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“Qaraca qız”ın tarixi taleyi: əsər necə dəyişdirildi? 
İlkin mənbələr əsasında aparılan ciddi ədəbiyyatşünaslıq araşdırmaları 

elmi ictimaiyyəti belə bir faktla üz-üzə qoyur:  hələ sovet hakimiyyətinin ilk 
illərindən etibarən yalnız şəxsiyyətlər deyil, həm də sənət və yaradıcılıq 
nümunələri milli-mənəvi siqlətinə görə represiyaya məruz qalmışdır. 
Azərbaycan sovet ədəbiyyatı yaratmaq siyasəti yeni əsərlərin mövcud 
ideologiyaya tabe etdirilməsi ilə kifayətlənilməyib, klassik əsərlərə də ciddi 
müdaxilələr etdirməklə məzmununun dəyişdirilərək ideoloji təhriflərə məruz 
qoyulmasına gətirib çıxarırdı. Maraqlı bir faktdır ki, Cəfər Cabbarlının “Sevil” 
dramında həyat həqiqəti ideoloji təbliğata qurban verilərək əlyazmasından o 
yana keçə bilməmişdir. Mirzə Fətəli Axundovun, Hüseyn Cavidin, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin və o cümlədən, XX əsrin əvvəllərində özünü uşaq yazıçısı, 
pedaqoq kimi təsdiqləmiş, gələcək nəslin yetişməsində xüsusi fəaliyyəti olan 
S.S.Axundovun əsərləri belə talesizliklə üzləşmişdi. S.S.Axundovun “Qaraca 
qız” povesti daha çox təzyiqə, təhrifə məruz qalan əsərlərdən biridir. Əsər tam 
100 illik nəşr tarixi müddətində Azərbaycan klassik uşaq ədəbiyyatımızın nadir 
inciləri sırasına daxil olsa da, elmi tədqiqi istiqamətində rastlaşdığımız 
laqeydlik təəccüb doğurmaya bilmir. Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığında 
aparılan tədqiqatlar nə qədər anlaşılandırsa, müstəqillik dövrü 
ədəbiyyatşünaslığımızda müşahidə etdiyimiz laqeydlik başadüşülən deyil. 
Halbuki əsərin böyük dəyişikliklərə məruz qalması haqqında hələ 1968-ci ildə 
Nadir Vəlixanov mümkün olduğu qədər elmi ictimaiyyəti məlumatlandırırdı. 
N.Vəlixanov ədəbiyyat tarixçiliyimizin yaddaşına bir mesaj ötürmək məqsədilə 
yazırdı: “Müəllif Hüseynqulu ağanın tənbəlliyinə işarə etsə də, onun sinfi 
təbiətinə səciyyəvi olmayan müsbət keyfiyyətlərini vermişdi. Bunu nəzərə 
alaraq ədib sonrakı nəşrdə Hüseynqulu ağanın tipik olmayan bir sıra müsbət 
keyfiyyətlərini atmışdır”. Yaxud: “Əsərin ilk nəşrində Hüseynqulu ağanın 
səciyyəsi müəyyən qədər idealizə edilmişdi. O, çox vaxt Qaraca qızın 
müdafiəçisi kimi çıxış edirdi”. Tədqiqatçı belə mühim fərqləri diqqətə 
çatdırmaqla S.S.Axundovun milli-mənəvi dəyərlərimizə münasibətinin əslini 
işıqlandırmağa çalışırdı. Alim  uşağın təlim və tərbiyə məsələsini yad 
mentalitetə uyğunlaşdırmağın da tənqidini povestin əsas ideya 
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istiqamətlərindən biri kimi vurğulayırdı: “S.S.Axundov “Qaraca qız” 
hekayəsində Mariya İvanovnada təqdirəlayiq bir sifət göstərməmişdi. Mariya 
İvanovna uşaq psixologiyasından xəbərsiz olduğundan və ya buna əhəmiyyət 
vermədiyinə görə Ağca xanımın tərbiyəsi ilə məşğul ola bilmirdi” [1, 67].  

Əflatun Saraclı da əsərin dəyişdirilməsinə münasibətsiz qalmayıb, ötəri 
bir cümlə ilə də olsa, bu məsələyə toxunmağı özünə borc bilirdi [3, 132]. Nadir 
Vəlixanov “Süleyman Sani Axundov” monoqrafiyasını siyasi və coğrafi 
müstəqilliyimizi təkrar qazandığımız dönəmdə təkmilləşdirərək əsərin 
dəyişdirilmə səbəblərini daha obyektiv qiymətləndirməyə nail olub. 
S.S.Axundovun yalnız “Qaraca qız” əsəri deyil, digər əsərləri də dəyişikliklərə 
məruz qalıb. Nadir Vəlixanov “Süleyman Sani Axundov (elmi bioqrafiya)” adlı 
monoqrafiyasında milli-mənəvi dəyərlərimizin aşınması istiqamətində aparılan 
bu siyasətin ədəbiyyatımıza vurduğu zərərdən təəssüflə danışırdı. 

Nadir Vəlixanovun elmi tədqiqatı sayəsində yalnız “Qaraca qız” 
əsərinin deyil, “Nurəddin” əsərinin də üzərində dəyişikliklər edilməsi haqqında 
məlumatlanırıq. Tədqiqatçıya görə, Süleyman Sani sonralar “Qorxulu 
nağıllar”ı “Məktəb” jurnalından götürüb çap etdirərkən onların üzərində 
yaradıcılıq işləri də aparmışdır, lakin fikrimizcə, bu dəyişiklikləri birmənalı 
olaraq “yaradıcılıq işi” kimi qiymətləndirmək doğru olmaz.  “Nurəddin” 
hekayəsinin ilk nəşri ilə (“Məktəb” jurnalı, 1912-ci il, №9-22) sonrakı nəşrlər 
arasında bəzi fərqlər vardır. Ədib 1936-cı ildə əsərlərini çapa hazırlarkən bu 
hekayədə müəyyən dəyişikliklər edib. Məsələn, ilk nəşrdə məktəbli Fatma atası 
Hacı Səmədə deyir ki, “müəllimimizin əmrinə görə, gərək sabaha bir elə nağıl 
düzəldəm ki, ondan belə bir məna çıxsın: “Yaxşılıq eylə, at dəryaya, balıq 
bilməsə də, Xalıq bilər”. Bu cümlədəki “Xalıq” sözü Allaha işarə idi. Ədib 
sovet dövründə yeni görüşlərlə əlaqədar olaraq həmin atalar sözünü “yaxşılıq 
elə, əvəzini görərsən” şəklində yazmışdır.  

İlk nəşrində Hacı Səməd Hacı Nəsirin övladı olmasını da “Allah-
taalanın kəraməti” ilə bağlayır. Əsərin sonrakı nəşrində isə ədib həmin sözlərin 
əvəzinə “axırda bunların bir oğlu oldu” yazırdı.  

Hacı Nəsir Rəhimə yaxşılıq etmişdi. Bunun əvəzində Rəhim Nurəddinə 
(“İlk nəşrdə Nurəddinin adı Nurələddin kimi verilir. Bu, müəllifin həmin 
obrazın işıqlı, düşüncəli olduğunun onun adında da nəzərə çatdırılması ilə 
əlaqədardır” – N.Vəlixanov (Tədqiqatçı bu yazılış fərqinə xüsusi bir məna 
versə də, fars dilinin fonetika bəhsinə istinadən deyə bilərik ki, fars dilində 
orfoqrafik cəhətdən “Nurələddin” olan kəlmənin orfoepiyası “Nurəddin”dir – 
K.N.)) kibrit qutusu irilikdə “Quran” gətirir. Həlimə də “Quran”ı öpüb oğlu 
Nurəddinin boynundan asır. Əsərin 1936-cı il nəşrində isə Rəhim Nurəddinə 
“Quran” yox, Sədinin “Gülüstan” kitabını yadigar verir. Bu dəyişikliklər 30-cu 
illərdə vulqar sosiologizmin təsiri ilə olmuşdur və əsərə müsbət təsir 
göstərməmişdir [2, 139]. Göstərilən nümunələr də bu dəyişikliklərin 
“yaradıcılıq işi” olmasından deyil, yazıçının öz əsərinin ilkin ideya 
istiqamətlərini sovet konyunkturuna uyğunlaşdırmaq məcburiyyəti qarşısında 
qalmasından xəbər verir. 

S.S.Axundovun “Qorxulu nağılları”ı içində ən çox dəyişikliyə məruz 
qalmış  “Qaraca qız” povestinin  müasir ədəbiyyatşünaslıqda, xüsusilə uşaq 
ədəbiyyatı tarixçiliyində layiqincə tədqiqatına təsadüf edə bilmədiyimizi 
təəssüflə qeyd etmək məcburiyyətindəyik. Lakin araşdırmalar müəyyən qədər 
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iş görüldüyündən xəbər versə də, geniş elmi-pedaqoji ictimaiyyətin diqqətini 
çəkməməsi də təəccüb doğurur. Xüsusilə lap son dövr araşdırmamızda mühüm 
faktlara rast gəldik ki, təəccübümüzün artmasına səbəb oldu. “Qaraca qız”ın ilk 
dəfə bizim tərəfimizdən transfoneliterasiya olunub dərc edildiyini zənn 
etdiyimiz ilk variantı 1997-ci ildə Xeyrulla Məmmədov tərəfindən hazırlanaraq 
“Hikmət xəzinəsi” adlı bədii əsərlər toplusunda nəşr olunubsa da, təhsil 
mütəxəssislərinin və ədəbiyyatşünasların diqqətindən kənarda qalmaqda davam 
edib. Bu faktın özü səssiz-səmirsiz ciddi bir problemin varlığından danışır ki, 
bu da elmin təhsilə inteqrasiyasının zəifliyidir. Əgər elmi yeniliklər akademik 
nəşrlərdən kənara çıxıb kütləviləşməyəcəksə, bu tədqiqatların nə anlamı ola 
bilər?!.  

Xeyrulla Məmmədov da “Qaraca qız” əsərinin üzərində apalılmış 
dəyişikliyin onun ideya istiqamətinə kəskin təsirindən danışmağı özünə borc 
bilərək yazırdı: “Ədib 1936-cı ildə əsərlərini kitablarında çapa hazırlayarkən 
“Qaraca qız” üzərində yenidən işləmiş, hekayənin mülkədarlığa qarşı çevrilmiş 
tənqidi pafosunu artırmaq məqsədilə bir sıra əlavələr və ixtisarlar etmiş, 
beləliklə, əsərin yeni variantı yaranmışdır. Əsasən siyasi mülahizələrdən, 
motivlərdən irəli gələn bu yaradıcılıq əməliyyatları “Qaraca qız”ın birinci 
jurnal variantında müsbət planda təsvir edilmiş Hüseynqulu ağa və Pəricahan 
xanım surətlərinin mənfi istiqamətdə səciyyələndirilməsi ilə nəticələndi. Bu 
isə, öz növbəsində, oxucularda köhnə cəmiyyətə və onun əsas sütunlarından 
birini təşkil edən mülkədarlığa qarşı nifrət hissinin qüvvətlənməsinə xidmət 
göstərmişdir.  

Artıq 60 ildir geniş Azərbaycan oxucusu “Qaraca qız”ın ədibin 
“Əsərləri”nin 1936-cı il nəşrinə daxil edilmiş variantını mütaliə edir. Bir sıra 
mülahizələrdən irəli gələrək biz “Hikmət çələngi” məcmuəsinə birinci 
“Məktəb” jurnalında dərc edilmiş variantını daxil etməyi məqsədəuyğun hesab 
edirik” [3, 126].  

Bu günə qədər elmi tədqiqatlarda “Qaraca qız” əsərinin 1936-cı ildə 
dəyişdirildiyi haqqında bəhs olunur. Lakin biz “Qaraca qız” povestinin 
üzərində aparılan dəyişikliyi iki mərhələdə müşahidə edirik.  Əsər ilk dəfə 
1927-ci ildə S.S.Axundovun “Zərafət” adlı hekayələr kitabına daxil edilərkən 
dəyişdirilib. Əsərin üzərində yazıçı özü işləmişdir. Lakin bu “təshih”lər sovet 
ideoloji aparatını razı salmamış, növbəti nəşrdə bir daha qayçıya məruz 
qoyulmuşdur. Növbəti dəfə isə 1934-cü ildə Uşaq və Gənclik Nəşriyyatı 
tərəfindən “Qaraca qız” kitabçasının tərtibi zamanı aparılıb. Hər üç nəşr 
arasındakı fərqlərin ideoloji səbəblərdən yarandığını açıq görmək mümkün 
olduğu üçün yazıçının bu işə məhz təhrik edilməsi qənaətinə gəlirik.  Son iki 
nəşr nüsxələri arasında bir sıra incə və mühüm fərqlər görürük. 1936-cı ildə 
“Seçilmiş əsərlər”in təkrar çapında artıq son dəyişikliyə möhür vurularaq bir 
əsrə yaxın ədəbiyyat tariximizin yaddaşına köçürülür və bu günə kimi uşaq 
ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olan “Qaraca qız” kimi mükəmməl  bir 
əsər millətin öz keçmişinə nifrət ruhunda tərbiyəsinə yönəldilir. Xüsusilə orta 
məktəb ədəbiyyat dərsliklərində əsərin ixtisar olunaraq əsas süjet xətti əsasında 
tədris edilməsi ideoloji məqsəd daşıyırdı.   

Füzuli Əsgərli uşaq ədəbiyyatı tarixçiliyi ilə məşğul olan bir sıra müasir 
ədəbiyyatşünaslarımızdan fərqli olaraq “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının 
mərhələli inkişafı” əsərində “Qaraca qız”ın taleyinə elm və təhsilimiz 
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tərəfindən göstərilən laqeydliyə öz münasibətini ifadə edir: “...Lakin 
ümumtəhsil orta məktəb üçün dərslik tərtib edən müəlliflər hansı səbəbdənsə 
sovet siyasi ideologiyasına xidmət etmiş əsərin hələ də ikinci variantından 
istifadə edir. Əslində isə bu gün yeni nəslə keçmiş dövrlər haqqında tarixdə 
yamaq kimi görünməyən gerçək bilgilər verməklə onların dünyagörüşünü 
genişləndirmək, realist təsvirin gücü ilə cəmiyyət hadisələrinin mahiyyətini, 
inkişaf yolunu düzgün anlamaq üçün cidd-cəhd göstərilməlidir” [7, 86]. 
Maraqlıdır ki, Füzuli Əsgərlinin də araşdırmasında “Qaraca qız” əsəri həm XX 
əsrin əvvəllərinin, həm də sovet ədəbiyyatının nümunəsi kimi nəzərdən 
keçirilirsə də, təhlilini son variant əsasında apardığını qeyd edir. “Qaraca qız” 
əsərinin ilkin variantının təqdim və təhlilə bu qədər ehtiyacı olduğu halda 
alimin belə mühim işə səthi yanaşması da bu istiqamətdə atılan addımların hələ 
bir müddət də davamsız və zəif ola biləcəyindən xəbər verir. 

Süleyman Sani Axundovun “Qaraca qız” əsərinin yazıçının öz iradəsi 
daxilində yazılmış və “Məktəb” jurnalının 2013-cü il 1-22-ci nömrələrində 
dərc olunmuış variantının 1927 və 1934-cü illərdə “Qaraca qız” povestinin 
süjet və fabula baxımından dəyişdirilməsi əsərin ideya istiqamətinə ciddi təsir 
göstərib. Hətta ilk variantında romantik-idealist bir əsər kimi qələmə alınan 
povest ikinci mərhələdən etibarən realist əsərə çevrilib. 

 
“Qorxulu nağıl”da kiçik oxucunun psixi təhlükəsizliyi: əsərin ilk 

çap variantı əsasında 
Süleyman Sani Axundovun “Qorxulu nağıllar” seriyasından olan əsərlər 

haqqında düşünərkən belə bir paradoksla qarşılaşırıq: bu əsərlərin dərc edildiyi 
ümumi başlıqla (“Qorxulu nağıllar”) məzmunu arasındakı təzad həmin əsərlərə 
qorxunun deyil, ümidin, işığın hakim olmasıdır. Amma bu paradoks bu günə 
qədər ədəbiyyat tariximizə məlum olan “Qaraca qız” əzərində itir, “Nurəddin” 
əsərində zəifləyir... Bu fərqin səbəbi isə artıq araşdırmamızı izləyən oxucuya 
məlumdur: “Qaraca qız” əsərinin kompozisiyasında, süjet və fabulasında ciddi 
dəyişikliklər aparılmış, “Nurəddin” əsərində isə mühüm bir motivasiya (Allaha 
inam və çətinlikləri qədər kimi qəbul edib səbir göstərmək) aradan 
qaldırılmışdır. Bu dəyişikliklərin nəticəsi isə həmin əsərlərin  şagirdlərin 
yaddaşında öz dəhşətləri ilə (xüsusilə ölüm faktorunun çılpaq həqiqət 
formasında fiktiv dünyaya köçürülməsi ilə) silinməz iz salmasıdır.  

Əslində isə, S.S.Axundov yazıçı, pedaqoq olmaqla yanaşı, həm də 
təcrübəli bir psixoloq idi. Uşaq ədəbiyyatının əsas kriteriyalarından da öz 
iradəsincə çıxmamışdır. Fikirlərimizi “Qaraca qız”ın 1913-cü ildə “Məktəb” 
jurnalında dərc edilmiş nüsxəsi əsasında izah edəcəyik.  

“Qaraca qız” hissə-hissə  “Məktəb” dərgisinin hər nömrəsində “Qorxulu 
nağıllar” adlı ümumi başlıq altında dərc edilirdi. Bu, müəllifin kiçik oxucusunu 
mütaliəyə cəlb etmək fəndi idi. Məlumdur ki, kiçik yaşlı uşaqların diqqətini 
ibrətamiz hekayələrdən daha çox həyəcanlandırıcı əsərlər çəkir. Zəlzələ, 
Yasəmənin ölümü, Yusifin ayının pəncəsində həlakı kimi qorxulu səhnələrin 
kiçik dostlarına ağır zərbələr vurmasını önləmək üçün müəllif əsərin 
ekspozisiyasında bunun bir hekayə olmasına oxucusunu inandırmaq üçün 
hadisəni Hacı Salehin dilindən nağıl edir.   

“Qaraca qız” əsərində diqqətə alınmalı əsas psixoloji məqamlardan biri 
də ailədaxili münasibətlərdir. Burada yazıçı ailədaxili uyumsuzluğun təsvirinin 
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uşağın tərbiyəsinə mənfi təsir göstərməsinə qarşı bütün qüvvəsini səfərbər 
edirdi: “Hüseynqulu ağa ilə arvadı Pəricahan xanımın xasiyyətləri biri-birinə 
dutmayırdı. Pəricahan xanım gimnaziya təhsilində cəmi Avropa adətlərini 
götürüb öz milli adətləri xoşuna gəlməyirdi. Hətta öz ana dilindən öylə ikrah 
etmişdi ki, bu dil ilə danışmaq da istəməyirdi və labüd qalıb danışanda da 
yarırus, yarıtürki kəlimələrini qarışdırıb danışmaqla qulaq asanları özünə 
güldürürdü.  

Hüseynqulu ağa isə Avropa qaydalarını sevməyib, öz ata və baba 
adətlərini çox istəyirdi; hətta Pəricahan xanım nə qədər çalışdı isə də, ondan 
çərkəsi paltarı çıxarıb, Avropa libası geyindirə bilmədi. Pəricahan xanım 
Hüseynqulu ağanın evinə gələndən sonra köhnə qulluqçuları dəyişdirib evin 
hər bir qaydasını Avropa səliqəsinə saldı. Hüseynqulu ağa bu tazə qaydaları 
sevmədiyi üçün vaxtının çoxunu kənddə qalıb, şəhərdə az-az görünürdü. Çox 
danışıqdan sonra axırda Pəricahan xanımı razı edib kənddə öz mülklərinə 
köçürtdü. Bunun üçün də Hüseynqulu ağa nəhayət dərəcədə şad oldu, çünki 
şəhər yaşayışını o, əsla sevməyirdi” [10, 178]. 

Ailənin belə bir uyumsuzluğuna baxmayaraq, Hüseynqulu ağanın 
qadının hörmətini əsərin sonuna qədər qoruyub saxladığını, hər tərs gələn 
münasibətlərdə ona imkan olduğu qədər güzəştə getdiyini müşahidə edirik. 
Gələcək nəslin ailəyə, böyüyə hörmət çərçivələrində yetişməsi üçün  ailədaxili 
münaqişələrin həllini  romantik üsulla verən yazıçı kiçik oxucusunun saf 
zehniyyətini də zədələməsin deyə həyat gerçəklərindən qaçmağa çalışmışdır. 
Lakin Hüseynqulu ağanın nəzərində ailəyə hörmətdən daha yuxarıda duran 
yeganə bir  prinsip insan haqqını tapdamamaqdır. Qaraca qızın sığınacağa 
ehtiyacını təmin etmək üçün Hüseynqulu ağa hətta öz qızının tərbiyə və 
sağlamlığı ilə bağlı məsələlərdə könlünü incitmək istəmədiyi Pəricahan 
xanımın Qaraca qıza qəddarlığının qarşısını öz hökmü ilə alır. Burada da 
müəllif kiçik oxucusuna və həmçinin onun təlim və tərbiyə gördüyü mühitə 
mühüm psixoloji mesajlar verirdi.  

Əsərdə şagirdin qarşılaşdığı ən önəmli psixoloji anlardan biri Qaraca 
qızın ölüm səhnəsidir. Müəllif artıq Qaraca qızla doğmalaşan oxucusunu belə 
bir ağır finala hazırlamaq üçün intuisiya motivindən istifadə edirdi: 

“Amma bir gecə heç nə söyləməyib qəmgin olaraq yerinə girdi.  
– Qızım, neyçün kefsizsən, bir şey olmamış ki? 
–  Yox, baba! 
– Bəs neyçün qəmginsən? 
– Özüm də bilməyirəm, baba! 
– Gözlərini yum, yuxula, qızım! 
– Yuxum gəlməyir, baba, yürəyim sıxılır! 
– Qoy sənin üçün nağıl söyləyim, qızım, bəlkə yuxun gələr! 
Piri kişi Qaraca qızın başını sığallayıb başladı: 
– Qızım, biri var imiş, biri yox imiş. Bir padşah var imiş. Bu padşahın 
dünyada övladsızlıqdan başqa bir qəm və qüssəsi yox imiş... 
– Baba, bən ölsəm, ağlarmısan? 
– Allah eləməsin, qızım, öləsən, neyçün öləsən? 
– Baba, bən ölsəm, bəni o Göy təpədə basdırınız! Oranı bən çox 

sevirəm: oradan hər yer görünür; orada hər cür çiçək bitir. İmdi o çiçəklərin 
hamısı solmuşdur. Biz bu gün orada oynayırdıq. 
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– Sən neyçün ölürsən, qızım? Sən yaşayıb, bən qoca babanı o dediyin 
təpədə basdıracaqsan; sonra böyükləşib ora gedəcəksən, uşaqların olacadır. 
Sonra bənim kibi qocalıb qarı olacaqsan! Nəvələrinə vəsiyyət edəcəksən ki, 
bəni Göy təpədə Piri babanın yanında basdırınız. İmdi, qulaq as, qızım, nağılın 
dalını söyləyim!” [11, 324] 

 Qarşıda gözlənilən fəlakətli hadisənin nəqlinin təsirini azaltmaq 
məqsədilə verilmiş bu epizodla da müəllifin peşəkarlığı sayəsində azyaşlı 
oxucu psixoloji sarsıntıdan sığortalanmış olurdu. 

Qeyd etdiyimiz bütün bu mühüm psixoloji motivlər 1927-ci ildə 
əsərdən “təmizlətdirilərək” kiçik oxucunun mənafeyinə deyil, mövcud siyasi 
hakimiyyətin zorakılıq ehtiraslarına tabe etdirildi. Əslində isə “Qaraca qız” 
əsəri şagirdlər üçün bütün motivasiyaları, ideya istiqamətləri ilə ideal bir sosial 
əxlaq konsepsiyası idi. 

S.S.Axundovun “Qaraca qız” povestinin üç çap nüsxəsi arasındakı 
fərqlər 

“Qaraca qız” əsərinin proloqu (“Məktəb”, 1913, №1). 1927-ci ildə 
“Zərafət” hekayələr kitabında əsərdən çıxarılıb: 

Axşam çay süfrəsində əyləşən zaman Hacı Səməd qızı Fatimənin başını 
sığallayıb dedi: 

– Qızım, söylə görək məktəbdən nə tazə xəbər gətirmisən? 
Fatimə: 
– Ata, bu gün dərs arasında həyətdə dəstə-dəstə olub qar ilə oynayırdıq. 

Gövhər, Zeynəb və Səltənət bir dəstə olub, qardan adam yapırdıq. Nabat da 
istədi biz ilə oynasın, mən razı oldum, amma yoldaşlarım razı olmadı. Nabat 
çox çirkin və gözləri də çəp olmağa görə heç kəs onun ilə dostluq etmiyordu; 
ələlxüsus Gövhər onu sevmiyordu. Nabat kənarda durub bizə məzlum-məzlum 
baxıyordu. Birdən Gövhərin ayağı sürüşüb yerə yıxıldı və başı daşa dəyib 
qanadı. Bunu görcək hamıdan tez Nabat Gövhəri qucaqlayıb gözləri yaşlı dedi: 

– Ağlama, bacım, qoxma, heç zad olmaz. 
Gövhər bunu görüb dedi: 
– Ah, sən nə gözəl yoldaşmışsan! Mən bilməmişəm, əfv et!   
Bunu deyib Nabatı qucaqladı və öpdü. Bu ittifaq bizə çox artıq təsir 
etdi.  
Hacı Səməd dedi: 
– Qızım, insanın zahirinə baxma, batininə bax! Türkdə bir məsəl var, 

deyərlər ki, “ətə baxma, dona baxma, içindəki cana bax!” İndi Qaraca qızın 
hekayəsini söylərəm, özün görərsən. Atalarından bunu eşitcək bacı və qardaş 
sevinə-sevinə nağıla müntəzir dayandılar. Hacı Səməd ruznaməni yerə qoyub 
çeşməyi gözlərindən çıxartdı və başladı...” 

“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə saxlıanılıb, 1934-cü ildə 
“Qaraca qız” kitabından çıxarılıb: 

“Bilirdi ki, bu görünən kənd erməni kəndidir və Yusif də oraya içməyə 
gedir”. 

“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ild seçilmiş cümlə çıxarılıb: 
“Qara köpək Qaraca qızı buraxdı, amma o, hərəkətsiz qalıb ayağa 

qalxmadı. Bəylər Qaraca qızın üstünü aldılar. Hüseynqulu ağa Qaraca qızı 
qaldırıb qucağına aldı. O, zəif bir hal ilə gözlərini açdı; lakin harada 
olduğunu anlamadı”. 
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“Məktəb” jurnalında yoxdur. 1927-ci ildə əsərə artırılıb: 
“Səlim bəy qıza diqqətlə baxıb dedi: 
– Hə, bu qızı mən görmüşəm. Məşhur oxuyan və oynayan Qaraca 

qızdır, sahibi də qaraçı Yusifdir. Üç ay bundan qabaq ona nə qədər pul və xələt 
vəd etdimsə də, bu qızı mənə satmadı, imdi yaxşı əlimə düşübdür. Siz öləsiniz, 
gündə qonaqlıq edib sizə böyük kef verəcəyəm. 

Hüseynqulu ağa bunu eşitdikdə dedi: 
– Demək, o kefi mən verə bilmərəm? Əslinə baxsan, qız mənə çatır, 

çünki mənim köpəyim tapmışdır.  
– Bəylərin arasında bəhs düşdü. Səlim bəy dedi: 
– Hüseynqulu ağa, özün yaxşı bilirsən ki, arvadın Pəricahan xanım 

qaraçı qızını evinə qoymaz, nə üçün bəhs edirsən? 
– Nə üçün qoymur? Ev sahibi odur, yoxsa mən? Bundan əlavə, qızı Piri 

kişiyə verəcəyəm ki, o saxlasın. 
Bəylər buna razı oldular”. 
1927-ci ildə dəyişdirilib: 
“Məktəb” jurnalında: 
“Hüseynqulu ağa qırx yaşında böyük bir mülkədar idi. On üç yaşında 

ikən atası Mehdi ağa onu bir növ ilə edadi “realni” məktəbinə qoya bilmişdi; 
amma Hüseynqulu ağanın fikri həmişə at binmədə, ava çıxmada olub, oxumaq 
ilə əsla arası yox idi. Hər il o sinifdə, bu sinifdə qala-qala bir növ ilə dördüncü 
sinfə çıxa bilmişdi. Daha bundan yuxarı bir sinfə keçə bilməyib məktəbdən 
xaric oldu. Atası bu işə çox da qəmgin olmadı, çünki onun çox dövləti və varı 
var idi. Edadi məktəbini qurtarandan sonra atası oğlunu oxutmaq fikrində yox 
idi. Mehdi ağanın Hüsenqulu ağadan başqa bir oğlu yox idi. Hüseynqulu ağa 
oxumağa fikir verməyir idisə də, çöl işlərində çox qoçaq idi; odur ki, atası onu 
daha oxutmaq fikrində olmayıb çöl işlərinə onu mühəvvəl etdi. Azuqətdə 
Hüseynqulu ağa yaşının azlığına baxmayıb çöl işlərini parlaq bir surətdə əmələ 
gətirirdi. Atası oğlunun bu məharətini görüb bütün işlərini idarə etməyi ona 
tapşırdı. Hüseynqulu ağadan bütün qulluqçuları və rəiyyətləri qorxur idi. Çünki 
o, çox tünd adam idi, amma bunun ilə böylə Hüseynqulu ağa çox rəhmdil idi. 
Hüseynqulu ağa zəhməti çox sevdiyi kibi, yoldaşları ilə kef çəkməyi də çox 
sevərdi. Atası Hüseynqulu ağanın kef çəkməyindən xoşlanmayırdı, çünki 
qorxur idi ki, bunun axırı çox fəna bir surətdə nəticə versin, ona görə də Mehdi 
ağa oğlunu evləndirmək fikrinə düşdü.  

Bu fikrini Mehdi ağa tez əmələ gətirdi. Edadi məktəbini qurtarmış, 
gözəl bir tərbiyə görmüş bir bəy qızını oğlu üçün aldı. Mehdi ağanın fikri düz 
də çıxdı. Hüseynqulu ağa evləndikdən sonra artıq yoldaşları ilə həva-həvəs və 
kefə məşğul olmayırdı. Ancaq yoldaşlarını öz evinə çağırıb qonaqlıqlar edərdi.  

“Zərafət” kitabında: 
“Bu vəqt atası vəfat etdi. Onun cəmi mülkü tək bir oğlu Hüseynquluya 

qaldı. O da günlərini eyş və işrətdə, qumarda, yava yolda keçirməyə başladı. 
Düz 30 yaşına çatana qədər özü kibi fəna arkadaşları başına yığıb mülkünün 
çox hissəsini kefə qoydu. Axırda qohumları onu bu pis yoldan qaytarmaq üçün 
evləndirdilər. Ona oxumuş bir bəy qızı aldılar. Lakin evlənəndən sonra da fəna 
əməllərindən əl götürmədi. Bundan əlavə, arvadı Pəricahan xanımla evdə 
xasiyyətləri də dutmurdu. Pəricahan xanım Avropa xanımlarını təqlid edərək 
köhnə qulluqçuları qovub onların yerinə tazə qulluqçular dutdu. Evin hər bir 
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qaidəsini Avropa səliqəsinə saldı. Hüseynqulu ağa bu tazə qaidələri sevmədiyi 
üçün əlinə bəhanə düşüb kənd evlərinə köçüb orada günlərini keçirməyə 
başladı. Şəhərdə az-az görünürdü”. 

“...Ərini nəzəri altında saxlamaq üçün Pəricahan xanım kənd evinə 
köçməyə məcbur oldu…” 

1934-cü il nəşrində əsərin bu hissəsi tamamilə ixtisar olunub. 
 “Məktəb” jurnalında yoxdur. 1927-ci ildə əsərə artırılıb: 
“Xidmətçilər Hüseynqulu ağadan qorxub hüzurunda titrəyirdilər. Lakin 

Piri kişi kimsədən qorxmazdı və bacardığı qədər qulluqçuları ağaların 
zülmündən mühafizə edərdi. Ona görə də onu başqa nökərlər sevərdi”. 

“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə aşağıda seçilmiş cümlə 
əsərdən çıxarılıb. 

“Piri kişi uşaqlıqdan gün çıxmamış yuxudan durmağı adət etmişdi. 
İmdi də tezdən dəstamaz alıb sübh namazını qıldı”. 

“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb: 
“Piri kişi təcrübə edib bu bağda qələm vasitəsilə təbiətə müğayir öylə 

peyvənd etmişdi ki, bu iş cümləni heyrətə gətirirdi; bir əzgil ağacına qələm ilə 
alma peyvənd etmək ilə bir ağacda iki cür meyvə bitirirdi. Hüseynqulu ağanın 
bu bağı mülkədarlar arasında xeyli şöhrət qazanmışdı. Hüseynqulu ağaya bir 
qonaq gələndə cürbəcür ziraət maşınlarını qoyub qabağına, bağına tamaşa 
aparardı. Bağın böylə Cənnət kibi olmasına səbəb yalnız Piri kişi idi; buna görə 
də Hüseynqulu ağa onun xatirini çox istəyirdi: hər nə istəsə idi, dərhal əmələ 
gətirirdi. Piri kişi isə ondan ancaq bircə şey təvəqqe edirdi: Ağalardan başqa 
kimsə bağa girməsin. Hüseynqulu ağa da bu ixtiyarı ona vermişdi”. 

“Məktəb” jurnalında yoxdur. 1927-ci ildə əsərə artırılıb: 
“Hüseynqulu ağa üzünü arvadına tərəf dutub dedi: 
– İndi sapsağ qızı azarlı edəcəksən. 
– Rica edirəm, mənim tərbiyə verməyimə qarışmayasan. 
– Nə üçün, mən ata deyiləm? 
– Atasan, ancaq nadansan. Nadan atadan qız nə tərbiyə götürə bilər? 
Hüseynqulu ağa cəld yerindən qalxıb acıqlı-acıqlı yumruğunu masaya 

elə vurdu ki, boşqablar bir-birinə dəydi: 
– Sus! Tezliklə sənə göstərərəm ki, bu evin sahibi mənəm...  – Bunu 

deyib Hüseynqulu ağa qabağındakı boşqabı götürüb yerə çaxdı.  
– Get, piyan soldat, – deyə Pəricahan xanım bağırdı. 
Bu hadisədən yazıq Ağca xanım titrəyərək göz yaşı tökməyə başladı”. 
“Məktəb” jurnalında yoxdur. 1927-ci ildə əsərə artırılıb: 
Hüseynqulu ağa: 
“– Dəli ananın sözünə qulaq asma”. 
1927-ci ildə dəyişdirilib: 
 “Məktəb” jurnalında: 
“Ağca xanım atasını çox-çox istəyirdi, onun sadəliyi çox xoşuna gəlirdi, 

ona görə də atasına yoldaş və sirdaş olmuşdu, ondan heç şey gizləməzdi”. 
“Zərafət” kitabında: 
“Ağca xanım atasının belə mehriban rəftarından istifadə edərək onun 

qucağına atıldı”. 
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə əsərdən çıxarılıb: 
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“Hüseynqulu ağanı görüb qorxuya düşdü. Amma onun çox mehriban 
bir tərzdə: 

– Kefin necədir, Qaraca qızım? – soruşmasından yürəyi sakit olub, – 
“Ağam sağ olsun”, – deyə cavab verdi”. 

1927-ci ildə dəyişdirilib, əlavələr olub: 
“Məktəb” jurnalında: 
“Bir dəfə Hüseynqulu ağa böyük qonaqlıq edib çoxlu adam çağırmışdı. 

Bu qonaqlıqda oxuyub-çalan da var idi. Hüseynqulu ağa Qaraca qızı qonaqlara 
göstərmək qəsdi ilə onu gözəl geyindirib və əlinə özünün cınqıralı qavalını 
verib onu oynatdı. Qaraca qız çoxdan idi ki, oynamamışdı. Yürəyində oynamaq 
həsrəti çox idi, o, imdiki məclisə mübarizə istəyən pəhləvan kibi atıldı. Böylə 
bir tərzdə oynadı ki, məclisdə cümləni özünə valeh etdirdi. Məclisdə bütün 
danışıq və səs kəsilmişdi: uşaqdan böylə fövqəladə oynamaq görünməmişdi. 
Qaraca qız böylə eşqə gəlmiş ki, orada olan adamlar gözündən itmişdi. Ancaq 
öz ustadı olan Yasəmən gözünün önündə durmuşdu. Birdən Qaraca qız öylə bir 
tərzdə fırlandı ki, baxanlar nəzərində bir şar kibi görünürdü. Qəflətən Qaraca 
qız bir dizi üstə çökdü, əlinin birini qaval ilə yuxarı dutub, o birini də belinə 
qoyub durdu. Oyunu belə tamamlamağı Qaraca qızın şakəri idi. Qonaqlar bunu 
böylə gördükdə əvvəl oynamağın heyrətində olub bir müddət sakit dayandılar, 
sonra da qonaqlar tərəfindən alqışlanmaq səsi otağı götürdü. Sonra hamı 
təvəqqe etdi ki, bu oyunu təkrar etsin, amma Qaraca qız qəbul etmədi, hətta 
Hüseynqulu ağanın da sözünə baxmadı”. 

“Zərafət kitabında: 
“Piri kişi balaca qızın Ağca xanım ilə gizlin görüşüb ülfət dutmasına 

əsla razı deyildi. O, bilirdi ki, təkəbbür bəyzadələrdən başqa qeyrilərini insan 
dərəcəsinə qoymayan Hüseynqulu ağa bu yetim qızı arvadının acığına Ağca 
xanımın yanına buraxır. O biri tərəfdən, bu sirr açıldıqda Pəricahan xanım 
Qaraca qızı qovacaq. Piri kişinin bir də narazılığı onda idi ki, Hüseynqulu ağa 
zinətli qaraçı libası tikdirib Qaraca qızı geyindirirdi və öz qonaqlıqlarında 
oynadırdı. Bunun üstündə Piri kişinin Hüseynqulu ağaya çox acığı tuturdu. 
Lakin qızı onun əlindən almaqdan aciz idi. Piri kişinin fikri yanlış deyildi. Belə 
ki, bir dəfə Hüseynqulu ağa böyük qonaqlıq edib çox adam çağırmışdı. Bu 
qonaqlıqda oxuyub-çalan dəstəsi də vardı. Hüseynqulu ağa Qaraca qızın 
dalınca nökər göndərdi ki, gəlib oynasın. Bu vəqt Qaraca qıza soyuq dəydiyinə 
görə yerdə yatırdı. Piri kişi qızı getməyə qoymadı. Bu ittifaqdan sərxoş ağa 
artıq dərəcədə qəzəbnak olaraq ikinci dəfə nökəri göndərdi ki, qızı yerdən 
qaldırıb gətirsin. Piri kişi əlacsız qaldıqda Qaraca qız qalxıb qaraçı paltarını 
geydi və qavalını əlinə alıb yola düşdü”. 

1934-cü ildə bir söz dəyişdirilib: 
“O bilirdi ki, quduz bəyzadələrdən başqa, qeyrilərini adam yerinə 

qoymayan Hüseynqulu ağa...” 
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb: 
Hüseynqulu ağa: “Əzizim, iki ay bundan əvvəl siz bənim qızımı 

görmüşdünüz ki, nə halda idi?! Özü zəif, arıq, deyəsiz ki, bir illik azardan 
imdicə qalxmışdı! Nə deyirdi, nə danışırdı, nə gülürdü... Diyəsən, qəm 
dəryasına batmışdı. Məgər o vəqt bənim dolanacağım pis idi, qızım yemək-
içmək tapmayırdı və ya ona qulaq asan yox idi?! Xayır, bunların hamısı 
qabaqda da var idi, imdi də vardır. Bəs nə oldu ki, o zəif, həmişə qəmli bir qız 
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imdi böylə sağlam, yanaqları lalə kibi qızarmış, bugünkü kibi oynayan və 
gülən oldu?! Hələ onun mahnı oxumasından xəbərin yoxdur. Bunların 
hamısına Qaraca qız səbəb oldu. Haman bu anasından gizlin olaraq onlar biri-
biri ilə baba otağında görüşürdülər. Bu sirri təkcə bən bilirdim. Əzizim 
Pəricahan! Uşaq taifəsinə yeməkdən, içməkdən, geyməkdən, onların 
cümləsindən artıq yoldaş lazımdır, həmsər lazımdır ki, biri-birləri ilə oynayıb 
gülsünlər, deyib, danışsınlar! Uşaq taifəsinin bəy, xan, rəiyyət nələrinə 
lazımdır, onlar öz təbiətlərinə tabedirlər. Bu sadəcə mətləbi bən elm oxumuş 
arvadıma anlada bilmirəm. O ki Qaraca qıza qaldı, bən bu vəqtə kibi ondan bir 
qorxulu və fəna xasiyyət görməmişəm. Bir sadə, rəhmdil el çocuğudur”.  

“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb: 
“...bircə Qaraca qızı şad edən Hüseynqulu ağanın onun ilə etdiyi rəftar 

idi. Pəricahan xanım şəhərə köçəndən sonra Hüseynqulu ağa tez-tez Piri kişi ilə 
söhbət etməyə gəlirdi və o vəqt Qaraca qız ilə mehriban danışıb deyərdi: 

– Səbr et, Qaraca qızım, bir azdan sonra Ağca xanım yenə gələcəkdir. 
Bu dəfə kefiniz istədiyi qədər oynayıb gəzəcəksiniz! 

Və bir də Hüseynqulu ağa hər dəfə şəhərdən gələndə Qaraca qız üçün 
Ağca xanımdan və öz adından sovqat gətirərdi”. 

“Məktəb jurnalında var. 1927-ci ildə dəyişdirilib, Piri babanın 
dilindən verilib: 

“Hüseynqulu ağa həmişə bunları bir yerdə görəndə zarafat edib deyərdi: 
– İki qaralar yaxşı tapışmışlar”. 
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə aşağıda seçilmiş cümlə 

çıxarılıb: 
“Ağca xanım dostu Qaraca qızın ölümdən xilas olmasına çox şad olub, 

atasına yazdığı məktubun içində bir şahı iriliyində zərli bir kağız da qoymuşdu 
ki, bu da bənim tərəfimdən Qara köpəyə bəxşiş olsun. Ağca xanımın bu fikri 
Hüseynqulu ağaya çox xoş gəldi, doğrudan da, Qara köpəyə dövlət 
tərəfindən medal verilməsini lazım bildi”.  

1927-ci ildə dəyişdirilib: 
“Məktəb” jurnalında: 
“Ağalar qapıya çatdıqda hamı xidmətçilər qapıda cərgə ilə düzülüb 

“Xanımlar, xoş gəlmisiniz!” – deyə baş endirdilər”.  
“Zərafət” kitabında:   
“Ağalar qapıya çatdıqda xidmətçilər həyətdə cərgə ilə düzülmüş, zalım 

xanımın qorxusundan tir-tir əsirdilər. Bunların içində Piri kişi də vardı”. 
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb: 
“Ağca xanım anasının bu tənəsinə səbr edə bilməyib dedi:  
– Bağışla, anacan, bənim dostum vağzala qədər yanıma gəlmişdi. Bən 

orada onun ilə görüşdüm.  
Hüseynqulu ağa şaqqıltı ilə gülərək arvadına dedi: 
– Hə, necəsən, payını aldınmı?! 
– A, şeytanlar, yenə də bəni aldatdınız, – deyə Pəricahan xanım özü də 
güldü. Hüseynqulu ağa arvadını könlü şad, fərahlı bir halda görüb 
fürsəti fövtə etmədi və dedi: 
– Pəricahan! Sənə bir təvəqqem var, qəbul etməyini söz ver, deyim! 
– Söz verirəm, de! 
Hüseynqulu ağa dedi: 
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– Ağcanın ancaq on gün asudə vaxtı var. On gündən sonra onu quş 
qəfəsinə salan kibi hasarlı məktəbin havasız otağına salacaqlar. Daha bu gözəl 
havanı, yaşıl bağları, şırlayan suları görməyəcəkdir. Səndən təvəqqe edirəm ki, 
bu on günü ona azadəlik verib Qaraca qız ilə kefi istədiyi qədər oynamağa, 
gəzməyə mane olmayasan. Budur bənim səndən təvəqqem!.. 

Pəricahan xanım bir az dayanıb dedi: 
– Qoy sən deyən kibi olsun, rüxsət verdim! 
Bu cavabından hamı şad oldu. Ağca xanım şadlığından gahi anasını 

öpürdü, gahi atasını. Bu üzdən şad olanın biri də Piri kişi idi.  
Bu epizodun yerinə əlavə olunub: 
“Ağca xanım anasının bu tənəsinə səbir edib, sirrin üstünü açmadı. 

Sabahı gün Mariya İvanovna da gəlib çıxdı. Ağca xanımın buraya gəlməkdə 
məqsədi Qaraca qız ilə gün keçirmək idi. O da mümkün olmadığından çox 
bikef və qəmgin idi”. 

1927-ci ildə böyük hissəsi çıxarılmaqla dəyişdirilərək növbəti 
hissəyə əlavə edilmişdir.  

“Məktəb” jurnalında: 
– Qızım, neyçün kefsizsən, bir şey olmamış ki? 
– Yox, baba! 
– Bəs neyçün qəmginsən? 
– Özüm də bilməyirəm, baba! 
– Gözlərini yum, yuxula, qızım! 
– Yuxum gəlməyir, baba, yürəyim sıxılır! 
– Qoy sənin üçün nağıl söyləyim, qızım, bəlkə yuxun gələ! 
Piri kişi Qaraca qızın başını sığallayıb başladı: 
– Qızım, biri var imiş, biri yox imiş. Bir padşah var imiş. Bu padşahın 

dünyada övladsızlıqdan başqa bir qəm və qüssəsi yox imiş... 
– Baba, bən ölsəm, ağlarmısan? 
– Allah eləməsin, qızım, öləsən, neyçün öləsən? 
– Baba, bən ölsəm, bəni o Göy təpədə basdırınız! Oranı bən çox 

sevirəm: oradan hər yer görünür; orada hər cür çiçək bitir. İmdi o çiçəklərin 
hamısı solmuşdur. Biz bu gün orada oynayırdıq. 

– Sən neyçün ölürsən, qızım? Sən yaşayıb, bən qoca babanı o dediyin 
təpədə basdıracaqsan; sonra böyükləşib ora gedəcəksən, uşaqların olacadır! 
Sonra bənim kibi qocalıb qarı olacaqsan! Nəvələrinə vəsiyyət edəcəksən ki, 
bəni Göy təpədə Piri babanın yanında basdırınız. İmdi, qulaq as. Qızım, nağılın 
dalını söyləyim! 

Bir günü bu padşah öz arvadı ilə eyvanda əyləşdiyi zaman bir dərviş 
orada hazır olub dedi: 

– Ey padşahi-dövran! Bilirəm sizi qəmgin edən nədir? Bu əlimdəki 
almanı görürsünüzmü? Bunu ortasından tən böl, yarısını özün ye və yarısını 
arvadın! Sizdən bir oğlan dünyaya gələcəkdir. Onun adını Məlik Məmməd 
qoyarsınız! O, bu alma parası kibi yarı sənə, yarı arvadına oxşayacaqdır! Bunu 
deyib dərviş almanı padşaha atdı və özü də yox oldu...  

Piri kişi gördü ki, Qaraca qız yuxuya getmişdir, ona görə də nağılını 
kəsdi və özü də yerinə girib rahat oldu”. 

“Zərafət” kitabında bu hissə dəyişdirilərək finala əlavə edilmişdir: 
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Piri kişi Qaraca qızı soyundurub rahət etdi. Ona tez-tez ayran verirdi. 
Lakin  yaranı sorduqda zəhər tüpürcək vasitəsilə Qaraca qızın bədəninə 
yerimişdi. Bununla belə, Piri baba Qaraca qızdan ümidini kəsməmişdi. Lakin 
öz canını özgə uğrunda fəda etmiş qızcığazın vəqti tamam idi. 

– Baba, mən ölsəm, məni o bağmızın yanındakı Göy təpədə basdırınız. 
Oranı mən çox sevirəm. Oradan hər yer görünür. Orada hər cür çiçək var. 

– Qorxma, qızım, həkim gəlib sənə dərman verəcək. Sən də 
sağalacaqsan, uzun yaşayacaqsan. Mən qoca babanı o dediyin Göy təpədə 
basdıracaqsan. 

“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb: 
“Pəricahan xanım: “Qaraca qızım, səni öz qızımdan artıq sevməyə söz 

verirəm, Qoyma Ağca ölsün”. 
1927-ci ildə dəyişdirilib: 
“Məktəb” jurnalında: 
“– Dur gedək, qızım, komamıza, görüm sənə nə çarə edirəm. 
Pəricahan xanım dedi: 
– Baba, sən Allah, öylə etmə, qoy burada yatsın, bir azdan Hüseynqulu 

ağa da həkim ilə gələcək.  
Bu təvəqqeyə Ağca xanım da şərik oldu. 
Piri kişi razı oldu. Qaraca qıza da Ağca xanımın yanında yer salıb 

yatırtdılar. Getdikcə Qaraca qızın əhvalı xarablaşırdı. Piri kişi tez-tez ayran 
qayırıb ona verirdi. Sonra Qaraca qızın yüzü şişməyə başladı. Hüseynqulu ağa 
gəlib çıxan zaman Qaraca qızın boğazı şişib nitqdən kəsilmişdi. Həkim hər iki 
azarlıya baxdıqdan sonra dedi: 

– Ağca xanımın heç bir qorxusu yoxdur. İlanın zəhərini bədənə 
yayılmamış rədd etməyə görə ölümdən xilas olmuşdur. O ki qaldı Qaraca qıza, 
onun əhvalı çox fənadır, çünki ağzında yarası olduğu cəhətinə zəhər qana 
qarışıb bədəninə yayılmışdır.  

Bu xəbər hamını məyus etdi. Pəricahan xanım ağalaya-ağlaya dedi: 
– Amandır, qoyma bu qız ölsün, əlindən gələn səyi müzayiqə etmə! 
– Xanım, bu qızın dirilməsi çətindir. Ümid bir Allaha qalmışdır.  
Pəricahan xanım dizi üstə çöküb dua etməyə başladı. 
Piri kişi həqir bir nəzərlə ona baxıb dedi: 
– Böylə olan surətdə yazıq Qaraca qızımı komaya aparım, burada qalsa, 

xanıma əziyyət edər! 
Bu sözlər Pəricahan xanımın yürəyinə ox kibi sancıldı.  
– Yox, qoymaram, qoymaram, – deyə hönkürtü ilə ağlamağa başladı.  
Amma həkim də Piri kişinin fikrinə şərik oldu. Ona görə Qaraca qızı 

komaya apardılar. Hərçənd həkim onun sağalmasından ümidini kəsmişdi, 
amma böylə ittifaqlarda lazım gələn köməklərin hamısını əmələ gətirdi. 
Komada həkimdən və Piri kişidən başqa Hüseynqulu ağa da var idi. 

Bu rəhmdil kişi öz qızının bu qayda ilə sağ qalmasına razı deyil idi. 
Qaraca qızın yastığı yanında çöküb səmim qəlb ilə Allahdan bu qərib yetimin 
sağalmasını rica edirdi. Lakin öz canını özgə uğrunda fəda etmiş Qaraca qızın 
vəqti tamam idi!.. 

Dolmuş gözlərini açdı, günəşin şüalarına bir müddət baxdı, sonra 
gülümsündü, gözlərini yenə yumdu! Qaraca qız öldü!.. 

– Komamın bülbülü uçub getdi!.. – deyə Piri kişi göz yaşını tökdü”.  
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“Zərafət” kitabında: 
“– Gəl, qızım, gedək. Görüm sənə nə çarə edə bilirəm. Sonra üzünü 

xidmətçilərə tutub dedi: 
– Cəld gedin mənim komamdan qatıq gətirin, ayran edib qıza içirdim.  
– Baba, bu saət, – deyə xidmətçilər yürüşdülər.  
– Baba, sənə yalvarıram, Qaraca qızı aparma. Qoy burada yatsın. 

Teleqram vurmuşam, Hüseynqulu ağa şəhərdən həkim gətirəcəkdir. – Bunu 
deyərək Pəricahan xanım onun qabağını kəsdi. 

– Çəkil, sən imdiyə kibi bu qızı ağalığın ətrafına dolanmağa 
qoymamısan ki, bəyzadə qızına pis xasiyyətləri təsir edər. İmdi də bən onun bu 
zülm yuvasında qalmasına razı deyiləm. – Bunu deyərək Piri baba Qaraca qızın 
əlindən tutub apardı. 

*** 
Piri kişi Qaraca qızı soyundurub rahət etdi. Ona tez-tez ayran verirdi. 

Lakin yaranı sorduqda zəhər tüpürcək vasitəsilə Qaraca qızın bədəninə 
yerimişdi. Bununla belə, Piri baba Qaraca qızdan ümidini kəsməmişdi. Lakin 
öz canını özgə uğrunda fəda etmiş qızcığazın vəqti tamam idi. 

– Baba, mən ölsəm, məni o bağımızın yanındakı Göy təpədə basdırınız. 
Oranı mən çox sevirəm. Oradan hər yer görünür. Orada hər cür çiçək var. 

– Qorxma, qızım, həkim gəlib sənə dərman verəcək. Sən də 
sağalacaqsan, uzun yaşayacaqsan. Mən qoca babanı o dediyin Göy təpədə 
basdıracaqsan. 

Hüseynqulu ağa həkim ilə gəlib çıxdı. Həkim Ağca xanıma baxdıqdan 
sonra dedi: 

– Ağca xanımın heç bir qorxusu yoxdur. İlanın zəhəri bədəninə 
yayılmamış rədd etməyə görə ölümdən xilas olunmuşdur. Bir qədər hərarəti 
var. Ona da dərman verərəm, yaxşı olar.  

Bu xəbərdən ata və ana çox şad oldular. Sonra həkim ilə bərabər Piri 
babanın daxmasına getdilər. Qaraca qızın qan ilə dolmuş gözləri yumulmuşdu. 
Həkim ona baxdıqdan sonra dedi: 

– Xəstənin halı çox fənadır, çünki soran zaman zəhəri udmuşdur, o, 
qanına qarışıb bədəninə yayılmışdır. Sağalması müşküldür.  

Bu xəbərdən Piri kişi məyus olub dedi: 
– Həkim, öz balasını ölümdən xilas etmək üçün başqa bir balanı ölümə 

verən qadına nə deyərlər? 
– Sus, qoca köpək, mənim qızımı bir qaraçı qızına taymı edirsən? – 

deyə Hüseynqulu ağa hayqırdı. 
Həkim onları sakit edib gətirdiyi dərmanı Qaraca qıza içdirdi və Piri 

kişiyə tapşırdı ki, bundan xəstəyə tez-tez versin.  
– Baba, məyus olma. Qız çox sağlamdır. Ümidvaram ki, sağalar, – deyə 

həkim ağalar ilə bərabər getdi”. 
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb: 
“– Xudaya, böyük ruhun xatirinə müqəssir valideyni əff et! – deyə 

Hüseynqulu ağa dua etdi.  
Bu xəbər bir dəqiqədə ağalığa yayıldı və cümləni qəmgin etdi. 

Pəricahan xanım dutduğu əməldən peşiman olub qız ilə bərabər yanıqlı-yanıqlı 
ağlayırdı. Qaraca qızın vəsiyyətini əmələ gətirdilər: onu Göy təpədə dəfn 
etdilər.  
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Hüseynqulu ağa Qaraca qızın qəbrinin üstündə böyük bir nişangah 
tikdirdi və başdaşının üstündə yazını öz dostu Ağca xanımın uğrunda fəda 
etdiyini yazdırdı ki, bu böyük fədakarlıq baqi qalsın”.  
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Konul Nahmatova 

Investigation of S.S. Akhundov’s “Terrifying stories”: problems and 
perspectives 

S u m m a r y 
 

Literary studies conducted on the basis of the primary sources of the 
scientific community are faced with such a fact:From the early years of the 
Soviet power, not only personalities, as well as art and creative samples were 
repressed for their national-spiritual weight. 

The policy of creating Azerbaijan soviet literature did not satisfied 
subordinating of new works to available ideology and changed the content of 
classical works. One of these works is Suleiman Sani Akhundov’s “Gypsy 
girl”. But regretfully should be noted that the work was not drawn into 
research, was included to mass media with distorted version, has been studied 
in the children literature, and trained in the textbooks of the secondary school. 

For the first time in the article, three different versions of the "Gipsy 
Girl" are analyzed comparative. 
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Кёнюль Нахматова 
 

Исследование и изучение «Страшных рассказов» С.С.Ахундова: 
проблемы и перспективы 

Р е з ю м е 
 

Литературные разработки, проведенные на основе первоисточ-
ников ставит научную общественность перед следующим  фактом:  
Начиная с первых лет советской власти из-за национально-духовной 
ценности подвергались репрессии не только отдельные личности, но и  
творческие работы, произведения литературы. Политика формирования 
Азербайджанской советской литературы не ограничивалась подчинением 
новых произведений существующей идеологии, ынужденноменялось 
содержание и классической литературы. Одним из примеров может 
служить произведение Сулейман Сани Ахундова «Гараджагыз» 
(«Чернушка»). Следует отметить, что  к сожалению  произведение с этой 
позиции не привлечено к  серьезной разработке,  анализу и представлено 
к массовому  изданию в измененной форме, так изучалось в десткой 
литературе и было  включено для преподавания в школьные учебники.  

В статье впервые  проведен сравнительный анализ трех различных 
вариантов произведения  «Граджагыз» («Чернушка»). 
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