиләл» үнваны илә: 

Әсримиз хаһиш едиркән иттифагү иттиһад, 
Ҹүмләмиз әмнијјәт ичрә алмаг истәркән мурад, 
Бејнимиздә јох икән бир кунә әсбаби-тәзад— 
Бу вәтән өвладына ариз олуб бүғзү инад, 
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Мүслиманла ермәниләр бејнинә дүшдү фәсад, 
Јохму бир саһибһидајәт, јохму бир әһли-рәшад? 
Еј сүхәнданан, бу күнләр бир һидајәт вахтыдыр! 
Үлфәтү үнсијјәтә даир хитабәт вахтыдыр — 

дејә мүфәттинләрин фитнәсинә бир һәдд гојмаг истәдији кими, 
авам халгын да анлајышына ујғун нәзмләр јазмағы иәзәрә 
алмышдыр. Буна көрә бүтүн мүасир шаирләрин шерләриидән 
онун ше’рлэри тез охунур, тез әзбәрләнирди. Билхассә: 

Мнлләт неҹә тараҹ олур олсун, нә ишим вар, 
Дүшмәнләрә мөһтаҹ олур олрун, нә ишим вар,— 

мәнзумәси илә бојнујоғунлары мәсхәрә етмәси даһа да һөрмәт вә 
шөһрәт газанмасына сәбәб олду. Бакынын һансы күчәсинә 
кедилирдн, бу нәзмин охунмасына раст кәлинирди. һоп-һопун 
тэ’рифи дилләрдә сөјләнирди. 

һопһоп имзасы исә мәни чох марагландырырды. Hә мүна- 
сибәтлә бөјлә бир имзаны гәбул етмәсини билмәк истәјирдим. Бир 
күн Сабир һаггында Мирзә Ҹәлил илә етдијим сөһбәт әснасында 
һопһопун гәрибә бир имза олдуғуну һејрәтлә сөјләдим, Мирзә 
Ҹәлил исә: 

— һопһоп имзасыны Сабир өзү гәбул етмәмиш, о имзаны биз 
она вермишик. Сабир идарәмизә кәтирдији мәнзумәјә имза 
гојмазды. Биринҹи нәзмини кәтириб вердикдә һеч өзүнү 
көрмәдик, икинҹи нәзмини идарәјә вериб кетдикдә архасынҹа 
бахдыг, көрдүк чох јејин вә һоппана-һоппана кедир, o мүна- 
сибәтлә дә биз она һопһоп имзасыны вердик. Bә өзүнү дә сонралар 
Молла Нәсрәддинә Гыздырмалы имзасы илә нәзмләр јазан һәбиб 
Зејналовун мағазасында таныдыг. 

Сабир 1907-ҹи илдә Бакыја кәлди, бу заманларда Мәммәд 
һади «Иршад» гәзетинин мүсәһһиһлијиндән чыхарылмышды. 
«Тазә һәјат» идарәсиндә мүсәһһиһлијә кирмишди. Арасыра «Тазә 
һәјатда» нәшр етдији ше’рлэри арасында: 

Олмуш өвлади-вәтән пујәндеји-раһи-зилал Бунлары иршад 
бир шө’леји-иршад јох. 

Насыл фәрг ејләсин бичарә милләт нуру, зүлматы, 
Зәлаләт ҹилвәләнмишдир бу күн «Иршад» һалында,— 

дејә «Иршад» идарәсиндән мәмнун олмадығыны билдирирди. 
Сабир дәхи Бакыја кәлинҹә «Иршад» идарәсиндә мүсәһ- 

һиһлик вәзифәсини гәбул етдисә дә, чох сүрмәди. 
Биз һаман ил көрүшүб таныш олдуг, билхассә 1907-дә нәшр 

олунан «Бәһлул» адлы күлкү мәҹмуәсинә: 

Hә сохулмусан арајә, a башы бәлалы фә’лә?! 
Hә хәјалилә олубсам белә иддәалы, фә’лә!1— 
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сатирасыны јазыб кәтирдикдә даһа јахын таныш олдуг. «Ир- шад» 
идарәсиндән чыхмағынын сәбәбини сорушдум. Мүсәһ- һиһлик 
вәзифәсинин ағыр олдуғуну сөјләди. 

Мән дәхи онун һаман «фә’лә» рәдифли сатирасынын ардынҹа 
Биһудә нәдир кәлмәдәсән дадә, а фэ’лэ, 

Гијмәт нә верәрләр белә фәрјада, а фэ’лэ!»*— 

башланғыҹлы сатираны јазыб нәшр еләдим. O замандан е’тибарән 
арамызда бөјүк бир сәмимијјәт вүҹуда кәлди. Hә вахт Бакыја 
кәлсәјди, мүтләга көрүшмәлијдик. Бә’зи вахтлар Сабирлә бәрабәр 
Аббас Сәһһәт, Маһмуд әми дәхи бир јердә көрүшүб сөһбәт 
едирдик. Бир күн сөһбәт едәркән мәнә хитабән: «Hә вахт бир 
мәҹмуә вә ја гәзет чыхарсан, сәнә көзәл ше’рләр јазаҹағам»,—деди. 
Шүбһәсиз бу сәмими вә’дә мәни чох мәмнун ејләди. 

1909-ҹу илин ортасында мән «Зәнбур» мәҹмуәсиндә чалыш- 
дығым кими, Сабир дәхи буна-она етдији риҹа вә мүраҹиәтә хатимә 
чәкәрәк Балаханыдакы мәктәбә мүәллимлијә кирмәјә мүвәффәг 
олду. 

Бу мәктәб әһалидән топланан ианә илә ачылмышды. Фәгәт 
рәсми олмаг үчүн «Нәшри-маариф» ҹәмијјәтинин мәктәбләри 
сырасына кечирилмишди. Мүәллимләрин маашы исә ајда отуз үч 
манатдан олараг һаман топланан ианәдән вери- лирди. 

Сабир бу мәктәбә «Нәшри-маариф» ҹәмијјәтинин мүсаидәси 
илә кечди. 

Сабир вә «Зәибур»— 1909-ҹу ил гуртарды. «Зәнбур»ун Рза бәј 
Сәлимхановдан сонра мүдири олан Әзим Әзимзадә илә мәҹмуәнин 
нашири доктор Әбдүлхалыг Ахундовун арасында төрәнән 
мүнагишә мүдирин дәјишмәси илә һәлл олунмалы иди. Нәдәнсә бу 
мәсәлә бир ај «Зәнбур»ун чыхмамасына сәбәб олду. 

 Лакин мәҹмуәнин мәним өһдәмдә олаҹағы да мәнә сөјлән- 
мишди. Буну да мән Сабирә билдирмишдим. O исә әһдинә вәфа 
едәрәк 1910-ҹу илдә чыхаҹаг «Зәнбур»ун биринҹи нөмрәси үчүн 
«Гоҹалар маршы» сәрлөвһәси илә јаздығы: 

Бир гоҹајам, чаг пәр кими јашарам, 
Дөрд арвады бир-биринә гошарам, 

Бир илдә үч-дөрдүн алыб-бошарам, 
Гоҹа киши јалгыз јатмаз...—**. 

* «Бәһлул», 20 октјабр 1907. 
к
* «Зәнбур» мәчмуәси, № 1, 20 јанвар 1910. 
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башланғычлы сатирасыны ирәликәи јазыб мәнә вермишди. Нәһајәт, 
нашир илә мүдир арасында мүнагишә пгтисади ҹә- 1 Һәтдән 
доғулдуғу бәлли олду. НӘТИҸӘДӘ ҹүзи бир күзәшт ИЛӘ I 
мүнагншә битди. «Зәнбур»ун Палавандовун мәсул мүдирлији во 
мәним мүһәррирлијим илә бирииҹи нөмрәси јанварын 29- да нәшр 
олунду. 

Сабир «Зәнбур» идарәсинә тез-тез кәлирди. һәтта демәк олар 
ки, өзүнү һеј’әти-тәһриријјәнин бириси санырды вә o poглә 
чалышырды. «Гоҹалар маршы»нын ардынҹа «Үрәфа марты», 
«Милләт шәргиси» сәрлөвһәси илә арды-арасы үзүлмәдән 
сатиралар јазырды. 

Бир күн идарәјә кәлиб «Зәнбур»ун 4-ҹү нөмрәсинә бах- 
дыгда исламы тәмсил едән вә голу зәнҹирлә бағланан бир типи 
көрүнҹә күлдү. Хүсусән зәнҹирин һалгаларына диггәт етдикдә 
бүтүн һалгаларын әммамәли ахундлардан ибарәт олдуғуну көрүб 
хејли дүшүндү. Мүтләга мәзкур шәклә аид бир нәзм јазаҹағыны 
сөјләди вә 5-ҹи нөмрә үчүн јазыб кәтирдисә дә, ондан ирәли 
дүзүлән: 

Гејрәт едиб чалышдын, дүшдүн габаға, милләт, 
Инди бир аз да динчәл, баш гој јатаға, милләт,-^ 

мәнзумәси һазыр олдуғу үчүн ону алтынҹы нөмрәјә сахладыг. 
Бу күнләрдә «Зәнбур»ун идарәси «Коммунист» гәзети ида- 

рәсн јахынлығындакы пасажа көчүрүлдү. Идарә јахын олдуғу 
үчүн Сабир һәр күн јанымызда иди. Рәссама шәкил темасы 
вердикдә о да бизимлә иштирак едирди. «Зәнбур»да Сабирин 
хүсуси темасы илә чәкилән шәкилләр вардыр. 

Ара-сыра Шамахы һәјатындан данышырды. Мәти Аббасәли, 
Гәннады Әләкбәрлә бир јердә дедикләри мејханалардан сөһбәт 
едәрди, куја Аббасәлими, Әләкбәрми—унутмушам—  
Тәбриздән Шамахыја кәләркән: 

Хош кәлмнсән »хүттеји-Тәбриздән, 
Хүттеји-Тәбриз сәламәтдими,— 

дејә башладыглары мејхананы Мәти Аббасәлинин ағзы, көзү ојри 
имиш вә онун үчүи: 

Ағыз әјри, бурун әјри, көз әјри, 

Дабан әјри, сијир әри, диз әјри,— 

мејханасынын сөјләндијини сөһбәт ејләрди. 

* * * 
Сејид Әзимдән чох разылыг едәрди. Даима онун һаггында бөјүк 
устад кими  һөрмәтлә данышарды. Араларында бөјүк 
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сәмимијјәт олдуғу кими нәзмән бир-бнринә өҹәшмәләри дәхи 
олурмуш... 

Сабир, Сејид Әзимин елми/гәби вә ше’ри һаггында бир чох 
сәмими вә ејни заманда мүтәвазе мәдһләр сөјләдикдән сонра деди: 

— Сејид Әзимин һәр бир гисим јаздығы эш’ары јахшы- дыр, 
лакин мәни ән марагландыран вә һејрәтә салан Мирзә Әләкбәр 
Гафилә хитабән гәләм-китаб һаггында тапмаҹа үсулу илә јаздығы 
дөрд мәтләли мәнзумәсидир, устадым онда бөјүк мәһарәт 
ҝөстәрмишдир. Мән o мәнзумәни ондан алдым, инди мәзкур 
мәнзумә мәндә мөвҹуддур. 

Сабир јенә бир күн Шамахыда кечирдији күнләрдән сөһбәт 
едәркән Шамахынын үмуми һәјатыны икијә ајырыб дејирди: 

— Шамахылыларын бөјүк һиссәси өмрүн зөвг вә сәфасыны 
ичкидә билирләр вә она да алудәдирләр. һәр ҹүрә кеф ондадыр. 
Мән бәдбәхт ички ичмәдијим үчүи Шамахынын зөвг вә 
сәфасындан да мәһрумам. Ички ичмәјән гисми исә мәһәррәми 
тәнтәнәсинин әсиридирләр... 

Бир күн «Каспи» мәтбәәсини  о вахт Сабир бағчасынын 
јериндә иди) көрмәји арзу етди. Ахшам саат сәккиздән сонра ону 
мәзкур мәтбәәјә апардым. Мәтбәәдәки типографија, ли- 
тографија, кәсән, тикән макиыалары вә мәтбәәнин һәр бир 
ләвазиматыны она көстәрдим. һамыдан чох «Каспи»ни тәб едән 
ротатсија илә литографија макиналарына һејрәт етди. 
Ротатсијанын кағызы лент кими апарыб, чап еләјиб, кәсиб 
бүкмәсинә, ејни заманда да нечә нүсхә чап еләдијини сајмасына, 
литографијанын исә дүз дашда биринҹи рәнкдән сонра икииҹи 
рәнкин истәнилән јерә верплмәсинә вә рәнкдән башга јерә әсла 
тохунмамасына чох тәәҹҹүб ејләди. «Дәмирнн дә чаны 
олармыш»,—дејә әлләринк бир-биринә говушдурду. Мәтбәәдән 
чыхдыг. 

Аббас Сәһһәт дәхи бу күиләрдә «Мүсәлман үрәфаләри» 
һаггындакы мәнзумәси илә бәрабәр «Алимнүмаләр»ә анд: 

f Үздә инсан, гәфадә һејвандыр, 
Зөһрдә иддәасы сәлмандыр,— 

мәтләли мәнзумәни «Зәнбур» идарәсинә кәтирди*, сырасы илә 
нәшр олунду. 

Сабир «Молла Нәсрәддин» вә «Зәыбур» мәҹмуәләриндә ба- 
сылан сатираларыны топлајырды. Китаб шәклиндә нәшр етмәји 
арзу едирди. Мән дәхи о вахта гәдәр нәшр олунан мән- 
зумәләрими топламышдым. Топладығымы она көстәрдим, 

 бир-бир бахаркән 1909-ҹу илдә «Зәнбур»ун 29-ҹу нөмрәснндә: 

      * «Зәнбур» мәҹмуәси, Лг
2 13, 18, 1910. 
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Етсән нә гәдәр наләвү әфған, a диләнчи! 
Бнр зәррә верилмәз сәнә еһсан, a диләнчи!— 

еәрлөвһәси илә нәшр СТДИЈИМ мәнзумәни ахыра гәдәр охујуб: 

— Сәнин бу мәнзумәндән хошум кәлди, мән дә бир белә- синн 
јазаҹағам,—деди вә сонра: 

Кет-кет гапыдан, бәсди, a биар диләнчи, 
Дин сәһлди, пул сөјләмә, зинһар, диләнчи,— 

башланғычлы ше’рини јазыб кәтирди. 1910-да «Зәнбур»ун 14- чү 
нөмрәсиндә нәшр олунду. 

Сабир вә «һәгигәт» гәзети — 1910-ҹу илин ортасында Әh- 
мәд Камал «һәгигәт» гәзетини идарә етмәк үчүн Оруҹовлар 
тәрәфиндән дэ’вэт едилди. Әһмәд Камал Сабири дә өзү илә 
бәрабәр гәзетдә чалышмаға кәтирди. O вахтлар һәр икисинин 
мәнзили Балаханыда иди. Әһмәд Камал мәктәб тәдрисатындан 
сонра шәһәрә кәлирди, «һәгигәт» гәзетинин материалларыны 
һазырлајырды, кеҹә шәһәрдә галмаг үчүн Азәрнәшр бинасынын 
гаршысында күнбатан тәрәфиндәки бинада ачылан «Дағыстан» 
меһманханасында отаг кирајә етди. Гәзетин бүтүн материаллары 
орада тәсһиһ олуиурду. Редаксијаја чох аз кәлирди. Чүнки o, 
арагсыз иш көрә билмирди. Редаксијада да өјлә иш јарамазды. 
Буна көрә бүтүн материалларын һа- зырланмасы үчүн ајрыҹа бир 
отағын олмасы лазым кәлирди. Бундан әлавә, Әһмәд Камалын 
һеч бир шејә тәәшшүгү јохду. Бүтүн дүнја көзәлликләриндән 
јеканә севдији шеј apar иди. Даима apar шүшәси столунун 
үстүндә олурду. Өзүнүн отуруб бир шеј јазмаға гәрары кәлмәзди. 
Буна көрә Сабири ајда ијирми манат зәһмәт һаггы вермәклә өз 
һесабына олараг ка- тиб кими чалышдырырды. 

Hә вахт онларын јанына кетсәјдим көрәрдим столун үс- түндә 
бир шүшә apar, бир дә бир стәкан гојулмушдур. Әһмәд Камал 
әлләри ҹибләриндә отағын бу баш-о башына кедир, һәм apar 
ичир, һәм дә јазаҹағы мәгаләни дејир, Сабир дәхи онун 
дедикләрини јазырды. 

O заманларда османлылардан чох көрмәмишдик, көрдүк- 
ләримизин дә анҹаг чәнәләриндә гојдуглары саггаллар илә да- 
нышыглары бизә чох гәрибә көрүнүрдү. Билхассә, Әһмәд Камал 
apar ичәндә чох мараглы бир сима тәшкил едирди. Ҝөзләри 
пијалә бојда ачылыр, додаглары узанырды. Данышығы да чох 
мәзәли олурду. Сабир бир күн онун бу һалыны сејр етмәк үчүн 
онун арағыны көтүрүб собада кизләтди. Әһмәд Камалдан арзу 
едилән тамашаны көрдүкдән сонра арағыны верди. 
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Әһмәд Камал «һәгигәт» гәзетинә кәлмәдән әввәл гәзети 
Үзејирбәј һаҹыбәјов идарә едирди. Онун заманында мән Түркијә 
мәтбуатында мәшһур һәҹвчи Әшрәфин гитәләрини көрүб 
марагландығымдан «рә’д-бәрг» үнван вә имзасы ило гитә јазмаға 
башладым, илк гитәм будур: 

Шејтан нә гәдәр кәздисә бу дари-фәнадә, һәр 
шәклә кириб сејр еләди јердә, һәвадә, һәр шәклә 
кирә јох гәмү фәрјад o күндән, 
Иранда тәҹәлла едә шәклү вүкәладә. 

(«һәгигәт» гәзети, нөмрә 130, 28 мај 1910). 

Сабир гитә јазмағы Азәрбајҹан мәтбуатында башламағымдан 
чох мәмнун олду вә о да гитә јазмаға киришди, илк дәфә олараг: 

Диндирир әср бизи, динмәјириз, 
Ачылан топлара диксинмәјириз; 
Әҹнәби еејрә балонларла чыхыр, 
Биз һәлә афтомобил минмәјириз; 
Гуш кими көјдә учур јердәкиләр, 
Бизи көммуш јерә минбәрдәкиләр,— 

гитәси тазијанә үнваны илә имзасыз «һәгигәт» гәзетинин. 1910-да, 14 
ијун, 134-ҹү нөмрәсиндә нәшр олунду. 

Икинҹи гитәси исә: 
Заһидин әксимә дүшҹәк нәзәри-худбини— 
Көрүр ајинеји-сафымда o бир бидини; 
Зәнн едәр әгли-гәсирилә o мәнһус мәнәм, 
O мәнә лэ’нэт едәр, мән дејәрәм амини: 
Кеҹ-тез, әлбәттә, кәсәр бир бу гәдәр лэ’нэт ону, 
Јердә галмаз мәним аминим, онун тэл’ини. 

(«һәгигәт», нөмрә 137, 17 ијун 1910)- 

Әһмәд Камал Сабири чох севдијинә көрә башга шаирин 
мәнзумәләрини гәзетәдә бурахмајырды. Јалныз Сабирин тазијанәси 
илә мәнзум һекајәләри нәшр олунурду. «һәгигәт» гәзетиндә бир 
чоҹуг ојуиу дүзәлтмишди. «һәфтеји-әдәби» үнваны илә сечмә 
бејтләрә мәхсус бир сүтун ајырмышды. Османлы шаирләриндән 
бирәр бејт сечиб идарәјә көндәрмәји төвси етмишди. Јазыг шаирләр 
дә дәјәрли әдәби әсәрләр јаратмагдан әл чәкиб, онунла мәшғул 
олурдулар.'һансы шаирин гијмәтли бејт интихаб етмәсини ајырмаг 
үчүн дә бир комиссија тәшкил олунмушду. Мәзкур комиссија 
тәрәфиндән бәјәннлән бејтләр тәкрарән бир дә гәзетдә нәшр 
олунурду. Бу чох сүрмәди. Үмум түркҹә гәзетләрин һөкумәт 
тәрәфиндән гапанмасы илә Әһмәд Камалын мүдирлијинә, 
«һәфтеји-әдәбн»нин ортадан галдырылмасына хатимә чәкилди. 
Бакыда мәтбуаг 
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намина һеч бир шеј галмамышды. «Молла Нәсрәддин» исә 
Тнфлнодә нәшр олунурду. Сабир һәр күи «Зәибур» идарәсинз 
кәлдијн ними јенә бир күн кәлиб: 

— Дур, бир кәзмәјә чыхаг. Мән кечәи һәфтә дә Моллаја бир 
шеј јазмамышам, бәлкә бир мөвзу тапыб, бир шеј ја- 
заг,—деди:  

Мән «Зәнбур» редаксијасыны бағлајыб Сабирлә КӘЗМӘЈӘ 

чыхдыг. Парапети бир-ики дөвр доландыг, бир-ики мөвзуда бә зи 
вәзндә мәтләләри иншад етдиксә дә, мәгбул көрүлмәдн. Нәһајәт, 
мәтбуатын гапанмасындан данышмағымыз o күн јазылаҹаг 
мәнзумәнин мөвзусуну тәшкил ејләди. Одур ки, o күн: 

Дүшдү бүтүн гәзетләр гијмәтдән, ai ҹан, ај ҹан, 
Халгын ҹаны гуртарды зәһматдән, ај чан, ај ҹан,*— 

башланғыҹлы сатираны шәрикли јазыб Молла Нәсрәддик 
идарзсинә көндәрдик. 

Даһа «һәгигәтин чыхмасына иҹазә верилмәди. Јеринә 
«Күнәш» гәзети чыхды. «Зәнбур» дәхи ики нөмрә чыхдыса да, о 
да бағланды. Сабир әвзәлки ними «Күнәш» тәзетинә тазијанә, 
һәфтәдә бир дәфә «Күнәш» гәзетинә әлавә олараг чыхан 
«Паландуз» үнванлы мәзһәкә сәһифәсинә «Низәдар» имзасы илә 
сатиралар јазырды. 

Сабир истәр «һәгигәт», истәрсә «Күнәш» гәзетиндә јаздығы 
тазијанәләр үчүн ајда он манат алырды. Он манат да «Молла 
Нәсрәддин»дән алырды. Хүсуси сурәтдә ики евдә дә дәрс вериб 
һәр евдән ијирми манат алырды. 

Сабир вә «Сәда» гәзети — Сабир, мәтбуатда ҹидди вә сатира 
јазмаға башлајаны бир дәфә олсун тәнгид олунмамыш- ды. 
Сабир јалныз «Сәда» гәзети тәрәфиндән, о да һәгиги јох, шәхси 
үзрә диггәтсизлик, сајмамазлыг ыәтиҹәси олараг тәнгид 
едилмишдир. Она да «Зәнбур» идарәсинин «Сәда» мүдиринин 
тәклифини рәдд етмәси сәбәб олмушдур. 

«Сәда» гәзетинин мүдири һашым бәј Вәзиров мәтбәәнин 
тәзәҹә алыб ишә салдығы үчүн мүштәри топламаға чалы- 
шырды. 

Ьашьщ бәј мәсәләнии әсас ҹәһәтинә көз јумуб башгаларыза 
етдији һүҹумлардан «Зәнбур»а ётди. «Кефим кәләндә»сиігдэ 
«Бириси» имзасы илә «Зәнбур»ун шәкилләрини тәнгид, 
јазычыларыны тәһгир етдији сырада Сабирә дә саташмышды. 
һалбуки Сабир Бакыда гәзет вә мәҹмуәләрдән «һәјат» вә 

«Молла Нәсрәддин, 1 август 1910. 
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«Фүјузат»а јаздығы кими «Тазә һәјат»да хејли ше’рләр нәшр 
еләмишдир: 

Јар кетдикҹә тәһәссүр дили-шејдадә дурар. 
Өмр вардыгҹа һәвәс ашиги-рисвадә дурар,—* 

ше’ри o ҹүмләдәндир. 
Hә исә, «Сәда» гәзети мүдири һеч бир ҹәһәти нәзәрә алмады, 

адәти үзрә Сабирә дә саташды. 
Сабир исә она ҹавабән «һәгигәт»ин 1910, 16 ијул тарихли 

158-ҹи нөмрәсиндә: 
Бир мудирин ки, кечмәјә голуна, 
Голу булварда бир көзәл сәнәмин— 
O иасыл милләти чәкәр габаға, 
Ја «Сәда»сы насыл чыхар гәләмин?— 

тазијанәсини јазды. һашым бәј «Сәда»нын 162-ҹи нөмрәсиндә 
Сабирин тазијанәсинә ҹаваб олараг «Дәјәнәк» вә «һәгигәт»ә 
нәзирә» үнваны илә: 

Мәнә вардыр вәсијјәти нәнәмин; һәр нә ит 
һүрсә, дүшмә чох далына. һүрмәјиндән 
һәгигәт артса гәмин, 
Бир сүмүк дә изафә гыл јалына,—** 

гитәсини «Дәјәнәк» үнваны илә јазыб нәшр ејләди. 
Бу күнләрдә һашым бәј Иран консулундан мадди истифадә 

етмәк үчүн «Иттиһад» мәктәбиндә актив бир сурәтдә чалыш.маға 
киришмишди. Мәктәб мүдири һүсејн Камал бунун мәктәб 
фајдасына дејил, јалныз истифадә үчүн чалышдығыны вә истифадә 
дәгигәсини фөвт етмәдијики көрүнчә, ону мәктәбдән 
узаглашдырды. Мәгсәдиндән мәһрум едилән һашым бәј 
«Сәда»нын 169-ҹу нөмрәсиндә (2 сентјабр 1910) «Иттиһад» 
мәктәбини вә мәктәб мүдири һүсејн Камалы әдәбсиз сөзләрлә 
тәнгид вә тәһгир етди. O мәгалә јалныз мәктәбин 
низам-интизамына, мүдирин һејсијјәтинә дејил, мәктәбдә охујан 
бүтүн ушагларын абрусуна тохунурду. 

Сабир бир мүәллим сифәти илә мәктәб вә мәктәблиләрин 
һөрмәтини мүдафиә етмәк мәгсәди илә «Күнәш» гәзетиндә: һүсејн 
Камал дејир ки: 

Тә’нү тәһгирә тәһәммүл едирәм мән, лакин TӘ’H 

едән зати-фүрумајәдә виҹдан олса; 
Hә көзәлдир бу сөзү шаири-османинин «TӘ’H едән 
динимизә бари мүсәлман олса».*** 

* «Тазә һәјат», № 9, 16 август 1907. 

 ** 25 август 1910. 

*** 8 сентјабр 1910, № 14. 
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Әдәб вә нәзакәтдән километрләр илә узаг олан бу гитә 
шүбһәсиз Сабнр кими инҹә вә мәһҹуб тәбиәтли шаирә ачы тә’сир 
етдисә дә, тәбии вүгар вә е’тидалына тә’сир едә бил- мәди. Сабир 
сојугганлылыгла: 

Шаирәм, әсримин ајинәсијәм, 
Мәндә һәр кәс көрүр өз ғаш-көзүнү; 
Неҹә ки, дүн «Бириси» бахды мәнә Көрдү ајинәдә 
анҹаг өзүнү,—* 

чавабыны верди. 
«Зәнбур» мәҹмуәси дә «Сәда»нын әдәбсизлијинә гаршы 1910 

29 ијулда, 24 сентјабрда гитәләр нәшр едирди. Бу мүна- гишәдә 
Әлипаша Сәбур, Әһмәд Камал да гитәләрлә иштирак ејләдиләр. 

Гәләми-мүнагишә һәнуз тэ’гиб етдији хәтти-һәрәкәтини 
битирмәмишкән, јени бир мүнагишәјә мејдан ачьмды. О да Мирзә 
Аға Әлијев имзасы илә нәшр олунан гитәләрдән иба- рәт иди. «Јени 
фүјузат» мүдири Әлипаша Сәбурун тәрфиндән кәшф едилән бу 
ше’р ашырмачылығы гитә јазышмасы илә һәлл олунмаға башлады. 
Бу хүсусда «Јени фүјузат» мәҹмуәсиндә Әли Сәбурун гитәләри 
мөвҹуддур. 

Сабир бу јазышмаја да јабанчы ними бахмады. O дәхи 
шаирлик вәзифәсини мүдафиәјә киришди: 

Гурулубдур јенә мејдани-һәјаһаји-сүхән, 
Јазылыр ше’р, ачылыр пәрдәји-мә’наји-сүхән, 
Шаир олмаг һүнәриидән башы бибәһрә икән 
Киришиб оғурлуға Мирзәли Ағаји-сүхән. 
Әшрәфин күндә бирәр данә рүбаиси илә Өзүнү әдд 
едијор шаири-данаји-сүхән. 
Hә көзәл сөјләмиш ол Нәф’ији-устади-кәлам, 
O бөјүк хазини-рөвшәндилү калаји-сүхән: 
«Сиргәти-ше’р едәнә гәт’и-зәбан лазымдыр, 
Бөјләдир шәр’и-бәлағәтлә фәтаваји-сүхән.»** 

Јазышма чох узанды. Бу заманларда Бүнјадзадәләр дә һашым 
бәјә гошулдулар. Фарсҹадан тәрчүмә вә нәшр етдијим «Мин бир 
кеҹә»ни тәнгид ады илә мәни гајәт абрусуз вә әдәбсиз јазыларла 
тәһгир етдиләр. Тәнгидин сонунда ачыг имза јох идисә дә, оилар 
бурда-орда данышмагла өзләринә истинад всрирдиләр. Затән ојлә 
олмалыдыр, «Сәда» көздән дү

г
шмүш, сатылмајан вә ејни заманда 

мүһәррирсиз, көмәксиз бир севилмәз гәзет иди. Бүнјадзадәләр o 
гәзетә каһ «Тәбим кәләндә» үнваны илә саташмалар, каһ кичик 
мәгаләләр јазырдылар. Әләлхүсус, Түркијәдә нәшр олунан «Сабаһ» 
гәзе- 

   * «Күнәш», 17 сентјабр 1910, № 19 

 ** «Молла Нәсрәддин», 17 декабр        
1910. 
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тиндәки Емил Золја тәфригәсини Азәрбајҹан шивәсинә азаҹыг 
чевирдикдән сонра өз имзалары илә нәшр едирдиләр. Бөјлә бир 
имзапәрәстлик севдасы илә һәр ҹәһәтдән иштирак етмәјә һаглары 
варды. Бурасыны дујан Сабир «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсиндә 
Сә’дидэн тәзмин едәрк: 

Әз «Сәда» гареин-безар ајәд, 
«Ибн Бонјад» әкәр јазар ајәд, 
Әсби-лағәрмијан бекар ајәд Рузи 
мејдан, нә кави-пәрвәри. 
Ҹә’фәра! Әз Дадаш то ap мәбәр, 
Зәһлеје-хәлг зинһар мәбәр, 
Ба фүрумаје рузкар мәбәр, 
Кәз неји-бурја шәкәр нәхури»,*— 

гитәләрини нәшр ејләди. 
Утандырыҹы бир вәзијјәт алан мәтбуат мүнагишәси сон 

дәрәҹәдә ҹидди вә олдугҹа шиддәтли бир һала кәлмишди. Чүнки 
һашым бәј, Әһмәд бәј Ағајевдән башлајараг «Иттиһад» мәктәби 
мүдирини, «Ниҹати-маариф», ҹәмијјәтини, «Сәфа» ҹәмијјәтини 
күчә сөзләри илә тәһгир етдији кими, «Зәнбур», «Молла 
Нәсрәддин», «һәгигәт», «Күнәш» вә Сабири o сөзләрлә тәһгир 
ејләјирди. Лакин Сабир онун мэ’нэви ҹәһәтинә јанашыб тәнгидләр 
јазырды. Тәрҹүмә тәнгидини ҹајиз көрән һашым бәјин бу дәфә өз 
тәрҹүмәси тәнгидә уғрады. Русчадан тәрҹүмә етдији «Отелло» 
пјеси Сабирин гәләми- тәнгидинә илишди. Мәзкур пјес һаггында: 

Ојлә бир тәрҹүмә ким, руһи-Шекспир көрҹәк Ағлады 
руһи-Отеллојла бәрабәр өзүнә. 
«Ax мүтәрҹим!»—дејә бир одлу түпүрҹәк атды, 
Шүбһәсиз, дүшдү о да тәрчүмәкарын көзүнә,—- 

тазијанәсини јазараг 1911-ҹи ил 9 март тарихли «Молла Нәс- 
рәддин»дә нәшр ејләди. Бу заманларда Мирзә Ҹәлил Тифлисдән 
кетдији үчүн «Молла Нәсрәддин»и кәнҹ Мәммәдәли Сидги идарә 
едирди. һашым бәј исә буну нәзәрә алараг Сабирә ҹаваб јох, 
Мәммәдәли Сидгинин кәнҹлијини һәдәфә алыб өз «Сәда»сында 
јазды: 

«Молла Нәсрәддин»ә дәјәнәк: 
Дүшдү памбыг далына, кетди Ҹәлил чөл, мешәјә, 
Бәјлији сөвмәз или, лејк јаланмыш нитги. 
Најиб олмуш она бир тифл, о да дүшмүш пешәјә, 
Сөјләјир ҝаһи-гуру, каһи-түпүрҹәк, Сидги**. 
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Чар һөкумәти тәрәфиндән иҹра едилән һагсызлығын, зүл- 
мүн, нстибдадын шиддәтлә һөкмфәрма олдуғу заманда бөјүк вә 
мүһүм рол ојнајан, сијаси, иҹтимаи әһәмијјәти олан гитә- ләр, 
јухарыда гејд едилән сәбәбләрә көрә мөвзусуну дәјишди, јарамаз 
бир јола дүшдү. 

Нәһајәт, бу чиркин мүнагишәјә мартын 19-да 1911-дә 
жандарма ротмејстри тәрәфиидән хатимә чәкилди. Бакыдакы 
гәзет вә мәҹмуәләрин мүдирләри һәбс едилди. Бкр мүддәтдән 
сонра бә’зиси заминә бурахылды, бә’зиси сүркүн едилди. Мән 
заминдә олдуғум үчүн бурахылдымса да, гәзет, мәҹмуә нәшр 
етмәк һүгугундан мәһрум олундум. һеч јердә дә мәни гуллуға 
гәбул еләмәдиләр, јалныз «Мин бир кеҹә», «Әмәл чичәји», 
«Чәкмәсилән» кими әсәрләр нәшр ејләјиб сатмагла кечинирдим. 

Сабир бүтүн мүдирләрин тутулмасы вә мәтбуатын гапан- 
масындан чох мүтәәссир олмушду. Буиунла бәрабәр, мәтбуа- тын 
даһа да ҹиддијјәтлә артмасыны вә мәтбуатда чалышанларын даһа 
да мүвәффәгијјәтлә давам етмәләрини арзу едирди. 

Букүнкү кими хатиримдәдир. Бир дәфә Сабир, Оручов- ларын 
јанына кәлди. Бир аз алачағы варды, алды. Онларла  әл вериб 
худаһафиз етдикдән сонра мәнимлә гуҹаглашды, 

1 
өпүшдүк вә 

мәнә: 
— Кедирәм анҹаг ајрыла билмирәм. Мәәттәләм нечә ејләјим 

ки, бу сәфәрдә руһумла јолдаш оласан,—деди, бу самими 
тәһәссүрүнү билдирдикдән сонра.—Кедирәм, аиләми Бакыја 
кәтирим, кәлиб сәнинлә нәшријјат ишиндә чалышаҹағам,—дејиб 
ајрылдыг. 

Hә чарә ки, Сабир арзусуна јетмәдән тәрки-һәјат етди. O 
вахтын гәзетләри Сабир өлүмүнә o гәдәр әһәмијјәтлә бахдылар. 
Јалныз «Молла Нәсрәддин» шәклини вә тәрҹүмеји- һалыны нәшр 
еләди. 

һаман илдә «Ушаглара ибрәт» адлы әсәрим икинҹи дәфә 
олараг басылмагда иди. Әлимдән даһа башга иш кәлмәдији үчун 
илк тәшәббүс олараг^мәзкур әсәрими Сабирин јадикарына итһаф 
етдим. Хатырымдадыр ки, габығ-ынын бир үзүндә бу мәзмунда 
бир шеј јазмышдым: 

«Мәним әлимдәи бу кәлди, бу кичик әсәрими Сабирә јади- 
кар етдим. Варсын мәндән күҹлү оланлар даһа бөјүк јадикар 
јапсынлар». 

Бу әсәр бу күн әлимдә мөвҹуд олса да, мәәттәәссүф. га- 
быгсыздыр. Јухарыда гејд олунан јазымы ејни илә ала бил- мәдим, 
фәгәт әсәрин ичәрисиндә там башында тәб едилән «Сабирин 
јадикарына итһаф» чүмләси басылы олараг мөвчуддур. 
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«Һопһопнамә»нин илк нәшри — Сабирин вәфаты заманыида 

нәшријјат гүввәтли бир шәкил алмагда иди. Ара-сыра әсәр нәшр 

едән «Каспи» идарзеи, Гәфур Рәшад Мирзәзадәләрин «Мәктәб» 
нәшријјаты вә бунлардан даһа гүввәтли Оруҹовлар нәшријјаты 

мөвҹуд иди. Нәдәнсә Сабирин әсәри басылмамыш галырды. 

Лакин «Тәһсилүл-гәваид», «Шәби-һиҹран», «Гәлбимин 
султаны» кими һеч елми-әдәби әһәмијјәти олмајан әсәрләр 

арды-арасы үзүлмәдән нәшр олунурду. Сабирин әсәрини нәшр 

етмәк үчүн исә әһалидән јардым диләнирди. «һопһопнамә»ни 
нәшр етмәк үчүн бир нечә Сабир ашигләри тәрәфиндән, әһалидән 

имканлары дахилиндә јардым едәҹәкләринә сөз верилмишди. 

Бу сөзү һәјатә кечирмәк үчүн илк тәшәббүс беш манат 
вермәкдә һүммәтли бир гадын тәрәфиндән көрүлдү. Бунун 

далынча он манат мүәллимләр тәрәфиндән топланды. Демәк, 

Сабирин әсәрини нәшр етмәк үчүн ијирми манатла фонд го- 
јулмушду. 

Нәһајәт, мүәллимләр тәшәббүсү илә јај заманында верилән 

бир театрдан јүз манат да Сабирин әсәри нәфинә һасил олду. Ианә 
едилән ијирми манатла пул јүз ијирми манат олду. 

«һопһопнамә» нә сурәтлә олурса-олсун басылыб чыхды. 

Фәгәт бу «һопһопнамә»дә Сабирин анҹаг узун сатираларынын 
бэ’зилэри басылды. Әсәринин һамысыны нәшр етмәк мүмкүн 

олмады. Хүеусән тазијанәләринин бириси дә олсун «һопһоп- 

намә»јә салынмады. 
«һопһопнамә» сатыша гојулду. Чох јахшы сатылды. һасил 

олан пара, мајалы, газанҹлы, аиләсинә верилди. 

«һопһопнамә»нин сатышында көрүлән мүвәффәгијјәт икинҹи 
тәбини иҹаб етди. Бу дәфә Сабирин бүтүн әсәрләри рәсмли олараг 

басылмасына тәшәббүс едилди. Бунун үчүн «Игбал» идарәсиндән 

һүсејн Садиг, «Каспи»дән Меһди бәј һаҹынски, мүәллимләрдән 
Маһмуд әми олмаг үзрә бир ко- миссија дүзәлди. Бир ианә дәфтәри 

«Игбал» идарәсиндә, бир ианә дәфтәри «Каспи» идарәсиндә 

гојулду. Сабирин әсәринин басылмасы үчүн ианә верәнләр бу 
идарәләрә мүраҹиәт едирдиләр. Бу гәрар үзрә 300 манат ианә 

јығылды. 
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Бу дәфә «һопһопнамә» рәсмли вә мүкәммәл олмагла әлавә үч 

мин нүсхә басылдығы үчүн мин маната гәдәр хәрҹи варды. 

«һопһопнамә» басылыб гуртарды. Ианә исә бу мәхаричи 

өдәмәди. Нәһајәт, 1 манат 50 гәпијә гијмәт олунан «һоп- 

һопнамә»нин бири 50 гәпикдән Оруҹовлара верилиб үч мин 

нүсхә үчүн онлардан 1500 манат алынды. Мин манаты мәтбәәјә, 

беш јүз манаты да јығылан үч јүз манат илә Сабирин аиләсинә 

верилди. Сабирә һејкәл јапылмаг мүнасибәтилә нәшр олунан 

«һопһопнамә» һаман 1914-дә нәшр олунанын ејнидир. 

Лакин бу вахта гәдәр Сабирин әсәри беш дәфә басылмышса 

да, һеч бириси мүкәммәл олмамышдыр, һамысы нагие чых- 

мышдыр. Алтынчы басылышынын исә академик тәрзиндә ба-

сылыб чыхаҹағы биринҹи арзулардандыр. 

1936 
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Паша Вәкилов 

ҜҮЛДҮРҮБ ДҮШҮНДҮРӘН ШАИР  

M ән 1910-ҹу илдә, Балаханы 
кәндиндә «Нәшри-маариф» ҹә- 

мијјәти тәрәфиндән ачылмыш мәктәбдә (инди Балаханы рајону, 
17-ҹи мәктәб) мүәллим идим. 

Бир ахшам мүәллимләр отағында отурмушдум. Мәктәб 
мүдири Әһмәд Камал бәј бураја дахил олуб: 

— Таныш олун, мәктәбимизин јени фарс дили вә шәриәт 
мүәллими Сабир әфәндидир,—деди вә бир нәфәри бизә тәгдим 
етди: бу, гысабојлу, гара кејмиш бир шәхс иди. 

Биринҹи дәфәдә бу ад һеч кәси марагландырмады. Анҹаг чох 
чәкмәди ки, бу адам өз рәфтары илә вә көзәл јолдашлығы илә 
һамынын мәһәббәтини ҹәлб етди вә јахын таныш олдугдан еонра 
билдик ки, бу Сабир, «Молла Нәсрәддин» журналында «һопһоп» 
имзасы илә одлу ше’рлэр јазан шәхсдир. 

Тәбиидир ки, бу мәсәлә һамымызы чох марагландырды вә һәр 
ахшам Сабирин отағына топланыб (o заман мүәллимләр мәктәбин 
бинасында јашајырдылар), онун сөһбәтини, јаздығы ше’рлэрини 
динләјирдик. 

Сабцрин башы нә бәлалар чәкдијини, ағыр күнләр 
кечирдијини, Цаван јашында атасы илә охумаг мәсәләсиндә олан 
мүбаһисә^ини, ону Шамахыда һамы, хүсусән руһаниләр бојкот 
етдијини, һәтта өлдүрмәк истәдикләрини—бунларыи һамысыны o 
бирәр-бирәр бизә сөјләјирди. 

Бир ахшам, јенә онун отағында отувафкән, мүәллимләрдән 
бириси Хәбәр верди ки, мәктәбимидДә Сабир илә бәрабәр шәриәт 
дәрсини апаран иранлы ахунд јашында бир гыз алмышдыр. Буну 
ешитҹәк, Сабир гәдбми алыб, o саат һаман мәсәләјә ујғун бир ше’р 
јазды. Ше’рин өзү јадымда дејил,фәгәт мәзмуну белә иди: әммамә 
дашыјан, өмрүнү мөвһумат илә кечирән шәхсдән бундан^артыг 
бир һәрәкәт көзләмәк олмаз вә бу адам кәрәк билдтә хир 
мәктәбдән говалансын. 

Бунун үстүндә ахУндүСабирә «бабы-динсиз» адыны вериб, 
илин ахырына кими онун илә данышмады. 

О заман мәктәбин нәздиндә јашлылар үчүн кеҹә савад курсу 
ачмышдыг. Сабир орада парасыз, көнүллү олараг дәрс верирди. 
Бурада o, кәндин ингилаби руһлу ҹаванлары илә (Не’мэт Бәсир вә 
башгалары) таныш олур. 

Сабирин һаман кәнҹләрлә көрүшмәси үчүн Сабунчудакы 
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бнр китабханаја тез-тез кәлдијини, «шүбһәли» ҹаванлар илә кәзиб 
данышдығыны көрән вар иди. 

Чох чәкмәди ки, Шамахыда олдуғу кими, Балаханыда да 
Сабирин әлејһинә бир дәстә дүзәлди. 

Мәктәбимиздә дәрс дејән ахунд бир күн Сабирин дин әлеј- 
һинә сөјләдији бир сөзү һаман күн Балаханынын һаҹы вә го- 
чуларына хәбәр верир; бир нечә күн кечәндән сонра Сабир бир 
һәдәләмә мәктубу алды. Бу мәктуб бол сөјүшләр илә долу олуб, 
онунла Сабирә билатэ’хир Балаханыдан чыхмаг тәклиф 
едилирди, сонра бир нечә мәктуб даһа алынды. Лакин белә 
мәктублар Сабири горхутмајырды. O, өз јолунда, мәсләриндә 
давам едирди. 

Бурада демәк лазым кәлир ки, бу мәктәбин бүтүн хәрҹики 
Балаханы кәнди верирди. Она көрә дә мәктәбин јашамаеы 
тамамилә кәнддән, даһа доғрусу, оранын ағсаггалларындан... 
аеылы иди. Бунлар һаман мәсәләдән сонра вә Сабирин белә бир 
«динсиз адам олдуғуну билдикдә, мүдиријјәтә гәти бир сурәтдә 
тәклиф етдиләр ки, Сабирдән шәриәт дәрси алынсын. һәтта 
мүмкүн олса, тамамилә мәктәбдән говалансын... 

O кеҹәси Сабири чох позғун көрүб, сәбәбини сордугда һә- 
мән һадисәни өзү мәнә данышды. 

Јај тә’тилиндэн сонра Сабир хәстәләнди. Јолдашлар ара- 
сында бир гәдәр пара топлајыб, Сабири Шамахыја јола салдығ. 
һамымыз, истәр мүәллимләр, истәр тәләбәләр ондан чох 
гәмкинлик илә ајрылдыг. 

Онун өлүмү һамымыза чох тә’сир етди. Сабир унудулан 
јолдашлардан дејил иди. Сонра мән бир ил o мәктәбдә даһа 
галдым. Онун ады узун мүддәт тәләбәләр вә мүәллимләр ара- 
сында данышылырды. 

«Әдәбијјат гәзети», 28 декабр 1936, № 35. 
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Ҹәмо Ҹәбрајылбәјли 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР 

C ашга Азәрбајҹан шәһәрләриндә 
олдуғу кими, Бөјүк Октјабрдан әввәлкн Шамахыда да 
мәһәррәмликлә тә’зијә сахламаг кими гәбиһ бир адәт варды. 
Мәһәррәмүлһәрам ајынын бириндәи е’тибарэн он күн, һәр кеҹә 
һава гаралдыгдан сонра шәһәрин он ики мәһәлләсиндә бөјүк 
мэш’эллэр јаныб бу кичик јери гәлиз түстү вә боғуҹу гоху илә 
долдурурду. Бу заман шәһәр бүтүнлүклә јанғына батмыш кими 
көрүнүрдү. Бу үрәксыхан мәнзәрәни һәр мәһәлләдә дөјүлән 
тәбилләрин кумбултусу, гармагарышыг гышгырыг вә бағырыг 
сәдалары, ҹансыхыҹы лөвһәләр тамамлајырды. Күндүзләри ксә 
мәктәб нә олдуғуну билмәјән ајагјалын, башыачыг ушаглар дәстә- 
дәстә јығылыб евләри кәзәр вә кеҹәләр јанаҹаг мэш’эллэр үчүн 
ҹындыр јығарларды... 

«Ҹындыр верин хәлфәпәзә мэ’тэлдир» сөзләри ахшама rәдәр 
шәһәри башыка көтүрәрди. Раһәтлик ахтармаг үчүн тә’зијә 
сахламајан адамлар ја кәндләрә кедәр, ја да шәһәрин 
гыј-гышгырыг сәси аз ешидилән јухары Һиссәсинә чәкиләр, 
кеҹәјарысы, сакитлик бәрпа олдугдан сонра евләринә гајы- 
дардылар. 

Бу кими кеҹәләрдә Сабир, Аббас Сәһһәт, Ағәли Насеһ, бә’зән 
дә Тәрраһ башга бир-ики нәфәр достлары илә бәрабәр јахын 
рәфигләрин евләриндә јығышыб, мүхтәлиф сөһбәтләрлә мәшғул 
олар, бә’зән дә классик шаир вә әдибләрин әсәрләриндән 
данышарларды. Бу шаирләр өз мүсаһибәләриндә арасыра баш 
јармаг, зәнҹир вурмаг, дәријә сөјүд санҹмаг кими вәһши адәтләри 
дә кәскин сурәтдә тәнгид едәрләрди. 

Бунлар тез-тез бизә дә кәләрләрди. 
Hә гәдәр Сәһһәт сөһбәтҹил, хошданышан вә данышмағы севән 

идисә, бир o гәдәр дә Сабир динмәз иди. Ара-сыра ҝәсҝин бир сөз 
атыб дурарды. «Молла Нәсриддин» үчүн јазмыш олдуғу 
парчалары хүсусилә Насеһин тәнгидиндән кечирмәк үчүн утанараг 
охурду. 

Фүзулијә «Ah ејләдијим нәш’еји-гәлјанын үчүндүр» нәзи- 
рәсини илк дәфә мүстәзад шәклиндә јаздығы вә мәсләһәт кө- 
рүлдүјү үчүн дәјишдирдији јахшы јадымдадыр. 
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Бир дәфә Шамахынын ән кичик олан вә тә’зијә сахламајан 

Шаһпирли мәһәлләси дә тә’зијә сахламаг тәшәббүсүнә дүшдү. 

Маһәррәмлик кәлҹәк, күчәнин o тајбу тајы тахталанды, мәиәлләр 

санҹылды вә ахшамлар беш-үч нәфәр тәбилчи мә- Һәллә халгыны 

тә’зијәјә дә’вәт мәгсәдилә тәбилләри дөјүб чығырмаға башлады. 

Лакин бир тәрәфдән мәһәлләнин кичиклији, o бири тәрәфдән 

мәһәлләләр арасындакы рәгабәт, моллаларын чәкишмәси вә 

башга мәһәлләләрә көрә бурада зијалыларын нисбәтән чохлуғу 

сәбәбилә Шаһпирли мәһәлләсинин тә’зијәси чох зәиф кечди. Гәтл 

күнү баш јармаға белә адам тапылмадығы үчүн үч-дөрд нәфәр 

кәндлини пара илә тутуб баш јардырдылар. Нәтиҹәдә тә’зијә 

мүтәшәббүсләри олан «ағсаггаллар» чох пәртлик чәкдиләр. 

Мәһәллә адамларындан бириси Сәһһәтә бир гәдәр јахынлашмыш 

вә окун васитәсилә бизим һамымыз илә бир азҹа достлашмыш 

кими иди. Мәҹлисләримиздә бэ’зэн о да иштирак едәрди. Өзү 

Шаһпирли мәһәлләсиндән иди. Тә’зкјә мәсәләси мүнасибәтилә 

бунун арасы һамы илә бир гәдәр сојуглашмыш иди. Бунун 

күсмәси мүнасибәтилә Сәһһәт, Насеһ вә Сабир өз араларында 

мүхтәсәр вә садә бир мәнзумә јазмышларды. Бу мәнзумәдән 

ики-үч мисра јадымдадыр. Зәннимҹә о ше’р бу ҹүр иди. 

Сәһһәт: Көврәк олмуш гәлби чох, һәрдәм зәрафатдан сыныр. Көнлүнү 
сындырмышам нәјсә јенә чаиан күсүб... 
Насеһ: Сөјләјирләр ки, уман јердән күсәрләр, доғрудур, һаггына умур 
киши, дашгәлбли Шир вардан күсүб... 
Сабир: Дүшмәди Шаһпирлијә бу илдә матәм сахламаг: 
Шүмр өлүб, лешкәр сыныб, Әзрәг гачыб, Мәрван күсүб... 

Бөјүк Сабир ики-үч кәлмә сөзлә белә өз кәскин сатирасыны 
гејд етмәјә мүвәффәг олмушдур. 

* * * 

Вәзијјәтиндән һәлә-һәлә шикајәтләнмәјән Сабир јалныз ән 

јахын достларына јаздығы мәктубларда бә’зән шикајәтләнәрди. 

Сәмими достларынын бирисинә јаздығы мәктубда «чох биләнин 

дәрди дә чох олармыш» дејә, o заманкы вәзијјәти 
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гејд мәгсәдилә Сабир ики бејтдән ибарәт бир парча да јазмышды. 

Сабирин бу сөзләринә һәлә мәтбуатда тәсадүф етмәмишәм: 
Идракдыр мүсибәтә мизан әвәт, әвәт, 
Идраксызларын ола билмәз мүсибәти. 
Идракынын мәратибинә бағлыдыр фәгәт һәр 
бир кәсин тутулдуғу әндүһү-мөһнәти. 

Сабир 1907-ҹи илдә Шамахы зијалыларынын иштиракы илә 

ачылмыш китабхана вә гираәтхананын рәсми-күшади мү- 

насибәтилә сөјләдији «Елм» мәнзумәсинин сурәтини мәнә вә’д 

етдисә дә, алмаг мүјәссәр олмады. Әсәр тапылмыш олса әдә- 

бијјатымыз үчүн бөјүк бир зәнкинликдир. Мәнзумә o дәрәҹәдә 

көзәл иди ки, китабхана һеј’әти Сабирин мүкафатланмасыкы 

гәрара алмышды. 

<rӘдәбијјат гәзети» 24 нојабр 1936, Na 29. 
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Әлискәндәр Ҹәфәрзадә 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР 

1904-пајызы иди. 
Вакы мәктәбләриндә дәрсләр 

јени- јени башланмышды. Мән дә мәктәбдә вәзифәми көрүб евә 
гајытмышдым. Ахшамүстү иди, зәнк вурулду. Ушаглардан бири 
гапыја кетди, гајыдыб ики киши мәни сордуғуну хәбәр верди. Мән 
гапыјы чыхыб көрдүм ки, архадашым мүәллим Маһмуд әми 
Маһмудбәјовдур, јанында да гара низами чухалы, гарахәтли, 
башында папаг, балаҹабојлу, арыг бир адам вар иди. Әлбәттә, чох 
мәмнунијјәтлә бунлары гәбул едиб ичәри кирмәләринн тәклиф 
етдим. Евә дахил олуб отурдулар. Маһмуд әми мәни бу 
танымадығым адамла таныш етди. Мә’лум олду ки, бу, шамахылы 
Әләкбәр Таһирзадә Сабир тәхәллүслү шаир имиш. Шамахыдан 
Бакыја кәлиб, Маһмуд әмикклә дүшүбмүш. Маһмуд әмк дә 
фүрсәтдән истифадә едәрәк мәнимлә Сабири таныш етмәк 
мәгсәдилә көрүшүмә кәлибләрмиш. 

Мән, Сабирин адыны јолдашларым—шамахылы мүәллим- 
ләрдән ешитмишдим. Бунунла көрүшүб рубәру данышмагдан 
нәһајәт дәрәҹәдә шад олдум. Бу көрүшә сәбәб олан Маһмуд 
әмидән дә чох разы галдым. 

Хүласә, сөһбәтә башладыг. Арада чај ичиб чәрәз дә јејирдик. 
Бир нечә саат сөһбәтимиз әсиасында Сабирин доғрудан да 
хошхүлг, һазырҹаваб, нәмәки, хошсөһбәт, јавашдан вә мүлајим 
данышан, ширинзәбан, севимли бир сима олдуғу мэ’лум олду. 
Сабир јадында олан ше’рлэриндэн әзбәрдән вә јанындакы јазы 
үзрә оланларындан бизим үчүн охујурду. Охудугҹа бизә артыг 
ләззәт верирди. О, ше’рлэрин арасында ззадарлыға вә нөвһәјә аид 
оланларындан башга, зәманәјә аид бир чох ше’рләр дә вар иди. 

Адыны ешитдијим Сабир, инди даһа мөним нәзәримдә 
ошитдијим Сабир олмады. БәлкаЈаазырда вә кәләҹәкдә дә бөјүк 
бир шаир олаҹағына иман етдим. 

O ззман 1903—1904-ҹү илләрдә Тифлисдә «Шәрги-Рус» 
гәзети Мәһәммәдаға Шаһтахтински тәрәфиндән нәшр олунурду. 
Биз Сабирә мәсләһәт көрдүк ки, јаздыгларыны бир јерә јығсын, 
онлары кәләҹәкдә мүмкүн олдуғу һалда чап етдирәк. Индилик исә 
«Шәрги-Рус»да бир пара мүнасиб олан- 
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ларыны чап етдирмәк олар. һәр һалда јазылаҹаг ше’рләр нәмәки, 
заманәјә аид нәзмләр олмасыны төвсијә етдик. 

Бу ишдән бир аз кечди. 1905-ҹи ил кәлди. Азәрбајҹанҹа 
«һәјат», сонра «Иршад» вә ондан сонра башга бир чох гәзетләр 
мејдана чыхды. 

1906-ҹы илин ибтидасында Тифлисдә «Молла Нәсрәддин» 
журналы нәшрә башлады. Одур ки, достумуз Сабирин јаздығы 
нәмәки сатира ше’рлэринэ бөјүк мејдан ачылды. Белә ки, o дөврдә 
чыхан гәзетләрин әксәрикдә, әләлхүсус «Молла Нәсрәддин»дә 
Сабирин ше’ри ҹүрбәҹүр имзаларла чыхырды. Чох вахт «Молла 
Нәсрәддин»ә вә башга гәзетләрә көндәрдији ше’рлэрин бир үзүнү 
дә бизә, Бакыја көндәрәрди. Биз дә онун «Молла Нәсрәддин»дә вә 
гејрәдә чыхмасыны дөрдкөзлә көзләрдик. 

Сабир русҹа охумаг вә јазмаг билмирди. Она көрә русҹа 
гәзетләрдә јазылан мараглы мәгаләләри охумагдан мәһрум иди. 
Одур ки, биз елә мараглы мәгаләләрин мәзмунуну азәрбајҹанча 
јазыб она верәрдик. Bә ја Шамахыја: «Сабир, буна бир «шәбәдә» 
гош» тә’бири илә көндәрәрдик. О да мәсәләјә ариф олдуғундан o 
мәтләби лајигинҹә мәзәли бир сурәтдә нәзмә чәкиб, әксәрән 
«Молла Нәсрәддин»ә вә ја Бакыда чыхан башга гәзетләрә 
көндәрәрди. 

Сабир илә раст кәлиб көрүшәндә зарафатјана o мәнә «дә- 
бистанчы», мән дә она «шәбәдәчи» хитаб едәрәк саламлашардыг. 

Эл’ан Бакыда һејкәли дуран «Сабир бағчасы» јериндә 
«Каспи», «һәјат» вә «Фүјузат» гәзет вә журналынын идарә вә 
мәтбәәси јерләширди. Нәшр етдијим, чоҹуглара мәхсус 
икиһәфтәлик азәрбајҹанҹа «Дәбистан» журналы идарәси дә орада 
бир кичик отагда иди. 

1906-ҹы илин декабр ајы иди. «Дәбистан»ын нөвбәти 17-ҹп 
нөмрәсинин материалларыны отуруб редактә едирдим ки, ок- лары 
мәтбәәјә набор етмәк үчүн верим. Гапы ачылды. Бах- дым, көрдүм 
ки, Сабир илә Маһмуд әмидир. Бујурунуз,— дедим. Ичәри 
кирдиләр. Отурдулар. Көрүшдүк. Әһвалпүрсан- лыгдан сонра мән 
Сабпрә хитабән дедим ки, «Сабир, шәбәдәчи гардаш! Инди зәнн 
едирәм ки, кефин јахшыдыр. Гәзетләр, журналлар вар, истәдијин 
ше’рини јаза биләрсән». 

Сабир бир аз мәнә бахараг: «Дәбистанчы» гардаш! Би- 
лирсәнми нә вар, дедијин доғрудур, амма мәним ишим шулугдур; 
моллалара, бәјләрә, ханлара јаздығым «шәбәдәләрин» үстү 
ачылыр. һәр ммза илә јазырамса да сөзләрнмдән, имла, иншамдан, 
сөзүмүн шивәләрипдән мәиим олдуғуну таныјырлар. Мәнә 
олмазын тә’н вә сәрзәнишләр вурурлар. Hә едим, шивәми, дилими, 
мәсләкими дәјишдирәрәмсә, онда мәним ја- 
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зыларымын нә гијмәти ола биләр? Hә олурса-олсун, тутдуғум 
јолдан чыхмајыб, өләнәдәк өз јаздығым ше’рлэрлэ халгы ҹәһаләт 
јухусундан ојатмагдан әл чәкмәјәҹәм!..» деди вә бу бејтләри өз 
ше’рлэриндэн охуду: 

Сејли-тә’н ојлә тәмәввүҹлә алыб дөврү-бәрим—- 
Бәнзәрәм бир гоҹаман даға ки, дәрјадә дурар! 
Дөјсә дә ҹанымы минләрчә мәламәт ләпәси— 
Зөврәги-һиммәтим әввәлки тәмәннадә дурар! 
Дурмушам пишү пәси-тә’ндә, Сабир, неҹә ким, 
O әлифләр ки, пәсү пиши-эте’надэ дурар! 

Бу ахырынҹы бејти Хаганинин: 
Чинан истадәәм пишү-пәси-тә’н 
Ки, истадә әлифһаји эте’на,— 

бејтиндән игтибас етдијини дә ихтар етди. 
Сөһбәтимиз гуртардыгда мән Сабирә столун үстүндәкп 

мәгаләләри көстәриб дедим ки, бу материаллар «Дәбистан»ыи 
17-чи нөвбәти нөмрәсининдир. Бу күн мәтбәәјә набора верәҹәјәм. 
Чох јахшы оларды ки, сизин Бакыда олманыздан истифадә едәрәк 
«Дәбистан»а бир төһфә кими мәктәбә даир ше’р јазыб верәсиниз 
ки, һәмин нөмрәдә дәрҹ олунсуи. 

Сабир дәрһал столун үстүндәки гранкалардан бирини ҝө- 
түрүб карандашыны ҹибиндән чыхарды. Әлүстү бу ашағыдакы 
«Мәктәб шәргиси» адлы ше’ри: 

Мәктәб, мәктәб, нә дилкүшасән? 
Ҹәннәт, ҹәннәт десәм сәзасән! 
Шадәм, шадәм тәфәррүҹүндән, 
Әлһәг, әлһәг көзәл бинасән!.. вә и. a.— 

јазыб мәнә верди. О да «Дәбистан»ын јухарыда зикр олунан 
нөмрәсиндә дәрҹ олунду. 

Хүласеји-кәлам, Сабир илә биз һәмишә сыхы әлагәдә вар 
илик. Бакыја кәләндә көрүшәрдик. Шамахыда оланда ирсалү- 
мәрсулимиз олар иди. һәтта «Дәбистан»ын гапанмасы мүна- 
сибәтилә Сабир һәјәчапа кәлиб 1907-ҹи илдә јаздығы: 

Әлглиннәтү-лиллаһ ки, «Дәбистан» да гапанды, 
Бир бади-хәзан әсди, күлүстан да гапанды.— 

мәтләилә башланан мәнзумәни «Молла Нәсрәддин»ә көндәр- 
дикдә мәнә дә көндәрмишди. һаман мәнзумә «Молла Нәсрәддин» 
журналынын 1907-ҹи илин 28-ҹи нөмрәсиндә чап едилмишдир. 

1908-чи илин апрели иди. Бакы мәктәбләри көһнә гајда илә 
пасха бајрамы мүнасибәтилә гапалы иди. Бу заман Сабир дә 
мүәллимлијә имтаһан вериб, лазыми шәһадәтнамә алмаг үчүн 
Бакыја кәлмишди. Бурада Сабир Бакы Губернски Мәҹ- 
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лиси идарәсиндә мүвәффәгијјәтлә имтаһан верди. Биз, онун јахын 
достлары Сабирин бу васитә илә сабун тијаны дибиндән 
чыхаҹағына вә мүәллимләр сырасына кирәҹәјинә чох шад олдуг. 
Бу мүнасибәтлә Сабирин бир нечә ән јахын вә самими достлары 
пасха бајрамы күнләринин бириндә фүрсәтдән истифадә едәрәк 
мүхтәсәр бир гоиаглыг јапыб, Сабирин мүвәффәгијјәтлә имтаһан 
вердијини вә мүәллим олаҹағыны тәбрик етдик. 

Сабир Шамахыја кетди, мүәллимлик шәһадәтнамәси аландан 
сонра Шамахыда «Үмид» ады илә бир мәктәб ачыб, орада 
мүәллимлијә башлады. 

Мэ’лум олдуғу үзрә Шамахыда Сабирин һәм мадди вә һәм дә 
мэ’нэви ҹәһәтдән һалы кет-кедә чәтинләширди. «Молла 
Нәсрәддин» вә башга гәзетләрә јаздығы истеһзајанә мәнзумәләри 
уҹундан көһнәпәрәстләр, моллалар, дөвләтлиләр она бөјүк 
әзијјәтләр верирдиләр. Белә ки, бир заман Шамахыда јашамаг она 
әсла мүмкүн олмады. Одур ки, 1910-ҹу илдә «Үмид» мәктәбини 
гапајыб, Шамахы шәһәрини тәрк едәрәк Бакыја кәлир. Лакин 
Бакыда да јашамаг Сабирә чәтин олду, чүнки һеч бир јердән 
мәдахили јох вә гуллугсуз иди. Гәзет вә журналларда јаздығы 
әсәрләрә гонорар верилмәјирди, ве- рилирдисә дә чох аз мигдарда 
олурду. 

Үмумијјәтлә «мүсәлман каспиләри» кәнардан јазылан мә- 
галәләрә ганорар вермәк нә олдуғуну билмәздиләр. Мәгаләләр 
пулсуз кедирди. 

Сабирин белә үсрәтли һалыны нәзәрә алараг һаман 1910- ҹу 
илдән етдијимиз вәсатәт сајәсиндә Балаханы кәндиндә Бакы 
«Нәшри-маариф» ҹәмијјәти тәрәфиндән ачылмыш оғлан 
мәктәбинә Азәрбајҹан дили мүәллими вәзифәсинә тә’јин олунду. 
Бу мәктәбин мүдири «мәшһур» Әһмәд Кдмал иди. О, Сабирин 
мәнзумәләринә вә јаздыгларына «ләғләғијјат» дејә дурарды. һәтта 
Әһмәд Камал «Дәбистан» журналына даир «Иршад»ын 5 јанвар 
1908-ҹи ил, 3-ҹү нөмрәсиндә јаздығы мәгаләдә Сабирин «Мәктәб 
шәргиси» сәрлөвһәли мәнзумәсинә ишарә едәрәк јазыр: 

«...һәлә минләрҹә дәфәләр сөјләнмиш, гогумуш, чүрүмүш 
көһнә лаф ојунҹағы олан «Мәктәб» сәрлввһәли мәнзумәләрә исә 
хүсусилә чоҹуглара мәхсус гәзетләрдә һеч јер верилмәз!» 

Демәк, Сабир Балаханы оғлан мәктәбинә тә’јин олунан- дан 
сонра күзәраны бир нөв јахшылашды. Орада мәктәбин јанында 
јашамаг үчүн она бир балаҹа отаг да вернлмишди. О заманлар 
Сабир һәм Балаханы мәктәбиндә дәрс верир, һәм дә Бакыда чыхан 
Азәрбајҹан гәзетләриндә вә әләлхүсус Тнфлисдә нәшо олунан 
«Молла Нәсрәддин» журналында ҹидди вә сатира мәнзумәләри 
јазырды. Нәдәнсә бу Балаханы мәктә- 
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би дә јазыг Сабнрә бир зиндан кәсилмиш олду. Мәкгәбин мүдири 

Әһмәд Камал адәти үзрә раги ичиб мәст оланда Сабнри тәһгнр 

едәрди. Чох вахт онунла бир ҹәркәдә јашајан Сабири өз отағына 

чағырыб «ләғләғијјатындаы оху, динләјә- лим» дејәрди. Бу кими 

сөзләр вә һәрәкәтләр һәјалы вә мәһчуб Сабнрә әзијјәтдән башга 

бир шеј вермәзди. Неҹә ки, Әһмәд Камалын баш мүһәррирлији 

илә 1910-ҹу илдә Бакыда нәшр олунан «Јени фүјузат» 

журналында мәстлик әлејһинә һаман журналын 1910-ҹу ил 9 

нојабр тарихли, 4-ҹү нөмрәсиндә Сабир өзү јаздығы тазијанә онун 

мәст олан адама нә дәрәҹәдә нифрәт бәсләдијнни көстәрир: 
һаләти-мәсглнјиндә нә олур, еј әјјаш? 
Бахыб ajıiHӘjә көрсән әҹәба, сурәткни: 
O кәраһәт, o сәфаләт, o рәзаләт төкүлән 
Сурәтиндән утаныб, анла нәдир сијрәтини! 

Бир күн Сабирдән бир мәктуб алдым. Тәәссүф ки, Сабирин o 

мәктубу әлимдә јохдур, чүнки o мәктубу вә Аббас Сәһһәт өз 
дәсти-хәттилә кичик поста кағызы форматы узәриндә «Дә- 

бистан»да дәрҹ олунмаг үчүн јазыб мәнә көндордији мәшһур 

Азәрбајчан шаири Мирзә Нәсруллаһ Баһар Ширзапи тәхәллүсүн 
тәрҹүмеји-һалыны вә онун әсәрләриндән нүмунәләри, һабелә 

мәзкур Баһар Ширванииин фотограф әксини вә гејриләри бир 

нәфәр әманәтән алыб апармышдыр. Бу күнәдәк дәфәатла кери 
верилмәләрини риҹа етдијимә бахмајараг, гајтармамышдыр. Буна 

көрә зикр олунан Сабирин мәктубунун јадымда галан мәзмунуну 

ихтисар үзрә јазырам: 

«Бәрадәри-меһрибаным Әлиискәндәр! 

Мэ’лумунуз олдуғу үзрә Балаханы мәктәбиндә тәдриси- 

әтфал илә мәшғуләм. Зәнн едирдим ки, Шамахыда чәкдијим 

әзаби-әлимдән бир гәдәр узаглашыб бурада бир нөв раһат ке- 

чинирәм. Бәрадәр! Дер билмәм ки, һафиз демишкән: 
Көвкәби-бәхти-мәра һич мүнәҹҹим нә шүнахт.' 
Јарәб, әз мадәри-кити бәчи тале задәм? 

Инди бурада да мәним үчүн әнкәлләр төрәмишдир. Мүди- 

римизин мәст олуб мәни тәһгир етдијиндән ҹана кәлмишәм. Онун 
бәдрәфтарлығы Шамахыда башыма кәләнләри јадымдан 

чыхармышдыр! Бундам башға Балаханынын аб-һава - 
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мәнә дүшмәјир, өзүнүз хәстә олдуғуму билирсиниз. Буранын 

һисли-дудалы һавасы хәстәлијими даһа да шиддәтләндирир. Јәгин 

един ки, гәләм, чернил тапылмајан јердә бармағымы дилимә сүртүб 

кағыз үзәринә гојсам, јазы јазмаг мүмкүн олар вә охунар. Артыг 

әзијјәт вермәк истәмәјирәм. Риҹам будур ки, мәни бу ҹәһәннәмдән 

гуртар!.. 
Мүхлисиниз—Ә. Сабир». 

Сабир доғру дејир. О заманкы капиталист Балаханысынын 

мә’дән вә вышкаларына, јајда тозлу-торпаглы, гышда мазутлу, 

палчыглы мә’дән арасындакы күчәләринә ҹәһәннәмдән башга нә ад 

вермәк оларды? Орада ишләјәнләри, ишчиләри үз-ҝөзләри, 

үст-башлары гара мазутлу көрдүкдә—неҹә ки, дејирләр, 

«ҹәһәннәмдән билетсиз гачанлара бәнзәјирләрди». 

Инди Азәрбајҹан Совет Республикасы дөврүндә исә Бала- 

ханы Сабир көрдүјү Балаханы дејилдир. Күчәләр асфалтланмыш, 

һамы јерләр електрикләшдирилмишдир. Мә’дәнләр јени үсул илә 

истисмар олунурлар. Тәмизлик, нәзафәт һәр бир иш« дә вә һәр бир 

јердә көзә чарпмагдадыр. 
<rӘдәбијјат гәзети», 1936, 5 вә 21 декабр, M 31, 33ф 
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Әлисәттар Ибраһимов 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘР 

    Биз, Балаханыдакы «Нәшри- 
маариф» мәктәбиндә охудуғумуз заман, 1910— 11-ҹи тәһсил 
илиндә, бир јени мүәллим кәлди. Бу мүәллим фарс дилиндән вә 
әдәбијјатдан дәрс вермәјә башлады. Әввәлҹә биз ону танымадыг. 
Чоҹуглуг хасијјәтини давам етдирәрәк надинҹлијимиздән әл 
чәкмәјир вә ону инҹидирдик. Лакин чох тез бир заманда, бу 
мүәллим өз јумшаг хасијјәти илә бизи өзүнә рам етди, бизи өз 
тә’сири алтына алды. Сабир, көдәкбојлу, арыг вә саггаллы бир мү- 
әллим иди. Дәрс вахтында һәмишә бизә чох гәрибә вә мараглы 
мисаллар чәкирди. Бу мисаллары чәкмәкдән әсас мәгсәди, бизи 
тәрбијәләндирмәкдән ибарәт иди вә бу, кезәл дә нәтиҹә верирди. 

Сабир һәмишә бизә јалиыз дәрсләримиздә дејил, һәтта башга 
саһәләрдә дә јардым едәрди. Чох көзәл јадымдадыр ки, «Мүәллим» 
үнванлы ше’рими јаздығым заман (бу ше’р 1910-чу илдә «Күнәш» 
гәзетиндә чап олунмушдур) Сабирдән ону дүзәлтмәји хаһиш 
етдим. Сабир бөјүк бир диггәтлә ше’ри тәсһиһ етди вә мәнә 
гајтарды. Демәк олар ки, о ше’римин јарыдан чоху Сабир 
тәрәфиндән дүзәлмишди. 

Сабир ејни заманда Балаханыда кизлин чалышан «һүм- мәт» 
болшевик тәшкилатына да јардым едирди. 

Мэ’лум олдуғу үзрә, Балаханы кәнд мәктәби јанында «Нур» 
адлы бир гираәтхана вар иди. Бу гираәтханада кәндин бүтүн кәнҹ 
һәвәскарлары иштирак едирдиләр. Бунларын арасында Ағаһүсејн 
Рәсулзадә, Не’мәт Бәсир һаҹызадә вә башталары вар иди. Бу 
гираәтхана «Балахански кружок» адлы театрда (индики Ленин 
рајон партија комитәсинин гаршысындакы бина) мүхтәлиф 
пјесләр тамашаја гојараг партија тәшкилаты үчүн пара 
топлајырды. Сабир бизә пјесләрдә хор сифәтиндә иштирак етмәк 
үчүн нәғмәләр өјрәдир вә өзү дә актив сурәтдә бу ишләрдә 
иштирак едирди. 

Бундан башга мә’дәнләрдә чалышан, фәгәт Балаханы кән- 
диндә јашајан јашлы ишчиләр үчүн мәктәб нәздиндә кеҹә 
курслары ачылмышды. Бу ишчиләрин арасында ингилабчылар вар 
иди. Сабир онлара дәрс верәрәк ингилабчыларла јахынлашыр вә 
онлардан өз јарадыҹылығы үчүн илһам алырды. 



89 

 

«Фә’лә өзүнү сән дә бир инсанмы санырсан» вә бу кими 

кнгилаби ше’рлэр, зәннимҹә, һәмин дөврә тәсадүф едир. 

O заманларда Балаханы кәнҹләри моллаларын вә ахундларын 

әлејһинә кәнд ҹамааты арасында вә мәтбуатда бөјүк кампанија 

апарырдылар. Сабир бу ишдә бизә јардым едирди. һамыдан артыг 

бизим тәнгидимизә ахунд молла Абдулла мәруз галырды. Ахундун 

әлејһинә мәгалә вә uıe’p јазанлар арасында Рәсулзадә—«Арыг», 

Не’мәт Бәсир — «Балаханылы», Әлимишан 

һүсејнзадә—«Мисмар», бу сәтирләри јазан—«Әјјар» вә башгалары 

варды. Она көрә дә ахунд һирсләнәрәк өз нөвбәсиндә бизә ҹаваб 

олараг ше’рләр «ихтира» едирди. «Игбал» гәзетинин әлавә олараг 

чыхан «Паландуз» адлы һәфтәлик сәһифәләриндә ахунд бизә фарс 

дилиндә белә бир ҹаваб јазмышды: 

Кәһи Арыг дәвәд, кәһи Әјјар, 
Безәнәм бәчәшми-у Мисмар. 

Сабир буну охујандан сонра гәһгәһә илә күлдү вә бир тазијакә 

јазды. «Күнәш» вә «Игбал» гәзетиндә јаздығы тазијанәләрин 

чохусуну-Сабир Балаханы кәндиндә мүәллим олдуғу заман 

јазмышдыр. Ахунда ҹаваб олараг Сабир бу ашағыдакы тазијанәни 

јазмышды: 

Иранлы дејир ки, әдл илә дад олсун. 
Османлы дејир ки, милләт азад олсун, 
Заһид нә дејир? Дејир ки, гарным долсун, 
Османлы да, Иранлы да бәрбад олсун, 

Сабир әсла спиртли ичкиләр ичмәзди. Бир күн мәктәб мүдири 

Әһмәд Камал бәј Сабири бир ички мәҹлисинә дз’вэт едир вә кефли 

бир һалда, гәдәһи конјак илә долдурараг Сабирә узадыб, белә бир 

тәклиф едир: «Ја шу бир гәдәһ конјакы ич вә ја экспромт бир ше’р 

сөјлә». 

Сабир конјакдан имтина едәрәк икинҹи тәклифи гәбул едир вә 

сонралар гәзетдә чыхан, һабелә «һопһопнамә»јә дахил олан бу 

ашағыдакы тазијанәни јазыр: 
Дерләр Иран күнбәкүндән хар олур, әлбәттә ки, 

Сиһһәтин һифз етмәјән бимар олур, әлбәттә ки.— 
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Днҝәр һадисәләрдән бириси дә, Сабирә олунан муртәҹе 

һәдәдәриндән ибарәтдир. Јухарыда сөјләдијимиз үзрә Сабирин 

ншчн вә кәндли хејринә јаздығы ше’рлэрдэн, Балаханы чамаатын 

арасында апардығы тәрбијә ишләриндән наразы галан мүртәҹе 

үнсүрләр Сабирә һәдә мәктублары јазырдылар. Онлардан бириси 

«Ганлыкөјнәк» имзасы илә јазылмышды. Бу мәктубда, Сабирин 

Балаханы мәктәбиндән әл чәкиб кетмәеи тәләб олунурду. 

Сабир әсла горхмајараг өз мүәллимлијиндә давам еләди вә 

һәлә o мәктуба ҹаваб олараг гәзетдә бу ашағыдакы тазијанәни 

јазды: 

Сахта бнр хәтти-хам илә мәнә кағыз јазыб Еј мәни тәһдид едән 
мин дүрлү тэ’кидат илә: 
Бөјлә «хортдан кәлди, дур, гач!» сөзләрин кет тифлә де, 
Затыны Сабир таныркән горхмаз өвһамат илә. 

Сабирин вәфаты бүтүн Азәрбајҹанын идраклы ишчи вә 

кәндлиләрини, ингилабчыларыны мәһзун етди. Биз—онун ша- 

кнрдләри ону һеч бир вахт јадымыздан чыхармамышыг вә чы- 

хара да билмәрик. Чүнки Сабир бизимдир, халгын достудур. 

«Әдәбијјат гәзети», 16 нојабр, 1936, M 28. 
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Ағаһүсејн Рәсулзадә 

САБИР БАЛAXAНЫда 

 Сабирин Балаханыја «Нәшри- 

маариф» мәктәбиндә мүәллим- лик вәзифәсинә кәлдији дөвр, 
иртиҹанын кәскин вә гәддар бир дөврүнә—Бакы нефт 

милјончуларынын вә онлардан ҝеридә галмајан Балаханы јерли 

иефт мә’дәнчиләринин шиддәтли истисмары вә һагсызлығы 
дөврүнә тәсадүф едир... 

O заман мәктәб јанында олан «Нур» адлы гираәтханада 

болшевик јолдашлар кәндин јүзләрлә кәнҹ гүввәләрини әһатә 
едәрәк, онларла истәр иҹтимаи (театр, дәрнәк, мүһазирә, мү~ 

саһибә) вә истәрсә сијаси ишләр апарырдылар. 

Сабир үчүн бу кими кениш саһә кизли галмады вә чох 
кечмәдән бу гүввә илә јахынлыг етди. Кәнҹләрин театр, нәғмә 

јазмаг, чоҹуглара хор өјрәтмәк, курс вә башга ишләриндә иштирак 

етди. Сабирин јаздығы ше’рләр мәктәбдә охујан бпр чох кәнҹләрә 
тез тэ’сир бағышламаға башлады. 

һаман мәктәбин илк шакирди^ә сонралар мүәллнми Әли- 

мишан һүсејнзадәнин јаздығы мараглы ше’рлэриндэ Сабирин 
тэ’сири ајдын көрүнүр. һәмчинин һаман мәктәбин шакнрди 

Әлисәттар Ибраһимов (вахтилә јаздығы ше’рләриндэ вә тәр- 

ҹүмәләриндә) вә гејриләри дә бунун кими. 
Сабир мәктәбдә олдуғу кими, кәндин кениш маарифпәр- 

вәрләри ичәрисиндә, хүсусән кәнҹләр арасында олдугҹа дәрин 

һөрмәт газанды. Сабири ишчиләр, јохсул кәндлиләр өз ше’ри илә 
јардымчы бир шайр кими таныјырдылар. 

Сабирин бурада ајлыг маашы 30 манат иди. О, бунунла 

Шамахыдакы бөјүк бир аиләсини вә ејни заманда өзүнү идарә 
етмәли иди. 

Сабир чох заман өз наһарыны оҹагда өзү һазырлајыр, бир 

стәкаи чај, јахуд ики јумуртаны јағда вә чох вахт суда бишириб 
јејирди. 

       Сабир чох вахт јаздығы ше’ри шәхсән өзү дәрсдән гуртар- 
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дыгдан сонра Балаханыдан Сабунчујадәк олан 4 верстлик јоду 
пнјадә вә шәһәр вагзалындан Оруҹовларын мәтбәәсинә каһ 

конка илә, каһ пијада апарыб верәр вә гајыдарды. O, бунун үчүн 

ајда јалныз 10 манат алырды. 
1911-ҹи илдә «Нәшри-маариф» тәрәфиндән мәктәбдә охујан 

тәләбәләр үчүн—варлы илә јохсул балалары фәрг едил- 

мәдән—ајда 3 манат тәдрис һаггы гәрар гојулду. Бундан кәндин 
ишчи вә јохсул тәләбәләри арасында бөјүк наразылыг әмәлә 

кәлди. 

Мүшавирә вә тәдбирдән сонра чоҹуглар һәјәҹана ҝәтирилди 
вә нәтиҹәдә јүзләрҹә чоҹуг протест шүары илә нүмајишә 

чыхмышдылар. Сабир бу «кичик үсјанчыларын» ишини тәгдир 

едәрәк, онлара ҹәсарәт верди. 
Сабир хәстәлији үзүндән ишиндә давам едә билмәјәрәк өзүнү 

вә аиләсини идарә етмәкдән аҹиз галды. Бунун үчүн 

истәр-истәмәз севдији мәктәби, алышдығы кәндин маариф- 
пәрвәр кәнчләрини вә хүсусән чоҹугларыны бурахыб кетмәјә 

мәчбур олду вә чох чәкмәдән вәфат етди. 

«Коммунист», 28 декабр, 1936, № 299. 
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Эли Рази 

ЈАДЫМДА ГАЛАНЛАР  

-ҹы илин апрел ајында Тифлис 
шәһәриндә Ҹәлил Мәм- 

мәдгулузадәнин редакторлуғу алтында «Молла Нәсрәддин» 
журналы чыхмаға башлады. 

«Молла Нәсрәддин»ин илк нөмрәләриидә Сабир тәрәфиндән 

јазылмыш «Милләт неҹә тараҹ олур-олсун, нә ишим вар?» 

сәрлөвһәли сатирик ше’р Азәрбајҹан шаирләринә бөјүк тә’сир 

етди; гәзәл, гәсидә, һәҹв, мәрсијә вә әфсанә нәзмләр јазмагла 

мәшғул олан шаирләримизә јени јоллар көстәрди. 

Мирзә Әләкбәр Сабир «Молла Нәсрәддин»ин нүфузуну 

артырды вә јајылышыны кенишләндирди. 

...Мән 1906-ҹы илин апрел ајындан ше’рләрини гајибанә 

охумагла һопһопу таныдым, анҹаг һопһопун ким вә һаралы 

олдуғуну билмәдим. 

...1906-ҹы ил нојабр ајында Тифлисә кетдим. Давидов кү~ 

чәсини вә 24 нөмрәли еви ахтарыб тапдым. (Бу ев Ҹәлил Мәм- 

мәдгулузадәнин јашадығы ев вә «Молла Нәсрәддин»ин редак- 

сијасы иди). 

Гапы ачылды, Мәммәдгулузадә күлүмсәјәрәк мәни редак- 

сија отағына апарды вә отурмагда олан үч нәфәрлә мәни таныш 

етди. 

Бунлардан бири Сабир, икинҹиси Әлигулу Гәмкүсар вә 

үчүнҹүсү Гурбанәли Шәрифов иди. Ҹәлил мәни Сабирлә таныш 

етдикдә, «һопһоп вә әдәбијјатымызын гәһрәманы Мирзә Әләкбәр 

Таһирзадә Сабир, таныш олун»—деди. 

Алты ајдан бәри һәсрәтини чәкиб танымаг истәдијим «һоп- 

һоп»у көрдүкдә севиниб көјәрчин кими чырпындым. 

Сабир ортабојлу, гарасаггаллы, гарајаныз, мүдәввәр вә 

гаракөзлү, алныачыг, гарапапаглы, синәси кениш бир адам иди. 

Тара бир ҹүббә кејмишди. Отуруб бир-биримизин вәзијјәти вә 

һалы илә марагланараг сөһбәтә башладыг... 

Сабир мәнә өзүнү чох ачыгфикирли, кенишүрәкли, азад- 
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ЛЫГ ашнги, мәтанэтли вэ чох савадлы бир мүбариз кими кѳс- хордн. 

Сабир сөһбәтләриндә мәнһус Һәјатын дәјишиләҹәјини, 

истнбдадын јыхылаҹағыны, халгын ҹәһаләт вә авамлыгдан гурта 

рыб елмләнәҹәјини, әдәбијјатымызын ирәлиләјәҹәјини сөјләјир вә 

сөјләдикләринә инандығыны билдирирди. 

Сабирлә икинҹи көрүшүм... јенә Тифлисдә олду. Бу көрү- 

шүмдә Сабири чох зәиф, ҹансыз, хәстә вә һәјатындан үмид- CU3 

һалда көрдүм. Сабир бу көрүшдә ҹијәринин јарасындан вә үрәјинин 

зәифлијиндән шикајәтләнирди. 

...1911-ҹи илин јајында Сабирин өлүм хәбәри ox кими үрәк- 

ләрә тохунуб бүтүн Сабир достларыны вә молланәсрәддинчи- 

ләри кәдәрләндирди. 

Тәәссүф етдијим бир шеј варса, о да Сабирин Азәрбајҹан 

пролетар ингилабыны вә иигилабдан сонракы азадлығы вә 

әдәбијјатымызын јүксәлишини көрмәјиб өлмәсидир. 

Мәни севиндирән бир шеј вар ки, о да партија вә һөкумәтимиз 

тәрәфиндән... Сабирә лајиг еһтирам вә һөрмәтләр бәс- ләнмәси, 

хүсусулә әдәбијјатымызын гат-гат инкишаф едиб ирәлиләмәсидир. 

Кировабад болшевики», 25 ијул 1936, M 172. 
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Гафур Гантемир 

илк КӨРҮШ 

Сабирлә шәхсән таныш дејилдим. 
Аббас Сәһһәтлә олан мәктублашмамызда о мәнә Сабирдән 
гајибанә салам јазарды. Лакин Әбунәср Шејбанини ким 
танымајырды? Роттери ким танымајырды? Молла Нәсрәддини 
ким танымајырды? Әдә- бијјат тарихимиздә өлмәз изләр бурахан 
бу үч шәхсијјәт o дөврүи ән шөһрәтли гафиләсалары иди. 

«Молла Нәсрәддин» кәскин сурәтдә гамчылајыр, сәнәткар 
Роттер мәһарәтли бармаглары илә бу гамчыларын изини һәкк 
едир, Әбунәср Шејбани исә дикәлдиб онлара ҹаи верирди. 

«Молла Нәсрәддин» журналы почтдан алынан кими әввәла 
рәсмләринә бахылыр, сонра Шејбанинин ше’рлэри охунурду, даһа 
сонра Мирзә Ҹәлилин баш мәгаләси охунурду. О бири нүсхә 
чыхынҹајадәк ше’р әзбәрләнмиш олурду. «Молла Нәс- рәддин», 
Роттер күлдүрүрдү, Шејбани исә күлдүрмәкдән баш- га, 
дүшүндүрурдү дә... 

...Шамахыја чатдыг. Таныш бир мүәллимлә Сабирин мәк- 
тәбинә кетдик. «Башмагбазар» дејилән јерә јахын кирә илә 
тутулмуш бир отаг иди. 75-ә јахын тәләбә вар иди. Ичәри кирдик. 
Сәс-күј кәсилди. Гыса вә гарасаггаллы, парлаг вә дмрикөзлү 
мүәллим бизә доғру јенәлди. Јолдашымла һәмшә- һәрли иди, 
онунла көрүшдү, сонра да мәнимлә... 

Бу, Әбунәср Шејбани, һопһоп вә нәһајәт, әзиз шаиримиз 
Сабир иди. Дәрсини гуртармышды. Шакирдләрини бурахды. Виз 
отурдуг. Ширин сөһбәтләр, фасиләсиз күлүшләр давам едирди. 

— Мән даһа Әбунәср Шејбани дејиләм... бу имзадан шә- һәрдә 
шүбһәләимәјә вә мәнә көз бәрәлтмәјә башладылар. Ин- Ди һопһоп 
олмушам,—деди. 

Сабир тәклиф вә рәсмијјәтсевән адам дејил иди. Јүксәк 
тәһсили јох иди. Лакик чох мүталиә едәрди, О, чох јохсул иди, чох 
да әзијјәт чәкирди. 

Бу бөјүк шаир өлдүг кетди. O кимсәдән јардым көрмәди. Снун 
адыны шәрәфлә јүксәлдәк анҹаг Совет Азәрбајҹаны олду. 

           «Әдәбијјат гәзети», 28 декабр 1936, M 35. 
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Худаверди Маһмудов 

МӘНИМ МҮӘЛЛИМИМ 

Мән, 1910-ҹу илдә Балаханы 
мәктәбиндә охујурдум. Сабир бизә фарс вә Азәрбајҹан дилиндән 
дәрс верирди. Ҹилдсиз китабларымызы апарыб шәһәрә ҹилд 

чәкдириб кәтирәрди. Ҹүмә вә бајрам күнләриндә Сабир бизи чөлә 
кәзмәјә апарарды. Әһмәд Камал мәктәб мүдири иди. Ондан 
һамымыз горхардыг, амма Сабирдән јох. Чүнки Сабири меһрибан 
ата кими таныјырдыг, онун еһтирамыны сахлајырдыг. Сабир чох 

фағыр бир адам иди. Синифдә o баш-бу баша ҝедәрәк ше’р охујур 
вә охудуғу ше’рләрлә бизи марагландырырды. Чох заманлар бу 
ше’ри дә бизим үчүн охујарды. 

Кәлмә бу гәдәр наләвү фәрјадә, әкинчи. 

...Биз ондан чох разыјыг, мүәллимимиз Сабири биз һәлә  дә 
унутмамышыг. 

«Әдәбијјат гәзети», 28 декабр 1936, № 35- 
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һүсејнгулу Гејбуллаоғлу 

ДӘЈӘРЛИ МҮСАҺИБ  

Сабир 1910-ҹу илдә Балаханы 

кәндиндә, гыз мәктәбиндә мүәллимлик едирди. O, тәләбәләри 

дәрсдән бурахандан сонра һәмишә отағына чәкиләрәк, бизимлә 

оөһбәтә мәшғул оларды. O, даима азадлыг вә елмдән данышарды. 

Даими бизә мәсләһәти бу иди ки, ушагларынызы охудун. 

Руһаниләрин сөзүнә алданыб онлары гаранлыгда сахламајын. 

Кәндин руһаниләри вә варлы адамлары ону инҹидирдиләр. 

Онун сөһбәти мәни o гәдәр марагландырмышды ки, һәтта ону 

бир дәфә мән өз евимә дә’вәт етдим. Хатирими сындырмајыб 

евимә кәлди. 

Сөһбәт әснасында o, јаздығы ше’рлэриндэн охујурду. Са- 

бирин данышығы мәнә o гәдәр тә’сир етмишди ки, евдә тәк 

стурмаға гәрарым тутмајырды. 

Мән даима көзләјирдим ки, нә вахт ахшам олаҹаг, мән јенә 

онун o көзәл данышығыны вә көзәл ше’рлэрини ешидәҹәјәм. 

«Әдәбијјат гәзети», 28 декабр 1936, M 35. 
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Исмајыл һәгги 

БИР ХАТИРӘ 

Б өјүк Сабири илк дәфә мән Ба- 
кыда мүрәттиблик етдијим за- 

ман «Касгш» мәтбәәсинә кәләндә көрмүшәм. Јанылмајырамса 
1907-чи ил иди. Јанында ики јолдашы да вар иди. Мәтбәәјә 
тамашаја кәлмишдиләр.. Онда биз «Тазә һәјат» гәзетиндә 
ишләјирдик. Онлар мәтбәәдән чыхдыгдан сонра биз Сабирин дә 
онларын ичиндә олдуғуну өјрәндик. Биз онунла таныш 
олмадығымыза сон дәрәҹә һејифсиләндик вә далынҹа кедиб 
онуила көрүшмәк имканымыз олмады. 

Ај кечди, ил доланды, мән Бакыны тәрк едиб 1909-ҹу илдә 
Тифлисә, евимизә гајытдым. Бир аз истираһәтдән соира јекә 
мүрәттиб сифәтилә «Молла Нәсрәддин» журналында чалыш- 
маға башладым. һәр һәфтә бөјүк Сабиримизии ләззәтли вә 
мә’нидар ше’рлэринй дүзүрдүм. 1910-ҹу илин пајызында ре- 
дакторумуз Мирзә Ҹәлил Мәммәдгулузадә «Молла Нәсрәддин» 
журналыиы Гыздырмалыја, Мәммәдәли Сидгијә вә мәнә 
тапшырыб, Гарабаға истираһәтә кетмишди. һаман бу сыраларда 
Сабирдән материал аз-аз кәлирди, чүнки хәстәлији шиддәт 
етдијиндән чох јаза билмирди. Бу әһвалат бизә чох фәна тә’сир 
бағышлајырды. Сабирин ше’ри олмајанда журналымыз үчајаглы 
күрсүјә бәнзәјирди. Бир тәрәфдән Мирзә Чәлилин кәнарда 
олмасы, o бири тәрәфдән Сабирин хәстәлији, үчүнҹү тәрәфдән дә 
Өмәр Фаигин ҹијәр хәстәлији нәтиҹәсиндә дакма кәнддә галмаға 
мәҹбур олмасаг бөјүк әнкәл төрәдирди. Нәһајәт, декабр кәлди 
чатды. Әввәл Өмәр Фаиг шәһәрә кәлди, кәнддә јахшы 
динҹәлдијиндән ҹидди чалышмаға башлады, аз кечмәмиш бөјүк 
Сабир кәлди. Бир нечә күи башга јердә галдыгдан сонра ону 
тамамилә идарәјә көчүрүб мүалиҹә етдирмәјә гәрар вердик. 
Мирзә Ҹәлилин еви дә идарәнин јанында олдуғундан идарә бир 
үмуми јашајыш еви һалыны алмышды. Мирзәнин өз аиләсиндән 
башга Мирзәнин гоһумларындан вә јолдашларыиын 
ушагларындан бир нечә нәфәр орада јашајырды. һәкимләр бир 
нечә дәфә Сабири іэдгиг етдикдән сонра хәстәханада јатмағыны 
мәсләһәт ҝөрдүләр. Мәммәдәли илә бәрабәр ону Тифлисдә 
мәшһур Арамјанс тәрәфиндәи тикдирилмиш бирииҹи шәһәр 
хәстәханасына јерләшдирдик. О вахт бу хәстәхана Тифлисин ән 
көзәл хәстәханаларындан бириси һесаб олунурду. Һәр күн онун 
јанына 
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кедирдик. Ону атадан артыг севдијимиздән хәстәханадан ај- 
рылмаг истәмәјирдик. һәтта мән дејирдим ки, «Сабир әми, каш мән 
дә хәстә олуб, сәнинлә бәрабәр олајдым». O исә ҹавабында мәнә 
аҹыгланыб дејирди ки, «Оғул, елә демә, сағ ҹан әлә дүшмәз, сән 
ҹавансан, башынын ағрысыны билмәјирсән. Алл ah һеч мәним 
дүшмәними дә хәстә етмәсин». 

Бир нечә күн орада јатды, докторлар онун хәстәлијини анлаја 
билмәјирдиләр Нәһајәт гәрар вердиләр ки, онун гарныны јарыб 
дәрдини өјрәнсинләр. Өзүнә дедиләр ки: «Әкәр сән разы олсан, 
сәни јарыб дәрдини тапарыг». Мән докторун сөзүнү она тәрҹүмә 
етдим. Ҹавабында һәкимләрә деди ки: «Дәлләклији мәним 
башымда өјрәнмәк истәјирсиниз? Мәним гарным иланојнадан 
сандығы дејил ки, ачыб бахасыныз». 

Биз күлдүк. һәкимләр онун нә сөјләдијини сорушдулар. Мән 
мәрһумун сөзләрини ејнилә онлара тәрҹүмә етдим. Онлар да 
күлүшдүләр. 

Бир нечә күн орада јатдыгдан сонра Сабири көтүрүб евә 
кәтирдик. һәр күн һәкимә кедирди, евдә дә лазым олан компрес вә 
башга һәким ҝөстәришләрини едирдик. һалы бир аз 
јахшылашырды. Севдији «Молла Нәсрәддин» идарәсиндә ја- 
шамасы да она јахшы тэ’сир бағышлајырды. Идарәдә олан 
адамлар вә кәлән гонаглар һамысы она бир ата кими бахырдылар, 
мәһәббәт бәсләјирдиләр. һәтта o, шәһәрә чыхмаг истәдикдә 
һамымыз онун палтосуну вә әл ағаҹыны тутмаг истәрдик, бунун 
үзәриндә бир-биримизлә чәкишәрдик, ахырда гајда гојдуг ки, һәр 
күн биримиз онун палтосуну тутуб, ағаҹыны һазырлајаг. Бу нөвлә 
вахтымыз чох көзәл кечирди. Сабирин дә мүалиҹәси давам едирди. 

Мән евимизә кетмәјиб, Сабир јатдығы отагда, бир столун 
үстүндә јатырдым. Сабир әсла тәклик севмәзди, һәмишә јол- 
дашлары илә бир јердә ишләмәк, бир јердә јашамаг вә бир јердә 
күн кечирмәк истәрди. Бунунла да дәрдини бир аз унудурду. 
Бә’зән мән евимизә кетмәк истәдикдә, мане олурду, евимизә 
кетмәјә гојмајырды. Дејирди ки, «Адә, hapa кедирсән? Евлисән?» 
Ҹаваб верирдим ки: «Нишанлыјам, һәлә евимизә кәтирмәмишәм». 
Дејирди: «Онда евинизә кетмәјин һеч мә’насы јохдур, 
нишанлыбазлыға да кетсән вурарлар, әнкин әзиләр. Јахшысы 
будур ки, нә кет, нә дә башын галмагала дүшсүн, бах мән дә инди 
субајам. Нишанлымы Шамахыда бурахыб бураларда ҝәзирәм»... 

Күнләримиз белә кечирди. Анҹаг Сабир әмијә дәрд күҹ едәндә, 
чох сыхылырды, һаман дәгигә аиләсини көзү өнүнә кәтиоирди. 
Онун бу һалы бизи дә пәришан вә дағдар едирди. Дамағымыз 
позулурду. 

Јанылмырамса, феврал ајында Мирзә Ҹәлил вә һәмидә 
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хаиым да Гарабағдакы ишләрини гуртарыб, Тифлисә гајыт- 
дылар. Лазымн һөрмәт вә мәһәббәтлә Сабир әмини гаршыла- 
дылар. Мадди ҹәһәтдән әһвалымыз јахшылашды. һәтта Мирзә 
кәләндә о вахт Гарабағда шөһрәт газанмыш ел ашығы Нә- 
ҹәфгулуну да Тифлисә дә’вәт етмишди. Бир нечә күндән сонра 
ашыглар кәлдиләр. «Молла Нәсрәддин» идарәси вә јерли 
Азәрбајҹан драм дәрнәји бирликдә «Ел ашыглары консерти» 
тәшкил едиб шәһәрин мәркәзиндә олан күрҹү Дворјански 
театрында тәнтәнәли бир консерт вердик. Бу консерт руһаниләр 
вә гаракүруһ арасында бөјүк бир е’тираза сәбәб олду. Чүнкн 
орада моллаја вә намаза бәрк тохунан бир парча вар- ды. Сабирә 
һаман парча бөјүк ләззәт верди. Бир нечә ҝүн консертдән сонра 
һәмидә ханымын бөјүк гызы Мина ханымын тојуну башладылар. 
Тој мәҹлисиндә үмуми бир стол ачылмышды. Мирзә Ҹәлил өвү o 
столун әтрафында отурмајыб, бир тәрәфдә башга бир стол 
гојдурмушду. Сабир, Мәммәдәли Сидги, мән, Әзиз Шәриф вә 
башгалары һаман столун башында отурдуг, чүнки 
мәҹлисдәкиләрин чохусу ә’јан-әшраф иди. Мирзә зарафата салыб, 
гонаглара деди ки: «Бизимлә сизинки тутмаз, јолумуз, ајрыдыр. 
Сиз ағ адамларсыныз, биз гара адамларыг. Онун үчүн дә ики 
чәбһәјә ајрылырыг». Бу сөзләрә күлмәк гарышдыса да, бир 
чохлары әсәбиләшди. һаман кеҹә Сабир әми дә бизимлә бәрабәр 
әјләниб столумузу зинәтлән- дирди. 

«Молла Нәсрәддин» идарәсиндә гәрибә һаллар варды. Мә- 
сәлән, гапынын зәнки тез-тез позулуб хараб оларды, самовар 
аиләјә көрә чох кичикди, сују да ахырды вә и. a. Мирзәјә дејәндә 
ки, самовары, ја зәнки, ја филан шеји гајыртдырагмы? Чаваб 
верәрди ки, «Белә дә өтүшәрик. Молла Нәсрәддин кими олмаг 
лазымдыр. Әҝәр бизим һәр шејимиз мүнтәзәм олса, онда Молла 
Нәсрәддинә бәнзәмәрик». 

Сабир әми дә бу нөгсанларын һәр биринә дузлу бир гитә 
дејиб, бизи күлдүрүрдү. Хүсусән самовар мәсәләси оиу чох 
мүтәәссир едирди. O чај ичмәји чох севирди, амма самоварын 
сују бизә чатмадығындан адама бир стәкан чај ичиб, јенидән су 
төкүрдүк. Нәһајәт, бир күн самоварын бу һалындан тәнкә кәлиб, 
ашағыдакы бејти сөјләди: 

Молла, самаварындан дәрда, һәзар дәрда, 
Бир истәканы инди, бир истәканы фәрда! 

Чох һејиф ки, зәнкә вә башга шејләрә сөјләдији бејтләр 
јадымда галмамышдыр. 

* * * 
Март ајы јетишди, новруз бајрамы јахынлашды, заваллы 

шаиримизин әһвалы тәғјир тапды, јаваш-јаваш кефи позул- 
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маға башлады. Бизим дә дамағымыз јанды, пәришанлыг баш- 
лады. Апрелин әввәлләри иди, ағаҹлар чичәкләнмәјә башлады, 
ағаҹлар јашыл јарпаглара бүрүнәркән икинҹи дәфә ону 
хәстәханаја апармаға гәрар вердик. O бириси күн сәһәр Мәм- 
мәдәли Сидги вә мән фајтон кәтириб Сабиримизи хәстәханаја 
апардыг. Фајтон хәстәхананын гаршысында дајанды. Онун 
голтуғуна кириб ендирдик, фәгәт бу сәфәр габагдакы кими инам 
илә кетмирди, чох мә’јус иди. Хүласә, бир нечә күн јатдыгдан 
сонра һәкимләр мүтләг јарылмаг лазым кәлдијини тәкрар 
етдиләр. Гәти сурәтдә јарылмаға е’тираз едиб деди ки: «Мәним 
јәгинимдир ки, мән бу дәрддән хилас олмајаҹағам, јахшысы будур 
ки, мәни көндәрин евимә, аиләмин вә ушагларымын јанында 
өлүм». Ону мә’јус вә пәришан һалда кери гајтардыг. Бир нечә 
күндән сонра Шамахыја јола салдыг. O күндән сонра мән бир даһа 
онун үзүнү көрмәдим. 

«Револјусија вә култура» журналы, 1937, № 1. 
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Абдулла Шаиг 

ИКИ ДОСТ 

Б өјүк сатирик шаиримиз Мирзэ 
Әләкбәр Сабири 1905-ҹи илэ 

гәдәр көрмәмишдим. Ади бир тәсадүф онунла көрүшүб та- 
ныш олмағымыза сәбәб олду. 

Азәрбајҹанын CӘHӘT BӘ мәдәнијјәт оҹағы олан, Хагани, 
Фәләки, Нәсими, Баһар вә Сејид Әзим кими бөјүк шаирләр 
јетишдирән Шамахы шәһәрини көрмәк арзусунда идим. 1905- ѵи 
илин августунда, үч ил бизимлә гоншулугда јашајан мү- әллим 
Әлиҹаббар Оруҹәлијевин аиләсилә бирликдә Шамахы- ја кетдим. 
Бир чох шамахылы мүәллимләр кими о да јајда аиләсини 
Шамахыја апарырды. ^ч-дөрд күн Әлиҹаббарын евиндә галдым. 
Мирзә Әләкбәр Сабир вә Мирзә Аббасгулу Сәһһәт илә дә илк 
дәфә орада таныш олдум. 

Сабир ортабојлу, ортајашлы, арыг бир киши иди. Тара 
архалығы, тара күләҹәси вар иди. Ајағына бурну дик, дабаны 
јумру башмаг кејмиш, башына тара дәридән јумру папаг гојмуш 
вә бармаг галынлығында саггал бурахмышды. 

Гијафәҹә ади инсанлардан сечилмәјән бу бөјүк исте’дад илк 
көрүшүмүздәҹә, ики-үч саат ичиндә дадлы сөһбәт вә ләти- 
фәләрлә мәни өзүкә бағлады. һафизәсиндә галан бир-ики гәзәл вә 
һәҹв охуду. Ики күн сонра көрүшмәк үчүн Сабирин евинә јох, 
дүканына кетдик. O, бизи мүнасиб бир бејт илә гар- шылады. 
Ҹаһил мүһит Сабири евдә сабун бишириб дүканда сатмаға мәҹбур 
етмишди. Чајхана шакирдинә чај сифариш верди. Бир саат отуруб 
данышдыг. О, Шамахы руһаниләрини, таҹир вә көһнәпәрәстләри 
өзүнәмәхсус бир мәзаһ вә јумор илә тәнғид етди. Шамахы 
ҹаһилләринин мүһафизәкарлығындан үрәји одлана-одлаиа 
шикајәт етди. Сонра исә Әлиҹаббарын хаһиши илә мөвһуматчы 
дүкан гоншусу олан хәсис алверчијә јаздығы һәҹви охуду. 
Дүканчыны мәзаһ илә o гәдәр ҹанлы вә тәбии тәсвир етмишди ки, 
һәмин алверчи олдуғу кими көзүмүзүн гаршысында ҹанланды, 
һамы күлмәкдән гатылды. һәҹвдән хошландығымызы көрүб, 
Сабир әлавә олараг мәнфи шәхсләрә јазмыш олдуғу башга 
һәҹвләриндән дә бир нечә бејт охуду. Оиуи һәҹвләрини 
гәзәлләриндән даһа чох бәјәндим. Бу һәҹвләрдәки кәскинлик, 
тәбиилик шаирин бу саһәдә бөјүк бир исте дада малик олдуғуну 
хәбәр верирди. Сабир көзүмдә бөјүмүшдү. һәләлик гәзәл 
әдәбијјатындан ајрыла билмәјән бу 
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шаирин шәхси һәҹвләриндә иҹтимаи нөгсанлары да әһатә едә 
билмәси онун бөјүк сатирик шаир олаҹағыны билдирирди. 

Сөһбәтимиз заманында онун дүканына бир нәфәр дә олсун 
алыҹы кәлмәди. Бу фикир зеһнимә кәлинҹә бөјүк аилә саһиби 
олан Сабирин мадди вәзијјәтинин нә гәдәр ағыр олдуғуну дү- 
шүнәрәк биихтијар: 

— Сабир, бизим ајағымыз уғурсуздур,—дедим,—бир саат- 
дан бәри сөһбәт едирик, дүкана бир нәфәр дә мүштәри кәлмәјиб, o 
һалда сиз нә алыб-сатырсыныз? 

Сабир күлә-күлә деди: 
— О сизин ајағыныздан дејил! Бу авам ҹамаатын ичини 

тәмизләмәк әлимдән кәлмир, һеч олмаса үст-башыны, заһирини 
тәмизләјим, дејә көрдүјүнүз сабун дүканыны ачдым. Нејләјим ки, 
залым ушаглары бу тәмизликдән дә гачырлар. 

Сабирин илк јазыларында мүәллими Сејид Әзим Ширва- 
нинин чох дәрин тә’сири варды. «Молла Нәсрәддин» мәҹмуә- 
синин нәшринә гәдәр o, әсасән көһнә ше’р тәрзиндә гәзәл, гә- 
сидә, мәрсијә вә һәҹв јазмагла мәшғул олурду. Шаир устады Сејид 
Әзимин: 

Еј мәһ, билирәм фитнеји-дөвран олаҹагсан, 
Еј гашы һилалым, мәһи-табан олаҹагсан,— 

мәтләилә башланан гәзәлинә мәһи-табанын дилиндән бу гә- 
зәлини јазмышды: 

Сән пири-ҹаһандидәсән, еј Сејјиди-сәркар, 
Мәндән чәк әлин, ејләкилән пир илә рәфтар! 
Олмаз сәнә гисмәт дәхи бу дөвләти-дидар, 
- Бундан сора һиҹримдә ҹијәрган олачагсан. 

«һопһопнамә»нин илк сәһифәсиндә Сабирин рәсмини көр- 
мәјән јохдур зәнн едирәм. Онун мунис вә һәзин симасы, дү- 
шүнҹәли, јорғун көзләри, зәиф вүҹуду бөјүк шаирин кечдији һәјат 
јолуну бизә ајдынлашдырмаг үчүн ҹанлы вә тарихи бир 
вәсигәдир. Ушаглығындан бәри кечирдији изтираблар, һәјатын 
ағыр зәрбәләри онун мунис симасына өз аҹы дамғасыны басдығы 
кими, мә’нәви аләминә дә өз мөһрүнү вурмушду. Бу* исә онда 
мөвҹуд ҹәмијјәтә бир нифрәт һисси, она гаршы тәнгиди 
мүнасибәт ојатмышды. 

Сабирин дүһасында һаким олан үнсүр иҹтимаи һәҹв иди. 
Шаир буну дәрк едә билмәјиб, «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәси 
нәшрә башлајынҹаја гәдәр мүхтәлиф тә’сирләрә гапылараг, 
мүхтәлиф јолларда сәрсәри кими долашмаға мәҹбур олмушду. 
Аннаг 1905-ҹи ил ингилабындан сонра, «Молла Нәсрәддин»ин 
онун гәлбиндә јандырдығы шѳ’лә васитәсилә o өз тәбии јолуну 
тапа билмишди. Анҹаг бу замандан башлајараг 
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илләрдән бэр и мәҹрасыны тапа билмәјән илһамынын чешмәси өз 
һәгиги мәҹрасыны тапды, ҹошгун бир сел кими ахмаға башлајыб 
јени бир әдәби мәктәбин әсасыны гојду. Јаратмыш олдуғу јени 
әдәби мәктәбдә ону тәглид едән шаирләрин һеч бнри Сабирин 
јүксәклији мөвгејә галха билмәди. 

Мән һәлә 1912-ҹи илдә «Күлзар» дәрслијимдә «Молла 
Нәсрәддин»ин нәшри илә бағлы олараг Сабирин јарадыҹы- 
лығында әмәлә кәлән бөјүк дөнүшү белә хүласә етмишдим: 
«һәмин бу вахтларда иди ки, мөһтәрәм «Молла Нәсрәддин» 
мәҹмуәси нәшрә башлады. Сабирин һәлә ушагкән донмуш вә 
чәрәјана бир јол тапа билмәјән тәби-сәлиминә «Молла Нәс- 
рәддин» мәҹмуәсинин үслуб вә мәсләки чох ујду; шаирин һис- 
сијјати-гәлбијјәсини ојатмаға, тәби-шаиранәсини дадлы-дадлы 
охшамаға вә әһвали-руһијјәдә фѳвгэл’адэликлэр вә башлыглар 
төрәтмәјә башлады. Чохдан бәри донмуш вә мәчрасыны тапа 
билмәјән сәрчешмеји-тәби артыг мәҹрасыны тапмыш олдуғундан 
бир сејли-хурушан кими ахыб кетмәјә башлады». 

«Молла Нәсрәддин»ин нөвбәти нөмрәләриндән бирини 
охудуғум заман ашағыдакы ше’р мәндә мәҹмуәнин илк нөм- 
рәсиндән алдығым тэ’сири ојатмышды: 

Милләт неҹә тараҹ олур олсун, нә ишим вар?! 
Дүшмәнләрә мөһтаҹ олур олсун, нә ишим вар?! 
Сәс салма, јатанлар ајылар, гој һәлә јатсын, 
Јатмышлары разы дејиләм кимсә ојатсын, 
Тәк-тәк ајылан варса да, har дадыма чатсын, 
Мэн салим олум, чүмлә ҹаһан батса да батсын... 

Ше’р бөјүк мәһарәтлә јазылмышды. Анҹаг бу көзәл сати- 
ранын мүәллифини таныја билмәдим. Ше’рин алтында «һоп- һоп» 
јазылмышды. Билдијим, таныдығым адамлардан:— «һоп-һоп» 
имзасы илә јазан кимдир,—дејә сорушдум, билән олмады. 

Бир күн шәһәр бағчасында мүәллимләр илә отуруб даны- 
шырдыг. Бирдән «Hә ишим вар!» сәрлөвһәли ше’р јадыма дүшдү. 
Онлардан: «һопһоп» кимдир?—дејә сорушдум. Сабирин вә 
Сәһһәтин ән јахын досту олан мүәллим Маһмудбәј Маһмудбәјов 
күлүмсәјәрәк: «Сәнин достун Сабирдир»деди. 

Сатирик ше’рлэри илә Сабир охуҹулары o гәдәр өзүнә ҹәлб 
етмишди ки, мәҹмуәни алынҹа онлар һәр шејдән әввәл «һоп- һоп» 
имзалы ше’ри охујурдулар. Сабир аз вахт ичәрисиндә чох бөјүк 
шөһрәт газанды. 

Сабир ше’ринин тә’сириндэн мән дә кәнарда галмадым. Онун 
«Бәсдир, бу гәдәр башлама фәрјадә, әкинчи» мисрасы илә 
башланан ше ринә ҹаваб олараг «Рәһм ејлә, тәрәһһүм чағыдыр, 
хан, сәнә гурбан» мисрасы илә башланан «Хан вә 
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әкинчи» ше рини јаздым. Мәктәбләрдә тәләбәләр үчүн мүса- 
мирәләр вердијим заман бир тәләбә әкинчи, o бириси хан ги- 
јафәсиндә үз-үзә дуруб бу ше’рлэри бәнд-бәнд охујурдулар. 

Сабирин ән јахын вә сәмими досту Аббас Сәһһәт иди. Сәһһәт 
Шамахыда бүтүн күнләрини онунла бирликдә кечирәрди. 

«Молла Нәсрәддин»ә јазмаға башладыгдан сонра Сабир 
Сәһһәт илә бәрабәр тез-тез Бакыја кәлирдиләр. Бә’зән онлар 
күнләрлә Бакыда галыр, ахшамлар чох заман бизә кәлирдиләр. 0 
күн мәним үчүн бөјүк бајрам олурду. Бу ики дост шаирин ширин 
вә сәмими сөһбәтләри мәни o гәдәр мәшғул едирди ки, онлар 
кетдикдән сонра белә јатағымда һәмин ширин дәгигәләри, 
саатлары хатырлајыр, һәјәҹанымдан көзләримә саатларла јуху 
кетмирди. 

Сабир илә Сәһһәт бир јердә һәр мәҹлисә јарашыг верирдиләр. 
Сабир өзүнәмәхсус бир тәрздә, инҹә бир мәзаһ илә данышар, 
анҹаг өзү күлмәзди. 

Сәһһәт ортабојлу, хошсима, ширинсөһбәт бир инсан иди. 
Көзәл, тэ’сирли данышыг исте’дадына малик олмагла бәра- бәр, 
кәскин һафизәјә дә малик иди. Өзүнүн вә башгаларынын 
ше’рлэрини әзбәрдән биләр, o гәдәр көзәл охурду ки, һәтта зәиф 
ше’р дә онун ағзындан чыхдығы заман ҹанланарды. Шамахы 
үрәфасы Сәһһәтин бу хүсусијјәтини Шамахы шаирләриндән 
Баһар Ширванијә бәнзәдирдиләр. 

Сабирин, Сәһһәтин икииҹи сәмими досту Бакыда мүәллим- 
лик едән Маһмудбәј Маһмудбәјов иди. Маһмудбәј аз данышан, 
чох чалышан, тәмиз вә виҹданлы бир инсан иди. Ипәк кими 
јумшаг хасијјәти вар иди. Јашча биздән бөјүк олдуғуна көрә 
мүәллимләр она «Маһмуд әми» дејирди. О, чох фәал бир маариф 
хадими иди. Педагокиканын сон наилијјәтләриндән хәбәрдар 
олан бу гајғыкеш мүәллим јени дәрсликләрин јаранмасында да 
чох бөјүк хидмәтләр көстәрмишдир. 

Јај тэ’тили мүнасибәтилә шамахылы мүәллимләр Шамахыја 
топландыглары заман Сабир илә Сәһһәтә санки бајрам кәлирди. 
Мүәллимләр, еләҹә дә Маһмуд әми һәр икисинин руһуна вә 
зөвгүнә мүвафиг pye јазычылары вә шаирләри илә онлары таныш 
етмәјә чалышырды. Сабир вә Сәһһәти ушаг әдәбијјаты илә дә 
марагландыран Маһмуд әми олмушдур. Маһмуд әми һәр ики 
шаирин ушаглар үчүн јаздыглары әсәрләри вә тәрҹүмәләри өз 
дәрсликләриндә чап едирди. Маһмуд әмидән башга, Сабирин вә 
Сәһһәтин Әлиҹаббар Оруҹәлијев, Ҹәмо Ҹәбрајылбәјли вә 
Фиридун бәј Көчәрли илә дә достлуг әлагәләри вар иди. 

Бир кеҹә Сабир илә Сәһһәтин бизә кәлдијиндән хәбәр тутуб 
Мәһәммәд һади дә кәлмиш, мәҹлисимиз бир аз да шән- 
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ләнмишдн. Мәһәммәд һади Ширван торпағынын јетишдирдији 
Сабир вә Сәһһәт кими хошсөһбәт вә мәҹлисара иди. Арамызда 
чох мүхтәлиф мәсәләләр һаггында, хүсусән мүасир әдәбијјат 
мәсәләләри һаггында гызғын сөһбәт башламышды. Башымыз 
сөһбәтә елә гарышмышды ки, кеҹәнин неҹә кечмәсин- дән хәбәр 
тутмамышдыг. Бир дә көрдүк ки, лампанын ишығы азалыр. Мән 
елә зәнн етдим ки, чырағын нефти гуртарыб. Пәнҹәрәјә бахыб 
көрдүм ки, сәһәрдир, һава ишыгланыр. 

Әдәби ҹәрәјанлардан, pye вә гәрб әдәбијјатындан чох аз 
хәбәрдар олмасына бахмајараг, Сабир инҹә бир зөвгә, һәјат 
һадисәләринә ајдын бир мүнасибәт бәсләмәк гүдрәтинә малик 
иди. O, Азәрбајҹан дилинин инҹәликләрини o гәдәр көзәл ду- 
јурду ки, әруз вәзниндән чох усталыгла истифадә едә билирди. 
Шаир сечдији мөвзуја көрә онун дилини дә дәрһал тапа билирди. 
Бу исә Сабирин ше’рлэриндэки реализмин гүввәтләнмәсинә сәбәб 
олурду. Гәзәл-гәсидә әдәбијјатынын тә’сири илә јазылмыш 
гәзәлләрин дили «Фүјузат» мәҹмуәсинин тә’сири илә јазылмыш 
мәнзумәләриндән фәргли олдуғу кими, «Молла Нәсрәддин» 
мәҹмуәсиндә јаздығы ше’рлэринин дили дә тамам башгадыр. 
Онда һәр дили тәглид едәҹәк вә мөвзуја көрә дә һәр uıe’pә вәзн 
сечә билмәјә бөјүк исте’дад вә мәһарәт вардыр. Мәсәлән: 

Ким нә дејир биздә олан гејрәтә, 
Гејрәтимиз бәллидир һәр милләтә.— 

ше’рини јүнкүл вә ојнаг вәзн илә јаздығы һалда, Иран шаһы 
Мәммәдәлијә: 

Мән шаһи-гәвишөвкәтәм, Иран өзүмүндүр! 
Иран өзүмүн, Реј, Тәбәристан өзүмүндүр! 
Абад ола, ја галса да виран өзүмүндүр 
Гануни-әсаси нәди, фәрман өзүмүндүр! 
Шөвкәт өзүмүн, фәхр өзүмүн, шан өзүмүндүр!— 

јаздығы бу сатирик ше’рэ дә ағыр вәзн интихаб етмишдир. 
«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин мәс’ул редактору Ҹәлил 

Мәммәдгулузадәнин кәскин сатирик фелјетонлары, һекајәләри, 
Сабирин абдар сатиралары мәчмуәнин бүтүн руһуну, мәзмунуну 
тәшкил едирди. «Молла Нәсрәддин»ин ады чәкиләндә, һәр шејдән 
әввәл, бу ики сима адамын гаршысында чанланырды. Лакин бә’зи 
әдәбијјатчылар, зијалылар Мирзә Чәлил илә Сабир арасында бир 
фәрг гојмаға чалышыр, бә’зиси Мирзә Ҹәлили даһа чох бәјәнир, 
бә’зиси Сабири үстүн тутурду. Биринҹиләр: «Сабири Мирзә 
Ҹәлил вә онун мәҹмуәси јетишдирмишдир» дејирдиләр. Белә 
мүбаһисә вә мүлаһизәләр һәтта Совет һакимијјәти гурулдугдан 
сонраја гәдәр дә давам едирди. 
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Азәрбајҹанда Совет һакимијјәтинин гурулдуғу илк илләрдә 
Сабир китабханасы мүдиријјәти Сабир һаггында бир мә’рузә 
етмәји мәндән хаһиш етди. «Молла Нәсрәддинми Сабири 
јетишдирмиш, јохса Сабирми «Молла Нәсрәддин»и 
шөһрәтләндирмиш?» мәсәләсини изаһ етмәји дә ајрыҹа гејд 
етдиләр. Мә’рузәмдэ XX әсрин әввәлләриндәки иҹтимаи-сијаси 
һәјаты баҹардығым гәдәр тәһлил вә характеризә едәрәк, нефт 
сәлтәнәти олан пролетар Бакысында зәһмәт илә капиталын үз-үзә 
кәлмәсиндән, бир-биринә зидд олан ики синиф арасында давам 
едән кәскин мүбаризәләрдән кениш мэ’лумат вердикдән сонра: 
«Молла Нәсрәддин» мәҹмуәси o мүһитин игтисади, иҹтимаи, 
сијаси вә мәдәни еһтијаҹындан доған бир варлыг вә амилдир. 
Бүтүн мүһүм әдәби һадисәләри доғуран амил һәјатын 
өзүдүр»—дедим. Она көрә дә нә «Молла Нәсрәддин» Сабири, нә 
дә Сабир «Молла Нәсрәддин»и јетишдирмишдир. һәр икисини 
јетшдирән o заманкы иҹтимаи мүһитдир. Анҹаг инкар етмәк 
олмаз ки, «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин јаратдығы үмуми 
тә’сир, онун охуҹуларда бөјүк бир мараг һисси ојадан орижинал 
карикатуралары Сабирин даһијанә илһамында донуб галмыш 
олан иҹтимаи һәҹв исте’дадына һәрәкәт, гүввәт, истигамәт верди 
вә бөјүк Сабирин мејдана атылмасы үчүн шәраит јаратды. 
Беләликлә, Сабир иҹтимаи нөгсанларымызы тәнгид едән 
ше’рлэри илә дәрин тә’сирли көзәл таблолар јаратды вә 
мәҹмуәнин гијмәт вә әһәмијјәтини охуҹуларын нәзәриндә гат-гат 
артырды. 

Азәрбајҹанда «Молла Нәсрәддин» кирмәјән ев аз олдуғу 
кими, ону охумајан адам да аз иди. һеч бир гәзет вә өзүнү бүтүн 
Шәрг аләмиидә бу гәдәр севдирә билмәмишдир. Бу бөјүк севкини 
доғуран, әсасән Азәрбајҹанын ики бөјүк әдәби симасы—Мирзә 
Ҹәлил илә Сабир олмушдур. 

Сабири билик вә мэ’луматы илә бөјүтмәк истәјәнләр ону чох 
кичилтмиш олурлар. «һопһопнамә» шаиринин бөјүклүјү онун 
мисилсиз бәдии әсәрләр јарада билмәсиндәдир. 

Сәһһәт әдәби һадисәләр, әдәбијјат тарихи һаггында чох 
кениш вә әтрафлы мә’лумата малик иди. Бу мәдәни шайр, һәјат 
һадисәлриндән даһа чох әдәби һадисәләрин өзүнү өјрәнмәјә 
чалышырды ки, бу да онун әдәби јарадыҹылығы гаршысында 
мүәјјән чәтинликләр јарадырды. 

Сәһһәт pye әдәбијјатыиы бөјүк бир мәһәббәтлә севирди. O, 
вахтынын мүһүм бир һиссәсини рус дилини даһа дәрин өјрәнмәјә, 
pye јазычыларындан тәрҹүмә етмәјә һәср едирди. Шайр pye 
шаирләринин бир чох дәјәрли әсәрләрини бөјүк мүвәффәгијјәтлә 
тәрҹүмә етмиш вә кәнҹ зијалыларымызы реалист pye әдәбијјаты 
илә таныш етмишди. Бу хүсусијјәтләринә көрә иди ки, һәлә 
1912-ҹи илдә чап етдирдијим «Күлзар» 
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дорслијиндә Сәһһәти әдәбијјатымызын «икинҹи Жуковски»си 
адландырмышдым. 

1905-ҹи ил ингилабынын доғурдуғу азадлыг күнәшинин 
сөнүк зәррәләри гәлбими истәдијим гәдәр иситмәдијиндән мәндә 
бәдбинлик әмәлә кәлмишди. һәмин тә’сир алтында 1905-ҹи илин 
ахырларында Шамахыдан гајытдыгдан сонра һәр ики достуму 
хатырлајыб, онлара «Вәтән» сәрлөвһәли бир ше’р јазыб 
көндәрдим. Мәнзумәдә дејилирди: 

Еј чешмимин өнүндә мүчәссәм, вәтән, вәтән! 
Гәлбим кими кәдәрләрә һәмдәм, вәтән, вәтән! 
Ахшам, сәһәр o күл үзүнү исладан нәдир? 
Көз јашларынмы, јохса ки, шәбнәм? Вәтән, вәтән! 
Өвлади-нахәләфми сәни салды бу күнә? 
Ејваһ, бу дәрдү мөһнәтә дөзмәм, вәтән, вәтән! 
Ач, ач o гәмли көксүнү, еј мөһнәт өлкәси, 
Бас бағрына бу Шаиги мөһкәм, вәтән, вәтән! 

Сабир илә Сәһһәт дә һәмин сәрлөвһәдә ајрыҹа бир ше’р јазыб 
мәктуб илә бәрабәр мүәллим Әлиҹаббар Оруҹәлијев васитәсилә 
көндәрмишдиләр. О ше’рлэри масамын гутусунда севә-севә 
сахлајырдым. Әл јазылары дүшкүнү олан Салман Мүмтаз һәмин 
ше’рлэри мүвәггәти заман үчүн мәндән алыб бир даһа кери 
гајтармады. O ики мәнзум мәктубдан бу күн анҹаг Сәһһәтин мәнә 
көндәрдији мәктуб әлдә едилмишдир. Сәһһәт мәним ше’римә белә 
ҹаваб вермишди: 

Шаига, нејләсин ахыр, сөјлә, бичарә вәтән? 
Тапмајыр сәһһәт үчүн дәрдинә бир чарә вәтән. 
Јохдур үммиди-шәфа һали-пәришанында, 
Охшајыр чох, белә бир хәстәвү бимарә вәтән. 
Вәтән оғланлары мүстәғрәги-хаби-гәфләт, 
Туш олубдур нечә мин залимү хунхарә вәтән. 
Јенә бу дәрдләрин чарәси Бакыдан олур, 
Чешми-үммид тутубдур ора, һәмварә вәтән. 

Сәһһәт Теһран дарүлфүнунунда охудуғу заман фарс вә 
франсыз дилләрини дә көзәл өјрәнмишди. O, фарсҹаны бир фарс 
зијалысы гәдәр көзәл данышыр, франсызҹа охудугларыны 
асанлыгла анлајырды. Сәһһәтин һәмин мәктубунда мәнә итһаф 
етдији бир ше’рлэ бирликдә франсыз шаири Жан Рамодан етдији 
«Нәғмеји-ордубеһишти» адлы тәрҹүмә дә вар иди. 
«Нәғмеји-ордубеһишти» ашағыдакы мисраларла башланырды: 

Чүн көрдүм олуб алма ағаҹлары чичәкли, 
Сордум, нијә олдуз әҹаба бөјлә бәзәкли? 
Еј алма ағаҹлары, нәдир сиздә бу һаләт? 

Ејләр o күмүш әлләриниз вәҹдә дәлаләт. 

Бакыда мүәллимлик етдијим үчүн Мирзә Ҹәлил илә та- 
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ныш ола билмәмишдим. Лакин ону әсәрләри илә хәјалымда 

ҹанландырдығым заман Сәһһәт кими хошсөһбәт, зарафатчы вә 

көзәл бир натиг олдуғуну тәсәввүр едирдим. Мирзә Ҹәлил 

һаггында бу илк тәсәввүрүмү Сабирлә Сәһһәт дағытды. Онлар 

бир дәфә бәрабәр Тифлисә кедиб, «Молла Нәерәддин» 

мәҹмуәсинин әмәкдашлары вә Мирзә Ҹәлил илә көрүшдүкдән 

сонра Бакыја гајытмышдылар. Адәтләри үзрә бу дәфә дә мәни 

унутмамыш, бизә кәлмишдиләр. һәр икиси Тифлис сәфәриндән 

чох мәмнун иди. Онлар көрдүкләрини, ешитдикләрини 

ширин-ширин нағыл едирдиләр. Хүсусән Мирзә Ҹәлилин 

јаваш-јаваш фикрини једирә-једирә сакит данышдығыны тәг- 

лид етмәкдән дојмурдулар. Мән анҹаг бу вахт Мирзә Ҹәлилин, 

сонралар көрдүјүм кими, азданышан, ағыртәбиәтли бир инсан 

олдуғуну өјрәнмишдим. 

1910- ҹу илдә Сабир Бакыја көчмәјә мәҹбур олдугдан сонра, 

Аббас Сәһһәт Шамахыда тәк галмышды. Сабир онун му- 

ниси-гәлби, мәһрәми-әсрари иди. Бүтүн дәрд вә севинҹләрини 

јалныз онунла бөлүшдүрүрдү. Достлугда Сабир кими сәдагәтли 

инсан аз тапылар. Сәһһәт бүтүн гәлби илә ону севир вә онун инҹә 

зарафатларындан зөвг алырды. Лакин Сабирин вахтсыз өлүмү бу 

достлуғун узун давам етмәсинә имкан вермәди. 

Сон заманлар Сабир тара ҹијәриндән шикајәт едир вә 

ағрыларынын кетдикҹә артдығыны сөјләјирди. Хәстәлик шид- 

дәтләнир вә онун чалышмасына мане олурду. Бакыда нә гәдәр 

мүалиҹә етдиләр, шәфа әсәри көрүнмәди. Нәһајәт, шаир Тифлисә 

кетмәли олду. Мирзә Ҹәлил ону хәстәханаја јерләшдирди вә 

әлиндән кәлән јахшылығы вә көмәклији еләди. Анҹаг Сабир 

сағалмады. Һәкимләр хәстәнин үмидсиз вәзијјәтдә олдуғуну вә 

анҹаг сон күнләрини јашадығыны сөјләдиләр. Шаир тәкрар 

Шамахыја гајытды, ҹијәрләринин ағрысындан хәстәлијинин 

узанмасындан o гәдәр тәнкә кәлмишди ки, өзү Дә өлүмүнү арзу 

едирди: 
Истәрәм өлмәји мән, лејк гачыр мәндән әҹәл, 
Көр нә бәдбәхтәм, әҹәлдән дә кәрәк наз чәкәм. 

1911- ҹи илин јај ајларында бөјүк шаир өлүмүн инсафсыз 
пәнҹәсиндә ҹаныны тәслим етди. Бу гара хәбәр чох сүр’әтлә 
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Азәрбајҹанын һәр кушәсинә јајылды. Бу бөјүк итки бүтүн 

Азәрбајҹанын гәлбини јандырды. Сәһһәт дә, мән дә Сабирин 

өлүмүнә даир ајрыҹа бир uıe’p јаздыг. 

Сәһһәтин јеканә муниси-гәлби олан «һопһопнамә» шаири- 

нин вахтсыз өлүмү, онун бүтүн варлығыны сарсыдыб шашгын 

бир һала кәтирмишди. Бу өлүм Сәһһәтә үч-дөрд ил өзүнә ҝәл- 

мәјә имкан вермәди. О, чох аз јазыр, сөһбәтләриндә һәмишә 

Сабири хатырлајыр, кәдәрли бир һәјат кечирирди. Шаир сус- 

муш, јалныз кимсәсиз бир гәриб кими јашајырды. Сәһһәтин 

јахын достларындан олан Фиридун бәј Көчәрлијә көндәрдији 

ҹаваб мәктубу, онун бу илләрдә кечирдији әһвали-руһијјәни чох 
ајдын ифадә едир: 

«Јазмысан тазә нә шејләр?»—дејә сордун мәндән, 
Руһумун тарына мизрабзән олдун, гардаш! 
Сабир илә белә мәктубу чох алдыг сәндән, nәp нә 
јаздыгса она бани сән олдун, гардаш!.. ...Лејк чох 
чәкмәди, дөвран бизә бидад етди. 
Ah, o ҹәмијјәтимиз тезҹә пәришан олду. Мөвти-Тәрраһ 
сәфа бәзмини бәрбад етди. 
Сабир өлдү, демирәм,—ше’р еви виран олду. Јазмаға 
мане олур тәфригә дүшдүкләримиз, Ағларам, хатирә 
кәлдикҹә күлүшдүкләримиз. 
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Әли Мәммәд Мустафаје! 

САБИР ҺАГГЫНДА ХАТИРӘЛӘРИМДӘН 

Јахшы јадымдадыр. Јај тә тили ** 
күнләри иди. Шамахыда идик. һәвәскар јолдашларла бирликдә 
Нәҹәфбәј Вәзировун «Ја- ғышдан чыхдыг, јағмура дүшдүк» адлы 
әсәрини тамашаја ғојмаға һазырлашырдыг. Биз тамашанын 
мәшгини кечирирдик. Тамаша верәҹәјимиз бинанын алт 
мәртәбәсиндә «Үхүввәт» адлы мәктәб јерләширди. Сабир дә бу 
мәктәбдә дәрс дејирди. O заманлар пәрдә галхмаздан әввәл кәрәк 
бир хор охунајды. Хору ифа етмәк үчүн бизим адамларымыз јох 
иди. Јолдашлар мәндән Сабирлә көрүшүб, она бир ше’р јаз- 
дырмағы... иштирак етмәји хаһиш етдиләр. Мәктәбә кетдим. 
Сабир шакирдләрлә бирликдә мәктәбин һәјәтиндә отурмушду. 
Јолдашларын хаһишини она сөјләдим. Сабир голума кириб, мәни 
мүәллимләр отағына апарды вә бир парча ағ кағызда ашағыдакы 
бу ше’ри јазды: 

Елмин иззәти пајдар олур, 
Ҹәһлин никбәти чаншикар олур, һәр 
кәс елм охур, бәхтијар олур, 
Милләт елмлә сәрәфраз олур. 

Охујун, әзизләр! 
Охумаг заманыдыр, 
Охумаг һәр адәмин 
Әбәди нишаныдыр... 

Ше’р мәним чох хошума кәлди. Мән Сабирдән бу ше’ри өз 
шакирдләринә хорла охутдурмағы хаһиш етдим. Тамаша кеҹәси 
Сабир ушаглары илә бирликдә тамаша салонуна ҝәлди. Онлар 
пәрдәнин габағында дуруб, һәмин ше’ри авазла охудулар. 
Тамашанын кедиши заманы биз Сабирдән хаһиш етдик ки, галыб 
әсәрә ахыра гәдәр тамаша етсин. O бизә белә ҹаваб верди: 

— Чох мәмнунијјәтлә галардым, анҹаг өзүнүз билирсиниз ки, 
ушаглар һамысы шәһәрин ашағы һиссәсиндә, мәктәбдән чох 
узагда јашајырлар. Мән кәрәк онлары өзүм евләринә апарыб, 
валидејнләринә чатдырам,—дејиб биздән ајрылды. 

<rАзәрбајчан мүәллими», 26 ијул 1956, M 30. 
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Әзиз Шәриф 

САБИР ТИФЛИСДӘ 

1936-ҹы илдә, Сабирин өлүмүнүн 25 
иллији гејд едилән заман Бакы гәзет вә журналларында бир нечә 
хатирә, o ҹүмләдән мәним дә гысаҹа хатирәм чап едилмишди. 
Сабирлә таныш олан заман мәним он алты јашым вар иди, 
кимназијада охујурдум вә Сабирин «Молла Нәсрәддин 
журналыида чыхан ше’рлэрини әзбәрДән билирдим, өзүнү исә 
гызғын кәиҹлик мәһәббәтилә севирдим. 

O вахтдан аз гала јарым әср кечир, она көрә дә Сабирлә биркә 
«Молла Нәсрәддин» журналынын редаксијасында јашадығым 
күнләрин тәфсилаты јаддан чыхмышдыр, лакин Сабирин 
меһрибан симасы, онун јумшаг һәрәкәтләри, ширин сөһбәтләри 
јаддан чыхмаз. 

Журналын редаксијасы Тифлисдә—Давидовски күчәсиндә 
(инди бу күчә Бесики адланыр) 24 нөмрәли евин икинҹи мәр- 
тәбәсиндә јерләширди. Мәтбәхин јанындакы балаҹа отагда мән вә 
Өмәр Фаиг Не’манзадэнин баҹысы оғлу Әһмәд Өмәрбәјов 
(Пепинов) јашајырды. Бу отагдан башга, редаксијанын дөрд бөјүк 
отағы да вар иди ки, бунлардан бири—күчәјә бахан дәмир 
балконлу бөјүк отаг Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин кабинети иди. 
Онунла јанашы, һәјәтә бахан бөјүк отаг һәм јемәк отағы, һәм дә 
журналбүкүлән, көидәрилмәјә һазырланан вә сахланан отаг иди. 
Евин һәјәти Мтатсминда (мүгәддәс дағ демәкдир) күчәсинә 
чыхырды. һәмин бу һәјәтә бахан тәрәфдән кениш шүшәбәндимиз 
вар иди ки, бурада мәрмәр әлүзјујан гојулмушду вә чох вахт биз 
бурада әјләнирдик. Ö заман, 1911-чи илдә Ҹәлил Мәммәдгулузадә 
һәмидә ханымла Гара- бағда Кәһризли кәндиндә јашајырды. 
Журналы исә 1910-ҹу ИЛ 10 нојабр тарихли 36-ҹы нөмрәсиндән 
башлајараг мүвәггәти редактор Мәммәдәли Сидги идарә едирди. 
Әһмәддән вә мәндән башга редаксијада Ҹәлил 
Мәммәдгулузадәнин мүәл- лим икән Неһрәм кәндиндә алдығы 
һәлимә адлы биринҹи арвадындан олан он дөрд јашлы гызы 
Мүнәввәр, баҹысы Сәкинә ханым, Кәнкәрлинин оғлу он ики 
јашлы Әбил вә Манја Добродејева адлы он алты јашлы бир рус 
гызы олурду. Бизим јашадығымыз евин даими гонаглары 
Мәммәдәли СиД' гинин кичик гардашы, дәрзи шакирди, он 
доггуз-ијирми јаш- 
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лы Мәһәммәдһәсән вә журналын баш мүрәттиби, кәнҹ зијалы 
фәһлә Исмајыл һәсәнзадә һәгги иди. 

«Молла Нәсрәддин» журналынын нөвбәти нөмрәси мәт- 
бәәдән редаксијаја кәлән кими биз кәиҹләр өз дәрс вә ишлә- 
римизи гојуб јемәк отағына топлашар вә журналы почт үчун 
һазырламаға башлардыг. 

Журналы почт үчүн һазырламаг ишини биз дејә-ҝүлә бир 
ахшама көрүб гуртарардыг, cәhәjp тездән исә һамбал журнал 
нүсхәләрини почта апарарды, галан нүсхәләр исә һәмин отағын 
диварлары боју хүсуси гајырылмыш гәфәсәләрә јығыларды. 
Журналын һәр нөмрәси үчүн ајрыҹа гәфәсә вар иди ки, бу да 
журналын еһтијатыны тәшкил едирди. һәр илин ахырында бу 
нөмрәләрдә иллији ҹилдләнәр вә сатыша бура- хыларды. 

Биз һамымыз «Молла Нәсрәддин»ин ән фәал мүхбирләриии 
узагдан-узаға таныјар вә севәрдик. Бунларын ичиндә шәхсән 
көрмәдијимиз Сабир вә һәрдәнбир редаксијада көрүнән 
һагвердијев биринҹи јери тутардылар. Буна көрә дә Сабирин 
хәстәлик хәбәри бизи нә гәдәр кәдәрләндирдисә, онун Тифлисә 
кәлиб бизимлә бир бинада јашамаг хәбәри бизи олмазын дәрәҹәдә 
севиндирди. 

Мән хатирә јазмаг фикриндә дејиләм. Сабирлә әлагәдар 
олараг, бүтүн јадымда галан һадисәләр һаггында мән һәлә ијирми 
ил габаг јазыб мүхтәлиф мәтбуат органларында чап етдирмишәм. 

Бурада мән јалныз Сабирин өз дәст-хәтилә атам Гурбанәлијә 
јаздығы мәктубундан бәһс едәҹәк вә журналын сабиг мүвәггәти 
редактору Мәммәдәли Сидгинин әлјазмасы һалында олан 
хатирәсиндән мэ’лумат верәҹәјәм. 

Мәсәләни ајдынлашдырмаг үчүн габагҹадан демәлијәм ки, 
Гурбанәли Шәрифзадә Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин һәм- јерлиси вә 
јахын досту олмагла бәрабәр, «Молла Нәсрәддин» журналынын 
фәал иштиракчыларындан иди, мүхтәлиф имзаларла она мәгалә вә 
фелјетон көндәрәрди. Әбдүррәһимбәј һагвердијевин кечмишдә 
«һүҹум» журналында чап олунмуш хатирәсиндән мә’лумдур ки, 
«Мәшәди Мозалан бәјин сәја- һәтнамәси» адлы бөјүк әсәрин дә 
бир һиссәсини Гурбанәли Шәрифзадә јазмышдыр. 

Беләликлә, «Молла Нәсрәддин» журналынын фәал мүһәр- 
рирләри арасында Гурбанәли Шәрифзадә дә вар иди. Онун әлдә 
галан кағызлары ичиндә Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин, 
Әбдүррәһимбәј һагвердијевин, Мәммәдәли Сидгииин, һүсејн 
Ҹавидин, Тағы Шаһбазинин, Өмәр Фаигин вә саир әдиб вә 
иҹтимаи хадимләрин мәктублары вардыр ки, бунларын liar- 
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гында, јери кәлдикҹә, охуҹуларымыза мә’лумат верәҹәјәм. Лакин 
бу мәктублар ичиндә ән бөјүк гијмәтә малик оланлардан бири 
Сабирин Тифлисдән Нахчывана көндәрдији јеҝанә мәктубудур. 

1911'Ҹи ил февралыи 6-да јазылмыш бу мәктуб «Руһум, 
чаным, Шәрифзадә!» кими олдугҹа меһрибан вә сәмими мүра- 
чиәтлә башланыр. Сонра Сабир өз ишләриндән хәбәр верир. Белә 
мэ’лум олур ки, Сабир Тифлисә февралын әввәлиндә кәлмиш вә 
өзү илә бәрабәр Шамахы әһлиндән бир «намүнасиб» јолдашыны 
да кәтирмишдир ки, онун һансы ишинә исә Тифлисдә «сурәт 
вермәк» лазым имиш. Буна да Сабири мәҹбур едән араларындакы 
гоһумлуг олмушдур. һәмин јолдаш вә гоһумун иши дүзәләндән 
сонра «Молла Нәсрәддин» журналынын баш мүһәррирләриндән 
вә баниләриндән бири олан Өмәр Фаиг шаири дүшдүјү мәнзилдә 
гојмајыб, евә, «јә’ни Мирзә Ҹәлил бәрадәримкилә» кәтирмишдир. 
Беләликлә, Сабир февралын 4-дән е’тибарэн «Молла Нәсрәддин» 
журна- лынын редаксијасында јашамаға башлајыр. 

Бу тарих бу күнә кими мэ’лум дејилди, һәр һалда бир јазылы 
сәһифәдә мәнә раст кәлмәмишдир. Инди мэ’лум олур ки, Сабир 
Тифлисә февралын 1-дә кәлмиш, үч күн өз шамахылы јолдашы вә 
гоһуму илә һарада исә галандан вә онун ишини дүзәлдәрәк јола 
саландан сонра, февралын 4-дә «Молла Нәсрәддин» журналынын 
редаксијасына көчмүшдүр. 

Бу мэ’луматы верәндән сонра, Сабир бир сәтир дә мүвәггәти 
редактор Мәммәдәли Сидгини (Сидгизадә) вә мәни (Мәхдумунуз 
Әбдүләзиз) јад едиб биздән «зијадәсинҹә разы» олдуғуну 
билдирир. 

Мәктубун ән әһәмијјәтли һиссәси дә бу сәтирдән сонра 
башланыр. Бурада биз Сабирин хәстәлик тарихиии өз дилин- дән 
дүзкүн өјрәнирик. Мэ’лум олур ки, Сабирин хәстәлији Бакыда 
сентјабрын бириндән башламышдыр. Үч ај (1910-ҹу ил сентјабр, 
октјабр, нојабр ајлары) хәстә шаир Бакыдакы докторлар 
тәрәфиндән мүалиҹә едилмишдир, сонра исә Шамахыја 
гајытмалы олмуш вә бурада ики ај (1910-ҹу илин декабр вә 
1911-ҹи илин јанвар ајлары) «мохтурлар гапысында тәзјии-һәјат» 
етмишдир. Хәстә шаир дәрдинә әлаҹ тапа билмәдијиндән вә 
нәһајәт, мүалиҹә үчүн Тифлисә кәлдијиндән кәдәрли-кәдәрли 
хәбәр верир. 

Хәстә шаиримизин Тифлисдә һансы һәкимә мүраҹиәт етдији 
вә нә кими мүалиҹә едилдији бу күнә кими мә’лум дејилди. Инди 
исә Сабир өзү мәктубунда белә мә’лумат верир ки, илк дәфә ону 
мүалиҹә едән доктор Рудников тара ҹијә- 
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ринин шишдијини мүәјјән етмиш вә хәстәјә дава јазмышдыр. 
Мәктубдан көрүнүр ки, бөјүк шаир өзүнү чох зәиф һисс 

едирмиш. Бир јердә Сабир, мәктуб јаздығы достуну арзу стдијини 
билдириб әлавә едир: 

«Тифлис сојугдур, печин гырағындан ајрылмајырам, сиз дә 
күрсүдән чыха билмәзсиниз, зәнн едирәм». 

Бу сөзләрдән сонра хәстә шаир, неҹә көрүшәҹәкләри һаг- 
гында һәсрәтли-һәсрәтли суал вериб ҹүмләсини «сағлыг олсун» 
сөзләри илә битирир. Мәктубун сонунда исә o, «гараладығым 
сәтирләрдән һалым сизә мә’лум олар, зәнн едирәм» сөзләри илә 
һалынын хејли пәришан олдуғуна ишарә едир. 

Бу сәтирләрдән Сабирин o заман нә гәдәр ағыр вәзијјәтдә 
олдуғуну, дәрин изтираб чәкдијини дујмаг чәтин дејилдир. 

O вахтдан аз гала јарым әср кечмишдир, лакин бу күнә кими 
севкили шаиримизи хатырлајанда o нахт ҝөрдүјүм Сабир әминин 
ҹанлы сурәти кәлиб көзүмүн габағында дурур. Биз, редаксијадакы 
кәнҹләр, ону нә гәдәр севирдик, онун һәр бир һәрәкәтини неҹә 
дәрин һөрмәтлә изләјир, онун һәр бир сөзүнү нә гәдәр гызғын м ap 
ar вә диггәтлә динләјирдик. Онун дэринмэ’налы, ири гара көзләри 
бизә нә гәдәр меһрибан, нә гәдәр мәһрәм иди вә даима күлән бу 
нурани көзләрдә бә’зән нә гәдәр дәрин кәдәр көрүнүрдү! Бу кәдәр 
күндән-күнә артырды вә сон күнләрдә, Сабир хәстәханаја 
гојуландан габаг- бахышларында тәбәссүм, надинҹ бир күлүш 
көрмәјә адәт етдијимиз бу ҹазибәдар көзләрдә биз јалныз изтираб, 
гүссә ҝөрүрдүк ки, бу да бизим гәлбимизи парчалајырды. Сабирин 
чох јашамајаҹағыны дујар кими, чох вахт биз кизлин бир ҝушә 
тапыб, орада һычгырты илә ағлајар, көз јашымызы ахыдардыг. 

Бизим үчүн Сабир јалныз севә-севә охудуғумуз еһтираслы 
сатираларын мүәллифи дејил, ејни. заманда севкили, меһрибан, 
әзиз, доғма Сабир әми иди. Буна көрә дә онун хәстәлији бизә 
икигат тә’сир едирди. 

Сабир хәстәханадан чыхыб јенидән редаксијаја гајыданда 

* «һопНопнамә»нин 1914-ҹү илдәки чапында «Мәрһум Сабир әфәндииин 
нахош олдуғу һалда Тифлисдән рәфиги Сәһһәтә јаздығы ахырынҹы мәктублары» 
башлығы илә ики мәктубун мәзмуну дәрҹ едилмишднр. Бу мәктубларда Сабир 
доктор Каспарјанс вә Гантемировун адларыны чәкир (сәһ. 335—336), бу 
мәктублардан мэ’лум олур ки, Тифлисдә Сабири бир «ечә тәбиб мүалиҹә етмишдир. 

һәмин мәктублардакы тарихләрин (15 вә 27 ијун 1912-ҹи ил) дүзкүн олмадығы 
(Сабир 1911-ҹн илдә вәфат етмишди, өзү дә Тифлисдән апрел ајында кетмишди) 
мүәјјән шүбһә јарадыр. Тәәссүф олсун ки, бу мәктубларын орижиналы әлдә јохдур вә 
китабда чап олунмуш мәзмуну јохламаг мүмкүн дејил. 
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онун һалы лап хараб олмушду. Достум Әһмәд Пепинов бэ’зэв 
кечәләр хәстәнин јанында отурарды ки, лазым олса она гуллуг 
етсин. О заман Әһмәд, шаирин ҝеҹәләр бэ’зэн сајыгладығыны, 
тез-тез «Сәријјә» дејә өз гызыны чағырдығыны, һәтта ше’рлэ 
данышдығыны сөјләјирди. Јадыма кәлир ки, о заман Сабирин 
сајыгларкән дедији сөзләри Әһмәд бир дәфтәрчәјә јазмышды. 
Сонра бу дәфтәрчә, јәгин ки, итиб батмышдыр. 

Сабир, Шәрифзадәјә јаздығы мәктубун икинҹи јарысыны 
редаксија вә журнал ишләринә һәср едәрәк хәбәр верир ки, һәлә 
Шамахыда икән Ҹәлил Мәммәдгулузадә февралын 15-нәгәдәр 
кәнддән Тифлисә кедәҹәјини билдирмиш, Фаиг әфәнди исә 
Сабири кәнар мәнзилдән чыхарыб редаксијаја кәтирәндән сонра 
өз кәндинә (Ахасха рајону Азғур кәнди) кетмиш вә шаирдән 
ајрыларкән она тапшырмышдыр ки, Шәрифзадәр мәктуб јаздыгда 
ондан да салам сөјләсин вә әлавә етсин ки, «онун мәктубуна ҹаваб 
јазмаз исәм, гијамәтми гопар?». 

Охуҹу бу ҹүмләнин әсл мэ’насыны билмәдији үчүн она һеч 
бир әһәмијјәт вермәз. һалбуки бу «гијамәтми гопар» ҹүмләсинин 
хүсуси мә’насы вә мараглы тарихчәси вардыр. Мә’лум олдуғу 
үзрә түрк демократ шаири вә драматургу Намиг Камалын «Вәтән» 
адлы драмасында бир чавуш сөзбашы «гијамәтми гопар?» 
ҹүмләсини тәкрар едир. О заман бу пјес тез-тез сәһнәдә гојулурду 
вә түрк чавушунун бу ҹүмләси бир нөв зәрби-мәсәл хасијјәти 
алмышды. 

Сабирин мәктубу јазылан күн Гурбанәли Шәрифзадәнии 
«Гијамәтми гопар?» сәрлөвһәли фелјетону «Молла Нәсрәддин» 
журналынын нөвбәти алтынҹы нөмрәсиндә чап едилмишди. Бу 
нөмрә февралын 7-дә чыхмышдыр. Өмәр Фаигин Шәрифзадәјә 
мүраҹиәтлә «гијамәтми гопар?» ҹүмләсини ишләтмәси 
фелјетонун чатдығына вә журналда чап едилдијинә бир ишарә илә 
дејилдијини еһтимал етмәк олар. 

Бу фелјетонда мүәллиф мүхтәлиф сијаси мәсәләләрдән 
данышараг һәр дәфә фикрини «гијамәтми гопар?» ҹүмләсилә 
тамамлајырды. Фелјетонун биринҹи вә икинҹи абзасы о заман 
Тәбриз мүҹаһидләринин мүртәҹе Рәһим хана гаршы мүбари- 
зәсинә һәср едилмишди. 

«Әкәр Гарадағ ајысы Рәһим ханы Тәбриздә ҹәлал илә ис 
тигбал едиб гәдәмләринә дөшәнсәләр вә өз күнаһларыны бо- 
јунларына алыб ондан үзр истәсәләр, гијамәтми гопар? 

Әкәр Рәһим хан бир аздан сонра онларын күнаһындае кечиб 
фүрсәт вахтында дүбарә Тәбризи мүһасирә едиб, Азәрбајҹаны 
одлајыб јандырса вә арвадлар... лэ’нэт сәнә шејтан ha! Гијамәтми 
гопар?» 

Бу сәтирләрдә үмумијјәтлә «Молла Нәсрәддин» журналынын 
мүһәррирләринә, биринҹи нөвбәдә онун баш редактору 
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ҸЈӘЛИЛ Мәммәдгулузадәнин гәләминә мәхсус ришхәнд, истеһза вә 
тэ’нэни дујмамаг олмаз. 

«Әкәр Маку, Гарадағ, Әрдәбил маһалларында зорба ағалар вә 
гочаг мүлкәдарлар, зәрбдәст сејидләр вә бојнујоғун моллалар 
бичарә рәијјәтин вә јазыг әкинчинин дәрисини сојуб ганларыны 
әмәндә Азәрбајҹан әјаләт күбәрасы кәнардан дуруб бигејданә 
тамашачы олса, гијамәтми гопар?». 

Фелјетонун әксәријјәти Ирандакы сијаси вә иҹтимаи вә- 
зијјәтә аиддир, лакин бир абзас да Гурбанәли Шәрифзадәнин доғма 
шәһәри Нахчывандан хәбәр верир. 

«Әкәр Нахчыван мәшәди, кәблеји вә һаҹылары саггалла- 
рыны гырмызы бојамасалар, гијамәтми гопар?». 

Фелјетонун сонунҹу абзасы диггәтәлајигдир: 
«Әкәр мәним бу «гијамәтми гопар»ым, «Вәтән» театрында- 

кы Абдулла Чавушун «гијамәтми гопар»ындан узун олса, ги- 
јамәтми гопар?». 

Фелјетон «һаҹылејләк» имзасы илә чап олунмушду. 
Ҝөрүндүјү кими, Фаиг әфәндинин илк бахышда бир гәдәр 

мүәммалы вә анлашылмаз көрүнән ҹүмләсиндә мүәјјән әһвалатла 
бағлы мэ’на вардыр. 

Мирзә Әләкбәр Сабир мәктубуну тамамлајыб имзалајандан вә 
тарих гојандан сонра «ҹаваб јазасыныз, риҹа едирәм» сөзләрини 
әлавә едир. Бунунла мәктубун үчүнҹү сәһифәси битир. Лакин бу 
сәһифәнин далында, мәктубун сон сәһифәсиндә Сабир «Аризи 
гәмләр әлиндән ки, башым шишмиш иди» сәтри илә башланан өз 
мәшһур рүбаисини јазмышдыр ки, бу барәдә биз кечән ил 
«Әдәбијјат вә инҹәсәнәт» гәзетинин сәһифәләриндә охуҹулара 
гыса мэ’лумат вермишдик. Бурада јалныз тәкрар етмәк истәрдик 
ки, Сабирин чапдан чыхмыш бүтүн* китабларындакы рүбаиләрдән 
фәргли олараг, бу рүбаи hәмин мәктубдакы әлјазмасында 
ашағыдакы шәкилдә јазылмышдыр: 

Аризи гәмләр әлиндән ки, башым шишмиш иди, 
Зәнн едәрдим, она бәлкә едә чарә ҹијәрим. 
Бәхти-мәнһусими көр! Мән бу тәмәннада икән, 
Башлады шишмәјә инди үзүгарә ҹијәрим. 

Хәстә Сабирин Тифлисдә јашадығы вә мүаличә едилдији 
ҝүнләри ишыгландырмаг үчүн «Молла Нәсрәддин» журналынын 
(1910-ҹу ил 13 нојабр тарихли 36-ҹы нөмрәсиндән башлајараг 
1911-ҹи ил 16 март тарихли 11-ҹи нөмрәсинә гәдәр) мүвәггәти 
редактору Мәммәдәли Сидгинин хатирәләри гијмәтли материал 
верир. 
Совет дөврүндә, узун мүддәт «Коммунист» гәзетиндә чалышан вә 
Бакынын, журналист, јазычы вә зијалылары apa- 
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сында «Мнрзә» адыјла танынан Мәммәдәли СИДГҺ атасы мәшһур 
мүәллим вә шаир Мәммәдтағы Сидгинин һәјатындан мәннм бнр 
елми әсәрим үчүн мүфәссәл хатирә јазмаға башламышды. 
Сонрадан өз хатирәсини давам етдирәрәк, өз һәјатындан, сонра 
исә Тифлисә чағырылыб бурада «Молла Нәсрәддин» 
журналынын мүвәггәти редактору сифәтилә ишләдијиндән 
јазырды. 

Мәрһум Мәммәдәли Сидгинин кағызлары арасында онук 
1931-ҹи илдә, Сабирин вәфатынын ијирми иллији мүнасибәтилә 
гараладығы хатирә да тапылды. Бу хатирә Сабирин Тифлисдәки 
күнләринә аид олараг, ијирми бир сәһифәдән ибарәтдир вә чох 
тәләсик јазылмышдыр. 

Бу әлјазмасы сәлигәсиз вә јарымчыг олдуғу үчүн бу шә- 
килдә чап едилә билмәсә дә, ондан истифадә етмәк мүмкүндүр. 

Хатирәнин әввәлиндә Мәммәдәли Сидги, Ҹәлил Мәммәд- 
гулузадәннн Сабир һаггында олан јаздығы мәктубундан бир 
парча кәтирир: 

«Сабир бу јахынларда мүалиҹә үчүн Тифлисә кәләҹәк. Ону 
редаксијада сахла, истираһәтинә чалыш. Мүалиҹәсинә һәр ҹә- 
һәтдән өзүн диггәт ет. Тифлисин мәшһур профессор вә һәким- 
ләринә көстәр. Хәстәханада јатмаг лазым кәлсә, хәстәханаја гој. 
Јемәјинә, ичмәјинә фикир вер. һәр барәдә ондан муғајат ол. 
Хәрҹдән горхма. Hә лазым олса, мәнә хәбәр елә». 

Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин бу мәзмунда олан мәктубу әлдә 
јохдур. Лакин Ҹәлил Мәммәдгулузадә бу сәтирләри јаза биләрди, 
чүнки о да журналын башга мүһәррирләри кимит Сабири олдугҹа 
јүксәк гијмәтләндирир вә севирди. 

Сабирин хәстәлијиндән сөһбәт ачараг, Мәммәдәли Сидги 
јазыр ки, өмрүндә бир чох ағырлыглар вә аҹы күнләр кечирән 
Сабирин тара ҹијәри шишмәјә башламышды. Санҹы она чох 
әзијјәт верирди. Бә’зән Сабири елә бәрк санҹы тутурду ки, чәтин 
нәфәс алырды. Кеҹәләр чох нараһт јатырды. Хәстәлик ону зәиф 
бир һала салыб чох арыглатмышды. Мә’налы во мүхтәсәр 
данышан вә һәмишә һазырҹаваб олан Сабир хәстәлијин 
ағырлығындан чох вахт данышмаға белә имкан тапмырды. 

Сабири Тифлисдә мүалиҹә едән һәкими хатырлајараг, 
Мәммәдәли Сидги профессор Малининин адыны чәкир: «Ҹәлил 
Мәммәдгулузадәнин тапшырығы үзрә Сабирин мүалиҹәсини һеч 
дә јубандырмадан сабаһы күн, јанылмырамса, Тифлисин мәшһур 
профессорларындан Малининин јанына апардым». 

Сабирин мәктубундан бәһс едән ирәлики сәтирләрдән оху- 
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ҹу Сабири мүаличә едән һәкимии Рудников олдуғуну билир. 
Көрүнүр, һәкимин адында Мәммәдәли Сидги сәһв етмишдир. 
Бәлкә бел ә дә ола биләр, чүнки илк дәфә Сабири Рудникова 
көстәрмишләр, сонра исә профессор Малинини дә мүалиҹәјә» ҹәлб 
етмишләр. һәр һалда бу мәсәләдә Сабирин өз көстәриши бизим 
үчүн шүбһәјә јол вермәјән бир һәгигәт олмалыдыр. 

Тифлисдә редаксијада јашајан заман Сабир Ҹәлил Мәм- 
мәдгулузадәнин кабинетиндә јатарды вә күнүнүн чохуну бурада 
кечирәрди. Мәммәдәли Сидги дә буну тәсдиг едәрәк јазыр ки, o, 
Сабирлә бир отагда јашајарды. Сабир һәр күн дәрманлары 
вахтлы-вахтында ичир вә ахшамлар гара чијәринин үстүндән сағ 
бөјрүнә дәрман сүртәрди. 

Бу дәрманы сүртмәдән әввәл һәким дәрман сүртүләҹәк јери 
спирт, јахуд ади apar илә јумағы тапшырмышды. Бир дәфә 
хәстәнин бөјрү арагла сүртүлән заман Сабир өзүнәмәхсус 
зарафатјана бир тәрздә демишдир: 

— Халг арағы гарнынын ичинә төкүб кеф чәкир, мән бәдбәхт 
исә гарнымын үстүнә сүртүб әзијјәт чәкирәм. 

Тәбиб дәрманларла бәрабәр Сабирә нә кими хөрәкләр јемәк 
лазым олдуғуну да сөјләмишди. Она көрә дә редаксија- нын 
ашпазы Арсен адлы бир күрҹү һәр күн хәстә шаир үчүк ајрыҹа 
наһар вә шам һазыр едәрди. Лакин Сабир Шәрг хөрәкләрини 
севдијиндән һәрдәнбир Тифлисин Шејтанбазар мәһәлләсиндән она 
пити, чилов, кабаб вә лаваш кәтирилирди. 

Мәммәдәли Сидги бело бир һадисәни хатырлајараг јазыр: 
«Бир кеҹә мән редаксијаја кеҹ кәлмишдим. Көрдүм ки, Сабир 
јатыб, стол үстә узун бир кағызда бөјүк һәрфләрлә бу сөзләри 
јазмышдыр: «Бу лаваш, је јаваш, јат јаваш!» кағызы галдырыб 
көрдүм ки, Сабир һәмин күн Шејтанбазара кедиб кабаб вә лаваш 
алыб, кәтириб, шам едиб, дәрманыны суртуб, јатыб, мәним дә 
пајымы сахламышдыр». 

Хәстәлијинә бахмајараг Сабир редаксија ишләринә көмәк- 
етмәк үчүн һәр күн редаксијаја кәлән бир чох гәзет вә жур- 
наллары нәзәрдән кечирәр вә нөвбәти нөмрәјә истәр јазы, истәрсә 
шәкилләр һаггында јарарлы мөвзулар верәрди. Бундағг башга, 
редаксијаја кәлән мәктубларла, хүсусән ше’рләрлә марагланараг 
Сабир онларын үзәриндә ишләјиб дүзәлтмәЈ1ғ дә чох севәрди. 

Доғрудан да «Молла Нәсрәддин» журналынын Сабир Тнф- 
лисдә олан заман чыхмыш нөмрәләрини вәрәгләсәк, онун ре- 
даксијада көстәрдији фәалијјәтин изләрини асанлыгла тапа 
биләрик. 

Журналын 7 феврал тарихли б-ҹы нөмрәсиндә Сабирин' 
«Әзраилин исте’фасы» башлыглы сатирасы чап олунмушдур. 
Мә’лум олдуғу үзрә, бу сатирада Әзраил аллаһа мүрачиәтлә* 
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онун гулларындан мин-мин нәфәрин ҹаныны алан бир тэбиб- дән 
шикајәтләнир вә аллаһа: 

Гој алым чаныны, бары гопарым мәһшәрини, 
Јохса, биллаһ, гыраҹаг гулларынын әксәрини,— 

дејә тәклиф едир вә бу тәклифи гәбул едилмәзсә, исте фаја 
чыхачағыны билдирир: 

Башга бир хидмәтә нисбән мәни гыл миннәтдир, 
Әзраил олмағы вер иш бу тәбибә, зинһар!!! 

һәмин сатира Сабирин Гурбанәли Шәрифзадәјә јаздығы 
мәктубунда истеһза илә Шамахы «мохдурлары» адландырдығы 
тәбнбләри хатырлатмырмы? 

Журналын 7-ҹи нөмрәси Сабирин «Чох да демә сәрвәтү- 
саманлыјам» мәтләли мәшһур ше’ри илә башланыр. Јенә hәмин 
нөмрәдә онун «Дөрддилли гырманҹ» башлыглы ше’ри вә Бүтүн 
Авропада кәмјаб икән, амма Бакыда...» мәтләли гырманҹы чап 
едилмишдир. 

Журналын 8-ҹи нөмрәсиндә Сабирин ики гырманҹы вар- 
дыр, лакин сонракы 9-ҹу нөмрәдә онун јазылары көзә чарп- мыр. 
Журналын новруз бајрамына һәср едилмиш 9 март тарихли 
онунҹу нөмрәсиндә Сабирин «Вагиәји-јубилејкаранә» башлыглы 
ше’ри, новруз бајрамына дайр ики гырманҹы, «Отелло»нун 
тәрҹүмәси һаггында гырманҹ вә үч бејтдән ибарәт «Дәјәнәк» 
башлыглы сатира чап олунмушдур. 

Садаладығымыз ше’рлэрдэн башга, бу нөмрәдә бир нечә 
мэнсур парча да вардыр ки, бу парчалары Сабиринки һесаб етмәк 
мүмкүндүр. «Вагиәји-јубилејкаранә» башлыглы ше’рин мәзмуну 
охучулара мә’лумдур. Бу ше’рдэ Сабир Шамахынын мүртәҹе 
моллаларындан Әлһафиз әфәнди Шејхзадәјә јубилеј тәшкил 
етмәк тәшәббүсүнү сатира атәшинә тутур. Ејни мәсәләјә 
журналда бир сыра кичик «Телеграф хәбәрләри» дә һәср 
едилмишдир. Зәннимизҹә, Сабиринки һесаб едилә билән мэнсур 
парчалар да бунлардыр. Бу еһтималымызы охуҹуларын 
мүһакимәскнә вермәк үчүн «Телеграф хәбәрләри» башлығы илә 
чап едилмиш һәмин парчалары олдуғу кими бураја көчүрүрүк. 

«Шамахы үрәфасы тәрәфиндәи: 
Бу күнләрдә Шејхзадә тәбрик телеграмларынын сурәтини 

ЈЗЗЫО, пулу илә бәрабәр өзкә шәһәрләрдәки достларына көн- 
дәрио, онлардан тәвәгге едир ки, јубилеј күнү һаман теле- 
грамлары Шамахыја вурсунлар. 

Шәки оир пара шәхсләр һазырлашырлар Шамахы јуби- 
лејинә тел вурмаға. Адларыны сонра јазарыг. 
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Ахалсых Шејхзадәмизин јубилејинә көрә һәр кәнддә чы- 
рагбанлыг олаҹаг. 

Шамахы Шејхзадәнин јубилеји күнү Әмирбухарадан, 
Мәммәдәли шаһдан вә мәһрум Әбдуләһәд ханын руһундан тәбрик 
телеграмлары көзләнилир. 

Бакы—«Зәнбур» идарәси Шејхзадәнин јубилејинин јади- 
карлығына биринҹи вә икинҹи нөмрәләрини көзәл рәнклә тә- 
зәдән чап етдириб пулсуз пајлајаҹаг. 

Ашгабад Лотубашы Сејид Мәммәд, рәфигини тәбрик үчүн 
гајәт бәлиғ бир мәнзумеји-мәдһијјә һазырлајыр. 

Бахчасарај—һамы гәзетләрин аҹығына Гаспирински Шамахы 
јубилејинә ики сүтунуну гурбан едәҹәк. 

Оренбург—«Дин вә мәшәггәт» мәҹмуәсинин һеј’әти- 
тәһиријјәси Шејхзадәнин јубилеји мүнасибәтилә бүтүн шөһ- 
рәтпәрәстләри тәбрик едәрәк, изһари-тәхәшхүш едир. 

Кәнҹә—Шамахы јубилеји шәрәфинә Шејхзадәнин әксилә 
мүзәјјән «Истигбал» гәзетинин әввәлинҹи нөмрәси гәти сурәтдә 
нәшр олунаҹаг. 

Тифлис—Шејхзадәнин јубилеји мүнасибәтилә «Мәзһәр» 
гәзетинин ики јүзүнҹү нөмрәси кечәлләрә мүфтә пајланаҹаг». 

Бу парчалар Сабирин мәнзум сатирасындакы мөвзуда ја- 
зылмышдыр вә бөјүк шаирин гәләминдән чыхмыш олмалы- дыр, 
чүнки ше’рдэн көрүндүјү кими, надан вә шөһрәтпәрәст Шамахы 
молласынын өзүнә јубилеј дүзәлтмәк тәшәббүсү шаири хејли 
һиддәтләндирмиш, гызғын е’тиразына сәбәб ол- мушду. 

«Молла Нәсрәддин» журналынын бајрам нөмрәсиндә ән чох 
Сабирин әсәри дәрҹ едилмишдир. Еһтимал ки, Сабирин 9-чу 
нөмрә үчүн јаздығы ше’рлэри гәсдән тэ’хирэ салынмыш вә бајрам 
нөмрәси үчүн сахланмышдыр, буна көрә дә 9-ҹу нөмрәдә онун һеч 
бир јазысы чап едилмәмишдир. 

Бајрам нөмрәсиндән сонра Сабирин ше’рләри журналда 
көрүнмүр. Шиддәт едән хәстәлик ону даими олараг сусдур- 
мушду. 

Сабир һаггында хатирәләрини давам етдирәрәк, Мәммәдәли 
Сидги јазыр ки, Сабир бош отурмағы севмәзди. Истираһәт 
саатларында китаб охујарды. Шәмсәддин Саминин түрк лүғәтинә 
вә «Гамүсүл-ә’лам»ына чох бахарды. Түркијәнин мәзһәкә јазан 
мәшһур шаири һәҹвку Әшрәфин Истанбулда чап олунмуш әсәри 
вә Өмәр Хәјјамын рүбаиләри илә чох ма- 

* Журналда «мәрһум» (рәһмәтлик) әвәзинә «мәһрум» 
јазылмышдыр. ** «Тәрчүман» гәзетинин редактору буржуа милләтчиси 

ИСМӘЈЫЛ 6ӘЈ Гаспиринскијә ишарәдир. 

*** O заман Оренбургда нәшр едилән «Дин вә мәишәт» адлы мүртәче руһани 

гәзети нәзәрдә тутулуо. 
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рагланарды. һәҹвку Әшрәфин чап олунмуш әсәрини охумаг чох 
чәтин иди, чүнки Түркијә сансору онун рүбаиләриндәки ајри-ајры 
сөзләрин вә бәлкә дә ҹүмләләрин чап олунмасына ичазә 
вермәдијиндән, һәмин сөз вә ҹүмләләрин јеринә нөгтәләр 
дүзүлмүшдү. Бу гәрар үзрә һәр рүбаидә бир нечә сөз 
галдығындан, o рүбаиләри охумаг чох чәтин олурду. Лакин Сабнр 
бу рүбаиләри елә бир мәһарәтлә охујурду ки, елә бил өзү 
јазмышдыр. 

Бә’зи вахт редактор вәзифәсини ифа едән Мәммәдәли Сндги 
журналын ишләри үчүн почта, мәтбәәјә, ја литографијаја кетмәли 
оланда Сабир ону сахлајар вә: 

— Дарыхырам, гој мән дә сәнинлә кедим, бир гәдәр һава 
алым,—дејә онунла бәрабәр чыхарды. 

Бә’зән дә.редаксијанын Тифлисдә мүсәлман мәһәлләсиндән 
хејли узагда олдуғуна көрә дејәрди: 

— Дур кедәк Шејтанбазара, ислам аләминдән бир илһам 
ллаг, кәлиб сонра ишләјәк! 

Мәммәдәли Сидги јазыр ки, бир күн, сәһәр Сабирлә бәра- бәр 
редаксијадан чыхыб почта кедирдиләр. Почтда журнала мәхсус 
гутуну ачыб гәзет вә мәктублары көтүрдүләр. Мәм- мәдәли 
Бакыда чыхан гәзетләри ачыб, бир-бир нәзәрдән кечирирди. 

Әрәсзадә адлы бир нәфәрин Бакы гәзетләриндә јаздығы 
узун-узады мәгаләләринин арды-арасы кәсилмирди. Мәммә- 
дәли, јенә дә Әрәсзадә имзасы вә «Мабәди вар» сөзүнү гәзетдә 
көрүб, Сабирә мүраҹиәтлә: 

— Вај сәнин, Сабир!—деди,—бу Әрәсзадәнин јенә мабәди 
вар! 

Сабир күлүмсәди, бир сөз демәди. Трамваја миниб Шеј- 
танбазара кетдиләр. Гајыданбаш Сабир гәзетләрдән биринин 
кәнарында јаздығы бир рүбаини Мәммәдәлијә көстәрди: 

— Көр,—деди,—әкәр мәсләһәт көрүрсән, вер журнала, чап 
олунсун. 

«Молла, Әрәсзадәнин вај, јенә мабәди вар...» мисрасы илә 
башланан һәмин рүбаи «Гырманҹ» башлығы илә журналын 23 
феврал тарихли 8-ҹи нөмрәсиндә чап олунмушдур. 

1911-ҹи ил март ајынын 2-дә күрҹү театрында мүсәлман драм 
чәмијјәти Шекспирин «Отелло» тракедијасыны тамашаја 
гојмушду. Бу әсәри o заман Бакыда чыхан «Сәда» гәзетинин 
редактору һашым бәј Вәзиров тәрҹүмә етмишди. Тәрҹүмә бәрбад 
бир һалда иди. 

Таманіадан сонра редаксијаја гајытдыгда Сабир театрын 
зүнләҹә јаздығы бир рүбаини Мәммәдәли Сидгијә вериб она 
іаіппырмышдыр ки, рүбаини охусун, амма журналда чап ет-, 
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— Доғрусу будур, һашым бәј тәнгид севән адам дејилдир. Сән 
буну журналда чап етсән, o сәни дә, мәни дә өз гәзетиндә- 
сөјәҹәкдир... 

Мүвәггәти редактор, Сабирлә разылашмајыб, рубаини 
журнала вермәк истәдијини дејәндә, шаир истәр-истәмәз буна 
разылыг вермишдир вә: 

«Өјлә бир тәрҹүмә ким, руһи-Шекспир көрәҹәк...»—мис- 
расы илә башланан «Гырманҹ» башлыглы рүбаи журналын 9 март 
тарихли 10-ҹу нөмрәсиндә чап олунду. 

Бу гырманҹ дәрҹ олунан сәһифәдә «Телеграм хәбәрләри» 
башлығы илә башга телеграмлар арасында «Отелло» тамашасы 
һаггында бир хәбәр дә чап олунмушду: 

«Тифлис—март ајынын 2-дә Мүсәлман драм ҹәмијјәти 
һашым бәј Вәзировун «түрк» дилинә тәрҹүмә еләдији «Отелло» 
фаҹиәсини мөвгеји-тамашаја гојду. «Тәрҹүмә» нәһајәт дәрәҹәдә 
ҹамаата хош кәлдијиндән, артистләрдән тәвәггә еләдиләр ки, 
һаман фаҹиәни дүбарә ојнасынлар». 

Бир иечә күн сонра Бакыдан алынан «Сәда» гәзетиндә һашым 
бәј Вәзировун һиддәтли ҹавабы охунду. Бунунла ки- 
фајәтләнмәјиб һашым бәј Вәзиров јенә Сабир һаггында әдәбсиз 
бир јазы бурахды. 

«Молла Нәсрәддин» журналыиын һаглы тәнгидиндән аҹығы 
кәлән һашым бәј Вәзиров гәзетинин 15 март тарихли 57-ҹи 
нөмрзсиндә «Молла Нәсрәддинә дәјәнәк» башлыглы бир рүбаи 
дәрҹ етмишдир. Бу рүбаидә Сабирин ады чәкилмир, јалныз Ҹәлил 
ады илә журналын баш редактору Ҹәлил Мәммәдгулузадәнин 
үзәринә сөјүш јағдырылыр. Рүбаинин сон мисрасында исә 
«Отелло»нун тәрҹүмәси һаггында Сабирин гырманҹына мүәјјән 
ишарә олмагла бәрабәр, Сидгинин дә ады чәкилир. 

Лакин бу нөмрәдән сонракы 16 март тарихли 58-ҹи нөмрәдә 
«Молла сарсаг Гулуја Тифлисдән» мәктуб шәклиндә јазылмыш вә 
«достунуз Гарпузуддөвлә» илә имзаланмыш олдугҹа әдәбсиз вә 
һәјасыз парча бүсбүтүн Сабирин әлејһинәдир. Бурада журналын 
мүвәггәти редактору Сидгијә анҹаг ишарә едилир. Бөјүк шаирә 
гаршы јазылан бу мурдар парча башдан-ахыра тәһгиредиҹи фөһш 
вә күчә сөјүшү илә долудур. Бу јазылар ингилабдан әввәлки 
буржуа мәтбуатындакы шәхсигәрәзлик вә виҹдансызлығын ән 
парлаг нүмунәләриндәндир. 

By ишдән хәбәр тутан Чәлил Мәммәдгулузадә Мәммәдәли 
Сидгијә тә’чили мәктуб јазыб тапшырмышды ки, ҹаным, баш- 
баша вермәк лазым дејил, сиз она ҹаваб вермәјин, анҹаг јерк 
ҝәләндә онун өзүнү вә гәзетини тәнгид един. 

Бу гәрар илә Сабир мүалиҹә олунур, һәм дә новруз 6aj- 
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рамына гәдәр журнала ара-сыра хырда рүбаи шэклиндэ гырманч 

іазырды. 
Сабирин, Тифлисдә мүалиҹә едиләркән, журналда иштиракы 

һаггында јухарыдакы мэ’луматы верәндән сонра Мәммәдәли 
Сидги јенә хәстә шаирин өз һалындан, онун мүалиҹә-синдән хәбәр 
верир. 

Бир һәфтә мүддәтиндә Сабир ичдији вә сүртдүјү дәрман- 
лардан бир тә’сир көрмәди. Бир дә тәбибин јанына кетди. Тәбиб 
дәрманлары дәјишдирди, лакин бунлар да бир нәтиҹә вермәди. 
Онда консилиум чағырылды. Консилиумда иштирак едән 
тәбибләрдән бэ’зилэри хәстәјә ҹәрраһијјә әмәлијјаты едилмәси 
мәсләһәт көрдүләр. Хәстәлик кетдикҹә шиддәт едирди. Нәһајәт, 
клиника шәраитиндә мүајинә етмәк үчүн хәстә шаир Тифлисин 
Авлабар адланан мәһәлләсиндәки хәстәханаја гојулду. 

Новруз бајрамыны Сабир хәстәханада кечирди. Бу бајрам 
мүнасибәтилә һазырланан нөмрә үчүн хүсуси материал 
топланырды. Мәммәдәли Сидги Сабирдән дә бајрам һаггында бир 
шеј јазмағы хаһиш едәндә о, бир гәдәр фикрә кедәндән сонра ҹаваб 
верди ки: 

— Кәләсән, бу ил бајрам нөмрәсинин бүтүн материалыны 
ше’рлэ верәк, һәм орижинал бир шеј олсун, һәм дә мәндән сонра 
бир јадикар галсын. 

Мәммәдәли Сидги хәстә шаирә әзијјәт вермәмәк үчүн онун бу 
фикрини бәјәндисә дә, чох тэ’кид етмәди вә: 

— Өзүнү зора салма. Баҹардығын гәдәр јаз!—деди. 
Сабир дә журналын һәмин нөмрәси үчүн јарымчыг гал- 

мыш бөјүк бир ше’р вә јухарыда адларыны чәкдијимиз мәнзум вә 
мәнсур парчалары јаза билмишди. 

Бөјүк шаирин хәстәлији күндән-күнә шиддәт едирди. һеч бир 
дава-дәрман кар еләмирди. Хәстәханада шаирә мүалиҹә едән тәбиб 
јенә консилиум чағырылмасыны мәсләһәт көрдү. Дүбарә шәһәрин 
ән көркәмли профессор вә тәбибләри тибби мүшавирәјә топлашды. 
Хәстә мүфәссәл сурәтдә һәртәрәфли мүајинә едиләндән сонра јенә 
Һәкимләрин бир һиссәси ҹәрраһијјә әмәлијјаты апарылмасыны 
тәклиф етди. Галанлары исә, чәрраһијјә әмәлијјатынын вахты 
кечдијини вә сәмәрәсиз олаҹағыны, хәстәнин исә бу әмәлијјата таб 
кәтирмәјәҹәјини нәзәрә алараг, бунун әлејһинә pә’j верди. 

Ҹәрраһијјә әмәлијјаты тәрәфдары олан һәкимләрин тәклифи 
Сабирә чатдырылды вә она хәбәр верилди ки, бу әмәлијјаты 
апармаг үчүн хәстәнин јазылы разылығы лазымдыр. Сабир буна 
разы олмады: 

Мәним гарным сандыг дејил ки, ачыб өртсунләр,—деди. 
Тәбибләр Сабирин хәстәханада галмағына еһтијаҹ олма- 
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дығыны сөјләдиләр вә апрелин әввәлләриндә Сабир хәетәха- 
надан «Молла Нәсрәддин» журналынын редаксијасына көчдү. 
Она мүалиҹә едән һәким јенә дә бә’зи дәрманлар верирди. 

Тәбиәтҹә сон дәрәҹә зәнкин олан Тифлисин баһары кәл- 
мишди. Сабир шәһәрин мүсәлман мәһәлләсиндә олан Ботаника 
бағында кәзмәји чох севәрди вә орада—бағын ән гуртара- 
ҹағындакы шәлаләнин јанында дәрин фикирләрә даларды. 

Амансыз хәстәлик јенә дә өз дәһшәтли ишини көрмәкдә иди. 
Бөјүк шаир Тифлисдә дә әлаҹ тапмаг үмидини итириб Шамахыја 
гајытмаг фикринә дүшдү. Март ајынын сонларында Ҹәлил 
Мәммәдгулузадә дә Тифлисә гајытды вә бир аздан сонра 
Азәрбајҹан демократ әдәбијјатынын ики бөјүк вә өлмәз 
нүмајәндәси Тифлис вағзалында даими олараг видалашды. Сабир 
вәтәни олан Шамахыја јолланды, Ҹәлил Мәммәдгулузадә исә 
гара гүввәләрә гаршы мүбаризәни давам етдирмәк үчүн 
Тифлисдә галды. 

Мәммәдәли Сидгинин мә’луматына көрә ијунун ахырла- 
рында Аббас Сәһһәт, Сабири Шамахыдан Бакыја кәтирир. 
Бакыда Сабирин хәстәлији даһа да шиддәт едир, һәкимләр онун 
сон күнләри олдуғуну Сәһһәтә сөјләјирләр. Сәһһәт ону 
Шамахыја апарыр. 1911-ҹи ил ијулун 12-дә (25-дә) «Молла 
Нәсрәддин» редаксијасы Сәһһәтдән белә бир телеграм алыр: 

«Ијулун 12-дә Сабир вәфат етди. 
Сәһһәт». 

Гырх алты ил әввәл һәсрәт долу көзләрини јуман бөјүк Сабир 
бу күн дә өз халгынын фикриндә, руһунда, зөвгүнда јашајыр. 

«Азәрбајчан» журналы, јанвар 1958, Л'° L 
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Микајыл Гафаров 

У НУД УЛ МАЗ МҮӘЈ1ЛИМ 

ҺАГГЫНДА ХАТИРӘМ 

С 
абири өмүр боју унутмамаг 

үчүн ону тэк бир дэфэ кѳрмәк 
-лпфајәт иди. О, сакит, меһрибан вә мүлајим бир адам иди. 
Садэ, тара сүртук кејәр, гапгара саггал сахларды. 

Ону биринҹи дәфә көрдүјүм вахтдан әлли илдэн чох кечир. O 
вахтлар o бизим Балахаиыда «Нәшри-маариф» мәктәбиндә фарс 
вә Азәрбајҹан дилләриндән дәрс дејәрди. Шакирдләр, хүсусән 
ингилаби руһлу ҹаванлар Сабирә һәддән зијадә һөрмәт 
бәсләрдиләр. Биз һамымыз билирдик ки, Сабир «Молла 
Нәсрәддин»дәки һәмин o «һопһоп»дур «Молла Нәсрәддин» исә o 
заман бизим ән чох севдијимиз бир журнал иди. Мүәлл им им 
изин бурада чыхан дузлу, мәзәли ше’рлэрини хүсуси бир ләззәтлә 
охујар, чохуну әзбәрдән биләрдик. 

Фарс дили дәрсиндә синфә кирдими, Сабир бизимлә фарсҹа 
данышарды. Инзибатчылығы севмәз, сөзү-сөһбәти мисалсыз 
кечмәзди. Сејид Әзимдән тәмсилләр сөјләр, Ҹәлил Мәм- 
мәдгулузадәнин фелјетонларындан тез-тез мисаллар ҝәтирәрди. 

Фарс дили дәрси һәмишә алтынҹы саата дүшдүјү үчүн биз 
чох јорулардыг. Бир дә ки, балаханылыларын аиләдә ишләтдији 
тат дили фарс дилинә аз-чох јахын олдуғу үчүн биз шакирдләр 
белә күман едәрдик ки, фарс дилини кечмәјә еһтијаҹ јохдур. Одур 
ки, бир күн биз мәктәб мүдиринин адындан өзүмүзүн ујдурдуғу 
ашағыдакы сөзләри дәрсдә Сабирә дедик: — Әһмәд Камал әфәнди 
дејир ки, әкәр Сабир мәсләһәт керәрсә, фарс дилини гејри бир 
диллә әвәз едәрик. Чүнки онсуз да фарс дилини һамымыз 
билирик. 

Дәрсдән чыхдыгдан сонра фүрсәт тапыб ејни сөзләри 
Сабирин дә адындан Әһмәд Камала дедик. 

Сәһәриси Сабир синфә кирән кими белә бир ләтифә да- 
нышмаға башлады: 

Варлы, мѳ’тэбэр бир таҹир бир күн мүфлис олур. Вәзиј- 
јәтдән чыхмаг үчүн јахын бир гоншусу она белә мәсләһәт көрүр: 
таныш таҹирләрин һәрәсиндән бир гәдәр пул ҝөтүрсүн, сәрмајә 
едиб сәфәрә чыхсын. Газанҹла һәм борҹары гајтарсын, һәм дә 
вәзијјәтини дүзәлтсин. 
Тачир јахын достларындан, гоншунун өзүндән дә бир гәдәр 
пулкөтүрүб дәвә карванлары илә јола дүзәлир. Лакин o, бу 
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сәфәрдән дә мүфлис гајыдыр. Борҹ верәнләр таҹирин дарва- 
засындан әл чәкмирләр. Гоншу, таҹирә инди дә белә бир мәс- 
ләһәт верир: ким кәлиб сәндән борҹуну истәсә, де ки, «Hә па- 
лаз?», вәссалам. Далысы илә ишин јохдур. 

Таҹир белә дә едир, ким гапысына кәлир вә нә сорушурса, елә 
дејир ки: «Hә палаз?» 

Борҹ саһибләри таҹирин дәли олдуғуну зәнн едиб әл чә- 
кирләр. Ахырда гоншунун өзү кәлир вә дејир ки, инди һеч олмаса 
мәндән алдығын борҹу вер. Таҹир она да дејир ки: «Hә палаз?» Бу 
заман гоншу дејир: «Адә, мәнә дә палаз!» Инди, ушаглар, палаз, 
палаз, мәнә дә палаз? 

Бир дәфә дәрс ләвазиматы алмаг үчүн ҹүмә күнү Сабир мәни 
өзү илә шәһәрә кәтирмишди. Ҹүмә күнләри адәтән дүканлар 
бағлы олурду. Анчаг бә’зи дүканчылар гапынын арасындан алвер 
едирдиләр. Парапетин (индики Карл Маркс бағы) јанында бир 
китабфүруш да гапынын арасындан алвер сдирди: Сабир башыны 
булајыб күлдү. Сонра бу мүнасибәтлә ашағыдакы тазијанәни 
јазды: 

Ҹүмәләрдә дүкан ачмаз бакылы, 
Истәсән кәз Бакынын һәр јерини; 
Анҹаг, анҹаг... арасындан гапынын 
Шеј сатыб разы едәр мүштәрини. 

Сабирин мәнзили мәктәбин Һәјәтиндә иди. O, бурада тәк 
јашарды. Аиләси Шаі\іахыда иди. Ҹамаат онун тәклијини вә o 
гәдәр дә фираван јашамадығыны билирди. Чох вахт ајры-ајры 
евләрдән Сабирә наһар көндәрәрдиләр, лакин o, бундан инадла 
имтина едәрди. 

Көһнә болшевикләрдән Әбдүл Рәһимов, Ағаһүсејн Рәсул- 
задә Сабири тез-тез јолухардылар. Достлары Султанмәҹид 
Іэнизадә вә Әлискәндәр Ҹәфәрзадә дә шәһәрдән онун ҝөрүшүнә 
кәләрдиләр. 

Сонунҹу дәфә Сабири 1911-ҹи илин јајында Бакыда ҝөрдүм. 
Малакан (индики «9 јанвар») бағынын јанында өз син- пиидә бир 
киши илә дајаныб сөһбәт едирди. O зәифләмишди. Мәни көрүб 
севинди. Ушаглары бир-бир сорушду вә һамыја алам көндәрди. 

Сабирин мүәллимлик етдији мәктәб Балаханыда инди дә 
ДУРУр. Инди она «Сабир мәктәби» дејирләр. Мәктәбин габа- 
шнда шаирә һејкәл дә гојулмушдур. 

1961 
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Мустафа Мәрданов 

M. Ә. САБИР ИЛӘ КӨРҮШҮМ 

Б өјүк халг шаири Мирзә Әләк- 
бәр Сабир илә мән 1911-ҹи ил- 

дә Тифлис шәһәриндә таныш олмушам. 
Бир күн јолдашларым Надир Ибраһимов вә Ибраһим Ис- 

фаһанлы илә «Ботанически сад» адланан баға кәзмәјә кет- 
мишдик. Бир гәдәр кәзиб бағын буфети јерләшән мејданчаја 
чыхдыгда көрдүк ки, Мирзә Ҹәлил Мәммәдгулузадә, «Молла 
Нәсрәддин» журналынын фәал мүһәррирләриндән Өмәр Фаш 
көһнә болшевикләрдән Әли Тағызадә, Әшрәф Јүзбашев, акт- 
јорладан M. C. Кирманшаһлы, Исмајыл һәгги вә бир нәфәр бизә 
таныш олмајан хырдабојлу, гарасаггал бир киши бөјүк стол 
архасында отуруб ширин-ширин сөһбәт едирләр. Стол үстүндә 
Тула самовары гајнајырды. Әшрәф Јүзбашев бизи стола дэ’вэт 
етди: «Кәнҹ артистләримизлә таныш олун»,— дејә бизи тәгдим 
етди вә биз билдик ки, танымадығымыз бу адам дузлу 
ше’рлэрини «Молла Нәсрәддин» журналында севә-севә 
охудуғумуз M. Ә. Сабирдир. 

«Молла Нәсрәддин» журналында өз сатирик ше’рләрн вә 
тазијанәләри илә күтләнин һүсн-рәғбәтини газанан бөјүк шаир 
илә таныш олмаг мәни чох севиндирди. Мэн іону бизим 
тамашаларымыза кәлмәјә дә’вәт етдим, Сабир исә: «Әҹәл аман 
версә, мәмнунијјәтлә кәләрәм»,—дејә ҹаваб верди. Онуи бу 
ҹавабында мән ону хәстәлик нә гәдәр инҹитдијини һисс етдим. 

Бир күн «Күрҹү Дворјан Театры» бинасында (индики Гри- 
боједов адына Тбилиси Дөвләт Рус Драм Театрынын јерләшдији 
бина) «Отелло»ну тамашаја гојмушдуг. O кеҹә мәшһур сатирик 
шаиримиз M. Ә. Сабир дә театра кәлмишди. Отелло ролуну 
Мирзә Эли Аббасов, Јаго ролуну һәбиб Көчәрлински (Кәримов), 
Дездемона ролуну Тәрлан ханым, Брабансиону Әшрәф Јүзбашев, 
Родригону исә M. C. Кирманшаһлы ојнајырды. 

M. Ә. Сабир хәстәханадан тәзәҹә чыхмышды. Салондакы- 
лардан бир чохунун өзүнү јахшы апармамасы, артистләрә 
еһтирам көстәрмәмәси шаирин хәстә гәлбини инҹидирди. Ҝөр- 
дум ки, Сабир чох әсәбиләшир, ону апарыб сәһнә архасында 
ӘЈЛәшдирдим. Хәстә олмағына бахмајараг, ахыра кими галыб 
тамаша етди. 
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Тамашадан чох разы галды, һәтта ајры-ајры актјорлары 
гуҹаглајыб өпдү дә. Отелло ролу барәдә бөјүк шаир деди ки, 
«Отеллону Мирзә Әли көзәл ојнајыр, амма бир ҹәһәтә даһа .артыг 
фикир вермәлидир. О да Шекспирин Отелло сурәтинә 
мүнасибәтидир. Шекспир тара иргә мәнсуб олан Отеллояу 
«севир, ону ағ иргә мәнсуб олан алчаг Јагодан јүксәк тутур. 
Отеллону ојнајан актјор ролун бу ҹәһәтинә фикир вермәлидир». 

Тамашадан сонра биз Сабири Ч .  Мәммәдгулузадәнин еви- 
нә апардыг. Сабир онларда галырды. 

Сабир тамашадан нә гәдәр разы галдыса, тәрҹүмәдән o гәдәр 
наразы кетди. һеч дә тәсадүфи дејил ки, азаҹыг сонра «Молла 
Нәсрәддин»дә биз онун ашағыдакы тазијанәсини охудуг: 

Өјлә бир тәрҹүмә ким, руһи-Шекспир көрчәк, 
Ағлады руһи-Отеллојла бәрабәр өзүнә. 
«Ax, мүтәрҹим», дејә бир одлу түфүрҹәк атды. 
Шүбһәсиз дүшдү о да тәрҹүмәкарын көзүнә. 

Шаирин хәстәлији күндән-күнә шиддәтләндијинә көрә 
1911-ҹи ил ијун ајында Сабирин өз хаһиши илә ону јенә Ша- 
махыја апардылар. 

Бөјүк Сабирлә көрүшдүјүм күнләрдән јарым әср кечмиш- 
дир. Лакин бөјүк шаирлә көрүшүм мәнә елә хош тә’сир ба- 
ғышламышдыр ки, мән бу кичик һадисәни букүнкү кими ха- 
тырлајырам. 

1961 
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һаҹаға Аббасов 

САБ ИРЛ Ә БИР ЈЕРДӘ 

И нгилабдан әввәл артистләрә 
мааш верилмирди. Одур ки, 

сәһнә илә үрәкдән бағлы олан артистләрин, демәк олар ки, һамысы 
доланмаг үчүн башга бир сәнәтлә дә мәшғул олмаг мәҹбур ијј 
әтиндә галырдылар. Мәсәлән, бүтүн һәјатыны сәһнәјә һәср едән 
унудулмаз Мирзаға Әлијев китабфүрушлуг едирди, мән 
Балаханыда «Нәшри-маариф» ҹәмијјәтиниы мәктәбиндә мүәллим 
ишләјирдим. Бу мәктәб «Нәшри-маариф» ҹәмијјәтинин Балаханы 
шѳ’бэсинин вәсаити һесабына ачыл- 
мышды. 

Мән бир мүддәт бу мәктәбдә өлмәз шаиримиз Мирзә Әләкбәр 
Сабирлә бирликдә мүәллимлик етмишәм. O замандан јарым 
әсрдән артыг кечмишдир. О вахт һәјатымда баш верән 
һадисәләрин чоху јахшы јадымда дејил. Анҹаг Сабири, онунла 
етдијим мүәллимлик күнләрини унутмамышам. O күнләрдән 
хатирә олараг јадымда галан бэ’зи әһвалатлары данышмаг 
истәјирәм. 

Сабири Балаханы ҹамааты һәлә бураја кәлмәмишдән әввәл 
јахшы таныјырдылар. Онун «Молла Нәсрәддин»дә вә o заманкы 
башга мәтбуат органларында чыхан дузлу сатираларыны ким 
охумамышды? Балаханылылар Сабири бөјүк һөрмәтлә 
гаршыладылар. Чох кечмәдән Сабир баҹарыглы, һәссас вә көзәл 
һәмсөһбәт бир инсан кими дә ҹамаатын һөрмәтини газанды. 

Бөјүк шайр олан Сабир ҹәсарәтли бир шәхс иди. О заман 
кәнддә Сабир һаггында ағзыны бүзәнләр, ону севмәјәнләр дә вар 
иди. Ајдындыр ки, онлар Сабирин сатира һәдәфләри олан 
мүртәҹеләр иди. Сабирин кәнд ҹамааты арасында бөјүк һөрмәти 
олдуғуна көрә, мүртәҹеләр заһирдә чәкинир, кизли һәдә- 
горхулара әл атырдылар. Белә бир әһвалат јадыма кәлир. 1910-ҹу 
ил октјабрын ахырларында мүртәҹеләр Сабирә имзасыз бир 
мәктуб јазмышдылар. Онлар Сабири һәдәләјирдиләр ки, ајын 
ахырына ними өз хошу илә кәнддән чыхыб кетсин, әкс тәгдирдә 
аиләси башсыз галаҹагдыр. 

Дүзү o заман биз мүәллимләр бу мәктубдан сонра тәшвишә 
дүшдүк. Сабир исә мәктубу сојугганлылыгла гаршылады вә көһнә 
гајда илә өз ишләрини давам етдирди. О заман биз Сабирлә 
икимиз бир отагда јашајырдыг. Ај баша чатанда оир күн ахшам o 
мәнә белә деди: 
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— һаҹаға, ај гуртарды, анҹаг һәрифләрдән бир хәбәр чых- 

мады. 

Бир күн Сабирин гарны ағрыјырды. O, пәһриз сахлајырды. 

Бир дәфә пәһризи позуб гарпыз јемиш, гарнынын ағрысы даһа да 

шиддәтләнмишди. Бунун үчун биз мүәллимләр ону данладыгда o, 

башыны галдырмадан деди: 
Јемишү јелпәнәјү дуз јемәрәм, 
Төвбә олсун, даһа гарпыз јемәрәм. 

Биз күлдүк. Бу заман o, ашағыдакы мисралары да деди: 
Гырхыг баша шәбаһәти вар чүнки гарпызын, 

Ta һәшр олунҹа һәр тумунун мин бәласы вар. 

Сабирин белә бир хасијјәти вар иди ки, она тә’сир едән 

һадисәјә даир ја јени ше’р јазар, ја да бу мүнасибәтлә өз көһнә 

әсәрләриндән парча охујарды. Бир дәфә Бакынын мө’мин 

мүсәлманлары мәшһур фырылдагчы мүҹтәһид Мирзә Әләкбәри, 

һаҹы Гасым бәј мәсҹидиндә моизә охумаг үчүн Әрдәбилдән дэ’вэт 

етмишдиләр. Мүҹтәһид Мирзә Әләкбәр кәмидән дүшүб көрпүјә 

кәлир, мѳ’минләр ону һөрмәтлә гаршылајыб, ағаны фајтона 

отурмаға дә’вәт едирләр. Бу заман мүҹтәһид гәзәбләниб дејир: 

«Фајтон әмәли-шејтандыр, мәнә чуллу бир узунгулаг кәтирин. 

Мән мәсҹидә узунгулаға миниб ҝедәҹәјәм.» 

Сабир бу сөһбәти ешитдикдә сакитҹә: 

— Нијә тәәҹҹүб едирсиниз? Узунгулаг узунгулағы севәр,— 

деди вә ашағыдакы мисралары охуду: 
Заһида, кәл сојунаг бир кәрә палтарымызы, 
Чыхараг заһирә батиндәки әфкарымызы, Пишкаһи-нәзәри-хәлгә тутаг 
варымызы, 
Көрүб онлар дәхи тәһгиг еләсин карымызы, һәр 
кимин ағы rapa исә утаисын, а балам! 

Бәлкә илләрҹә јатанлар бир ојансын, а балам! 

Бакы варлыларындан һаҹы һаҹағанын бир көзүнә ағ ләкә 

душмүшдүд. O, Бајылда јашајан көз һәкиминин јанына кедир. 

Һәким аја гәдәр көзү сағалтмағы сөз верир, бунун үчүн 150 манат 

зәһмәт һаггы истәјир. һаҹы бу сөзү ешитдикдә һирсләниб дејир: 

— Сиз дәли олубсунуз, нәди? Бир көз үчүн дә 150 манат 
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вермәк олар? Мән разыјам. 150 манат сиз мәнә верин, o бири 

көзүмә дә ағ ләкә салын. 

Мән шәһәрдә ешитдијим бу әһвалаты Балаханыда Сабирә 

данышдым. O күлүмсәјәрәк деди: 

— һаҹаға, шаир еви јыхылмыш өзүндән ујдурмајыб: 
Нури-чешманыммысан, еј пул, ја ҹаныммысан? 
Исмәтим, намусум, ирзим, гејрәтим, ганыммысан? 
һөрмәтим, фәхрим, ҹәлалым, шөвкәтим, шаныммысан? 
Мүсһәфим, MӘKKӘM, МӘДИНӘМ, гибләм, әрканыммысан? 
Мәзһәбим, динимми, ајинимми, иманыммысан? 

Мән бурада Сабирлә ишләдијим күнләрдә јадымда галан- 

лары данышдым. Сабирдән сөз ачылдығы үчүн онунла бағлы 

олан бир шеји дә хатырлајырам: 1923-ҹү илдә мән Сабирлә 

ишләдијим күнләрин хатиринә «Сабирин мәһкәмәси» адлы кичик 

бир пјес јаздым. Бу пјес о вахт «Тәнгид-тәблиғ» театрында, 

Бакынын фәһлә клубларында вә рајонларда бир мүддәт 

мүвәффәгијјәтлә тамашаја гојулду. Бу, мәним мүәллим 
достума—бөјүк шаирә кичик һәдијјәм иди. 

196İ 
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Зејналабдин Таһирзад» 

ӘМИМИН СОН КҮНЈӘРИ  

Мән, Сабирин бөјүк гардашь 
Меһдигулунун оғлујам. Әмимин бүтүн шүурлу һәјаты, демәк олар 
ки, мәним көзүмү» габағында кечмишдир. 

Әмим вәфат едәркән мәним 28 јашым вар иди. Бу o демәкдир 
ки, мән онун һәјатынын сон дөврү илә јахындан танышам. Чох 
тәәссүф ки, мән вахтында һеч бир шеј јазыб сахламамытам. 
Сонралар да бу фикирдә олмамышам. 

Инди мәним 78 јашым вардыр. Одур ки, кечмишдә олак  
әһвалатларын чохуну унутмушам. Анҹаг әмимлә әлагәдарслан бә’зи 
һадисәләр јадыма кәлир ки, онларын бир нечәеин» Сабирин 
охуҹуларына данышмаг истәјирәм. 

* * * 

Молланын кәлзјннин үстү ачылды. 1900-ҹү илдә аиләмизин 
күзәраны ағырлашды. Атам вә әмим (Сабир) көчүб Мәшһәдә 
кетмәји гәрара алдылар. Онлар вар-јохларыны саты^ гәндә вә шама 
вердиләр. (Хорасанда олан шамахылы тачир- башы һаҹы Мәҹид 
ораја гәнд вә шам кәтирмәји мәсләһәг көрмүшдү). Биз бүтүн аилә 
илә бирликдә көчүб Хорасана кетдик. Мәшһәддә гардашлар кичик 
бир дүкан ачыб күзәра№ кечирирдиләр. 

Орада Имам Рзанын зијарәткаһына чох јахын олан «һөрмәтли» 
бир ахунд вар иди. Тәәссүф ки, онун адыны унутмушам. O, 
зијарәткаһы идарә едәнләрдән бири иди вә һамы ону мүгәддәс бир 
шәхс кими таныјырды. Вахтилә Гафгазда олдуғу үчүн бизләрә 
јахынлыг едәрди. 

Бир күн һәмин ахунд әмими евинә дә’вәт едир. Онлар бир- 
ликдә наһар едирләр. Наһардан сонра ахунд әмимә дејир ки, 
гафгазлылар шәрабсыз дилләринә јемәк вурмазлар. Бу адәтиг мән дә 
онлардан өјрәнмишәм. Сонра ахунд әмими өз зирзәмисинә апарыб, 
бир нечә күп көстәриб дејирг 

— Бах, бунлар өз әлләримлә дүзәлтдијим үзүм сујудур. Мејлин 
варса ичәк. 

Бүтүн өмрү боју дилинә шәраб вурмајан әмим она белә ҹаваб 
верир: 

— Наһардан сонра шәраб ичмәзләр. Сағлыг олса, кәләк Дәфә 
наһар едәндә ичәрик. 
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Елә һаман күнү кеҹә әмим фарс вә Азәрбајҹан дилләрин- дә 
бир вәрәг кағыз јазыб, шәһәрин мәркәзиндә дивара јапышдырыр. 

һәмин кағызларын мәзмуну тәхминән белә иди: ај ҹамаат, 
сизин мүгәддәс һесаб етдијиниз филан ахунд_ шәрабхордур. Әкәр 
инанмырсыныз кедин, онун зирзәмисини јохлајын. 

Намэ’лум шәхс тәрәфиндән јазылыб дивара јапышдырыл- 
мыш бу кағызлары охујан шәһәр адамлары бир-бирииә дәјди. 
Онлар тәнбәллик етмәјиб, ахундун зирзәмисини јохладылар. 
Јазылан доғру чыхды. Беләликлә, ахундун ишинин үстү ачылды 
BӘ ону улаға миндириб шәһәрдә күчәбәкүчә кәздирәрәк рүсвај 
етдиләр. 

Дејәсән, ахундун јахын адамлары әмимдән шүбһәләнмиш- 
диләр. Чүнки онларын бэ’зилэри әмимин ахундун евинә наһара 
кетдијини билирдиләр. Ахунд ешшәјә миндирилиб рүсвај едилән 
күн бизим шамахылылар мәсләһәт көрдүләр ки, әмим шәһәрдән 
чыхсын, мүәјјән мүддәт јахын кәндләрин бириндә кизләнсин. 

Биз Мәшһәддә тәхминән ики илә јахын галдыг. Орада кү- 
зәранымыз o гәдәр дә јахшы кечмәди. 

1902-ҹи илдә көчүб, тәкрар доғма Шамахыја гајытдыг. 
Шамахыда әмим вә атам јенә дә көһнә пешәләринә—сабун 

бишириб сатмагла күзәран кечирмәјә башладылар. 

Әмимин таҹирә мәсләһәти. Шамахыда һаҹы Ағаәли адлы 
дөвләтли бир таҹир вар иди. O, һәр ил оруҹлуг ајында ифтарда 
еһсан верәрди. Еһсана өзү кими варлылары чағырар- ды. Бир күн 
сөһбәт арасында әмим она белә деди: 

— Ај һаҹы, сән о адамлары еһсана чағырырсан ки, ифтарда 
онларын өз евләриндә дә ләззәтли хөрәкләр бишир. Онлар сәиин 
сөзүнү јерә салмамаг үчүн сизә ифтара кәлирләр. Әкәр сән 
һәгигәтән еһсан вермәк фикриндәсәнсә, гуру чөрәк вә су илә 
кечииән фәгир-фүгәраны еһсана чағыр. 

Әмимин бу сөзләри һаҹынын бејнинә батды. O, бундан сонра 
ифтар вахты вердији еһсана фәгир-фүгәраны дэ’вэт етди. 

Шејх, сән өз вэ’зиндэ ол! O заман ҹамаат арасында, күнҹ- 

д-Ј-оуҹагда әмими бабы адландырардылар. Она бу ады гојанлар, 
мәтбуатда чыхан сатиралары илә хошланмајан көһнәпәрәстләр 
иди. 

Мәктәб, маариф, мәтбуатла марагланан, һәр ҹүр јенилијә 
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рәғбәт көстәрән јенилик тәрәфдарларыны бабы адландырмаг мод 
олмушду. 

Бир күн Сарыторпаг мәсҹидиндә һаҹы Шејх һәбиб моизә 
едәркән, сөзарасы, үзүнү мәсҹиддә отуранлара тутуб  деди: 

— Ај ҹамаат, сиз наһаг јерә Сабири бабы адландырырсыныз. 
O, тәмиз адамдыр, бабы дејилдир. 

Шејхин мәгсәди әмими мүдафиә етмәк дејилди. O, күнҹдә- 
буҹагда дејилән сөзләри ашкара чыхармаг истәјирди. Әмим шејхин 
нијјәтини јахшы баша дүшүрдү. Буна көрә ајаға дуру б шејхә деди: 

— Шејх, сән өз вә’зиндә ол. Мәнимлә ишин олмасын. Сән бу 
сөзләринлә мәни мүдафиә етмирсән, оғрунун јадына дат салырсан, 
јатанлары да ојадырсан. 

Әмим бу сөзләри дедикдән сонра мәсҹиди тәрк етди. 

Мирзә Ҹәлилин мәктубу. Әмим 1911-ҹи илин јазында мүа- 
лиҹә үчүн Тифлисә, сонра исә Бакыја кетмишди. Мүалиҹә јахшы 
нәтиҹә вермәдији үчүн вәзијјәти ағыр бир һалда Шамахыја 
гајыдыб кәлмишди. Шамахыда кечирдији сон күнләрдәмән 
һәмишә, онун чарпајысынын јанында олардым. O, үзү күчәјә бахаы 
ејванда јатырды. Вәзијјәти нә гәдәр ағыр олса Да, тәмкинини 
итирмир, һеч бир вахт ев адамларыны, јахын достларыны нараһат 
етмәк истәмирди. 

Бир күн шәһәрин һөрмәтли таҹирләриндән һаҹы Әбдүр- 
рәһим Сәмәдов әмимин јанына кәлди, ону үч јүз манат пул вә бир 
ағзыбағлы пакет верди. Эмим пакети ачыб мэктубу охуду. Мәктуб 
«Молла Нәсрәддин» журналынын редактору Мирзә Ҹәлилдән иди. 
Мәктубун мәзмуну олдуғу кими јадымда дејил. Мәктубда 
тәхминән бу сөзләр јазылмышды: Сабир адамын јахын бир досту 
хәстә оланда ону јолухмаға кедир өзү дә әлибош кетмир, күҹү 
чатан бир төһфә дә апарыр. Тәәссүф ки, Шамахыја кәлиб, сәни 
шәхсән јолухмаға имканьш јохдур. Бу үч јүз манаты бир төһфә 
кими мәндән гәбул ет. 

* * * 

Әмимин һәсрәти. Әмим өз әсәрләрини—әлјазмаларыны бир 
јерә топлајыб тахчаја гојмушду. O, бунлары бир китаб һалында 
көрмәк һәсрәти илә јашајырды. Хәстә јатанда тез-тез һәмин 
тахчаја тәрәф бахар: «онлардан мүғајат олун», дејәрди. 

Өлүмүндәи бир нечә дәгигә әввәл, o мәни јанына чағырт- 
дырды. Әмим нә исә мәнә демәк истәјирди, лакин дејә билмә- 
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ни. Ким билир, бәлкә о јенә дә әсәрләрини хатырлатмаг истэ- 
јнрди. Истәдији сон сөзү дејә билмәмәси мәним үчүн бөјүк бнр 
дәрд олду. Бу дәрд инди дә мәним үрәјимдә јашамагдадыр. 

* * * 

Әмимкн дәфни. Әмимин тәрҹүмеји-һалы, хүсусән өлүмү вә 
дәфни һаггында мән бир чох мүәллифләрин јазыларыны оху- 
мушам. Бу јазыларда бә’зән әмимин дәфни дүзкүн тәсвир 
едилмнр. Бә’зи мүәллифләр јазырлар ки, куја Шамахы ҹамааты 
Сабири еһтирамла дәфн етмәмишдир. 

Әлбәттә, Шамахыда әмимин дүшмәнләри аз дејилди. Дин- 
дарлар, хүсусән руһаниләр ону севмир, ону тәкфир едирдиләр. 
Лакин әмимин достлары да чох иди. Онлар, јә’ни маариф вә 
мәдәнијјәтин достлары һеч бир вахт әмими көһнәпәрәстләрин 
ајағына вермирдиләр. Одур ки, көһнәпәрәстләр әмими 
ачыгдан-ачыға тәкфир етмәјә ҹәсарәт етмирдиләр. 

Әмимин дәфни букүнкү күн кими јадымдадыр. Јај иди. Башга 
јерләрдә олан зијалылар да Шамахыда идиләр. Әми- шш өлүм 
хәбәри онун бүтүн достларыны—охумушлары сарсытмышды. 
Онлар бөјүк јас вә кәдәр ичәрисиндә идиләр. Гапымыза бөјүк бир 
издиһам топланмышды. Әмимин өлүмү мүнасибәтилә o күн бүтүн 
мәктәбләр бағланмышды. Әмим бөјүк еһтирамла дәфн едилди. 

Әлбәттә, o заман күнҹдә-буҹагда дејинән дә олмушдур. 
Мәсәлән, сонра биз ешитдик ки, әмим өлән күнү һаҹы Шејх һәбиб 
дејибмиш ки, «ким Сабирин өлүсүнүн үстүнә кетсә кафирдир». 
Анҹаг o бу сөзү ашкарда дејил, кизлиндә демишди. 

Әмим өләндән сонра даһа мән Шамахыда гала билмәдим, 
гчөчүб Галағајына—индики Сабирабада кәлдим вә инди дә орада 
јашајырам. 

1961 
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Сејид Һүсеји 

МИРЗӘ ӘЛӘКБӘР САБИР ТАҺИРЗАДӘ 

I 
АИЛӘВИ ФАҸИӘ 

ІІІамахы бир заманлар, 19-ҹу әсрин 
биринҹи јарысында јалныз Азәрбајҹанда дејил, бүтүн 
Загафгазијада, һәтта Иран БӘ Түркүстанда белә тиҹарәти илә, ипәк 
мәһсулаты илә, үрәфа вә шүәрасы илә шөһрәт газанмыш бир 
шәһәр иди. 1870-ҹи илә кими губернатор орада отурур, Бакы, 
Губа, Салјан, Ләнкәран, Көјчај ними шәһәрләр она табе идиләр. 

Загафгазија дәмир.јолу чәкилмәдән әввәл Тифлисә кедән әеки 
карван јолу орадан кечиб кедәрди. 

Белә бөјүк, өз заманы үчүн курултулу шәһәрдә танынмаг, 
һөрмәт вә нүфуз саһиби олмаг елә бир шәрәфдир ки, һәр кәсә 
нәсиб ола билмәз. Бөјүк таҹир олмајан бир базар әснафы үчүн бу 
һеч дә мүмкүн дејилди. һаҹы Таһир исә бу шәрәфи әлдә етмишди. 
O, өзүнүн саф е’тигады, зөһд вә тәгвасилә Шамахы сүнниләри 
арасында танынмыш бир адамды. 

һаҹы Таһир 55—60 јашларында, гара, узунсаггал бир һаҹы 
иди, базарда кичик бир дүканы варды. CӘHӘT BӘ ихтиса- сы 
Шамахынын бөјүк тиҹарәти илә һеч дә әлагәдар дејилди. O, 
гаратикан көтүјүндән чубуг вә гәлјанбашы јонар вә тәнбәки 
чубуглары һазырлајыб сатарды. Јалныз сүнниләр арасьшда дејил, 
шиәләр арасында белә һаҹы Таһирин чубуг вә гәлјанбашлары 
мәшһур иди. 

һаҹы Таһирин икинҹи бир ихтисасы да вар иди. Бу ихтисас 
ону бүтүн Шамахы гадынларына танытмышды. О, Шамахыда 
ушаг богазы басмаг вэ чѳп өтүрмәкдә дә мә’руф иди. 

һәр һалда һаҹы Таһир бәхтијар бир адамды. Онун ики кәнҹ, 
јаша-боја долмуш оғлу да варды ки, һаҹы Таһир бунлара бөјүк 
үмид бағлајырды. Онлар артыг чалышыб газанмаг јашларында 
идиләр. Анҹаг һаҹы Таһир ушагларындан һеч дә мәмнун дејилди. 
Бөјүјү бир гәдәр үзүјола олса да, кичији Зејналабдин өзүнү чох 
пис апарырды. Буна көрә дә Ьачы Таһир һәр заман дејәрди: 

— Аллаһ мәни оғул тәрәфиндән мәғмун еләди, Зејналабдин 
фәрсиз чыхды. 
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Доғрудан да Зејналабдин атасына итаәтсизлик едирди. Јалныз 
итаәтсизликлә кифајәтләнсәјди, јенә һаҹы Таһир бу гоҹа вахтында 
ону бир нөвлә јола верәрди. Иш бураоында ндн ки, Зејналабдин 
кетдикҹә хараблашырды. Јекә бир ҹаван олмасына бахмајараг, бир 
иш-пешә архасынҹа кетмәјир, вахтыны бош-бошуна ҹаһылларла 
күчәләрдә кечирирди. 

Зејналабдин әввәлләр белә дејилди. O, нә гәдәр ки, ушагды, 
атасынын бүтүн мүстәбид әмрләринә бојун әјәрди. Онун башга 
чарәси дә јохду. һаҹы Таһирин өз мүштәриси үчүн һазырладығы 
гәлјан чубуглары онун инчә күрәкләриндә аз сынмамышды. 
һагнаһаг ушаг дөјмәк һаҹы Таһирин бир тәрбијә принсипи иди. 
Инди исә Зејналабдинин бығлары чыхмышды. Гоһум-әгрәбанын 
кәнҹ гызлары вә кәлинләри ондан гачараг јашынырдылар. Онун 
инди пул газанан вахты иди. Анҹаг Зејналабдин һеч бир шејлә 
һесаблашмаг истәмәјирди. 

һаҹы Таһир оғлуну данлајыр, чох вахт гызышыб чығырыр, 
сөјүрдү. Зејналабдин онун сөзләриии бу гулағындан вериб, o 
гулағындан чыхарарды. Онун бу һалы һаҹы Таһири даһа да 
аҹыгландырырды. 

O, оғлуна гаршы шиддәт вә тәзјигини артырдыгҹа, Зејна- 
лабдини даһаа да итәтсизлијә сөвг едирди. 

Бир күн һаҹы Таһир, Зејналабдин илә чох ҹидди даныш- ды. 
Һәр заман тәкрар етдији сөзләрини гәти бир тәләб шәК' линә 
салды. 

— Бах, будур, дејирәм сәнә, әл чәк бу бош-бошуна кәз- 
мәкдән... Бир ишин, пешәнин далынҹа кет... Сән нә вахта кими 
күчәләрдә вејилләнәҹәксән. Сәнин Маһмуд ағанын отағында 
өлүмүн нәдир? Бир дә көрсәм ки, сән ораја кетмисән, анд олсун 
кетдијим һәҹәрә, сындырарам гол-габырғаны... 

һаҹы Таһирин бу тәләбини дә Зејналабдин бу гулағындан 
вуруб, o бири гулағындан чыхарды. O, нә бир иш вә CӘHӘT далынҹа 
кетди, нә дә Маһмуд ағанын отағына кетмәкдән галды. Ким 
Маһмуд ағанын мусиги мәҹлисиндән кечәрди ки, Зејналабдин дә 
кечә иди? 

* * * 

O күн һаҹы Таһир чох аҹыглыјды. һал вә тәбиәтдән  ҹыхдыды. 
Әгрәбаларындан бириси она хәбәр вермишди ки, Зејналабдин 
шиәләрин мәҹлисинә кетмиш, мәһәррәмлик тә’зијәсиндә иштирак 
етмишдир. һаҹы Таһирин аләминдә бир ата үчүн бундан бөјүк 
фәлакәт ола билмәзди. 

— Адә, a мүлһүдүн баласы мүлһүд, һәлә бир бу галмышды 
ки, буну да мәним башыма кәтирдин? Адә, сәнин шиәләрин 
мәҹлисиндә нә өлүмүн вар? Адә, сән билмәјирсән ки, онлар 
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бизим дүшмәнләримиздир, онлар бизим малымызы, ганымызы 
һалал билирләр? 

Зејналабдин бу һәрәкәтиндән пешман дејилди. Онун јол- 
дашлары тамамилә шиә кәнҹләр иди. O, бу јолдашларындан әл 
чәкмәк истәмәјирди. Онун мәһәррәмлик тә’зијәсиндә иштиракы 
биринҹи дәфә дејилди; јалныз фәрг бурасында иди ки, бу 
һәрәкәтини бу вахта гәдәр атасындан вә гоһум-әгрәбасындан 
кизли сахлајырды. Инди исә ишин үстү ачылмышды. 

Мүтәәссиб бир сүнни олан һаҹы Таһир оғлунун шиәләр 
мәҹлисинә кетмәсини бир фәлакәт һесаб етмәјә билмәзди: 

— Итил бурадан! Ҹәһәннәм ол көзүмүн габағындан! Mәним 
бундан сонра Зејналабдин адында оғлум јохдур. 

— Чох лазымдыр!.. Мәним дә һаҹы Таһир адында атам 
јохдур!—дејиб Зејналабдин гапыны чырпараг күчәјә чыхды. 

* * * 

O кеҹә Зејналабдин евә чох кеҹ гајытды. Онун кәлмәсиндән 
хәбәр тутан һаҹы Таһир јериндән галхараг һәјәтә чыхды. Күчә 
гапысыны онун үзүнә ачмајараг, амиранә бир аһәнклә: 

- Бир дә мәним гапыма кәлмә! Ешидирсәнми? Мәним 
Зејналабдин адында оғлум јохдур,—дејәрәк ону тәкрар гов- ду. 
Зејналабдин o кеҹәни гоһумларындан биринин евиндә кечирди. 
Шиә јолдашлары онун бу фаҹиәсиндән хәбәр тутмушдулар. 
һәрәси она бир дил верирди. Күндә бир гоһумунун, бир 
танышынын евиндә кеҹәләмәјә мәҹбур олан Зејналабдинин 
һәјаты кетдикҹә чәтинләширди. Бу чәтинлик ону јумшалтмајыр, 
әксинә олараг, атасына гаршы инадыны даһа да артырырды. Бә’зи 
адамлар онлары барышдырмаг истәјирди. һаҹы Таһир өз сөзүнүн 
үстүндә мөһкәм дурмушду: 

— Мән ону өлмүш билирәм,—дејирди. 
Зејналабдинин хејирхаһлары мәсләһәт көрдүләр ки, атасынын 

јанына кетеин, бағышланмасыны хаһиш етмәклә тамамилә она 
тәслим олсун. 

Зејналабдин чох инадчы бир адамды. O, нәинки атасынын 
јанына кедиб ондан үзр истәмәк, бәлкә ондан интигам алмаг 
истәјирди. Мүтәәссиб шиә баггаллары вә әснафы да ҹанфә- 
шанлцг едир, Зејналабдини шиәлијә чағырырдылар. тә’зијә 
мәҹлиеиндә Шамахынын ән бөјүк ахунду Аға Сејидәли аға она 
бөјүк илтифат көстәрмишди. Зејналабдин дә атасына Даһа 
мүдһиш бир зәрбә вурмаг үчүн шиәлији гәбул етди вә бу хәбәри 
дә атасына көндәрди. 

Зе]налабдйнин бу һәрәкәти Шамахыда олдугҹа бөјүк бнр 
Еадисә кими гаршыланды. Шиәләр өз галибијјәтләрини бајрам 
етдиләр. Сүнниләр исә башыашағы олмушдулар. һаҹы 
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Таһнр дә чыхылмаз бир вәзијјәт ичәрисиндә иди. Мәзһәбини 
дәјишән бу фәрсиз өвладын ганы һалал иди. O, бу ләкәни өз 
үстүндән галдырмаг үчүн бирдәфәлик онун дашыны атмаға гәрар 
верди. Шәһәрин ә’јан вә әфәндиләрини дә’вәт едәрәкг 

Зејналабдини рәсми сурәтдә өвладлыгдан чыхарды, ону ва- 
рислик һаггындан мәһрум етди. 

II 

СҮННИЛӘР BӘ ШИӘЛӘР 

Бу һадисәдән сонра Зејналабдинин һәјаты даһа да ағыр- 
лашды. Онун гоһум-әгрәбасы ата һимајәсиндән мәһрум едил- 
миш бу бәдбәхт адама гаршы архаларыны чевирдиләр. Кимсә 
гапысыны онун үзүнә ачмырды. 

Јалныз бунунла кифајәтләнсәјдиләр, јенә дәрд јары иди. 
Бүтүн Шамахы сүнниләри шиәләрә гаршы дашыдыглары әда- 
вәти Зејналабдинә бәсләјир, ондан интигам алмаға чалышыр- 
дылар. Бир һадисә онларын әлинә бөјүк бир фүрсәт верди. 
Шамахыда бир дүкан кәсилмишди. Дүкан бир сүнни таҹиринин 
иди. Әлбәттә ки, бу, шиәләрин иши иди. Полис идарәси оғрулары 
тапа билмирди. Даһа доғрусу, өзләри дә онлар илә әлагәдә 
олдугларындан, бунун изини итирмишдиләр. Сүнниләр 
Зејналабдини көстәриб полис идарәсинә тутдурдулар. 
Зејналабдин өзүнүн ишдән хәбәрсиз олдуғуну сөјләјирдисә дә, 
онун сөзүнә инанан јох иди. Шәһәр гәләбәјиси гызмыш бир 
арслан кими чығырыр: 

— Көпәк оғлу, бу саат бојнуна ал, јохса дәрини сојдура- 
рам,—дејирди. 

Зејналабдин анд ичирди ки, хәбәри јохдур. Гәләбәји исә 
ондан јолдашларыны, апардыглары маллары һарада кизләт- 
дикләринп сорушурду. 

O күнүн сабаһы базарда ҹарчы гышгырырды: 
— Ај ҹамаат, һеј!.. Кәлин гәләбәји диванханасыиын габа- 

ғына!.. һаҹы Нурунун дүканыны кәсән Зејналабдин чубуға 
тутулаҹаг!.. 

Күнорта заманы гәләбәји диванханасынын кениш hәјәти 
тамашачылар илә долу иди. Бу тамашачылар әсас е’тибарилә 
сүнниләрдән ибарәт иди. Зејналабдин «өз тәгсирини» бојнуна 
алмышды. Гәләбәјинин әмри илә o, чубуға салынаҹагды. Ону 
гаранлыг вә рүтубәтли зирзәмидән чыхарыб мејданчаја кә- 
тирдиләр. O, ағлајан бир сәслә бу ишдән хәбәрсиз олдуғуна анд 
ичирди: 
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— Аға, валлаһ, һәзрәт Аббас һаггы, хәбәрим јохдур!—де- 
јирди. 

Гәләбәји узун, шәлә бығларыны ешәрәк: 
— Сојундурун көпәк оғлуну!—дејәрәк әмр верди. 
Полисләр онун архалығыны вә көјнәјини чыхарыб үзүстә 

јерә узандырдылар. Бир полис ајагларынын үстүндә отурмуш, 
бириси дә башы үстүндә отурмушду. Әлләриндә дәстә илә суја 
гојулмуш чубуглар олан ики полис дә оиун сағ вә сол тәрәфиндә 
дајанмышдылар. 

Гәләбәји: 
— Вурун!—дејә әмр верди. 
Судан јени чыхарылмыш јаш чубугларын шарпылтысы 

ешидилмәјә башлады: Инди Зејналабдинин үрәк парчалајан 
инилтили фәрјады кениш һәјәти долдурмушду. Полисләр чу- 
буглары Зејналабдинин чылпаг архасына дөшәдикҹә, тамашаја 
топлашан сүнниләр: «Вурун, әлләринизә гурбан»,—дејәрәк 
шадлыг изһар едирдиләр. 

* * * 

Гәләбәји бу үсул илә ҹәзаландырдығы Зејналабдинин бој- 
нуна һеч бир тәгсир исбат едә билмәдијиндән, ону бир нечә күндән 
сонра һәбсдән бурахды. Сүнниләр јенә ондан әл чәкмәдиләр. Һаҹы 
Таһирин тәшәббүсү илә бир нечә адам ортаја атылыб, сүнни 
таҹирләриндән имза топламагла Зејналабдинин Шамахыдан 
сүркүн едилмәсини истәдиләр. Мәһәлли һөкумәт дә онларын 
хаһишини нәзәрә алараг, Зејналабдини јенидән тутуб, o заман 
кичик бир гәза шәһәри олан Бакыја суркун етди. 

Зејналабдинин һагсыз јерә тутулуб, һеч бир тәгсири олмадан 
сүркүн едилмәси шиәләрин гејрәтинә тохунду. Онлар бурасыны 
чох јахшы билирдиләр ки, Зејналабдинин башына ҝәлән бу 
фәлакәт онун шиәлији гәбул етмәсиндән долајы олмушдур. Буна 
көрә шәһәрдә бир курулту гопардылар. 

— A Мәшәди Мәһәммәдәли, көрдүн бу Өмәр ушаглары ја- 
зыг Зејналабдинин башына нә ојун ачдылар? 

— А балам, данышанда ағзыныза чуллу довшан кирмир. Бәс 
иијә инди ағзыныза су алыб динмирсйниз? 

— Әши, сән дә нә гојуб нә ахтарырсан? Бизим бөјүкләри- 
миздә гејрәт һарда иди? 

Ортајa һәрарәтли натигләр дә чыхды: 
—: Ај мүсәлманлар! Еј Әли шиәләри! Мәкәр снзин гејрә- 

тиниз, намусунуз јохдур, көз көрә-көрә бизим мәзһәби гәбул едән 
Зејналабдинин башына бу динсиз көпәк ушағы белә бир мүсибәти 
кәтирсинләр? 
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һадисә кетдикҹә бөјүк бир әһәмијјәт газанмышды. һәтта 
Маһмуд ағанын отағында бу хүсусда данышыг белә олмушду Дға 
Сејидәли ага да өз моизәсиндә Зејналабдиндән бәһс едиб демишди 
ки: 

— O бнздәндир! 
Инди һәр ағыздан бир сөз чыхырды. 
Бөјүк шиә таҹирләри, мүлкәдар, бәјләр ишә гарышдылар. 

Губернатора әризә јаздылар, ҹамаатдан имза топладылар,, 
Тифлисә телеграм вурдулар. Зејналабдинин бағышланыб сүр- 
күндән гајытмасы үчүн o ки лазымдыр әлләшдиләр. Нәһајәт, үч 
ајдан сонра Зејналабдинин гајытмасына иҹазә верилди. Онун 
архасынҹа—Бакыја хүсуси бир адам көндәрилди. Зејналабдини 
гаршыламаг үчүн һазырлыг ишләри көрүлдү. Ону бөјүк бир 
тәнтәнә илә шәһәрә дахил етдиләр. Мәсчиддә бөјүк бир мәҹлис 
топланды. Аға Сејидәли аға шиәли.јин фәзиләтиндән, шиәлик 
јолунда Кәрбәла чөлүндә башларындан кечән шүһәданын 
мүсибәтиндән данышыб ҹамааты ағлатды. Инди Зејналабдин һәр 
кәсин нәзәриндә бөјүк бир гәһрәман сајылырды. һәмин мәҹлисдә 
онун фајдасына ианә топланды. Бу пул Аға Сејидәли ағаја 
тапшырылды. О да Зејналабдинә өз сабиг һәрчаји 
һәрәкәтләриндән вә күнаһ ишләриндән төвбә верди. Бу төвбәсини 
мөһкәмләндирмәк үчүн ону Хорасана зијарәтә көндәрдиләр. 
Зејналабдинин Хорасандан гајытмасыны шиәләр бөјүк бир бајрам 
ними гаршыладылар. Онун шәрәфинә гурбан кәсилди, сүфрә 
ачылды. Башга сүнни кәнҹләрини имрәндирмәк үчүн јенидән 
Зејналабдинә ианә топладылар она базарда бир баггал дүканы 
ачдылар, әлавә олараг, ајағыны күчәдән тамамилә јығмаг үчүн бир 
дә арвад алыб евләндирдиләр. 

Зејналабдинин бу игбалыны көрән бөјүк гардашы да, атасы 
һаҹы Таһирин дашыны атыб гардашына јахынлашмагла, шиәлији 
гәбул етди. 

Зејналабдинин бир нечә оғлу вә гызы олмушдур. Әләкбәр 
(Сабир) онун ән ахырынҹы оғлудур ки, һиҹри 1278-дә (мила- ди 
1862) тәвәллүд етмишдир. 

III 

ӘЛӘКБӘРИН УШАГЛЫҒЫ 

Мәшәди Зејналабдин кичик оғлу Әләкбәри башга ушагла- 
рындан артыг севирди. Әләкбәр чох истиганлы вә севимли бир 
ушагды. O, Әләкбәрин тә’лим вә тәрбијәсинә ајрыҹа бир әhәмијјәт 
верир, ону кәләҹәкдә Әли мәддаһы бир дәрвиш көрмәк 
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истәјирди. Она һәтта бир-ики бејт гәсидә әзбәрләтмишди. Әлавә 
олараг онун үчүн узунәтәк дәрвиш палтары тикдирмиш, әлинә дә 
бир тәбәрзин гајытдырыб вермишди. һәлә мәктәб јашына 
чатмамыш Әләкбәр ушаг лисаны илә атасынын дүканы 
гаршысында: 

Мәним аләмдә султаным Әлидир, 
Мәним мири-ҹиһанбаным Әлидир,— 

дејә охудугҹа Зејналабдинә бир фәрәһ верирди. 
Илләр кечди. Әләкбәр мәктәб јашына чатынҹа Мәшәди 

Зејналабдин бәхтијар бир ата кими оғлуну јанына салыб мәһәллә 
моллаханасына (мәктәбинә) апарды. 

— Молла әми, бу Әләкбәр мәним ән ағыллы оғлумдур. 
Охумаға кәлиб... Сән дә кәрәк ону охудасан. 

Молла, көзалты, бу моллахана мүһитиндән сыхылыб атасынын 
јанына гысылан зәиф вүҹудлу Әләкбәри нәзәрдән кечирди. 

— Борҹумуз хидмәт етмәкдир,—дејиб ҹаваб верди. 
— Бах, молла әми, әкәр каһаллыг еләсә, ајагларыны саларсан 

фәләггәјә. Эти сәнин, сүмүјү мәним. 
— hә... Рәһмәт атана, эти мәним, сүмүјү сәнин. 
Атасы илә мүәллим арасында башланан бу сөһбәтдән кичик 

Әләкбәр һәлә бир шеј баша дүшмүрдү. Ону, алагаранлыг бир 
мәсҹиддән ибарәт олан моллаханада ики дизи үстә отурараг, 
јырғалана-јырғалана сәс-сәсә вериб дәрсләрини охујан ушагларын 
чығыр-бағыры мәшғул етмишди. Әләкбәрин охумаға һәвәси чох 
иди. O, бу барәдә евдә анасындан чох шејләр сшитмишди. 
Молланын өнүндә тахтадан гајырылмыш бир гуту варды. 
Ушаглара дәрс вердикдә китаб вә гуран кими дәрсликләр бу 
гутунун үстүнә гојуларды. Әләкбәри һәмән гутунун гаршысында 
отуртду. 

Бурадан Әләкбәрин (Сабирин) мәктәб вә моллахана һәјаты 
башлајырды. 

* * * 

Биринчи күнләрин дәрси Әләкбәр үчүн чох чәтин вә анла- 
шылмаз иди. Буна бахмајараг, o бу мүһитә алыша билди. Ја- 
ваш-јаваш һәрфләрин адыны өјрәнди. Ону һәр шејдән артыг 
марагландыран бөјүк ушаглар кими јазы јазмаг иди. О, чох һәвәслә 
ушагларын кағызы овуҹлары ичинә алыб, сағ дизләринин үстүнә 
гојараг јаздыгларыны көрүрдү. 

Гамыш гәләмин кағыз үзәриндә ҹырылты илә һәрәкәт едиб 
хәтт салмасы ону артыг дәрәҹәдә марагландырырды. Анҹаг онун 
әлиндән һеч бир иш кәлмирди. һәлә гураны охујуб хәтм стмәјән 
ушагларын әлләринә гәләм алмасы јасаг иди. Бу 
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молл а ха на мүһитиндә кичик јашлы ушагларьш. јазы Јазмасы бир 
чннајәт ними тәләгги едилирди. 

Әләкбәр ѳз марағыиы тәскин етмәк үчүн мүәллимдән ҝиз- лнн 
бир шејләр јазыб гараламышды. Јанындакы бир у шаг буну 
сезәрәк моллаја хәбәр верди. Кичик Әләкбәр мәһшәр ајағына 
чәкилди. һејбәси ахтарылдыгда доғрудан да өрадав Сар карандаш 
тапылды. Јазынын Әләкбәрә аид олдуғуна бундан артыг ҹанлы 
бир сүбут ола билмәзди. 

Мүәллим залым, чубуғу әлинә аларағ: 
— Ач әлини!—дејә әмр верди. 
Заваллы ушаг горхусундан молланын габағында тир-тир 

титрәјир, көзүнүн сыҹаг јашыны баһар булуду кими јанагларына 
доғру ахыдырды. Онун бу һалы, әлбәттә ки, молланын гәлбинә 
бир мәрһәмәт һисси бураха билмирди, чүнки молла өз узун 
тәҹрүбәсиндә белә ахыдылан мэ’сум көз јашларыны чох 
көрмүшдү. O, Әләкбәри мүтләг ҹәзаландыраҹагды. 

— Ач әлини, дејирәм сәнә! Јохса фәләггәјә салдырарам. 
Фәләггә даһа мүдһиш иди. Горха-горха әлини ачды, анҹаг 

езү әлини чубуғун гаршысына тутмаг истәсә дә, о кичик вә зәриф 
әл, ихтијарсыз, ачылмаг истәмирди. Молла исә өз сөзүндә исрар 
едирди: 

— Јахын кәл, ач олини! 
Мүмкүн олмады. Әләкбәр, өзү истәсә белә, әли чубуг јемәк 

истәмирди. Инди o, ағладығы һалда јалварыр, бир даһа бу гәләти 
етмәјәҹәјинә анд ичирди. 

— Салын әлләрини фәләггәјә!—дејә молла бағырды. 
Јазыг ушағын ики әли фәләггәјә салынды. 
Инсафсыз молланын чубуғу шаггылдады. 
O күн Әләкбәр үч чубуг једи. 

* * * 
һәјатда ујғунсуз һаллар вардыр. һәр ушаг буну һисс етмәз. 

Бунлары һисс етмәк үчүн хүсуси бир исте’дад лазымдыр. 
Әләкбәрдә бу исте’дад варды. O, биринҹи ујғунсузлуғу өз 

шәхси тәҹрүбәсиндә, сәккиз јашында оларкән дујду. 
O ҝүн Мәшәди Зејналабдинин евиндә хошбәхт бир күи heсаб 

едилирди. Кичик Әләкбәрә атасы биринчи дәфә оруҹ тутдурурду. 
Бир күн әввәлдән онун гулағыны долдурмушдулар. Она бир чох 
һәдијјәләр вә’д етмишдиләр. Әләкбәр дә бу оруч? тутмаға һәвәслә 
јанашмыш, обашдан ширин јухудан ојадылараг, ата-анасы, бөјүк 
гардашы илә бир јердә обашданлыг јејиб јатмышды. 

Әләкбәр аз јашында аҹ галманын нә олдуғуну һисс етмә- 
мишди. Һәр заман гарны аҹыјаркән анасынын үстүнә гачар ондан 
бир шеј алыб јемәклә аҹлығыны гачырарды. 
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Мәктәбдән аҹ гајыдан Әләкбәр бирбаш анасьтын үстүнә гачды. 
Анасы мәтбәхдә ахшама, ифтара бә’зи шејләр һазырлајыб 
биширмәјә мәшғул иди. 

Әләкбәр оруҹ тутдуғуну билирди. Буна көрә дә анасындан 
јемәк истәмәјә утанырды. Анасы онун көнлүнү алмаг үчүн: 

— Көр, ахшама сәнин үчүн нәләр биширәҹәјәм. 
Тавада ҹызһаҹызла гызармагда олан тавакабабынын хош ији 

гарны аҹымыш ушагын бурнуну гыдыглајыр, иштаһасыны даһа да 
кәскинләшдирирди. Кимеә, һәтта севимли анасы да онун бу һалына 
әһәмијјәт вермәди. Ахырда кичик Әләкбәр дилләнди. Анасынын 
голтугуна гысылараг јаваш сәслә: 

— MӘMӘ! Аҹмышам!—деди. 
Анасы ону гуҹаглајыб өпдү: 
— Ахшама дөрдҹә саат галыбдыр. Атан дүкандан ҝәләндә ҝөр 

сәнә нәләр алыб кәтирәҹәкдир!.. 
Бунларын һамысы доғру да олса, Әләкбәр үчүн нисјә иди. Бу 

саат она анасы бир парча чөрәк версә, o, чөрәји дә һәмән чызһаҹызла 
бишән тавакабабынын јағына батырса, нә гәдәр дә јахшы оларды! 

Анҹаг анасы ону горхудурду: 
— Бах, оруҹуну сындырсан, сәнии үчүн күнаһ олар! Атан, анан 

өләр. Сән бизим өлмәјимизи истәјирсән? 
Әләкбәр бөјүк бир кәдәрлә мәтбәхдән чыхды. Ахшам азанына 

һәлә дөрд саат варды. Әләкбәр өз-өзүнә дүшүнүрдү: 
— Олмазмы ки, ушаглар оруҹу күнортајаҹан тутсунлар? 
Кичик Сабир иҹтимаи һәјатда уғрадығы бу ујғунсузлуғу бүтүн 

аҹылығы илә һисс едир, фикринә бэ’зи шејләр кәлирди.O бунлары 
јазмаг истәјирдисә дә, бир ај әввәл јазы јазмаг үстүндә дөјүлдүјүнү 
хатырлајыр, санки бармагларынын уҹунда чубуғун ағрысыны һисс 
едәрәк, овҹунун ичи сызылдајырды. Бу һал нә гәдәр дә ағыр вә 
чәкилмәзди. Онун һиссијјаты ҹошуб дашыр. 

Бунлары һисс етмәк үчүн хүсуси бир исте’дад лазымдыр. 
Бу һиссијјат бир uıe’p олараг дилинә кәлир: 

Тутдум оруҹу ирәмазанда, 
Галды ики көзләрим газанда, 

Моллам да дөјүр јазы јазанда. 

IV 

ҺАҸЫ СЕЈИД ӘЗИМИН МӘКТӘБИНДӘ 

һаҹы Сејид Әзим өз әсринин бөјүк бир шаири иди. Бөјүк бабасы 
ону бир молла вә ахунд олмаг үзрә һазырламыш, oy мәгсәдлә дә ону 
тәһсилә көндәрмишди. һаҹы Сејид Әзим бөјүк бир моллаја лазым 
олан елмләри Багдад, Шам вә сайр 
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ислам мәдәнијјәти мәркәзләриндә тәһсил етмиш, MӘKKӘ, МӘ- 

динә, Мисир, Истамбул кими бөјүк шәһәрләри кәзиб долаш- 
дыгдан сонра Шамахыја гајытмышды. Шаирлик һәвәси исә ону 
моллалыгдан узаглашдырмышды. һаҹы Сејид Әзим өз 
заманынын фикриачыг бир адамы иди. Биринҹи дәфә Шама- 
хыда ачыгдан-ачыға сүнни-шиә ихтилафынын әлејһинә чыхан да 
о иди. 

О заманларда русҹа ушаг охутмаг бөјүк бир күнаһ һесаб 
едилирди. һаҹы Сејид Әзим бунун да әлејһинә иди. 

...Бири ваҹиб бизә билмәк вәтәндә сөјләнән дилдир, 
Кәрәкдир мәтләбә биз ејләјәк түрк илә үнваны. 
Бири һәм русидир, ким билмәји бизләрә лазымдыр, 
Тиҹарәтчин биләк, һәм дәрк едәк гануни-диваны, 
Зәбани-руси билмәк, ја данышмаг гејри дилләрдә, 
Шәриәтдә бизә нәһј олмајыбдыр, јохду бүрһаны,—* 

дејә ше’рлэр јазырды. 
һаҹы Сејид Әзим бир нечә зијалы бәјләрин вә бөјүк та- 

чирләрин мадди јардымы илә Шамахыда бир мәктәб ачды. Бу 
мәктәб өз заһири ҝөрүнүш вә програмы илә шамахылылар үчүн 
гисмән јени иди. һәр шејдән әввәл, бу мәктәб моллахана дејилди. 
Мәктәб бир дәрс отағындан ибарәт олса да, ушаглар ики диз 
үстүндә дејил, хүсуси сурәтдә гајырылмыш скамја- ларда 
отурурдулар. Әлавә олараг, дәрс отағында тара тахта булунурду 
ки, бэ’зи јазылар орада јазылыб ушаглара изаһ едилирди. Ејни 
заманда һәр саатда 10—15 дәгигәлик тәнәффүс е’лан едилир, 
ушаглар күчәјә бурахылырды. 

һаҹы Сејид Әзим бу мәктәблә Шамахыја бир јенилик кә- 
тирди. Шамахы кими мүһафизәкар вә мүтәәссиб бир мүһитдә бу 
јенилик чох да һүсни-тәвәҹҹөһлә гаршыланмады. Истәр 
Шамахынын бэ’зи моллалары, истәр базар әснафы онун зид- 
динә данышмаға башламышдылар. Анҹаг һаҹы Сејид Әзим чох 
чәсур бир адамды. О, бир тәрәфдән моллаларла мүбаһисәјә 
киришиб онлары сүкута мәҹбур етдији кими, о бири тәрәфдән 
бир гисим адамлары да чох кәскин олан һәҹвләри илә 
һәдәләјирди. Бунунла бәрабәр, һаҹы Сејид Әзимин архасы да 
мөһкәм иди. O, кимсәнин һүҹумундан да горхмурду. Одур ки, 
һаҹы Сејид Әзимин мәктәби кет-кедә бөјүк бир шөһрәт газанды. 
O, o гәдәр шөһрәт газанды ки, Мәшәди Зејналабдин кими 
мүһафизәкар бир адам да оғлу Әләкбәри моллаханадан чыхарыб, 
һаҹы Сејид Әзимин мәктәбинә гојду. 

Әләкбәр бу мәктәбдә чох јахшы инкишаф едирди. һаҹы Сејид 
Әзим өз мүтәәллимләрини ше’р вә әдәбијјат илә мараг' 
ландырырды. 

Сабир чох һәвәслә охујурду. Ики илә гәдәр һаҹы Сејид 
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Әзимин мәктәбинә давам етди. Анҹаг атасынын тиҹарәт ишләри 
јахшы кетмирди. O, бөјүк оғлуну дүканында чалышдырырды. 
Әләкбәри дә дүкана апармаг истәјирди. Бир ахшам она дед и: 

, — Бәсди мәктәбә кетдијин! Охујуб молла олмајаҹагсан. 
Сабаһдан кәл дүкана! 

Мәшәди Зејналабдинин бу тәләби Әләкбәрин һеч көнлүнҹә 
дејилди. O, мәктәби бурахмаг истәмирди. O күн атасынын сө- 
зүндән чыхараг јенә мәктәбинә кетди. Мәшәди Зејналабдив онун бу 
итаәтси^лијиндән әсәбиләшди. Өзү мәктәбә кедиб ону дәрсдән 
бајыра чыхартды, бирбаш дүкана кәтирди. 

Бу тарихдән ата илә оғул арасында бир ихтилаф башланды. 
Мәшәди Зејналабдин һеч бир ҝүзәштә кетмирди. Өз сөзүнүн үстүндә 
дурурду. Буна көрә Сабир үрәји кәдәрлә долу бир һалда атасынын 
дүканында отурмаға мәҹбур олду. 

Әләкбәри дүкан, алыш-вериш һеч дә марагландырмырды. O, 
кәнҹлијинин елә бир дөврүндә иди ки, әјләнҹәси анҹаг китаб 
мүталиә етмәк, билик вә мэ’луматыны артырмагдан ибарәт иди. O, 
мәктәби тәрк етдисә дә, китабы, ше’ри бурахмады, Дүканда 
отураркән фарс, түрк шаирләринин диванларыны әлиндән јерә 
бурахмырды. Өзүнүн дә бир me’p дәфтәрчәсв варды ки, ушаглыг 
дөврүнүн бүтүн јарадыҹылығы бураја топланмышды. Бу ше’рләрин 
бир гисмини мүәллими һаҹы Сејид Әзим тәсһиһ белә етмишди. 

Әләкбәрин китаб вә јазы илә мәшғул олмасы Мәшәдв 
Зејналабдини мәмнун бурахмырды. Оиун фикринҹә, бу оғлу фәрсиз 
иди. Бир нечә дәфә ону мәзәммәт белә етмишди. Анҹаг бу 
мәзәммәтләр Сабирин гулағына кирмәмишди. Бир дәфә Мәшәди 
Зејналабдин аҹыгланды: 

— Ахмағын баласы, ахмаг!.. Халгын да сәнин бојда 
ушаглары вар! Аталарынын сағ әлләридир. Базарын бу башындав 
вуруб o башындан чыхырлар. Сән исә сәһәрдән ахшама кими 
китабла ојнајырсан! 

Әләкбәрин бу һалы атасы үчүн бөјүк бир дәрд олмушду. 
Халгын оғланлары алыш-веришә гуршаныр, аталары үчүн пул 
газанырдылар, бу фәрсизин баласы фәрсиз исә шаир олмаг 
истәјирди... 

Ҝет-кедә ата илә оғул арасында ихтилаф бөјүдү. Евдә де- 
ди-году артды. Әләкбәр тамамилә атасынын көзүндән дүшдү. 
Инди һәр аддымда Сабир атасындан бир сөјүш ешидирди. Бә’зән 
гапаз да јејирди... Зејналабдин кетдикҹә бәдмәҹаз олурДу. 
Тиҹарәт ишләринин ахсамасы ону әсәбиләшдирирг истәр евдә, 
истәр дүканда һеч бир шеј үчүн әсәбиләшнр, ағзындан чыхмајан 
сөјүш галмырды. 

Бир күн ганы гаралмыш бир һалда дүкана кәлдикдә. 
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Әләкбәри бир тәрәфә чәкилнб өз дәфтәрчәсинә бә’зи шејләр 
јазмагла мәшғул көрдүкдә, бүтүн аҹығыны ондан чыхармаг 
истәди. Дәфтәри әлиндән алыб онун тәпәсинә чырпды. Әҝәр 
Әләкбәр бајыра гачмајыб орада дурсајды, Зејналабдин ону 
шил-күт еләрди, Әләкбәри гачыран Мәшәди Зејналабдин бүтүн 
ачығыны онун ıııe’p дәфтәриндән чыхарыб, ону парча-парча 
едәрәк јерә төкдү. 

Сабир өз ше’рлэринин парчаланмыш вәрәгләрини көрдүкдә, 
бүтүн үмидләринин пуч олдуғуну тәсәввүр етди. O күнүн ахшамы 
сүфрә башында Мәшәди Зејналабдин тәкрар ону аҹылады. Сабир 
бир тәрәфә чәкилиб дәрдли-дәрдли ағламагдан башга нә едә 
биләрди. Евдә кимсә ону анлаја билмирди. 

O кеҹәни Сабир јатағында чох дүшүндү. Ону үмидсизлик 
бүрүмүшдү. O өзүнә бир хилас јолу арајырды. Ахырда атасынын 
евиндән чыхмаг гәрарына кәлди. O, кәләҹәкдә дәрвиш 
олмајаҹагмы иди? Олмазмы ки, елә индидән буна шүру етсин. 
Беләликлә Сабир Ирана гачар, орада дәрвишләрә гошулар, 
«баладәрвиш» олар. О, бир дәфә Шамахы базарында белә бир 
«баладәрвишә» раст кәлмишди. Бу дәрвишләр хошбәхт 
адамларды. Онлар узаг өлкәләри, бөјүк шәһәрләри кәзиб 
долашырдылар. Нијә өзү, атасы кими бир адамын дүканында 
галмагла, һәр күн данлансын. 

Буна көрә Сабир гәти гәрара кәлди. O, Шамахыдан гача 
чагды. Бу фикрини кимсәјә билдирмәдән Хорасана кедән бир 
карвана гошулуб шәһәрдән чыхды. Бу мүнасибәтлә фарсҹа атасы 
һаггында бир ше’р дә јазды: 

Мән хәлилүллаһи-әсрәм, пәдәрәм чүн Азәр, 
Сәфәр әз Бабили-Ширван кунәм, иншааллаһ. 
Кәрче у дэфтэри-эш’ари мэра парә нүмуд, 
Вәслә ба тэб’и дүрәфшан кунәм, иншаллаһ. 

Ахшам, азандан сонра Мәшәди Зејналабдин евә кәлдикдә 
Әләкбәри евдә тапмады. 

O, дүканда да o күн көрүнмәмишди. Бир гәдәр көзләдиләр, 
күчәләрдән ajar јығышды. Әләкбәр кәлиб чыхмады. Анасы 
тәшвишә дүшдү. Күчәјә чыхдылар, бүтүн үмид кәлән јерләрә баш 
чәкдиләр. Әләкбәр һеч бир јердә тапылмады. Ахырда бириси 
хәбәр верди ки, o, Әләкбәри Бакыја тәрәф јола дүшән карванын 
јаны илә кедән көрмүшдүр. 

Зејналабдин өзүндән чыхды, арвады илә чәнә-боғаз тутду. 
Сөјдү, сөјләди: 

— Чыхсын ҹаны, ҹан онун, ҹәһәннәм танрынын...—деди. 
Белә сөјләмәсинә бахмајараг, кеҹә икән бир ат кирајә едиб 

јола чыхды. Карваны тэ’гиб едәрәк, Шамахынын бир 
мәнзиллијиндә оғлуну тапыб кери гајтарды. 
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V 

ӘЛӘКБӘР САБИР—БИР ШАИР КИМИ 

Мәшәди Зејналабдин Әләкбәрә гаршы әлагәсини бир аз 
дәјишдн. Бу һал Сабирә дүканда алыш-веришлә мәшғул олдуғу 
һалда өз мәрсијә вә гәзәлләрини дә јазмасына имкан верди. Бир-ики 
илдән сонра Сабир артыг Шамахы мүһитиндә танынмыш бир шайр 
иди. O, инди бөјүк шаирләр илә таныш олур, онларын 
мәҹлисләриндә иштирак едирди. O, өз сабиг муәллими илә 
әлагәсини кәсмәмишди. Ондан чох истифадә едирди. 

Бир күн һаҹы Сејид Әзимин јахыи достларындан бири сәфәрдән 
кәлмишди. Сејид Әзим онун көрүшүнә кетдикдә јолда Сабирә раст 
кәләрәк, ону да өзү илә бәрабәр апарды. Ев саһиби онлары чох 
һөрмәтлә гәбул едиб, өз чамаданындан үч луму чыхарды. Икисини 
һаҹы Сејид Әзимә, бнрисини дә Сабирә бағышлады: 

— Сәнин дә шаир олмағын барәсиндә ешитмшиәм. Шаир 
олмасајдын Ағаја гошулаздын. Мән исә һәлә сәнин бир кәламыны 
көрмәмишом. Инди сәндән бу мәҹлисимизә мүнасиб бир шеф 
истәјирәм. 

Сабир өзүнүн имтаһана чәкилдијини көрүнҹә һеч дә сы- 
хылмады. Гаршысындакы чај стәканынын гәндини гарышды- 
рыркән дүшунүрдү. 

һачы Сејид Әзим ними бөјүк бир шаир устадын һүзурунда ше’р 
сөјләмәк әски мәашәрәт үсулунҹа әдәбсизлик иди. Бурасыны һаҹы 
Сејид Әзим дә билирди. Елә буна көрә o, Сабири 
ҹәсарәтләндирәрәк: 

— Мән сәнә иҹазә верирәм,—деди. 
Сабир ев саһибинин бағышладығы лумулара ишарә илә 

бәдаһәтән бу бејти сөјләди: 
Хүмси-шәраби Сејјидә саги вериб деди: 
— Сабир фәгирдир, јетәр анҹаг зәкат она. 

Сабирин бу бејти чох мүвәффәгијјәтли иди, чүнки мүсәл- 
маилар, хүсусилә шиәләр һәр ил өз газанҹларындан «хүмс», «зәкат» 
ады илә ики гисим шэр’и верки вермәли идиләр. Хүмс газанчын 
бешдә бир һиссәсидир ки, јалныз Мәһәммәд пејғәмбәрин нәслиндән 
олан сејидләрә верилир. Зәкат исә онда үир һиссәсидир ки, јохсул вә 
фәгирләрә верилә биләр. һаҹы Сејид Әзимә верилән ики луму онун 
бешдә бир һиссәси олдуғу кими, Сабирин алдығы бир луму да 
ондан бир гисми иди. 

Һачы Сејид Әзим сабиг тәләбәси олан Сабирин бу мүвәф 
фәгијјәтини алгышлајараг: 
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Сејиддир устад мәнә нәзмү нәсрдә, 
Мөһтаҹи-истифадәдәдир каинат она,— 

бејтинн сөјләјәрәк, өз бејтинә әлавә етмәсини Сабирә тәклиф 
етди. . 

Бу һадисәдән сонра һаҹы Сејид Әзим бир гәзәл јазыб Сабирә 
верди. Ондан ҹаваб истәјирди. Бу гәзәл: 

Еј мәһ, билирәм фитнеји-дөвран олаҹагсан, 
Еј гаши һилалым, мәһи-тәбан олаҹагсан.— 

мәтләи илә башлајан гәзәлдир ки, Сејид Әзимин диванына да 
дахил едилмишдир. Сабир онун ҹавабында узун бир мүрәббе 
јазмышдыр ки, бу ики гитә ондандыр: 

Сән пири ҹаһандидәсән, еј Сејјиди-сәркар, 
Мәндән чәк әлин, ејләкилән пир илә рәфтар! 
Олмаз сәнә гисмәт дәхи бу дөвләти-дидар, 
Бундан сора һиҹримдә ҹикәрган олаҹагсан. 

Ашиг мәнә бир мән кими зиба кәрәк олсун, 
Мајил күлә бир бүлбүли-шејда кәрәк олсун. 
Сәндә бу ишә сәбрү шәкиба кәрәк олсун, 
Амма билирәм, сәбр еви виран олаҹагсан. 

Дејилдијинә көрә, һаҹы Сејид Әзим өз шакирдинин бу 
ше’риндэн чох мәһзуз олмуш, она устад вә мүәллимин јадикары 
олмаг үчүн бир «Хәмсеји-Низами» көндәрмиш, бир дә мәктуб 
јазмышдыр. 

Бу мәктубун ејни әлдә мөвҹуд дејилдир. Мәзмуну исә бе- 
ләдир: 

«Нури-дидәм Сабир! 
Гәзәлимә јаздығын мәлиһ вә ширин ҹаваб чох хошума кәлди. 

Һазырда башга бир шејә күманым олмадығындан, hә- мин китабы 
сәнә силә көндәрирәм. Јадикари-устаданә олмаг тәригилә гәбул 
едәсиниз вә шаирликдә тәрәгги етмәнизи арзу едирәм. 

Сејјид» 

VI 

САБИР СӘЈАҺӘТДӘ 

Сабирин шаирләр илә рәфагәти ону јаваш-јаваш дүкандав вә 
алыш-веришдән сојудурду. Бу һал Мәшәди Зејналабдинив һеч 
хошуна кәлмирди. Бунунла бәрабәр, Мәшәди Зејналабдив јаша 
долдугҹа кәмһөвсәләлијини артырыр, кетдикҹә дејинкәк олмаға 
башлајырды. 

Сабирин бөјүк гардашы Мәшәди Зејналабдинин хасијјә- 
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тинә ујғун бир өвлад иди. Сәһәрдән ахшама кими дүкандан 
ајрылмаз, чалышар, чапалар, дүкана мүштәри ҹәлб едәр, мин дил 
төкүб јаландан, доғрудан анд ичәр, бир шеј сатмајынҹа мүштәрини 
дүкандан бурахмазды. Сабир исә белә дејилди. O, чох вахт шаирләр 
мәҹлисиндә иштирак едәр, онларла кәзмәјә чыхар, гафијә тутарды. 
Елә буна көрә дә евдә дејинти әскик олмурду. Сабир ахырда бу 
гәнаәтә кәлмишди ки, атасы илә бир дамын алтында јашаја 
билмәјәҹәкдир. Мүтләг бу мүһитдән узаглашмаг лазымдыр. Анҹаг 
неҹә узаглашмағы билмирди. Сабирин зеһнини мәшғул едән јалныз 
сәјаһәт иди. О, бурасыны чох јахшы һисс етмишди ки, бөјүк бир 
шаир олмаг үчүн јахшы тәһсил лазымдыр. Онун кифајәт гәдәр 
тәһсили јохду. O, һәр заман мүәллими һаҹы Сејид Әзимин бир 
сөзүнү хатырларды. һаҹы Сејид Әзим б'ир дәфә демишди ки, кәзиб 
сәјаһәт етдијим шәһәрләр мәнә мәдрәсәдән артыг билик вә мә’лумат 
верди. 

Буна көрә дә Сабир сәјаһәтә чыхмаг фикриндән бир ан да кери 
дурмурду. Алдығы тәрбијәнин тэ’сири илә атасындан мүсаидәсиз 
белә бөјүк ишә игдам етмәјә ҹәсарәт етмирди. Бунунла бәрабәр, она 
пул да лазымды. һалбуки онун әлиндә һеч бир пул јохду. Сәјаһәтә 
лазым олан пулу атасындан алмалы иди. 

Сабир әлиндә Хорасан зијарәтини бәһанә тутду: 
— Мән Хорасана кетмәк истәјирәм,—дејә ортаја бир сөз атды. 
Вахтилә атасы ону јолдан кери гајтардыгда хош дил илә она 

белә бир вә’дә вермишди: 
— Иншаллаһ, бөјүк оғлан оландан сонра мән өзүм сәни 

Хорасана көндәрәрәм,—демишди. 
Инди исә Сабир доғрудан да бөјүк бир оғланды. Онун там 

ијирми үч јашы варды. Мәшәди Зејналабдин әввәлҹә бир аз 
атылыб-дүшдүсә дә ахырда јумшалды. 

O, Ағанын гәзәбиндән дә горхурду. Оғлу Әләкбәр Ағасыны 
истәјиб онун зијарәтинә кетмәк истәркән, она мане олмаг ја- 
рамазды. Ејни заманда Мәшәди Зејналабдин өз кәнҹлијини 
хатырлајырды. һәлә Әләкбәр јашларында оларкән, һансы 
фисгү-фүҹур ишләри көрмәмишди. Хорасана кетдикдән сонра 
Ағанын сәфаји-батининдән ағылланды. Гој Әләкбәр дә бу Ағанын 
зијарәтинә кетсин. Әлбәттә ки, Аға көмәк едиб ону ағылландырар. 
Буна көрә Мәшәди Зејналабдин Сабирә бир гәдәр хәрҹлик вермәклә 
Хорасана јола салды. 

Сабир Шамахыдан чыхаркән өз сәфәринә бир тарих олмаг үчүн 
бу ше’ри јазмышды: 
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Сабнри-шејда ки, тәрки-шәһри-Ширван ејләди, 
Бүлбүлә бәнзәрди ким, мејли-күлүстан ејләди. 
Мин үч јүз бирдә һиҹрәтдән сонра Мејмун или, Ахири-шәввалдә 
әзми-Хорасан ејләди. 

Сабир бир нечә ил мүддәтиндә Түркүстаны, Иранын бир нечә 
бөјүк шәһәрләрини, Ирагы кәзиб долашды: O, арабир фасилә илә 
ики дәфә Шамахыја гајытмышса да, орада узун мүддәт галмајараг, 
јенә сәјаһәтинә давам етмишди. Нәһајәт Түркмәнистанда оларкән 
Шамахыдан алдығы бир мәктубда- атасынын вәфатындан хәбәр 
тутараг, Шамахыја гајытмышды,. 

VII 

САБИР ДҮКАНЧЫ 

Сабир атасынын вәфатындан сонра, конлү олмадығы һалда, 
дүканчылыға башладығыны өзү бир дәфә мәиим үчүв бу шәкилдә 
из ah етди: 

...O заман мән Ашгабадда идим. 
Атамын вәфатындан сонра бир даһа мән Шамахыја гајытмаг 

фикриндә дејилдим. Мән билирдим ки, евә гајытсам) анам мәни 
бир даһа Шамахыдан бурахмајаҹагдыр. Буна бах- мајараг мән јенә 
Шамахыја гајытмаға мәҹбур олдум. Мәним бу гајытмағыма сәбәб 
гардашымын јаздығы бир мәктубда анамын сөјләдији јаныглы 
сөзләрдир. Бу сөзләри гардашым өз тәрәфиндән дүзәлдиб 
јазмамышды. Бу сөзләр анамын ағзындан, даһа доғрусу, онун 
кәдәрли гәлбиндән гопан сәмими фәрјадлар иди. Буна көрә мән бу 
бәдбәхт анамы өзүмдән разы салмаг үчүн Шамахыја гајытдым. 

Атамын хәстәлији заманында, онун өлүмүндә гардашымын 
мәсарифи чох олмушду. Сәрмајәнин чохусу хәрҹләнмишди.. 
Гардашым баггал дүканы әвәзинә сабунчулуг етмәк истәјирди. 
Мәнә дә өзү илә бәрабәр ишләмәји тәклиф едирди. Мәв бу дүканы 
дүзәлтмәкдә она јардым етдимсә дә, фикрим тәкрар Ашгабада 
гајытмаг иди. О заман мәним һеч пулум јохду. Онсуз да сәрмајәси 
бош бир дүканла бир тијандан ибарәт олан гардашымдан бир шеј 
истәјә билмәздим. Ушаглыгда мәни мәшғул едән дәрвишлик 
тәкрар мәни марагландырды. Өз-өзүмә дејирдим: тәк бир адамсан. 
Бир гарын чөрәји һарада олса тапа биләрсән. Анам мәни 
евләндирмәк истәјирди. Мәк исә онун бу фикринә гәти е’тираз 
етдим. Евләнмәк мәним

1 
даими олараг әл-ајағымы бағламаг 

демәкди. Анам мәиим наразылығымы көрәрәк чох исрар етди. 
Јалныз әгрәбамыздан оиринин гызыны, Бадамханымы кәтирәрәк 
евдә сахлады. 0 һәр заман биздә јашарды. Мән анамын мәгсәдиии 
билирдим. 
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О, бу гызы мәнә алмаг истәјирди. Мән исә өзүмү һеч o јерә 
гојмурдум. Өзлүјүмдә анамын бу һәрәкәлинә күлүрдүм. Һәтта бир 
дәфә она дедим ки, сән напаг јерә халгын гызыны авара- едиб бурада 
сахлама, мән евләнән дејиләм. 

— Сән хатирҹәм ол. Мән бу гызы јалныз мәнә көмәк олсун:  
— дејә сахлајырам,—деди. 
Бу гыз биздә јашадығы һалда чох вахт мәндән гачарды.. Белә 

гачмасына бахмајараг, бэ’зэн мәнә көрүнәрди дә... Затаи башга 
дүрлү дә ола билмәзди... O, мәнимлә бир евиничиндә јашајырды. 
Мэн o гызы кичик јашындан таныјырдым. Она һеч әһәмијјәт вермәз, 
үзүнә белә бахмаздым. 

Бир күн неҹә олду ки, күчә гапысыны ачаркән онунла үз-үзә 
кәлдикдә, көзләрим көзләринә саташды. Онун көзләри мәним 
гәлбимин дәринлијинә гәдәр тэ’сир етди. Мәнә елә кәлди ки, o 
көзләрдә мәнә гаршы бир мәзәммәт вардыр. 

Мән гапыдан ичәри кириб, она зәһадәт олмасын дејә гапынын 
дәмирини өзүм бағламаг истәдим: 

— Сән зәһмәт чәкмә, өзүм бағларам,—дејә әлими дәмир тәрәфә 
узатдыгда: 

— Јох, өзүм бағларам,—дејиб әлини дәмирин үстүнә гојду. 
Бизим әлләримиз бир-биринә тохундугда, мән онун ӘЛИНДӘКИ' 

һәрарәти һисс етдим. 
Бу һадисәдән сонра Бадам мәни марагландырмаға баш- лады. 

Кетдикҹә она мејлим артды. һәлә онун бәзәкли бир кә- лии ними 
гаршымда кәлиб доланмасы мәни даһа артыг һәјә- ҹана кәтирди. 

Инди мән онунла евләнмәк истәјирдим. Анам әкәр бир дә бу 
барәдә сөһбәт ачса иди, мәмнунијјәтлә гәбул едәрдим. Бадам һәр бир 
әда вә һәрәкәтилә мәни овдаја билмишди. Анам ИСӘ мәндән 
чәкинәрәк, бу евләнмәк сөһбәтини бир даһа тәзә- ләмәк истәмирди. 
Беләликлә, бир аја гәдәр көзләдим. Инди? анамын бу сүкутундан бир 
аз әсәбиләширдим дә. Бир күн она- дедим: 

— Сән бу Бадамы нә үчүн бәсләјиб сахлајырсан? Hә үчүт ону 
бәзәндириб мәним габағымда кәздирирсән? 

— Сәнә нә вар?—деди. 
— Әҝәр мәнә алмаг истәјирсәнсә, мән разыјам. 
Анам өз планынын мүвәффәгијјәтлә нәтиҹәләндијини кө рүнҹә 

һеч дә е’тидалыны позмады. 
— Јох, сәнә алмајаҹағам, онун истәјәни вар,—деди. 
Анам буну јалан дејирди, буну билирдкм. 

Мән онун башгасына верилмәсинә разы дејиләм, ону өзүм 
алаҹағам,—дедим. 

Беләликлә, мән Бадамла евләндим. 
Сабир евләндикдән сонра тамамилә Шамахыда јерләшиб 
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галмаға мәҹбур олду... Илдән-илә онун аиләси бөјүјүб артыр, 
ушаглары чохалырды. O, бөјүк бир аиләнин мәишәтини тә’мин 
стмәк үчүн ше’р вә әдәбијјатдан артыг алыш-вериш вә дүканла 
мәшғул олурду. Бадамханымын онун үзәриндә мүәјјән дәрәҹәдә 
тә’снри варды. O, авам вә савадсыз бир гадынды. О, ше’р вә 
әдәбијјатын нә олдуғуну билмирди. 

О, атасы евиндә, Сабирин дедији кими, бир чох шејләр 
көрмүшдүсә дә, китаб вә дәфтәрин адыны ешитмәмишди: 

Евимиздә вар иди һәр нә десән, 
Гатыг, ајран илә гајмаг, нә јесән. 
Hә билирдик нә зәһримарды китаб, 
Биз олан евдә һачан варды китаб. 

Бадамханымы ашиганә бир гәзәлдән, јаныглы бир мәрсијә вә 
сәнәткаранә бир гәсидәдән Сабирин евә кәтирдији бир кирвәнкә 
јағ, бир батман ун даһа артыг марагландырыр, она даһа артыг 
«бәдии» зөвг верирди. Буна көрә Сабир јарады ҹылыг е’тибарилэ 
ирәлиләмир, әксинә олараг кериләјирди. O, гәзәлчиликдә өз 
мүәллими һаҹы Сејид Әзимдән ашағы оллуғу кими, 
мәрсијәчиликдә дә мэ’руз мәрсијә шаирләри илә ајаглаша 
билмирди. Онун инди Шамахы әснафы арасында шөһрәти јалныз 
ширин сөһбәтҹиллијиндән, зарафатҹыллығындан ибарәтди. 

VIII 

САБИРДӘ ИНТИБАҺ 

1901-ҹи илдә Сабирин мәктәб аргадашларындан Аббас Сәһ- 
һәтин Теһранда «Мәдрәсеји-Низамијјеји-Насиријјә»ни битириб 
Шамахыја гајытмасы бу дәмир јолундан узагда галан сакит 
мүһитдә бир јенилик јаратды. Аббас Сәһһәт Йран тәһсили көрмүш 
бир тәбиб иди. Анҹаг o хариҹдә тәһсил көрмүш бир тәбиб кими 
дөвләти имтаһан вермәдән Русија империја- сында докторлуг едә 
билмәзди. Буна көрә Сәһһәт Шамахы реалны мәктәбиндә бир 
мүәллим сифәтилә чалышмаға баш- лады. Сәһһәт Теһранда 
тәһсили әснасында франсызҹаны өј- рәнмишди. O, франсыз 
дилиндә Гәрб әдәбијјаты илә, хүсусән франсыз әдәбијјаты илә 
јахындан таныш иди. Шамахы реаляы мәктәбиндә чалышмагла 
русҹаны өјрәнир, орадакы мүәллимләрин јардымы илә pye 
әдәбијјаты илә таныш олурду. 

Сәһһәт сон дәрәҹә гүввәтли бир һафизәјә малик иди. О, нә 
гәдәр узун бир ше’р олурса-олсун ики-үч дәфә охумагла ііифз едиб 
әзбәр охуја биләрди. O, ушаглығындан башлајираг охудуғу түркҹә, 
фарсҹа вә русҹа ше’рлэри хатырында сахла- 
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мыш, истәдији заман әзбәрдән охуја биләрди. Сәһһәт әскда Шәрг 
мәдәнијјәти вә әдәбијјаты илә мүвази олараг, Гәрб мәдәнијјәти вә 
әдәбијјатындан да хәбәрдар иди. Сәһһәтин мәнзили өз заманы үчүн 
Шамахы зијалыларынын бир мәркәзини' тәшкил едирди. Бу 
мәнзилдә һәр заман мүәллимләри вә тәләбәләри көрмәк олурду. 
Сабир дә бу зијалылар мүһитинә дүшдү. Бу мүһит аз заман зәрфиндә 
Сабирдә бөјүк бир дәјишиклик јаратды. һәлә «Шәрги-Рус» 
гәзетинин Тифлисдә нәшри, 1904-ҹү илдә баш вермиш рус-јапон 
мүһарибәси Азәрбајҹанда јени јетишмәкдә олан хырда буржуа 
зијалылары үзәринә аз тә’сир бурахмырды. Сабирин дахил олдуғу 
бу труп да кетдикҹә активләшир, мәркәз шәһәрләрдә чыхан гәзет вә 
мәҹмуәләри алыр, мүталиә едир, бэ’зи иҹтимаи вә әдәби мәсәләләр" 
үзәриндә мүбаһисәләр едирдиләр. Сәһһәтин ше’р вә әдәбијјат 
һаггында Авропа мэ’хэзлэриндэн алыб ирәли чәкдији мүлаһизәләр, 
һабелә франсыз вә русҹадан етдији тәрҹүмәләр Сабир әски гәзәл вә 
мәрсијјәләрдән сојутмушду. O, инди јарадыҹы- лығы үчүн јени бир 
саһә арајырды. O, бу јени руһда јазылмыиғ биринҹи ше’рини 
1903-ҹү илин јајында јазыб Тифлисдә «Шәрги-Рус» гәзетинә 
көндәрди. Сабир һәмин ше’ри «Шәрги-Рус»ун чыхмасы 
мүнасибәтилә јазмышды. 

Сабири инди ахунд отағында олан дини сөһбәтләр дејил,. бәлкә 
күндәлик сијаси һадисәләр, һәрб ҹәбһәсиндән алынаіг хәбәрләр, 
гәзет мәгаләләри марагландырырды. O, јени темада јазмаг 
истәјирди. Анҹаг һәлә өзүнүн истигамәтини тә’јин едә билмирди. 
Буна көрә 1905-ҹи илдә икинҹи чыхышы «һәјат» гәзетиндә охудуғу 
бир мәгалә мүнасибәтилә олду. Бу мәгаләни Шәкидән бири 
ермәни-мүсәлман гырғынлары һаггында јазыб,. шаирләри, әдибләри 
бу дүшмәнчилијин арадан галхмасы үчүгс чалышмаға чағырырды. 

Сабирин тәбиәтиндә бир зарафатчылыг вә мәзһәкәчилик: варды. 
O, ҹидди ше’рлэрдэ мүвәффәг олмајаҹағыны һисс едирди. Һәлә 
Мәһәммәд һадинин әдәб тәркибләри илә долу олан чох курултулу 
ше’рлэри Сабирдә бир үмидсизлик әмәлә кәтирмишди. Белә бир 
заманда «Молла Нәсрәддин» мәҹмуәсинин нәшри, онда чыхан бир 
нечә садә вә һәҹви мәзһәкәләр Сабирә һәгиги бир истигамәт 
көстәрди ки, һәмин мәҹмуәниш 8-ҹи нөмрәсиндә: 

Ол күн ки, сәнә халиг едәр лүтф бир өвлад, олсун 
үрәјин шад. 

Тә’јин елә ҹиндары ки, етсин она имдад, 
та дәјмәјә һәмзад...— 
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мәтләилә башлајан мүстәзадыны нәшр етмишдир ки, бу, Сабир 
јарадыҹылығынын биринҹи аддымы иди. 

Сабирин «Молла Нәсрәддин»дә иштирак етмәсини кизли 
сахламаға чалышмасы сәбәбсиз дејилди. «Молла Нәсрәддин» 
һаггында јалныз Шамахы моллалары дејил, Азәрбајҹанын бир чох 
бөјүк моллалары өз фитваларыны вермиш, онун »охунмасыны 
һарам е’лан етмишдиләр. 

Сабир «Молла Нәсрәддин»и кизли алыб охујурду. Әҝәр 
Шамахы баггаллары онун бу мәҹмуәни алмасыны билсәјдиләр. 
базарда Сабир бир даһа гала билмәзди. Онсуз да сон заманларда 
ондан шүбһәләнмәјә башламышдылар. О да «һәјат» вә «Иршад» 
гәзетини алыб охујурду. Шамахы мѳ’минләри, үмумијјәтлә гәзет 
охујанлары бабы дејә адландырырдылар. «Ширин сөһбәт» 
үнванлы ше’риндэ Сабир бу ними адамларын характерини белә 
тэсвир едир: 

— Hә хэбэр вар, Мэшэди? 
— Сағлығын. 
— Аз, чох да јенә. 
— Гәзет алмыш һаҹы Әһмәд дә. 
— Ба! Оғлан, нәмәнә? 
— Сән өзүн көрдүн аланда? 
— Белә нәгл ејләдиләр... 
— Даһа ким галды, худаја, бу вилајәтдә мәнә?! 
Бу исә бәс o ләинин дә иши гуллабыдыр. 
Динн, иманы даныб, јолдан азыбдыр, бабыдыр! 

Бу кими типләр арасында «Молла Нәсрәддин» кими инги- 
лаби мәҹмуәдә Сабирин иштиракы, шүбһәсиз ки, Шамахы кими 
керидә галмыш бир мүһитдә чох тэ’сир бағышлајаҹаг, юнун 
һәјатыны тәһлүкәјә салаҹагды. 

IX 

ИШИН ҮСТҮ АЧЫЛДЫ 

1906-ҹы илдә Азәрбајҹанда бир чох ҹидди ишләр олмушду. 
Гәзетләрин бир чоху јенилик уғрунда кениш тәблиғат апарыр, һәр 
шәһәрдә јени мәктәбләр вә гираәтханалар ачылыр, маариф 
ҹәмијјәтләри тәшкил олунурду. һәтта моллалар белә бу ҹәрәјанын 
гаршысыны ала билмәјәҹәкләрини көрдүкләриндән, онлар да әски 
јолундан чыхмаг истәјән күтләни јенә өз архаларынҹа апара 
билмәк үчүн «мүасирләшир», «Сәадәт» адында бир чәмијјәт 
тәшкил етдикләри кими, бир мәҹмуә чыхармаг, бүтүн гәзетләрә 
ҹаваб вермәк истәјирдиләр. Бу заманда Шамахыја бир хәбәр 
чыхды ки, гәзетјазанлардан бири Шамахыја сәјаһәтә, гәзетә абунә 
топламаға кәлир. Шамахы 
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мѳ’минлэрини марагландыран бир мәсәлә вардыса, о даб  гәзет 
јазанларын сүнниләрдәнми, ја шиәләрдәнми олмасы иди. 

Бу барәдә рә’јләр чох мүхтәлиф иди. 
«Иршад» гәзети мүһәрриринин Шамахыја кәлмәк хәбәри бу 

ихтилафлы мәсәләни һәлл едәҹәкди. Шамахылыларын фикринҹә, 
гәзетјазанлар әкәр сүнни олсалар, мүтләг сүнни- ләрин гонағы олар, 
әкәр шиә олсалар шиәләрин евләринә дүшәрләр. Буиа көрә һәр күн 
шәһәрә кәләҹәк бу «гонағын» һачан кәлиб чыхаҹағыны 
сәбирсизликлә көзләјирдиләр. 

Гәзетчи мүһәррир, нәһајәт, Шамахыја кәлиб чыхды. O, нәшиә 
ә’јанларынын, нә сүнни таҹирләринин евинә дүшдү. Онун габағына 
чыхан шәһәр бәләдијјә рәиси иди. О, Шамахыда «бабылығы» илә 
танынмыш олан бу адамын евиндә гонаг олду. Буна көрә 
шамахылылар артыг шүбһәдән чыхдылар: «Гәзетјазанлар нә 
шиәдир, нә дә сүнни, бәлкә бабыдыр. 

Бу исә бәс бу ләинин дә иши гуллабыдыр. 
Дини, иманы даныб, јолдан азыбдыр, бабыдыр...»—фикринә 

кәлдиләр. 
* * * 

Бу ихтилафы һәлл едәи Шамахы әснафы инди икинҹи мүһүм бир 
мүәмманын һәлли илә мәшғул иди. 

Шамахыда даһа ним «бабы»дыр? Гәзетјазанларла ними» әлагәси 
вар? Онлар шәһәр главасынын гапысыны нәзарәт алтына алыб, 
шамахылылардан o јазычынын көрүшүнә кимләрин кәләҹәјини 
өјрәнмәк истәјирдиләр. Ора кәлән зијалылары бир-бир јазыб хәбәр 
верирдиләр. Бирдән-бирә онларын арасында Мәшәди Зејналабдинин 
оғлу Әләкбәри көрмәсинләрми? 

— A Кәблә Мәһәррәм, хәбәрин вармы? 

— Нәдән? 

— А балам, Мәшәди Әләкбәр дә онларданмыш. 

— һансы Мәшәди Әләкбәр? 
— Сабунчу Мәшәди Әләкбәр дә!.. Мәшәди Зејналабдинин оғлу 

да!.. 
— Әши, сән нә дејирсән? 

 — Әшһәдүбиллаһ, дилим кәлмәјә кәлмәсин, әкәр јалан дејирәмсә. 
O күн бүтүн базар әһли анҹаг сабунчу Мәшәди Әләкбәрик 

гәзетјазан олмасы барәсиндә данышырды. Мәшәди Гәнбәрәли 
Сабирин дүканы гаршысында кәлиб истеһза илә гарышыг бир 
тәәссүфлә: «Сән беләсәнмиш, балам, ај бәрәкаллаһ сәнә!»— Дејиб 
кетмишди. 
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X 

ШАМАХЫ МҮҺИТИ САБИРӘ ГАРШЫ 

1902-ҹи илдә Шамахыда бөјүк вә шиддәтли бир зәлзәлә 
.олмушду. Бу зәлзәлә o гәдәр дәһшәтли иди ки, бир нечә бөјүк 
зәлзәләјә бојун әјмәјән мәсчиди-ҹамеин мөһкәм сүтунлары вә 
күнбәзи дә чөкүб мәғлуб олмушду. Шамахы, демәк оларды ки, 
тамамилә дағылмышды. 

Белә бөјүк бир тәхрибата уғрамыш Шамахы јенидән ти- 
.килмәјә башладыгдан сонра 1906 вә 1907-ҹи илләрдә оранын 
-мүһитиндә тәсвири габил олмајан бир әһвали-руһијјә јаран- 
мышды. Шамахы фанатикләри башларына кәлән тәбии фәлакәтин 
сәбәбини өзләринин диндән, имандан узаглашмаларында 
көрүрдүләр. Онларын фикринҹә зәлзәлә, игтисади керилә- 
мә—аллаһын өз бәндәләринә кечмиш гәзәбиндән башга бир шеј 
дејилди. Белә бир заманда Шамахыда јени бир фикир сөјләмәк 
мүмкүн дејилди. 

Шамахы мүһафизәкар иди. Шамахы һеч бир јенилији һәзм едә 
билмирди. Шамахы маарифпәрвәрләрин, јени мәктәбчи- ләрин, 
гәзет вә мәҹмуә охујанларын ән гәддар бир дүшмәни иди. Елә бир 
мүһитдә Сабирин, бу базарда дүканчылыг едән Мәшәди 
Зејналабдинин оғлу Мәшәди Әләкбәрин, өзләриндән ајрылыб да 
ата-бабадан галан әски адәт вә ән’әнәләри лаға гојмасы, тәнгид 
етмәси, онларын нәзәриндә чәкилмәз бир һал иди. Базар халгынын 
бә’зи «бојнухалталы» зијалылара ҝүҹләри чатмаса да, өз 
араларында јашајан Сабирә чох јахшы чатырды. 

* * * 

Сабир өз ихтисас вә сәнәтиндән бир o гәдәр мәмнун дејилди. 
Онун «Молла Нәсрәддин»дә нәшр олунан ше’рлэри кетдикҹә даһа 
кениш саһәләрә јајылырды. Ону јалныз Азәрбајҹан охуҹулары 
дејил, ејни заманда бүтүн Загафгазија охуҹулары, һәтта Түркүстан 
вә Иран Азәрбајҹанында белә таныјырдылар. Бир чох охуҹулар 
варды ки, һопһопун јени ше рләрини охумаг үчүн «Молла 
Нәсрәддин»ин нөвбәти нөм- рәсини сәбирсизликлә көзләјир, она 
һәр тәрәфдән нәзирәләр јазылырды. Сабир јарадыҹылығы кетдикҹә 
инкишаф едир, инкишаф етдикҹә сабунчулугла мәшғул олан бу 
шаир парла- јырды. Онун бу мүвәффәгијјәти она бир тәрәфдән јени 
гаи- банә достлар газандырырдыса да, o бири тәрәфдән базар 
аггалларындан дүшмәнләри дә чохалырды. Онлар һәр аддымда 
Сабири аҹылајыр, көзләрини она бәрәлдирдиләр. Са- 
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бир онларын белә һәрәкәтләринә јенә «Молла Нәсрәддин»дәнәшр 
етдији iııe’p илә ҹаваб верирди: 

Шаирәм, чүнки вәзифәм будур эш’ар јазым, 
Көрдүјүм никү бәди ејләјим изһар јазым. 

Күнү парлаг, күнүзү ағ, кеҹәни тар јазым, 
Писи пис, әјрини әјри, дүзү һәмвар јазым. 

Нијә бәс бөјлә бәрәлдирсән, a rape, көзүнү, 
Јохса бу ајинәдә әјри керүрсән өзүнү?.. 

һаҹы ахунд бир дәфә минбәрдә үмумијјәтлә «Молла Нәс- 
рәддин» мәҹмуәсиндән сөһбәт ачыб, онун әлејһинә чох һәра- рәтли 
данышмыш, Сабирә ишарә едәрәк: 

— Мәшәди Зејналабдинин оғлу да диндән, мәзһәбдән чыхды, о 
да кедиб бу динсизләрә гошулду. Белә бир адама салам вермәк 
һарамдыр,—демишди. 

Буна көрә дә һаҹы ахундун мүгәддәс бир мүриди олан гәссаб 
Мәһәммәдһәсән өз көһнә мүштәриси олан Сабирә гујруг вә пиј 
сатмагдан имтина етмишди: 

— Атам, мәндән инҹимә, мәним сәнә сатмаға гујруғум јох- 
дурдемишди. 

Мәһәммәдһәсәнин бу һәрәкәтини Мәшәди Гулам һүсејш дә, 
Күрдоғлу да тәкрар етдиләр. Кәблә Гәнбәрәли дә базарда 
ҹанфәшанлыг едирди: 

— Валлаһ, биллаһ, онунла алыш-вериш һарамдыр. һаҹы ахунд 
өзү бујурубдур,—дејәрәк һәр тәрәфә ҹар чәкирди. 

Сабири базар ҹамааты тамамилә тәкләди. Бир күн ону~ һамамчы 
да һамамына бурахмады. Инди һәр тәрәфдән һүҹум едилирди. 

Сабирин тиҹарәт ишләри бөјүк бир сәдәмәјә уғрамышды. 
Сабирин хејирхаһлары она дүканчылығы бурахыб мәктәб вә 
маариф саһәсиндә чалышмағы төвсијә едирдиләр. 

Сабир дүканыны сатаркән тез заман мүәллимлик јери ала- 
ҹағына үмид едирди. һалбуки бу иш о заман үчүн бир o гәдәр дә 
садә дејилди. 

Сабирин евдә дә һәјаты јахшы кечмирди. Дүканы бурах- 
Дығындан долајы, арвады Бадам һәр заман ону төһмәтләндирирди. 
Бадамханымын фикринҹә, «киши хәрифләмишди». әринин бөјүк 
Азәрбајҹан шаирлији илә һеч һесаблашмаг истәмирди. 

XI 

САБИРИН СОН ИКИ ИЛИ 

Бир чох јазышмалардан, мүрачиәтләрдән сонра Сабирә мүәллимик' 
вәзифәси анҹаг 1910-ҹу илдә верилә билди.Јал 
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ныз Шамахы кими һәр чәһәтдән керидә галан бир мүһитдә деіил, 
Бакы ними ѳз заманы үчүн буржуа маарифпәрвәр вә 
знјалыларынын мәдәни бир мәркәзи олан шәһәрдә дә Сабири 
гн]мәтләидирмирдилә.р. 1907-ҹи илдә дүканыны јығышдырыб 
өзүнә гуллуг арамаға башлајан Сабир, бу бөјүк вә дәјәрли шаир үч 
ил ишсиз кәздикдән сонра дөрдүнҹү илин пајызында гуллуг тапа 
билди. Бу гуллуг да Балаханы кәнди мәктәбиндә шәриәт вә фарс 
дили мүәллимлијиндән ибарәт иди. Бәлкә сиз тәсәввүр едәрсиниз 
ки, Сабирә иштирак етдији мәтбуат јахшы гонорар верирмиш, 
Сабирин гуллуға бир o гәдәр еһтијаҹы јохмуш. Мән шәхсән «Молла 
Нәсрәддин» мәҹмуәси идарәсинин нә гәдәр гонорар вердијини 
билмирәмсә дә, бурасыны чох јахшы билирәм ки, һеч бир шаир вә 
мүһәррир гонорар барәсиндә дүшүнмәзди, чүнки әсас е’тибарилэ 
ингилаба гәдәр Азәрбајҹан мәтбуат ишчиләри уазылары үчүн 
гонорар алмаздылар. 1910 вә 1911-ҹи илләрдә (бу заман Сабир 
Азәрбајчанда мәшһур бир шаир һесаб олунурду) Оруҹов 
гардашлары ону өз гәзетләринә ҹәлб етмәк үчүн биринҹи дәфә 
олараг бир јазычыја, јалныз јазыларындан өтрү «јүксәк» гонорар 
тә’јин етдиләр. Онлар Сабирә өз гәзетләри олан «Күнәш» вә «Мә 
лумат»а верәҹәји «тазијанә»ләр үчүн ајда анҹаг он манат ве- 
-рирдиләр. 

* * * 

Бакы мүһити Сабирин инкишафына чох јардым етди. O 
-әзүнүн мәзмунҹа долғун вә гүввәтли ше’рлэрини бурада јазды. О 
бурада чох һәвәслә ишләјирди. һәлә мүштагы олдуғу мәтбуатда 
јахындан иштиракы, онда бөјүк бир руһ јүксәклији јаратмагда иди. 
О заман Азәрбајҹан мәтбуаты ики адамын инһисарында идиг Бири 
адлары јухарыда көстәрилән Оруҹов гардашларынын, икинҹиои 
Башым бәј Вәзировун ... Әкәр Оруҹовлар Сабирә һәр ҝүн јаздыгы 
«тазијанә»ләри үчүн ајдә он манат мүкафат верирдиләрсә дә, 
һашым бәј Вәзиров ону мәтбәәсиндә чалышдырыб һаггыны да 
вермәмишди. 

Сабир вүҹудҹа чох да сатлам бир адам дејилди. Кечирдији 
јохсул һәјат ону хырпаламышды. Вүҹуду һәр дүрлү хәстәлијә 
мүсаид иди. О, бир даһа дүканчылыға гајытмајаҹаг, өмрүнүн 
ахырына гәдәр бир мәтбуат вә маариф ишчиси олараг галаҹагды. О 
бир тәрәфдән мәктәбдә чалышыр, бир тәрәфдән млуматыны 
артырмаг үчүн öxyjyp, мүталиә едир, бир тәрәфдән дә «Молла 
Нәсрәддин»ин ыөвбәти нөмрәсинә вә Оруҹовларын гәзетинә бир 
ше’р вә тазијанә јетирирди. Онун аиләси јанында дејилди, 
Шамахыда јашајырды. Истираһәти јохду. Кәлири хәрчинә 
чатмырды. Јахшы јемәмәк, чох чалыш- 
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маг Сабири 1911-ҹи илдә хәстәләндирди. О, артыг чалыша 
билмәјиб, Шамахыја гајытмаға мәҹбур олду. Шамахыда хәстәлији 
даһа да шиддәтләнди. Мүалиҹә үчүн Тифлисә кетди. Мүтәхәссис 
докторлар онун хәстәлијини тәшхис едиб, «гара чијәр шишмәси» 
дејә тә’јин етдиләр. Сабир бу хәстәликдән сағала билмәјәҹәјини 
һисс единҹә тәкрар өз евинә, Шамахыја тајытды. 

Сабир өләҹәјини јәгин билирди. Кетдикҹә зәифләјир, ағ- 
рылары артырды. Онун бу һалындан дүшмәнләри олан «ағзы- 
дуалы баггаллар»: 

— Аллаһ адама неҹә гәинм олар, һәлә белә олар да!—де- 
јирдиләр. 

Сабир инди тез өлмәсини арзу едирди: 
Истәрәм өлмәји мән, лејк гачыр мәндән әҹәл, 
Көр нә бәдбәхтәм, әҹәлдән дә кәрәк наз чәкәм. 

Сабир һәмин ил (1911) әски үсулла ијулун 12-дә вәфат етди. 

сЛ1 Ә. Сабир. Бүтүн әсәрләри»нә мүгәддимә, 1934. 
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