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 Kitab zəngin tarixə və bədii ənənələrə malik  Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli 
nümayəndəsi Bəhruz bəy Kəngərlinin (1892-1922) həyat və yaradıcılığına həsr olunub. 
Azərbaycanın ilk professional təhsil alan rəssamlarından biri olan  sənətkarın vəfatından sonra 
fərdi sərgiləri təşkil olunmuş, haqqında kitablar yazılmış, kataloqlar çap olunmuşdur. Çox 
təəssüf ki, aparılan tədqiqatlar həmin nəşrlərin demək olar ki, hamısının qüsurlu olduğunu üzə 
çıxarmışdır. Elə rəssam haqqında yeni kitabın yazılmasını da bu səbəb şərtləndirmişdir. Bu 
mənada “Bəhruz bəy Kəngərli taleyi” kitabında həmin səhvlər göstərilmiş, rəssam barəsində 
əsl həqiqətlər  qələmə alınmışdır. Müəllilər bu kitaba ensiklopedik  tutum verməklə, orada 
rəssam barəsində ən müxtəlif materialların toplanmasına nail olmuşlar. Kitabda Bəhruz bəy 
Kəngərlinin məşhur əsərləri ilə yanaşı, sənətsevərlərə tanış olmayan rəngkarlıq və qraika 
əsərlərinin reproduksiyaları da yer almışdır.
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Arxiv
BƏHRUZ KƏNGƏRLİNİN ADININ 

ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 
ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN 

S Ə R Ə N C A M I

 İyirminci əsr Azərbaycan rəsm sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Bəhruz 
Kəngərli realist portret və mənzərə rəsm yaradıcılığının əsasını qoymuşdur. Teatr rəssamlığı, qraika 
və sair janrlarda əsərlər yaradan Bəhruz Kəngərli milli rəssamlığın inkişafında özünəməxsus rol 
oynamışdır. 
 Bəhruz Kəngərli 30 il ömür yaşasa da, özündən sonra tematika rəngarəngliyi ilə seçilən 
500-ə yaxın rəsm əsərlərindən ibarət zəngin irs qoyub getmiş, Azərbaycan bədii sənət xəzinəsinə 
dəyərli nümunələr bəxş etmişdir. Rəssamın yaradıcılığından qırmızı xətlə keçən “Qaçqın uşaqlar” 
portretlər seriyası 1918-1920-ci illər Azərbaycan mühitinin canlı salnaməsidir. Erməni zülmündən 
baş götürüb qaçan, didərgin ömrü yaşayan insanları, erməni millətçilərinin törətdikləri qırğınları, 
zərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisi adlandırılan tarixi torpaqlarından deportasiyasını 

Bəhruz Kəngərli realist sənətçi müşahidəsi və fırçası ilə əks etdirmiş, millətin faciəsini gələcək 
nəsillərə çatdıra bilmişdir. 
 Bəhruz Kəngərlinin yaşadığı dövrdə Naxçıvan şəhərində rəsm qal reyası və sərgi salonları 
olmadığından böyük sənətkar yaratdığı əsərləri tamaşaçılar üçün öz mənzilində nümayiş etdirmək 
məcburiyyətində qalırdı. Bu gün Bəhruz Kəngərlinin ədəbi irsi Azərbaycanın milli sərvəti kimi 
qorunub saxlanılır və nümayiş etdirilir, Naxçıvan Muxtar R spublikasının Rəssamlar Birliyində 
Bəhruz Kəngərli realist üslubunun və portret yaradıcılığının onlarca davamçıları fəaliyyət göstərir. 
Rəssamın Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü abidəsi və məzarının ətrafı da abadlaşdırılmışdır. 
 Muxtar respublika Rəssamlar Birliyinin 1972-ci ildən fəaliyyət göstərən Sərgi Salonu 2000-
ci ilin oktyabr ayında əsaslı təmir və yenidənqurma işlərindən sonra muxtar respublika rəssamlarının 
yaradıcılıq imkanlarını və axtarış istiqamətlərini nümayiş etdirən mərkəzə çevrilmişdir. 
 Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq qərara alıram:
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonu Bəhruz Kəngərli adına 
Sərgi Salonu adlandırılsın. 
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatı Bəhruz Kəngərlinin əsərlərindən 
ibarət kitab-albomun hazırlanıb çap olunmasını təmin etsin. 
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə tapşırılsın ki, Bəhruz 
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Kəngərlinin yaradıcılığının öyrənilməsi, muzey fondlarında və şəxsi kolleksiyalarda saxlanan 
əsərlərinin toplanaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Rəsm Qal reyasına verilməsi üçün 
tədbirlər görsün. 
 4. Sərgi Salonu Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin balansına verilsin. 
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri 
həll etsin. 
 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası
          Ali Məclisinin Sədri                         VASİF TALIBOV

 Naxçıvan şəhəri, 15 fevral 2001-ci il
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Arxiv
BƏHRUZ KƏNGƏRLİ MUZEYİNİN 

YARADILMASI HAQQINDA

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 
ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN 

S Ə R Ə N C A M I

 2002-ci ilin yanvarında istedadlı rəssam Bəhruz Kəngərlinin anadan olmasının 110 illiyi 
tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin adının 
əbədiləşdirilməsi haqqında” 15 fevral 2001-ci il tarixli Sərəncamına əlavə olaraq Bəhruz Kəngərli 
irsinin toplanması, daha geniş öyrənilməsi və anadan olmasının 110 illiyi ilə əlaqədar olaraq qərara 
alıram:
 1. Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi 17-də yerləşən ikimərtəbəli arxitekturalı binada (Naxçıvan 

ibb əktəbinin yerləşdiyi bina) Bəhruz Kəngərlinin muzeyi yaradılsın. 
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri 
həll etsin. 
 3. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası
          Ali Məclisinin Sədri                          VASİF TALIBOV

 Naxçıvan şəhəri, 22 may 2001-ci il
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GÖRKƏMLİ RƏSSAM BƏHRUZ KƏNGƏRLİNİN 

120 İLLİK YUBİLEYİNİN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 
ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN 

S Ə R Ə N C A M I

 2012-ci il yanvarın 22-də Azərbaycan realist rəssamlıq məktəbinin banisi, istedadlı fırça 
ustası Bəhruz Şirəlibəy oğlu Kəngərlinin anadan olmasının 120 illiyi tamam olur. 
 1892-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olan Bəhruz Kəngərli qısa ömür yaşasa da zəngin 
irs yaratmış, Azərbaycan təsviri sənətində realist, portret və mənzərə rəsm yaradıcılığının əsasını 
qoymuşdur. Azərbaycan bədii sənət xəzinəsinə dəyərli nümunələr bəxş edən rəssamın yaradıcılığında 
“Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan portretlər mövzu aktuallığına, reallığı əks etdirməsinə və 
psixoloji ifadəliliyinə görə fərqlənir. Bu əsərlər 1918-1920-ci illər Azərbaycan mühitinin canlı 
salnaməsidir. Rəssam didərgin ömrü yaşayan insanların acı taleyini, azərbaycanlıların indiki 
Ermənistan adlandırılan tarixi torpaqlarından deportasiyasını realist sənətçi müşahidəsi və fırçası 
ilə əks etdirmiş, bu faciəni gələcək nəsillərə çatdıra bilmişdir. 
 Bəhruz Кəngərli təbiət təsvirlərini y lnız r l və in ndırıcı d yil, yni z m nd  qüvvətli 
d ili hisslərlə də əks tdirirdi. Bu hiss onun vətənə, Azərbaycan təbiətinə sonsuz məhəbbətindən 
irəli gəlirdi. Rəss mın yüksək bədii sənətk rlıql  yaratdığı əsərlər içərisində Naxçıvanın tarixi 
abidələri üsusi əhəmiyyətə malikdir. nun naturadan çəkdiyi bu əsərlər zərb yc n incəsənətində 
nadir nümunələrdir.
 Bəhruz Kəngərli incəsənətimizin inkişafı naminə yorulmadan xidmət göstərmiş, öz evində 
fərdi sərgilər təşkil etmiş, gənclərə rəsm sənətinin sirlərini öyrətmək üçün dərnəklər yaratmış, 
Azərbaycan rəssamlığının inkişafına mühüm töhfələr vermişdir.  
 Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Bəhruz Kəngərli  yaradıcılığına daim böyük qayğı 
göstərmiş, Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli muzeyi yaradılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna Bəhruz Kəngərlinin adı verilmişdir. 
 Bu gün Bəhruz Kəngərlinin Azərbaycan mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olan zəngin irsi 
xalqımızın milli sərvəti kimi gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılır. 
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini 
rəhbər tutaraq Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə 
qərara alıram:
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 1. Azərbaycan realist rəssamlıq məktəbinin banisi Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyi 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında geniş qeyd olunsun.
 2. “Görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar 
Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 Naxçıvan Muxtar Respublikası
 Ali Məclisinin Sədri                          VASİF TALIBOV

 Naxçıvan şəhəri, 12   yanvar 2012-ci il
 

 

                                                  

       9



 

10

Arxiv
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisi Sədrinin 2012-ci il 12 yanvar 
tarixli 65-04/S nömrəli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmişdir

Görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin 120 illik
yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar

TƏDBİRLƏR PLANI

   

    

  

  

        

    

     

 

    

 

S/s Tədbirin adı İcra 
müddəti

İcraya məsul təşkilatlar

1. Görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərli-
nin 120 illik yubileyinin keçirilməsi

2012-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Ali Məclisi

2. Azərbaycan realist rəssamlığının 
banisi Bəhruz Kəngərlinin 120 illik 
yubileyi ilə əlaqədar elmi konfransın 
keçirilməsi

Yanvar, 
2012-ci il

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Nax-
çıvan Dövlət Universiteti, Naxçı-
van Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Rəssamlar 
Birliyi

3. Bəhruz Kəngərlinin əsərlərinin tam 
külliyyatından ibarət albom-kata-
loqun hazırlanması

Mart, 
2012-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin Aparatı

4. Bəhruz Kəngərli Muzeyinin yeni 
eksponatlarla zənginləşdirilməsi

Mütəmadi Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

5. Bəhruz Kəngərlinin 120 illiyi ilə bağ-
lı poçt markasının buraxılması

Mart, 
2012-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Rabitə və İnformasiya Texnologiya-
ları Nazirliyi

6. Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı ilə 
bağlı yeni tədqiqat işlərinin aparıl-
ması

Mütəmadi AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Nax-
çıvan Dövlət Universiteti

7. Bəhruz Kəngərlinin həyatına və ya-
radıcılığına həsr olunmuş tematik 
verilişlərin və qəzet materiallarının 
hazırlanması, keçirilən tədbirlərin 
işıqlandırılması

2012-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
kütləvi informasiya vasitələri
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RƏSSAMLAR PARKININ YARADILMASI HAQQINDA

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 
ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

 Realist Azərbaycan rəssamlığının əsasını qoyan istedadlı rəssam Bəhruz Kəngərlinin adının 
əbədiləşdirilməsi, yaradıcılığının tədqiqi və təbliği sahəsində bir sıra işlər görülmüş, Naxçıvan 
şəhərində Bəhruz Kəngərli Muzeyi yaradılmış, muxtar respublika Rəssamlar Birliyinin sərgi 
salonuna onun adı verilmiş, 120 illik yubileyi geniş şəkildə qeyd olunmuşdur.
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:
 1. Naxçıvan şəhəri, İstiqlal küçəsi 52-də Bəhruz Kəngərlinin heykəli qoyulsun.
 2. Həmin ərazi Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkı adlandırılsın.
 3. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

 Naxçıvan Muxtar Respublikası
 Ali Məclisinin Sədri                          VASİF TALIBOV

 Naxçıvan şəhəri, 14 noyabr 2015-ci il
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Ön söz      ¬v¬zi
 

  ¬ ziz oxucu, sən yanılmamısan! Bu kitab elə sənin düşündüyün 
məşhur rəssama həsr olunub. Kitabın adındakı “bəy” sözü 
də səni çaşdırmasın. İndiyə  qədər hamımıza sadəcə “Bəhruz 

Kəngərli” kimi təqdim olunan rəssamı bu dəfə “Bəhruz bəy Kəngərli” kimi 
ictimaiyyətə tanıtmağımız da vaxtilə kommunist rejiminin ona yönəli 
etdiyi haqsızlığı birdəfəlik aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Belə ki, 
Azərbaycan  tarixində işıqlı əməlləri ilə silinməz izlər salmış Kəngərlilər – 
bəy nəslinin bu görkəmli nümayəndəsi bu gün zamanında daşıdığı “bəy” adı 
ilə tanınmağa layiqdir. Düşünürük ki, Allahın lütfü ilə qazanılanı qazananın 
əlindən almağa heç kimin haqqı çatmır... 

Beləliklə, bu kitabda Sizə  Azərbaycan təsviri sənətində obrazlı desək, 
“Səməndər quşu” taleyini yaşayan  Bəhruz bəy Kəngərlidən (1892-1922)  
söz açmaq istəyirik. Bu gün mənası hər kəsə bəlli olan  “Səməndər quşu” 
ayamasını da bəy əsilli rəssamın özü qısa, ancaq çox məhsuldar yaradıcılığı 
ilə qazanıb. Təbii ki, həm də həyatının lap əvvəlindən  sonuna kimi təzadlı 
keçən  ömür yolu ilə... 

Ömrünün otuzuncu baharında dünyasını dəyişən gənc rəssamın 
həyatında bu təzadlar sayagəlməz olmuşdur, desək, yanılmarıq. Bir azdan 
yeri gəldikcə onlardan ətralı danışacağıq... 

Dünyaya gəlişi ilə Şirəli bəyin evinə nəhayətsiz sevinc bəxş edən balaca Bəhruz 
bəyin sonralar gözünün nuru, əllərinin istisi ilə ərsəyə gətirdiyi sənət əsərlərinin 
çoxu  zamanın axarında  it-bata düşsə də, müsəlman – bəy balasının qalan 
əsərlərinə məxsus bədii məziyyətlərin üzərinə kölgə salmaq mümkün olmasa 
da, kommunist rejimi ideoloqlarının onun vəfatının 25 illiyi münasibətilə 1947-
ci ildə Bakıda təşkil olunan fərdi sərgisindən sonra adındakı “bəy” sözünü 
aradan götürməyə gücləri çatdı. Təbii ki, müvəqqəti...
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Belə ki, bu ədalətsizlikdən 69 il sonra biz onun barəsində 

yazılan bu kitabda onu XIX yüzilliyin sonlarında doğma  yurdunda 
– ata evində çağrıldığı kimi – Bəhruz bəy olaraq təqdim etməyə 
qərar verdik. Ən azı ona görə ki, bu gün yurdumuzda onun 
bəyliyini əlindən alan rejimin əvəzinə görkəmli fırça ustasının 
yaradıcılığına yüksək dəyər verən müstəqil dövlət  mövcuddur...

 Bu yerdə deyək ki, həm sovet dönəmində, həm də 
müstəqillik illərində rəssamın həyat və yaradıcılığına həsr 
olunmuş bir-neçə kitab işıq üzü görmüşdür. Amma çox təəssüf 
ki, onların hamısında tarixi faktların müxtəlif səbəblərdən-

informasiya qıtlığından və səriştəsizlikdən təhrif 
olunmasına yol verilmiş, rəssamın yaratdıqları bir çox sənət 
nümunələri professionallıqla  təhlil olunmamış, düzgün  
dəyərləndirilməmişdir. Çox vaxt ən mötəbər toplantılarda 
belə onun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı faktlar düzgün 
təqdim olunmamışdır. Təbii ki, bu onları dilə gətirənlərdən 
çox, Bəhruz bəy Kəngərlinin yaradıcılığını tədqiq edənlərin 
ucbatından baş vermişdir. 1947-ci ildə rəssam barəsində ilk 
yazılanları sonrakı dövrlərdə  zaman-zaman təkrarlamaqla 
əsl həqiqəti üzə çıxarmaq təbii ki, mümkün olmazdı. Amma 
sənətşünaslarımızın müxtəlif nəsillərinin təmsilçiləri məhz 
bu yolla getmiş və rəssamla bağlı axtarışlar aparmaq və yeni 
məlumatların üzə çıxarılmasına çalışmaq əvəzinə, neçə-neçə 
faktların itirilməsinə imkan vermişlər. Əslində bu kitabın 
yazılmasını şərtləndirən başlıca səbəb də elə bu olmuşdur.
Bəhruz bəy Kəngərlinin həyat və yaradıcılığına sovet 

dönəminin məşhur azərbaycanlı sənətşünaslarından  sonra 
yenidən müraciətimizi  həm də Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin 2002-ci ildə Naxçıvanda Bəhruz Kəngərli 
muzeyinin açılışında çox mənalı çıxışı, onun burada dilə gətirdiyi 
“Hesab edirəm ki, Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda bizim 
sənətşünaslar, tədqiqatçılar Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığını 
daha professional səviyyədə tədqiq etməli, əsərlər yazmalıdırlar” 
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tövsiyyəsi olmuşdur.
Bu çıxışı özümüz üçün istiqamətverici saymaqla, müəllif olaraq  
dərk etdik ki, qələmə alınan kitab əvvəlkilərə bənzəməməlidir. 
Özü də bütün mənalarda. Kitabla ətralı tanışlıqdan sonra  hər kəsin 
buna əmin olacağına şübhə etmirik. Belə ki, ideoloji asılılıqdan 
uzaq olan “Bəhruz bəy Kəngərli taleyi” kitabı  özündən əvvəlki 
nəşrlərdən doğrudan da çox fərqlənir. 

Kitabda Bəhruz bəyi və onun sənət dünyasını olduğu kimi 
təqdim etməyə çalışmaqla, əldə edilmiş yeni faktlar əsasında 
onun həyat və yaradıcılığına tutulan özünəməxsus “bədii güzgü” 

ilə yaddaşımızda həmişə  otuz yaşlı qalacaq rəssamın 
milli incəsənətimizin korifeyləri sırasında özünə əbədi yer 
qazanmasının  tarixi-estetik qatlarına işıq salınmışdır. 

  Etiraf edək ki, gənc rəssam zamanında təkbaşına 
bütöv bir yaradıcı nəslin görə biləcəyi işləri görə bilmişdir. 
Onun özünün iravanlıqdan uzaq bir durumunda yaratdığı 
“Qaçqınlar” qraik silsiləsi bu gün duyulası zaman 
distansiyasından adi professionallığın ifadəsindən daha 
əzəmətli, vətənpərvər sənətkar – vətəndaş mövqeyinin 
təzahürü kimi qəbul olunur və dəyərləndirilir.

Ona ayrılmış 30 illik təzadlarla dolu ömür payının 
cəmisi 7 ilini müstəqil yaradıcılığa həsr etməyə imkan 
tapan Bəhruz bəy Kəngərli erməni təcavüzündən bəhs 
edən “Qaçqınlar”ı ilə yurdun ən çətin anlarında XX əsr 
Azərbaycan təsviri sənətinin mənəvi yükünü daşımağa 

məhkum olan, amma bunu sona qədər edə bilməyən rəssamların 
üzünü ağartdı, desək, yanılmarıq.  Belə ki, onun bu silsiləsi 
mənfur qonşularımızın əsl xislətini ifşa edən təkzibolunmaz bədii 
sənədlərdir...

Bəhruz bəy Kəngərli həm də Azərbaycan təsviri sənətində 
müxtəlif janrların təşəkkül tapmasına verdiyi zəngin töhfələrlə 
özünün Azərbaycan rəssamlıq tarixində bənzərsiz olduğunu 
təsdiqləmişdir.
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Onun bu janrların hər birində öz yaradıcı “mən”ini 
təsdiqləməsi ilə yanaşı, apardığı maarifçilik işi ilə rəssamlığı 
zamanında Naxçıvan, bütünlükdə isə Azərbaycan incəsənətinin 
əhəmiyyətli sahəsi kimi tanıtması gənc rəssamı bir fenomen kimi 
qəbul etməyə əsas verir... 

Yuxarıda vurğuladığımız kimi Bəhruz bəy adı çoxəsrlik 
Naxçıvan tarixi ilə qoşa çəkilən məşhur Kəngərlilər nəslinin 
nümayəndəsidir. Təbii ki, bu danılmaz şöhrəti Kəngərlilər 
Naxçıvan, bütünlükdə isə Azərbaycan tarixinin zəngin və 
qürurverici səhifələrini bəzəyən oğul və qızlarının işıqlı əməlləri 

ilə qazanmışlar. Elə isə gəlin əvvəlcə bu nəslin tarixinə nəzər 
salaq...
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A
raşdırmalara əsasən kən gər li-
lərin qədim türk tayfalardan 
biri olduğunu söyləmək olar. 

Onların mənşəyi və məkanları barəsində 
“Naxçıvan ensiklopediyası”nda oxuyuruq: 
“Kəngər” sözü Aral və Balxaş gölləri arasında 
yerləşən Kənq (“Avesta”da – Kənqxoy, Çin 
mənbələrində Kənqyuy) dövlətinin 3-cü əsrdə 
hunlar tərəindən işğalından sonra ortaya 
çıxmışdır; həmin dövrdən yerli əhali ilə hunların 
qaynayıb qarışmasından təşəkkül tapmış 
hunddilli etnos özünü kəngər adlandırmışdır. 

Kəngərlilərin şimal qonşuları olan 
pəşəng qəbilələri də hunlarla qaynayıb 
qarışdıqlarına və Kəngərlilərlə eyni 
dövlətdə birləşdiyinə görə sonuncularla 
tayfa ittifaqı yaratmışdılar. 8-ci əsrdən 
sonrakı mənbələrdə bu tayfa ittifaqına 
daxil olan etnoslar daha çox peçeneq 
(yunanlarda – pazsınaq) adlandırılırdılar. 
Onlarla Ural çayı ətrafında yaşayan 
quzlar (oğuzlar) arasında tez-tez 
münaqişə yaranırdı. 9-cu əsrin sonlarında 
ruslarla ittifaqa girən quzlar Kəngərliləri 
özünə tabe etmiş, peçeneqləri isə öz 
yerlərindən qərbə, Don çayı sahillərinə 
doğru qovmuşdular. Çox güman ki, 
Kəngərlilərin bir hissəsi hələ 4-5-ci 
əsrlərdə Şimali Qafqazdan Azərbaycana 

gələn hunlara qoşulmuşdur; Kəngərlilərin 
həmin dövrdən sonra Azərbaycanda, 
xüsusilə də Naxçıvan ərazisində yaşamaları 
barədə məlumatlar vardır. 9-10-cu əsrlərdə 
Avrasiyanın çöl hissəsini quraqlıq bürüdüyü 
zaman indiki Cənubi Qazaxıstan ərazisində 
yaşayan Kəngərlilər xarəzmşahların icazəsi 
ilə bu ölkəyə köçüb burada islam dinini qəbul 
etdikdən sonra müsəlman mənbələrində daha 
çox “kənqli” adı ilə tanınmışlar. 11-ci əsrdə 
səlcuqlar İranı və Cənubi Qafqazı işğal edərkən 

kənqli tayfaları da bu yürüşlərdə iştirak etmiş 
və oğuz-səlcuqların tərkibində Azərbaycana 
gəlmişlər.

Tarixçi-şair Aqil Kəngərlinin nəslin 
mənşəyi barəsində yazdıqlarında  oxuyuruq: 
“Kəngərli nəsli 6000 illik tarixə malik olub, ilk 
dəfə adları Şumerlə əlaqəli çəkilib. Şumerlərin 
öz adı Kəngər olub, şumer adını isə onlara 
akkadlar verib. Kəngərlər mixi yazını yaratmış, 
ilk arabanı düzəltmiş, Orta Asiyada Kanq 
dövləti (e.ə. IV əsr), Azərbaycan Salarilər 
dövləti (X əsr) və Naxçıvan xanlığının (XVIII 
əsr) əsasını qoymuşlar. Bu gün Fars körfəzi 
adlanan ərazi əsrlər boyu Kəngər körfəzi 
adlanıb. Naxçıvanskilər məşhur Kəngərli 
türk tayfasının bir hissəsinə çar imperiyası 
dövründə verilən soyaddır.” 

Kəngərlilər Azərbaycan xalqının 
etnogezində iştirak etmiş, Səfəvilər dövründə 
ustaclı tayfasının tərkibində ölkənin siyasi 
həyatında fəal rol oynamışlar. 17-ci əsrdə 
Azərbaycan vilayətinə daxil olan Naxçıvan 
ulkası Kəngərlilərin irsi torpağı idi. 18-ci əsrin 
2-ci yarısından etibarən Kəngərli hakimləri 
yüksək titullar daşımış və Azərbaycanın ən 
güclü xanlarından olmuşdur. Tayfanın xan 

Naxçıvan	Muxtar	Respublikasının
Kəngərli	rayonu
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nəslindən olan nümayəndələri Naxçıvan 
tüməninin hakimi, bəy nəslindən olanları isə 
hakimin vəkili kimi fəaliyyət göstərirdilər. İrsi 
başçı olan xan eyni zamanda Naxçıvanın xanı 
olmuşdur. Yüksək səlahiyyətli məmur olan 
vəkil isə xanın adından tayfa köçərilərinin 
daxili işlərini tənzimləyirdi. Xanlıqlar 
dövründə Kəngərlilərin bir qismi Qarabağa 
köçürülmüşdü. Ağdam və Tərtər rayonlarındakı 
Kəngərli kənd adları bununla bağlıdır. 1828-ci 
il Türkmənçay müqaviləsinə görə Naxçıvan 

xanlığı Rusiyanın himayəsinə 
keçsə də, Kəngərlilərin ən nüfuzlu 
nümayəndələri 1840-cı ilədək “Naib” 
titulu ilə vəzifədə qalmışdılar. Çar 
hökuməti həmin vaxtdan kəngərli naib 
və varisləri mülkədarlıq hüququndan 
məhrum etmişdi. 19-cu əsrin ortalarında 
bir sıra qol və tirələrdən ibarət idilər. 
Kəngərlilər arasından bir sıra görkəmli 
ictimai-siyasi və hərbi xadimlər, elm və 
mədəniyyət xadimləri yetişmişdir.”

Lakin Kəngərlilərin mənşəyi və 
mövcudluğu tarixi bu yığcam məlumatla 
məhdudlaşmır. Digər tarixi mənbə və 
tədqiqatlarda da bu nəslin bu gün hər 
kəsə qürur bəxş edə biləcək qiymətli 
qeydlərə rast gəlmək mümkündür. 
Tədqiqatçı Tərifə Kənqərlinskayanın 
topladığı məlumatlar bu mənada xüsusi 

diqqət çəkir: “Kənqərli nəslinin tarixi çox 
qədimlərdən başlanır. Tarixçi alim, Azərbaycan 
Respublikası  Elmlər Akademiyasının müxbir 
üzvi Mahmud İsmayılov onlar haqqında 
məlumatları hələ Strabon və Böyük Pliniyin 
əsərlərində, başqa sözlə desək, eramızdan əvvəl 
I və bizim eranın I əsrində  mövcudluğunu üzə 
çıxarmışdır. “Kitabi-Dədə Qorqud”da Kəngərli 
sözünə “Kanqalı” formasında rast gəlinir. “ 

Müəlliin qeydlərinə tapınsaq, onda  

nəslin adına “Avesta”da (b.e.ə.VII əsr) Kanqh 
qalası, hind eposu “Maxrabata”da Kanqi 
formasında rast gəlindiyini söyləmək olar. 
Persiya mənbələri Kanqdezin (fars dilində 
“dez”-“qala” mənasındadır), Çin qaynaqları 
isə Balxaş və Aral göllərinin arasında Karqın 
yerləşdiyini qeyd edirlər. 

Vaxtilə Masallının Bədəlan kəndi 
yaxınlığında XIII əsrə aid Kanqlı qalası 
da mövcud olmuşdur. Zamanında strateji 
baxımdan əlverişli yerdə – üç tərəfdən su 
ilə əhatələnmiş təpə üzərində qərarlaşan bu 
qalanın bu gün  torpağa gömülmüş izlərinin 
mövcudluğu və  adının hələ də yerli əhalinin qan 
yaddaşında dolaşması da onun uzaq tarixinin 
şərəli olmasından xəbər verir. Mənbələr 

kəngərlilərin müxtəlif keyiy yətləri ilə yanaşı, 
onların əzmkar döyüşçü və bacarıqlı atlı, hücum 
və müdaiə texnikasına yaxşı bələd olduqlarını 
da vurğulayırlar. Görünür rus tarixçilərinin skif 
və peçeneq tayfalarının əsasını təşkil etdiyini 
vurğuladıqları kəngərliləri elə bu səbəbdən 
onları böyük həvəslə müxtəlif ölkələrdə hərbi 
xidmətə qəbul edirdilər. 

Kanqlı	qalasının	vaxtilə	qərarlaşdığı	yer.
Masallı.	Bədəlan	kəndi.
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Tarixi qaynaqlarda 482-ci ildə indiki 
Qərbi Azərbaycanın ərazisində Kanqer 
dağlarından gəlmiş kəngərlilərin perslərlə 
vuruşduğu və məğlub etdiyi barədə də 
məlumatlar mövcuddur. 

Daha bir maraqlı fakt isə 11-ci əsrə 
aiddir. Belə ki, 1071-ci ildə oğuzların 
başçısı Alp Aslan Malazkird şəhərinin 
yaxınlığındakı Reqva düzündə Bizans 
imperatoru Roman Diogenin qoşunu ilə 
üz-üzə gəlmişdir. Vəziyyətin gərginliyini 
hiss edən Alp Aslan əvvəlcə sülh 
danışıqlarına başlamaq istəmişdir. Ancaq 
bizanslar sayca üstün olduqlarına arxayın 
olub, rəqibin qarşısında ya vuruşmaq, 
ya da ki, təslim olub atları və silahları 
təhvil vermək şərti qoyurlar. Alp Aslan 
şuranı toplayıb vəziyyəti müzakirə 

edir və müqavimət göstərməyə qərar verir. 
Oğuzlar qeyri bərabər döyüşə başlayırlar və bu 
qarşılaşma bizanslar üçün gözlənilməz nəticə 
verir. Roman Diogenin ordusundakı çoxsaylı 
kəngərlilər oğuzların türk olduğunu bilib onlar 
tərəfə keçirlər. Döyüş bizansların darmadağın 
edilməsi ilə sonuclanır, imperator və onun həyat 
yoldaşı əsir alınırlar. Tədqiqatılar bu qələbənin 
bizans torpaqlarının oğuzların nəzarəti altına 
keçməsinin başlanğıcını qoyduğunu bildirirlər. 
Bu döyüş əslində indiki Türkiyə dövlətinin 

yaranma tarixinin başlanğıcını qoymuşdur, 
desək, həqiqəti söyləmiş olarıq. 

Türkiyəli tarixçi Faruq Sümərin 
qənaətincə Şah İsmayıl Xətainin hakimiyyətə 
gəlməsində də kəngərlilərin böyük rolu 
olmuşdur. Ümumiyyətlə, Səfəvi hökmdarları 
kəngərlilərin döyüş qabiliyyətlərini yüksək 
dəyərləndirmiş, onlardan ibarət xüsusi hərbi 
dəstələri yaratmışlar. Zamanında bu dəstənin 
Şah İsmayıl  tərəindən Xorasana göndərilməsi 
də, sərhədlərin türkmənlərin davamlı şəkil 
alan hücumlarından qoruması məqsədi 
daşıyırdı. Bu dəstələrə elə kəngərlilərin 
sırasından komandanların təyin olunması da 
səfəvi hökmdarlarının onlara olan inamının 
göstəricisi idi. 

Əgər sonrakı illərin yazılı mənbələrinə 
istinad etsək, onda Kəngərli nəslinin  xatırlan-
masına və dəyərləndirilməsinə fransız səyyahı 
Jan Şardenin (XVII əsr), türkiyəli səyyah Öv-
liya Çələbinin (XVII əsr), rus yazıçısı Alek-
sandr Sergeyeviç Qriboyedovun (XIX əsr) və 
b. yazılarında rast gəlmək mümkündür. 

Rus tarixçisi Vasili Nikiforoviç  
Qriqoryevin “Nax çıvan əyalətinin statistik 
təsviri” (1833) kitabında Kəngərli  nəsli 
haqqında yaz dıq larını da xatırlatmaq yerinə 
düşərdi: “Onlar möhkəm, dözümlü, əməksevər, 
uzun müddət aclığa dözməyi bacaran 

Naxçıvan	xanlığının	Dövlət	və	döyüş	bayrağı.	
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adamlardırlar. Dö yüş gən, qonaqpərvər, 
xeyirxah, qürurlu ol maqla,  ədalətsizliyə və 
incidilməyə heç vaxt dözmürlər.”

Əgər tarixin səhifələrini vərəqləməli 
olsaq, onda 1747-ci ildən 1920-ci ilə kimi 
bütün Naxçıvan xanlarının Kəngərli nəslindən 
olduğunu görə bilərik. Bunun başlanğıcı 
qeyd etdiyimiz kimi məhz 1747-ci ilə 
təsadüf edir. Tədqiqatçı T.Kəngərlinskayanın 
yazdığına görə məhz həmin ildə – Nadir şah 
Əfşarın ölümündən sonra şah naibini qovan 

Heydərqulu xan  Kəngərli özünü 
Naxçıvan xanı elan etmişdi. O, qeyd 
edir ki, ikinci Rus-İran müharibəsi 
qurtardıqdan sonra (1826-1828) 
Kərim xan Kəngərlinin hakimiyyətinin 
son illərində (1826-1828) Naxçıvan 
xanlığı Rusiya imperiyasının tərkibinə 
daxil oldu.  O vaxtdan Eh san xan və 
onun nəsli Naxçıvanski fami li yasını 
daşımağa başladılar. 

Bizim günümüzə Naxçıvanski-
lərin gerbi də gəlib çatmışdır. Bu ger-
bin ümumi görünüşünü mərkəzində 
kiçik qalxanın yerləşdirildiyi dörd 
hissəli qalxandan ibarətdir. Birinci 
hissədə nizəyə keçirilmiş kəsilmiş 
baş, ikincidə tərələrini altıguşəli 
ulduzun tamamladığı  qala, üçün cüdə 
at,  dördüncü hissədə isə  düzənlik 

və onun daxilində yarımqövs və qurd  təsvir 
olunmuşdur.  Qalxanı iki aslan saxlayır. Gerb 
beşguşəli ulduzun müşayiət etdiyi yuxarı 
istiqamətlənmiş buynuzla bəzədilmiş vurulmuş 
sincab mantiyası ilə bəzədilmişdir. 

Kəngərli nəslinin ona şöhrət gətirən 
hərbi ənənələri onların rus ordusu sıralarında 
xidmətləri zamanı da özünü qabarıq gös-
tər mişdir. Bu barədə, bir çox tarixçilərin, o 
cüm lədən Ş. Nəzirlinin və İ.Bağırovun Azər-
bay canın hərb tarixinə həsr olunmuş təd-

qiqatlarında Kəngərli nəslindən olan və şü-
caətləri ilə ad-san qazanmış altı generalın adı 
çəkilir. Onların arasında general-mayor Ehsan 
xanla yanaşı, onun iki oğlu – general-leytenant 
İsmayıl xan və general-mayor Kalbalı xan da 
vardır. Onların adlarının Moskva Kremlinin 
Georgi zalında Müqəddəs Georgi adlı 
ordeninin daşıyıcıları ilə yanaşı həkk olunması 
da azərbaycanlı hərbçilərin şücaətlərinin 
yüksək dəyərləndirilməsinin göstəricisidir. 

General-mayor Kalbalı xan Naxçıvan-
skinin oğlu Hüseyn xan Naxçıvanski (1863-
1919) süvari qoşunların təmsilçisi kimi general 
rütbəsinə layiq görülməklə, Rusiyanın bir çox 
ordenlərinin, o cümlədən  I dərəcəli Müqəddəs 
Anna,  III dərəcəli Müqəddəs Georgi, Ağ  
Qartal, eləcə də Avstriya, Bolqarıstan, 
Per siya və Rumıniya kimi ölkələrin 

Naxçıvan	xanlarının	nəsil	gerbi.	
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müxtəlif ordenlərinin daşıyıcısı olmuşdur. 

Kəngərlilər Rusiya tarixini həm də fərdi 
nəsil hərbi birləşmələrinin mövcudluğu ilə  
şərələndirmişlər. Bizim dövrə Kəngərli süvari 
alayının bayrağı gəlib çatmışdır və hazırda onu 
Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində görmək 
mümkündür. 

Kəngərli nəslinin hərbi ənənələrini son-
rakı dövrdə Hüseyn xanın qohumu Cəmşid xan 

Naxçıvanski (1895-1938) davam etdirmişdir. 
O, 1918-ci ilin sentyabrında türk qoşunları 
və Azərbaycan Əlahiddə Birləşməsi ilə birgə 
Bakını daşnaklardan təmizlənməsində iştirak 
etmişdir. 

C.Naxçıvanski 1921-1931-ci illərdə 
Azər  baycan ilk milli atıcı diviziyasının ko-
man diri olmuşdur. Moskvada M.Frunze adına 

Hərbi Akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə 
1933-cü ildə bitirmiş və orada üç il taktika 
kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Lakin otuzuncu 
illərin repressiya dalğası Moskvada pedaqoji 
fəaliyyət göstərən azərbaycanlı generaldan 
da yan ötməyib. Belə ki, qondarma ittihamla 
onu həbs etmiş və güllələmişlər. Ancaq hərbi 
tədqiqatçı Şəmistan Nəzirlinin təbirincə desək, 
“Günahsız dostlarını satmayıb. Nə xalqının, 

nə də nüfuzlu nəslinin adını ləkələməyib.”  
Bakıdakı ixtisaslaşmış hərbi məktəb hazırda 
şöhrətli generalın adını daşıyır. 

Cəmşid xanın qardaşı Kalbalı xan isə 
1919-cu ildə daşnaklarla müharibə zamanı 
Naxçıvanın müdaiəsinə rəhbərlik etmişdir. 
1920-ci ildə İrana köçən general 1934-cü ildə 
Rza şah Pəhləvinin əmri ilə öldürülmüşdür. 

Hüseyn	xan	Naxçıvanski
(1863-1919)

Cəmşid	Naxçıvanski
(1895-1938)





Bəhruz	Kəngərli	adına	Rəssamlar	Parkı
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B.Kəngərli.	“Əshabi-kəhf	dağı”.	1921.

B.Kəngərli.	“Dağ	mənzərəsi”.	1917.
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Bu yerdə deyək ki, Kəngərlilər nəsli 
təkcə hərbçilər yetişdirməyib. 

Elə Azərbaycan tarixinin hər birimizə 
qürur bəxş edən müxtəlif səhifələri özündə  
Kəngərli familiyasını da şıyan neçə-neçə digər 
peşə sahiblərinin adını yaşadır. Xronoloji 
ardıcıllığa əməl etməli olsaq, onda ilk növbədə 
Kəngərli nəslini şərələndirən şairə Heyran 
xanımın adını çəkməliyik. XVIII əsrin 
sonlarında dünyaya göz açan Heyran xanım 
Azərbaycan klassik poeziyasını yeni məna-

məzmunla zənginləşdirən  yaradıcılardan 
olmuşdur. Onun duyğuları riqqətə gətirən 
qəzəlləri və vətənpərvərlik duyğuları ilə 
bələnmiş lirikası milli poeziyamızın ən 
parlaq səhifələrindən birini təşkil edir, 
desək, yanılmarıq. 

Kəngərli nəslinin nümayəndəsi 
Qön çəbəyim də öz dövrünün məşhur 

şairələrindən olub. XIX əsrdə yaşayıb-yaradan, 
gözəlliyi və zəkası ilə ad çı xa ran Qönçəbəyimin 
romantik  rüba iləri müxtəlif mövzuları əhatə 
etmiş, ifa də özünəməxsusluğuna görə diqqət 
çəkmişdir. 

XIX əsrin sonlarında dünyaya gələn 
və cəmisi 30 il ömür sürməsinə baxmayaraq 
yadigar qoyub getdiyi zəngin bədii irsi ilə 
Azərbaycan təsviri sənətinə yeni nəfəs bəxş 
edən  Bəhruz bəy Kəngərli (1892-1922) heç 
şübhəsiz Kəngərli nəslinin şöhrətini Naxçıvan 
çərçivəsindən uzaqlara yayan sənətkarlardan 
olmuşdur. 

Adı XX əsrdə ixtisas təhsili alan ilk 
azərbaycanlılar sırasında çəkilən Bəhruz bəy 
Kəngərlinin  doğrudan da milli rəssamlığımızda 
müxtəlif janrların yer almasında və yeni bədii 
ifadə vasitələri ilə zənginləşməsində mühüm 
xidmətləri olmuşdur. 

B.Kəngərli.	“Naxçıvan	mənzərəsi”.	1920.
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Ç
ox qısa ömür yolu qarşılığında 
duyulası dərəcədə məhsuldar 
işləyən və özünün çoxşaxəli 

fəaliyyəti ilə əsl ziyalılıq nümunəsi sərgiləyən 
Bəhruz bəy Kəngərlini sözün əsl mənasında  
XX əsrin ilk qərinəsini əhatə edən  Azərbaycan 

incəsənətinin ən parlaq siması, yaratdığı 
əsərləri isə milli təsviri sənətimizə yeni 
bədii ruh bəxş edən qiymətli irs saymaq 
olar. Həyat və fəaliyyəti ilə “Azərbaycan 
rəssamlığının  səməndər quşu” ayaması 
daşımağa layiq olan Bəhruz bəy haqqında 
ətralı söz açmazdan əvvəl onun dünyaya 
göz açdığı mühit haqqında danışmağa 
ehtiyac duyduq. Çünki, XIX əsrin sonu 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda, 
o cümlədən də rəssamın doğma şəhəri 
Naxçıvanda, bütünlükdə isə Cənubi 
Qafqazın mədəniyyət məkanında nələrin 
baş verdiyini dəyərləndirmədən “Bəhruz 
bəy Kəngərli fenomen”inin yaranmasına 
inandırıcı aydınlıq gətirmək çətin olardı. 
Əgər XIX əsrin rəssamın dünyaya 
gəlişinə kimi yaşanan mühüm tarixi 

hadisələrini xronoloji ardıcıllıqla izləməli 
olsaq, onda ilk növbədə bütöv Azərbaycanın 
bölünməsini şərtləndirən Gülüstan (1813) 
və Türkmənçay (1828)  müqavilələrinin 
adını çəkməliyik. Müqavilə İranla Rusiya 
arasında bağlansa da, əslində onun heç vaxt 
unudulmayacaq zərbəsi birbaşa Azərbaycana 
dəydi. Şimali Azərbaycanın o vaxtdan 
başlanan iqtisadi-siyasi və mədəni-mənəvi 
inkişafı təbii olaraq bütün mənalarda ruhunu 
dəyişməyə məcbur oldu. Əgər bunu bilavasitə 

incəsənət sahəsinə şamil etməli olsaq, bu 
zaman onun mövcud olan hər bir sahəsinin 
məna-məzmun tutumunun yeni-yeni çalarlar 
aldığını vurğulamalıyıq. Memarlıq, təsviri və 
tətbiqi sənətdə yaranan  bədii-estetik dəyərlərin 
duyulası dərəcədə yeniləşməsi qarşılığında, 
onların yeni-yeni nümunələrinin bədii ifadə və 
məna-məzmun tutumunda fərqli estetik dəyər 
daşıyıcılarının işartıları da görünməkdəydi. 
Azərbaycan gerçəkliyində incəsənətin bütün 
sahələrinin təşəkkülündəki bu evolyusiya nə 
qədər təbii olsa da və bu “yeniləşmə”nin alt 
qatında gizlənənlər birdən-birə görünməsə 
də, tezliklə üzə çıxmağa, faş olmağa məhkum 
idilər. Bilavasitə Azərbaycan təsviri və 
tətbiqi sənət növlərində bunun qabarıq 
görünən tərəi milli bədii tanınma nişanı kimi 
qəbul olunan miniatür üslubunun tədricən 
Avropa-rus rəssamlığından gəlmə ifadə 
vasitələri ilə əvəzlənməsi idi. Təbriz miniatür 
məktəbinin tənəzzülündən sonra Azərbaycan 
rəssamlarının Qərbin gerçəkçi-realist sənət 
ənənələri ilə tanışlığı və bunun əvvəlcə “Qacar 
üslubu” formasında ifadəsi, daha sonra isə 
rus incəsənəti ilə təmasın nəticəsi olaraq milli 
tutumlu rəssamlığımızın yeni və yad çalarlarla 
zənginləşməsi baş verir ki, bu da sonda bir 
müddət özünü ənənə və müasirliyin vəhdəti 
formasında (M.Q.İrəvani, M.M.Nəvvab, 
X.B.Natəvan, Usta Qənbər və b. yaradıcılığı) 
təzahür etdirsə də, XX əsrin əvvəllərində 
ölkənin Rusiya tərəindən işğalından sonra bir 
tendensiya kimi arzuolunmaz hesab olunur. 

XIX əsrin təsviri və tətbiqi sənətində 
baş verən bu dəyişikliklərlə yanaşı, milli 

R¬ssam¯n dºvr³ v¬ m³hiti
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Naxçıvan – B hruz b yi yetişdir n torpaq
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Tiflis – B hruz b yin arzusunu gerç kl şdir n ş h r
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Oskar	Şmerlinq
(1863-1938)

Niko	Pirosmani
(XIX	əs.sonu	XX	əs.əv.)

Cəlil	Məmmədquluzadə
(1866-1932)

Aleksandr	Mrevlişvili
(1866-1933)

Yakov	Nikoladze
(1876-1951)

Moisey	Toidze
(1871-1953)

İosif	Rotter
(XIX	əs.sonu	XX	əs.əv.)

Georgi	Qabaşvili
(1862-1936)

Tiflis – B hruz b yin arzusunu gerç kl şdir n ş h r
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Şirəli	bəy	Kəngərli
(1864-1910-cu	illər)

Eynəli	bəy	Sultanov
(1866-1935)

Məhəmməd	Tağı	Səfərov	
(1854-1903)

Qurbanəli	Şərifzadə
(1854-1917)

Əbülqasım	Sultanov
(1866-1916)

Əliqulu	Qəmküsar
(1880-1919)

Rzaqulu	Nəcəfov
(1884-1938)

Nazlı	Tahirova-Nəcəfova
(1890-1977)
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mədəniyyətimizdə digər yaddaqalan hadisələr 
də baş verdi. 1873-cü ildə Azərbaycanda 
professional teatrın yaranması, 1875-ci ildə isə  
ilk mətbuat orqanımız olan “Əkinçi” qəzetinin 
işıq üzü görməsi və müxtəlif ədəbi məclislərin 
mövcudluğu o dövrün mədəni məkanı, bütün-
lükdə isə xalqımızın mənəvi dünyasının zən-
gin ləşdirilməsinə, milli kadrların yaradıcı po-
ten sialının nümayişinə hesablanan yeniliklər 
idi, desək, yanılmarıq. Əgər ölkə çərçivəsində 
gerçəkləşən bu yeniliklərin zamanında həm 

də maddi-mənəvi zən  ginliyi ilə ad 
çıxaran və “Şərqin qa pısı” adlanan 
Naxçıvandan yan keçdiyini düşünmək, 
yəqin ki, sadəlövhlük olardı.     

İnkişaf tarixinin daha qədim sə-
hifələrini tanınmış simaların yara dı-
cılığı, eləcə də yaddaqalan ədəbiyyat və 
incəsənət hadisələri bəzəyən Naxçıvan 
yaradıcıları XIX əsrdə də ümummilli 
mədəniyyət saxlancımızı fərqli tutuma 
malik yeni-yeni işlərlə duyulası 
dərəcədə zənginləşdirmişlər.

Qədim tarixə malik olan musiqi 
mə dəniyyətinin XIX əsrdə yerli aşıq 
(Aşıq Dəhri, Gülalı Məmməd, Aşıq 
Nabat, Sərraf Qasım və s.) və müğənnilər 
(Kəblə Baxşəli, Mandı Mələk, Məşədi 
Əbil, Gilan oğlu və s.) tərəindən uğurla 
davam etdirilməsi də Naxçıvanda digər 

sahələrdə baş verən mədəni hadisələrlə əlaqəli 
idi. Musiqi məkanında yeni formalara meylin 
güclənməsi, məlum ictimai çıxışlardan (xalq 
şənlikləri, toy mərasimləri, musiqi məclisləri) 
başqa açıq konsertlərin təşkili də bu sahədə baş 
verən müsbət dəyişikliklərin əyani göstəricisi 
idi. 

Həyat və yaradıcılığı XIX əsrə təsadüf 
edən Heyran xanım və Qönçəbəyimin ərsəyə 
gətirdikləri poeziya nümunələri ənənəvi 

məzmunla yanaşı, həm də yaşadıqları dövrə 
və fərdi hiss-duyğularına tutulan sərt “güzgü” 
kimi daha  cəsarətli və mütərəqqi idilər.

Ordubadda təşkil olunmuş “Əncüməni-
şüəra” ədəbi məclisi üzvlərinin şeirlərinin yeni 
məzmun alması, onun daha çox maarifçilik 
ideyalarının təbliğinə köklənməsi, tənqidi 
tutum alması da həmin əsrin poeziyası üçün 
yeni idi.

Maarif və təhsil sahəsində qədim ənə nə-
lərə malik olan Naxçıvanda Ehsan xan Kən-
gərlinin naibliyi dövründə – XIX əsrin 30-

cu illərində ilk dünyəvi məktəbin – rus-tatar  
qəza məktəbinin açılması da əsrin yaddaqalan 
hadisələrindən sayıla bilər. Elə həmin 
yüzilliyin sonlarında Naxçıvanda  üsuli-cədid 
məktəblərinin mövcudluğu isə artıq təhsil 
ocaqlarının zamanın ruhunu özündə yaşadan 
yönə istiqamətlənməsinin göstəricisi idi.   

Bu mənada daha sonralar öz dövrünün 
tərəqqipərvər maarifçisi və pedaqoqu, şairi 
və publisisti kimi tanınan Məhəmməd Tağı 
Sidqinin (1854-1903) əqidə dostu Hüseyn 
Sultan Kəngərli ilə Ordubadda “Əxtər”(1892), 
Naxçıvanda isə “Tərbiyə” (“Məktəbi-Tər-
biyə”, 1894) məktəbini təsis etməsi, bununla 

1883-cü	ildə	bu	binada	ilk	dəfə	Naxçıvanda
teatr	tamaşası	göstərilmişdir.	
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əlaqədar müasir məzmunlu dərsliklər və 
uşaqlar üçün hekayələr yazması, eləcə də 
teatr tamaşalarının təşkilatçısı kimi çıxış 
etməsi xalqının bu gününə və yetişməkdə olan 
nəslin işıqlı sabahına yönəli  unudulmaz ziyalı 
addımları olmuşdur, desək, həqiqəti söyləmiş 
olarıq.  

Həmin zaman kəsiyində nüfuzlu yazıçı-
publisist, teatr və ictimai xadim kimi tanınan 
Eynəli bəy Sultanovun (1866-1935) təşəbbüsü 
ilə XIX əsrin son rübündə yaradılan “Ziyalı 
məclisi”, eləcə də   “Müsəlman incəsənəti 

və dram cəmiyyəti” adlı ədəbi-
mədəni mərkəzi Naxçıvanda mədəni 
mühitin canlanmasında əhəmiy yətli rol 
oynamışdır. Həm də Naxçıvan teatrının 
yaranmasında böyük xidmətləri olan 
Eynəli bəy yuxarıda adları çəkilən 
ədəbi-mədəni məclislərin ətrafına 
öz dövrünün ziyalılarını toplamaqla 
şəhərdə maarifçilik işinin çox maraqlı 
yöndə  canlanmasını gerçəkləşdirmişdi. 
Bu mənada həmin illərdə onunla birgə 
fəaliyyət göstərmiş əqidə dostlarının – 
yazıçı-dramaturq, jurnalist və ictimai 
xadim Cəlil Məmmədquluzadə (1869-
1932) ilə yanaşı, Əliməmməd Xəlilov 
(1862-1996), Sadıq Xəlilov (1864-1905), 
Nəsrulla Şeyxov (1863-1921), Mirzə 

Şürbi (1874-1915), Əbülqasım Sultanov (1866-
1916) və Mirzə Süleymanov (1862-1921) kimi 
ziyalı, maarif və teatr xadimlərinin Naxçıvan 
teatrının yaranmasında və inkişafında mühüm 
xidmətləri olmuşdur. 1883-cü ildə əsası 
qoyulan teatrda M.F.Axundzadənin “Müsyö 
Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası 
və digər əsərlərin tamaşaya qoyulması ilə 
Naxçıvan teatrının yaranması rəsmiləşdi. Yeri 
gəlmişkən deyək ki, özünəməxsus yaradıcılıq 
ənənələri olan bu sənət ocağının Azərbaycan 

teatrının təşəkkülündə əhəmiyyətli rolu 
danılmazdır. 

Yeni əsrin əvvəllərindən o zamanlar 
Qafqazın əsas mədəni mərkəzlərindən 
sayılan Tilisdə fəaliyyət göstərən mətbuat 
orqanlarında çalışan Eynəli bəy Sultanovun 
Bəhruz bəy Kəngərlinin bilavasitə orada 
ixtisas təhsili almasında da müəyyən rolu 
olmuşdur. Heç şübhəsiz on səkkiz yaşlı 
Bəhruz bəyin Naxçıvandan  Tilisə üz tutması 
səbəbsiz deyildi. Əgər bunun birinci səbəbi 
Naxçıvana daha yaxın məsafədə yerləşən 
böyük şəhərlərdən yalnız Tilisdə rəssamlıq 
sahəsində təhsil verə biləcək məktəbin 
olması idisə, bunu digər səbəbi  bu şəhərdə o 
vaxtlar  azərbaycanlıların mövcudluğunun hər 
addımda hiss olunmasıydı. Başqa sözlə desək, 
artıq XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlı 
ziyalıların da fəaliyyət göstərdikləri “Şərqi-
Rus”, “Zaqafqazye”, “Kavkaz” və “Kaspi” 
qəzetlərinin və “Molla Nəsrəddin” satirik 
jurnalının nəşr olunduğu Tilisdə naxçıvanlı 
gənc özünü yad hiss etməyə bilərdi. Elə bu 
mətbuat orqanlarında taleyini rənglər aləminə 
həsr etməyə qərar vermiş Bəhruz bəyin atası 
Şirəli bəyin çoxlu dost və tanışları vardı. 
Araşdırmalar göstərir ki,  o vaxtlar elə bu 
amil Şirəli bəyi müəyyən iziki qüsurları 
olan oğlunun evdən ayrılmasına və  hər 
halda yad sayıla biləcək şəhərə üz tutmasına 
inandırmışdı...
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Şirəli	bəy	Kəngərli	oğlu	Bəhruzla.
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N axçıvanda – 1892-ci ildə 
öz dövrünün qabaqcıl 
ziyalılarından sayılan Şirəli 

bəyin ailəsində dünyaya göz açan oğlana Şəmil 
(Bəhruz) adı veriblər.                                                                   
      Sonrakı adının – Bəhruzun mənası “xoş 
gün” olsa da, bütünlükdə taleyilə adı bir-birinə 

təzad təşkil edib. Belə ki, Bəhruzun ömür 
payına ağrılı-acılı cəmisi 30 il düşüb, 
onun da çox hissəsini səsə həsrətlə 
yaşayıb...

Bu yerdə qeyd edək ki, onun adı 
rəsmi sənədlərdə Şamil kimi qeyd olunsa 
(onun oxuduğu rus-tatar məktəbinin 
1904-1905-ci illərə aid rus dilində 
yazılmış sənədlərində də onun adı Şamil 
Kəngərli kimi qeyd olunmuşdur) da, o, 
bir rəssam kimi əsasən Bəhruz adı ilə 
tanınmışdır. İstedadlı rəssam ”Bəhruz” 
adını və yaxud da ləqəbini isə Tilisdə 
oxuyarkən götürmüşdür.               

Bu yerdə onun adının yanında 
“bəy” sözünün yazılmamasına və bizim 
bu kitabı məhz bu səbəbdən “Bəhruz bəy 
Kəngərlinin taleyi” adlandırmağımıza 

aydınlıq gətirmək istəyirik. 
Öncə deyək ki, Bəhruza “bəy” titulu 

daşımaq hüququ Kəngərli bəylərinin varisi 
kimi verilmişdir. 

Məlumdur ki, çar Rusiyası dövründə 
zadəgan titullarını təyin etmək üçün xüsusi 
komissiyalar fəaliyyət göstərirdi. Belə 
komissiyalardan biri də bəy komissiyaları idi. 
1867-ci ildə Naxçıvanda da bu komissiyalardan 
biri fəaliyyət göstərməklə əsilzadə nəslindən 

olanları müəyyənləşdirərək onlara “bəy” 
titulu daşımaq hüququ verirdi. Belə əsilzadə 
nəsillərdən biri də Kəngərli bəyləri idilər. 
Bəhruz da “bəy” titulu daşımaq hüququ olan 
həmin Kəngərli bəylərinin varislərindən biri 
idi. Bunun üçün onun nəsil şəcərəsinə baxmaq 
kifayətdir. 

Bu yerdə qeyd edək ki, 1947-ci ilə 
kimi müxtəlif nəşrlərdə rəssam ictimaiyyətə 
“Bəhruz bəy Kəngərli” kimi təqdim 
olunmuşdur. Vəfatının 25 illiyinə həsr 
olunmuş sərginin kataloqunun üz qabığında 
və titul vərəqində onun adının yanında “bəy” 
sözü yazılsa da, M.Nəcəfovun yazdığı ön 
sözdə onun adı sadəcə “Bəhruz Kəngərli” 
kimi qeyd olunmuşdur. Bu xoşagəlməz ənənə 
uzun müddət davam etmiş və hətta ölkəmizin 
müstəqillik qazandığı illərdə  ona həsr olunmuş 
kitab və kataloqlarda da rəssamın halalca bəy 
titulu ona qaytarılmamışdır. 

 Odur ki. biz müəllilər qələmə aldığımız 
bu kitabın elə adında mayası haramla yoğrulmuş 

UŞ¼aqlı¯q ill¬riİ

Rəssamın	anadan	olduğu	ev.	Naxçıvan,
Sabir	küçəsi,	dalan	1.,	ev	1.	
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bir siyasi sistemin ondan haqsız olaraq aldığını, 
gec də olsa rəssama qaytarmağa qərar verdik. 
Tədqiqatçı alim F.Cəfərovun araşdırmalarına 
rəğmən demək olar ki, Azərbaycan Dövlət 
Tarix Arxivində Bəhruz bəy Kəngərlinin ulu 
babası Məhəmməd Sultan haqda 1808-ci ildə 
şahzadə Abbas Mirzənin imzaladığı  fərman 
saxlanılır. Həmin fərmandan aydın olur ki, 
Məhəmməd Sultan İran ordusunda hərbi 
xidmətdə olmuşdur. O, Kəngərli tayfasının 
qolları olan Kəc və Bilicilərin 1813-1816-

cı illərdə hakimi olmuş və hərbi 
fəaliyyətinə görə İran hökumətindən 
pul təminatı – pensiya almışdır. 

 Məhəmməd Sultan 1826-1828-
ci illər Rusiya-İran müharibəsindən 
sonra bir müddət Marağa xanlığında 
yaşamışdır. O, Marağada çox qala bil-
məmiş, ata-yurdu Naxçıvana qa yıt-
mışdır. Elə həmin illərdə, yəni 1828-
1829-cu illər rus-türk müharibəsində 
iştirak etmiş və Rusiya ordusunun giziri 
rütbəsini almışdır. 

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, 
Bəhruz bəy Kəngərlinin babası Murtuza 
ağa Şirəli bəy oğlu dövrünün tanınmış 
hərbçilərindən olmuşdur. Sənədlərdə 
onun ştabs-rotmistr hərbi rütbəsində 
olduğu yazılmışdır. Murtuza ağanın üç 
oğlu olmuşdur: Şirəli bəy, İrza ağa və 

Qədir ağa.  Ulu babası Hacı Lütfəli Sultan isə 
birinci Kalbalı xanın hakimiyyəti dövründə 
Naxçıvan xanlığının qoşun rəisi vəzifəsində 
çalışmışdır. Bəhruz bəy Kəngərlinin ata və 
ana tərəfdən olan hər iki babası Naxçıvan 
xanlarının daşıdıqları hüquqa malik idilər...  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət 
Arxivində toplanmış sənədlər Kəngərlilər 
ailəsi barəsində dəqiq məlumat almağa 
imkan verir. Bu yerdə gəlin tarixçi-alim 

Fəxrəddin Cəfərovun 
yazdıqlarına mü-
ra ciət edək: “Şirəli 
bəy Murtuza ağa 
oğlu Kəngərli 11 
mart 1864-cü ildə 
Nax çıvan şəhərində 
anadan olmuşdur. 
Nax  çıvan qəza mək-
tə bini bitirən Şirəli 
bəy 1878-ci ildə Tilis 
gim naziyasına daxil 
olaraq 8 iyun 1883-cü ildə gimnaziyanın 6-cı 
kursunu bitirmiş və ona 425 №-li şəhadətnamə 
verilmişdir. 

Şirəli bəyin xidmət dəftərçəsində 
göstərildiyi kimi, o, 1883-1886-cı illərdə hərbi 
qulluqda olmuşdur. 1886-cı ilin avqust ayından 
1897-ci ilin sentyabr ayınadək onun hansı 
yerdə işləməsi barədə xidmət kitabçasında heç 
bir məlumat yoxdur. 

 Xidmət kitabçasında göstərildiyi kimi, 
o, öz ailəsini Naxçıvan şəhərində va li deyn lə-
rindən miras qalmış dükanının, habelə Nax-
çıvan qəzasının Kültəpə və Teyvaz kənd-
lə rindəki meyvə bağlarının gəliri hesabına 
do landırırmış.

1897-ci ilin 13 sentyabrında Şirəli 
bəy Kəngərli Naxçıvan Ədalət Məhkəməsi 
hakiminin qərarı ilə məhkəmə dəftərxanasında 
birinci dərəcəli mülki qulluqçu vəzifəsinə 
təyin olunur. Şirəli bəy 24 iyun 1898-ci ildən 
1899-cu ilədək Naxçıvan Ədalət Məhkəməsi 
katibinin köməkçisi vəzifəsində işləmiş və 
12 mart 1900-cu ildə öz xahişi ilə tutduğu 
vəzifədən azad edilmişdir. 

Yenə uzun bir müddət, yəni 12 mart 
1900-cu ildən 1 noyabr 1908-ci ilə kimi heç 
bir qulluqda işləməmiş, yuxarıda deyildiyi 
kimi, öz şəxsi təsərrüfatında çalışmış, dükan 
və təsərrüfatından gələn gəlir hesabına 
yaşamışdır. 

Əziz	Şərif.
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1 noyabr 1908-ci ildə Şirəli bəy yenidən 

Naxçıvan qəza polis idarəsində 2-ci dərəcəli 
dəftərxana xidmətçisi vəzifəsinə təyin 
edilmiş, 16 gün sonra isə Naxçıvan qəza polisi 
idarəsində IX dərəcəli ştatdankənar polis 
məmuru vəzifəsinə keçirilmişdir. 

Şirəli bəy 1911-ci ilin noyabrınadək bu 
vəzifədə çalışır.  22 sentyabr 1911-ci ildə isə 
Naxçıvan qəza polis idarəsinin rəisinə müraciət 
edərək tutduğu vəzifədən azad olunmasını 
xahiş edir. 

Şirəli bəy polis sistemindən azad 
edildikdən sonra demək olar ki, heç bir 
yerdə çalışmamış, ömrünün axırınadək 
övladlarının tərbiyəsi ilə məşğul 
olmuşdur”. 

Öz növbəmizdə bu deyilənlərə 
əlavə olaraq bildirmək istəyirik ki, Şirəli 
bəy dövrünün tanınmış hərbçilərindən 
biri olan Murtuza ağanın oğlu idi. Şirəli 
bəy rus və fars dillərini mükəmməl bilən, 
Avropa və Şərq ədəbiyyatına yaxından 
bələd olan, açıqikirli bir ziyalı kimi 
tanınmış, yuxarıda da qeyd olunduğu kimi 
müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmışdır. 

Bəs Bəhruz bəyin doğma və ögey 
anaları kimdir? 

Bu sualın cavabını tapmaqda 
bizə yenə də tarixçi-alim Fəxrəddin 

Cəfərovun yazdıqları yardımçı oldu: “Arxiv 
sənədlərindən aşkar oldu ki, rəssam Bəhruz 
Kəngərlinin doğma anası Əziz xanım 
olmuşdur. O, polkovnik İsmayıl ağa Novruz 
ağa oğlu Kəngərlinin qızıdır. Nədənsə, Bəhruz 
Kəngərli haqqında yazılan məqalələrdə və 
monoqraiyalarda onun doğma anası kimi 
analığı Şirin xanımın adı çəkilmişdir. 

Şirin xanım Vəzirova 1886-cı ildə 
Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 
Naxçıvan şəhər qız məktəbində təhsil almış, 

1900-cu ildə Şirəli bəylə ailə həyatı qurmuş, 
Bəhruzu öz doğma övladı kimi sevərək 
tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur. 30 dekabr 1906-
cı ildə qızı Tahirə, 18 yanvar 1910-cu ildə isə 
ikinci qızı Mənsurə dünyaya gəlmişdir”.

Lakin bütünlükdə Kəngərlilər ailəsində 
uşaqların sayı heç də bu qədər olmamışdır. 
Daha dəqiq desək, onların sayı daha çoxdur. 
Bunu şərtləndirən səbəb isə Şirəli bəyin 
vəfatından sonra (bizim qənaətimizcə o, 1915-
1920-ci illər arasında vəfat etmişdir) Şirin 
xanımın ikinci dəfə ərə getməsi olmuşdur. 
Azərbaycanın bir çox bölgələrində yayılmış bir 
adəti Şirin xanım da yaşamalı olmuşdur. Ərinin 
vəfatından sonra dul qalan qadın özgəsinə yox, 
qohumlarından birinə ərə getmişdir. 

Başqa sözlə desək, üç uşaqla başsız 
qalmış ailənin ağırlığını Şirəli bəyin qardaşı 
Qədir ağa öz üzərinə götürmüşdür. Onun 
Şirin xanımla izdivacından üç uşaq dünyaya 
gəlmişdir. Bunlar oğlanları Davud və Rüstəm, 
eləcə də qızı Gültacdır. 

Bu yerdə rəssamın doğma anası Əziz 
xanımla  bağlı bizə məlum olan  digər 
məlumatları da nəzərinizə çatdırmaq istərdik. 
Öncə deyək ki, onun rəsmi adı Əziz olsa da, 
qohumları öz aralarında ona “Ərik xanım”, 
bəzən də “Əzizə xanım” deyə müraciət 
edərmişlər. 

Əziz xanım dövrünün sayılıb-
seçilən hərbçilərindən İsmayıl ağanın 
qızı, eyni zamanda Naxçıvanın tanınmış 
xeyriyyəçilərindən Şahbaz ağanın doğmaca 
bacısı olmuşdur. O, Bəhruz dünyaya gəldikdən 
2 ay sonra vəfat etmiş, beləliklə, körpə uzun 
müddət (təxminən 13 yaşına qədər) ana 
nənəsinin himayəsi altında böyümüşdür. 

Bəhruz bəy Kəngərlinin bioqraiyası 
ilə əlaqədar sona qədər aydınlaşdırılmayan 
məsələlərdən biri onun doğulduğu tarixlə 
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bağlıdır. Belə ki, M.Nəcəfovun tərtib etdiyi 
kataloqda (1947) və yazdığı kitabda (1957) 
onun 10 yanvarda doğulduğu qeyd olunmuşdur. 
K.Kərimovun müəllii olduğu monoqraiyada 
da bu tarix 10 yanvar kimi göstərilmişdir. 
2005-ci ildə nəşr olunmuş kataloqda (mətnin 
müəllii N.Həbibov) isə rəssamın 22 yanvarda 
doğulduğu göstərilmişdir. Bu tarix müəllii 
X.Əsədovanın müəllii olduğu kitab (2013) və 
kataloqda (2012) da təkrarlanmışdır. 

Yuxarıda qeyd olunanların heç biri ilə 
razılaşmayan tarixçi-alim F.Cəfərov 
isə Naxçıvan MR Dövlət Arxivində 
saxlanan sənədə istinad edərək çox 
fərqli bir tarixin rəssamın doğum günü 
olduğunu bildirir. 

O, yazır: “Lakin arxivimizdəki  
sənədlərdən birində Şirəli bəy 
Kəngərlinin xidmət kitabçasının ailə 
tərkibi haqqında 14-cü bölməsində 
yazılır ki, Bəhruz Kəngərli 28 fevral 
1892-ci ildə Şirəli bəyin birinci 
nigahından anadan olmuşdur. Belə 
çıxır ki, əvvəlki, yəni 10 və 22 yanvar 
anadanolma tarixləri müxtəlif müəllilər 
tərəindən təkrarlanmışdır”.

Sovet dönəmində işıq üzü görən və 
ən etibarlı informasiya mənbəyi sayılan 
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının 
V cildində də yuxarıdakı tarixlərdən 

biri – 10 yanvar qeyd olunmuşdur. 
Əslində bu 13 günlük fərq və gah o 

rəqəmə, gah da digərinə istinad edilməsi 
Zaqafqaziyada Qriqori təqviminin tətbiq 
olunması ilə bağlıdır və əslində müəllilər onu 
10(22) kimi qeyd etməliydilər.  

Bəhruz bəyin özü isə doğum gününün 
yuxarıda qeyd olunan tarixlərdən heç birinin 
olmadığını öz əli ilə yazdığı yazısında 
təsdiqləmişdir. O, bunu 1911-ci ildə çəkdiyi 

“Avtoportret”in arxasında etmişdir. Rus dilində 
yazılmış mətnin orijinalı belədir: “   

     -
. Э    , . .  
 К  (   ) 

    . -
   1911     

 18  ,   1  1892 
        

Э  . : ……  
4  1918 , ”.

Bu yerdə onu da əlavə edək ki, portretin 
bağışlandığı Nəcəf Ağa Sultanov rəssamın 
yaxın dostlarından biri olmuşdur. 

Beləliklə, biz sizə rəssamın doğum günü 
ilə bağlı mövcud olan bir-neçə variantı – 
müəllif mövqeyini təqdim etdik. Başqa sözlə 
desək, yazmağı bizdən, nəticə çıxarmağı isə bu 
dəfə sizdən...

İndi isə gəlin Bəhruz bəyin uşaqlıq 
illərinə qayıdaq, onun duyulası dərəcədə 
dramatik davam edən ömür yoluna işıq salmağa 
çalışaq. Əvvəlcə,  onun  hələ uşaq vaxtı anasını 
itirdiyini vurğulamaq istərdik.  

Ana qayğısından məhrum olmuş Bəhruz 
bəyin ağır xəstələnməsi, əvvəlcə sol qulağının 
tutulması, sonradan tamamilə kar olması  
qarşılığında oxuduğu rus-tatar məktəbini tərk 
etməyə məcbur olması onun yenicə başlanan 

Şirin	xanım.
1917.

Şirin	xanım.
1940-cı	illər.
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həyatında növbəti  zərbələr oldu, 
desək, yanılmarıq. Şirəli bəyin onun 
sağaldılması yönündə atdığı addımlar 
da bir nəticə vermədi. Bundan sonra isə 
o, taleyinə yazılmış qısa ömür payının  
iyirmi ilə qədərini səsə həsrət qaldı. Bu 
səbəbdən də Bəhruz bəy məktəbdən 
uzaqlaşdı. 

Heç şübhəsiz qəildən düşdüyü bu 
vəziyyət balaca Bəhruz bəyi çıxılmaz 
vəziyyətə salmışdı. Təbiətin zəngin 
rəngləri ilə yanaşı, onun bənzərsiz 
səslərinə də  yenicə vurulmağa başlayan 
Bəhruz bəy ilk anlar nə edəcəyini də 
bilmirdi. Odur ki, vaxtının çoxunu evdə 

keçirməyə üstünlük verər, cəmiyyət içinə 
çıxmaqdan qaçardı. 

Həm doğma anasını, həm də eşitmə 
qabiliyyətini  itirmiş oğlunu tuş gəldiyi gərgin 
psixoloji vəziyyətdən çıxarmağa çalışan Şirəli 
bəyi onun bütün gününü dörd divar arasında 
keçirməsi çox narahat edirdi. Ona görə də 
situasiyanın yaxşılığa doğru dəyişməsi üçün 
müxtəlif yollar arayırdı. Çox az müddətdən 
sonra Şirəli bəy obrazlı desək, axtardığını 
tapır. Onun evə gətirdiyi kitab və jurnallar  

balaca Bəhruz bəyi ovsunlayır. Beləliklə, onun 
sınaqlarla zəngin olan  ömür yolunda “yeni 
dövr” başlanır. Başqa sözlə desək, yaşıdları 
məktəbdə müəllimlərdən dərs aldıqları halda, 
Bəhruz bəy  onu 30 yaşına kimi izləyən “alın 
yazısı” ilə qeyri-bərabər mübarizəyə başlayıb, 
ev şəraitində atasından dərs almağa başlayır. 
Əgər bu prosesin şahidi olanların bizim 
günümüzə gəlib çatan xatirələrinə əsaslanıb 
yazılanlara tapınsaq, onda ata-balanın 
müəllim-şagird kimi ünsiyyətinin uğurlu 
olduğunu söyləmək olar. 

Məhz həmin çətin illərdə lap uşaq yaş-
larından böyük həvəs göstərdiyi rəssamlıq 
Bəhruz bəyin ən sevimli məşğuliyyətinə çevrilir, 
desək, həqiqəti söyləmiş olarıq. Etiraf edək ki, bu 
məqamda  rəssamlıq onun üçün nəinki mənəvi 
dayaq, həm də maddi baxımdan onun gələcəyini 
təmin edə biləcək faydalı bir sənət idi...

Bu yerdə deyək ki, Bəhruz bəy Kən-
gər li yaradıcılığına həsr olunmuş kitab və 
məqalələrdə elə rəssamın məktəb təhsili ilə 
bağlı ikirlər də kifayət qədər müxtəlifdir. 

Bu təzadlı məlumatlara münasibətini 
bildirən tarixçi-alim F.Cəfərov yazır: “Həmin 
yazılar da Bəhruzun “Xeyriyyə” və Naxçıvan 

Şirəli	bəy	Kəngərlinin	xidmət	dəftərçəsi.	1910-cu	il.



 

44

Uşaqlıq ill ri

“Avtoportret”.	1911.
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şəhər “Üsuli-cədid” məktəblərində oxuması 
göstə rilir. Məsələn, K.Kərimov “Bəhruz 
Kəngərli” kita bında yazır: “Şirəli bəy böyük 
oğlu Bəh ruzu o zaman dəbdə olan mollaxanaya 
deyil, “Xeyriyyə” adlanan yeni tipli şəhər 
məktəbinə qoymuşdur”. K.Kərimov, ola bilsin 
ki, Bəh ruz Kəngərlinin “Xeyriyyə” məktəbində 
oxu masını hər hansı bir mənbə əsasında qeyd 
edib. Lakin əlimizdə olan sənədlərdən məlum 
olur ki, “Xeyriyyə” məktəbi Naxçıvandakı 
“Came” məscidinin nəzdində 1906-cı ildə 
açılmışdır. Bəhruz isə artıq 1906-cı ildə 

xəstəliyinə görə qulaqlarının eşitməməsi 
səbəbindən mək təb dən uzaqlaşmışdır.

A.Axundov isə yazır: “B.Kəngərli 
1892-ci il yanvarın 22-də Naxçıvan 
şəhərində anadan olmuşdur. Atası Şirəli 
bəy Kəngərli dövrünün mütərəqqi elm 
adamlarından hesab olunurdu. Bəhruz 
kiçik yaşlarından yatalaq xəstələyinə 
tutulmuş və bu ağır xəstəlikdən qurtulsa 
da, iziki qüsura – eşitməzliyə məruz 
qalmışdır. Buna görə atası onu “Üsuli-
cədid” məktəbindən çıxarıb təhsili ilə 
özü məşğul olmuşdur”. Qeyd etmək 
istərdik ki, o dövrün təhsil və məktəblə 
bağlı sənədlərini araşdırdığımız zaman 
belə bir məktəbin olması haqda heç bir 
sənədə rast gəlmədik. Belə ki, “Üsuli-

cədid” məktəb adı deyil, ana dilində məktəblər 
açılmasına dair bir hərəkatdır. 

Araşdırılan arxiv sənədlərindən o 
da məlum olur ki, Bəhruz (Şamil) 10-11 
yaşlarında 1904-cü ildə Naxçıvan şəhərində 
açılmış “rus-tatar” məktəbində oxumuş və 
xəstəliyi ilə əlaqədar məktəbdən çıxarılmışdır. 
Bəhruz Kəngərlinin “rus-tatar” mək təbində 
oxumasını təsdiq edən sənəd lər dən biri 1904-
1905-ci illərdə köçürül müş şagirdlərin adlı 
siyahısıdır. Həmin siyahıda “Kəngərli Şamil”in 

adı da vardır. Siyahıda Naxçıvanın görkəmli 
ziyalılarından Əziz Şərif,  Əli Qasımov, Həsən 
Əliyev, Seyfulla Kəngərli, Bəxtiyar Kəngərli, 
Abbas Qasımov, Əli Vəliyev, Ağa Vəzirov, 
Nəcəf Sultanov, Əli Xəlilov, İbrahim Nə-
sirbəyov, Cabbar Şeyxov, Həsən Qən bərov və 
başqalarının da adları vardır”. 
Bəhruz bəy Kəngərli ilə sonralar görkəmli 
ədəbiyyatşünas kimi tanınacaq Əziz Şəriin 
uşaqlıq və sinif yoldaşı kimi çox yaxın əlaqələri 
olmuşdur. 
       Əziz Şərif  “Atam və mən” kitabında yazır: 
“Bazar, 12 fevral 1917-ci il. Rəssam  Bə h-
ruzgilə getmişdim. Olduqca maraqlı şəkilləri 
vardır. Mən “Molla Nəsrəddin” jurnalının tə-
zə dən nəşrə başladığına sevinir, naxçıvanlı rəs-
sam   Bəhruz Kəngərli ilə əlaqəni kəsmir, onun 
yaradıcılığı ilə maraqlanırdım. Xəstə yatdığı 
üçün onu evimizdə qəbul edə bilməsəm də, 
tez-tez yanına gedir, əsərləri ilə tanış olurdum”. 
Beləliklə, Bəhruz Kəngərlinin Naxçıvan 
şəhərindəki “rus-tatar” məktəbində oxumasına 
heç bir şübhə qalmır”. 

Rəssamın uşaqlıq illəri haqqında xati rə-
lər duyulası dərəcədə az olduğundan onların 
hər biri azca da olsa informasiya əldə etmək 
baxımından çox əhəmiyyətlidir.  

Rəssamın	“Avtoportret”inin	(1911)
arxasındakı	müəllif	qeydi.	
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Bu mənada görkəmli fırça ustasının 

müasiri olan və zamanında Bəhruz bəydən 
rəssamlıq sənətinin sirlərini öyrənən 
sənətşünas-rəssam Adil Qazıyevin qeydləri 
maraq doğurur: “Hələ kiçik yaşlarından 
yatalaq xəstəliyindən sonra ağır eşidən Bəhruz 
ümumtəhsil məktəbində oxuya bilməyib. 
O, kiçik yaşlarından rəsmə həvəs göstərib. 
Kəngərli uşaqlıq dövrünə aid ən adi dəftər 
vərəqləri üzərində çəkdiyi rəsmlərini mənə 
göstərərdi”.

Rəssamı öz doğma övladı kimi 
sevən və əzizləyən analığı Şirin xanımın 
xatirəsi də səmimiliyi ilə diqqət çəkir: 
“Bəhruz hər gün evə gələndən sonra 
kitablarını bir yana qoyub, bir karandaş 
və bir parça kağız götürər, o baş – bu 
başa gəzər, bağçaya çıxar, evə qayıdardı. 
Bir azdan görürdük ki, o, kağızda 
nəyinsə şəklini çəkib. Əvvəllər nə mən, 
nə də atası Bəhruzun şəkil çəkməsinə 
əhəmiyyət verməzdik. Hətta bəzən, biz 
hayıfsılanırdıq  ki, o, vaxtının çoxunu 
şəkil çəkməyə sərf edir. Amma sonralar 
atası onun istedadına inanmağa başladı, 
onun üçün Tilisdən kağız, karandaş, 
rəng gətirtdi” (K.Kərimov. Bəhruz 
Kəngərli, 1962, səh.9).

Şirin xanımın bu xatirəsindən çıxış 
etsək və bura atasının atdığı addımları 

da əlavə etsək, deyə bilərik ki, Bəhruz bəyin 
rəssamlığa həvəsinin ciddiləşməsinə və peşə 
seçiminə çevrilməsində bilavasitə ailəsi əsas 
rol oynamışdır. Heç şübhəsiz bu prosesdə ona 
ilk növbədə dövrünə görə mütərəqqi sayıla 
biləcək rus-tatar məktəbində oxumasının da 
müsbət rolu ola bilərdi. 

Amma burada o vaxtlar rəssamlıq 
təhsili almış hansısa müəllimin dərs dediyini 
düşünmək də sadəlövhlük olardı. Buna 

baxmayaraq belə  tip məktəblərdə rəsm 
fənninin tədris olunmasınınn qar şılığında, 
burada keçirilən dərsin keyiyyətindən asılı 
olmayaraq onun istedadının üzə çıxarılmasına, 
ruhunda gəzdirdiyi rənglərə olan sevginin daha 
da güclənməsinə təsiri  də istisna deyil.

 Bununla belə, qənaətimizcə Bəh ruz 
bəyin yaradıcı kimi formalaşmasında əsrlərin 
qovşağında yenicə təşəkkülünə qədəm qoyan 
milli mətbuatın duyulası rolu olmuşdur. 

Bu sırada ilk növbədə 1906-cı ildən 
həmyerlisi Cəlil Məmmədquluzadənin 
redaktorluğu ilə nəşr olunmağa başlayan 
və şəkilli illüstrasiyaları ilə azyaşlı Bəhruz 
bəyin marağına səbəb ola biləcək “Molla 
Nəsrəddin” məcmuəsinin adını çəkmək 
lazımdır. İlk nömrəsindən başlayaraq həm də 
öz dövrünün “bədii güzgü”sünə çevrilən bu 
jurnalın cəmiyyəti dünyaya və onun təzadlı 
hadisələrinə açıq gözlə baxmağa çağırması onu 
çox məşhurlaşdırmış, hamı üçün çox maraqlı 
bir qaynağa çevirmişdi. 

“Molla Nəsrəddin”in Naxçıvanda ilk 
abunəçilərindən olan Şirəli bəyin ailəsində bu 
jurnalı çox sevirdilər. Onun hər yeni sayını ən 
çox gözləyən isə yəqin ki, artıq gördüklərini 
dəyərləndirməyi, ağı-qaradan seçməyi 
bacaran Bəhruz bəy idi. Çünki, bu jurnal 
sözün əsl mənasında onun ruhunda gəzdirdiyi 
rəssamlıq həvəsini – yaratmaq missiyasının 
gerçəkləşməsi yönündə qətiyyətli bir addım 
olmuşdu. 

Beləliklə, onun məktəbdən başlayan 
rəsm çəkmək həvəsi evlərində 1906-cı ildən 
başlayaraq artıq yeni bir mərhələyə daxil olur, 
desək,yanılmarıq. 

O, jurnaldakı gülməli felyetonları və 
düşündürücü məqalələri oxumaqla yanaşı, 
rəssam Oskar Şmerlinq, İosif Rotter və Əzim 
Əzimzadənin çəkdiyi satirik ruhlu rəsmlərin 



47
          

Uşaqlıq ill ri

xoşuna gələnlərinin surətini çıxarardı. 
Bunlar o dərəcədə diqqətçəkən olur ki, 
valideynləri ilə yanaşı atasının dostları 
da çəkilənləri təqdir edir və Bəhruz 
bəyin gələcəkdə rəssam olacağı barədə 
düşünməyə başlayırlar. Odur ki, onlar 
rəssam olmaq üçün təkcə şəkillərin 
üzünün köçürülməsinin az olduğunu 
söyləyər, həm də naturadan rəsm çəkməyi 
tövsiyə edirlər. 

Beləcə, Bəhruz bəyin ev-məktəbdə 
təhsil illəri tamamlananda, o, həm də 
qətiyyətlə  özünün gələcək peşə seçimini 
müəyyənləşdirmiş bir yeniyetmə idi...   

Yeri gəlmişkən deyək ki, gələcək 
rəssamın öz məşhur sələlərini təqlid 

etməsi onun sonrakı yaradıcılığında izsiz 
ötüşməyib. Bu gün onun bədii irsini təşkil 
edən çoxsaylı əsərlərin arasında onun şarj və 
karikaturalarına da rast gəlinməsi də bunun 
təsdiqidir. 

Bəhruz bəyin ev şəraitində Azərbaycan 
və rus dillərində sərbəst oxumağı və yazmağı 
öyrənməsi ilə yanaşı, onun kitab və jurnallarda 
gördüyü şəkilləri kağıza köçürməsini gələcək 
rəssamın ilk “yaradıcılıq nümunələri” də 
saymaq olar. 

Bu yerdə əlavə edək ki,  psixoloji təzadlar 
burulğanında çırpınan balaca oğlu üçün rəsm 
çəkməyin yeganə ikirdağıdıcı məşğuliyyət 
olduğunu görən Şirəli bəy evlərinə başqa 
şəkilli kitab və jurnallar gətirməkdə davam 
edirdi. Onlar “Molla Nəsrəddin”lə yanaşı, 
həm də  rus dilində çap olunmuş nəşrlər idilər. 
Rus dilinə yaxşı bələd olan Bəhruz bəy məşhur 
rəssamlar haqqında  orada çap olunan yazıları 
çox maraqla oxuyar, onların yaradıcılığında 
müxtəlif mövzu və janrların yer aldığına 
şahidlik edərdi. 

Bu fərdi hazırlığın və özünü 
maariləndirmənin müsbət təsiri özünü 
Bəhruz bəyin professional rəssamlıq üçün 
önəmli sayılan naturadan rəsm çəkməyə sövq 
etməsində göstərirdi. Bu da Tilisə gedib 
sevdiyi peşənin sirlərini öyrənmək arzusu ilə 
yaşayan Bəhruz bəy üçün çox vacib idi...  
Bir müddət keçəndən sonra Bəhruz bəy qəti 
olaraq rəssamlıq təhsili almaq qərarına gəlir və 
atasından onu Tilisə oxumağa göndərməsini 
xahiş edir. Şirəli bəy isə oğlunun eşitmədiyini 
nəzərə alaraq, onun həm də doğma evdən 
uzaq bir yerdə rəssamlıq təhsili ala biləcəyinə 
inanmadığından, tərəddüd edir. Lakin oğlunun 
onsuz da daşıdığı qüsura görə hələ də sarsıntılar 

Rus	tatar	məktəbi	şagirdlərinin	siyahısı.	1905-ci	il.
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Şəkildə	soldan	sağa:	Şirəli	bəy,	böyük	qızı	Tahirə,
qardaşı	Qədir	ağa	və	kiçik	qızı	Mənsurə.		
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burulğanından çıxa bilmədiyinə rəğmən, ata nə 
qədər tərəddüd keçirsə də, bu arzunun  indiki 
durumunda Bəhruzu ruhlandıran yeganə bu 
xahiş olduğuna rəğmən, onu yerinə yetirməyə 
qərar verir. 
        Təbii ki, Şirəli bəy yaxınları üçün gözlənilməz 
sayıla biləcək bu qərarı qəbul edəndə özünün 
Tilislə əlaqələrini, daha dəqiq desək, orada 
əqidə dostlarının çalışdıqlarını nəzərə almışdı. 
Başqa sözlə desək,  “Molla Nəsrəddin” jurnalı 
ilə əməkdaşlıq edən jurnalist Məmmədəli 
Sidqi (1888-1956), yazıçı-publisist Eynəi bəy 

Sultanov (1866-1935) və başqa dostları 
ilə məsləhətləşmənin müsbət nəticələri 
Şirəli bəyi tam razı saldığından, o, tam 
arxayınlıqla oğlunu Tilisə yola salır. 
    Beləliklə, əllərində məktəb bitirdikləri 
haqqında rəsmi sənədləri olan  
yaşıdlarından fərqli olaraq, obrazlı desək, 
“Şirəli bəy məktəbi”nin yeganə məzunu 
olan Bəhruz bəy qədim Naxçıvanda 
uşaqlıq dövrü ilə vidalaşaraq, o vaxtlar 
Cənubi Qafqazın mədəni mərkəzlərindən 
sayılan Tilisə üz tutur...

“Molla	Nəsrəddin”	
jurnalının	ilk	nömrəsi
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B.Kəngərli	tələbə	yoldaşları	ilə.	1912.
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H
eç vaxt onu tərk etməyəcək iziki 
qüsurlarla arzu qanadlarında Tif-
lisə gələn Bəhruz bəy burada ata-

sının dostlarının qayğısı ilə əhatələnir və 1910-cu 
ildə o vaxtlar  “Qafqaz Zərif Sənətləri Təşviq Cə-
miyyəti” nəzdində fəaliyyət göstərən rəngkarlıq 
və heykəltəraşlıq məktəbinin tələbəsi olur.  Bu 

barədə indiyə qədər işıq üzü görmüş ədə-
biyyatlarda müxtəlif adamların adı çəkilir. 
Kəngərlilər nəslinin davamlı tədqiqatçısı, 
tarixçi-alim Musa Quliyevin ikirləri bu ya-
zıların arasında seçilir. O, yazır: “Bu mək-
təbdə oxumaq üçün imtahan verməyə gələn 
hər bir gənc hökmən 33 bəndlik nizamnamə 
ilə yaxından tanış olmalı idi. Şirəli bəy də 
sevimli oğlunun qeyri-adi istedadını görün-
cə onu Tilisdəki “Rəssamlıq və heykəltə-
raşlıq məktəbi”nə gətirir. Şirəli bəy Tilisə 
gələrkən Əliqulu Qəmküsarın qonağı olur. 
Əliqulu Qəmküsar Bəhruzun bu istedadını 
yüksək qiymətləndirir və Mirzə Cəlillə bir-
likdə Oskar Şmerlinqdən Bəhruzun xəstə-
liyinin nəzərə alınmadan həmin məktəbə 
qəbul edilməsini xahiş edir. 
 Bəhruz bəy Kəngərli 1910-cu ildə müvəf-

fəqiyyətlə imtahan verib həmin məktəbin tələbə-
si olur. Onunla birlikdə oxuyan Vladimir (Lado) 
Qudiaşvili, Mixail Çiaureli, Keto Maqalaşvili XX 
yüzilliyin görkəmli sənətkarları oldular. Bu mək-
təbdə, əsasən, naturadan rəsm çəkilirdi. Tələbələr 
gips modellərlə işləyir, kompozisiyaları öyrənir-
dilər. Məktəbin direktoru, görkəmli rəssam – qra-
ika ustası Oskar Şmerlinq idi. Milliyyətcə alman 
olan Şmerlinq öz taleyini Gürcüstanla bağlamış 
və onun ictimai həyatında fəal iştirak etmişdir.

Yeri gəlmişkən 
qeyd edək ki, o, Cəlil 
Məmmədquluzadənin 
nəşr etdirdiyi “Molla 
Nəsrəddin” jurnalı-
nın rəssamı, yazıçının 
yaxın dostu idi. 

Bizcə Bəhruz bə-
yin həmin məktəbə qə-
bul edilməsində Mirzə 
Cəlilin də köməkliyi 
olub. Bunun kökündə 
Cəlil Məmmədqulu-
zadənin Kəngərlilərlə 
qohumluq əlaqəsində 
olması dura bilərdi. Bu 
yerdə deyək ki,  Bəhruzun babası Murtuza ağanın 
Əşrəf adlı oğlu nəvəsi Gövhər xanımı Tilisə oxu-
mağa apararkən Mirzə Cəlilin qonağı olub. Son-
ralar Gövhər xanım həmin jurnalın yaxın əmək-
daşlarından olan təbrizli Ağazeynalla ailə qurub və 
1922-ci ildən sonra Təbrizə gedib. Gövhər xanı-
mın oğlu Turxan Gənceyi 1985-ci ildə Fransadan 
Bakıya gəlib və müsahibələrində anasının Naxçı-
van Kəngərlilərindən olduğunu söyləyib.

Görkəmli ədibin ömür-gün yoldaşı Həmi-
də xanım Cavanşirin 2012-ci ildə nəşr olunmuş 
“Xatirələrəm” kitabında isə oxuyuruq: “13 iyun 
1900-cu ildə Mirzə Cəlil ikinci dəfə ailə qurur, 
Məmmədqulu bəyin bacısı Nazlı xanımla evlə-
nir. Nazlı xanımın əsl adı Zeynəb ağa xanım idi. 
O, əvvəllər Əliqulu bəy Şahtaxtlının zövcəsi ol-
muşdu və ondan Heydər adlı oğlu vardı. Nazlı 
xanım Mirzə Cəlilə ərə gedərkən oğlu Heydərin 
10 yaşı vardı”. 

T¬hsil ill¬ri

B.Kəngərli.	
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Bu yerdə ancaq onu əlavə edək ki, Mirzə 
Cəlilin Kəngərlilər nəslindən olan qayını Məm-
mədqulu bəy Kəngərli həm də onun yaxın dostu 
olmuşdu. Odur ki, 1904-cü ildə Nazlı xanımın, 
1905-ci ildə isə Məmmədqulu bəy Kəngərlinin 
vəfatı ona çox pis təsir göstərmişdi.  

Mirzə Cəlilin və naxçıvanlı Nəcəfov qar-
daşlarının məslək dostları olan Şmerlinq Tilis-
dəki “Rəssamlıq və heykəltəraşlıq məktəbi”nin 
müəllimi və 1901-1922-ci illərdə fasiləsiz (bəzi 
mənbələrdə Q.Qrinevskinin 1918-1921-ci illər-
də bu məktəbin direktoru olduğu qeyd olunub 
– Z.Əliyev, N.Alıyev) direktoru olub. Özünün 
ayrıca rəssamlıq və rəsmçəkmə sini var idi. O, 
siyasi və məişət mövzularında rəsmlər çəkir-
di. Bu rəsmlər Gürcüstanın dövrü mətbuatında 
mütəmadi çap edilirdi. Bizcə, Bəhruz Kəngərli 
onun sinində təhsil alıb.

Digər müəllim italyan rəssamı L.Lonqo idi. 
O, 1889-cu ildə Tilisə gəlib və 1910-1914-cü il-
lərdə məktəbin müəllimi olub.

Q.Qrinevski “Qafqaz” cəmiyyətindəki 
məktəbin qraika müəllimi idi. Milliyyətcə pol-
yak olan Qrinevski əla akvarel ustası olub. İndi 
də onun əsərləri MDB məkanında təşkil olunan 

sərgilərdə nümayiş etdirilir.
“Qafqaz” cəmiyyəti nəzdində olan “Zərif 

sənətləri həvəsləndirmə” məktəbini bitirənlərə 
rəssam-müəllim diplomu verilirmiş. Bu haqda 
Gürcüstanın xalq rəssamı Lado Qudiaşvili özü-
nün xatirələrində məlumat verib”.

Bu yerdə azərbaycanlı gəncin təhsil al-
dığı sənət ocağı ilə bağlı məlumatları bir qədər 
dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac duyuruq. Belə ki, əv-
vəlki nəşrlərdə onun adı müxtəlif cür qeyd olun-
muşdur. Yeri gəlmişkən deyək ki, ümumiyyətlə, 
bu Bəhruz bəy Kəngərli taleyi ilə bağlı məlumat-
larda yeganə uyğunsuzluq deyildir. Qeyd edək 
ki, bunların əksəriyyəti də çox vaxt zamanında 
müəllilərin ətralı tədqiqat aparmamalarından və 
məlumatsızlıqlarından irəli gəlmişdir. 

Bəhruz bəy Kəngərli ilə bağlı istisnasız 
olaraq bütün ədəbiyyatlarda onun Qafqaz Zərif 
Sənətləri Təşviq Cəmiyyətinin nəzdində fəaliy-
yət göstərən rəssamlıq məktəbində təhsil aldığı 
qeyd olunur. Hamı üçün maraqlı ola biləcəyini 
nəzərə alıb əvvəlcə bu cəmiyyət barəsində məlu-
mat vermək istərdik. Bu qurum 1873-cü ildə ya-
radılmış və 1877-ci ilə kimi Tilis Bədaye Cəmiy-
yəti adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. 1877-ci ildə isə 

İ.Repinin	“Kaspi”	qəzetində	çap	olunmuş	məqaləsi.	1897-ci	il	(№8).
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maddi dəstək göstərmək məqsədilə 1871-ci ildə 
yaradılmış yerli Musiqi cəmiyyəti ilə birləşərək 
artıq Qafqaz Zərif Sənətləri Təşviq Cəmiyyəti 
kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Onun baş-
lıca məqsədlərindən biri də rəssamlıq təhsilinin 
yayılmasına, bu sahədə istedadı olanlara və  əsər-
lərini onun inkişafına həsr edənlərə   köməklik 
göstərmək olmuşdur. Elə bu məqsədlə də 1874-
cü ildə cəmiyyətin nəzdində Rəsm məktəbi açıl-
mışdır. Gürcüstan Milli Arxivindəki sənədlərə 
rəğmən bu rəsm məktəbinin 1922-ci ilə kimi 
fəaliyyət göstərdiyini söyləmək olar. Bu yerdə 

əlavə edək ki, cəmiyyət bu məktəbin saxla-
nılması üçün Peterburq Rəssamlıq Akade-
miyasından 1907-ci ildən başlayaraq ildə 
2000 rubl subsidiya da ayrılmışdır. Gürcü 
incəsənətinin nüfuzlu tədqiqatçılarından 
sayılan Ş.Amiranaşvilinin həmin illərə sal-
dığı işıq bizə göz önündə əski mənzərəni 
canlandırmağa imkan verir... 

1963-cü ildə nəşr olunmuş “Gürcü 
incəsənəti tarixi” kitabında o, belə yazır: 
“Qafqaz Zərif Sənətləri Təşviq Cəmiyyəti-
nin rəssamlıq məktəbi Tbilisidə 1902-ci ilə 
kimi mövcud olmuşdur. 1886-cı və 1894-
cü illərdə bu məktəbin Peterburq Rəssam-
lıq Akademiyasının himayəsinə verilməsi 
barəsində zəmanət qaldırılmış, amma hər 
iki halda buna razılıq verilməmişdir. Yalnız 

1902-ci ildə Peterburq Rəssamlıq Akademiyası 
Tilisdə rəngkarlıq və heykəltəraşlıq üzrə orta 
təhsil ocağı yaratmışdır. 

Peterburq Akademiyasının tabeçiliyində 
olan rəssamlıq məktəbinin yaradılması, öz-özlü-
yündə məktəbin nüfuzunu yüksəltməklə, gürcü 
incəsənətinin inkişafına müsbət təsir göstərdi. 
Görkəmli Gürcüstan rəssamlarının yaşlı nəslə aid 
olunanları məhz bu məktəbdə ilk ixtisas təhsili 
almışlar.

Böyük Oktyabr sosialist inqilabından sonra 

“Rəsm, rəngkarlıq və heykəltəraşlıq üzrə rəssam-
lıq  məktəbi” kimi tanınan bu təhsil ocağı 1922-
ci ildə Tilis Rəssamlıq Akademiyasına çevrildi 
və gürcü sovet incəsənətinin təşəkkülündə böyük 
rol oynadı”. 

Bu yerdə əlavə edək ki, yeni Akademiya 
üçün təbii olaraq yeni bina ayrılmış, onun köhnə 
ünvanında isə məşhur gürcü sənətkarı M.Toidze-
nin (1871-1951)  adını daşıyan  rəssamlıq məktə-
bi fəaliyyət göstərmişdir. 

Əgər Ş.Amiranaşvilinin yuxarıdakı qeydlə-
rinə tapınmaqla yanaşı, Gürcüstan rəssamlarının 
həmin yaşlı nəslini Lado Qudiaşvili, Mixail Çi-
aureli, Ketevan Maqalaşvili və s. təşkil etdiyini 
nəzərə alsaq və Bəhruz bəy Kəngərlinin də ad-
larını çəkdiyimiz sənətkarlarla birlikdə oxuduğu-
nun danılmaz olduğunu da bura əlavə etsək, onda 
qətiyyətlə onun məhz 1902-ci ildən Qafqaz Zərif 
Sənətləri Təşviq Cəmiyyəti nəzdində fəaliyyətə 
başlayan  rəssamlıq məktəbində oxuduğunu  söy-
ləmək olar. 

Lakin Tilisin XIX əsrin sonu XX əsrin əv-
vəllərində baş verən ictimai-siyasi və mədəni-iq-
tisadi mənzərəsini əks etdirən xronologiyada bu 
şəhərdə iki məktəbin, özü də eyni vaxtda – 1901-
ci ildə yaradıldığı göstərilir.  

 Beləliklə, əvvəlcə Tilisdə 10 aprel 1901-ci 
ildə ilk rəngkarlıq və heykəltəraşlıq məktəbinin 
açıldığı qeyd olunub. Sonra isə 1901-ci ildə (gün 
və ay göstərilməyib) Qafqaz Zərif Sənətləri Təş-
viq Cəmiyyətinin “Rəngkarlıq və heykəltəraşlıq 
məktəbi”nin  yaradıldığı  qeyd olunub. 

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, Tilisdə 
rəssamlıq məktəbinin mövcudluğu çoxlarının 
arzusu idi. Ş.Amiranaşvilinin tədqiqatlarında hə-
min dövrə də işıq salınır. O, yazır ki,  1873-cü 
ildə burada “Bədaye cəmiyyəti”nin yaradılması 
da bu məqsədə xidmət edirdi. Odur ki, bir il son-
ra onun nəzdində rəsm məktəbi açılır. Təəssüf ki, 
vəsaitin çatışmamazlığı üzündən bu məktəb gür-



 

54

T hsil ill ri

Bəhruz	bəy	Kəngərlinin	təhsil	aldığı	rəssamlıq	məktəbinin	görünüşü.



55
          

T hsil ill ri

Bəhruz	bəy	Kəngərlinin	təhsil	aldığı	rəssamlıq	məktəbinin	görünüşü.



 

56

T hsil ill ri
cü gənclərinin rəssamlıq sahəsində professional 
təhsil almaq tələbatını tam ödəyə bilmirdi. 1876-
cı ildə (bəzi mənbələrdə bu həm 1877-ci il kimi 
göstərilmişdir) “Bədaye cəmiyyəti”nin “Musiqi 
cəmiyyəti” ilə birləşməsi ilə tərkibində rəssam-
lıq məktəbinin də olduğu “Qafqaz Zərif Sənətlər 
Cəmiyyəti” yaradılmışdır. O vaxtlar məktəbin 
müəllimləri sırasında L.O.Prematsi, P.D.Şişkov, 
N.A.Kyui və L.K.Lonqo olmuşdur. 

Ancaq bu məktəb rəssamlıq sahəsində təh-
sil almaq istəyən çoxsaylı adamların heç yarısının 

da tələbatını ödəyə bilmirdi. Odur ki, bir 
çox rəssamlar Tilisdə fərdi rəsm, rəng-
karlıq və heykəltəraşlıq sinilərini açılma-
sı üçün icazə də almışdılar. Bu cür icazə-
ni A.İ.Şamşinov (1885-1889), P.İ.Kolçin 
(1889-1894), O.Şmerlinq (1893-cü ildən), 
heykəltəraş Yatsunski (1896-cı ildən) və 
Q.İ.Qabaşvili (1897-ci ildən) almışdı. 

Bir maraqlı faktı qeyd etmək yerinə 
düşər ki, müəllim və tələbələr məşğələlər-
dən kənar boş vaxtlarda bir yerə toplaşa-
raq birlikdə naturadan rəsm çəkərdilər. 
Bu “Naturadan rəsm çəkmə axşamları” 
iki illik fasilədən sonra professor K.Y.
Makovskinin təşəbbüsü ilə yenidən bərpa 
olunmuşdu. 

“Qafqaz Zərif Sənətləri Təşviq Cə-
miyyəti”nin rəssamlıq məktəbi Tilisdə 
1902-ci ilə kimi mövcud olmuşdur. Elə 

bu və digər səbəblərdən XIX əsrin sonlarında 
Tilisdən dəfələrlə   çara edilən müraciətlərdə 
Tilisdə rəssamlıqla bağlı təhsil ocağının açılma-
sı xahiş olunmuşdu. Uzun müddət cavabsız qalan 
bu xahişə əsrin lap axırında münasibət bildirilir. 
Əslində məşhur rus rəssamı İ.Y.Repinin 1896-cı 
ildə Tilisə gəlişi də dolayısı bunun özünəməx-
sus bir ifadəsi idi. Rusiyalı fırça ustası Tilisdə 
olduğu günlərdə buradakı rəssamlarla görüşür, 
onların yaradıcılığı ilə yaxından tanış olur. O, bu 

səfərindən aldığı xoş təəssüratı o vaxtlar Tilis-
də nəşr olunan “Kaspi” qəzetinin iki sayında (9 
və 10 yanvar 1897-ci il) “Tilisə incəsənət mək-
təbi lazımdırmı?” adlı məqaləsində ifadə edir 
və Qafqazdakı rəssamların uğurlu gələcəyinə 
inandığını bildirir. Tilisdəki rəssamlıq mühitini 
ətralı şərh edən İ.Y.Repin burada gecikmədən           
rəngkarlıq, heykəltəraşlıq və memarlıq məktəbi-
nin açılmasının vacibliyini vurğulayır. Görkəmli 
rus rəssamının Tilisə gəlişinin nəticəsiz qalmadı-
ğını isə sonra baş verən hadisələr də təsdiqləyir...

Kitab üzərində çalışdığımız günlərdə – 
2014-cü ildə Tilisdə olduğumuz zaman Rəs-
samlıq Akademiyasının rektorunun və Azərbay-
can-Gürcüstan mədəni əlaqələr cəmiyyətinin 
prezidenti T.Lamparadzenin vasitəçiliyi ilə  biz 
Bəhruz bəyin vaxtilə təhsil aldığı məktəbdə ol-
duq. İkimərtəbəli bu bina da indiki Rəssamlıq 
Akademiyası yerləşən Tatsminda rayonunda 
(Çonkadze küçəsi, 21) yerləşir. Hazırda qəza 
vəziyyətində olan bu tikili biz onu gördüyümüz 
anda özünün çox güman ki,  son günlərini yaşa-
yırdı. İndi bəlkə də artıq sökülmüşdür. Məlumat 
üçün deyək ki,  Qafqaz Zərif Sənətləri Təşviq 
Cəmiyyətinin 1922-ci ilə kimi yerləşdiyi bu bina 
vaxtilə xristianların istifadə etdikləri ibadət yeri 
olub. Onun hansı səbəblərdən fəaliyyətini dayan-
dırdığı və cəmiyyətə verilməsi barəsində dəqiq 
məlumat almaq mümkün olmadı. Amma dinə 
qarşı zaman-zaman  təpkilərin mövcudluğunu 
nəzərə alsaq, bu binanın da zamanında allahsız-
lığı təbliğ edən rejim tərəindən  dindarların əlin-
dən hansı səbəbdən alındığını ehtimal etmək olar. 

Bu bina ilə, onun daxili ilə tanışlıq çox yad-
daqalan və heç vaxt unudulmayacaq anlar idi, 
desək, həqiqəti söyləmiş olarıq. Vaxtilə Bəhruz 
bəyin də addımladığı zalı dolaşmaq, pillələrlə 
qalxmaq, onun bir vaxtlar dəfələrlə tutduğu qapı 
dəstəyinə toxunmaq doğrudan da həyəcanlı və 
duyğulandırıcı dəqiqələr idi...
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Zahirən bir o qədər də cəlbedici olmayan bu ti-
kili cəmiyyətin ixtiyarına veriləndən  və burada 
rəssamlıq məktəbi açılandan sonra, orada ciddi 
memarlıq dəyişiklikləri aparılmasa da, əsas giri-
şin sol tərəindəki vitraj yerləşən divar çöl tərəf-
dən nazik səthlə örtülmüş və üzərində tələbələr 
tərəindən incəsənət mövzusunda divar rəsmi çə-
kilmiş, binaya nisbi də olsa  rəssamlıq ab-havası 
bəxş edilmişdir. Həmin hissənin tikilinin daxi-
lindən görünən arxa tərəində yerləşən  üçhissəli 
vitraj isə bu günə kimi qalmaqdadır. Qeyd edək 

ki, binanın birinci mərtəbəsini sağ və sol 
tərələrdə yerləşən otaqlarla əhatələnən 
böyük zal təşkil edir. İkinci mərtəbədəki 
otaqların planı  birinci mərtəbədə olanla-
rı təkrarlayır. Ancaq onların qarşısında – 
sağ və sol tərələrdən zalın üzərinə tərəf 
çıxarılan və otaqlara giriş – çıxışı təmin 
edən keçid – eyvan mövcuddur. Mərtə-
bələri birləşdirən pillələr mərmərdən inşa 
olunmuşdur. 

Sayı iyirmiyə çatan və çox da bö-
yük olmayan bu otaqlarda vaxtilə Qafqa-
zın ayrı-ayrı guşələrindən gələn müxtəlif 
xalqların nümayəndələri rəssamlığın sir-
lərinə yiyələnmiş və onların əksəriyyəti 
millətlərinin XX əsrdə rəssam adını qa-
zanmış nümayəndələrinin  birinciləri sıra-
sında olmuşlar. Biz bu məkanı dolaşarkən 
xəyalən ötən əsrin əvvəllərinə qayıdır, bir 

vaxtlar bu məkanda azərbaycanlı Bəhruz bəy 
Kəngərli və Qeysər Kaşiyeva – Seyidbəylinin də 
burada təhsil almasından qürur hissi keçirirdik...

Oxucuların əksəriyyəti üçün yeni  görünə 
biləcək Qeysər Kaşiyeva-Seyidbəylinin (1893-
1972) adını təsadüi çəkmədik. Məlumat üçün 
bildirək ki, Tilisdə dünyaya göz açan Qeysər xa-
nım Bəhruz bəydən əvvəl – 1907-1908-ci illərdə 
“Qafqaz Zərif Sənətləri Təşviq Cəmiyyəti” nəz-
dindəki rəssamlıq məktəbində oxusa da, sonradan 

bizə məlum olmayan səbəblər üzündən təhsilini 
sona qədər davam etdirməmişdir. R.Zommer və 
O.Şmerlinqdən sənətin sirlərini öyrənən Qeysər 
xanımın Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində 
müxtəlif janrlarda çəkdiyi əsərlər qorunmaqdadır...

Müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirdikdən 
sonra indi  Bəhruz bəyin Tilisdəki təhsil illərin-
dən söz açmaq olar. İlk növbədə onun sonradan 
kifayət qədər məşhurlaşacaq bir-neçə sənətkar-
la  eyni vaxtda təhsil aldığını qeyd etməliyik. 
Bunların ən məşhuru təbii ki, Lado Qudiaşvi-
lidir (1896-1980). Tilisdəki təhsildən (1910-
1914) sonra Fransada peşəsinin kifayət qədər      
püxtələşməsinə nail olan L.Qudiaşvili çox tez 
bir zamanda gürcü təsviri sənətinin müasir bədii 
tendensiyalarla zənginləşdirilməsinə nail olmuş, 
milli incəsənətin korifeyi kimi əbədiyyət qazan-
mışdır. Zamanında “SSRİ xalq rəssamı” fəxri 
adına və Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq 
görülmüşdür. Hazırda Tilisdə onun memorial 
muzeyi fəaliyyət göstərir. 

Mixail Çiaurelini (1894-1974) isə Gür-
cüstanda daha çox kino rejissoru kimi tanıyırlar. 
Bizim Tilis arxivlərində çalışarkən onu rəssam 
kimi tanıdığımızı dilə gətirməyimiz yerli ziyalı-
ların çoxunun marağına səbəb oldu. Qeyd edək 
ki, 1912-1916-cı illərdə Tilis rəssam məktəbində 
təhsil alan M.Çiaureli daha sonra – 1922-1924-cü 
illərdə Almaniyada heykəltəraşlıq sənətinin sir-
lərinə yiyələnmiş və qayıdandan sonra vətənin-
də bu sahədə fəaliyyət göstərmişdir. O, Leninin 
Gürcüstanda ucaldılmış ilk abidəsinin müəllii-
dir. Onun həyat yoldaşı – məşhur aktrisa Veriko 
Ançaparidzeni isə Azərbaycan tamaşaçıları gözəl 
tanıyırlar. Buna səbəb onun bizim “Onu bağışla-
maq olarmı?” kino-ilmində ana obrazını yarat-
masıdır. Məşhur aktrisa Soiko Çiaureli də on-
ların övladıdır. Mixail Çiaurüeli İ.V.Stalinin ən 
çox sevdiyi rejissor olub. Zamanında “SSRİ xalq 
artisi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 
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Ketevan Maqalaşvili (1894-1973) isə Tilis 

rəssamlıq məktəbində 1911-1915-ci illərdə oxu-
muşdur. Sonradan Moskva və Parisdə də təhsili-
ni davam etdirmişdir. Səmərəli fəaliyətinə görə 
“Gürcüstanın xalq rəssamı”  fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Bəhruz bəyin oxuduğu rəssamlıq məktə-
bində tələbənin diplom almasına kifayət edə-
cək dəqiq təhsil müddətinin nə qədər olduğunu 
demək çətindir. İlk növbədə əlimizdə onun təhsili 
haqqında sənədin olmaması bunu söyləməyə əsas 
verir. Elə onun sonradan məşhur sənətkarlar kimi 

tanınacaq Lado Qudiaşvili (1910-1914), 
Mixail Çiaureli (1912-1916) və Ketovan 
Maqalaşvilinin (1911-1915)  bu məktəb-
də təhsil müddətinin dörd il olduğu halda, 
Bəhruz bəyin təhsilinin beş il davam etməsi 
də öz-özlüyündə suallar doğurur. 

Əslində onun elə Tilisə təhsil alma-
ğa getməsi tarixinin məhz 1910-cu il ol-
masının özü də birmənalı deyildir. Bu ta-
rix müxtəlif mənbələrdə bir-birindən fərqli 
göstərilmişdir. Gəlin onlarla da tanış olaq 
və ümumi nəticəyə gəlməyə çalışaq. 

İlk dəfə Bəhruz bəy Kəngərlinin Tif-
lisdə nə vaxt təhsil alması haqqında məlu-
mat rəssamın vəfatının 25 illiyinə həsr edil-
miş sərginin (1947) kataloqunda yazılmış 
mətndə M.Nəcəfov tərəindən verilmişdir. 

Mətndən məlum olur ki, Bəhruz bəy 20 yaşında, 
yəni, 1912-ci ildə məktəbə daxil olmuş və 1917-
ci ildə oranı bitirmiş və müstəqil yaradıcılığa 
başlamışdır.  

Onun 1957-ci ildə Bakıda “Azərnəşr” tərə-
indən nəşr olunan “Bəhruz Kəngərli” kitabında 
isə rəssamın məktəbə daxil olması ümumiyyət-
lə göstərilməmiş, yalnız onun beş illik təhsildən 
sonra məktəbi bitirdiyi və Naxçıvana qayıtdığı 
göstərilmişdir. 

Rəssamın əsərlərinin 1957-ci ildə çap olun-

muş kataloqunda isə M.Nəcəfov ümumiyyətlə 
onun təhsil illəri barəsində məlumat verməmişdir. 
Halbuki kataloqların tərtibində bunlar olmalıdır. 
 K.Kərimov isə 1962-ci ildə Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatında nəşr 
olunmuş əhatəli “Bəhruz Kəngərli” kitabın-
da rəssamın Tilisdə 1910-1915-ci illərdə təhsil 
aldığını qeyd etmişdir. Maraqlısı bu kitabın re-
daktorunun bu tarixlə razılaşmadığını bütün ya-
zılarında vurğulayan Adil Qazıyev olmuşdur. Əs-
lində, o, yuxarıda adları çəkilən müəllilərdən ən 
inanmalısıdır. Belə ki, o, Bəhruz bəy Kəngərlini 
şəxsən tanıyan və Naxçıvanda onda rəssamlığın 
sirlərini öyrənən adamdır. 

O, əvvəlcə Azərbaycan SSR Elmlər Akade-
miyasının Xəbərlərində (1949, №5) M.Nəcəfov-
la birlikdə yazdığı “Naxçıvanlı rəssam Bəhruz 

B.Kəngərli.	“Adil	Qazıyev	etüddə”.	1921.
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Kəngərlinin yaradıcılığına dair” məqaləsində rəs-
samın Tilisdə məhz 1912-1917-ci ildə oxuduğu-
nu qeyd etmişdir. Adil Qazıyev (1906-1972) hələ 
sağlığında “Qobustan” jurnalında çap etdirdiyi 
“Xatirə dəftərindən” məqaləsində isə rəssamın 
təhsil illəri barəsində belə yazır: “Bəhruz Kən-
gərli Tilisdə təhsil aldığı 1910-1915-ci illərdə 
E.Sultanovun vasitəsilə “Molla Nəsrəddin” jur-
nalının redaktoru Mirzə Cəlillə tanış olmuşdur”. 

Onun Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və 
İncəsənət Arxivinin fondunda qorunan sənəd-

ləri arasında rus dilində mətbuat üçün 
nəzərdə tutulmuş bir məqalənin maki-
nada yazılmış surəti saxlanılır. Məqalə-
nin 3-cü səhifəsində o, rəssamın təhsil 
illəri barəsində məlumat verib. Burada 
Bəhruz bəyin 1910-1917-ci illərdə (!!!) 
təhsil alması göstərilib. Özü də burada 
müəllif tərəindən müəyyən dəyişikliklə-
rin  aparıldığı da görünür. Belə ki, A.Qa-
zıyev əvvəlcə bu tarixi makina yazısı ilə 
1912-1917-ci illər kimi göstərmiş, lakin 
sonradan mürəkkəblə “2” rəqəmini “0”la 
əvəzləmişdir. Beləliklə, rəssamın şagirdi 
müəlliminin Tilisdə 5 yox, 7 il təhsil al-
dığını təsdiqləmiş olmuşdur. İnansaq da, 
inanmasaq da, hər halda bu faktdır. Ola 
bilsin ki, A.Qazıyev makina ilə yazılmış 
təhriləri (belə işlər çap prosesində çox 
olur) düzəldərkən “2”-ni “0”-la dəyişsə 

də, “7”-ni “5”-lə əvəzləməyi unutmuşdur...
Bəhruz bəy Kəngərlinin təhsil illəri ilə bağ-

lı daha fərqli məlumatı rəssamın yaxınları ver-
mişlər. Bu barədə K.Kərimovun yazdığı “Bəhruz 
Kəngərli” (1962) kitabında qeydlər vardır. Bu-
rada oxuyuruq: ”Lakin rəssamın keçmiş məktəb 
yoldaşlarından əmisi oğlu Hüseyn Ağa Kəngər-
linski və dostu Nəcəf Ağa Sultanovun (rəssam 
1911-ci ildə çəkdiyi “Avtoportret”ini 1918-ci 
ildə məhz ona hədiyyə vermişdir) dediklərinə 

görə, Bəhruz oxumaq üçün Tilisə 1908-1909-cu 
illərdə getmişdir. Tilisə getmələrini xatırlayaraq 
N.Sultanov qeyd edir ki, “Təxminən 1908-1909-
cu illər idi. Şəmillə birlikdə biz Tilisə getdik. 
Orada mən “Bağçılıq məktəbi”nə, Şəmil isə rəs-
samlıq məktəbinə daxil olduq” (N.Sultanovun 17 
noyabr 1956-cı ildə yazdığı bu məktub vaxtilə 
K.Kərimovda olmuşdur).

M.Nəcəfov, K.Kərimov və A.Qazıyevin 
yazdıqları ilə qohumunun yazdıqları arasında 
mövcud olan təzad kifayət qədər görünəndir. 
Kimə inanmalı? sualına cavab tapmaq heç də 
asan deyil. M.Nəcəfov və K.Kərimovun rəssam-
la ünsiyyətdə olmamasının qarşılığında, əvəzində 
A.Qazıyevin Bəhruz bəyin tələbəsi, N.Sultano-
vun isə onun yaxın dostu olması qəti ikir söy-
ləməyə imkan vermir. Hətta bu məqamda A.Qa-
zıyevdən daha çox, N.Sultanova inanmaq olar. 
Belə ki, burada söhbət bilavasitə onun  özündən 
də gedir və təbii ki, bu şəxs özünün nə vaxt Tif-
lisə getdiyini yaxşı bilirdi və yəqin ki, səhv edə 
bilməzdi! Bununla belə onun özünün  vaxtı dəqiq 
göstərməməsi də müəyyən şübhələrə yol açır, 
ona da sona qədər inanmamağa əsas verir. 

Bəhruz bəy Kəngərlinin Bakıda və Nax-
çıvanda toplanan bədii irsi ilə tanışlıq göstərir 
ki, kifayət qədər çoxsaylı əsərləri arasında onun 
1911-ci ildən əvvəl çəkdiyi əsər yoxdur. Bu yer-
də əlavə edək ki, bunların hamısı, o cümlədən də 
yaradıldığı ili göstərilməyən əsərlərin çəkilişində 
nümayiş olunan professional hazırlığa rəğmən 
demək olar ki, onlar bilavasitə Bəhruz bəyin təh-
sil illərində işlənilib. Bu əsərlər arasında müəllim 
və tələbə yoldaşlarının (O.Şmerlinq, L.Qudiyev 
(L.Qudiaşvili), M.Ratiyeva və s.) da qısamüddət-
li rəsmlərinin yer aldığını nəzərə alsaq, onda bir 
daha azərbaycanlı rəssamın gürcü həmkarları ilə 
eyni vaxtda (1910-1915) məktəbdə oxuduğunu 
söyləyə bilərik. Bəhruz bəy Kəngərlinin  1914-
cü Naxçıvanda təşkil olunan fərdi sərgisi barəsin-
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də  “Kaspi”, “İqbal” və “Tərcüman” qəzetlərində 
çap olunmuş xəbərlərdə də onun Tilisdə oxudu-
ğu qeyd olunub...

İndi isə gəlin “Qafqaz Zərif Sənətləri Təş-
viq Cəmiyyəti” nəzdində fəaliyyət göstərən Tilis 
rəngkarlıq və heykəltəraşlıq məktəbindəki təh-
sil prosesini göz önündə canlandırmağa çalışaq. 
Əvvəlcə burada müəllim kimi kimlərin fəaliyyət 
göstərdiyinə aydınlıq gətirmək istərdik. Təbii ki, 
burada həm yerli, həm də kənardan dəvət olun-
muş sənətkarlar fəaliyyət göstərirdilər. Bunların 

sırasında “Molla Nəs rəd din” jurnalının 
məşhur rəssamı və həm də rəssamlıq mək-
təbinin uzun müddət direktoru olmuş O.Ş-
merlinq (1863-1938), heykəltəraş Y.Niko-
ladze (1870-1936), rəssam G.Qabaşvili 
(1862-1936),  A.Mrevlişvili (1866-1933), 
pol şalı Q.Qrinevski (1869-1937) və al-
man Karl Zummer (1862-1938), eləcə də 
italyan rəs samı L.K.Lonqo, L.O.Prematsi, 
P.D.Şişkov, N.A.Kyui  və s. olmuşdur. 

Burada tələbələrə aşılanan bə-
dii vər diş lərin yönümünə gəldikdə isə, 
demək lazımdır ki, Peterburq Rəssamlıq 
Akademiyasının himayəsində olan tədris 
ocağında akademik təhsilin verildiyi, rus 
realist-gerçəkçi rəssamlığı ənənələrinin 
öyrədildiyi birmənalıdır. Bu gün milli 
rəssamlıq məkanında baş verən təzadlı 
inkişafın, realizmin-gerçəkçiliyin və mil-

li mənəvi dəyərlərin bədii ənənələrini yeni çalar-
larla zənginləşdirməyi bacarmayanların rəssam-
lığı “müasirlik” adı altında şouya çevirmələrinin 
qarşılığında o vaxtlar sənət yollarında kövrək 
addımlarını atanlara bədii vərdişləri klassik  tu-
tumda aşılamaq yəqin ki, çox düzgün addım idi. 
Bir az əvvələ gedərək deyək ki, elə əsrin əvvəl-
lərində fərdi sərgisini ictimailəşdirməyə cəsarət 
edən gənc Bəhruz bəy Kəngərlinin (1914) və 
Lado Qudiaşvilinin (1915) müxtəlif janrlı əsər-

lərində realist-gerçəkçi sənətin bədii ənənələrini 
özünəməxsus cizgi və çalarlarla yeniləşdirməyin 
mümkünlüyünü görmək mümkün idi. Onlardan 
biri – azərbaycanlı Bəhruz bəy elə Tilisdə qa-
zandıqları bədii vərdişlərlə doğma Naxçıvana 
qayıtsa da, tələbəlik dostu Lado isə bir-neçə il 
doğma şəhərdəki gimnaziyada müəllimlik edən-
dən sonra sənətkarlığını daha da cilalamaq üçün 
uzaq Parisə üz tutdu  və deyək ki, o, çox tez bir 
zamanda şöhrəti Gürcüstan sərhədlərini aşan bir 
sənətkara çevrildi. 

Bəhruz bəy Kəngərlinin bədii irsini təşkil 
edən  və öz-özlüyündə bədii tutumuna görə bir-
neçə dövrə bölünən əsərlərinin arasında rast gəlinən  
çoxsaylı rəsmlər onun təhsil aldığı məktəbdə aparı-
lan tədris prosesinin məzmununu müşahidə etmək 
mümkündür. Təkcə elə rəssamın 1911-1913-cü il-
lərə aid edilən və içərisində 338 müxtəlif xarakterli 
rəsmin toplandığı albomu Tilis rəngkarlıq və hey-
kəltəraşlıq məktəbində realist-gerçəkçi ənənələrin 
bərqərar olduğunu təsdiqləyir. Onun təhsil illərin-
də çəkdiyi “Oturmuş qadın” (1911), “Avtoportret” 
(1911), “Kişi portreti” (1913), “Apollon” (1913), 
“Antik heykəl” (1913), “Qadın portreti” (1914), 
“Qoca kişi” (1914), “Antik heykəl” (1915) və s. 
rəsmlərin mahiyyətinə görə tədris tapşırığı olması 
da adi gözlə belə görünəndir. Bəhruz bəy Kəngər-
linin bizə gəlib çatan bədii irsi arasında 1915-ci 
ildən sonra tədris xarakterli rəsmlərin olmaması 
yuxarıda toxunduğumuz bir məsələyə də aydınlıq 
gətirməyə kömək edir. Bu rəssamın Tilisdə baş tu-
tan təhsilinin hansı illəri əhatə etməsi ilə bağlıdır. 
Deməli, onun təhsil dövrü 1915-ci ildə qurtarıb və 
Bəhruz bəyin bəzi müəllilərin iddia etdiyi kimi 
Tilisdə məhz 1912-1917-ci illərdə olması ikri öz 
təsdiqini tapmır. 

Əgər Bəhruz bəyin tələbəlik dövrü işlərini 
dəyərləndirməli olsaq, onda ilk növbədə onun ru-
hunda gəzdirdiyi yaratmaq istedadının müəllim-
lərinin faydalı göstərişləri  ilə özünəməxsus ger-
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çəkçi-realist görüntülərə çevrildiyini, yaddaqalan 
bədii tutum aldığını söyləməliyik. Onun gips 
portretləri gerçəkləşdirməkdə nümayiş etdirdiyi 
sənətkarlığı xüsusilə vurğulamaq istərdik. Özü-
nün insan anatomiyasına bələdçiliyini çəkdiyi 
cizgi rəsmlərinin insan əzalarının düzgün mütə-
nasibliyinin ifadəsində nümayiş etdirən gənc 
rəssam, sonradan bu əzaların müxtəlif çalarlı ciz-
gilərlə elə bir görüntü almasına nail olmuşdur ki, 
bu halda təsvirin bədii-estetik məziyyət daşıyıcı-
lığı danılmazdır.  Elə canlı insan portretlərində də 
onun inandırıcılığı əldə etmək üçün tətbiq etdiyi 

bədii vasitələrin yüksələn xətt boyunca in-
kişaf etdiyini müşahidə etmək mümkündür. 

Gənc rəssamın tələbəlik illərində 
Gürcüstanın mənzərəli guşələrində, Qara 
dəniz sahillərində, eləcə də yay tətili zama-
nı doğma yurdun gözoxşayan guşələrində 
olması onun təbiətlə təmasının onu gözəl 
mənzərə ustası kimi yetişməsinə təkan ver-
di, desək, yanılmarıq. 

Təbii ki, onun tələbəlik işləri cəmisi 
iki janrı əhatə etmirdi. Bunu fırça ustasının 
başqa janrlarda işlədiyi əsərlər də təsdiqləyir. 

Çoxsaylı tələbəlik işləri ilə özünün 
həm də çalışqan olduğunu, məqsədinə doğ-
ru davamlı axtarışları ilə yetişməyə səy 
göstərdiyini sərgiləyən Bəhruz bəy ona 
ayrılmış çox qısa ömür payının Tilis mər-

hələsini uğurla başa vurduğunu təsdiqləyir. O, 
artıq 1914-cü ildə doğma Naxçıvanda açdığı ilk 
fərdi sərgisinin uğuru ilə XX əsr Azərbaycan təs-
viri sənətinin onun inkişaf tarixini şərələndirə-
cək bir yaradıcı qazandığını nümayiş etdirmişdi. 

Əslində milli mədəniyyət tariximizi zən-
ginləşdirən bu sərgi yerli rəssamın Azərbaycan 
məkanında təşkil etdiyi ilk sərgi idi. Odur ki, o 
dövrün mətbuatı da ona böyük maraq göstərmiş, 
sərginin açılışı münasibətilə məlumat dərc etmiş-
dilər. Rəssam haqqında “İqbal” (16 iyun 1914-cü 

il), “Kaspi” (17 iyun 1914-cü il) və “Tərcüman” 
(24 iyun 1914-cü il) qəzetlərində yer almış həmin 
yazılarda sərginin ekspozisiyasına daxil edilmiş 
əsərlər haqqında da məlumat vardır.

“Tərcüman” qəzetində yazı “Müsəlman rəs-
sam”, “İqbal” qəzetində “Naxçıvandan...”, “Kaspi” 
qəzetində isə “Müsəlman həyatından və mətbua-
tından...” başlıqları ilə çap olunmuşdur. Bütünlük-
də, çox da böyük həcmli olmayan bu  yazılarda ox-
şar cəhətlər olsa da, hər birində özünəməxsusluğu 
duymaq o qədər də çətin deyildir. 

“İqbal” qəzetində oxuyuruq: “Tilis rəssam-
lıq məktəbinin tələbəsi Bəhruz bəy Kəngərlinski 
öz çəkdiyi bir çox şəkilləri iyun ayının əvvəlindən 
etibarən sərgi-satışa çıxarmışdır. Tamaşa etmək 
istəyənlər ona pulsuz baxa bilərlər. Cavan rəssa-
mımız doğrudan-doğruya gələcəkdə mayeyi-ixti-
farımız olacaqdır. Çəkdiyi rəsmlər əhali tərəindən 
alınmaqdadır. Gənc rəssamın qələmə fırçaya aldıq-
larının öz həyatımızdan götürülmüş milli rəsmlər 
olması təqdirə layiq haldır. Burada ara bir əcnəbi 
həyatından alınmış təsvirlər də görünməkdədir. 
Naxçıvan yaxınlığında Əshabi-Kəhf dağı vardır ki, 
buraya hər il əhali seyr təmənnası ilə çıxıb orada 
tikilmiş məscidi ziyarət edirlər. Həmin dağı gözəl 
surətdə rəssam cənabları qələmə alıbdır. Tamaşaçı-
nın diqqətini cəlb edən rəsmlər bunlardır: “Qürub 
mənzərəsi”, “Çarşablı müsəlman qadını”, “Qazı 
bəy dağı”, “Həzrəti-Ömər və Məhəmməd əleyhis-
səlam”, “Rəssamın  öz şəkili”, “Ayın doğması”, 
“Sayil”, “Ağrı dağı”, “Rəqs edənlər” (qiyməti 25 
manat), “Müsəlman ailəsində qış kürsüsü” (Nax-
çıvan mahalında yayılıb), “Gecə mənzərəsi” və s. 
Bəhruz bəy cənablarının bundan da gözəl, bundan 
da artıq rəsm yaratmağa nail olmasını cənabi-Haq-
dan arzu ediriz”. 

“Tərcüman” qəzetindəki xəbərdə də Bəh-
ruz bəyin rəsmlərinin mövzusunu milli həyatdan 
götürdüyü vurğulanır. Yazıda tamaşaçılardan nü-
mayiş olunan əsərləri satın alanların olduğu da 
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bildirilir. 
“Kaspi” qəzetində isə yerli əhalinin bu sər-

gini maraqla izlədiyi qeyd olunur. Yazıda əsərlər-
də başqa xalqların həyatının əksinə  yer verilsə 
də, Kəngərlinskinin öz yaradıcılığında müsəlman 
dünyasına daha çox yer ayırdığı bildirilir. Son-
da sərgiyə girişin pulsuz olduğu vurğulanmaqla, 
əsərlərin çoxunun artıq yerli həvəskarlar tərəin-
dən alındığı qeyd olunur. Təbii ki, gənc rəssa-
mın hələ tələbəlik vaxtı həyatında baş verən bu 
uğurlu başlanğıc izsiz ötüşmür. Etiraf edək ki, 
“rəsm çəkməyin qadağalı olması” kimi cəfəng 

ikri yayanların hələ də qaldığı müsəlman 
məkanında  baş tutan bu sərgi öz məzmun 
tutumuna görə, həm də xalq arasında ma-
arifçiliyin təbliği baxımından əhəmiyyət-
li idi. Odur ki, 20 yaşlı Bəhruz bəyin hə-
yatında baş verən bu hadisə, hələ tələbə 
ikən həmyerliləri arasında rəssam kimi 
tanınması onun ilhamını daha da artırır, 
yeni-yeni yaradıcılıq axtarışlarına ruhlan-
dırır. 

Odur ki, bir il sonra bir qarın yeməyə 
əsərlər çəkməyə məhkum olsa da, sevgi-
lisini gül selinə bələməyi bacaran  Piros-
manini sona qədər dəyərləndirməyən Tif-
lisi tərk edib doğma Naxçıvana qayıdır.  
Bu yerdə əlavə edək ki, Aslan adlı kişinin 
oğlu olan N.Pirosmani uzun illər ərzində 
gürcü kimi təqdim olunmasına baxmaya-
raq, onun doğulduğu Mirzaani kəndinin 

kilsəsində onun doğum qeydiyyatına xristian 
olmadığına görə rast gəlinməyib. Görünür N.Pi-
rosmaninin türk əsilli olması barəsində çoxdan 
dolaşan söz-söhbətlər də elə buradan qaynaqla-
nır. Ehtimal etmək olar ki, azərbaycanlı gənc rəs-
sam Tilisdə olduğu illərdə onu görüb, haqqında 
danışılanları da eşidib. Adətən gənclərin bu cür 
sərbəst həyat tərzi keçirən yaradıcılara marağı 
çox güclü olur. Əminik ki, müxtəlif sıxıntılara 
baxmayaraq Tilis duxanlarında (meyxanaların-

da) gələcəkdə özünü şöhrətləndirəcək  əsərlərini 
yaratmaqda davam edən Pirosmanidə yaradıcı 
həyatı əsl sənətkar kimi yaşamaq  nümunələri 
kifayət qədərdi və bunlardan Bəhruz bəy də fay-
dalanmış, özünün sınaqlara çəkilmiş ömrünün 
şərələ yaşanmasında istifadə etmişdi...Bu yerdə 
deyək ki, əsrin əvvəllərində rəssam olmaq arzu-
su ilə Naxçıvandan çıxan Bəhruz bəylə bərabər 
buranı İbrahim Səi (1898-1983) və Moskvada 
məşhur “Qara kvadrat”ın müəllii K.Maleviçin 
tələbəsi olmuş Əkbər Kazımbəyov (Əkbər Ka-
zım Muğan) (1864-1972) da tərk etmişdi. Amma 
onların geri qayıdanı yalnız Bəhruz bəy Kəngərli 
oldu. Moskvada təhsil alanlar isə Türkiyəyə üz 
tutdular. Onlar bilirdilər ki, orada rəssamlığın 
inkişafı üçün münbit şərait Naxçıvana nisbətən 
xeyli yaxşıdır. Bunu Bəhruz bəyin özü  də bilir-

di, lakin Əcəmi ruhunun dolaşdığı vətənə qayıt-
mağa üstünlük verir.  Təbii ki, onu buna vadar 
edən təkcə daşıdığı iziki qüsur deyildi. Qənaə-
timizcə bunun başlıca səbəbkarı ruhunda gəzdir-
diyi missiyasını fəhmən duyması idi. Bu missiya 
qədim torpağın yenicə başlayan yüzillikdə sənət 
mənzərəsinin bünövrəsini qoymaq, onun tarixi 
tutumlu abidələrini və təbiətini vəsf etmək, bü-
tünlükdə, adını daşıdığı qürurverici bir nəslinin 
şərəini el-oba içində qorumaq idi, desək, yanıl-
marıq...

T hsil ill ri

B.Kəngərli.	“Dəniz.	1914.
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Bəhruz	bəy	Kəngərli	rəssamlıq	məktəbinin	tələbələri	ilə.	1918.
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B
eləliklə, Bəhruz bəy Kəngərli 
ar zu qanadlarında beş il əvvəl 
tərk etdiyi Naxçıvana qa-

yıdır. Təbii ki, ilk növbədə özünü bir ya ra dıcı, 
bir rəssam kimi təsdiqləmək, sonralar ölçü-
yəgəlməz hesab olunacaq vətənpərvərliyini 
sərgiləmək  üçün...

Gənc rəssamın ilıq arzularla doğma 
torpağa  dönüşü ilə onun soyuq qucağına 
gömülməsi arasındakı zaman kəsiyi 
cəmisi yeddi il çəkdi. Ölüm bütün yaşlarda 
həm təbii, həm də gözlənilməzdir. 
Bununla belə onun yaşayıb-yaratmaq 
istəyi ilə alışıb-yanan və yaradıcılığının 
çiçəkləndiyi  dövrünü keçirən Bəhruz 
bəyə qıymasını yalnız “Alın yazısı” ilə 
əlaqələndirmək olar.  Bu yeddi il bizə 
çox az görünsə də, rəssamın duyulası 
məhsuldar yaradıcılığı tamaşaçısını bu 
müddətin daha uzun olduğu  anlamına 
gətirir. Heç şübhəsiz sizi də, bizi də bu 
qənaətə gətirən onun əsərlərinin çoxluğu 
ilə yanaşı, onlarda  fırça ustasının nümayiş 
etdirdiyi yüksək sənətkarlıqdır. Belə ki, 
müxtəlif mövzulu və janrlı əsərlər gənc 

bir yaradıcının təxəyyülünün nəticəsi olsa 
da, onlardakı həyata baxışda, görünənlərin 
bədiiləşdirilməsində duyulası gənclik təra-
vəti ilə yanaşı, kamillik və müdriklik də 
görünməkdədir. Odur ki, bəzən adama elə 
gəlir ki, Bəhruz bəy sənətdə öz sözünü deyib 
getdi və o, qənaətimizcə qoyub getdiklərindən 
də yəqin ki, narahat deyildi. Əbədiyyətə 
qovuşduğu gündən onun Əcəmi ilə birlikdə 
qədim Naxçıvan torpağının bədii-mədəni 
rəmzinə çevrilməsi, XX əsr Azərbaycan təsviri 

sənətinə yeni nəfəs gətirən bir yaradıcı kimi 
dəyərləndirilməsi də bunun təsdiqidir. Əslində 
elə həyatın əsl mənası da “həyatdan sonrakı 
həyatı”n qazanılmasıdır, desək, yanılmarıq.  
Bunu cəmisi 30 illik həyat və yaradıcılığı ilə 
sübut edən Bəhruz bəy Kəngərli timsalında da 
görmək mümkündür.

Yeri gəlmişkən deyək ki, gənc rəssamın 
yeddi il davam edən müstəqil yaradıcılığını 
əsasən təsviri sənətin müxtəlif janrlarında 
çəkilmiş əsərlər təşkil edir. Yaratdığı bütün 
əsərlər doğma Naxçıvanla bağlıdır, desək, 
yanılmarıq. Doğma yurdun təbiəti və insanları 
onun müxtəlif ölçülü əsərlərinin məna-
məzmun daşıyıcılarıdır. 

Ona ayrılan qısa ömür payında çoxlarının 
gözündə adiləşən mənzərələrə özünəməxsus 
tutum verən Bəhruz bəy əslində yeni əsrin 
əvvəllərində Naxçıvan təbiətinin bu gün 
yalnız elə həmin lövhələrdə yaşayan “bədii 
salnamə”sini yaratmağa nail olmuşdur.  Belə 
ki, bu gün həmin yerlər qalsa da, görünüşləri 
ya çox fərqlidir və yaxud ümumiyyətlə onlar 
mövcud deyillər. 

Eyni sözləri onun çəkdiyi portretlər 
haqqında da demək olar. Belə ki, onlarda təsvir 
olunan müxtəlif yaşlı adamların çoxu konkret 
olmaqla, ötən əsrin əvvəllərində Naxçıvanda 
yaşamışlar. Bu vaxta qədər əksəriyyətinin adı 
naməlum qalan həmin adamların bəzilərinin 
real fotoşəkillərini əldə etməyimiz onların 
kimliyini müəyyən etməyə imkan vermişdir. 
Düşünürük ki, bu Bəhruz bəy Kəngərlinin 
yaradıcılığının hərtərəli öyrənilməsi yönündə 
çox önəmli addımdır.

Rəssamın onu əhatə edən əşyalara bədii 

S¬n¬t d³nyas�  
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münasibətini özündə əks etdirən natürmortları 
da özünəməxsusluğu ilə seçilir. Onu 
başqalarından fərqləndirən bədii xüsusiyyət 
bir qayda olaraq bu natürmortların təkəşyalı 
olmalarıdır.

Bəhruz bəyin yuxarıda adları çəkilən 
janrların hər birinin təşəkkülündə özünəməxsus 
yeri olmuşdur. Kitabı vərəqlədikcə siz onların 
təsvirini görəcək, daşıdığı bədii-estetik 
məziyyətlərlə tanış olacaqsınız. 

Elə isə gəlin çoxəsrlik Azərbaycan təsviri 

sənət tarixini yaratdıqları ilə zənginləşdirən, 
vətənpərvərliyi ilə onun XX əsr mənzərəsinə 
özünəməxsus ab-hava, məna-məzmunu 
tutumu  gətirən yaş etibarilə gənc, əsərlərinin 
mahiyyətinə görə çox müdrik görünən 
rəssamımızın yaradıcılıq yoluna nəzər salaq, 
ərsəyə gətirdiyi çoxsaylı rəngkarlıq və qraika 
nümunələrini dəyərləndirməyə  çalışaq...

	Xan	sarayı.	XVIII	əsr.	
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B
əhruz bəy Kəngərli ona ayrıl-
mış çox qısa zaman kəsiyində 
müxtəlif mövzularda və janr-

larda yüzlərlə boyakarlıq və qraika əsərləri 
yaratmışdır. Muzeylərdə indi fəxrlə tamaşa 
edə bildiyimiz bu əsərlərin bir qismi onun 
ailə üzvləri və Bəhruzsevərlər  tərəindən 

qorunub saxlanılsa da, digər böyük bir 
hissəsi isə hələ də tapılıb ortaya çıxa-
rılmamışdır. Kitabın hazırlığı dövründə 
keçmiş SSRİ məkanında onun əsərləri-
nin ola biləcəyi ünvanlara müraciət et-
sək də, arzuladığımız nəticəni əldə edə 
bilmədik. Buna baxmayaraq onun şəxsi 
kolleksiyalarda qorunan və elmə məlum 
olmayan bir-neçə əsərini üzə çıxara bil-
dik. İndiki halda deyə bilərik ki, Bəh-
ruz bəy Kəngərlinin bədii irsinin böyük 
bir hissəsi – 80 ədəd sulu boya, 37 ədəd 
yağlı boya, 7 ədəd kömür, 1 ədəd tuş,  
5 ədəd ka ran daş, l ədəd qa rışıq texni-
ka ilə işlənmiş 
əsərləri və 2 
ədəd albomu, 
ü m u  m i  l i k d ə 

450 əsəri Bakı şəhə-
rindəki Azər  baycan 
Milli İn cə  sənət Mu-
zeyində sax lanılır. 

Burada saxla-
nılan albomlardan 
biri müxtəlif tiplərə 
həsr olunmuşdur.  51 
sə hifədən ibarət olan 
albomda rəssamın 

1911-1913-cü illərdə, yəni, tələbəlik döv-
ründə  akvarel, karandaş, kömür və tuşla 
çəkdiyi müxtəlif janrlara aid 336 rəsm 
əsəri toplanmışdır. Bu əsərlərin çoxu eskiz 
və etüdlərdən ibarətdir.  Onların arasında 
naturaçıların və tələbə yoldaşlarının müxtəlif 
pozalarda çəkilmiş şəkilləri üstünlük təşkil 
edir. Odur ki, albomun “Azərbaycan tipləri” 
adlandırılması da suallar doğurur. Bu yerdə 
deyək ki, rəssamın muzeyə alınmış bir 
çox əsərlərinin adlarında indi də qeyri-
müəyyənlik mövcuddur və qənaətimizcə, 
onlarla bağlı çoxsaylı məlumatların əldə 
olunmasının qarşılığında, bu adlara yenidən 
baxılmasına ehtiyac duyulur. 

Həcm baxımından kiçik olan ikinci 
albom isə “Naxçıvan yadigarı” adlanır ki, 
bu albomda da sulu boya ilə işlənmiş 19 əsər 
var. Bu əsərlərin çoxu Naxçıvanın tarixi-
memarlıq abidələri olan “Atabəy məqbərəsi”, 
“İmamzadə”, “Atababa günbəzi”, “Köhnə 
qala”, “Nuhun qəbri”, “Şəhər məscidi”, 

Azərbaycan	Milli	İncəsənət	Muzeyi.

Rəssamın
“Azərbaycan	tipləri”	
albomu.	1911-1913.

R¬ssam�n b¬dii irsi haqq�nda
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“Əliabad kəndində darvaza”, Naxçıvan 
mənzərələrindən “Ədilağa gölü”, “İlandağ”, 
“Ağrı dağı”, “Qızlar bulağı”, “Naxçıvanda 
şəlalə”, “Əshabi-kəhf dağı”, “Nəhəcir dağı” və 
Naxçıvan əhalisinin etnoqraik xüsusiyyətlərini 
əks etdirən konkret obrazlara həsr olunmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, Bəhruz bəy Kəngərli 
ailəsinin maddi ehtiyacını ödəmək üçün əsasən 
“Naxçıvan yadigarı” adlı albomlar hazırlayar, 
onları şəhərə gələn qonaqlara və yerli əhaliyə 
satarmış. Vaxtı ilə Naxçıvanın bir çox 

evlərində olan bu albomlar sonradan 
müxtəlif ünvanlara səpələnmişdir. 
Onlardan  yalnız biri hazırda qalmaqda, 
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində 
qorunub saxlanılmaqdadır.

Naxçıvandakı Bəhruz Kəngərli 
Muzeyinin daimi ekspozisiyasında isə 
görkəmli rəssamın 58 orijinal əsəri – 
o cümlədən 33 ədəd sulu boya, 5 ədəd 
yağlı boya, 4 ədəd tuş, 7 ədəd karandaş, 
9  ədəd isə kömürlə çəkilmiş əsərləri 
nümayiş etdirilir. Rəssamın məişət 
janrında çəkdiyi “Elçilik” əsəri isə 
1962-ci ildə Naxçıvan Ölkəşünaslıq 
Muzeyinin (indiki Naxçıvan Dövlət 
Tarix Muzeyi) fondunda qeydiyyata 
alınmış, akademik Kərim Kərimov 
tərəindən yazılmış “Bəhruz Kəngərli” 
monoqraiyasında foto şəkli verilmişdir. 

Sonrakı illərdə bu əsər adı çəkilən muzeyin 
fondundan müəmmalı şəkildə yoxa çıxmışdır. 

Bəhruz bəy Kəngərlinin yaradıcılıq 
yolu nə qədər qısa olsa da, o, demək olar ki, 
bütün janrlarda özünü sınamış, bu sahələrin 
hər birində yaradıcı potensialını sərgiləməyə 
bilmişdir. Bunu onun çoxsaylı süjetli tablo, 
portret, mənzərə, natürmort, hətta animalistik  
janrda (“Ördək”,1921 və “Ov itləri”,1922) 
yaratdığı əsərləri təsdiqləyir.  

1962-ci ildə sənətşünas K.Kərimovun 

yazdığı “Bəhruz Kəngərli” kitabında rəssamın 
çoxsaylı əsərləri arasında ilk dəfə “Naxçıvan 
çaparı” əsərinin adı çəkilmiş, illüstrasiyalar 
sırasında onun ağ-qara fotosu verilmişdir. 
Ölçüsü və texnikası göstərilməyən bu 
kompozisiya K.Kərimov tərəindən çəkildiyi 
il məlum olmayan əsərlərin sırasına daxil 
edilmişdir. Kitabda həmin lövhənin Moskva 
Dövlət Tarix Muzeyinin fondunda qorunduğu 
göstərilib. Əlavə edək ki, 1962-ci ildən 
başlayaraq bu günə kimi B.Kəngərli haqqında 
işıq üzü görən bütün məlumatlarda həmin 
əsərin mövcudluğu və Moskva muzeyində 
olması göstərilməkdədir. 2014-cü ildə 
“Naxçıvan çaparı”nın rəngli şəklini kitaba 
daxil etmək məqsədilə rəsmi şəkildə Moskva 
muzeyinə müraciət etdik. Həmin məktubda 
əsərin rəngli fotosunun Bakıya göndərilmısi 
xahiş olunurdu. Lakin məlum oldu ki, Moskva 
Dövlət Tarix Muzeyində B.Kəngərlinin belə 
bir əsəri... ümumiyyətlə yoxdur.

Deyilənə görə 30 il ömür sürən rəssam 
bütün yaradıcılığı boyu 2000 minə qədər əsər 
yaratmışdır. İndiki halda onun yalnız dörddən 
biri – 510 ədədi muzeylər tərəindən alınıb 

B.Kəngərli	irsi	Bakı	muzeyinin
ekspozisiyasında.
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qorunduğu halda, qalan 1490 əsərin taleyi hələ 
də naməlum olaraq qalmaqdadır.  

Rəssamın şəxsi kolleksiyalarda saxlanan 
bir-neçə əsərinin adı bizə məlum olsa da, bü-
tünlükdə onun ayrı-ayrı adamlarda qalmaqda 
olan əsərləri haqqında hələ də dəqiq məluma-
tımız yoxdur. Bəhruz bəyin A.Qazıyevin xa-
tirələrində adı çəkilən “Hamamda”, “Ziyarətə 
gedənlər”, “Kürt yatmış toyuq”, “Müsəlman 
ailəsində qış kürsüsü”, “Molla məktəbində”  
və s. əsərlərinin sonrakı taleyi isə məlum de-
yildir. 

Rəssamın bir çox mənbələrdə 
adlarına rast gəlinən və əmisi İrza ağa, 
babası Murtuza ağa, əmisi oğlu Hüseyn 
ağa Kəngərlinski  və b. həsr etdiyi 
portretlərin də yerini müəyyən etmək 
mümkün olmamışdır. Bəlkə də adları 
dəqiq göstərilməyən (“Papaqlı kişi”,1913; 
“Qoca kişinin portreti”,1920-ci illər;”Kişi 
surəti”,1919; “Tatar(Azərbaycanlı) 
surəti,1920-ci illər; “Kişi portreti”,1922; 
“Gənc kişinin portreti”,1921; “Qoca 
kişinin portreti”,1922 və s.) portretlərdə 
həmin adamlardan hansısa təsvir olunub?
Bütün bu acınacaqlı faktlara baxmayaraq 
görkəmli rəssamın itkin düşmüş 
əsərlərinin izinə düşmək, bəziləri 
haqqında tarixi mənbələrdən az da olsa 

məlumatlar əldə etmək mümkündür. Belə 
ki, keçən əsrin əvvəllərində Bakıda çıxan 
“İqbal”, “Tərcüman” və rus dilində çıxan 
“Кaspi” qəzetlərinin yazdığına görə, 1914-
cü il iyun ayının 14-də Bəhruz bəy Kəngərli 
hələ tələbə ikən Naxçıvan şəhərində ilk fərdi 
satış-sərgisini təşkil edib. Bu sərgidə tələbə 
rəssamın çoxlu sayda natürmort, mənzərə, 
portret və məişət janrında çəkdiyi əsərlər 
nümayiş etdirilib. O dövrdə çıxan bir sıra 
qəzetlərin yazdığına görə, sərgilənən əsərlərin 

böyük əksəriyyəti tamaşaçılar tərəindən satın 
alınıb (“İqbal” qəzeti, 16 iyun 1914-cü il, № 
679; “Kaspi” qəzeti, 17 iyun 1914-cü il, № 
33; “Tərcüman” qəzeti, 24 iyun 1914-cü il, 
№ 136). Alınan əsərlərdən “Qazı bəy dağı”, 
“Qürub mənzərəsi”, “Müsəlman xanımı 
çarşabda”, “Ayın tutulması”, “Sail”, “Ağrı 

dağı”, “Gecə mənzərəsi”, “Rəqs edənlər”, 
“Müsəlman ailəsində qış kürsüsü” və Bəhruz 
bəyin avtoportretləri haqqında bilgi verilsə 
də digər əsərlər haqqında heç bir məlumat 
verilmir. 

K.Kərimovun rəssamın yaradıcılığına 
həsr olunmuş kitabında (1962) 1921-ci 
ilin fevral ayının 15-də Naxçıvan İnqilab 
Komitəsinin təşəbbüsü ilə Bəhruz bəy 
Kəngərlinin 500-ə qədər əsərinin nümayiş 
olunduğu böyük bir sərginin təşkil edildiyindən 
bəhs edilir. Bu sərgidəki əsərlərdən 250 
ədədi rəssamın razılığı ilə lotereya biletinin 
uduşu üçün, 250 ədədi isə sərbəst satış üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Lotereya oyunu əsasən 
Naxçıvan və İrəvan şəhərlərinin vətəndaşları 
arasında keçirilmiş və uduşa qoyulan bütün 
əsərlər satılmışdır. Qalan 250 əsərdən isə 

Bəhruz	Kəngərli	Muzeyi.
Naxçıvan	şəhəri.
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neçəsinin satıldığı barəsində yenə də heç bir 
məlumat verilməmişdir. Onu da qeyd edək ki, 
əsərlərinin satışından əldə edilən gəlirin üçdən 
bir hissəsi rəssamın təşəbbüsü ilə Naxçıvan 
şəhər uşaq evinə (yetimxanaya) bağışlansa da, 
Bəhruz bəy Kəngərliyə çatacaq məbləğ təşkilat 
komitəsi üzvləri tərəindən mənimsənilmişdir. 
Bununla əlaqədar  rəssamın Hərbi – Dəniz 
Ko missarı Ə.Qarayevə ünvanladığı diləkcə 
hazırda Naxçıvan Dövlət Arxivində saxlanılır. 

Bəhruz bəy Kəngərlinin əsərlə-
rinin izinə düşərkən onun Naxçıvan 
teatrındakı çoxşaxəli fəaliyyətini də 
unutmamalıyıq. 1912-ci ildən 1922-
ci ilə kimi böyük rəssam bu teatrın 
səhnəsində oynanılan müxtəlif 
tamaşalara iri həcmli pannolar işləmiş, 
səhnə tərtibatı və geyim eskizləri 
hazırlamışdır. Lakin bu pannolar, 
geyim eskizləri və dekorasiyalar 
zaman keçdikcə teatrın arxivindən it-
bata düşmüş, günümüzə kimi gəlib 
çatmamışdır.

Ayrıca onu da qeyd etməliyik 
ki, Bəhruz bəy Kəngərlinin yaxın 
qohumlarında olan əsərləri və şəxsi 
əşyaları muzeylər  tərəindən alınıb 
fonda təhvil verilsə də, onun bədii 
irsinin böyük bir qismi  özlərini muzey 
əməkdaşları kimi təqdim etmiş naməlum 

adamlar tərəindən mənimsənilmişdir. 
Rəssamın Rusiyaya yaşamağa yollanan kiçik 
qardaşı Rüstəmin də ora özü ilə çoxlu rəsm 
əsəri apardığı deyilsə də, onun İkinci dünya 
müharibəsindən sonra yaşadığı ehtimal 
olunan Valuysk şəhərinin muzeylərinə yazılan 
məktublar cavabsız qalıb...

Rəssam sağlığında doğma Naxçıvan 
şəhərində bir-neçə dəfə fərdi sərgisini təşkil 
etmişdir. Adil Qazıyev öz xatirələrində onun 

üç sərgisinin keçirildiyini qeyd etmişdir. 
Təəssüf ki, bu sərgilərin hansı illərdə təşkil 
olunduğunu göstərməmişdir. Məlum faktlara 
əsasən ilk böyük sərginin 1914, son sərginin 
isə 1921-ci ildə baş tutduğunu söyləmək olar. 
Yəqin ki, iki sərgi arası üçüncü sərgi keçirilib. 
Amma müxtəlif xatirələrə əsasən demək olar 
ki, o, evlərində və kirələdiyi kiçik yerlərdə 
də vaxtaşırı özünün satış-sərgilərini təşkil 
etmişdir. 

Sovet dönəmində Bakıda onun bir-neçə 
fərdi sərgisi keçirilmişdir. Onlar 1947, 2002 və 
2012-ci illərdə baş tutmuşdur. Rəssamın 1958-
ci ildə Moskvada, 2002 və 2012-ci illərdə 
doğma Naxçıvan şəhərində əsərlərinin sərgisi 
açılmışdır. 

Bəhruz	Kəngərli	Muzeyinin
ekspozisiyası.
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B
əhruz bəy Kəngərlinin bə-
dii irsində onun bütün yara-
dıcılığı boyu müxtəlif rəsm 

texnikalarında yaratdığı əsərlərin özünəməxsus 
yeri vardır. Onun xüsusilə də tələbəlik  
illərində kömürlə ərsəyə gətirdiyi rəsmlərdə 
nümayiş etdirdiyi səy və yüksək sənətkarlığın 

qarşılığında demək olar ki,  gənc 
rəssamın rəsmə böyük sevgisi olmuşdur. 
Bəlkə də hələ Naxçıvanda ikən, yəni, 
atasından evlərində dərs alıb, rəssamlığa 
sevgisini müxtəlif kitab və jurnallardakı 
şəkillərin üzün köçürməklə ifadə edən 
Bəhruz bəyə təsviri sənətdə rəsmetmənin 
əhəmiyyətini izah edən yoxdu. Amma 
Tilisdə  vəziyyət bambaşqaydı. Burada 
məktəbdə ünsiyyətdə olduğu hər kəs, 
xüsusilə də ona təsviri sənətin bədii-
texniki sirlərini aşılayan görkəmli 
rəssamlar rəsmetmənin əhəmiyyətini 
vurğulamaqdan usanmazdılar. Təhsil 
günləri bir-birini əvəz etdikcə Bəhruz 
bəy ona rəsmetmə barəsində deyilənlərin 
həqiqət olduğuna bir daha əmin olurdu. 
Odur ki, rəsmetməni cilalayacaq bütün 

yaradıcı işləri görməyə çalışırdı. Onun bu 
günümüzə gəlib çatan və içərisində  üç yüzdən 
çox qaralama və eskizlər toplanmış albomu 
ilə tanışlıq da göstərir ki, gənc rəssam demək 
olar ki, hər gün, başqa sözlə desək, davamlı 
olaraq yaradıcılıq imkanlarının reallaşmasında 
ona yardımçı ola biləcək rəsmetməyə xüsusi 
diqqət yetirmişdir.  Bu albomda demək olar 
ki,  müəllimləri tərəindən tələbələr qarşısına 
yerinə yetirilməsi bir tədris vəzifəsi kimi 

qoyulmuş bütün naturaların, eləcə də məşhur 
gips iqur və başların qaralama eskizinə rast 
gəlmək mümkündür. Gənc rəssamların istifadə 
etdikləri gips naturalarla tanışlıq göstərir 
ki, dünyanın ən məşhur təhsil ocaqlarında 
rast gəlinən nümunələrdən Tilis rəssamlıq 
məktəbində də tələbələr tədris prosesində 
istifadə etmişlər. 

Müxtəlif rəsm texnikalarında icra 
olunmuş bu bitkin rəsmlər, qaralama və 
eskizlər gənc rəssamın bütün yaradıcılığını 

R¬sml¬r

B.Kəngərli.	“Baş	əzələləri”.	1913.
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B.Kəngərli.	“Gips	baş”.	1913.	
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B.Kəngərli.	“Antik	heykəl”.	1913.	
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B.Kəngərli.	“Apollon”.	1915.	
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B.Kəngərli.	“Apollonun	büstü”.	1913.	
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əhatə edir. Bu da ilk növbədə Bəhruz bəyin 
rəsmetməyə ciddi münasibətini əks etdirir. 
Əgər bu yerdə sulu boya texnikasının onun 
yaradıcılığında önəmli yer tutduğunu və bu 
texnikada ərsəyə gətirilən əsərlərin arzulanan 
estetikasının əldə olunmasında inamlı xətlərin 
vacibliyini nəzərə alsaq, onda azərbaycanlı 
rəssamın Tilis məkanında bu sahəyə xüsusi 
diqqət yetirməsinin səbəbini başa düşmək olar. 

Yaxşı haldır ki, gənc rəssamın müxtəlif 
kurslarda oxuduğu zaman çəkdiyi tədris 

rəsmləri bizim günə gəlib çatıb. Bu 
yerdə bu işlərin dəyərini azaltmaqdan 
uzaq olmaqla demək istəyirik ki, onlar 
nə qədər məşhur rəssamın gözlərinin 
işığı, əllərinin hərarəti ilə ərsəyə 
gətirilsələr də, cəlbedicilik baxımından 
mənzərə, natürmort və müasirlərinin 
portretləri ilə müqayisədə alıcılar 
üçün cəlbedici olmamış, elə məhz bu 
səbəbdən də uzun müddət ailəsində 
qalmış, sonda isə həmin işlər muzey 
üçün alınmışdır...

Onların bədii-texniki tutumunu  
şərh etməli olsaq, onda ilk növbədə 
tədris rəsmlərinin iri ölçülü olduğunu 
vurğulamalıyıq. Bu işlərin rəssamın 
yaradıcılığında ən böyük formatlı 
olmaları birmənalıdır. Hamısı da eyni 
texnikada – kömürlə çəkilmişdir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi onlarda həm canlı 
naturaçılar, həm də məşhur  antik heykəllərin 
gips surətləri təsvir olunmuşlar. Bununla 
belə, qeyd etməliyik ki, onun belə iriölçülü 
portretlərinin bizim dövrə gəlib çatanı onun 
tədrislə əlaqəsi olmayan “Avtoportret”idir 
(1911). Kömürlə çəkilmiş bu portretin  (41x31 
sm) yaradılmasında gənc rəssam güzgüdən 
yox, hazır fotoportretdən istifadə etmişdir. O, 
bunu portretin arxasında əsəri 1918-ci ildə 

dostu N.Sultanova hədiyyə edərkən xüsusu 
vurğulamışdır. Ancaq portretin daşıdığı bədii 
tutuma, cizgi oynaqlığına və tonallığın əldə 
olunmasına rəğmən demək olar ki, Bəhruz 
bəy onu ustalıqla foto anlamından çıxarmağa 
nail olmuşdur. Odur ki, Tilisdə  oxumağının 
ikinci ilində gənc rəssamın ərsəyə gətirdiyi bu 
portreti onun ilk yaradıcı uğuru saymaq olar. 
Bu əsər həm də onun arxasında Bəhruz bəyin  
doğum tarixini  öz əli ilə (1 may 1892-ci il) 
yazması baxımından da maraq doğurur... 

Rəssamın tədrislə bağlı portret işləri 
əsasən 1913-1915-ci illəri əhatə edir. Bunun 
səbəbini müxtəlif cür izah etmək mümkündür. 
Adətən rəssamlıq məktəblərinin başlanğıc 
kurslarında tələbələrə natürmortlarla yanaşı, 
gips modellərin çəkilməsi tapşırılır. Bu 
mənada demək olar ki, bu işlər bəlkə də 1910-
cu ildən Tilis rəssamlıq məktəbində oxumağa 
başlayan Bəhruz bəyin yuxarı kurslarda 
çəkdiyi portretlərdir. Amma bizim dövrə 
onun ilk kurslarda çəkdiyi tədris rəsmlərinin 
gəlib çatmaması da istisna deyil.  Rəssamın 
yuxarı kurslarda da rəsmetmə sahəsində bilik 
və bacarığını təkmilləşdirmək məqsədilə 
gips portretlər çəkməkdə davam etməsi də 
təəccüblü görünməməlidir. Bu yerdə deyək 
ki, Bəhruz bəyin Tilisdə çəkdiyi istisna 
olunmayan natürmortlarının bizim dövrə 
gəlib çatmaması da maraqlı məsələdir. Onun 
qaralama və eskizlər toplanmış albomunda 
cəmisi bir qısamüddətli qaralamanın olması da 
dediklərimizi təsdiqləyir. Onun yaradıcılığında 
yer almış bir-neçə əşya təsviri də yalnız 1921-
ci ilə aiddir...

Rəssamın tələbəlik illərini əhatə edən 
portretlərini onun yaradıcılığının çox uğurlu 
mərhələlərindən biri saymaq olar. Doğrudan 
da onun cəmisi bir-neçə il ərzində yaratdığı 
“Apollonun başı” (1913), “Baş əzələləri” 



79
          

R sml r
(1913), “Gipsdən hazırlanmış baş” (1913), 
“Antik heykəl” (1913), “Laokoon” (1914), 
“Antik iqur” (1910-cu illər), “Antik heykəl” 
(1914), “Apollonun büstü” (1915) və s. 
portretlərini Azərbaycan təsviri sənətinə şan-
şöhrət gətirə biləcək  qraika nümunələri hesab 
etmək olar. Gips modellərə xas forma-biçimi, 
onların axıcı keçidlərini yüksək ustalıqla 
gerçəkləşdirməyi bacaran gənc rəssam sözün 
əsl mənasında qraik incilər yaratmağa nail 
olmuşdur. Qənaətimizcə, oların kütləvi şəkildə 
çap olunub respublikamızın ali və orta təhsil 

ocaqlarında tədris vəsaiti kimi istifadə 
olunması çox məntiqli olardı. Bu 
mənada Bəhruz bəy Kəngərli həm də 
milli rəssamlığımızda  özünəməxsus bir 
rəsmetmə məktəbinin əsasını qoymuşdur, 
desək, yanılmarıq. 

Rəssam tələbəlik illərində özünün 
tədricən əldə etdiyi güclü rəsmetmə 
bacarığını həmin dövrdə işlədiyi canlı 
portretlərdə də nümayiş etdirmişdir. Bu 
mənada Bəhruz bəyin kömürlə işlədiyi  
“Yaşlı qadın” (1913-1914), “Papaqlı 
kişinin portreti” (1913), “Kişi portreti” 
(1915), “Qadın portreti” (1914), “Kişi 
portreti” (1913) və s. əsərlərin adını 
çəkmək olar.

Bəhruz bəy Naxçıvana qayı-
dandan sonra da zaman-zaman kömür 

texnikasına müraciət etmiş, bir-birindən 
maraqlı portretlər yaratmışdır. Onlar rəssamın 
müasirləri olan insanların obrazlarıdır. Bunlar 
“Şirin xanımın portreti” (1915-1920), “Nazlı 
xanım Tahirova (Nəcəfova)” (1916), “Əsəd 
ağa Kəngərli” (1916), “Rus dili müəllimi 
Mirzə Məhəmməd Zamanbəyovun portreti” 
(1917), “Mirzə Heydər Nəsirbəyov” (1918) 
və “Qadın portreti” (1921) əsərləridir. Onlar 
haqqında ətralı məlumatı  kitabın “Portretlər” 
bölümündə oxuya bilərsiniz. 

Bəhruz bəyin rəsmetməyə bələdçiliyini 
onun müxtəlif xarakterli digər irili-xırdalı qraik 
əsərlərində də görmək mümkündür. Onun 
qələm  və tuşla çəkilmiş belə əsərləri sırasında 
“Azərbaycanlı qadın” (1913), “Dükanda” 
(1913), “Qaçqınlar” (1920), “Yatmış qız” 
(1921), “Yatmış uşaq” (1921), “Oğlanın 
portreti” (1922), “Oğlan surəti” (1921), “Tərk 
edilmiş ev” (1921), “Oturmuş oğlan” (1922), 
“Qız surəti” (1922), “Başı yaylıqlı qız” (1922), 
“Uşaq surəti” (1922), “Gənc oğlanın portreti” 
(1921) və s. adını çəkmək olar. 

Yuxarıda adları vurğulanan qraika 
nümunələrinin özünəməxsus bədii-estetik 
məziyyəti vardır. Belə ki, onların hər birində 
gənc rəssamın gördüklərinin səciyyəvi 
xüsusiyyətlərini  qraik vasitələrlə, yaddaqalan 
biçimdə bədiiləşdirmək istəyi duyulur. 
Bəzilərinin yaranmasına çox, bir çoxlarının  
ərsəyə gətirilməsinə isə az vaxt sərf edən 
Bəhruz bəy məhz bu uzun və yaxud qısa zaman 
kəsiyi çərçivəsində özünəməxsus rəsmetmə 
sənətkarlığını nümayiş etdirə bilmişdir. Odur 
ki, rəssamın bədii irsini təşkil edən digər 
rəngkarlıq və qraika nümunələri kimi duyulası 
əhəmiyyət kəsb edirlər... 

Bəhruz bəyin rəsmlərindən söz açarkən 
onun çəkdiyi karikaturalara münasibət 
bildirməyə də ehtiyac duyduq. Amma bu 
yerdə qeyd edək ki,  o, çəkdiyi karikaturalarla 
heç də nəyəsə iddialı olmayıb. Əslində özünü 
rəssamlığa həsr etmiş gəncin yaradıcılığının 
ilkin mərhələsində onun maraq dairəsinin 
genişliyini, o cümlədən də karikaturaya meyl 
göstərməsini təbii saymaq olar. Buna digər 
məsələlər də səbəb ola bilərdi. Qənaətimizcə, 
Naxçıvandan Tilisə üz tutan gənc Bəhruz bəy 
Kəngərlinin uzun bir müddət ərzində Tilisdə 
oxuması və orada yaşaması, eləcə də jurnalın 
baş redaktoru Cəlil Məmmədquluzadə ilə 
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B.Kəngərli.	“Qocanın	başı”.	1914.	
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B.Kəngərli.	“Qadın	portreti”.	1915.	
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B.Kəngərli.	“Antik	heykəl”.	1913.	
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B.Kəngərli.	“Laokoon”.	1914.	



 

84

R sml r

B.Kəngərli.	“Qadın	portreti”.	1913-1914.	
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B.Kəngərli.	“Kişi	portreti”.	1913.	
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Bəhruz	bəy	Kəngərlinin	karikaturaları.	1910-1915.
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tanışlığı,  üstəlik satirik nəşrin baş rəssamının 
onun oxuduğu məktəbin direktoru olması onun 
karikaturaya marağına təsir göstərə bilərdi. Elə 
rəssamın bizim günlərə gəlib çatmış karikatura 
nümunələrinin bilavasitə tələbəlik illərində 
işlənməsi də dediklərimizi təsdiqləyir. Onlar 
içərisində 300-dən çox müxtəlif janrlı 
rəsm toplanmış “Azərbaycan tipləri” adlı 
albomundadırlar. Bu karikaturalar əsasən qara 
tuşla işlənmişdir. Bəzi hallarda isə Bəhruz bəy 
onların təsir qüvvəsini artırmaq üçün rənglərdən 
də istifadə etmişdir. Rəssamın karikaturaları 

obrazlarının zənginliyi ilə diqqət çəkir. 
Hiss olunur ki, onlar bilavasitə gənc 
fırça ustasının müşahidələri əsasında 
çəkilmişlər. Boş vaxtlarında göz 
yaddaşını zənginləşdirmək, əsərləri üçün 
yeni-yeni motiv və süjetlər tapmaq üçün 
Tilisi gəzib-dolaşmaqdan usanmayan 
Bəhruz bəyin onlarla qarşılaşması təbii 
idi. Rəssamın gülüş hədəinə çevrilənlər 
sırasında qorodovoy, məzlum kəndli, 
mövhumatçı molla, artist, həddi-buluğa 
çatmayan qızını ərə verməyə razı olan 
ana, italiyalı gənc və s. obrazlarına 
rast gəlmək mümkündür. Onların 
hər birində obrazlara xas jestləri və 
səciyyəvi cizgilərin ifadəsini görmək 
mümkündür. Yeri gəlmişkən deyək 

ki, insanın xarakterik cizgilərini duymaq 
və  qabartmaqla onu satirik ruha bələmək 
hər bir yaradıcıdan xüsusi bacarıq tələb edir. 
Etiraf edək ki, bu məsələdə yaxşı rəsmetmə 
qabiliyyətinə malik olmaq hələ hər şey demək 
deyildir. Görünənlərə nəzərən demək lazımdır 
ki, Bəhruz bəydə bu yaradıcı keyiyyət vardı 
və o, bunu çəkdiyi çoxsaylı karikaturalarında 
təsdiqləmişdir. Odur ki, bu yerdə gənc rəssamın 
karikatura yaradarkən obrazın inandırıcılığını 
səciyyələndirən cizgilər tapması, ona 

bütün yaradıcılığı boyu çəkdiyi portretlərin 
uğurlu alınmasında da yardımçı olmuşdur, 
desək, yanılmarıq. Ona görə də Bəhruz bəy 
Kəngərlinin zəngin  bədii irsində karikaturalar 
qabarıq görünməsələr də, onların onun portret 
yaradıcılığına müsbət təsir etməsi danılmazdır. 

Bəhruz bəy Kəngərli və karikatura 
mövzusuna toxunarkən və gənc rəssamın bu 
sahədə kifayət qədər yaradıcı potensiala malik 
olduğunu etiraf edəndə haqlı bir sual ortaya 
çıxır: Elə isə nə üçün ona yaxınlığı ilə seçilən 
rəssamdan Cəlil Məmmədquluzadə “Molla 
Nəsrəddin”də istifadə etməmişdir? Bu barədə 
müxtəlif ikirlər mövcuddur və hər birində  
də subyektivlik duyulur. Odur ki, məsələyə 
münasibəti dərinləşdirmədən deyək ki, hər 
halda burada “nəyinsə” mövcudluğu istisna 
deyil... 
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P
ortret janrının Azərbaycan 
təsviri sənətində yer almasının  
tarixi  az deyil. Həyatı əsasən 

doğulduğu Naxçıvanda və təhsil aldığı Tilisdə 
keçən Bəhruz bəyi realist-gerçəkçi tutumlu 
portret yaradıcılığına həvəsləndirə biləcək 
qaynaqlar haqqında qəti ikir söyləmək bir 

qədər çətin olduğundan, bu məsələdə 
bir qədər ehtimallara əsaslanmalı 
olacağıq. Əgər onun uşaqlıq illərinə 
qayıtmalı olsaq, onda ilk növbədə onun 
atasının evə gətirdiyi rus jurnallarını və 
orada məşhur rəssamların əsərlərinin 
reproduksiyalarının çap olunduğunu 
yada salmalıyıq. Rəssam olmaq arzusu 
ilə yaşayan məktəb yaşlı Bəhruz bəyin 
Naxçıvanda səhifələri miniatürlərlə 
bəzədilmiş əlyazmalarını və daşbasma 
üsulu ilə nəşr olunmuş kitabları görməsi 
də istisna deyil. Bu qaynaqlarda o, həm 
klassik realizm nümunələrini, həm də 
miniatür üslublu rəsmləri görə bilərdi. 
Onun yaradıcılıqlarında Şərq rəssamlığı 
ənənələrinə tapınan Mirzə Qədim İrəvani, 
Mir Möhsün Nəvvab, Xurşud banu 

Natəvan və Usta Qənbər Qarabağinin bədii 
irsi ilə tanış olub-olmaması isə bir qədər sual 
altındadır.  Bu yerdə deyək ki, artıq əsrlərin 
qovşağında Tilisdə gimnaziya təhsili görməklə 
içindəki rəssamlığa olan həvəsini yağlı boya 
ilə çəkdiyi əsərlərdə ifadə etməyə imkan 
tapan Əli bəy Hüseynzadənin  çəkdiyi portret 
və mənzərələr də gerçəkçi-realist üslubda 
işlənmişdi. Qənaətimizcə, onun Tilisə qədər 
ki, marağının reallaşması və primitiv formada 

özünü ifadə mərhələsində gələcək rəssamın 
miniatür üslubunun çoxqatlı, fəlsəfə tutumlu 
bədii-texniki ənənələrinə bələdçiliyi və ondan 
faydalanması da sadəcə mümkünsüzdü. Onun 
əvvəlcə müxtəlif jurnallarda gördüyü məşhur 
əsərlərin reproduksiyalarının da əsasən rus 
realist ənənələrinə bağlı rəssamların yaradıcılıq 
nümunəsi olduğunu da etiraf etsək, onda 
Bəhruzun ərsəyə gətirdiyi bədii nümunələrin 
əsasən gerçəkçi-realist ruhlu olmasının 
səbəbini başa düşmək olar. Rusiya Rəssamlıq 
Akademiyasının himayəsində olan Tilis 
məktəbində isə məşhur rus rəssamlarından dərs 

Portretl¬r 
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alan, yaradıcılıqlarında və tədris prosesində 
bilavasitə əldə etdikləri bilik və bacarığı 
tələbələrinə öyrədən müxtəlif millətlərdən 
olan müəllimlərlə təmasın nəticəsinin fərqli 
olacağını düşünmək də, yəqin ki, sadəlövhlük 
olardı. Düşünürük ki, əgər Bəhruz bəydə 
mürəkkəb tutumlu miniatür dünyası və onun 
bədii-texniki imkanları barəsində dərin 
məlumat olsaydı və yaxud da bu üslubda 
işləyən bir rəssama rast gəlsəydi, onun əsərləri 
tamamilə fərqli tutumda ola da bilərdi. Yeri 

gəlmişkən müqayisə üçün deyək ki, 
Bəhruz bəyin ömrünün sonlarında 
Bakıda açılmış rəssamlıq məktəbində 
rus-sovet bədii  ənənələri əsasında 
təhsil görən azərbaycanlı gənclər, 
artıq on il sonra rəngkarlıq əsərlərini 
miniatür üslubundan yaradıcılıqla 
faydalanmaqla ərsəyə gətirmişdilər. 
Çünki, bu  sirli-soraqlı olduğu qədər 
də, elə bir maraqlı və cəzbedici sənət 
qaynağıdır ki, əsl sənətin mahiyyətini 
başa düşənlərin onun cazibəsinə 
düşməməsi sadəcə mümkünsüzdür. 
Bütün bunlarla təmasa imkanı olmayan 
Bəhruz bəyin Tilisdə klassik ənənələrə 
yiyələnməklə,  çox qısa müddətdə 
yaratdığı əsərləri ilə yaradıcı rəssam 
olduğunu və bu səbəbdən də realist-
gerçəkçi sənətin bədii ifadə imkanlarını 

duyulası dərəcədə genişləndirməsi də onun 
daima axtarışda olduğunu sərgiləyir. Onu 
da etiraf edək ki, yağlı boya ilə çəkilmiş 
lövhələrindən fərqli olaraq, sulu boya ilə 
işlənmiş əsərlərində Bəhruz bəy demək olar ki, 
özünəməxsusdur. Elə rəssamın bu günə kimi 
bənzərsiz qalmasına rəğmən demək olar ki, 
onun əsərlərindəki yaxıların axıçı ritminə bəxş 
etdiyi ekspressiya ilə özünəməxsusluq əldə 
etməsi Azərbaycan təsviri sənətində yenidir.

Portret janrının Bəhruz bəyin 
yaradıcılığında xüsusi yer tutmasını onun 
bədii irsindəki çoxluq da təsdiqləyir. Onun 
qəhrəmanları sırasında əsasən müasirlərinə, 
o cümlədən ən müxtəlif yaşlı, fərqli taleli 
insanlara rast gəlmək mümkündür. Etiraf edək 
ki, kifayət qədər müxtəlif xarakterlərə bədii 
görkəm verən gənc rəssam, bilavasitə uşaq 
portretlərinin çəkilməsində böyük sənətkarlıq 
nümunəsi sərgiləməyə nail olmuşdur. Əslində 
onun digər yaş təbəqəsinə aid olunan insanların 
bədiiləşdirilməsində göstərdiyi professionallıq 
da adi gözlə belə görünəndir. Onları şərh 
edərkən siz özünüz də buna əmin olacaqsınız...

Rəssamın tələbəlik illərində icra etdiyi 
tapşırıq-portretlərdə, xüsusilə də onun 
Naxçıvana qayıdandan sonra çəkdiyi müstəqil 
portretlərdə özünəməxsus, bir çox hallarda 
başqalarında müşahidə olunmayan bədii ifadə 
vasitələrinə rast gəlmək mümkündür. Əgər 
rəssamın bir albomda toplanmış qısamüddətli, 
hazırlıq xarakterli  cizgi rəsmlərini nəzərə 
almasaq, onda müstəqil xarakterli portretlərin 
ümumi sayının iyirmiyə çatdığını söyləmək 
olar.  

İçərisində üç yüzdən çox kiçik ölçülü 
və müxtəlif xarakterli rəsmlərin içərisindəki 
portretləri səciyyələndirməli olsaq, onda 
onlarda bu sahədə ilk təcrübə toplayan gənc 
rəssamın özünün gerçəkçi-realist bədii 
vərdişlərin özünəməxsus ifadəsini müşahidə 
etdiyimizi deyə bilərik. Belə rəsmlərin 
ölçülərinin kiçik olması qarşılığında Bəhruz 
bəyin müxtəlif bədən quruluşlu naturalara 
və dəyişgən xarakterli insanlara onları 
fərqləndirəcək səciyyəvi əlamətlər verə bilməsi 
onun professional vərdişlərə yiyələnməsinin 
dərəcəsini sərgiləyir. Onun işlətdiyi xətlərin 
müxtəlif qalınlıq almaqla iqurun görünüşünə 
cəlbediciliklə yanaşı, inandırıcılıq bəxş etməsi 
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bilavasitə bunun görüntüsü sayıla bilər. 
Rəssamın ixtisas müəllimi O.Şmerlinqi, tələbə 
yoldaşları Qudiyev (Qudiaşvili) və Ratiyevanı 
əks etdirən qısamüddətli portretləri əldə olunan 
vərdişlərin gerçəkləşdirilməsi baxımından 
diqqət çəkir. Rəssamın 1911-ci ildə kömürlə 
çəkdiyi “Avtoportret” əsəri onun qraik irsində 
önəmli yer tutur, desək, yanılmarıq. Şaquli 
kompozisiyada xəyala dalmış vəziyyətdə 
görüntüyə alınan rəssamın obrazı real-
gerçəkçi tutumuna görə göz oxşayır. Bu yerdə 
həmin avtoportretin foto əsasında (rəssam 

bunu rəsmin arxasındakı qeyddə yazıb) 
işləndiyini vurğulamaqla, müəlliin iş 
prosesində onun ümumi görüntüsünü 
duyğulandırıcı bədiiliyə yönəldə bildiyini 
etiraf etmək lazımdır. 

İri ölçülü qraik portretlərin arasında 
tələbə-rəssamın müxtəlif kişi və qadın 
portretlərinin, eləcə də gips antik büst və 
iqurları əks etdirən rəsmlərinin klassik 
ənənələrin tələblərinə müvaiq çəkildiyi 
kifayət qədər görünəndir. Bu mənada 
onun “Apollonun büstü” (1913), “Qədim 
antik heykəl” (1913), “Laokoon” (1911-
1915), “Qandallı qul” (1911-1915), 
“Apollon” (1915), “Antik heykəl” (1915), 
eləcə də bilavasitə naturadan çəkilmiş 
insan portretlərini – “Qadın portreti” 

(1913-1914), “Azərbaycanlı qadın” (1913), 
“Papaqlı kişi” (1913), “Kişi portreti” (1914), 
“Naməlum qadın portreti” (1914) və “Qoca 
kişi” (1914) kimi əsərlərinin adını qeyd etmək 
olar. Uzun müddət ailə kolleksiyasında qorunan 
bu rəsmlərin hamısı kömürlə çəkilib. Ehtimal 
etmək olar ki, Tilis rəssamlıq məktəbindəki 
tədris prosesində  bu texnikaya daha üstünlük 
verilirmiş. Əgər haradasa monoxrom-birrəngli 
rəsm texnikasının keçidlərin yumşaq, daha incə 
çalarlarla ifadəsinə yol açdığının nəzərə alsaq, 

onda rus bədii ənənələrinə əsaslanan bu tədris 
ocağında tələbələrin kömürlə işləmələrinə 
üstünlük verilməsinin səbəblərini başa düşmək 
o qədər çətin deyildir. Etiraf edək ki, hər bir 
rəssamın ağ-qara rəngdən və yaxud da ağ-
qara cizgilərdən istifadə ilə inandırıcılığın əldə 
olunmasına üstünlük verməsi müstəqil seçim 
olsa da, Bəhruz bəyin klassik-akademik bədii 
tutumun əldə olunmasında kömürə üstünlük 
verməsi yəqin ki, səbəbsiz deyildi. Bunu sona 
qədər izah etmək mümkün olmasa da, hər halda 
ağ-qara keçidin yumşaq ifadəsində əldə olunan 
ustalıq özünü rəngkarlığa həsr etməyə qərar 
vermiş rəssamlar üçün gözəl sınaq ola bilərdi. 
Bu yerdə əlavə edək ki, çox vaxt rəssamların 
rənglə gerçəkləşdirməyə hazırlaşdıqları 
obrazları və yaxud motivləri məhz ağ-qara 

B.Kəngərli.	“Papaqlı	kişinin	portreti”.	1913.	
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rəngin çərçivəsində həll etmələri də bilavasitə 
istənilən əsərin bütövlüyünə yönəli tonallığın– 
rəng keçidlərinin incəliyinin əldə olunması 
ehtiyacından irəli gəlir. Bu mənada Bəhruz 
bəyin ərsəyə gətirdiyi rəsmlərdə kömürdən 
istifadəsi başadüşüləndir. Əgər yuxarıda 
adları çəkilən rəsmlərin bədii məziyyətlərinə 
vurğulamalı olsaq, onda ilk növbədə 
rəssamın hər bir əsərin ifadəliliyini təmin 
edən işıq-kölgədən məntiqlə istifadə etdiyini 
vurğulamalıyıq. Gənc rəssamın “Naməlum 

qadın”, “Antik heykəl”, “Apollonun 
büstü” və s. qraik nümunələrdə rakurs 
seçimindən başlamış görüntünün 
bədiiləşdirilməsinə xidmət edən rəng 
keçidlərində sərgilənən cəlbedici təzad 
onların uğurunu təmin etmişdir, desək, 
yanılmarıq. 

Bəhruz bəy Kəngərlinin qraik 
irsində yer alan portretlər qalereyasında 
bizim üçün tanış olmayan adamlarla 
yanaşı, rəssama çox yaxın olan 
insanların  obrazlarının yer almasını 
da yəqin ki, təbii saymaq olar. Onların 
əksəriyyəti rəssamın Tilis və Naxçıvan 
mühütində tanış olduğu, ünsiyyət 
qurduğu adamlardırlar. Bəhruz bəy 
zamanında obrazlarına müraciət etdiyi 
bu adamların bəzilərinin adlarını 
əsərlərin çəkildiyi materialda qeyd 

etdiyindən, onların kimliyi məlumdur. Lakin 
onlar arasında adları məlum olmayanlar da az 
deyil. Təəssüf ki, rəssamın yaxın qohumlarının 
əksəriyyətinin sağ olduqları vaxtlarda 
onlardan kimliyi naməlum qalan obrazların 
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırma 
işi aparılmayıb. Hər halda gözümüz önündə 
olan xoşagəlməz mənzərə bunu söyləməyə 
əsas verir. Bu kitabın müəllilərinin gec də 
olsa, yəni, bizim günlərdə apardıqları axtarış-

müəyyənləşdirmə işi bu sahədə müəyyən 
müsbət nəticələr əldə etməyə imkan vermişdir. 
Belə ki, rəssamın bəzi qohumlarında qorunan 
fotoşəkillərin əsərlərlə tutuşdurulması 
qeyd etdiyimiz nəticələri şərtləndirmişdir. 
Məlum olmuşdur ki, əsərlərin qəhrəmanları 
arasında kifayət qədər qohum – əqrəba təsviri 
vardır. Yeri gəldikcə biz onlar barəsində 
məlumat verəcəyik. Bu məsələni haqqında 
söz açdığımız portretlərlə əlaqələndirməli 
olsaq, onda rəssamın 1913-cü ildə kömürlə 
çəkdiyi “Azərbaycanlı qadın” əsərindəki 
xanımın kimliyini söyləməliyik. Apardığımız 
araşdırma bu qraik lövhədə rəssamın 
analığı Şirin xanımın təsvir olunduğunu 
təsdiqləmişdir. Bəhruz bəyin tələbə ikən 
çəkdiyi portretdə analığı milli geyimdə təsvir 
olunmuşdur. Kömürlə işlənmiş əsər bu gün 
bizə onun bədii məziyyətinin necəliyindən 
daha çox, orada kimin təsvir olunduğunun 
müəyyənləşdirilməsi – tarixi baxımdan 
çox önəmlidir. Heç şübhəsiz əsərdə Şirin 
xanımın səciyyəvi cizgilərinin inandırıcılığına 
nail olunub, amma bədii-estetik tutumuna 
görə rəssamın bir müddət sonra çəkəcəyi 
başqa portretdən müəyyən qədər geri qalır. 
Hazırda Bəhruz bəyin yaxınlarından birinin 
kolleksiyasını bəzəyən bu portret də kömürlə 
işlənib. Bu vaxta kimi rəssamın yaradıcılığına 
həsr olunmuş kitablarda onun reproduksiyası 
yer almadığından bu əsər sənətsevərlərə 
tanış deyildir. Amma kömürün bədii-texniki 
imkanlarından və ifadə gücündən uğurlu 
istifadəyə görə onu rəssamın ən yaxşı portretləri 
sırasına daxil etmək olar. Təbii gözəlliklə bunu 
qürur qaynağına çevirən qadının psixoloji 
yaşantılarını incəliklə duyan Bəhruz bəy onu 
çox sevən Şirin xanımın  yaddaqalan portretini 
yaratmağa nail olmuşdur...

Rəssamın tələbəlik dövrünü əhatə edən 
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rəngkarlıq portretləri də bədii tutumuna görə 
diqqətçəkəndirlər. Düzdür, onların ümumi sayı 
karandaş və kömürlə işlənmiş rəsmləri qədər 
deyil. Bununla belə, onlarda gənc rəssamın 
rəng duyumunu, naturanı və düşüncələrini 
boyalarla ifadə etmək bacarığının səviyyəsini 
hiss etmək çətin deyildir. 1911-1915-ci illərdə 
çəkilmiş həmin portretlərin sırasında iki “Kişi 
portreti”nin, “Eynəkli kişi”, “Qoca kişi portreti” 
və s. tapşırıq xarakterli işlərin adını çəkmək 
olar. Bu əsərlərin ən səciyyəvi cəhəti onların 

təcrübi-vərdişi öyrənmə çərçivəsindən 
çıxarılması, təsvir olunanların obraz 
tutumunda qəbuluna nail olunmasıdır. 
Odur ki, bu sənət nümunələri  iyirminci 
yüzilliyin əvvəllərində öz təşəkkülünü 
tapmağa başlayan realist-gerçəkçi 
Azərbaycan rəngkarlığının yeni 
nümunələri kimi bədiiliyi ilə yanaşı, 
həm də tarixi mahiyyət daşımaqdadır...

Arxada qalan tələbəlik illərinin 
müstəqil yaradıcılığın  astanasında 
olan gənc rəssama professional 
baxımdan nələr verdiyini onun 
bilavasitə Naxçıvanda ərsəyə gətirdiyi 
nümunələrdən, o cümlədən də portret 
janrında işlədiyi əsərlərdən görmək 
mümkündür. Əgər onun yaradıcılığının 
1916-1922-ci illər mərhələsində 
yaradılan portretlər qalereyasına nəzər 

salsaq, onda zamanında müəllimlərindən 
aldığı tövsiyələrin və fərdi səylərin nəticəsində 
rəssamın bədii-estetik tutumu kifayət qədər 
yüksək olan əsərlər yaratdığını söyləmək 
olar. Onların arasında Bakı və Naxçıvan 
muzeylərində qorunan “Uşaq başı” (1916), 
bir-neçə “Yatmış uşaq”(1919) portretinin, 
“Qız portreti” (1919), “Papaqlı oğlan” (1919), 
“Oturmuş qadın” (1919), “Qaçqın xanım” 
(1920), “Canfəda kəndindən qaçmış oğlan” 

(1920), “Ayaqyalın qadın” (1920), “Avşar 
kəndindən qaçmış qız” (1921), “Qaçqınlar” 
(1921), “Qaçqın” (1921), “Yatmış kişi” (1921), 
“Yatmış uşaq” (1921), “Oyanmış uşaq” (1921), 
“Kəndli” (1921), “Qaçqın qız” (1921), “Oğlan 
portreti” (1921) və  “Qızıl əsgər” (1921) kimi 
əsərlər vardır. 

  Bununla belə onun yaradıldığı ili dəqiq 
bilinməyən portretləri də mövcuddur. Bu 
mənada “Oğlan portreti”, “Yatmış uşaq”, “Gənc 
oğlan portreti”, “Qız portreti”,“Oğlan portreti”, 
“Kişi portreti”, “Çantalı oğlan”,“Qaçqınlar”, 
“Qoca kişi portreti”, “Gənc qadın portreti”, 
“Oturmuş qız”, “Qaçqın oğlan”, “Dizi üstə 
oturmuş oğlan”, “Ağac altında oturmuş 
oğlan”, “Qaçqınlar”, “Qaçqın qızın portreti”, 
“Qız başı”,  “Qadın portreti” və s. əsərlərinin 

B.Kəngərli.	“Eynəkli	kişinin	portreti”.	1914.	
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adını çəkmək olar. Adları çəkilən portretlərin 
çoxu rəssamın məşhur “Qaçqınlar” silsiləsinə 
aidddir və onlar barəsində kitabda ayrıca söz 
açılır.

Lakin bunlar rəssamın portret sahəsində 
göstərdiyi davamlı fəaliyyətin tam siyahısı 
deyildir. Kitabın hazırlanması prosesində 
aparılan axtarışlar çox səmərəli oldu, desək, 
yanılmarıq. Belə ki, şəxsi kolleksiyalarda 
saxlanan və rəssama həsr olunmuş nəşrlərdə 
yer almamış bir-neçə portretin mövcudluğu 
üzə çıxdı. Onların hamısı bədii dəyərinə görə 

Bəhruz bəyin çəkdiyi ən yaxşı portretlərin 
sırasında durmağa layiqdirlər. Bu əsərlər 
də rəssamın digər bir çox portretləri kimi 
kömürlə işlənilmişdir. “Şirin xanımın 
portreti”, “Mirzə Heydər Nəsibəyovun 
portreti”, “Əsəd ağa Kəngərli” və “Nazlı 
xanım Tahirova (Nəcəfova)” əsərləri bu  
qəbildəndir. 

Etiraf edək ki, bu əsərlərin hər biri 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə 
desək, bu sənət nümunələri həm bədii, 
həm də tarixi önəm daşıyıcılarıdır. Bunu 
şərtləndirən başlıca səbəb  ecazkar Bəhruz 
bəy Kəngərli fırçası ilə bədii görüntüyə 
alınan və bununla həm də obrazlaşan 
bu şəxslərin reallıqda mövcudluğu 
və dövründə Naxçıvan mühütündə 

və rəssamın həyatında özünəməxsus yer 
tutmalarıdır...

“Şirin xanımın portreti” əsəri adından 
da göründüyü kimi rəssamın analığına həsr 
olunub. Qraik portret üçün kifayət qədər 
uğurlu sayıla biləcək miqyasda və  ölçüdə 
(70x60 sm) şəkilmiş bu əsərdə Şirin xanım 
gülərüz tutumda təsvir olunub. 

Onun realist-gerçəkçi sənət nümunəsi 
olduğunu və Bəhruz bəyin Naxçıvana 
qayıdandan sonra işləndiyini nəzərə alsaq, bu 

görüntünün bədiiləşdirilməsinə baxmayaraq 
Şirin xanımın dəqiqliyi şübhə doğurmayan 
portreti (onun bizim dövrə fotosu gəlib 
çatmayıb) olduğunu söyləyə bilərik. Bu 
yerdə deyək ki, bu əsərlə Şirin xanımın bu 
vaxta qədər “Azərbaycanlı qadın” (1913) 
adı ilə tanınan portreti arasında oxşarlığın 
mövcudluğu da bunu vurğulamağa əsas 
verir. Heç şübhəsiz bədii tutumuna və icra 
sənətkarlığına görə sonrakı illərdə yaradılan 
əsər əvvəlki portreti üstələyir. Belə ki, burada 
gənc rəssamın həll etməyə çalışdığı yaradıcı 
vəzifə və onun müsbət nəticəsi adi gözlə belə 
görünəndir. Şaquli kompozisiyada onun təşkil 
edən detalları görüntünün bütövlüyünün əldə 
olunmasına yönəldən rəssam bunu çox böyük 
ustalıqla həyata keçirmişdir. Bu yöndə Şirin 

B.Kəngərli.	“Tilisli	gürcü”.	1914.	
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B.Kəngərli.	“Şirin	xanımın	portreti”.	1917.	
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B.Kəngərli.	“Nazlı	xanım	Tahirova	(Nəcəfova)”.	1916.	
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xanımın təbii gözəlliyinin və bütünlükdə onun 
üzünün  diqqətçəkənliyinə nail olmağa səy 
göstərən Bəhruz bəy qadının başındakı örtüyün 
və geyimin işıqlı rənglərdən təşkil olunmasını 
əldə etməklə, obrazın qara saçlarla əhatələnmiş 
çöhrəsinin qabarıqlığına nail olmuşdur. 
Monoxrom rənglərin incə keçidləri ilə bər-
bəzəklərlə zənginləşmiş geyim atributlarının 
kifayət qədər zəriliyini əldə edən rəssam, 
ümumilikdə Şirin xanımın klassik – təntənəli 
portretlərin estetikasına cavab verən obrazını 

ərsəyə gətirmişdir... 
“Nazlı xanım Tahirova (Nəcəfova)” 

əsəri 1916-cı ildə çəkilib. Bu əsərin üzə 
çıxarılmasında xidmətləri birmənalı 
olan tarixçi-alim Musa Quliyevin 
mətbuata açıqlamasına görə Nazlı xanım 
Tahirova (Nəcəfova) Naxçıvanın ilk 
ziyalı qadınlarından olub. Bu xanımın 
varislərinin dediyinə görə Bəhruz bəy 
həmin rəsm əsərini Nazlı xanıma toy 
hədiyyəsi olaraq təqdim etmişdir. Bunu 
rəssamın portretin aşağısındakı imzası 
və qoyulan tarix də təsdiqləyir. Onun  
bədii-estetik dəyərinə gəlincə isə, demək 
lazımdır ki, portret rəssamın kamilliyi 
adi gözlə belə görünən əsərlərindəndir. 
Kömürlə ərsəyə gətirələn portretdə 
bir rəngin ifadə imkanlarından çox 
ustalıqla istifadə edən  rəssamın gənc 

qadın gözəlliyinin təravətini bütün qabarıqlığı 
ilə üzə çıxardığını vurğulamaq istərdik. Nazlı 
xanımın nurlu çöhrəsi, bəyaz örpəyi və tünd 
geyimi ilə portretin fonu – yerliyi arasında 
tapılan incə keçidli təzadın əsərə bəxş etdiyi 
duyğulandırıcılıq şaşırdıcı tutumdadır, 
desək, yanılmarıq. Obrazın məsumluğunu 
şərtləndirən və bir-birini məntiqli şəkildə 
tamamlayan üz cizgilərinin duyulası dərəcədə 
ifadəliliyinin nəticəsidir ki, portret cəlbedici və 

yaddaqalandır. Rəssamın geyimin və örpəyin 
fakturasına təbiilik və inandırıcılıq bəxş edən 
qatların ifadəsini, ustalıqla zərif rəng  keçidləri 
ilə həll olunmuş fon-yerliklə əlaqələndirməsi 
də əsərin təsirliliyinin əldə olunmasına 
xidmət edən bədii ifadə məziyyətlərindəndir. 
Əsər hazırda Naxçıvanda şəxsi kolleksiyada 
saxlanılır...

Rəssamın ictimaiyyətə  geniş tanış 
olmayan əsərlərindən biri də “Əsəd ağa 
Kəngərli” (1916) qraik lövhəsidir. Bu 
naməlumluğun arxasında heç şübhəsiz əsərin 
bu vaxta kimi şəxsi kolleksiyada saxlanılması 
(Portret Əsəd ağanın qızı Günəş xanımın 
nəvəsi Ceyhunun kolleksiyasındadır) durur. 
Yalnız bir-neçə il əvvəl Naxçıvan tarixinin 
yorulmaz tədqiqatçısı Musa Quliyev onun Əsəd 
ağanın qohumlarında olmasını üzə çıxarmış 
və bu barədə mətbuatda məlumat vermişdir. 
Kömürlə işlənmiş bu əsər öz bədii həllinə görə 
rəssamın bu texnikada işlədiyi iriölçülü digər 
portretlərini xatırladır. Obrazın ciddi akademik 
– gerçəkçi ruhda görüntüyə gətirilməsini yəqin 
ki, həm də portretdə təsvir olunanın cəmiyyətdə 
tutduğu mövqe şərtləndirmişdir. Məlumat 
üçün bildirək ki, portretin həsr olunduğu 
Əsəd (sənədlərdə Əsədulla) ağa Paşa ağa oğlu 
Kəngərli nəslinin məşhur Bilici qolundandır. 
Əsəd ağa Kəngərlinin anadan olduğu və 
vəfat etdiyi tarix dəqiq bilinməsə də, onun 
fəaliyyətinə rəğmən təxminən XIX əsrin son 
qərinəsi – XX əsrin birinci yarısında yaşadığını 
ehtimal etmək olar. Heç nəyi unutmayan tarix 
öz səhifələrində onun adını  bir maarifçi, 
vətənpərvər  və hüquqşünas ziyalı kimi 
yaşatmışdır. Elə Bəhruz bəy də onun bu insani-
professional keyiyyətlərini çəkdiyi portretdə 
göstərməyə çalışmışdır. Kömürlə obrazın 
daşıdığı çoxqatlı dəyərləri bütün incəliklərinə 
kimi ifadə etməyə-bədiiləşdirməyə nail olan 
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B.Kəngərli.	“Əsəd	ağa	Kəngərlinin	portreti”.	1916.	
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rəssam sonucda diqqətçəkən portret yaratmağa 
nail olmuşdur. Onun babası Hüseyn Sultan 
zamanında Rusiya ordusunda xidmət etmiş, 
Naxçıvanın çox hörmətli və varlı şəxslərindən 
biri olmuşdur. Əsəd bəyin əmilərindən biri 
– Əsgərxan M.F.Axundzadənin kürəkəni 
olmuşdur... 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan 
mühütində kifayət qədər böyük nüfuz sahibi 
olan ticarətçi Mirzə Heydər Nəsirbəyova 
həsr olunmuş əsər də gənc rəssamın ən yaxşı 

yaradıcılıq nümunələrindən sayılmağa 
layiqdir. Portret yağlı karandaşla  çəkilib. 
Əsərin bədii tutumunda müşahidə 
olunan yüksək icra sənətkarlığı onun 
gənc rəssamın Tilisdən qayıtdıqdan 
sonra işləndiyini ehtimal etməyə əsas 
verir. Gəlin  kömürlə çəkdiyi portretlə 
bir qədər ətralı tanış olaq. Belə ki, bu 
səbəbsiz deyil...

Yağlı karandaşla çəkilmiş “Mirzə 
Heydər Nəsirbəyovun portreti” (1918) 
əsəri Bəhruz bəyin yaradıcılığındakı 
həm də ən iriölçülü əsərlərdəndir. Bu 
əsərin gənc rəssamın Tilisdən qayıdıb 
gəldiyi və  atası Şirəli bəyin yoxluğu 
şəraitində müstəqil yaradıcılığa baş-
ladığı dövrdə yaradıldığı birmənalıdır. 
Onun rəssamın və yaxud da Mirzə 
Heydərin təşəbbüsü ilə çəkildiyini 

söyləmək bir qədər çətindir. Bununla belə, 
Naxçıvanda yeganə rəssam olan və elə təkcə 
buna görə də şəhərdə çox məşhurlaşan sənət 
adamının obrazlarından biri olmaq yəqin 
ki, Mirzə Heydərin ürəyindən keçə bilərdi. 
Qənaətimizcə  bu, rəssamlıq sənətinin zamanına 
görə Naxçıvanda bir o qədər qazanc gətirən 
peşə olmadığını düşünən imkanlı bir adamın 
gözünün qarşısında böyüyən Bəhruz bəyin 
yaradıcılıq səylərinə maddi dəstək vermək 

üçün atılan bir “incə” addım da ola bilərdi.  
Digər tərəfdən bir-birilərini çox yaxşı tanıyan 
bu adamların yaradıcı ünsiyyəti elə rəssamın 
təşəbbüsü ilə də baş tuta bilərdi. Çünki, 
zahirən kifayət qədər cəlbedici və koloritli 
olan məşhur ticarətçinin elə görkəminə görə 
Bəhruza maraqlı ola bilməsi də istisna deyil. 
Əsərin təhlilinə keçməzdən əvvəl rəssamın 
qəhrəmanı ilə tanışlığa ehtiyac duyuruq. 
Akademik Rafael Hüseynovun “Millətin 
zərrəsi” kitabında bu barədə oxuyuruq: “O 
şəkildəki kişigillə Bəhruzgil qonşu olublar. 
Mirzə Heydər Nəsirbəyov Naxçıvanın 
hörmətli adamlarındanmış. Pambıq zavodu, 
dükanları, bağları, mehmanxanası varmış. 
Qurbanəli Şərifovun arvadı – Əziz Şəriin 
anası Nazlı xanımla Mirzə Heydərin həyat 
yoldaşı Məşədi Şahbəyim xalaqızı olublar. 
Qohumluq çoxbaşlıydı, Şahbəyim həm də 
Qurbanəli bəyin bacısı idi. Mirzə Heydər, 
qohumlarının xatirələrinə görə, Zeynalabdin 
Tağıyevlə dostluq edirmiş. İranla, Rusiyayla 
mükəmməl ticarət əlaqələri qurubmuş. Onun 
sıravi alış-verişçi deyil, qədərincə sanballı 
tacir, İranda da, Rusiyada da yuxarı dairələrlə 
tanınan mötəbər sima olmasına bir dəlil budur 
ki, İran şahı da, II Nikolay da ona medal 
veriblərmiş, üstəlik rus çarı şəxsi hədiyyəsi 
olaraq Mirzə Heydər bəyə üstü yazılı qızıl saat 
da bağışlayıbmış. Bəhruzun çəkdiyi portreti 
atasından və Bəhruzdan əziz bir yadigar təki 
qoruyub saxlamış Fatma xanım xatırlayırmış 
ki, atasının vəfatından bir neçə il sonra evlərini 
yarırlar, oğrular nələri varsa aparır, o medallar 
da, o qızıl saat da gedir.  “Evin aparılması, ac-
yalavac qalmağımız bir yana, məni yandıran 
atamın yadigarlarının getməsi oldu. Yaxşı 
ki, Bəhruz bu şəkildə atamın yaxasında o 
medalları da çəkibmiş”.

Mirzə Heydər kasıb-kusub hayanıymış. 
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Həftədə bir dəfə bazara çıxar, qiymətlərə 
nəzarət edərmiş ki, bahalıq olmasın. 1905-
1906-cı illərdə Naxçıvana qəhətlik düşəndə 
aclığın və fürsətdən istifadə edərək bütün 
qiymətləri kəlləçarxa qaldıran möhtəkirlərin 
qabağını almaq üçün İrandan çoxlu taxıl 
gətizdirir, dükanlar açdırıb ucuz qiymətə un və 
çörək satdırır. Bu Allah adamının son arzusu 
da Məkkədə dəfn olunmaq imiş. 1919-cu ildə 
vəfat edir. Vəsiyyətinə müvaiq olaraq 1 il sonra 
cənazəsini qibləmizin şəhərinə aparırlar...”

Əsərin qəhrəmanı ilə bu qısa 
tanışlıqdan sonra onun rəssam istedadı 
ilə yaddaqalan bədii tutum almış 
portretini dəyərləndirməyə çalışaq. 
Mirzə Heydəri oturmuş vəziyyətdə 
görüntüyə alan Bəhruz bəyin 
kompozisiya üçün seçdiyi şaquli format 
heç şübhəsiz məntiqlidir. Məşhur taciri 
kompozisiyanın ön planında təsvir edən 
müəllif, bununla da əsərdaxili dərinlik 
etməklə, qəhrəmanının yaşadığı məkanı 
da göstərmək imkanı əldə etmişdir. 
Tünd geyimli obrazı əhatələyən ev 
əşyaları – üzərini tor naxışlı örtük 
bəzəyən miz, mənzilə gözəllik bəxş 
edən dekorativ ağac, pəncərələr və 
otağın dərinliyini “vurğulayan” taxta 
döşəmə həm də əsrin əvvəllərində 
ömür sürən varlı naxçıvanlının yaşayış 

şəraitini əyaniləşdirmişdir. Əsərdə baxışlarını 
naməlum istiqamətə yönəldən Mirzə Heydər 
nikbin ovqatdadır. Başındakı milli “dəkkə” 
papağın altından görünən geniş alnı, nüfuzedici 
baxışları, qətiyyətli oturuşu bizi həyatsevər bir 
insanla tanış edir, desək, yanılmarıq. Kömürlə 
işlənən və bir rəngin müxtəlif çalarları ilə 
gerçəkləşən portretdə rəssamın işıq-kölgədən 
bacarıqla istifadəsi görünəndir. Bunu rəssamın 
Mirzə Heydərin tünd geyiminin oynaqlığını 

şərtləndirən qat və qırışların ustalıqla verməsi 
də təsdiqləyir...

Bu kitab Bəhruz bəy Kəngərli taleyi 
ilə bağlı müxtəlif səpgili bütün məlum 
informasiyalarla tanışlıqdan sonra yazılıb. 
Odur ki, yeri gəldikcə belə yazılardan 
iqtibas gətirilmiş, onların ən maraqlısından 
rəssamla bağlı məlumatları bir araya gətirmək 
üçün mətndə istifadə olunmuşdur. Belə 
məlumatlardan  biri  məhz Mirzə Heydərin 
haqqında söz açdığımız portreti ilə bağlıdır. 
Əslində, ona məlumat yox, əhvalat desəydik, 
daha düzgün olardı. İndi özünüz də buna 
əmin olacaqsınız. Bu əhvalat da akademik 
R.Hüseynovun “Millətin zərrəsi” kitabında 
yer alıb. 

Məsələ burasındadır ki, bu əsər uzun 
müddət Mirzə Heydərin yaxınlarının evində 
olub. Ötən əsrin doxsanıncı illərinin təzadlı 
iqtisadi-siyasi olayları onun sıxıntı keçirən 
nəvəsini bu əsəri satmağa məcbur edib və  
o, bu məqsədlə  Rafael Hüseynovun yanına 
üz tutub. Bu yerdə sözü akademikin özünə 
verməyə məcburuq: “Camaatın müşküllərini 
həll etmək üçün naxçıvanlıların yanına getdiyi 
əyyamlarda bir naxçıvanlı yardım üçün mənə 
üz tutmuşdu və gərək kömək edəydim ona. Bir 
daha xeyirxah adamların ölümlərindən sonra da 
xeyirxahlıq edə bilmələrinin heyrətli hikməti 
barədə ikirləşdim və düşündüm ki, yəqin ki, 
bu da Allah işidir, yəqin ki, o portretlə Mirzə 
Heydərin ruhu nəvəsini maddi sıxıntılarla üz-
üzə qaldığı bu çətin vaxtda üstümə göndərib 
ki, vasitəçi olum. Yəqin ki, özünün bu günə əli 
çatmayan zamanda şəkliylə nəvə-nəticəsinə 
imdada “gəlib”. Götürüb zəng vurdum 
Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğluna. 
Əhvalatı söylədim və rica etdim ki, köməyini 
əsirgəməsin. Polad “göz üstə” dedi. Sabahısı 
gün rəsmi gətirən zəng vurdu ki, nazirin 
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qəbulunda oldum, baxdı şəklə, bəyəndi, 
incəsənət muzeyinə göstəriş verdi ki, əsərə 
baxıb alsınlar. Çox sevindim. Sevindim ki, el 
ağsaqqalı Mirzə Heydər bəylə xalq rəssamı 
Bəhruz Kəngərlinin üzbəüz olduqları bir neçə 
saatda yaranmış bu sənət incisi hamımızın 
olmaq üçün 80 il sonra sanki təzədən doğuldu, 
onunla mədəniyyətimiz bir az da zənginləşdi. 
Sevindim ki. həyata qayıdan, hamının olmağa 
gələn əsəri ilə Bəhruz Kəngərli bir daha 
özü haqqındakı sükutu,  sevmədiyi sükutu, 
məngənəsində 21 il çırpınsa da, heç vaxt 

ruhunu təslim etmədiyi, dəfələrlə məğlub 
qoyduğu s-ü-k-u-t-u bir daha dağıtdı... 
Tez sevinibmişəm!...

Lap həmin məşhur “Əhməd 
haradadır?” ilmindəkinə bənzəyən 
əhvalatdır. Əhməd Əliyev adlı oğlunu 
axtaran yaşlı ata-ananın qabağına fərsiz 
Zülümov onlardan da qoca, tamam ayrı 
bir Əhməd Əliyevi çıxarır. O qoca Əhməd 
Əliyev valideynlərinin lap çoxdan Allah 
rəhmətinə getdiyini söyləyərək görüşə 
getməyə nə qədər müqavimət göstərsə 
də, Zülümov təkid edir ki, sənə yalnış 
məlumat veriblər, ata-anan ölməyib, 
öz ayaqları ilə gəliblər, səni axtarırlar. 
Taleyin işidir. Bəxt üzünə gülməmiş, acılı 
həyat yaşamış rəssam Bəhruz Kəngərlinin 

yalnız nanəcib unutqanlıq deyil, başqa cürbəcür 
əcaib münasibətlər də ölümündən çox sonra 
belə müşayiət etməliymiş. Lakin haqqında 
bəhs edəcəyim pis hadisəni qəzavü-qədərin 
boynuna yıxmaq qətiyyən düz çıxmadı. Bu 
halda günahkar bizik. Bəhruz Kəngərlinin 
qədirbilməz soydaşları, haqq itirən nəvələri”.

Əziz oxucu, tələsmə, indi birlikdə 
vəd etdiyimiz bu əhvalatın ən maraqlı və 
gözlənilməz məqamlarına şahidlik edəcəyik. 
Rafael müəllim “Əhməd haradadır?” ilmini 

də elə belə yada salmayıb. Gəlin sözü yenə 
də ona verək: “Naxçıvanlı Mirzə Heydər 
Nəsirbəyovun Bəhruz Kəngərli çəkən 
portretini mənə nəvəsi Xürrəm Rüstəmov 
gətirmişdi: “Bu rəsmi Naxçıvanda evimizdə 
gözümü dünyaya açdığım andan görmüşəm”,– 
demişdi.

Xürrəmin maddi ehtiyacı vardı, amma 
portreti mənə gətirməkdə məqsədi yalnız 
həmin ehtiyacı deyildi. Daha yüksək istəkləri 
də vardı. Bir tərəfdən, ehtiyat eləyirdi ki, 
Naxçıvanda yaşayan, artıq çox qocalmış anası 
vəfat edər, o gedib yetişənəcən babasının son 
yadigarı olan şəkil qarışıqlıqda itər, tələf olar, 
digər tərəfdən də düşünürdü ki, bu nadir əsər 
muzeydə yerini tapsa həm muzey zənginləşər, 
həm də Bəhruzun, onunla yanaşı isə babasının 
xatirəsi daha artıq əbədiləşər. Həm Bəhruz 
Kəngərliyə, həm də babasına xüsusi heyranlıqla 
baxan bu sadə adamdan “Yaxşı, hansı qiymətə 
satmaq istəyirsiniz?” soruşanda elə sevgisinə 
mütabiq olan və kinolarda eşitdiyi, bizim 
tərələr üçün fantastik bir qiymət söyləmişdi: 
“50 min dollar”. Başa salmışdım ki, mənəvi 
baxımdan deyiləndən qat-qat yüksək qiymətə 
layiq olsa da, bu əsərin bütün məziyyətləriylə 
və Azərbaycan muzeylərinin məhdud 
imkanlarıyla müəyyənləşən qiyməti təxminən 
2-3 min dollardır. 50 mindən dərhal 2-3 minə 
düşmüşdü, buna da şükür demişdi. Mədəniyyət 
naziri Polad Bülbüloğlu nazirliyin kasıblığına 
baxmayaraq, imkan aramışdı, portretin alınması 
üçün 6 milyon manat vəsait ayrılmasını 
tapşırmışdı. Muzey əvvəlcə əsəri həvəslə 
qəbul etmişdisə də, elə  alqı-satqı məsələsi 
gerçəkləşəndə naməlum səbəblərdən qəilcə 
sövdədən imtina etmiş, bayaqdan müsbət olan 
ikrindən kəskin şəkildə daşınmışdı. Sanballı 
bir komissiyanın mötəbər imzalarıyla 1998-
ci il oktyabrın 7-də (N 01-47) ekspert rəyi 
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düzəltmişdilər ki, bu əsərin Bəhruz Kəngərliyə 
dəxli yoxdur – müəllif  Keterşimovdur! (Tarix 
bu soyadlı rəssam tanımır!). Buna bəlkə də 
dözmək olar. Gülməlisi və bəlkə də ağlamalısı 
budur ki, üstəlik portreti onlara təqdim etmiş 
Xürrəmə də səhv etdiyini, şəkildəkinin onların 
doğmaca babası yox, bir naməlum dağıstanlı 
olmasını qandırmağa çalışmışdılar.
“Ekspertizaya təqdim olunan qraik əsər sarı 
xətləri olan kağız üzərində yağlı karandaşla 
icra olunmuşdur. Sağ küncün yuxarı hissəsində 

su nişanları izləri var. Ultrabənövşəyi 
şüalarla aparılmış tədqiqat göstərir 
ki, sonra əsərə heç bir müdaxilə 
olmamışdır. 

...Yuxarıda təsviri verilən qraik 
vərəqi təqdim edənin dediyinə görə, 
bu əsərin müəllii Bəhruz Kəngərlidir. 
Lakin muzeyin ekspert komissiyasının 
keçirtdiyi tədqiqat və ekspertiza onu 
təsdiq etməyə əsas verir ki, göstərilən 
əsər B.Kəngərlinin fırçasına məxsus 
deyildir. İcra üslubu, kompozisiya və 
detallarının təsviri onun yaradıcılıq 
üslubu üçün xarakterik olmadığına görə 
ekspert komissiyası ultrabənövşəyi 
şüalar vasitəsi ilə ekspertiza keçirməyi 
məqsədəuyğun saymışdır. Tədqiqat 
nəticəsində aydın olmuşdur ki, aşağıdan 
sağ küncdəki imza B.Kəngərliyə 

məxsus olmayıb B.B.Keterşimov soyadlı 
müəllifə aiddir. Belə ki, istər imza, istərsə də 
rəsm eyni əllə icra olunmuşdur”.

Rəyin altındakı imzaların da hər biri 
nüfuzlu, hörmətli İbrahim Zeynalov, Rasim 
Əfəndiyev, Asəf Cəfərov, Arif Ələsgərov, 
Natiq Səfərov, Elmira Qasımova.       

Polad Bülbüloğlu necə inanmasın bu 
rəyə?  Mən – sıravi sənət həvəskarı bu cür 
peşəkarların belə qəti rəyinə necə inanmayım?

Amma and-aman edən, “Axı bu şəkli 
rəhmətlik Bəhruz bəy anamın gözünün 
qabağında çəkib” deyən Xürrəmə də inanmaya 
bilmirdim...

Odur ki, həmin portreti və rəyi yanaşı 
qoyub ultrabənövşəyi şüalarsız bir də diqqətlə 
nəzərdən keçirməyi qərara aldım. Rəydəki 
bir para məntiqsizliklər şübhələndirdi məni. 
Yazırlar ki, əsər karandaşla çəkilib. Düz 
yazırlar. Yazırlar ki, əsər Bəhruzun fırçasından 

çıxmayıb. Bunu da düz yazırlar. Karandaşla 
çəkilmiş bir əsər, əlbəttə ki, fırçadan çıxmaz. 
Onu da təsdiq eləyirlər ki, imza da, rəsm də eyni 
əldən çıxıb. Xub! Bu da düz. Bəs o Keterşimovu 
haradan kəşf ediblər? Axı mən rəssam olmasam 
da, gözümün xüsusi itiliyi ilə seçilməsəm də, 
ultrabənövşəyi şüam olmasa da görürəm ki, 
portretin altında açıq-aşkar “Kenqerlinski” 
yazılıb. Bunu rəyə imza atanların biri görməsin, 
ikisi hiss etməsin, üçü başqa cür oxusun... Yəni 
hamısımı eyni vaxtda, eyni cür “çaşıblar?” 
tanınmış xalq rəssamlarımız, alimlərimiz 
– ümid, inanc yerimiz olan ekspertlərimiz 
hətta ultrabənövşəyi şüaların köməyindən 
yararlanandan sonra da “Kenqerlinski”ni 
“Keterşimov” görürlərsə, belə heyrətləndirici 

Bəhruz	bəy	Kəngərlinin
“Keterşimov”	kimi	oxunan	imzası.
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üzündən oxuya bilməmək qabiliyyətinə 
(daha doğrusu, qabiliyyətsizliyinə) necə mat 
qalmayasan! (Lap təəccüblüsü budur ki, rəyin 
sonuna Bəhruz bəyin incəsənət muzeyində 
saxlanan başqa bir əsərin küncündəki elə 
bu portretdəki imzaya oxşayan, amma daha 
aydın yazılmış başqa dəst-xəttinin də əksini 
əlavə ediblər. Orada da rəssam “Kenqerlinski” 
imzasını işlədib. Demək, əsərlərini müxtəlif  
tərzdə imzalamış rəssamın soyadını bütöv 
yazmaqla imzaetmə vərdişi də varmış. Allahdan 
olan kimi mahir “ekspertlər” xətalarını gendən 

baxanın rahatca tuta bilməsi üçün elə 
özləri hiss etmədən əlavə əşyayi-dəlil də 
veriblər).

Vaxtilə Rüstəm Mustafayev adına 
İncəsənət Muzeyimizdən qeyb olmuş 
əvəzsiz sənət inciləri – Rembrandtın, 
Dürürin, Pussenin, Karraçinin əsərlərinə 
eşitdiyimə görə elə bu ekspertlər 
heyətindəkilərin bir neçəsi daşdan keçən 
mütəxəssis rəyi veriblərmiş ki, itən 
əsərlər orijinal yox, surətlərdir. Həmin 
əsərlər okeanın o tayında ABŞ-da alverçi 
əlində tutulanda bəlli oldu ki, sən demə, 
mütəxəssislərimiz “yanılıblarmış” – qeyb 
olanlar surət-ilan deyilmiş.

...Yolunu yeni başlayanın, ilk 
addımlarını atanın məhz yeni başladığını, 

gənc olduğu üçün yazılmamış bir qanunla 
səhv etmək, yanılmaq ixtiyarı da olur. Amma 
daimi yox, müvəqqəti. Bərkdən-boşdan 
keçib püxtələşmək üçün. Lakin saç-saqqal 
ağartmış peşəkarın, “mütəxəssis” adlananın, 
münsilik səlahiyyəti verilənin qəsdən, ya 
bilməməzlikdən səhv etməsi bağışlanılmazdır. 
Bir dəfə səhv edibsə, daha oturub onun 
ikinci dəfə səhv etməsini, səhvindən nəticə 
çıxarmasını gözləmək yersizdir. Beləsi, ya 
belələri ikinci dəfə yanılmaq imkanından 

təxirə salınmadan məhrum edilməlidir!
... Şəklin dəyərini, tarixi mənasını duyaraq 

alınmasını vacib saymış nazirin göstərişindən 
sonra portreti qəbul etmək istəmirdilər – bu öz 
işləridir. Ancaq yazıq Bəhruz bəy Kəngərlinin 
təqsiri nəydi ki, onu Keterşimov etdilər? 
Heydər bəy Nəsirbəyovun təqsiri nəydi ki, 
onun azərbaycanlılığını danmaq günahını 
boyunlarına götürdülər?”

Yeri gəlmişkən deyək ki, Rafael 
müəllim o vaxt bu portretdəki imzanın 
fotosunu oxuduğunuz kitabın müəllilərindən 
birinə – Ziyadxan Əliyevə də göstərmişdi. 
O, da göstərilən familiyanın Bəhruz bəy 
Kəngərliyə aid olduğunu təsdiqləmişdi. 
Təbii ki, o vaxt yuxarıda adı çəkilən məşhur 
muzey oğurluğunun günahkarlarını ifşa etmək 
yönündə atdığı addımlara görə muzeydə 
bilərəkdən  “ixtisara” salınmış Z.Əliyevin 
ikrini nəzərə almazdılar. Bu yerdə əlavə edək 
ki, elə dünya şöhrətli rəssamların muzeydən 
oğurlanan əsərlərinin Rasim Əfəndiyev və  
Mürsəl Nəcəfovdan fərqli olaraq, orijinal 
olmasını deyən də o vaxt məhz Z.Əliyev 
olmuşdu...

Akademik R.Hüseynovun  reallığı əks 
etdirən bu qeydləri çox təəssüf ki, bu gün də 
aktualdır. Belə ki, tərkibi yeniləşsə də həmin 
komissiya üzvləri hansı səbəbdənsə hələ də 
əsərlərin müəllilərini müəyyənləşdirməkdə 
“çətinlik” çəkirlər...

Bəhruz bəy Kəngərlinin yaratdığı 
çoxsaylı portretlər arasında  biri öz tutumuna 
görə qalanlarını üstələyir, desək, yanılmarıq.  
Belə ki, bu portretdə  dünyanın çox məşhur din 
xadimi – peyğəmbərlərdən biri təsvir olunub. 
Hələ Tilisdə oxuyarkən ərsəyə gətirdiyi bu 
obraza rəssamın sonralar  təkrar-təkrar müraciət 
etməsi zamanında bu portretə Naxçıvan 
mühitində böyük marağın olmasından xəbər 
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verir. Bu əsərin  o vaxtlar cəmisi 22 yaşı  olan 
gənc rəssamın yaradıcılığında yer alması 
haqqında müxtəlif mülahizələr mövcuddur. 
Ancaq onların ən etibarlısı qardaşı qızı Sabirə 
Kəngərlinin 1999-cu ildə dilə gətirdikləridir. 
Əlavə edək ki, bu portretin akvarellə 
işlənmiş variantı uzun illərdir ki, onun şəxsi 
kolleksiyasında saxlanılmaqdadır. O, qeyd edir 
ki, Bəhruz bəyin bu portreti işləməsinə səbəb 
atası Şirəli bəyin Təbriz səfəri və orada yaşayan 
bir yəhudi mənşəli rəssamla tanışlığı olub. Belə 

ki, şəxsi işləri ilə əlaqədar Təbrizdə 
olarkən orada rəssamlıqla məşğul olan 
yəhudiyə oğlunun istedadından söz 
açıb və onun Tilisdə rəssamlıq təhsili 
aldığını söyləyib. Müsəlman bir gəncin 
rəssamlıqla məşğul olması  xəbərindən 
təsirlənən  yəhudi də öz növbəsində  onu 
sınağa çəkmək istəyir. Bu  məqsədilə  o, 
nə vaxtsa işlədiyi məşhur din xadiminin  
portretini Bəhruz bəy tərəindən üzünün 
çıxarılması üçün Şirəli bəyə verir. Şirəli 
bəy Naxçıvana dönəndən sonra oğlunu 
yəhudi rəssamın “tapşırığı”  barəsində 
məlumatlandırır. O da qısa bir müddətdə 
həmin əsərin “Naxçıvan variantı”nı 
hazırlayır və atası Təbrizə növbəti səfəri 
zamanı onu özü ilə aparır.  Görüş zamanı 
Şirəli bəy oğlunun çəkdiyi portreti 
göstərəndə yəhudi rəssam təəccübünü 

gizlədə bilmir. Onun tərif və təqdir dolu ikri 
isə çox qısa olur: “Əgər apardığın portreti 
nişanlamasaydım, yəqin ki, indi qarşımdakı iki 
işdən hansının mənim olduğunu ayırd etməkdə 
çox çətinlik çəkərdim!”  O, sonra dəfələrlə 
Şirəli bəyə oğlunun böyük istedad sahibi 
olduğunu vurğulayır, onun gələcəkdə böyük 
rəssam olacağına inamını ifadə edir...

Bu misraları oxuyanlar üçün yəqin ki, 
ümumiyyətlə,  kimliyi sona qədər bilinməyən və 

bu mənada haqlı suallar doğuran peyğəmbərin 
portretinin çəkilməsi üçün   təbrizli rəssamın 
hansı qaynaqdan istifadə etməsi faktının özü   
maraqlı ola bilər. Apardığımız axtarışların 
nəticəsində həmin qaynağı aşkarlaya bildik. 
Məlum oldu ki, təbrizli yəhudi rəssam portreti 
çəkərkən alman rəssamı  H.Gedanın   işlədiyi 
qravürdən istifadə etmişdir.  Məlumat üçün 
bildirək ki, H.Gedan XIX əsrdə yaşayıb və 
onun Leypsik şəhərində Avropanın məşhur 
nəşriyyatları ilə əlaqəsi olan böyük qravür 
emalatxanası olub. Ona sifarişlərin yerinə 
yetirilməsində daha  40 usta kömək edib. Bir 
qayda olaraq  o, portretlərin başını, köməkçiləri 
isə bədənin qalan hissələrini işləyərmiş. İldə 
təxminən 200-dən çox belə əsər yaradan 
H.Gedan peyğəmbərin haqqında söz açılan 
portretini təxəyyülü əsasında ksiloqraiya 

H.Gedan.	“Peyğəmbər”.	XIX	əsr.
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B.Kəngərli.	“Peyğəmbər”.	1920.
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texnikasında (15,1 x 24,3 sm) işləyib. Görünür 
o, ifadəli cizgiləri ilə seçilən bu portreti də o 
biriləri kimi  hansısa nəşriyyatın sifarişi ilə 
ərsəyə gətiribmiş...

Əgər Bəhruz bəyin portret janrında 
işlədiyi digər əsərləri səciyyələndirməli olsaq, 
onda ilk növbədə bu nümunələrdə bilavasitə 
onun müasirlərinin əks olunduğunu qeyd 
etmək istərdik. Bu məqamı vurğulamaqda 
məqsədimiz rəssamın bilavasitə reallıqda 
gördüklərini əyaniləşdirdiyini, obrazlara 

münasibətdə öz duyumunu ifadə 
etdiyini bildirməkdir. 

İlk növbədə onun bu portretlərinin 
bədii-estetik tutumunda – bədii şərhində 
iki cür yanaşmanın mövcud olduğunu 
deməliyik.  Bunlardan birincisi 
rəssamın müraciət etdiyi obrazların 
təsvirinin klassik-akademik üslubda 
işlənməsidir. Belə bədii münasibəti 
rəssamın “Şirin xanımın portreti”, 
“Mirzə Heydər Nəsirbəyovun portreti”, 
“Nazlı xanım Tahirova  (Nəcəfova), 
“Qadın portreti”, “Əsəd ağa Kəngərli” 
və b. əsərlərində görmək mümkündür. 
Bu cür yanaşmanın tətbiqini obrazların 
kimliyindən asılı olaraq ortaya çıxdığını 
da məntiqli hesab etmək olar. Bəhruz 
bəyin o dövrdə Naxçıvanın tanınmış 
adamlarından sayılan Mirzə Heydərin 

portretini başqa cür işləməsini sadəcə təsəvvür 
etmək çətindir. Bu yerdə həmin portretin 
sifariş  əsasında işlənilməsi ehtimalını da 
nəzərə alsaq, rəssamın obrazları daha real-
gerçəkçi tutumda əks etdirməsinin məqsədli 
olduğunu söyləmək olar. Etiraf edək ki, təhsil 
illərində tələbə-rəssamın klassik ənənələrlə 
səsləşən portretlər işləməsi nə qədər təbiidirsə, 
bu cür yanaşmaya onun  yaradıcılığının 
müstəqillik mərhələsində rast gəlinməsi yalnız 

onun sifarişçini narazı salmamaqdan irəli gələ 
bilərdi. Digər tərəfdən, ilk dəfə canlı rəssamı 
və onun yaratdıqlarını görən Naxçıvan hələ 
Paris deyildi.  Odur ki, belə bir şəraitdə o, nəyi 
necə çəkməyi çox yaxşı bilirdi. Rəssamın bu 
yanaşmasına bu qədər geniş münasibətimizin 
kökündə heç də onu aşağılamaq durmur. 
Ümumiyyətlə, sənətdə cərəyanları, bədii 
yanaşmaları qarşı-qarşıya qoymaq düzgün 
elmi-metodiki münasibət deyil. Belə ki, 
onların hər biri müəyyən zaman kəsiyində 
yaşananların bədii-estetik tutumda ifadəsi 
olmaqla yanaşı, özündə hər bir yaradıcının 
gerçəkliyə özünəməxsus münasibətini yaşadır. 
Odur ki, Bəhruz bəyin real tutumlu portretlərinə 
də bu aspektdən yanaşmalıyıq. Onlarda gənc 
rəssamın nümayiş etdirdiyi sənətkarlıq isə 
kifayət qədər yüksəkdir. Həm Şirin xanımı, 
həm də Mirzə Heydəri və Əsəd ağanı, eləcə 
də Nazlı xanımı  və naməlum gözəl qadını 
əks etdirən portretlərdə gənc Bəhruz bəyin 
on ilə qədər davam edən müstəqil yaradıcılığı 
dövründə qraik icra mədəniyyətinin kifayət 
qədər kamilləşdiyini görmək mümkündür. 
Etiraf edək ki, bu portretlər XX əsrin ilk 
qərinəsində yaradılan və faktiki olaraq 
yenicə formalaşmağa başlayan Azərbaycan 
realistik təsviri sənət məktəbinin başlanğıcının 
necəliyini özündə hifz edən əsərlər olduğundan 
həm də bədii-tarixi əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu yerdə onu da əlavə edək ki, yaradıcılığı 
bütünlükdə realist sənət ənənələrinə tapınan 
Bəhruz bəyin yuxarıda adları qeyd olunan 
portretlərindən əlavə,  ömrünün sonuna – 
1922-ci ilə kimi vaxtaşırı yaratdığı müxtəlif 
adamların portretlərində də  onun məhz 
gerçəkçi olmağa üstünlük verdiyini görmək 
mümkündür. Amma onun bu gerçəkçiliyi 
özünəməxsus və duyğulandırıcıdır. Bunu 
rəssamın yaxınlarını və müasirlərini əks 
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etdirən əsərləri ilə yanaşı, qaçqınlara həsr 
olunmuş portretləri də təsdiqləyir. Onların 
arasında yüksək bədii-estetik tutumuna görə 
“Oğlan portreti” (1917), “Rus dili müəllimi 
Mirzə Məhəmməd Zamanbəyovun (Zamanov) 
portreti” (1917), “Şirniyyatçı Kərbəlayi 
Heydərin portreti” (1919), “Qoca kişinin 
portreti” (1919), “Tatar kişinin portreti” 
(1920), “Qadın portreti” (1921), “Oğlanın 
portreti” (1922) və s. əsərləri xüsusilə diqqət 
çəkir.  

Gənc rəssam 1917-ci ildə çəkdiyi 
“Rus dili müəllimi Mirzə Məhəmməd 
Zamanbəyovun (Zamanov) portreti” 
əsərində bu janrda ərsəyə gətirdiyi əvvəlki 
lövhələrində nümayiş etdirdiyi  yüksək 
ustalıq ənənəsini davam etdirmişdir. 
Əsərin adından da göründüyü kimi 
portretdə Naxçıvanda rus dili müəllimi 
kimi tanınan Mirzə Məhəmməd təsvir 
olunub. Tarixdə onun adı Azərbaycanın 
görkəmli ziyalıları ilə bir sırada 
çəkilir.  O da məlumdur ki, Mirzə 
Məhəmməd Azərbaycan xanlıqlarından 
olan Naxçıvan hakimi Kərim xanın 
nəticəsidir. Əslən kəngərlilərin Bilici 
qolundandır. Bir vaxtlar Qori müəllimlər 
seminariyasında təhsil alan Mirzə 
Məhəmməd Naxçıvanda dərs deyərkən 

Bəhruz bəyin də müəllimi olubmuş. Odur 
ki, keçmiş müəllimlə gənc rəssamın bu 
təmasını haradasa Bəhruz bəy üçün bir sənət 
imtahanı da saymaq olar. Reallıqda, bir vaxtlar 
müəlliminin qarşısında şagird kimi dayanan  
balaca Bəhruz, qısa zaman kəsiyindən sonra 
bu portreti işləyərkən artıq məşhur ziyalının 
önündə öz sənətinin tanınmış peşəkarı kimi 
dayanmışdı. Bu mənada yəqin ki, rəssamın  
əsərin yaxşı alınması üçün duyulası səy 
göstərdiyi birmənalıdır. Kömürlə işlənmiş bu 

qraik lövhədə hiss olunur ki, Bəhruz bəy əldə 
etdiyi sənət vərdişlərini nümayiş etdirməyə nail 
olmuşdur. Portretin kompozisiyası,  əzalarının 
dəqiq və inandırıcı ifadəsinini şərtləndirən 
işıq-kölgə həlli klassik ənənələrə uyğundur, 
desək, həqiqəti ifadə etmiş olarıq. Lakin bu 
klassik dəqiqlikdə obrazın yaddaqalanlığını 
təmin edən emosionallıq da az deyil. Belə 
ki, əsərin bədii həllində obrazı “təntənəli 
portret” tipinə xas olan  məziyyətlərə müvaiq 
keyiyyətlərlə bələməyə çalışan rəssam  
görkəmli ziyalının duyulası bədii-estetik təsir 
gücünə malik olan portretini yaratmağa nail 
olmuşdur. Bunun üçün o, bilavasitə obrazın 
çöhrəsinin cəlbediciliyini əldə etmək üçün bir 
çox portretlərində olduğu kimi kompozisiyaya 
əlavə – köməkçi atribut-detal daxil etməmişdir. 
Məhz bunun sayəsində portretlə təmasda olan 
tamaşaçı Mirzə Məhəmmədin nüfuzedici 
baxışları ilə göz-gözə qalır. Doğrudan da neytral 
yerlik-fondan tamaşaçıya zillənmiş bu gözlər 
özündə duyulası insani keyiyyətlər daşıyıcısı 
olduğuna hər kəsi inandırmaq gücündədir. 
Onun obrazın nurlu çöhrəsinə xüsusi ifadəlilik 
verməsi də danılmazdır.  Heç şübhəsiz 
rəssam  müəlliminin portretinin cəlbediciliyini 
artırmaq üçün əsərdə digər bədii vasitələrdən 
də istifadə etmişdir. Şaquli kompozisiyanın 
bütün səthini qara rəngin dəyişkən çalarları ilə 
örtən Bəhruz bəy yalnız müəllimin ziya saçan 
çöhrəsini və onun yüzlərlə şagirdə yazmağı 
öyrədən əllərini işıq selinə bələmişdir. Bunun 
hansı təsir qoyduğunu görmək bir o qədər 
də çətin deyildir. Yeri gəlmişkən əlavə edək 
ki, tanınmış ictimai dövlət xadimi Fikrət 
Əhmədov və onun Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı fəxri  adına layiq görüılmüş oğlu 
Riyad Əhmədov Zamanbəyovlar nəslinin  
nümayəndələridirlər...

Bu yerdə deyək ki, gənc rəssam 
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B.Kəngərli.	“Rus	dili	müəllimi	Mirzə	Məhəmməd	Zamanbəyovun	portreti”.	1917.
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vurğuladığımız obrazların bədii təsirliliyini  
kömür və karandaşla çəkdiyi əsərlərlə yanaşı, 
yağlı və sulu boya ilə yaratdığı portretlərdə də 
əldə etmişdir. Bu prosesdə fərq yalnız rəssamın 
tətbiq etdiyi texnikanın müxtəliliyindən 
irəli gələn bədii-texniki xüsusiyyətlərdən 
özünəməxsus tərzdə istifadə etməsindədir. 
Gəlin əvvəlcə sulu boya ilə çəkilmiş əsərləri 
nəzərdən keçirək...
 Bədii tutumunun özünəməxsusluğuna 
görə diqqət çəkən belə lövhələrdən biri 
“Tatar (azərbaycanlı) tipi” (1920) adlanır. 

Ölçü etibarilə çox da böyük olmayan 
(16,8x22,5 sm) bu əsərdə obraz kifayət 
qədər iri təsvir olunub. Bütün üz cizgiləri 
duyulası aydınlıqla görüntüyə alınan 
obrazın rəssamın yaratdığı portretlər 
qalereyasında yaddaqalanlar sırasında 
olması birmənalıdır.  Heç şübhəsiz bunu 
şərtləndirən başlıca səbəb portretin 
yüksək bədii-estetik dəyər daşıyıcısı 
olmasıdır. 
 Qış geyimində görüntüyə alınan kişinin 
naməlum istiqamətə yönəli baxışlarında, 
onun dəqiqliyi görünən üz cizgilərində, 
işıqlı simasını əhatələyən saqqalında, 
eləcə də geyimində gənc rəssamın 
nümayiş etdirdiyi yüksək sənətkarlıq 
bir daha onun zamanında akademik 

vərdişlərə qədərincə yiyələndiyini sərgiləyir. 
Rəssamın ağ, göy, mavi, qara, qəhvəyi və yaşıl 
rənglərin təzadını onların harmonikliyinin 
əldə olunmasına yönəldə bilməsini, qədim 
milli mənəvi qaynaqlardan yaradıcılıqla 
bəhrələnməsinin nəticəsi hesab etmək olar.

Portretdə təsvir olunanın  kimliyi məlum 
olmasa da, onun rəssamın müasirlərindən 
birinin olması birmənalıdır. Belə ki. onun 
təhsil sonrası – Naxçıvanda yaratdığı 
portretlərdə daha çox Bəhruz bəyə tanış 

və yaxın olan adamların təsvir olunduğu 
təsdiqlənmişdir. İndiki halda isə rəssamın 
yaradıcılığında özünəməxsusluğu ilə seçilən 
“Tatar (azərbaycanlı) tipi”nin kimliyini hələlik 
dəqiqləşdirmək mümkün olmadı...

1921-ci ildə çəkilən  “Qadın portreti” 
rəssamın bu janrda ərsəyə gətirdiyi əsərlər 
arasında çox fərqlənir, desək, yəqin ki, 
yanılmarıq. Bu məqamda portretin yaranma 
tarixini ipucu saysaq, onda bir çox portretləri 
kimi onun da Naxçıvanda çəkildiyini ehtimal 
etmək olardı, əgər obrazın zahiri görkəmi 
suallar doğurmasaydı...  Heç şübhəsiz bunu 
şərtləndirən səbəblərdən biri təsvir olunanın 
azərbaycanlı, o vaxtların deyildiyi kimi  
desək, tatar olmamasıdır.  Ötən əsrin iyirminci 
illərində belə bir xanımın Naxçıvanda 
yaşadığını ehtimal etmək nə qədər mümkün 
olsa da, bir o qədər də çətindir. Əgər əsərin 
1921-ci ildə, yəni,  Azərbayvanda artıq sovet 
hökumətinin qurulduğu zamanda çəkildiyini 
nəzərə alsaq, onda qadının Naxçıvana 
təşrif buyuran bolşeviklərdən birinin arvadı 
olduğunu da ehtimal etmək olar. Naxçıvanda 
artıq bir rəssam kimi yaxşı tanınan Bəhruz 
bəyin fəaliyyəti bolşevikləri də cəlb edə bilərdi. 
Portretin monoxrom rəng həlli heç şübhəsiz 
gənc rəssamın qaranın incə keçidləri vasitəsilə 
obrazın cəlbediciliyini və zəriliyini əldə 
etmək istedadını əyaniləşdirib. Yeri gəlmişkən 
deyək ki, bədii həllinə görə bu əsər rəssamın 
yaradıcılığında yeganədir. Qadın gözəlliyinin 
ifadəsi bu əsərdə şaşırdıcıdır, desək, həqiqəti 
söyləmiş olarıq. Əgər bu gözəl qadının 
zahiri cizgilərinə görə məşhur rus rəssamı 
K.Brüllovun obrazlarına oxşadığını da nəzərə 
alsaq və bura  rəssamın tələbəlik illərindəki 
rus realist rəssamlığına güclü marağını əlavə 
etsək, onda əsərin bədii həllinin Bəhruz 
bəy tərəindən köhnə rəğbətini “təzələmək” 
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istəyindən irəli gəldiyini də ehtimal etmək 
olar. Ola da bilsin ki, rəssam portreti kiminsə 
sifarişi ilə işləyib. Onun sifarişçidə yox, 
rəssamda qalmasının isə müxtəlif səbəbləri ola 
bilər. Belə ki, rəssamlıq tarixində belə hallar 
çox olub. Hər halda əsər 1939-cu ildə  muzey 
üçün  onun analığından alınıb. Diqqətçəkən 
məqamlardan biri üzərində rəssamın ərəb 
qraikası ilə imzası və yaradıldığı tarix olan bu 
portreti müxtəlif zamanlarda üç sənətşünasın 
– M.Nəcəfov, K.Kərimov və N.Həbibovun 

ərsəyə gətirdikləri nəşrlərdə çəkildiyi 
tarix məlum olmayan əsər kimi təqdim 
olunmasıdır. Buna bənzər  hallar 
B.Kəngərli irsinin tədqiqində  təəssüf 
ki, tez-tez müşahidə olunur. Başqa 
sözlə desək, hələ 1947-ci ildə işıq üzü 
görən ilk nəşrdə yazılan səhv tarixlər 
və ikirlər sonrakı müəllilər tərəindən 
də mexaniki olaraq bu günümüzə kimi 
təkrarlanmışdır... 

Rəssamın obrazlar qalereyasında 
“Şirniyyatçı Kərbəlayı Heydərin 
portreti” (1919) əsəri də özünəməxsus 
yer tutur. Uzun müddət şəxsi 
kolleksiyada saxlanan bu əsər  sonralar 
üzə çıxarıldığından və muzey üçün 
yalnız 1986-cı ildə alındığından, onun 
barəsində  geniş ictimaiyyət yalnız 
bundan sonra xəbər tutumuşdur. Onu 

hələ Bakı Dövlət Universitetində oxuyan  
zaman (1951-ci il) B.Kəngərli barəsində diplom 
işi yazan mərhum sənətşünas Nadir Zamanov 
ötən əsrin səksəninci illərində üzə çıxarmış və 
bu barədə “Qobustan” toplusunda məqalə çap 
etdirmişdi. Sənətşünasın verdiyi məlumatda 
bildirilir ki, kiçik ölçülü (7x5,5 sm) bu portret 
şirniyyatçının ailəsində olub. Uzun müddət ailə 
albomunda saxlanılan portreti də N.Zamanova 
Kərbəlayı Heydərin 91 yaşlı həyat yoldaşı 

Dilbər Musayeva təqdim edib.  Ötən günləri 
xatırlayan D. Musayeva ərinin portreti çox 
bəyəndiyi üçün onu rəssamdan satın aldığını 
bildirib. Vaxtilə portreti şirniyyatçının bizim 
dövrə gəlib çatmış fotosu ilə (foto 1917-ci ildə 
Yaltada çəkilib) tutuşduran sənətşünas onlar 
arasındakı oxşarlığın birmənalı olduğunu 
da öz yazısında qeyd edib. Məlum olur ki, 
vaxtilə  Naxçıvanın Oktyabr küçəsində (sovet 
dönəmində belə adlanırdı) həm rəssamın 
dükan-emalatxanası, həm də Kərbəlayının 
dükanı varmış. Görünür elə yaxınlıq, onların 
tez-tez ünsiyyətdə olmaları bu portretin 
yaranmasına səbəb olub... 

Portretin ölçüsünün kiçik olmasına 
baxmayaraq onun bədii həllində rəssam 
obraza xas olan səciyyəvi xüsusiyyətləri çox 
inandırıcı bədii tutumda göstərməyə nail 
olmuşdur.  Doğrudan da özündə dövrünün həm 

B.Kəngərli.	“Şirniyyatçı	Kərbəlayı	Heydərin	
portreti”.	1919.
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də tarixi-etnoqraik ab-havasını yaşadan əsərdə 
Bəhruz bəy bir daha kiçik ölçülü portret ustası 
olduğunu təsdiqləmişdir. Onun göyümtül-
mavi fon-yerlikdə təqdim etdiyi şirniyyatçının 
obrazı həm də portretin digər detallarının – 
ayrıntılarının gerçəkçi-cəlbedici işlənilməsi 
ilə diqqət çəkir. Onun iri papağı, ləbbadəsi, 
həna qoyulmuş saqqalı və uzun bığları  o 
dövr adamlarına xas insani məziyyətləri əks 
etdirdiyindən əsər xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir... 

Bəhruz bəy “Qoca kişinin portreti” 
əsərində də eyni sənətkarlıq nümunəsi 
sərgiləmişdir, desək, yanılmarıq. Əlavə 
edək ki, 1920-ci illərdə ərsəyə gətirilmiş 
bu portret də kiçik ölçülüdür. Belə ki, 
sulu boya ilə çəkilmiş bu əsərin ölçüsü 
6,8x3,8 sm-dir. Bununla belə gənc 
rəssam qocanın yaşına müvaiq olan 
psixoloji yükü kifayət qədər cəlbedici 
və yaddaqalan tutumda göstərməyə nail 
olmuşdur. Qoca kişinin işıqlı yerlik-
fondan qara papaq altından tamaşaçıya 
zillənmiş baxışları və hənalı saqqalı, eləcə 
də portretin yaddaqalanlığına yönəli digər 
detalların  real təqdimatı ilk növbədə 
müəlliin yüksək sənətkarlığından xəbər 
verir. Bəhruz bəy həm bu portretləri, həm 
də digər janrlarda işlədiyi kiçik ölçülü 

əsərləri ilə özünün bənzərsizliyini bir daha 
təsdiqləmişdir. Odur ki, qətiyyətlə  Bəhruz bəy 
Kəngərlini Azərbaycan rəssamlığında kiçik 
formatlı əsərlərin böyük  və bənzərsiz ustası 
saymaq olar. 

Rəssamın portret yaradıcılığında uşaq 
portretləri xüsusi yer tutur, desək, həqiqəti 
söyləmiş olarıq. Onların ümumi sayı 30-a 
çatır. Sulu boya ilə çəkilmiş bir əsər istisna 
olmaqla, demək olar ki, qalanları zamanında 
“Yatmış uşaq” təsviri kimi səciyyələndiriliblər. 

Çox təəssüf ki, kitablarda həmin adı bəlli 
olan portretin də yaranma tarixi  düzgün 
göstərilməmişdir. Muzeydə  “Oğlan portreti” 
kimi qeydə alınmış bu əsərin rəsmi sənəddə 
1917-ci ildə çəkildiyi qeyd olunmuşdur.  Həm 
M.Nəcəfovun (1947), həm də K.Kərimovun 
(1962) yazdığı kitabda bu tarix 1919-cu 
il kimi göstərilmişdir. Əgər M.Nəcəfov 
əsəri sadəcə “Uşaq portreti” adlandırıbsa,  
K.Kərimov onu “Rəssamın qardaşının 
portreti” kimi təqdim edib. Mətndən məlum 
olur ki, əsərdə təsvir olunan rəssamın kiçik 
qardaşı Rüstəmdir. Müəllif onun sonrakı 
taleyindən də söz açaraq, onun Böyük Vətən 
müharibəsində həlak olduğunu göstərir. 
Lakin kitab üzərində işləyərkən Bəhruz bəyin 
hazırda yaşamaqda olan qohum-əqrəbası ilə 
görüşlərimiz yuxarıdakı məlumatın yalnış 
olduğunu təsdiqlədi. Düzdür, həmin əsərdə 
rəssamın ögey qardaşlarından biri  təsvir 

B.Kəngərli.	“Tatar	kişinin	portreti”.	1920.
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olunub. Amma bu Rüstəm yox, Davuddur. 
Rüstəmin Böyük Vətən müharibəsi illərində 
cəbhədə həlak olması barəsində K.Kərimovun 
yazdıqları da həqiqətə uyğun deyil. Belə ki, 
onun 1945-ci il dekabr ayının 25-də Belqorod 
vilayətinin Valuysk şəhərindən göndərdiyi 
məktuba qoyduğu fotoşəkilin arxasındakı 
yazı onun müharibədən salamat çıxdığını 
göstərir. Anasına və bacısı Tahirəyə xatirə 
olaraq göndərdiyi fotoşəkilin arxasında o, 
dostu (şəkildəki duyulan mehribançılığa 

rəğmən demək olar ki, bu qadın ya 
Rüstəmin istədiyi qadın və yaxud da 
həyat yoldaşıdır) Mariya Naumenko 
ilə təsvir olunduğunu  qeyd edib. Bu 
fotonun ən maraqlı cəhəti Rüstəmin öz 
adını Boris Şirəliyev kimi yazmasıdır.   
Vətəndən uzaqlarda bəy nəslindən 
olan Rüstəmin özünü Boris Şirəliyev 
kimi tanıtması təbii suallar doğursa da, 
bütünlükdə başa düşüləndir. Bu “başa 
düşülənliyin” məğzində ilk növbədə 
otuzuncu illər repressiyası zamanı 
Kəngərlilər nəslinin də təqiblərə məruz 
qaldığı durur. Onların əksəriyyəti 
ailəliklə həm müharibədən əvvəl, həm 
də müharibə illərində keçmiş SSRİ-nin 
müxtəlif yerlərinə sürgün olunmuş, bir 
çoxları isə vəziyyətdən çıxış yolunu 
xaricə köçməkdə tapmışdılar. Odur ki, 

Rüstəmin “Boris Şirəliyev”ə dönməsi, Bəhruz 
bəyin isə elə bolşeviklərin gəlişindən sonra bəy 
nəsli nümayəndələrinə həsr etdiyi portretlərə 
müxtəlif qeyri-müəyyən adlar verməsi də 
buradan irəli gəlmişdir...

Bu yerdə əlavə edək ki, Bəhruz bəy 
heç də Rüstəmi unutmayıb və zamanında 
çəkdiyi uşaq portretləri qalereyasında onun 
da əksi mövcuddur. Hazırda Azərbaycan Milli 
İncəsənət Muzeyində  qorunan “Yatmış uşaq” 

(1921) əsərində bilavasitə Rüstəm  təsvir 
olunmuşdur. Qırmızı geyimli oğlan uşağının 
Rüstəm olduğunu zamanında rəssamın 
bacısı Mənsurə xanım (tanınmış fırça ustası 
Xanlar Coratın (Məmmədov) anası) tez-

Rüstəmin	anasına	göndərdiyi	foto	və	onun	
arxasındakı	yazı.	25.12.1945.
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tez unudulmamaq üçün özündən cavan 
qohumlarına söyləyərmiş.

“Rəssamın qardaşının portreti” əsərində 
məhz Rüstəmin yox, Davudun təsvir 
olunduğunu təsdiqləmək bir o qədər də çətin 
olmadı. Belə ki, onun gənc yaşlarında çəkdirdiyi 
bir foto bu günümüzə gəlib çatmışdır. Elə ilk 
baxışda onların baş quruluşundakı oxşarlığı 
duymaq olur. Başqa sözlə desək, qəhvəyi – 
göyümtül köynəkli Davudun 1917-ci ildə 
tarixiləşmiş portretindəki cizgilərlə sonralar 
ağ-qara fotoda əbədiləşəcək əlamətlər arasında 

oxşarlıq danılmazdır. 
Rəssamın 1920-1921-ci illərdə 

çəkdiyi uşaq portretindəki (“Yuxudan 
oyanmış uşaq” və üç “Yatmış uşaq” 
əsəri) qız isə bacısı Gültacdır. Bu qısa 
tutuşdurmalara əsasən demək olar ki, 
Bəhruz bəyin həqiqətən də Şirin xanımla 
əmisi Qədir ağanın izdivacından iki 
qardaşı dünyaya gəlib (üçüncü uşaq isə 
Gültac olub). Davud onların böyüyü, 
Rüstəm isə kiçiyi olub. 

Bəhruz bəyin kiçik uşaqlara həsr 
olunmuş əsərləri arasında 1919-cu ildə 
çəkilmiş bir-neçə akvarel və karandaşla 
işlənmiş qraik lövhə mövcuddur. 
Zahirən onlarda təsvir olunan uşaq 
müəyyən qədər Rüstəmə oxşasa da, 

üzərindəki qeyddə burada qız uşağının təsvir 
olunduğu göstərilib. Bakı muzeyində saxlanan 
bu portretlərin üçü də “Yatmış uşaq” adlanır. 
Onlardan birinin üzərində təsvir olunanın 
yanvarın 23-də anadan olduğu, martın 14-də 
vəfat etdiyi və 51 gün yaşadığı qeyd olunub. 
Müəllif elə burada şəkilin 1919-cu ilin 1 
oktyabrında çəkildiyini qeyd edib. O biri iki 

B.Kəngərli.	“Yatmış	uşaq”
(rəssamın	qardaşı	Rüstəm).	1921.

Rüstəm	Kəngərli.	
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B.Kəngərli.	“Qız	portreti”
(rəssamın	bacısı	Tahirə).	1913.

B.Kəngərli.	“Qız	surəti”
(rəssamın	bacısı	Mənsurə).	1922.
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B.Kəngərlinin	bacısı	Gültac	və	ona	həsr	olunmuş	rəsmlər.	1920-1921-ci	illər.
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şəkilin arxasında da şəkillərin sentyabr və 
oktyabr ayında işləndiyi yazılıb. Görəsən mart 
ayında vəfat edən uşağın portretini rəssam 
niyə yeddi ay sonra çəkib, özü də üç variantda? 
Görüntüyə əsasən demək olar ki, o, heç də iki 
aylıq yox, ən azı bir yaşındadır. Əlavə edək 
ki, Naxçıvan muzeyində həmin vəfat etmiş 
uşağın karandaşla çəkilmiş portreti var. Uşağı 
gözüyumulu təsvir edən bu əsərin üzərində də 
bu qızın  51 gün yaşadığı qeyd olunub...

Bəhruz bəyin qardaş və bacılarının bizim 
dövrə gəlib çatmış fotoşəkillərinə 
əsasən rəssamın çoxsaylı uşaq 
portretlərini bilavasitə doğmalarına 
həsr etdiyini təsdiqləmək mümkün 
olmuşdur. Bu fotolarda yaxınları 
nisbətən yaşlı olsalar da, onların baş 
quruluşuna, əzalarına və üz cizgilərinə 
görə kimlikləri təsdiqlənmişdir. Bu 
mənada qəhvəyi-göyümtül geyimli 
uşağın (“Oğlan portreti”. 1917. Kağız, 
sulu boya.16x14,5sm) qardaşı Davud, 
qırmızı köynəkli oğlanın (“Yatmış 
uşaq”.1921. Kağız, sulu boya. 
6,3x8,4sm) rəssamın kiçik qardaşı 
Rüstəm olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 
Ən kiçik bacısı Gültacın körpəlik 
təsvirlərini digər bir-neçə əsərdə 
(“Yatmış uşaq”. 1920-1921. Kağız,sulu 
boya. 6,4x3sm; “Yuxudan oyanmış 

uşaq”. 1921. Kağız, tuş, qara sulu boya. 
6x3sm; “Yatmış uşaq”. 1921. Kağız, sulu 
boya. 9,3x7sm və “Yatmış uşaq”. 1920-ci 
illər. Kağız, sulu boya. 15,5x12,4sm) görmək 
mümkündür.

Yəqin ki, Bəhruz bəy evlərindəki digər 
uşaqları da unutmayıb. Lakin onların rəsmləri 
bizim dövrə gəlib çatmadığından haqqında heç 
bir söz demək mümkün deyildir. Bununla belə 
rəssamın qraik irsinə saldığımız “nüfuzedici” 

B.Kəngərli.	“Oğlan	portreti”
(rəssamın	qardaşı	Davud).	1917.
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B.Kəngərlinin	51	gün	yaşamış	bacısına	həsr	etdiyi	əsərlər.	1919.
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işıq onun bacılarına – Tahirə və Mənsurəyə həsr 
etdiyi qaralama rəsmini üzə çıxarmağa imkan 
verdi. Karandaşla çəkilmiş bu rəsmlərdən biri 
– Mənsurənin portreti rəssamın “Azərbaycan 
tipləri” adlanan albomundadır. Məhz 51 
səhifəlik albomdakı 336 eskiz xarakterli 
rəsmdən biri onun bacısı Mənsurənin qısa 
müddətdə çəkilmiş portretidir. Naxçıvan 
muzeyində saxlanan bir rəsmdə isə Tahirə 
təsvir olunub. Karandaşla çəkilmiş rəsm real 
bədii həlli ilə diqqət çəkir. 

Həyat elə gətirib ki, Tahirə və 
Mənsurə bacıları həm də quda olublar. 
Belə ki, Tahirənin nənəsinin adını 
daşıyan qızı - Şirin xanımla Mənsurənin 
rəssam oğlu Xanlar ailə həyatı qurublar 
və hal-hazırda Bakıda yaşayırlar. 

Rəssamın uşaq portretləri 
barəsində ikirlərimizi yekunlaşdırar-
kən, demək istəyirik ki, bu çoxsaylı 
portretlərin bilavasitə onun doğmalarına 
həsr olunduğu birmənalıdır. Bu 
rəsmlərdə təsvir olunan uşaqların 
çox müxtəlif pozalarda təsvir olun-
masına rəğmən, demək olar ki, onlar 
Kəngərlilərin evində – davamlı 
müşahidələrin nəticəsində çəkilmişdir. 
Bunu isə yalnız həmin uşaqlara çox 
yaxın adam həyata keçirə bilərdi. Bu 
mənada Bəhruz bəyin qardaşlarını 

yatmış vəziyyətdə görüntüyə alması təbii qəbul 
olunur. Uşaq portretləri arasında Davudun 
rəssam qarşısında arzulanan poza almasını isə 
onun digər qardaşları arasındakı yaş fərqi ilə 
əlaqələndirmək olar...

Bəhruz bəyin zamanında həm təbliğat, 
həm də qazanc məqsədilə hazırladığı “Naxçıvan 
yadigarı” albomlarında müxtəlif janrlarla 
yanaşı, portretlər də yer almışdır. Rəssam 
tərəindən hazırlanan belə albomlar sayca çox 

olsa da, bu gün onlardan yalnız biri Azərbaycan 
Milli İncəsənət Muzeyində qorunmaqdadır. 
Onlar  kiçik ölçülüdürlər. Elə Bakı muzeyindəki 
albomun ölçüsü  (9,5x7,5 sm) də dediyimizi 
təsdiqləyir.  Albomdakı on doqquz rəsmin  ikisi  
portret janrında işlənib. Bu  rəsmlər toplusunun 
sonunda yer almış bu portretlərin birində əyni 
çuxalı, orta yaşlı kişi, digərində bəyaz saqqallı 
nurani qoca təsvir olunub. Hər iki portret real-
gerçəkçi bədii həlli ilə diqqət çəkir. Bunu sakit 
və işıqlı fon-yerlikdə təqdim olunmuş naməlum 
obrazların onları səciyyələndirən cizgilərinin 
aydınlığı şərtləndirir...

İşıqlı-göyümtül fon-yerlikdə proil 
təsvir olunmuş qocanın nurlu siması onun 
açıq qəhvəyi-sarı rəngli əbası, qara-qəhvəyi 
papağının əhatəsində aydın və cəlbedici 
görünür. 

B.Kəngərli.	“Naturaçının	portreti”.	1913.
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Elə tamaşaçı ilə üzbəüz təqdim olunmuş 

kişinin portretində eyni bədii –estetik dəyərləri 
görmək mümkündür. Başqa sözlə desək, açıq 
bozumtul fon-yerlikdə görüntüyə alınmış 
orta yaşlı kişinin  çöhrəsinin işığını özündə 
cəmləşdirən nüfuzedici baxışların təsirliyini 
şərtləndirən bədii məziyyətləri isə onun  
çuxasının açıq mavi, dəri papağının qəhvəyi-
qara rəngləri şərtləndirib...

Rəssamın portret yaradıcılığında bir 
əsgər təsviri də vardır. Portretə bu vaxta 
qədərki münasibətin fərqli olmasına rəğmən 

ondan bir qədər ətralı söz açmaq 
istəyirik. “Əsgər” adlanan bu portret 
1928-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Muzeyinin kolleksiyasına  daxil olub və 
sonradan ayrıca Azərbaycan İncəsənət 
Muzeyi yaradılanda onun mülkiyyətinə 
çevrilib. 1947-ci ildə rəssamın vəfatının 
25 illiyi münasibətilə təşkil olunan 
sərginin kataloqunda (ön sözün müəllii 
M.Nəcəfov) sulu boya ilə çəkilmiş bu 
əsər “Əsgər” adı (əsərin 1921-ci ildə 
yaradıldığı qeyd olunub) ilə ictimaiyyətə 
təqdim olunub. Həmin müəlliin 1957-
ci ildə nəşr olunmuş “Bəhruz Kəngərli” 
kitabının kataloq hissəsində isə portret 
tarixi məlum olmayan əsərlərin sırasında 
göstərilib. Mətndə isə belə yazılıb: 

“Kəngərlinin əsərləri içərisində güman ki, 
1921-ci ildə çəkdiyi “Qızıl əsgər” şəklini 
xüsusilə qeyd etmək lazımdır”. 

Sənətşünas K.Kərimov isə 1962-ci ildə 
çap olunmuş “Bəhruz Kəngərli” kitabında 
bu əsəri belə təqdim edib: “Kəngərlinin 
portret əsərlərindən danışarkən rəssamın 
yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutan “Qızıl 
əsgər” portretini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 
Çox güman ki, 1921-ci ildə çəkilmiş bu əsər 
Naxçıvanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan 

sonra rəssamın yaradıcılığında əmələ gəlmiş 
dəyişikliyi, onun mövzusunun yeni ictimai 
məzmun  və motivlər hesabına genişlənməsini 
əks etdirən əsərlərindən indiyə kimi mühaizə 
edilmiş yeganə nümunədir”. 

Bu yerdə əlavə edək ki, sovet dönəmində 
iki tanınmış sənətşünasın bu əsərin “Qızıl 
əsgər”ə həsr olunması barəsində qənaətləri 
digər müəllilərin müxtəlif səpkili yazılarında 
da təkrarlanıb. 2012-ci ildə isə gənc sənətşünas  
Əsəd Quliyev müəllii olduğu “XX əsr 
Azərbaycan incəsənəti haqqında oçerklər”  
kitabında bu obraza çox fərqli münasibət 
bildirib: “Bu portret səhv olaraq sovet dövrünün 
əsgəri kimi qələmə verilir. Əslində, bu heç 
də belə deyil. Burada rəssam Azərbaycan 
Demokratik Cumhuriyyətinə olan sayğısını 
nümayiş etdirərək milli ordumuzun əsgərini 

B.Kəngərli.	“Kişi	portreti”.	1919.
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B.Kəngərli.	“Dövlətli	müsəlman	xanımı”	(“Naxçıvan	gözəli”).	1917.
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təsvir etmişdir. Bunu təsvir edilmiş əsgərin 
geyimindən və silahından da görmək olar. 
Yenicə yaradılmış Demokratik Cümhuriyyətin 
çox çətinliklə yaratdığı ordunun əsgərinin 
ayaq geyimi – çarıx buna bariz nümunədir. 
Bu təsvir rəssamlığımızda milli ordumuzun 
əsgərinin yeganə bədii təsviridir”. 

Kim haqlıdır? Təbii ki, bu suala aydınlıq 
gətirə biləcək başlıca dəlil əsərin çəkildiyi 
vaxtın dəqiqləşdirilməsi ola bilərdi. Lakin 
müəllif əsərin üzərində tarix göstərmədiyindən 
bunu müəyyən etmək bir qədər çətindir. 

Obrazın kommunist rejimi ilə əlaqəli 
olmasının yaradıcılıqlarını əsasən 
“sosialist realizmi”nin təriinə həsr etmiş 
sənətşünaslar tərəindən söylənilməsi, 
təsvirdəki adamın sovet dövrünün 
əsgəri olmasının vurğulanması haradasa 
təbii görünə bilər. Amma təkcə bu əsəri 
məşhur bəy nəslindən olan rəssamın 
yaradıcılığında əmələ gəlmiş dəyişikliyin 
əlaməti kimi qəbul etmək mübahisəlidir. 
Düzdür, bizim dövrə gəlib çatmasa da, 
həm M.Nəcəfov, həm də K.Kərimov, 
eləcə də Bəhruz bəyin tələbəsi olmuş 
A.Qazıyev rəssamın sovet hakimiyyəti 
illərində Marks və Engelsin, eləcə də 
bolşeviklərin rəhbəri Leninin portretlərini 
çəkdiyini, inqilabi bayramlarda şəhərin 

bəzədilməsində iştirak etdiyini yazırlar. 
Bunu istisna etmək olmaz. Belə ki, Bəhruz 
bəy o vaxt Naxçıvanda rəssam kimi kifayət 
qədər tanınırdı və onun sifarişlə belə işləri 
görməsi mümkün idi. Amma düşünürük ki, 
Bəhruz bəy bunu kimlərəsə yarınmaq üçün 
etməzdi. Bu mənada əsgərin başında məşhur 
“Budyonovka” adlanan hərbi papaq olsa da, 
rəssamın onu yeni sistemin tələblərindən 
fərqli-ideallaşdırmaqdan uzaq, yəni, real – 
miskin bir görkəmdə, dizi cırıq şalvarda  təsvir 

etməsi də, dediklərimizi təsdiqləyir. Bununla 
belə, kitab üzərində çalışarkən biz əsgərin 
şəklini hərb tariximizin tədqiqatçılarına 
göstərməklə, onun hansı sistemin təmsilçisi 
olduğunu müəyyənləşdirdik. Məlum oldu 
ki, təsvir olunanın geyiminin miskinliyinə 
baxmayaraq, o, yeni – kommunist rejiminin 
qoruyucusudur...

Rəssamın portret yaradıcılığı ilə tanışlığı 
onun “Avtoportret”i ilə tamamlamaq istərdik. 
Gənc rəssam özünün sonuncu “Avtoportret”ini 

B.Kəngərli.	“Əsgər”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Naturaçı”	(fraqment).	1914.

B.Kəngərli.	“Naturaçı”	(fraqment).	1913.
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vəfatından iki il əvvəl işləyib.  Sulu boya ilə 
çəkilən əsərdə bizə baxan 28 yaşlı Bəhruz 
bəy yaşından daha böyük görünür. Rəssam 
sulu boyanın şəffalıq imkanlarından bütün 
gücü ilə istifadə etməklə, onun hələ də 
“təravətini” saxladığını vurğulamağa çalışsa 
da, o, arxada qalan ömrünü duyulası və təzadlı 
yaşantılarla baş-başa qalmaqla keçirməsinin 
izioloji durumunda izsiz ötüşmədiyini 
gizlədə bilməmişdir. Palitrası adətən nikbin 
boyaların imkanlarının nümayişinə tapınan 
Bəhruz bəy avtoportretində  fəhmən bu 

rəng coşğunluğundan  imtina etmək 
məcburiyyətində qalıb, desək, yanılmarıq. 
Yerlik – fondan başlayaraq onun 
geyiminin və çöhrəsinin bədii tutumunda 
ənənəvi gücünü “itirmiş” rənglərin 
tamam fərqli ovqat ifadə etməyə yönəlişi 
kifayət qədər duyulandır. Çöhrəsindəki 
duyulası düşündürücü məsumluqda 
izioloji tutumun öləziməsinin işartıları 
da rəssam təqdimatında duyulmaqdadır...

Bəhruz bəy Kəngərlinin portret 
yaradıcılığı həm də onun bu janra aid 
əsərlərində nümayiş etdirdiyi yüksək 
sənətkarlığı vurğulamağa imkan verir. 
Onun tələbəlik dövründə ərsəyə gətirdiyi 
portretlərdə müşahidə etdiyimiz “yaxı 
oyunları”, çox kiçik bir məsafədə üz 

əzalarına xas səciyyəviliyi real-gerçəkçi 
tutumda ifadəetmə bacarığı və təzadlı yaxılar 
ritminin bütövlüyünü əldə etməklə, obrazların 
cəlbediciliyinə və inandırıcılığına nail 
olması gənc rəssamın yaradıcı potensialının 
nəhayətsizliyini sərgiləyir. 

Bəhruz bəyin  portret yaradıcılığı 
barəsində ikirlərimizi yekunlaşdırarkən 
demək istəyirik ki, ömrünün sonuna kimi 
fırçasını əldən qoymayan rəssam müasirlərinin 
obrazlarını tarixin yaddaşına köçürməkdən 

usanmayıb. Onun bədii irsi ilə yaxından 
tanışlıq göstərir ki, rəssam özünün yaxınlarının 
təsvirlərindən ibarət olan məşhur uşaq 
rəsmlərini bir-neçəsini 1922-ci ilin yanvar 
ayında işləyib. Onların icrasında nümayiş 
olunan sənətkarlığın yüksək səviyyəsi göstərir 
ki, ruhu təravətli olan rəssam hələ də yaşayıb-
yaratmaq əzmindədir. Amma hər şey birdən-
birə dəyişdi və Bəhruz bəyin başının üzərində 
“Domokl qılıncı” kimi asılı qalmış xəstəlik öz 
işini gördü. Bir ay sonra gənc rəssam həyatla 
vidalaşmalı oldu... 

B.Kəngərli.	“Bektaşilər”	.	1911.
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B.Kəngərli.	“Qırmızı	yaylıqlı	qız”.	1920.
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B
əhruz bəyin portretləri barəsin-
də yuxarıda başladığımız tanış-
lığı sonda onun həm də ölçüyə-

gəlməz tarixi əhəmiyyətə malik “Qaçqınlar” 
silsiləsinə yönəltmək istəyirik. Elə bu səbəb-
dən də bu silsiləni ayrıca şərh etməyə ehtiyac 
duyduq.

Öncə vurğulamaq lazımdır ki, Bəhruz 
bəy Kəngərli irsinin əvvəlki tədqiqat-
çıları rəssamın yaradıcılığında önəmli 
mərhələ kimi dəyərləndirilə biləcək bu 
portretlərin ifşaedici yükünü duyulası 
dərəcədə  oxucuya çatdırmamışlar. Başqa  
sözlə  desək, Qərbi Azərbaycandan – Er-
mənistandan Naxçıvana pənah gətirən bu 
qaçqınların azərbaycanlı olmaları vurğu-
lanmamışdır. Tanınmış sənətşünaslardan 
birinin bu qaçqın portretlərini müəlliin 
daşnak və müsavatçıların əməllərinə eti-
razı kimi dəyərləndirməsi də bu gün onu 
oxuyanlarda acı gülüş doğurur, desək, 
yanılmarıq.  Yalnız rəssamın anadan ol-
masının 120 illiyi ilə əlaqədar 2012-ci 
ildə işıq üzü görən son nəşrlərdə xalqı-
mıza yönəli baş verən erməni təcavüzü 

pislənilmişdir...
 Xalqımızın  zəngin ənənələrə malik olan 
təsviri sənəti onun çoxəsrlik tarixi ilə bərabər 
təşəkkül tapmasına baxmayaraq nədənsə 
müxtəlif tarixi hadisələrin axarında  ölkənin 
həyatında yaşananların bədiiləşdirilməsində 
çox gecikmişdir. Etiraf edək ki, indiki müasir 
dövrdə belə çox vaxt sənətkarlarımız öz 
dövrünün aynası olmaları kimi vətənpərvərliyə 
köklənmiş yaradıcılıq vəzifəsinin icrasını 

unudurlar. Yalnız bu gün duyulası zaman 
distansiyasından bu unutqanlığın bütünlükdə 
şərəli keçmişimizin real bədii-tarixi  
mənzərəsinin yaradılmasına mane olduğunu 
görə bilirik. 

Azərbaycan rəssamlığı yalnız XX 
əsrin əvvəllərində Bəhruz bəy Kəngərlinin 
çəkdiyi “Qaçqınlar” adlı silsilə əsərləri ilə 
erməni təcavüzünün silinməz izlərini özündə 
yaşadan  ifşaedici sənət nümunələri yaratmağa 
nail oldu. Ölkəmizin sovetləşməsindən 
sonra isə İrəvanda həmin qanlı münaqişənin 
şovinist təşəbbüskarlarına abidə ucaldılsa da 
(sonradan həmin abidəyə hətta SSRİ Dövlət 
mükafatı verildi), Bakıda azərbaycanlı – 
sovet rəssamlarına həmin “erməni-müsəlman 
müharibəsi”nə bədii münasibət göstərməyə 
imkan verilmədi. Bütün bu dolayısı qadağalar 
həm də təsviri sənətimizdə xalqımızın keçib 
gəldiyi şərəli keçmişi sonrakı nəsillər 
üçün örnək ola biləcək tarixi tutumlu bədii 
nümunələrdə əbədiləşdirməyə mane oldu. Bu 
səbədən də  XX əsrin sonlarında  yenidən baş 
qaldıran tarixi erməni məkrini-təcavüzünü 
beynəlxalq səviyyədə ifşa edə biləcək bədii-
tarixi əsərlər-dəlillər çıxarmaqda çətinlik 
çəkdik. Bu gün həmin boşluğun aradan 
qaldırılmasına duyulası ehtiyac hiss olunur, 
desək, həqiqəti söyləmiş olarıq...

Elə sənətkarlar var ki, sağlığında, 
elə sənətkarlar da var ki, yaradıcılığı 
zamanın sınağından sonra ölməzlik 
qazanır, yaratdıqlarının bədii-tarixi dəyəri 
yüksəlir. Əsrlərin qovşağında yaşayıb-
yaratmış görkəmli fırça ustası Bəhruz bəy 

“Qaçq¯nlar” silsil¬siİ
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Kəngərli də ikincilərdən olub. Bu mənada 
rəssamın zamanında öz müasirlərini –qaçqın 
soydaşlarını əks etdirən silsilə portretlərinin 
təkzibolunmaz tarixi-bədii ittiham olduğu bu 
gün də  danılmazdır. Bu yerdə bir daha deyək ki, 
az qala bir əsrə yaxın tarixi olan bu əsərlərdən 
qarşı tərəin ittihamında demək olar ki, bədii-
tarixi vasitə kimi istifadə olunmamışdır. Kimin 
ağlına gələrdi ki, Bəhruz bəyin ötən əsrin 
əvvəllərində çəkdiyi “Qaçqınlar” silsiləsini  
yüz ildən sonra bir daha – mənfur düşmən 

xislətini ifşa edən bədii fakt kimi 
xatırlamalı olacağıq. Unutqanlığımızla 
bələnmiş həmin rəsmləri əsrlərin 
qovşağında çəkilmiş ürəkağrıdan kino 
kadrları ilə, fotoşəkillərlə tutuşdursaq, 
tarixiləşmiş səhnələrlə qoşalaşdırsaq, 
kifayət qədər oxşar cəhətlər taparıq. Biz 
şübhə etmirik ki, vaxtı ilə Bəhruz bəy 
1918-1921-ci illərdə Ermənistandakı 
dədə-baba yurdlarından qovulub 
Naxçıvana pənah gətirmiş qaçqın 
soydaşlarımızın portretlərini yadda-
şımızın korşalmaması üçün işləmişdi. 
Bunları ona sifariş edən də, satın 
alan da olmamışdı. Amma gənc 
rəssamımız böyük vətənpərvərlik 
nümunəsi göstərib başımıza gələnlərin 
bədii salnaməsini yaratmışdı. Əminik 
ki, rəssam Canfəda, Avşar və digər 

kəndlərdən, bölgələrdən olan qaçqınların 
tükürpədici zahiri görkəmini, gözlərindəki 
ümidsizlik notlarını əbədiləşdirməklə sanki 
bizə bunları unutmamağı vəsiyyət etmişdi. 
Əslində, 1918-1920-ci illərdə yaşanan acıların 
canlı salnaməsi olan bu portretlər danılmaz 
tarixi sənədə çevrilən, erməni təcavüzünə 
qarşı sənətkar ittihamı kimi səslənən  və heç 
vaxt əhəmiyyətini itirməyəcək bir bədii irsdir, 
desək, həqiqəti söyləmiş olarıq.Təkcə elə bu 

silsiləyə görə Bəhruz bəy Kəngərli hər cür 
təqdirə layiqdir...

“Qaçqınlar” silsiləsini otuza qədər əsər 
təşkil edir. Onların çoxu Azərbaycan Milli 
İncəsənət Muzeyində, bir hissəsi isə rəssamın 
Naxçıvandakı muzeyində qorunur. Bəhruz bəy 
bu portretləri  sulu boya ilə çəkmişdir. Sulu 
boya rəssamın sevimli texniki vasitələrindən 
olsa da, ehtimal etmək olar ki,  o, onsuz da 
dərd-sərə bələnmiş  ovqatda olan insanları 
vaxtını çox almaq istəməmiş, çox qısa 
müddətdə onların real görüntülərini yaratmağa 
çalışmışdır. Rəssamın bu portretlərin hər 
birinə zaman baxımından  az vaxt sərf etsə 
də, bu, həmin əsərlərin  zamanların ən çətin 
sınaqlarından çıxıb, bu gün ifşaedici ittiham 
qaynağına çevrilməsini şərtləndirə bilmişdir...

B.Kəngərli.	“Qaçqın	qadın”.	1919.
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Qaçqın taleyini yazmağa məhkum olan 
soydaşlarımıza həsr olunmuş bu portretlərin 
hər biri faciəvi – dramatik ruhuna görə 
bənzərsizdir, desək, yanılmarıq. Rəssam 1919-
cu ildən yaradıcılıq axtarışlarını qaçqınların 
taleyinə yönəltmişdir. Bəlkə də o, bu portretlər 
silsiləsini ömrünün axırına qədər çəkəcəyini 
düşünməmişdi. Amma iş elə gətirdi ki, gənc 
rəssam Tanrı tərəindən ona ayrılmış ömür  
payının son üç ilini  missiyasına müvaiq qaçqın 
taleyini bədiiləşdirməyə, milli tariximizin ən 
ağrılı səhifələrindən birini əbədiləşdirməyə 

həsr etdi. Amma səsə həsrətli günlərini 
yaşayan gənc rəssam təkcə isti 
ocaqlarından perik düşmüş soydaşlarının 
portretini çəkməklə kifayətlənmirdi. 
Özünün maddi cəhətdən  ehtiyacı olsa 
da, o, qaçqın uşaqları ya  evlərinə, ya da 
emalatxanasına gətirər, onları yedizdirər, 
pal-paltar verər və sonra da onların 
şəkillərini çəkərdi...

“Qaçqın qadın” (1919) əsəri 
rəssamın sonradan silsiləyə çevriləcək 
“Qaçqınlar”ının birincilərindən olub. 
Şaquli kompozisiyada görüntüyə alınan 
bu portretdə detalların-ayrıntıların 
klassik anlamda bir araya “gəlməməsi” 
də  gənc rəssamın gücsüzlüyündən daha 
çox, başına gələnləri hələ sona qədər 

dərk etməkdə çətinlik çəkən qadının bu ürək 
ağrıdıcı görkəmini şərtləndirən zamana müəllif 
etirazının ifadəsidir.  Qadının xırda qırmızı 
naxışları sərt qatların içində itib-batan bəyaz 
paltarının üzərindən geydiyi jaketin cırıqları 
yaşanan faciənin “isti”liyinə işarə kimi 
qəbul olunur. Qaçqın qadınının geyimindəki 
pərakəndəliyin duyulanlığı ilə əhatələnmiş 
narahat baxışlı çöhrəsindəki aydınlıq haradasa 
təsvirdə təzadın mövcudluğunu şərtləndirir. 
Rəssamın obrazı yurda bağlılığın rəmzi kimi 

düşünülən işıqlı mənzərə fonunda təqdimatı 
təsvirin daşıdığı psixoloji gərginliyi daha da 
qabardır, desək, yanılmarıq...

Yaşanmış faciənin dramatikliyinin daha 
da gücləndirilməsini rəssamın “Əyləşmiş 
qaçqın oğlan” (1920) əsərində müşahidə 
etmək mümkündür. Bu portret təqdimat 
baxımından əvvəlkindən bir qədər fərqlənir. 
Belə ki, duyulası dərəcədə qabarıq təsvir 
olunan obrazın arxasındakı fon-yerlik neytral 
olmaqla, ikir dağıdıcı deyil. Daha dəqiq desək, 
rəssam yaşantılara bələnmiş qaçqını tamaşaçı 
ilə göz-gözə qoymuşdur. Cırılmış pal – paltarı 
ilə başındakı iri “çoban papağı”nın  bir-birini 
tamamlayan düşündürücü tutumu əslində 
qaçqın həyatını yaşamağa məhkum olmuş 

B.Kəngərli.	“Əyləşmiş	qaçqın	oğlan”.	1920.
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yeniyetmənin ruhuna hopmuş intiqam hissini 
qabartmağa, onun həm də narahat – nüfuzedici 
baxışlarına ötürülməsini şərtləndirmişdir...

“Yaylıqlı qız” (1920), “Qaçqın İmran 
çanta ilə” (1921), “Qaçqın oğlanın portreti” 
(1921), “Gənc qadının portreti” (1921) və 
s. portretlərdə də rəssam gerçəkçi bədii 
vasitələrlə Naxçıvanda rastlaşdığı qaçqın 
uşaqların yaddaqalan obrazlarını yaratmağa 
nail olmuşdur. 

Bəhruz bəy Kəngərlinin “Qaçqın lar 
arabada” (1921) əsərində isə yurd-
yuvasını itirmiş soydaşlarımızın 
Naxçıvana gəlişi təsvir olunub. 
Mənzərə ilə əlaqəli təqdim olunmuş 
motiv cəlbedici və yaddaqalandır.

“Gənc qızın portreti” (1920), 
“Əyləşmiş qadın” (1920), “Ayaqyalın 
qadın” (1920). “İki qadın iquru” 
(1920), “İki qaçqın qız” (1920) və 
“Yaycı kəndindən qaçqın oğlan” 
(1921) əsərlərində isə Bəhruz bəy 
kompozisiyaların formatını bilərəkdən 
dəyişdirmişdir. Belə ki, əgər bir qədər 
yuxarıda adlarını çəkdiyimiz  və 
qısa şərhini verdiyimiz portretlərdə 
obrazlar daha yaxından görüntüyə 
alınmışdılarsa, indi haqqında söz 
açmaq istədiyimiz əsərlərdə isə qaçqın 
yeniyetmələr bütöv – ayaqdan başa kimi 

təsvir olunublar.  Yuxarıda vurğuladığımız 
kimi rəssamın obrazları bu formatda təqdim 
etmək istəyi, həm də onların yalın ayaqlarını 
göstərmək niyyətindən irəli gəlmişdir. Bu 
vurğulama – niyyət ilk növbədə ölüm təhlükəsi 
altında doğma ocaqlarını tələm-tələsik tərk 
etməyə məcbur olmuş insanların zamanında 
gərginliyə bələnmiş yaşantılarla baş-başa 
qaldıqlarına bədii işarə kimi qəbul olunur. 
Rəssamın sulu boya texnikasına özünəməxsus 

münasibətini əks etdirən yaxı oynaqlığının 
belə portretlərə duyulası ekspressiya bəxş 
etdiyi də birmənalıdır. Bu portretlərdə 
müxtəlif xarakterli çöhrələr istisna olmaqla, 
kompozisiyanı təşkil edən qalan hissələr 
oynaqlığı hiss olunan yaxılarla örtüldüyündən 
obrazların fərdi yaşantıları aydın duyulur.

Bəhruz bəyin 1920-ci ildə çəkdiyi “İki 
qadın iquru”nu Naxçıvan mənzərəsi fonunda 
təsvir etməsini də müəlliin əsərə əhatəlilik və 
məkan konkretliyi vermək istəyi kimi qəbul 
etmək olar. Möhtəşəm İlandağın və hündür 
minarəli məscidin qarşısında görüntüyə alınan 
qadınların fərqli yaşantılara bələndiklərini 
duymaq da çətin deyil.  Belə ki, onlardan biri 
geniş açılmış gözlərini tamaşaçıya zilləsə də, 
digəri rəssamın onların göstərdiyi diqqət və 
qayğıya baxmayaraq baxışlarını naməlum 
istiqamətə yönəltməklə, hələ də itirdiklərinin 
həsrətində olduğunu sərgiləməkdədir. Bu yerdə 
deyək ki, ölçü etibarilə bir o qədər də böyük 
olmayan (13,9x18,2 sm) bu qraik əsər ilk 
baxışda portret janrının tələbələrinə müvaiq 
görünsə də, bədii-estetik və psixoloji tutumuna 
görə süjetli tablo təsiri bağışlayır. Təbii ki, bunu 

B.Kəngərli.	“İki	qadın	iquru”.	1920.
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şərtləndirən başlıca səbəb, kompozisiyaya 
daxil edilmiş iqurların və müxtəlif ayrıntıların 
məna-məzmun daşıyıcılığının məhdud 
çərçivədə qalmamasıdır. Bu önəmli bədii 
məziyyətin rəssamın “Ayaqyalın qadın” (1920), 
“Qaçqınlar” (1921), “İki qaçqın qadın” (1920), 
“Oturmuş oğlan” (1920) və “Əyləşmiş qadın” 
(1920) lövhələrində müşahidə olunmaması da 
göstərir ki, bununla dolayısı həm də janrların 
qovşağına nail olan müəllif bütünlükdə əsərin 
təsirliliyinə nail ola bilmişdir. 

  Rəssamın iri planda təqdim etdi-
yi qaçqın portretlərində də onun insan 
psixologiyasına nüfuzetmə bacarığına 
malik olduğunu görmək mümkündür. Bu 
mənada onun “Qaçqın oğlan” (1920), 
“Avşar kəndindən qaçqın qız Cümsün” 
(1921), “Cavan oğlan” (1921), “Qaçqın 
qız” (1921), “Canfədalı kəndindən qaçqın 
oğlan” (1920),“Cavan oğlanın portreti” 
(1920), “Qırmızı yaylıqlı qız” (1920) və 
digər portretlərinin adını çəkmək olar. 

 “Qırmızı yaylıqlı qız” lövhəsində 
obraz tərəindən yaşanan özünəməxsus 
psixoloji yaşantının ifadəsində rəssamın 
nümayiş etdirdiyi sənətkarlıq sözün əsl 
mənasında heyranedicidir. Yeniyetmə 
qızın geyimindəki səliqəsizliyin ekspres-
siv tutumu qarşısında onun aydın baxışlı 

çöhrəsi kifayət qədər cəlbedici və mənalıdır. 
Doğrudan da bu qızın çöhrəsindəki ovqatın 
kövrəkliyini duymamaq çətindir. Onun niga-
ran baxışları ilə “qaçan” dodaqlarının qovşa-
ğının duyulanlığı ilə rəssamın obrazın ümumi 
tutumunun yaddaqalanlığını əldə etmişdir, 
desək, yanılmarıq...

Bəhruz bəyin 1920-ci ildə yaratdığı 
“Canfədalı kəndindən  qaçqın oğlan” lövhəsi 
də psixoloji yaşantılarının qabarıqlığına görə 
diqqət çəkir. Portret üçün seçilmiş yerlik-fondan 

başlayaraq geyimində geniş tətbiq olunan yaxı 
oynaqlığı, portretin təsirliliyinə xidmət edən 
bədii-texniki “pauza”larla taleyinə qaçqınlıq 
taleyi yazılmış yeniyetmənin obrazının 
zənginliyini şərtləndirmişdir. Geyimi ilə 
papağının tünd rəngləri arasından tamaşaçıya 
tuşlanmış işıqlı çöhrəsində ümidsizliklə 
gələcəyə inam qoşalaşdığından əsərin təzadlı 
duyğular aşılaması hiss olunandır...

Rəssamın “Avşar kəndindən qaçqın qız 
Cümsün” əsərində isə obrazın olub-keçənlərlə 
barışmaq istəmədiyi duyulandır. Bu yerdə 
deyək ki, başı örtüklü bu qaçqın qızın qətiyyətli 
baxışları ilə intiqam hissiylə  yaşadığını 
sərgiləməsi də onu başqalarından  fərqləndirən 

B.Kəngərli.	“Ayaqyalın	qadın”.	1920.
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B.Kəngərli.	“Canfəda	kəndindən	qaçqın	oğlan”.	1920.
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B.Kəngərli.	“Avşar	kəndindən	qaçqın	qız	Cümsün”.	1921.
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bədii – izioloji xüsusiyyətdir. Bəhruz bəyin 
obrazı bu ovqata kökləməsinin yığcam rəng 
çalarlarından keçməsi də onun psixoloji qatlara 
nüfuzetmə bacarığını əks etdirir...

Bəhruz bəyin özünün həm yaradıcı, həm də 
insani  keyiyyətlərini sərgilədiyi “Qaçqınlar” 
silsiləsində müəyyən mənada maraq doğura 
biləcək bir portret də var. “Oğlan budaq 
ilə” (1920) adlanan bu əsər də ölçü etibarilə 
kiçikdir. Kvadrat biçimli portretin ölçüsü 
12x11,5 sm-dir. İlk baxışda onun silsiləyə 

daxil edilmiş digər portretlərdən 
seçilmədiyini  söyləmək də olar. Ancaq 
bu ilk baxışda belədir. Belə ki, Bəhruz 
bəy olub-keçənləri bəlkə də sona qədər 
dərk edə bilməyən bu uşağı əli budaqlı 
təsvir edib. Qənaətimizcə, rəssam 
yaşıl yarpaqlı budağı kompozisiyaya 
daxil etməklə onun məna-məzmun 
yükünə bir ümid qığılcımı səpib. O, 
bunu görüntüyə aldığı yeniyetmənin 
nəzərlərlərini xəyalən doğma yerlərə 
yönəltməklə daha da gücləndirib, 
desək, yanılmarıq...

Ən nəhayət, “Qaçqınlar” sil-
si ləsində bədii-estetik tutumuna və 
bədii-etnoqraik əlamətlərinə görə 
baş qalarından seçilən bir portret 
barəsində söz açmaq istəyirik. Bu da 
səbəbsiz deyil. Bunun önəm kəsb edən 

xüsusiyyəti əsərin bilavasitə rəssamın şəxsi 
həyatı ilə bağlı olmasıdır. Odur ki, gəlin əvvəlcə 
bu əsərin ictimaiyyətə necə tanıdılmasını 
dəqiqləşdirək...

Əsərin qorunduğu Azərbaycan Milli 
İncəsənət Muzeyindəki rəsmi sənədlərdə onun 
adı “Xanım adlı qaçqın qadının portrteti” (1920) 
kimi qeyd olunub. Sulu boya ilə çəkilən portretin 
ölçüsü 20x13,3 sm-dir. Əsər 1946-cı ildə 
vətəndaş N.Kəngərlidən muzey üçün alınmışdır. 

Rəssamın əsərlərinin 1957-ci il nəşr olunmuş 
kataloqunda bu portret haqqında rus dilində belə 
bir əlavə məlumat da yazılıb: “Əsərin üzərində – 
yuxarı sol tərəfdə  tarix və qeyd vardır: “Qaçqın 
“Xanım”, 28 iyun 1920-ci il”.

Rəssamın vəfatının 25 illiyi münasibətilə 
təşkil olunan sərginin kataloqunda (1947) 
isə bu əsər belə təqdim olunub: “Qaçqın 
xanım”.k. s-b. ölçü 20x13 sm”. 1957-ci ildə 
M.Nəcəfovun müəlliliyi ilə buraxılan kitabda 
da bir qədər fərqli ifadəyə rast gəlirik : “Qaçqın 
Xanım”. Akv. 19x13”.  Elə həmin kitabın 
illüstrasiyalar hissəsində isə həmin əsərin adı 
“Qaçqın xanım” kimi yazılmışdır. 

K.Kərimovun 1962-ci ildə çap olunmuş 

B.Kəngərli.	“Əyləşmiş	qadın”.	1920.
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“Bəhruz Kəngərli” kitabında isə müəllif portret 
haqqında məlumatı  “Qaçqın xanım. akvarel. 
19x13” kimi ifadə edib. 

2005-ci ildə buraxılmış kataloqda 
(mətnin müəllii N.Həbibov)  əsər barəsində 
bunları oxuyuruq: “Qaçqın xanım. Kağız, sulu 
boya, 20x13,4. Yuxarıda solda tarix və yazı 
mövcuddur: 28 iyun 1920 q. Bejenka. 1946-
cı ildə vətəndaş N.Kəngərlidən alınıb. İnv. № 
837”.
Ən nəhayət, rəssamın 120 illik yubileyi ilə 
əlaqədar Bakıda nəşr olunmuş kataloqda 

(2012) verilmiş illüstrasiyanın altında 
yazılmış yazını oxuyuruq: “Xanım adlı 
qaçqın qadının portreti”. 1920. Kağız, 
sulu boya. 20x13,3”.

Elə həmin ildə Naxçıvanda nəşr 
olunmuş albom -kataloqda əsər barəsində   
verilən məlumat  da yuxarıdakının 
təkrarıdır...

Təəssüf ki, vaxtilə əsərin üzərində 
mövcud olan yazı onun muzey 
ekspozisiyasında düzgün nümayiş 
olunmaması ucbatından bu gün demək 
olar ki, oxunmur. Sulu boya ilə çəkilmiş 
bu əsər sovet dönəmində uzun müddət 
muzeyin günəş şüaları həddindən artıq 
düşən otağında davamlı olaraq nümayiş 
olunduğundan duyulası dərəcədə 

solub, əvvəlki rənginin çoxunu itirib. Elə 
rəssamın bir çox əsərləri də muzey işinə bu 
cür qeyri-professional yanaşma üzündən ilkin 
bədii keyiyyətini sona qədər (Eyni sözləri 
Ə.Əzimzadənin əsərləri barəsində də demək 
olar) qoruya bilməyib... 

Beləliklə, muzeydəki rəsmi qeydlərə 
və bütün sənətşünasların bu vaxta qədər nəşr   
olunan kitab və kataloqlarda, jurnal və qəzet 
məqalələrində bu əsərdə Xanım adlı qaçqın 
qadının təsvir olunduğu göstərilib. Bizim 

apardığımız araşdırmalar isə təsdiq edir ki, 
burada Bəhruz bəy öz həyat yoldaşını təsvir 
etmişdir.  Bu məsələni bu qədər çözələməkdə 
məqsədimiz də elə əsərdə Bəhruz bəyin öz 
ömür-gün yoldaşını təsvir etməsi ehtimalına 
aydınlıq gətirməkdir. 

Əslində buna ehtimal deməmək də olar. 
Belə ki, həmin əsərdə təsvir olunan qadının 
Bəhruz bəyin həyat yoldaşı olduğunu rəssamın 
bacısı Mənsurə xanım (1912-1976) sağlığında 
həmişə yaxınlarına deyərmiş. Kitab üzərində 
çalışarkən biz Mənsurə xanımın rəssam oğlu 
Xanlar Coratla (Məmmədov) görüşdük. O, 
bizə bir-neçə əhəmiyyətli foto verməklə 
yanaşı, anasından “Qaçqın xanım” adlı əsərdə 
məhz Bəhruz bəy Kəngərlinin həyat yoldaşının 
təsvir olunduğunu da bildirdi.  Bu yerdə əlavə 
edək ki, nədənsə geniş ictimaiyyətə həmişə  
rəssamın ümumiyyətlə evlənmədiyi çatdırılıb. 
Doğrusu eşitmə qabiliyyətini itirmiş bir  adamın 

B.Kəngərli.	“Oğlan	budaq	ilə”.	1920.
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Bəhruz	bəy	Kəngərli	həyat	yoldaşı	ilə.
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B.Kəngərli.	“Qaçqın	xanım”	(B.Kəngərlinin	həyat	yoldaşı).	1920.
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B.Kəngərli.	“Yaylıqlı	qız”.	1920.

B.Kəngərli.	“Gənc	qızın	portreti”.	1920. B.Kəngərli.	“Qaçqın	İmran”.	1921.

B.Kəngərli.	“Qaçqın	qızın	portreti”.	1920.
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B.Kəngərli.	“Oturmuş	qız”.	1920-1921.

B.Kəngərli.	“Oğlan	portreti”.	1921.

B.Kəngərli.	“Qırmızı	arxalıqlı	qız”.	1920.

B.Kəngərli.	“Gənc	qadın	portreti”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Ağ	ləçəkli	qaçqın	qız”.	1920.

B.Kəngərli.	“Oğlan	portreti”.	1920-1921. B.Kəngərli.	“Qaçqın	oğlanı”.	1921.

B.Kəngərli.	“Qaçqın	qız”.	1920.
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B.Kəngərli.	“Oturmuş	oğlan”.	1920-1921.

B.Kəngərli.	“Gənc	qadın
portreti”.	1921.

B.Kəngərli.	“İki	qaçqın	qız”.	1920.

B.Kəngərli.	“Yaycı	kəndindən
qaçqın	oğlan”.	1921.
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evlilikdən imtina etməsini haradasa təbii qəbul 
edib, yayılan həmin xəbərə inanmamaq da 
çətindir. Amma fotosənədlər və doğmalarının 
söylədikləri  sübut edir ki, rəssam evli olub. 
Bunu onun həyat yoldaşı ilə birlikdə çəkdirdiyi 
foto da təsdiqləyir.

 Bu yerdə qeyd edək ki, diqqətli tamaşaçı 
bu portretin rəssamın “Qaçqınlar” silsiləsində 
elə zahiri əlamətlərinə görə başqalarından se-
çildiyini görə bilər. Başqa sözlə desək, digər 
qaçqınların geyimlərindəki müşahidə olunan 

səliqəsizlik  bu qadının təsvirində   gö-
rünmür. Elə onun yaşmaqlanması və  
rəssam qarşısında bir qədər utancaqlıq 
nümayiş etdirməsi  elə onun duruşun-
dan da duyulur. Bu yerdə əlavə edək ki, 
zamanında bu portretin başqalarından 
fərqli tutumda olduğunu sənətşünas 
K.Kərimov da hiss edib. Onun 1962-ci 
ildə yazdığı kitabda “Qaçqınlar” silsilə-
sinə  münasibəti  belə olub: “Qaçqın 
xanım”ı nəzərə almasaq, qalanları çox 
sadə və köhnə paltar geyinmiş, bəziləri 
isə ayaqyalındırlar”.

Deyilənə görə onların evliliyi 
1918-ci ildə baş tutub və bu uzun çək-
məyib, onlar iki ildən sonra ayrılıblar. 
Uşaqları olmayıb. O da məlumdur ki, 
həmin xanım sonradan Naxçıvanda 
“Lotu Hüseyn” kimi tanınan bir şəxsə 

ərə gedib və 1964-cü ildə vəfat edib. Əlavə 
edək ki, bizə məlum olan evlilik fotosunun 
“Qaçqın xanım”la tutuşdurulması da bu qadın-
ların oxşarlığını təsdiq edir. Bu yerdə deyək 
ki, rəssamın həyat yoldaşının adı yaddaşlarda 
Hürnisə kimi qalıb...

Niyə rəssam əsərin üzərində təsvir 
olunanın əsl adını (Hürnisə) yox, Xanım 
kimi göstərib. Bu yerdə ortaya çıxa biləcək, 
daha doğrusu təkrarlana biləcək  bir suala 

yenidən cavab verməyə, bir qədər yuxarıda 
dilə gətirdiyimiz ikri bir daha xatırlamağa 
məcburuq.  Belə ki, bu cavab yazılan yeni kitabın 
məzmununu çox önəmli məqamlarındandır...

Apardığımız araşdırmaların nəticəsinə 
əsasən deyə bilərik ki, o dövrün tədqiqatçılarının 
və tarixçilərinin bəy nəslindən olan 

B.Kəngərli.	“Qaçqın	oğlan”.	1920-1921.
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rəssamın ailə üzvlərini hər hansı təhlükədən 
qorumaq məqsədilə əsərlərində onların adını 
dəyişdirməsi, naməlum saxlaması barəsində 
qənaətləri məntiqlidir.

Bu yerdə yadımıza bolşeviklərin gəlişi 
ilə bəylərə və xanlara, onların yaxınlarına qarşı 
həyata keçirilən müxtəlif formalı təzyiqləri 
yada salsaq, onda bu qənaətin çox inandırıcı 
olduğunu deyə bilərik. Bir daha xatırladaq ki, 
Bəhruz bəyin qardaşı Rüstəmin  25 il sonra – 
1945-ci ildə uzaq Valuysk (Rusiya) şəhərində  
yaşayarkən əsl adını gizlətməsi və özünü Boris 

Şirəliyev kimi təqdim etməsi də bəy 
nəsli nümayəndələrinin başı üzərindən 
təhlükənin hələ də sovuşmadığından 
xəbər verir...

Onun ölkənin sovetləşməsindən 
sonra çəkdiyi və bizə gəlib çatmış bir çox 
kişi və qadın portretlərində (“Naxçıvan 
gözəli”, “Qoca kişinin portreti”, “Tatar 
kişinin portreti” və s.) kimlərin təsvir 
olunduğunu qeyd etməməsi də yəqin ki, 
elə bunula bağlı olmuşdur... 

Rəssamın yaradıcılığında əsas yer 
tutan portret janrından söz açarkən, onun 
müxtəlif obrazların yaradılmasında nü-
mayiş etdirdiyi yüksək sənətkarlığı müt-
ləq vurğulamaq lazımdır. İstər tələbəlik, 
istərsə də təhsil sonrası yaratdığı portr-

telərdə onun obrazların xarakterinin açılma-
sına yönəli tətbiq etdiyi yaxı improvizələri, 
cizgi ahəngdarlığı heyrət doğurucudur, desək, 
yanılmarıq. Çox kiçik bir sahədə üz əzalarının 
inandırıcılığına nail olmağa çalışan rəssam, 
eyni zamanda bunu həsədaparıcı bir sənətkar-
lıqla, yaxı təzadlarının bütövlüyünün ilə əldə 
olunması ilə gerçəkləşdirmişdir. Odur ki, onun 
hər bir portretində obrazların xarakterinə, əza 
müxtəliliyinə müvaiq yaxı “oyunları”na şa-
hidlik etmək mümkündür. Bu da heç şübhəsiz 

gənc rəssamın ustalığının kamilliyinin göstəri-
cisi sayılmalıdır...

B.Kəngərli.	“Qaçqınlar”.	1920-1921.
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B.Kəngərli.	“Mənzərə.	Dağın	görünüşü”.	1916.
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B
əhruz bəy Kəngərlinin ya ra dı-
cılığı janr etibarilə rəngarəng 
olsa da, bu zənginlikdə mən-

zə rənin say etibarilə çox olması kifayət qədər  
görünəndir. Yaxşı haldır ki, bu məsələdə kə-
miyyət keyiyyəti üstələmir. Başqa sözlə desək, 
gənc rəssamın portret janrında nümayiş etdirdiyi  

yüksək sənətkarlığı  mənzərələrində də 
müşahidə etmək mümkündür. Əgər bu 
məsələyə professionallıq müstəvisindən 
baxmalı olsaq, onda demək lazımdır ki, 
Bəhruz bəy hər iki janrda klassik mənada 
realist-gerçəkçi olsa da, gəncliyinə və 
yaşadığı məkanda hər hansı rəqabətin 
yoxluğuna baxmayaraq ərsəyə gətirdiyi 
əsərlərin hər birində özünəməxsusluğu-
fərdi yaradıcı məziyyətlərini sərgiləyə 
bilmişdir. Gənc Bəhruz bəy Kəngərli 
özünün bu janrlarda XX əsr təsviri 
sənətimiz üçün yeni və başlanğıc 
sayıla biləcək fəaliyyətində təbii ki. tək 
deyildi. Təəssüf ki, obyektiv-subyektiv 
səbəblərdən bu ilkinlərin sırası bir qayda 
olaraq çox məhdud və qeyri-dəqiq 
təqdim olunub. Belə ki, yalnız Bəhruz 

bəyi az qala Azərbaycan rəssamlıq məkanında 
bütün janrların yaradıcısı kimi təqdim ediblər. 
Bu cür “elmi” münasibəti sovet dönəmində 
bir qədər təbii saymaq, haradasa informasiya 
qıtlığı ilə əlaqələndirmək də olardı. Amma 
bu xoşagəlməz ənənə Azərbaycan təsviri 
sənətinin ən qaranlıq səhifələri barəsində yeni 
məlumatlar əldə olunduqdan sonra da, yəni, 
müstəqillik dönəmində də davam etdirilib. 
Təsviri sənət tariximizin zamanında gizli 

qalan bir çox həqiqətləri artıq məlum olsa 
belə, bir çox kitab və kataloqlarda mənzərə 
və portret janrının yalnız B.Kəngərlinin adı 
ilə bağlanması sadəcə başa düşülən deyil. Bu 
mənada daha əhatəli həcmə malik olan və 
2013-cü ildə “Sərvət” devizi ilə Azərbaycan 
Milli İncəsənət Muzeyinin təşkilatçılığı ilə 
nəşr olunan kitabda (mətnin müəllii Xədicə 
Əsədova) yer alan təhriləri xüsusi qeyd etmək 
istərdik: “Bəhruz Kəngərli Azərbaycanda 
realist dəzgah boyakarlığının, portret, 

M¬nz¬r¬l¬r

B.Kəngərli.	“Türbə”.	1919.
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mənzərə, natürmort, süjetli-tematik və teatr-
dekorasiya janrlarının peşəkar bədii ifadəsinin 
əsasını qoyub. Heç şübhəsiz, XX əsrdə milli 
peşəkar rəngkarlıq sənətinin yaranması Bəhruz 
Kəngərlinin adı ilə bağlıdır”. 

Əlavə edək ki, bu yalnış ifadə müəlliin 
2012-ci ildə rəssamın 120 illik yubileyi 
münasibətilə işıq üzü görmüş  kataloqunda 
da yer almışdır.  Əgər Bəhruz bəydən bir 
qədər əvvəl Tilisdə elə onun təhsil aldığı 
məktəbdə Qeysər Kaşiyeva-Seyidbəylinin 

(1907-1908), Moskvada isə Bəhruz 
bəylə eyni vaxtda naxçıvanlı Əkbər 
Kazımbəyovun (məşhur “Qara 
kvadrat”ın müəllii K.Maleviçin 
tələbəsi olub)  peşəkar rəssamlıq təhsili 
aldığını (1911-1915) nəzərə alsaq, onda 
hansı birincilikdən söhbət gedə bilər. 
Heç şübhəsiz nə sonradan repressiyaya 
uğramış Q.Kaşiyeva-Seyidbəyli, nə də 
Naxçıvana qayıtmayaraq Türkiyədə 
fəaliyyət göstərmiş Ə.Kazımbəyov 
sənətdə Bəhruz bəyin səviyyəsinə 
yüksələ bilmədilər.     

Təbii ki, buna gənc rəssam milli 
sənətimizi zənginləşdirən zəngin və 
qiymətli bədii irsi ilə nail oldu. Bəhruz 
bəy sənətinin özünəməxsusluğu onun 
yuxarıda adları vurğulanan janrlara 
birinci və yaxud ikinci-üçüncü 

müraciət etməsində yox, onlara davamlı 
olaraq müraciətində və bu sahələri uğurla 
inkişaf etdirə bilməsində əks olunub, desək, 
daha düzgün olardı. Əgər rəssamlığın bütün 
mənalarda inkişafı üçün Naxçıvanın Paris 
olmadığını etiraf etməli olsaq, onda müxtəlif 
maddi-mənəvi sıxıntıların onu heç vaxt tərk 
etmədiyi Bəhruz bəy Kəngərlinin rəssamlıq 
fəaliyyətini özünə və xalqına başucalığı 
gətirən yaradıcılıq qəhrəmanlığı saymaq 

olar. Məhz bu cür səmərəli – səriştəli və 
cəsarətli fəaliyyət həm bu janrların, həm də 
milli rəssamlığımızın təşəkkülündə onun 
fərdi və fərqli yer tutmasını şərtləndirmişdir.  
Qənaətimizcə, vətənpərvərlikdə tayı-bərabəri 
olmayan Bəhruz bəy Kəngərlinin adını elə 
bu məziyyətlərlə Azərbaycan təsviri sənət 
tarixində əbədiləşdirməyimiz daha elmi və 
ədalətlidir. Düşünürük ki, bu vətənpərvər-
rəssamın adını əbədiyyətə qovuşduran bən-
zərsiz mənəvi qazancıdır.

Yeri gəlmişkən, duyulası zaman distan-
siyasından azərbaycanlı fırça ustasının 
dünyaya gerçəkçi-realist baxışının nəticələrini, 
onun dövründə gerçəkləşən və bu vaxta qədər 
beynəlxalq miqyasda sərgilənmiş oxşar bədii-
yaradıcı baxışlarla müqayisə  etsək, onda 
əminliklə Bəhruz bəyin onların arasında 
xüsusilə seçildiyini qeyd etmək istərdik. Əlavə 
edək ki, əgər bu qeyri baxışlarda süstlük 
və durğunluq nə qədər ənənəvi və duyulan 
bədii məziyyətdirsə, azərbaycanlı rəssamın 
istər qraik, istərsə də rəngkarlıq irsində 
cəlbedicilik və duyğulandırıcılıq qabarıqdır 
və bu bədii keyiyyət onu başqalarından 
fərqləndirməkdədir. Bütün bunlarınsa Bəhruz 
bəy Kəngərlinin bir insan və yaradıcı kimi 

B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1916.
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fenomenə çevrilməsini şərtləndirmişdir. Odur 
ki, onun əlavə və yersiz epitetlərə  ehtiyacı 
yoxdur...

Bu məcburi izahatdan sonra Bəhruz 
bəyin özünü daha qabarıq və hərtərəli ifadə 
etməyə nail olduğu mənzərə yaradıcılığından 
söz açmaq istəyirik. 

İlk növbədə bu mənzərələrin bədiiliyi ilə 
yanaşı, həm də tarixi əhəmiyyət daşıdığını (Yeri 
gəlmişkən qeyd edək ki, Əli bəy Hüseynzadənin 
hələ 1905-1907-ci ildə çəkdiyi “Bibiheybət 
məscidi” də bu cür əhəmiyyətə malikdir. 

Belə ki, bu məscid otuzuncu illərdə 
bolşeviklər tərəindən uçurulmuşdur) 
vurğulamağa ehtiyac duyuruq. Belə ki, 
bu əsərlərdə Naxçıvan təbiətinin tarixə 
qovuşmuş onlarla bənzərsiz guşəsinin 
bədii görkəmi hifz olunub. Bu da 
danılmazdır ki, zamanın axarında həmin 
şəhər və təbiət mənzərələrinin bir çoxu 
yox olub. Odur ki, bu gün Əcəmi yurdu 
nə qədər yeniləşsə də, onun vaxtilə 
Bəhruz bəyin ecazkar fırçası ilə kətan 
və kağız üzərində əbədiləşən motivləri 
tarixi tutuma bələndiyindən duyulası 
maraq oyatmaqdadır. Təbii ki, bütün 
mənalarda...

Bu gün zaman-zaman xalqımıza 
qarşı törədilən erməni təcavüzünə dəlil 

axtarılan bir vaxtda Bəhruz bəyin nəhayətsiz 
əhəmiyyətə malik məşhur “Qaçqınlar”ı ilə 
yanaşı onun 1920-ci ildə çəkdiyi “Naxçıvan. 
Sınıq minarəli məscid” (onu  “Zədələnmiş 
minarəli məscid” də adlandırırlar) əsərinin 
də daşıdığı danılmaz və ifşaedici tarixiliyi 
unutmaq olmaz. Doğrudan da işıqlı havanın 
fonunda təqdim olunan məscidin təsviri 
cəlbedici və təsirlidir. Sulu boya ilə çəkilmiş 
əsər ilk növbədə özünün kompozisiya həllinə 
görə diqqət çəkir. Bunu məscidin görkəminin 

bütöv yox, onun günbəzinin və minarəsinin 
görüntüyə gətirməklə təsvir olunması da 
sərgiləyir. Başqa sözlə desək, rəssamın başlıca 
məqsədi əsərdə ifadə olunan erməni xislətini-
düşmən topunun məscidin minarəsində 
qoyduğu izi göstərmək olub.  Odur ki, günəşli 
səmanın nur ələdiyi mavi dağların ətəklərində 
qərarlaşan şəhər mənzərəsinin indiki halda 
dominantı rolunu oynayan “yaralı” məscid 
minarəsi kifayət qədər yaddaqalandır. Sulu 
boyanın bədii-texniki imkanlarına kifayət 
qədər bələd olduğunu işlədiyi portretlərlə 
nümayiş etdirən Bəhruz bəy  daha çox tarixi 
tutum daşıyan bu əsərində həm də Naxçıvan 
şəhər mənzərəsinin özünəməxsusluğunu 
göstərməyə nail olmuşdur.

Rəssam həmin məscidin bir il əvvəl 
çəkilmiş təsvirində ona fərqli rakursdan bax-
maqla, dini tikilinin qonşu evlərin arasından 
yüksələn zərif minarəsinin möhtəşəmliyini 
vurğulamaqla, əsərin baxımlılığını əldə 
etmişdir.  

Rəssamın özündə tarixiliyi yaşadan 
əsərləri sırasında onun Naxçıvanın az qala 
rəmzinə çevrilmiş Möminə xatın türbəsinə 
həsr etdiyi əsərlər xüsusi yer tutur. O, Əcəmi 
təxəyyülünün nəticəsi olan bu abidəni müxtəlif 

B.Kəngərli.	“Dağ	mənzərəsi”.	1920.
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B.Kəngərli.	“Naxçıvan.	Minarəsi	zədələnmiş	məscid”.	1920.

B.Kəngərli.	“Tərk	edilmiş	ev”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Naxçıvanda	xarabalıqlar”.	1921.

B.Kəngərli.	“Eylabat	kəndində	dağıdılmış	darvaza”.	1921.
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nöqtələrdən müşahidə etməklə, ona yağlı 
və sulu boya ilə ərsəyə gətirdiyi irili-xırdalı 
lövhələrdə yaddaqalan bədii tutum verməyə 
nail olmuşdur. Rəssamın “Mənzərə” (1920), 
“Məqbərə” (1920, “Naxşçıvan yadigarı” 
albomunda), “Atabəylər  türbəsi” (1919) və s. 
əsərləri bu qəbildəndir. 

Bəhruz bəy məqbərənin möhtəşəmliyini 
vurğulamaq üçün bir neçə əsərində format 
kimi üiqi kompozisiyadan istifadə etmişdir. 
Bu halda abidəni uzaqdan müşahidə edən 

rəssam onun onu əhatələyən tikili və 
yaşıllıqlarla müqayisədə əzəmətini 
göstərə bilmişdir. 1919-cu ildə 
çəkilmiş əsərdə (“Atabəylər türbəsi”) 
günəşli bir gündə məqbərəni görüntüyə 
gətirən müəllif yaranmış işıq-
kölgənin müqabilində onun memarlıq 
məziyyətlərini qabartmağa nail 
olmuşdur...

Rəssamın yağlı boya ilə işlədiyi 
“Möminə xatın” (1915-1920-ci il-
lər) əsə rinin bədii şərhində isə onun 
yaradıcılığı üçün səciyyəvi olma-
yan məqamları müşahidə etmək 
mümkündür. Belə ki, o, memarlıq 
tikilisinin daşıdığı ecazkarlığı qabart-
maq üçün xırda yaxılarla hörgüdə 
işlədilən mavi kaşıların mövcudluğunu 
vurğulamış, bununla da türbə səthinin 

cəlbediciliyinə və oynaqlığına nail olmuşdur.  
İncəliklə işlənmiş əsərdə türbənin baş verdiyi 
vaxt məlum olmayan sağa əyilməsini də 
duymaq mümkündür...

Bəhruz bəyin Naxçıvanın iyirminci 
yüzilliyin əvvəllərində daşıdığı və bu gün 
mövcud olmayan görüntülərinin gələcək 
nəsillərə ötürülməsində mühüm rolu olmuş-
dur. Həm tələbəlik dövründə, həm də təhsil-
sonrası illərdə doğma şəhərin çoxlarına adi 

görünən müxtəlif guşələrini dolaşmaqdan 
usanmayan gənc rəssam onun bu gün hamının 
tarixi tutumlu qəbul etdiyi rəngkarlıq və 
qraika əsərlərini yaratmağa nail olmuşdur. 
Bədii-texniki tutumuna görə əsasən dəzgah 
qraikasının tələblərinə uyğun gələn bu 

B.Kəngərli.	“İmamzadə	türbəsi”.	1919.
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mənzərələrin bir çoxu bizim günümüzə gəlib 
çatmışdır və hazırda rəssamın Naxçıvandakı 
muzeyində və Bakıdakı Azərbaycan Milli 
İncəsənət Muzeyində göstərilir.  Bu əsərlərin 
bir qisminin davamlı olaraq rəssamın 
hazırladığı “Naxçıvan yadigarı” albomuna 
daxil edilməsini də təbii saymaq olar. Belə 
ki, rəssamın əhali arasında yaydığı bu alboma 
daxil edilən iyirmiyə qədər rəsmin çoxunu 
şəhər mənzərələri təşkil edərdi. 

Bu yerdə deyək ki, “Naxçıvan yadigarı” 
albomunda yer almış rəsmlərdə rəssamın 

görüntüyə aldığı şəhər motivləri ilə 
tamaşaçını duyğulandırmaq istəyi daha 
güclüdür. Bu albomların bilavasitə satış 
üçün nəzərdə tutulmasının qarşılığında, 
buradakı mənzərələrin cəlbedici və 
gözoxşayan olmasınının önəm kəsb 
etməsi də başa düşüləndir.  Ona görə 
də çox vaxt ölçü baxımından duyulası 
dərəcədə kiçik olan (9,5x7,5 sm) bu 
mənzərələrdə rəssam görüntülərin 
cəlbediciliyini və yaddaqalanlığını əldə 
etməyə çalışmışdır. 

Bəhruz bəyin dəzgah qraikası 
tələblərinə cavab verən mənzərələrində 
də fərdi özünəməxsusluq mövcuddur. 
Bu da rəssamın gördüklərinə fərqli 
münasibətində ifadə olunub. Başqa 

sözlə desək, rəssam bu mənzərələri təkcə 
tamaşaçısını duyğulandırmaq üçün çəkməyib. 
Heç şübhəsiz, motivindən asılı olmayaraq 
bu əsərlər görkəmli sənətkarın fırçasının 
məhsulu kimi çox dəyərlidir. Odur ki, onun 
gözoxşayan təbiət motivləri ilə yanaşı, 
Naxçıvandakı xarabalıqları-viranəlikləri 
əks etdirən əsərləri (“Tərk edilmiş ev”, 
1921; “Naxçıvan viranəlikləri”, 1922; 
“Naxçıvanda xarabalıqlar”, 1921; “Eylabat 
kəndində dağıdılmış darvaza” (1921) də 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, rəssam 
tərəindən tarixin bədii yaddaşına köçürülənlər 
– dağıntılar yerli tikilinin zamanın sərt 
sınaqlarından çıxmamasının yox, qədim 
şəhərin daşnak hərbi dəstələri tərəindən 
törədilən vəhşiliklərin izləridir. Odur ki, 
Bəhruz bəy əslində tarixi əhəmiyyətli bir iş 
görməklə, yerli əhali tərəindən yaşanan ağır 
anların “yaralı” daşlarda hifz olunan izlərini 
gələcək nəsillərə ötürə bilmişdir. Təbii ki, 
zamanında qədim şəhərin ümumi görkəminə 
bəlkə də xələl gətirən bu mənzərələr onlardan 
duyğulanmaq və estetik zövq almaqdan 
daha çox, özündə tarixi  gerçəkliyi yaşadan 
məkanlar kimi bədiiləşdirilmişlər. Göründüyü 
kimi, o vaxtlar artıq ölümün “Domokl qılıncı” 
kimi başının üzərindən asıldığından və həyata 
əlvida deyəcəyindən xəbərsiz olan Bəhruz bəy 
Kəngərlinin həyata gerçəkçi-realist  münasibəti 
təkcə gördüklərinə bədii-yaradıcı yanaşmadan 
ibarət  deyildi və o, bu  əsərlərində həm də 
yurd sevgili bir nəslin ona şərəf gətirmək 
gücündə olan nümayəndəsi idi. Odur ki, onun  
vətənpərvərlik duyğularına bələnmiş bütün 
əsərləri, o cümlədən də mənzərələri bədii-
tarixi əhəmiyyətlidirlər...

Rəssamın mənzərə janrında işlədiyi bir-
neçə əsərin isə bir qədər fərqli bədii-estetik 
və tarixi əhəmiyyəti vardır. Əsasən lirik 
ovqatlı olan bu mənzərələr ilk növbədə dəqiq 
ünvanlı olmaları ilə başqalarından fərqlənir. 
Bəhruz bəyin “Yamxana kəndinə yol” (1921), 
“İlandağ ay işığında” (1921), “Əshabi-kəhf 
dağı” (1921), “Naxçıvanda Atabəylər türbəsi” 
(1915-1920-ci illər), “Ədil ağa gölü” (1920), 
Nəhəcir dağı” (1915-1920) və s. mənzərələri 
bu qəbildəndir. Bu coğrai məkanların bəziləri 
bizim  günlərə gəlib çatmasalar da, onların bir 
vaxtlar rəssam tərəindən bədiiləşdirilməsinin 
tarix həqiqətlərin daşıyıcısı kimi duyulası 
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B.Kəngərli.	“Möminə	xatın	türbəsi”.	1920.
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B.Kəngərli.	“Möminə	xatın	türbəsi”.	1919.

B.Kəngərli.	“Naxçıvanda	məscid”.	1919. B.Kəngərli.	“Naxçıvanda	abidə”.	1921.
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önəm kəsb etdiyini vurğulamaq istərdik. Təbii 
ki, Bəhruz bəy onları sadəcə “Dağın görünü-
şü”, “Göl kənarında”, “Tarixi abidə”, “Kəndə 
gedən yol” və s. kimi adlandıra bilərdi. Amma 
o, İlandağ, Əshabi-kəhf, Ədil ağa, Nəhəcir, 
Yamxana kimi ifadələrlə bu əsərlərə konkret-
liklə yanaşı  həm də  tarixilik bəxş etmişdir.  
Başqa sözlə desək, bu rəssamın ad məsələsinə 
özünəməxsus münasibətinin göstəricisidir. Bu 
rəssamın hər hansı məkanı tanımaqdan çox, 
tanıtmağa xidmət edən məqsədli addımıdır. 

Odur ki, hər kəs bu gün reallıqda ol-
mayan bəzi məkanların adlarını dilə 
gətirməklə, həm də qürur hissi keçirir, 
desək, yanılmarıq...

Bütün yaradıcılığı boyu Əcəmi 
yurdunun dini ocaqlarını, inanc mə-
kanlarını təsvir etməkdən usanmayan 
Bəhruz bəyin onlara bədii münasibətin-
də də tamaşaçısını gördüklərindən duy-
ğulandırmaq istəyi mövcuddur. Onun 
Naxçıvanın müxtəlif məscidlərini, Əs-
habi-kəhf ziyarətgahını, Nuhun məza-
rını əks etdirən lövhələri bu qəbildən-
dir.    

Təkcə Nuhun məzarına rəssam 
ayrıca beş əsər həsr etmişdir. Bundan 
əlavə onun bizim dövrə gəlib çatmış 
“Naxçıvan yadigarı” albomundakı 
rəsmlərdən biri də Nuhun qəbri ilə bağ-

lıdır. Bütün bu altı əsərin yaranması rəssamın 
Tilisdən qayıtdığı dövrə təsadüf edir. İki əsər 
yağlı, qalanları isə sulu boya ilə çəkilmişdir.  
Yağlı boya ilə işlənmiş əsərlərdən biri (1921) 
həm ölçüsünə, həm də bədii həllinə görə di-
gərlərindən fərqlənir. Dairəvi formaya malik 
taxta səth üzərində  görüntüyə alınmış təsvir-
də məşhur məzara uzaqdan göz qoyulub. Odur 
ki, burada ön planda iri məzar daşı, orta hissə-
də Nuhun qəbri, onun arxasında isə getdikcə 

uzqlaşan sahə və zirvəsi qarlı Ağrı dağı təsvir 
olunmuşdur. Əsər  ilk növbədə incə koloriti 
ilə diqqət çəkir. Bəyaz, sarı, yaşıl, qəhvəyi və 
mavi rənglərin qovşağından bacarıqla istifa-
də edən rəssam ümumi koloritin gözoxşayan, 
keçidlərinin zəriliyi duyulan bədii tutumunu 
əldə etməyə nail olmuşdur...

Qalan əsərlərdə kompozisiya baxımın-
dan müəyyən yaxınlıq olsa da, bütünlükdə, 
hər bir işdə rəssamın məkana bir-birindən 
fərqlənən baxışı duyulmaqdadır. Yaxşı haldır 
ki, rəssamın 1916-cı ildən başlayaraq bədii 
münasibətinin ifadəsi olan bu əsərlərdə  həmin 
məkana fərdi yanaşmasındakı dəyişikliyi də 
duymaq mümkündür.  Belə ki, Bəhruz bəyin 
1916-cı ildə sulu boya ilə çəkdiyi (5,5x7 sm) 
kiçik ölçülü kompozisiyada Nuhun məzarının 
üzərində ucaldılmış məqbərənin zahiri görü-
nüşü kifayət qədər səliqəli vəziyyətdədir...

1919-cu ildə sulu boya ilə çəkilmiş əsər-
də (10x13 sm) də məzarın ümumi memarlıq 
quruluşu 1916-cı ildə olana yaxındır, yəni, 
zahirən dəyişməyib. Əksinə, məzarın 1920-ci 
və 1921-ci ildə sulu boya ilə çəkilmiş iki təs-
virində tikilinin zahirinin dəyişdiyini görmək 
mümkündür. Başqa sözlə desək, artıq məza-
rüstü tikilinin hamarlığı duyulan daşlarının 
dağılmaq üzrə olduğu görünür.  Bunu xüsusilə 
“Naxçıvan yadigarı” albomunda yer alan rəsm-
də duymaq mümkündür. Yuxarıda haqqında söz 
açdığımız dəyirmi formalı kompozisiyada, yəni 
1921-ci ildə çəkilmiş əsərdə isə   məkanın  bir 
qədər də yarasız hala düşdüyü, hamar daş hör-
günün əvvəlki gözəlliyini itirdiyini müşahidə 
edirik. Çox qısa bu şərhdən gəlinən nəticə bu-
dur ki, Azərbaycanda siyasi sistemin dəyişməsi 
ilə insanların inanc yerlərinə rəsmi münasibət 
kəskin surətdə dəyişmişdir. Elə 1916-cı ildə 
normal vəziyyətdə olan məqbərənin 1921-ci 
ildə baxımsızlıqdan uçuq vəziyyət alması da 
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B.Kəngərli.	“Payız	mənzərəsi.	Əshabi-kəhf	dağı”.	1921.

bunun göstəricisidir. Təbii ki, az sonra əhha-
lisini cibində “Allahsız” kitabçası gəzdirməyə 
məcbur edən yeni hökumətdən bundan artığını 
gözləmək sadəlövhlük olardı...

Təəssüf ki, şöhrəti bütün dünyaya ya-
yılmış bu məkana qarşı biganəlik SSRİ-nin 
bütün mövcudluğu dövründə davam etmiş-
dir. Bunun nəticəsində məzar tamamilə dağıl-
mışdır. Yalnız müstəqillik illərində Naxçıvan 
Muxtar Respublikası  Ali Məclisi Sədrinin 
28 iyun 2006-cı il tarixli “Nuh Peyğəmbərin 
məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqın-

da” sərəncamına əsasən qədim  abidə 
tarixi mənbələr nəzərə alınmaqla bərpa 
olunmuşdur. Aparılan arxeoloji qazaın-
tılar  nəticəsində Naxçıvan ərazisində-
ki Köhnəqalada Nuh peyğəmbərin dəfn 
olunduğu türbənin  əvvəlki yeri dəqiqləş-
dirilmiş, sonra isə onun üzərində Əcəmi 
ruhunda məqbərə ucaldılmışdır. Zahiri 
görkəmi Əcəmi ruhunda həll olunmuş 
səkkizguşəli türbə üç hissədən – sərda-
bədən, yerüstü məqbərədən və konus-

vari örtükdən ibarətdir. Bərpa zamanı kərpic, 
kaşı və müxtəlif naxış elementlərindən istifadə 
edilmişdir. 2008-ci ildən həmin məqbərə mu-
zey kimi fəaliyyət göstərir...

Rəssamın  bənzərsizliyini və 
özünəməx-susluğunu təsdiqləyən bədii irsin-
də onun doğma yurdun ürəkaçan təbiətini əks 
etdirən əsərlər xüsusi yer tutur, desək, yanıl-
marıq.  Naxçıvan təbiətinə xas “kişi 
gözəlliyini” (bu ifadə xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevə məxsusdur) çoxsay-
lı əsərlərində əbədiləşdirməklə Azərbaycan 
mənzərə janrının inkişafına əvəzsiz töhfələr 
verən Bəhruz bəy Kəngərli, əslində  yurdun 
həmin gözoxşayan guşələrinə bədii münasibə-
tin  əsasını qoymuşdur. Təhsil illərində təsviri 
sənətin bədii-texniki vərdişlərinə kifayət qədər 
yiyələnən gənc rəssam yağlı və bu sulu boya 
ilə çəkdiyi təbiət motivlərində bir qayda ola-
raq özünün gördüklərindən heyrətlənməyi ba-
cardığını sərgiləyə bilmişdir. Heyrətdən doğan 
bu mənzərələr odur ki, duyulası zaman distan-
siyasından belə duyğulandırıcı baxılırlar.  Bu 
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B.Kəngərli.	“Nuhun	məzarı”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Naxçıvanda	Nuhun	qəbri”.	1919.

B.Kəngərli.	“Naxçıvanda	Nuhun	qəbri”.	1919.

B.Kəngərli.	“Nuhun	qəbri”.	1920.

B.Kəngərli.	“Nuhun	qəbri”.	1921.

B.Kəngərli.	“Nuhun	qəbri”.	1916.

Nuhun	qəbrində	aparılan	arxeoloji	qazıntı.
2007.
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yerdə deyək ki, bu fərqli ifadə texnikasının 
bədii təzahüründə rəssam həm də bütün mə-
nalarda bənzərsizdir. Rəssamın bu özünəməx-
susluğunun kiçik ölçülü əsərdə nümayişi isə 
sadəcə heyran edici və heyrət doğurucudur. 
Onun sulu boya ilə çəkdiyi bir çox lövhələrin-
də (“Dağ mənzərəsi”. 1918. 8,2x6,8sm; “Qo-
vaq ağacı”. 1921, 7x6,2sm; “Mənzərə”. 1921. 
7,5x4,8sm; “Dağın zirvəsi”. 1918, 7,5x4,7sm; 
“Cənuba görünüş”. 1921, 6,3x6sm; “Əsha-
bi-kəhf”. 1921,5x7sm) bunu müşahidə etmək 

mümkündür. 
Rəssamın sulu boyada tətbiq 

etdiyi bədii-texniki özünüifadə yağlı 
boya ilə ərsəyə gətirdiyi bir çox 
əsərlərində kəskin dərəcədə fərqli – 
özünəməxsus  şəkildə seçilir.  Belə 
ki, sulu boya ilə yaratdığı əksər 
əsərlərdə detallaşdırmaya meylli olan 
Bəhruz bəy, yağlı boyada bundan 
duyulası qədər uzaqdır. Ən maraqlısı 
isə onun bunu həm çox kiçik, həm 
də yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan 
formatlarda tətbiq etməsidir. Düzdür, 
müəllif bəzi əsərlərində (“Qarlı 
dağlar. Ağrı dağı”.1916; “Mənzərə. 
Dağın görünüşü”.1916; “Möminə 
xatın türbəsi”.1910-cu illər) özünün 
detallaşdırma bacarığını da nümayiş 
etdirmişdir və bunun məqsədli olması da 

ehtimal olunandır. Amma belə əsərlər rəssamın 
zəngin mənzərə irsində çox azdır. Onun 
bunun əksini həddindən çox kiçik formatlı 
əsərlərində gerçəkləşdirməsi isə sənətkarlıq 
baxımından  sadəcə şaşırdıcıdır.   Etiraf edək 
ki, dünya və Azərbaycan təsviri sənətində çox 
kiçik məkan-format çərçivəsində təbiətə bu 
cür şərti-ümumiləşdirilmiş münasibətə cəsarət 
edən rəssama demək olar ki, rast gəlmək 
mümkün deyildir. Xatırladaq ki, “Ağaclar”. 

1917. 5x3,5 sm; “Dağ mənzərəsi”. 1918. 4,5x6 
sm; “Ağac”. 1917. 4,5x3,5 sm; “Mənzərə”. 
1917. 6,2x7,6 sm; “Krımda Div dağı”. 1919. 
7x11 sm;  “Payız”. 1917. 7,5x5,5 sm; “Dağ 
mənzərəsi”. 1919. 7,5x8,5sm; “Mənzərə”. 
1918. 6x8,5sm və “Dəniz sahili”. 1916. 
6x9sm ölçüsündədir. Bunlar rəssamın kiçik 
ölçülü əsərlərinin hamısı deyil. Onların sayı 
daha çoxdur. Onun kiçik məkan çərçivəsində 
yağlı boya ilə gerçəkləşdirdiyi zərif-incə 
keçidlər (“Ağaclar” (etüd). 1917. 4,5x6,5sm; 
“Dağ mənzərəsi”. 1918.10x12,5sm; “Albalı 
ağacları”. 1916. 6x7,5sm; “Qarlı dağlar”. 
1916. 10x8sm; “Mənzərə”. 1916. 6x8sm) də 
Rəssamın bizim dövrə gəlib çatan və çox da 
böyük formatlı olmayan bir-neçə əsərini geniş 
yaxılarla işləməsini də zamanına və məkanına 
görə yaradıcı cəsarət nümunəsi saymaq olar. 

Nuhun	türbəsi.
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Bu yerdə deyək ki, belə müxtəlif bədii tutuma 
malik mənzərələrin zamanında tamaşaçılar 
tərəindən birmənalı qarşılanmadığını ehtimal 
etmək də çətin deyil. Həmin dövrdə Naxçıvan 
rəssamlarla dolu olan və müxtəlif cür bədii 
cərəyanlara şahidlik etmiş  Avropa şəhərlərinə 
bənzəməsə də, Bəhruz bəy axtarışlarında  
kimlərinsə xoşuna gəlmək prinsipindən uzaq 
idi. Başqa sözlə desək, gənc olsa da, nə etdiyini 
çox yaxşı bilirdi. Həmin əsərlərin zamanın 
sərt sınağından çıxmaları da, bu gün yüksək 
sənətkarlıq nümunəsi kimi qəbul olunmaları 

da onun vaxtında nümayiş etdirdiyi 
uzaqgörənliyinin  nəticəsidir...

Zamanında Naxçıvan təbiətinin 
real görkəmini bədiiləşdirməklə onun 
əslində tarixi əhəmiyyətli salnaməsini 
yaradan rəssamın yaradıcılığında Əcəmi 
yurdunun “kişi gözəlliyi”ni əks etdirən 
əsərlər də az deyildir.  Diqqətçəkən 
cəhət budur ki, gənc fırça ustası “kişi 
gözəlliyi”ndə hifz olunan və arifanə 
baxışla aşkarlanan  estetik qaynaqları 
lirik-poetik ovqata bələməklə, onların 
duyğulandırıcı bədii-estetik məziyyət 
daşıyıcısına çevrilməsini şərtləndirmişdir. 
Onun “Dağ mənzərəsi” (1918), “Dağın 
zirvəsi” (1918), “Mənzərə” (1919), 
“Qovaq ağacı” (1919), “Ayın doğması” 

(1920), “Payız mənzərəsi” (1921), “Əshabi-
kəhf dağı. Payız” (1921), “Ağaclar” (1921), 
“Bağda” (1921) və s. əsərləri bu qəbildəndir. 

Bəhruz bəyin yaradıcılığında yer almış 
bir mənzərə isə özünün bədii-texniki ifadəsinə 
görə digərlərindən fərqlənir. Bu “Dağda 
monastr” (1916) əsəridir. Onun başqalarından 
fərqləndirən xüsusiyyət sulu boya ilə 
çəkilmiş mənzərədə applikasiyadan istifadə 
olunmasıdır. Rəssam qarlı dağ zirvəsinin və 
düzənliyin təsvirində ağ və sarımtıl kağız 

parçalardan istifadə etmişdir. Qeyd edək ki, 
bu əlavənin rəng tutumu kompozisiyanın digər 
detallarının koloritinə müvaiq olması bədii 
bütövlüyün əldə olunmasına kömək etmişdir...

Rəssamın mənzərə yaradıcılığında 
təkcə Naxçıvan mənzərələri yer almayıb. 
Belə ki, bizim günlərə onun Gürcüstanın 
müxtəlif guşələrindən, Krımdan və Qara dəniz 
sahillərindən aldığı təəssüratın yağlı və sulu 
boya ilə ifadə olunduğu əsərləri gəlib çatmışdır. 
Həmin əsərlərin yaranma tarixi 1916-1922-ci 
illəri əhatə edir. Başqa sözlə desək, rəssamın 

B.Kəngərli.	“Dağın	zirvəsi”.	1918.
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B.Kəngərlinin çoxşaxəli yaradıcılığında 
onun ərsəyə gətirdiyi “Naxçıvan yadigarı” 
albomu xüsusi yer tutur. Bəhruz bəy dəqiq 
sayı bilinməyən bu albomları həm özünün 
maddi ehtiyacını ödəmək, daha çoxsa 
maarifçilik məqsədilə tərtib etmişdir. Bir 
qayda olaraq albomda 20-yə qədər portret və 
mənzərə təsviri yer alarmış. Kitabın bu qoşa 
səhifəsində həmin albomun səhifələrindəki 
rəsmləri (“Atabəy məqbərəsi”, “İmamzadə”, 
“Atababa günbəzi”, “Köhnə qala”, “Nuhun 
qəbri”, “Şəhər məscidi”, Əliabad kəndində 
darvaza”, “Ədilağa gölü”, “İlandağ”, Ağrı 
dağı, “Qızlar bulağı”, “Naxçıvanda şəlalə”, 
“Əshabi-kəhf dağı”, Nəhəcir dağı” və 
müxtəlif portretlər) görmək mümkündür.
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Tilisdə təhsili başa vurmasından sonrakı 
dövrə... Rəssamlıq məktəbi tələbələrinin etüd 
çəkmək məqsədilə yuxarıda adları qeyd olunan 
yerlərdə olmaları istisna deyil. Ancaq Bəhruz 
bəy həmin gözoxşayan təbiət guşələrinə  
sonralar da gedə bilərdi. Onun Naxçıvanda 
ikən əvvəllər çəkdiyi eskizlər əsasında həmin 
dəniz mənzərələrini işləməsini də təbii qəbul 
etmək olar. Onun “Dəniz mənzərəsi” (1916), 
“Krımda dəniz sahili” (1916), “Dənizin 
görünüşü” (1916), “Qara dəniz” (1918), 

“Krımda Div dağı” (1919), “Dəniz 
mənzərəsi” (1922) və s. lövhələri belə 
sənət nümunələridir. 

Bəhruz bəy Kəngərli yaranması 
və tətbiqi kifayət qədər əhatəli tarixə 
malik olan sulu boya texnikasına 
özünəməxsusluq bəxş edə bilən az-az 
sənətkarlardandır, desək, yanılmarıq. 
Bunu ona ayrılan qısa ömür payında 
yaratdığı müxtəlif janrlı əsərlərin bədii 
həlli təsdiqləyir. Ölçüsündən asılı 
olmayaraq onların hər birində müəlliin 
tətbiq etdiyi bədii şərhlərdə obyektə 
ümumiləşdirmədən detallaşdırmaya  
kimi uzanan tapınma istəyi duyulandır. 
Təhsilsonrası illərdə bütün janrlarda 
əsərlər yaratmaqda davam edən 
rəssam, onları bir qayda olaraq  kiçik 
ölçülərdə ərsəyə gətirməkdə davam 

edib. Görəsən  Bəhruz bəy niyə bu qədər kiçik 
formata meylli olub? Bu suala bu vaxta qədər 
onun barəsində yazılan müxtəlif  kitablarda 
dəqiq cavab tapılmadığından   bu məsələyə 
də münasibət bildirməyə  məcburuq. Əvvəlcə 
bu barədə mövcud olan subyektiv ikirlərlə 
tanış olaq. Rəssam haqqında çap olunmuş ilk 
tədqiqatın müəllii M.Nəcəfov 1957-ci ildə 
işıq üzü görmüş “Bəhruz Kəngərli” kitabında 
yazır: ”Bəhruz, bir  qayda olaraq, mənzərələrini 

B.Kəngərli.	“Gölün	görünüşü”.	1917.

B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1918.

B.Kəngərli.	“Mənzərə.	Ayın	çıxması”.	1919.
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kiçik ölçüdə çəkirdi. İstər yağlı boya ilə, 
istərsə də akvarel boyalarla çəkdiyi şəkillər, 
ölçülərinin kiçikliyindən asılı olmayaraq, çox 
zaman tamaşaçıda bitkin mənzərə əsərindən 
alınan təsiri oyadır. Onun kiçik mənzərələri 
qısa müddətdə çəkilən etüd xarakteri daşısa 
da, hər şeydən əvvəl, müəyyən məqsəd güdür. 
Onu təbiətdən aldığı ötəri təsir məşğul etmir, 
o, həyatda rast gəldiyi ani dəyişikliklərə 
laqeyd baxmır. Əksinə, təbiətin ən adi bir 
vəziyyətindən doğan təsirdə belə, məna görür, 
bu mənanı əhval-ruhiyyəsinə uyğun bir surətdə 

ifadə edir”.
Beş il sonra isə  K.Kərimov “Bəhruz 

Kəngərli” (1962) kitabında bu məsələyə 
öz münasibətini belə ifadə edir : “Bəhruz 
bu mənzərələri adətən kiçik ölçülü kağız 
və kətan parçalarında çəkirdi. Lakin 
həmin əsərlərin əksəriyyəti, ölçülərinin 
kiçikliyinə baxmayaraq, bədii və 
texniki ifaçılıq cəhətdən tamamlanmış 
mənzərə təsiri oyadır. Çünki bu kiçik 
kompozisiyalarda rəssam təbiətdən aldığı 
ötəri təəssüratını deyil, müəyyən bir yerin 
bədii obrazını əks etdirməyə çalışırdı. 
Buna görədir ki, Kəngərlinin əsərlərinə 
mücərrəd bir mənzərə kimi baxmaq 
olmaz. Onun hər bir əsəri müəyyən 
konkret bir təbiət guşəsinin rəssam 

tərəindən bədii surətdə ümumiləşdirilmiş 
obrazı, portretidir”. Ancaq onun elə buradaca 
dilə gətirdiyi “Lakin bunu həmin illərdə 
rəssamlıq üçün yararlı materialın çatışmaması, 
onu əldə etməyin çətinliyi ilə əlaqələndirmək 
lazımdır. Kəngərlinin bir çox əsərlərini adi ağ 
parçalar və kağızlarda, bəzilərini isə əvvəllərdə 
çəkdiyi şəkillərin o biri üzündə işləməsi də 
bunu sübut edir” sözləri müəlliin əvvəlki ikri 
ilə duyulası təzad təşkil edir. 

Qənaətimizcə, K.Kərimovun subyektiv-

B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1920.

B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1919.

B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1917.
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B.Kəngərli.	“Qarlı	dağlar.	Ağrı	dağı”.	1916.

B.Kəngərli.	“Yamxana	kəndinə	yol”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Dəniz	mənzərəsi”.	1916.
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B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1916.
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B.Kəngərli.	“Məqbərə”.	1920.
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B.Kəngərli.	“Dağ”.	1916.

B.Kəngərli.	“Payız”.	1917. B.Kəngərli.	“Sərv	ağacı”.	1917.
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B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1921.

B.Kəngərli.	“Payız	mənzərəsi”.	1921.B.Kəngərli.	“Qovaq	ağacı”.	1921.
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liyi kimisə azca da olsa inandırmaqdan uzaq 
olan  bu qənaətini Bəhruz bəyin  format seçimi 
üçün obyektiv nəticə saymaq olmaz. Ən azı ona 
görə ki, sənət tarixi özündə əsərin üzərindən 
digər əsərin işlənməsi, məqsədli şəkildə 
ikiüzlü tablolar yaratmaq istəyi kimi çoxsaylı 
nümunələr yaşatmaqdadır. Bunlar bədii 
prosesin elə bir məqamlarıdır ki, onu yalnız 
yaradıcı adamlar başa düşmək iqtidarındadırlar. 
Əgər kiçik ölçülü mənzərələrin bədii  
tutumunu dəyərləndirməli olsaq, onda onların 

əksəriyyətinin böyük ölçülü “Möminə 
xatun türbəsi” (1919), “Naxçıvan. Sınıq 
minarə ilə məscid” (1920), “Mənzərə” 
(1920), “Məqbərə” (1920) və 
“Naxçıvan xarabalıqları” (1921) kimi 
əsərlərlə müqayisədə etüd xarakteri 
daşıdığını söyləməliyik. Qənaətimizcə, 
rəssamın bilavasitə Naxçıvan tarixi və 
memarlığı ilə bağlı olan bu əsərləri 
üçün iri formatın seçilməsi də məqsədli 
olub. Başqa sözlə desək, o, Əcəmi 
təxəyyülünün nəticəsi olan memarlıq 
incisinin, eləcə də digər tarixi və dini 
abidələrin zamanında daşıdıqları 
səciyyəvi görüntülərin gələcək nəsillərə 
olduğu kimi ötürülməsi məqsədilə 
iri formata və nisbi detallaşdırmaya 
müraciət edib. 

Bütünlükdə isə, Bəhruz bəyin  
kiçikliyində qeyri-adiliyi duyulan və sulu 
boya ilə ərsəyə gətirilən mənzərələrində  
gənc rəssamın daha çox təbiəti öyrənmək 
istəyi duyulur. Odur ki, bu kiçik lövhələrin 
demək olar ki, hamısı azdetallıdırlar. Müxtəlif 
ağacların və  şəhəri əhatələyən dağların 
təsvirindən ibarət olan çoxsaylı lövhələrdə 
müəlliin diqqəti onların bilavasitə həmin 
anda daşıdığı ümumi rəng-ovqat tutumunu 
əks etdirməyə yönəldilmişdir və daha çox bu 

səbəbdən əsərlər azdetallı və kiçikdirlər. Təsvir 
obyektləri ilin və günün müxtəlif vaxtlarında 
görüntüyə alındığından onların rəng həlli  
fərqli və dəyişgəndir. Başqa sözlə desək, 
əsərlərin hər biri ayrı-ayrılıqda çeşidli ovqat 
daşıyıcılarıdır. Onlarda müəlliin təbiətdə 
yaşanan anın-məqamın ömrünü uzatmaq 
istedadı kifayət qədər duyulandır. 

Bunu onun müxtəlif illərdə yaratdığı 

B.Kəngərli.	“Naxçıvanda	sərdabə”.
1920.

B.Kəngərli.	“Qarlı	dağlar”.
1916.
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mənzərələr də təsdiqləyir... 

Əgər rəssamın yaradıcılıq yolunda və 
bədii axtarışlarında baş verənlərə nəzər salsaq, 
onda çox maraqlı xüsusiyyətləri üzə çıxarmış 
olarıq. Fikir verin, o, Tilis mühitində-tələbəlik 
illərində çəkdiyi əsərlərdə format baxımından 
Naxçıvandakı kimi “qənaətcil” deyildir. 
Başqa sözlə desək, gənc rəssam istər kömür 
və karandaşla çəkdiyi rəsmlərini, istərsə də 
yağlı boya ilə ərsəyə gətirdiyi portretləri 
kifayət qədər normal formatda işləyib. Bəlkə 
də o, bunu istəməyib, ancaq məktəbin ümumi 

tələblərinə müvaiq naturaları iriölçülü 
işləyib. Naxçıvanda  isə gənc rəssam 
ruhunda gəzdirdiyi yaradıcı missiyanın 
tələblərinə müvaiq hərəkət edir və 
özünəməxsus sənət dünyasını yaradırdı. 

Demək olmaz ki, Bəhruz bəy 
təhsil sonrası illərdə iriölçülü portretlər 
işləməyib. Bizim dövrə gəlib çatmış bir-
neçə əsər bunu təsdiqləyir və qənaətimizcə 
bir çox hallarda bu portretlərin sifariş 
xarakterli olmasından irəli gəlmişdir. Elə 
onların bədii həllində rəssamın klassik 
bədii həllə üstünlük verməsi də bundan 
irəli gəlmişdir. 

Digər portretlərində və mən-
zərələrində isə o, görməyə adət etdiyimiz 
Bəhruz bəydir. Məhz bunlar sübut edir ki, 

rəssamın Naxçıvan mühitindəki format seçimi 
– “qənaətcilliyi” başqa səbəblərdən yox, 
bilavasitə onun qarşısına qoyduğu yaradıcılıq 
vəzifələrindən irəli gəlmişdir...

Rəssamın akvarel mənzərələri ölçülərinin 
kiçikliyi ilə yanaşı, həm də icra texnikasına 
görə diqqət çəkir. Bəhruz bəyin tətbiq etdiyi bu 
ifadə tərzi yağlı  və sulu boya texnikalarının 
qovşağıdır, desək, yanılmarıq. Belə ki, onun 
təsvirin ümumi rəng həllinin nisbətən sakit-
yumşaq səthini vərəq boyu müxtəlif ölçülü bir 

qədər tünd yaxılarla tamamlaması, daha çox  
rəngkarlığa xas bədii-texniki xüsusiyyətdir. 

Ancaq gənc fırça ustası bunu elə bir 
yüksək sənətkarlıqla gerçəkləşdirib ki, bu 
qovuşaq tamaşaçı nəzərlərini paralamır, onun 
tablonu bütöv görməsinə mane olmur.  Odur 
ki, rəssamın kiçik ölçülü mənzərə-tabloları 
yüksək bədii tutumuna görə bənzərsiz 
sənətkarlıq nümunəsi sayılmağa layiqdirlər...

B.Kəngərli.	“İlandağ	ay	işığında”.
1921.
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B.Kəngərli	tələbəlik	illərində.
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F
ransız dilində “cansız təbiət” 
mənasını verən natürmort 
sözünün işığında son beş 

əsr ərzində müxtəlif tutumlu əsərlər 
yaradılmaqdadır. Bu janra aid edilən sənət 
nümunələrinin məna-məzmun daşıyıcılarının 
bilavasitə insanların çox tez-tez təmasda 

olduqları müxtəlif tutumlu əşyalar olması 
onun tamaşaçı auditoriyasının genişliyini 
şərtləndirmişdir. Müxtəlif əşyalardan 
ibarət natürmortlar ən müxtəlif tamaşaçı 
təbəqəsi üçün doğma və yaxın, başa 
düşüləndir, desək, yanılmarıq. Bu gün 
bu janrın təşəkkülünə  holland,  lamand, 
fransız və s. millətlərin baxışı ilə verilən 
çoxsaylı töhfələrin sırasında azərbaycanlı 
sənətkarların əsərlərinin olması heç 
şübhəsiz milli təsviri sənətimizdə onun 
geniş yer almasının nəticəsidir. Qısa, 
lakin kifayət qədər məhsuldar olan 
yaradıcılığında bütün janrlara rəğbətini 
sərgiləyən Bəhruz bəyi Azərbaycan 
rəssamları arasında  bu sahəyə layiqli 
töhfə vermiş yaradıcılardan saymaq 
olar... 
Rəssamlığa həvəs göstərən və bu sahədə 

özünü sınamaq istəyənlər  bir qayda olaraq 
tez-tez bu janra müraciət edirlər. Başqa sözlə 
desək, təsviri sənət sahəsinin bədii-texniki 
vərdişlərini öyrənmək üçün natürmort ən 
münasib janr sayılır. Buna baxmayaraq Bəhruz 
bəyin bizim günlərə gəlib çatmış bədii irsində 
natürmortlar çox azdır. Tələbəlik illərində 
çəkdiyi və bir albomda toplanmış 338 rəsm və 
eskizin   arasında (hazırda Azərbaycan Milli 

İncəsənət Muzeyində saxlanılır)  cəmisi bir– 
neçə əşya təsviri vardır. Onlar da sırf qaralama 
xarakterlidirlər. Rəssamın bundan sonrakı 
illərdə natürmort işləməsi barəsində məlumat 
yoxdur. O, bu janra yalnız ölümündən bir 
müddət əvvəl müraciət edib. Bunun özündə 
qeyri-adilik axtarmaqdan uzaq olsaq da, hər 
halda bu əsərlərin hamısının eyni ildə çəkilməsi 
maraq doğurur. Bu natürmortlar bilavasitə 

Nat³rmortlar

B.Kəngərli.	“Mavi	rəngli	dolça”.
1921.
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B.Kəngərli.	“Qızılgüllər”.	1916.
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B.Kəngərli.	“Naxışlı	mis	cam”.	1921.
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1921-ci ildə çəkilmişdir. Güman etmək olar 
ki, həmin vaxtlarda xəstəliyini yaşayan rəssam 
canlı insanlarla ünsiyyətdən çox, əşyalar aləmi 
ilə təmasa üstünlük vermişdir... 

Sulu boya ilə çəkilmiş bu dörd əsərdə 
müxtəlif məişət əşyaları təsvir olunmuşdur. 
Bəhruz bəyin tamaşaçıda  onun maddi-
mədəniyyət nümunələrinə münasibəti 
barəsində bitkin təəssürat oyada biləcək bu 
natürmortları Bakı muzeyində saxlanılır. 
Onların hər birində ətraf mühitdən təcrid 

olunmuş əşyanın iri planda görüntüyə 
gətirilməsinə rəğmən demək olar ki, bu 
əsərlərdə əşyalar barəsində daha zəngin 
təəssürat oyatmaq rəssamın başlıca 
yaradıcı vəzifəsi olub. Bunu rəssamın 
əşyalar üçün seçdiyi tünd və işıqlı fon-
yerliklər də təsdiqləyir. Mis və saxsı 
əşyaların zahiri görkəminin onların 
qədimiliyindən xəbər verməsinə rəğmən 
demək olar ki, bu məntiq nümunələr 
rəssamı bir gözəllik qaynağı kimi də 
cəlb edə bilərdi.  El arasında “qara 
çıraq” kimi tanınan işıq daşıyıcısının, 
qabarıq fakturalı mavi su dolçasının, 
üzəri naxışlı mis camın, çoxüzlü 
mürəkkəb qabının rəssam təqdimatında 
bədii tutumu kifayət qədər cəlbedici və  
duyğulandırıcıdır... 
“Mavi rəngli dolça”nı (1921) tünd 

qəhvəyi-bənövşəyi yerlikdə görüntüyə 
gətirən Bəhruz bəy gözoxşayan forma-biçimə 
malik saxsı əşyanın işıqlı səthinin daşıdığı 
estetik tutumu yaddaqalan tərzdə tamaşaçıya 
çatdırmağa nail olmuşdur. Dolçanın üzərinə 
səpələnmiş işığı əşyanın oynaqlığı duyulan 
fakturasını üzə çıxarmağa yönəldən gənc 
fırça ustası son nəticədə kompozisiyanın 
gözoxşayan tutum almasını şərtləndirmişdir...

 Rəssamın “Naxışlı mis cam”da (1921) 

əldə etdiyi duyğulandırıcılıq da diqqətçəkəndir. 
Naxışlı mis qabı çəhrayı parça üzərində təsvir 
edən Bəhruz bəy obyektə yuxarıdan baxışla 
onun özünəməxsus forma-biçiminin aşıladığı 
gözəllik qaynaqlarının seyrçi tərəindən 
duyulmasına kömək etmiş olmuşdur. 
Kompozisiyanın mərkəzi hissəsini tutan tünd 
camın işıqlı parça üzərində görüntüsü kifayət 
qədər cəlbedicidir...

 Bəhruz bəyin “Mürəkkəb qabı” (1921) 
və “Çıraq” (1921) əsərlərində görüntüyə 
gətirdiyi əşyalar üçün seçdiyi fon-yerlik də 

B.Kəngərli.	“Mürəkkəb	qabı”.	1921.
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məntiqlidir. Belə ki, özünəməxsus forma-
biçimə malik olan çıraq da, mürəkkəb qabı da 
belə “qonşuluqda” özünün ifadəli tutumunu 
daha təsirli şəkildə sərgiləyir...

 Rəssamın bu janrda yaratdığı və elmə 
məlum olmayan bir əsəri isə oxuduğunuz bu 
kitab çapa hazırlanan zaman üzə çıxarılıb. Şəxsi 
kolleksiyada saxlanan “Qızılgüllər” (1920-ci 
illər) əsəri faner üzərində yağlı boya ilə çəkilib. 
Bəhruz bəy digər çoxsaylı əsərləri kimi onu da 
kiçik formatda işləmişdir. Şaquli kompozisiyanı 
güldana yerləşdirilmiş qızılgül dəstəsi təşkil 

edir. Ağ və qırmızı güllərin tünd rəngli 
yarpaqlarla qovşağını neytral-bozumtul 
yerlikdə təqdim edən rəssam ona klassik 
natürmort tutumu verməyə nail olmuşdur. 
Əsərin rəssam tərəindən təhsil sonrası 
dövrdə ərsəyə gətirildiyi ehtimal olunur...

 Bəhruz bəy Kəngərlinin mənzərə 
və portretlərinə nisbətən sayca az 
olan natürmortlarında təbii ki, rəssam 
özünəməxsusluğunu vurğulayan bədii-estetik 
məziyyətlər mövcuddur. Bu da ilk növbədə 
onun təsvirə gətirdiyi əşyalara rəğbətini, 
gördüklərindən heyrətlənmək bacarığını 
sərgiləyə bilməsidir. Əşyalar bir qayda olaraq 
kompozisiyanın əsas məna-məzmun daşıyıcısı 
kimi təqdim olunmaqla, həm də maddi-
mədəniyyət nümunələrinə gözəllik qaynağı 
kimi baxan rəssamın onlara sevgisi ifadə 
olunmuşdur. Odur ki, rəssamın bu bədii irsi 
sayca az olmasına baxmayaraq onun zəngin 
yaradıcılığına özünəməxusluq və rəngarənglik 
bəxş edən əsərlər kimi qəbul olunurlar...

B.Kəngərli.	“Çıraq”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Naxçıvan	toyu”	(fraqment).
1911-1914.
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S³jetli kompozisiyalar

B
ir rəssam olaraq öz sənətkar 
“mən”ini təsviri sənətin 
müxtəlif janrlarında təsdiq-

lə məyə nail olan Bəhruz bəy Kəngərli, 
yaradıcılığı boyu ərsəyə gətirdiyi bir çox 
əsərlərində kompozisiyalara daha ətralı 
məna-məzmun tutumu verməyə çalışmışdır. 

Təbii ki, bunu şərtləndirən başlıca səbəb 
əsərlərə daxil edilən obrazların çoxqatlı 
tutuma bələnmələridir. Bu mənada gənc 
fırça ustasının müxtəlif illərdə yaratdığı 
“Elçilik” (1910-cu illər), “Naxçıvan 
toyu” (1910-cu illər), “Naxçıvan çaparı” 
(Tarixi məlum deyil), “Dükanda” (1913), 
“Qaçqınlar” (1920-ci illər), “Çoban sürü 
ilə” (1921), “İki qadın” (1920), “Namaz” 
(1916), “İki qaçqın qız” (1920) və 
“Kəndli oraq ilə” (1921) əsərlərinin adını 
çəkmək olar. 

Bu əsərlərin əksəriyyəti bir-
iqurlu, ikiiqurlu və üçiqurlu kom-
pozisiyalardan ibarətdirsə, “Elçilik” və 
“Naxçıvan toyu” lövhələri çoxiqurlu 
olmaları ilə digərlərindən seçilir. Hər 
iki kompozisiyaya diqqətlə baxdıqda 

onların oxşar cəhətlərinin həddindən artıq çox 
olduğunu görmək mümkündür. Belə ki, elçilik 
və toy mərasimlərinin keçirildiyi interyer, 
evlərin döşənmə tərzi, tablolarda təsvir edilən 
qadınların üz oxşarlığı, xarakterik cizgiləri 
və geyimləri, taxçalardakı məişət əşyaları 
və s. detallar olduqca oxşardır. Tablolardakı 
kompozisiyaların məkan, plan görünüşü, 
iqurların anatomik quruluşu, mütənasiblik 
ölçüləri, rəng effekti və kolorit, yaxı tərzi və 

işıq-kölgə münasibətləri də eynidir. Rəssamın 
bilavasitə şəxsi müşahidələrinin nəticəsində 
yaradılan “Elçilik” və “Naxçıvan toyu” əsər-
lərində onun milli adət-ənənələrimizə bələdçiliyi 
və onlara sevgi və ehtiramı qabarıq duyulur. 
Hər iki əsər arasında duyulası yaxınlıqların 
mövcudluğuna rəğmən demək olar ki, hər 
iki əsər rəssam tərəindən adət-ənənələrimizi 
özündə hifz edən və bir-birini tamamlayan 
kompozisiya kimi düşünülmüşdür...

S³jetli kompozisiyalar

B.Kəngərli.	“Namaz”.	1916.
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B.Kəngərli.	“Naxçıvan	toyu”.	1911-1914.
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B.Kəngərli.	“Qaçqınlar	arabada”.	1921.
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Rəssamın işlənmə tarixi dəqiq məlum 

olmayan “Elçilik” əsəri qədim zamanlardan 
bəri xalqımızın zəngin etnoqraik adət-
ənənələri içərisində özünəməxsus yeri olan 
“qız istəmə”yə həsr  olunmuşdur. Etnoqraik 
tutumlu bu əsər mükəmməl kompozisiyası 
ilə seçilir. Kompozisiyanın birinci planında 
dörd qadın təsvir olunmuşdur. Geyimlərinin 
zənginliyi duyulan bu qadınlar xalılarla 
döşənmiş evin bir tərəində bardaş qurub çay 
süfrəsi arxasında söhbət edirlər. Qadınlardan 

ikisi körpə uşaqlıdır. Onlardan biri 
qucağındakı uşağa nəlbəkidəki çayı 
içirdir. Digəri isə, dizləri üzərinə 
uzatdığı körpəni yırğalayaraq yatırmağa 
çalışır. Bütün bunların əsərlərində süni 
şişirtmələrdən uzaq olan rəssamın 
yaratdığı  bu kompozisiyaya səmimilik 
bəxş etməsi birmənalıdır.

Bəhruz bəy “Elçilik” əsərinin 
birinci planında tablonun əsas 
iqurları kimi elçiliyə gələn qadının 
və ev sahibəsinin obrazlarını təqdim 
etmişdir. Kompozisiyadan göründüyü 
kimi əsas danışıq məhz bu iki qadın 
arasında aparılır. Rəssam əsərin əsas 
mahiyyətini – elçi qadının üzündəki 
xoş ifadədə cəmləşdirməyi bacarsa 
da, bununla kifayətlənməmiş, adət-
ənənələrimizə sadiq qalaraq elçinin 

şirin çayı qarışdırması ilə, qızın “hə”sinin 
alındığını göstərməyə çalışmışdır. Müəllif  bu 
sevinci ikinci qadının, yəni, ev sahibəsinin 
üzündə ifadə etdiyi təbəssümdə də onun 
razılığını aydınca hiss etdirmişdir. Əsərin 
əsas obrazlarından biri sayılan elçilənən qız 
üçüncü planda, mətbəxdən evə açılan qapının 
arasında təsvir edilib. O, sinidəki şirin çayları 
digər qonaqlara gətirmək üçün hazır dayanıb 
anasının işarəsini gözləyir. Kompozisiyanın 

ikinci planında isə iki azyaşlı qız iquru təsvir 
edib. Onlar evin sol küncündəki taxtın üstündə 
əyləşib diqqətlə qonaqlara qulaq asırlar...

“Naxçıvan toyu” əsəri Bəhruz bəy 
Kəngərlinin yaradıcılığında  çoxiqurlu yeganə 
kompozisiya olmaqla bərabər, həm də sulu 
boya ilə işlənmiş ən böyük formatlı (25x31 
sm) əsəridir. Tabloda yer almış iqurların 
əsasən qadın və qızlardan  ibarət olması, 
əsərin qız toyuna həsr olunduğunu göstərir. 
Rəssam evin dörd bir küncündə dövrə vurub 
oturmuş və onların arxasında ayaq üstə durmuş 
qadınları və qızları təsvir etmişdir. Onlar 
Şərq üçlüyünün – kaman və qoşa nağaranın 
müşayiəti ilə qaval çalıb oxuyan müğənninin 

B.Kəngərli.	“Kəndli	oraq	ilə”.	1921.
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sehirli səsinə qulaq asır və ortada şövqlə rəqs 
edən qadına əl çalırlar. Məclisdə anaları ilə 
toya gəlmiş azyaşlı oğlan uşaqlarından və 
musiqiçilərdən başqa digər kişilərin olmaması, 
əsərin bilavasitə qız toyuna həsr olunduğunu 
bir daha sübut edir. Rəssam əsərdəki obrazların 
hər birinin üzündəki xarakterik cizgiləri əks 
etdirən – sevinc, kədər, düşüncə və s. ifadələri 
ayrı-ayrılıqda böyük ustalıqla təsvir etmişdir. 
Rəssamın bu tablosu XX əsrin əvvəllərində 
Naxçıvanda fəaliyyət göstərmiş musiqi 
qrupları,  onların geyim tərzləri və ifa etdikləri 

alətləri öyrənmək baxımından da 
qiymətli sənət əsəri sayılır.  Eyni zamanda 
“Naxçıvan toyu” təkcə bədii dəyərlərinə 
görə deyil, tabloda təsvir olunan qadın, 
uşaq və kişi iqurlarının üzərlərindəki 
milli geyimləri, yerə döşənmiş xalça və 
kilimləri, taxçalardakı məişət əşyalarının 
və digər avadanlıqlarının zənginliyi ilə 
də, tədqiqatçıların diqqətini cəlb edən 
etnoqraik əsər kimi xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir. 

Bəhruz bəyin bu əsərini digərlə-
rindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən 
biri də, burada təsvir olunan insan 
iqurlarının digər əsərlərə nisbətən daha 
çox və dinamik pozalarda olmasıdır. 
Adətən portret ustası kimi tanınan 

rəssam, çəkdiyi əsərlərdə bir və ya iki passiv 
pozalarda, əsasən – oturmuş, durmuş, yatmış 
obrazlar təsvir etdiyi halda, “Naxçıvan toyu” 
əsərində iyirmi beş qadın, altı uşaq və üç kişi 
iqurunu bir araya gətirərək, həm də mürəkkəb 
kompozisiya yaratmaq istedadını sərgiləmişdir. 
Əsərin üzərində onun yaradılma tarixi yoxdur. 
Bununla belə, onun bədii-estetik tutumunun 
rəssamın digər janrda yaradılmış ən yaxşı 
lövhələri ilə müqayisəsinə əsasən demək olar 
ki, əsər tələbəlik illərində işlənmişdir... 

Bəhruz bəy Kəngərli imzasının  zaman-
sızlığını şərtləndirən səbəblərdən biri onun 
yaradıcılığında qaçqınlar mövzusunun geniş 
yer almasıdır, desək, yanılmarıq. Rəssamın 
portret janrında yaratdığı əsərlərdən söz 
açarkən onların bədii-estetik məziyyətlərindən 
söz açmışdıq. İndi isə onun süjetli “Qaçqınlar 
arabada” (1921) tablosunu şərh etmək istərdik. 
Sulu boya ilə çəkilmiş bu kompozisiya onun 
qaçqınlar mövzusunda ərsəyə gətirdiyi ən 
iriölçülü (20x25,5 sm) əsərdir. Yeri gəlmişkən 

deyək ki, başqa janrlı əsərlərlə müqayisədə 
gənc rəssam qaçqınlar mövzusundakı işlərində 
kağıza qızırqanmamışdır. Belə ki, həmin 
portretlərin ölçüləri rəssamın digər insanlara 
həsr olunmuş portret və mənzərələrdən 
kifayət qədər böyükdür. Bəhruz bəyin 
qaçqınlara ünvanlanmış digər əsərləri kimi 
“Qaçqınlar arabada” lövhəsi də bilavasitə 
onun müşahidələri nəticəsində  çəkilmişdir. 
Günün çox hissəsini açıq havada – təbiətin 
qoynunda keçirən rəssam bu motivi şəhərdən  
kənarda müşahidə edə bilərdi. Doğrudan 
da qaçqın köçünü daşıyan arabanın kəndə 
yönəli hərəkətində diqqəti cəlb edə biləcək  
məqamlar kifayət qədərdir. Günəşli havada 

B.Kəngərli.	“Kişi	kitab	ilə”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Naxçıvan	çaparı”.	1915-1920.
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B.Kəngərli.	“Elçilik”.	1910-1915.
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yaşıllıqla əhatələnmiş işıqlı torpaq yolda taxta 
çarxlı arabanı arxasınca çəkən kəllərin ümumi 
silueti duyulası dərəcədə cəlbedicidir. Arabaya 
yüklənmiş ev avadanlıqlarının şux rəngi, 
kəllərin diqqətçəkən qara rəngi və ifadəli 
silueti, eləcə də  heyvanları nizamlamağa  
çalışan papaqlı kişinin  hərəkəti kifayət qədər 
duyğulandırıcı  bədii tutum daşıdığından 
kompozisiya yaddaqalandır. Əgər ayrı-ayrı 
qaçqın obrazlarına  münasibətdə rəssamın 
gördüklərinə acıması nə qədər qabarıq 

duyulursa, qaçqın köçünü təbiətlə 
vəhdətdə təqdim edən müəllif bu dəfə 
nikbin ruhlu, gələcəyə inamlıdır...   

Rəssamın sulu boya ilə işlədiyi 
“Qaçqınlar” (1921)  lövhəsində də 
qaçqınlıq həyatının yaşantılarının bədii 
təqdimatı  diqqətçəkəndir. Ön planda 
köhnə tikilinin fonunda iki qaçqın qızı 
görüntüyə gətirən rəssam, bununla da 
iravan güzəranları ilə vidalaşmağa 
məcbur olan  soydaşlarımızın ağrılarını 
rənglərin dili ilə göstərə bilmişdir. 
Nigaran baxışlarını tamaşaçıya zilləyən 
qaçqın qızların didilmiş geyimlərində 
yaşananların izini həkk edən Bəhruz 
bəy bununla da əsərin təsirli tutum 
almasına nail olmuşdur...
1914-cü ildə Naxçıvanda təşkil 
olunan ilk fərdi sərgisində həm də 

dini tutumlu bir-neçə əsərini ictimaiyyətə 
təqdim edən gənc rəssam sonrakı illərdə bu 
mövzuda kompozisiyalar yaratmaqda davam 
etmişdir. Onun məscidləri və dindarları əks 
etdirən əsərləri də dediklərimizi təsdiqləyir. 
Onun “Namaz” lövhəsi isə bu motivin 
Azərbaycan təsviri sənəti üçün yeni olması 
ilə diqqət çəkir. Əsərdə ibadətlə məşğul olan 
dindar təsvir olunub.  Sübh çağına təsadüf 
edən bu namazın yol üstündə olan dindar 

tərəindən icra olunduğuna tamaşaçısını 
inan dırır. Çıxmaqda olan günəşin  səmaya 
yayılan şəfəqlərinin və ürəkaçan mənzərənin 
fonunda görüntüyə gətirilən dindarın təsviri  
bütünlükdə kompozisiyanın yaddaqalanlığını 
şərtləndirmişdir...

Rəssamın digər təkiqurlu kompozisiyası 
isə əmək mövzusundadır. “Kəndli oraq ilə” 
(1921) adlanan bu əsərdə əmək meydanana 
yollanan yaşlı kişi təsvir olunmuşdur. İşıqlı fon-
yerlikdə proil təsvir olunmuş isti rəngli geyimi 
ətrafdakı yaşıllığın soyuq çalarları ilə təzad 
təşkil etməklə, obrazın cəlbediciliyinin əldə 
olunmasını, bütünlükdə isə  kompozisiyanın 
dinamikliyini şərtləndirmişdir...

Bəhruz bəyin sulu boya ilə çəkilmiş oxşar 
kompozisiyalı “Oturmuş iqur” (A.Qazıyev 
etüddə) (1921) və “Kişi kitab ilə” (1921) 
lövhələrində də süjetli tablonun əlamətləri 
duyulmaqdadır.  Rəssam yaradıcılıq və mütaliə 
ilə məşğul olan müasirlərinin obrazlarına 
müraciət etməklə, yaşadığı dövrün mənəvi-
psixoloji ab-havasının müxtəliliyini  yurdun 
təbiəti ilə əlaqəli göstərməyə çalışmışdır. 

“Çoban sürüsü ilə” (1921) lövhəsində 
də Bəhruz bəy təbiətlə insanın vəhdətini 
göstərməyə çalışmışdır. Sulu boya ilə çəkilmiş 
bu kompozisiyada gənc rəssamın dünyaya 
özünəməxsus baxışını səciyyələndirən bədii-
estetik xüsusiyyətlər öz əksini tapmışdır. 
Ətəkləri dumana bürünmüş İlandağın əzəmətli 
görüntüsü qarşısında görüntüyə gətirilən çoban 
və onun qoyun sürüsü gənc Bəhruz bəyin bədii 
şərhində cəlbedici lirik ovqatlıdır...

Sonda gənc rəssamın daha bir süjetli 
kompozisiyasının adını çəkmək istərdik. 
“Dükanda” (1913) adlanan bu əsər karandaşla 
işlənib və hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyində saxlanır. Görünür onun rəngkarlıq 
nümunəsi olmamasındandır ki, çox vaxt 
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ekspozisiyada göstərilmək əvəzinə, fondlarda 
saxlanıb. Elə bu səbəbdən də əsər geniş 
ictimaiyyətə yaxşı tanış deyil. 

Əksər əsərlərində olduğu kimi bu süjet 
də  Bəhruz bəyin müşahidələrinin nəticəsidir. 
Tez-tez doğma şəhərin müxtəlif guşələrini 
gəzib-dolaşan rəssamı bu motiv cəlb etməyə 
bilməzdi. Doğrudan da üst-üstə sıralanmış 
al-əlvan parça toplarının qarşısında  tünd 
geyimli dükançının təsviri  çox cəlbedicidir. 
Parça ölçən dükançının iqurunu bilərəkdən 
kompozisiyanın sağ tərəinə çəkən rəssam, 

onun iqurunu soldakı parça bolluğu 
ilə müqayisədə kifayət qədər duyulan 
etmişdir. Əsərin yaranma tarixinə əsasən 
demək olar ki, Bəhruz bəy onu tələbəlik 
illərində işləyib və bunu elə qraik 

kompozisiyanın ümumi bədii tutumundan da 
duymaq mümkündür. 

Bütünlükdə götürdükdə  yaradıcılığı boyu 
müxtəlif janrlarda əsərlər yaratmağa meylli 
olan rəssamın süjetli kompozisiyalarının sayı 
bəlkə də azdır. Əsasən portret və mənzərə 
janrlarında əsərlər yaratmağa üstünlük verən 
rəssama bunu irad tutmaq əlbəttə düzgün 
olmazdı. Belə ki, o, öz sənətkar “mən”ini 
təkcə bir janrla da təsdiqləyə bilərdi. Etiraf 
edək ki, gənc rəssam bunu yaradıcılığı boyu 
ərsəyə gətirdiyi irili-xırdalı əsərin hər birində 
nümayiş etdirə bilmişdir. Başqa sözlə desək, 
Bəhruz bəy Kəngərli süjetli kompozisiyalarsız 
da böyük – çoxəsrlik tarixə və bədii ənənələrə 
malik olan Azərbaycan təsviri sənətində dərin 
izi olan sənətkardır, desək, yanılmarıq...

B.Kəngərli.	“Dükanda”.	1913.
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1883-cü ilin martında  gör-
kəm li zi yalı – yazıçı-
pub lisist, tədqiqatçı və 

təşkilatçı, ictimai xadim Eynəli bəy Sul tanov 
tərəindən əsası qoyulmuş və hə min illərdə 
Qur ba nəli Şərif zadə,  Mirzə Ələk bər Süley-
manov, Rəhim Xəli lov, Nəs rullah və Fərə-

cullah Şeyxovların, son ralar isə Cəlil 
Məm mədquluzadə, Məm məd tağı Sidqi, 
Əbülqasım Sul tanov, Məhəmməd ağa 
Şahtaxtılı, Mirzə Əliməmməd Xəlilov, 
Mirzə Cəlil Şürbi, Mirzə Məmməd Za-
manbəyov və başqa qabaqcıl maarifpər-
vər ziyalılar tərəindən formalaşdırılıb 
inkişaf etdirilən Naxçıvan Teatrı XX 
əsrin əvvəllərində yeni mərhələyə qə-
dəm qoymuş, burada teatr-dekorasiya 
rəssamlığı sahəsində də ilk addımların 
atılmasına başlanmışdı. Azərbaycanda 
bu sənətin təşəkkülü və davamlı şəkildə 
inkişafı səhnə tərtibatı sahəsində də is-
tedadını sərgiləyən Bəhruz bəy Kəngər-
linin adı ilə bağlıdır. Bununla belə unut-
mayaq ki, 1908-ci ildə ilk dəfə Bakıda 
tamaşaya qoyulan  “Leyli və Məcnun” 

operasının səhnə tərtibatını Əli bəy Hüseyn-
zadə vermişdi. 

Məlumdur ki, 1883-cü ildən 1912-ci 
ilə kimi Naxçıvan Teatrında peşəkar rəssam 
olmadığına görə səhnə tərtibatı həvəskar ak-
tyorlar tərəindən verilirdi. Ona görə də bu 
tərtibatlar çox sadə və primitiv xarakter da-
şıyırdı. 1912-ci ildən etibarən Naxçıvan Te-
atrında bu sahədə fəaliyyətə başlayan Bəhruz 
Kəngərli burada böyük xidmət göstərmiş, 
tamaşalara milli koloritdə zəngin səhnə tərti-
batı vermiş, tamaşaların ruhunu əks etdirən, 

forma və məzmun vəhdətilə seçilən dekora-
siyalar, müxtəlif rəng çalarlarında gözəl pər-
dələr, geyim eskizləri və səhnənin cazibəsini 
artıran pannolar hazırlamışdır.Bu yerdə xa-
tırladaq ki, Şirəli bəyin yaxın qohumlarından 
olan,  Naxçıvan Teatrının banisi və yorulmaz 
hamisi Eynəli bəy Sultanovun, həmçinin qar-
daşı  Qədir ağa Kəngərlinskinin məsləhəti və 
təkidi, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluza-
də, Məmmədtağı Sidqi, Əliqulu Qəmküsar, 
Qurbanəli Şərifzadə, Rza Təhmasib, Əziz Şə-
rif, Əli Xəlilov və digər müasirlərinin, dost-
larının xeyir-duası ilə Tilisə yollanan Bəhruz 
bəy orada çox fərqli mühitlə qarşılaşır.  Tilis 
mühiti – gənc rəssamın Cəlil Məmmədqulu-

Teatr-dekorasiya s¬n¬ti

“Ölülər”	tamaşasının	aişası.
1920-1922-ci	illər.
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zadə və Eynəli bəy Sultanovla təması, rəs-
sam İ.Rotter və O.Şmerlinqlə yaradıcılıq ün-
siyyəti onun demokratik ruhlu rəssam kimi 
formalaşmasına çox kömək edir. Bəhruz bəy 
Tilisdə tez-tez Rza Təhmasibin “Müsəlman 
Artistləri İttifaqı”nın (başqa bir adı isə “Au-
ditoriya” idi) teatr truppası ilə birgə oynadı-
ğı rollara tamaşa edər və teatr rəssamlığı işilə 
çox ciddi maraqlanardı. Bəzən o, baxdığı bu 
tamaşalara aid öz ikirlərini söyləyər, bura-
dakı obrazlara aid qaralamalar cızar, müna-
sib dekorasiyalar və geyim eskizləri çəkərdi. 

Görkəmli fırça ustasının teatr rəssam-
lığına olan sonsuz həvəsini və ecazkar 
əl qabiliyyətini hamıdan yaxşı bilən 
Rza Təhmasib 1912-ci ildən –  Naxçı-
van Teatrına gəldikdən sonra, 1912-ci 
ilin yayında tətildə olan Bəhruzu da 
bu teatra dəvət edir. Beləliklə, Bəh-
ruz bəy Şirəli bəy oğlu Kəngərlinin 
Naxçıvan Teatrında Azərbaycanın ilk 
professional teatr rəssamı kimi yara-
dıcılığı başlayır. Bəhruz Kəngərliniun 
Naxçıvan Teatrına gəlişi haqqında Əli 
Xəlilov “Naxçıvan Teatrının tarixi” 
kitabında yazır: “Bu illərdə məşhur 
rəssam, naxçıvanlı Bəhruz Kəngərli 
Tilisdə Rəssamlıq Məktəbində təhsil 
alırdı. Bəhruz yay tətilində Naxçıva-
na gələndə Rza Təhmasibin məsləhə-
tilə bir sıra teatr dekorları – iki otaq, 

meşə, dağ, ayrı-ayrı ağac şəkilləri, kolluqlar, 
qayalar çəkdi. Vəsait yoxluğundan teatr dai-
mi rəssam saxlaya bilmədiyi üçün bu dekor-
lardan sonralar teatrın oynadığı bir çox ta-
maşa və müsamirələrdə də istifadə edilirdi. 
20-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda iki 
görkəmli rəssam məşhur idi. Bunlardan biri 
məşhur və hörmətli rəssamımız Əzim Əzim-
zadə, digəri isə gənc rəssam Bəhruz Kəngərli 
idi”.Bəhruz  Kəngərli teatrda çalışdığı zaman 

Naxçıvanda “Xeyriyyə” məktəbinin nəzdin-
də “El güzgüsü” adlı Dram Cəmiyyəti təşkil 
edilir və 1917-ci ilin may ayında Cəlil Məm-
mədquluzadənin “Ölülər” əsərinin tamaşası 
ilə fəaliyyətə başlayır. Əslində həmin vaxt-
da Naxçıvan Teatrı bu ad altında fəaliyyətini 
davam etdirmişdir. Bu tamaşanın rejissoru 
və Keli İsgəndər rolunun ifaçısı Rza Təh-
masib, rəssamı isə Bəhruz  Kəngərli olmuş-
dur. “Ölülər” tamaşası rəssama hələ 1915-ci 
ildən tanış idi. Naxçıvan Teatrında ilk dəfə 
1915-ci ildə oynanılan “Ölülər” tamaşasının 

səhnə tərtibatı, dekorları və geyim eskizləri 
üzərində çalışarkən B.Kəngərli  deyirmiş ki: 
“Bu əsər Naxçıvan şəraitində yaradılmış və 
Mirzə Cəlilin əsərdə təsvir etdiyi surətlərin 
çoxu naxçıvanlıdır. Tamaşa Naxçıvan şəra-
itində aparılır. Ona görə tamaşa real olmaq 
üçün aktyorların geyimlərini (çuxa, arxalıq, 
ayaqqabı və s.) Naxçıvanda olduğu kimi ya-
ratmaq istəyirəm. Təsvir edilən hadisələrin 
yerlərini – evləri, qəbiristanlığı Naxçıvanda 
olduğu kimi vermək niyyətindəyəm”. Bəh-
ruz bəy Kəngərlinin teatr fəaliyyətində onun 
“Pəri-Cadu” (Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev) 
tamaşasına verdiyi tərtibat (1912) da çox ma-
raqlı olmuşdur. Zamanında bu tərtibatı ger-

Naxçıvan	teatrının	aktyorları.	1920.
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Teatr-dekorasiya s n ti
çəkləşdirərkən o belə deyərmiş: “Mən elə 
edəcəyəm ki, Xızır göydən yerə ensin. O, ağ 
paltarda olacaqdır. Başdan ayağa qədər o, in-
sana xoş təsir edən ağ rəngdə olacaqdır. Hətta 
onun ayaqqabısı da ağ olacaqdır. Mən Xızı-
rı belə təsəvvür edirəm. O, həmişə xeyir və 
yaxşılığı təmsil edir. Ona görə o qüdsiyyəti 
ifadə edən ağ rəngdə olmalıdır. Onun ətrafın-
da rəngarəng çiçəklər, yaşıl ağaclar və gözəl 
təbii mənzərələr yaradacağam. Şamama-Ca-
dunu isə yerdən çıxardacağam. O, qorxunc 
və qara paltarda olacaqdır. Onun üzünün rən-

gi də qara olacaqdır. Burnu əyri yırtıcı 
quşların dimdiyinə bənzəyəcək, yumru 
parlayan gözləri olacaqdır. Ətrafında 
insani kədərləndirən mənzərələr yara-
dacağam. Onun bu qiymətli ikirlərinə 
istinad edərək demək olar ki, gənc fır-
ça ustası  bütün varlığı ilə teatrı teatr 
rəssamlığını sevmiş və səhnə tərtibatı 
işinə hədsiz dərəcədə ciddi ikir ver-
mişdir. Ona görə də tamaşaya qoyulan 
hər bir əsərin məzmununa uyğun ola-
raq obrazların xarakterik daxili aləmini 
açıb tamaşaçıya göstərmək üçün iste-
dadlı bir rəssam kimi əlindən gələnləri 
əsirgəməmişdir. 1912-ci ildən ömrünün 
axırına kimi Naxçıvan Teatrında çalışan 
Bəhruz bəy Kəngərli burada Rza Təh-
masiblə yanaşı, Böyükxan Naxçıvanski 

və Həsən Səfərlinin hazırladıqları  təxminən                
15-dən artıq tamaşaya səhnə tərtibatı vermiş-
dir. Onun Naxçıvan Teatrında ilk rəssamlıq 
işi görkəmli sənətkar Rza Təhmasibin 1912-
ci ildə tamaşaya hazırladığı Zülfüqar Ha-
cıbəyovun ruscadan tərcümə etdiyi Yevqeni 
Şvartsın “Qırmızı papaq” (“Qırmızı araqçın”) 
əsəri olmuşdur. Onun ardınca Zülfüqar Ha-
cıbəyovun “Evliikən subay” (1912) və “Əlli 
yaşında cavan” (1915), Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin “Pəri-Cadu” (1913) və “Dağı-

lan tifaq” (1914), Cəlil Məmmədquluzadənin 
“Ölülər” (1915; 1917), Üzeyir Hacıbəylinin 
“Ər və arvad” (1916) və “Arşın mal alan” 
(1917), Nəriman Nərimanovun “Nadanlıq” 
(1916), Namiq Kamalın “Vətən, yaxud Si-
listrə” (1918) və “Zavallı çocuq” (1918) 
Əbdülhaqq Hamidin “Hind qızı” (1918) və 
“Əşbər” (1919), Mirzə Fətəli Axundovun 
“Hacı Qara” (1920) kimi əsərlərin və bir neçə 
birpərdəli pyesin ideya və məzmununu açan 
peşəkar səhnə tərtibatı vermiş, obrazların xa-
rakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən geyim 
eskizləri çəkmiş, tamaşaların reallığını artıran 
irihəcmli pannolar hazırlamışdır. Təəssülər 
olsun ki, Bəhruz Kəngərlinin Naxçıvan Te-
atrında fəaliyyəti zamanı yaratdığı bu dəyərli 
sənət inciləri günümüzədək  gəlib çatmamış-
dır...
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Bəhruz	bəy	Kəngərli	yurdu	–	Naxçıvan	şəhəri.
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Son söz v zi...

R
əssamın təzadlarla dolu 
ömür yoluna – əhatələndiyi 
mühitə, təhsil illərinə və 

çox da uzun çəkməyən yaradıcılığına 
tutduğumuz gerçəkçi “bədii güzgü” 
qənaətimizcə, kitabı oxuyanların gözü 
qarşısında milli sənət fədaimizin dolğun 

obrazını yaratmağa imkan verdi. 
Təbii ki, bilmədiklərimiz, sizə 
çatdıra bilmədiyimiz həqiqətlər 
də oldu. İnanın ki, bu bizdən 
daha çox, itirilmiş imkanlarla, 
zamanında tədqiqatçıların yaşlı 
nəslinin  rəssamın bədii irsinə soyuq 
münasibətilə bağlıdır. 

Bəhruz bəyin  rəsmi faktlarla elə 
də zəngin olmayan bioqraiyasında 
yer almış iki faktı vurğulamaqla 
şura hökumətinin ona münasibətinə 
aydınlıq gətirmək istərdik. Bir 
tərəfdən  bu hökumətin C.Talıbzadə 
familiyalı məmuru uşaq evinə yardım 
etmək məqsədilə əsərlərini lotoreya 
oyununa çıxaran xəstəhal rəssamın 

pullarını mənimsəyir, digər tərəfdən isə 
Naxçıvan Ölkə Xalq Maarif Komissarlığı 
onu bu qurumun bədii şöbəsinə müdir 
təyin edirdi. Hər iki hadisə 1921-ci ildə 
baş vermişdi. Biri iyun, digər isə iyul 
ayında... Belə bir cəmiyyətdə – siyasi 
sistemdə yaşayıb-yaratmaq doğrudan 
da çox çətin idi. Uşaqlığından xəstəliyə 
“meylli” olan gənc rəssam üçün bu ikiqat 
ağırdı. Belə bir vəziyyətdə onun “olum 
qatarı”ndan “ölüm qatarı”na keçidi labüd 

idi və bu az sonra baş verdi...
Azərbaycan təsviri sənət tarixində 

adı  həm də tez-tez çox məhsuldar rəssam 
kimi  xatırlanan Bəhruz bəy Kəngərli 
1922-ci ilin  7 fevralında dünyaya əlvida 
dedi. Başqalarından fərqlənmək üçün ona 
bu qədər yaratmaq istedadı verən Allah-
təala  rəssamı təbiətin bir soyuq günündə 
başqalarından ayırdı. Bəlkə də Yaradan bu 
“niyyətli gəlişi”ni qışa salmaqda həmişəki 
kimi yenə də məntiqli idi. Yəqin ki, 
təzadlı Naxçıvan təbiətinin bu “yuxulu” 
vaxtında onun çox yaxşı tanıdığı, onu vəsf 
etməkdən usanmayan  rəssamı aparmaqda 
bəlkə də  baharı incitmək istəməmişdi... 

Əslində gələcəkdə Naxçıvanın fəxri 
olacaq rəssamı lap uşaqlığından müxtəlif 
xəstəliklər izləməyə başlamışdı və Bəhruz 
bəy də   çox vaxt yalnız özünə bəlli olan 
bu əzablara qatlaşa – qatlaşa sanki anbaan 
ölümünə doğru gedirdi. Onun barəsində 
bildiklərimiz arzulanan  qədər zəngin 
olmasa da, elə məlum olanlardan da sakit 
təbiətli, az danışan gənc rəssamın bədbin 
olmadığı hiss edilməkdədir. Baxmayaraq 
ki, bədəncə zəif olan Bəhruz bəy həyatda 
əvəzi olmayan ana nəvazişindən çox 
erkən məhrum olmuşdu. Bunun ardınca 
onun səsə həsrət qalmasının və məktəbdən 
uzaqlaşmağa məcbur olmasının hələ 
yenicə formalaşmağa başlayan uşaq 
psixikasına hansı təsir qoyduğu izahsız da 
məlum məsələdir. Bunun özünün həm də 
orqanizmin möhkəmlənməsi əvəzinə, onu 
zəilətməyə xidmət etməsi də danılmazdır. 

Son  sºz ¬v¬zi...
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Belə bir durumda onun təkliyini ona 
unutduracaq rəsm çəkmək qabiliyyətinin 
aşkarlanması da onu sınağa çəkməkdən 
“usanmayan” Yaradanın yalnız özünə 
bəlli olan bir lütfü idi... Əslində bu Tanrı 
lütfünün mahiyyətində də Bəhruz bəyi 
növbəti dəfə sınağa çəkmək niyyəti 
vardı və bunun nəticəsi onsuz da təzadlı 
yaşantılar burulğanında çırpınan gənci 
ya birdəfəlik sındırmalı, yaxud da ona 
verilən yaratmaq gücünün sayəsində 

ölümsüzlüyə yüksəlməliydi... 
Bəhruz bu sınaqdan da üzüağ çıxdı. 
Yəqin ki, Allah-təala bir müsəlman 
balasının yeniyetmə yaşlarında 
xristianların arasında nümayiş 
etdirdiyi çalışqanlığı və  fədakarlığı 
əvəzsiz qoya bilməzdi və qoymadı 
da... Beləcə, ruhunda yaşayıb-
yaratmaq istəyi coşub-daşan Bəhruz 
bəy doğma Naxçıvana qayıtdı 
və “alın yazı”sında hifz olunan 
missiyasının icrasına başladı...  
Onun çox qısa zaman kəsiyində 
nələr etdiyi barədə yuxarıda söz 
açmışıq. Etiraf edək ki, onun  ərsəyə 
gətirdiyi sənət möcüzələri  bir 
ömür üçün həddindən çox görünür. 

Odur ki, çox vaxt onun yaradıcılığından 
söz düşündə heç kəs bizim dövrə gəlib 
çatan əsərlərin çox qısa bir müddətdə 
yaradıldığına çətinliklə inanır. Əgər bu 
məsələdə kəmiyyət keyiyyəti üstələsəydi, 
bəlkə də bu barədə danışmağa dəyməzdi. 
Amma iş burasındadır ki, hər şey 
tərsinədir və say çoxluğunun əsərlərin 
bədii tutumuna heç bir məni təsiri yoxdur.  

Adama elə gəlir ki, bədii kamilliyin qeyri-
adiliyi duyulan bu əsərlər illərlə təcrübəsi 
olan sənətkarın fırçasının  məhsuludur. 
Amma bildiyimiz kimi bu belə deyildi və 
bu əfsunlayıcı və heyrət doğurucu sənət 
möcüzəsini azərbaycanlı sənətkar 15-22 
yaş arasında yaratmışdı... Bəlkə də bir 
soyuq fevral günü dünya ilə vidalaşanda 
Bəhruz bəy qoyub getdiklərindən narahat 
deyildi. Yaratdıqlarının bu gün hər 
birimizə qürurverici qəbul olunması da 
bunu təsdiqləyir. Həmin günü onu son 
mənzilə salmağa gələn insan axınının 
nəhayətsizliyi isə sübut edirdi ki, 
Naxçıvan kimi və nəyi itirdiyini çox yaxşı 
başa düşür... 

P.S. Bəhruz bəy Kəngərlinin 
başqalarına örnək ola biləcək həyat 
hekayəti doğrudan da çox təsirlidir. 
Zamanında həyat və yaradıcılığı ilə 
Naxçıvan mühitini duyulası dərəcədə 
rövnəqləndirən və rəssamlığımızın 
Bəhruz bəy  zirvəsini yaratmağa nail 
olmuş gənc yaradıcının  yoxluğu, onu 
görənlərin və onunla ünsiyyətdə olanların 
onların varlığı dövründə acılı-şirinli 
xatirələri yaşatsa da, zamanın axarında 
həmin insanların dünyalarını dəyişməsi 
ilə xatırlana biləcəklərin üzərinə tədricən 
unutqanlıq külü səpildi. İş o yerə çatdı 
ki, sovet dönəmində onun şəhərin cənub-
şərqindəki köhnə şəhər qəbristanlığındakı 
məzarı belə it-bata düşdü. 

Məzarın taleyi əlaqədar qurumların 
yadına düşəndə onların köməyinə 
rəssamın qohumu Sabir Kəngərlinin o 
vaxtlar  iti olan, hələ də kortalmayan 
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“yaddaşı” çatdı. Atası ilə hər cümə 
axşamı 30 illik ömrünü rənglərdə “əridən” 
qohumlarının məzarını ziyarət edən Sabir 
kişinin köməkliyi ilə rəssamın əbədi 
uyuduğu məkan dəqiqləşdirildi. Yerli 
hökumət orqanlarının səyi ilə 1997-ci 
ildə görkəmli fırça ustasının məzarı bərpa 
olundu, onun üzərində abidəsi ucaldıldı 
(müəllii xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev) 
və  bu yer sənətsevərlərin ziyarətgahına 
çevrildi. Zamanında bütün çətinliklərə və 
mərhumiyyətlərə baxmayaraq yaradıcılıq 
hünəri göstərməklə sözünü deməyə nail 
olan və əbədiyyətə qovuşan rəssamın 
həmin andan hər bir azərbaycanlının 
dilinin əzbəri olması, heç şübhəsiz onun 
vətəninə olan sonsuz sevgisinə layiqli 
cavabdır. 

Ondan sonra – indiki bu cür 
şəraitdə bu günümüzün Kəngərlisinin 
yetişməməsi də gənc sənət fədaisinin – 
vətənpərvər-rəssamın  zamanında gördüyü 
ölçüyəgəlməz tarixi işin dəyərini birə beş 
qat artırır.  Qənaətimizcə, istənilən tərif 
və təqdir Bəhruz bəyin – Azərbaycan 
təsviri sənətini dünyaca şöhrətləndirən 
Kəngərli nəsli nümayəndəsinin halal 
haqqıdır. Odur ki, biz bildik-bilmədik, 
bundan sonra Naxçıvan torpağına ilk 
dəfə üz tutan insanlar mütləq cəmisi 30 
il yaşamaqla sənət möcüzələri yaratmış 
Bəhruz bəy Kəngərlini soraqlayacaqlar. 
Bunu Bəhruz bəy Kəngərlinin başqalarına 
örnək ola biləcək çox təsirli həyat hekayəti 
şərtləndirir...

Naxçıvan	Muxtar	Respublikasının	Kəngərli	rayonu
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Portret cizgil  ri

B
əhruz bəy Kəngərli barəsində 
danışarkən məşhur “Hər bir 
sənətkar öz dövrünün aynası 

olmalıdır” deyimini dilə gətirməyimiz yəqin 
ki, təbii görünür. Belə ki, onun bütün həyatı və 
yaradıcılığı bu çoxqatlı və çoxmənalı deyimi 
təsdiqləyən və əyaniləşdirən bir mənəvi-

psixoloji qaynaqdır. Doğrudan da onun 
rəssamlığın yaşantı ifadə edə biləcək 
bədii-texniki vasitələrinə bələdçiliyindən 
sonra yaratdığı avtoportretlər, yaşadığı 
şəhərin və əhatələndiyi – ünsiyyətdə 
olduğu insanların özlərini özlərindən 
gizlədə bilməyəcək görüntülərinə və 
çöhrələrinə tutduğu “bədii güzgü”lər 
qeyri-adi dərəcədə sərtliyi və amansızlığı 
ilə seçilir. 

Görəsən Allah-təalanın cəmisi 30 il 
keşməkeşli ömür payı verdiyi bəndəsinə 
bu cür həyat yolu bəxş etməsində niyyəti 
nəydi?  Qismətinə doyunca doğma ana 
nəvazişi görmək yazılmayan və ruhunda 
yaradıcılıqla məşğul olmaq missiyasını 
gəzdirən gənci başqalarını nəvazişə 

səsləməklə sınamaq  Tanrının hansı istəyindən 
irəli gəlmişdi? Səsə həsrətinin yerini təbiətə 
və rənglərə məhəbbəti ilə dolduran rəssamın 
sınaqlar burulğanından xilas ola bilməməsi axı 
onun hansı suçunun nəticəsiydi? Bu sualları 
çoxaltmaq da olardı. Bəlkə də buna ehtiyac 
yoxdur. Çünki indiki məqamda məqsədimiz bir 
qədər başqadır. İstəyimiz təsviri sənətimizin 
“səməndər quşu”nun portretini yaratmaqdır. 
Bu məsələdə yardımçımız rəssamın çəkdiyi 
avtoportretlər və onun Bəhruzsevərlər 

tərəindən sözlə “çəkilmiş” portretləri olacaq. 
Gəlin rəssamın sözlə təsvirin vəhdətindən 
yaranan və təzadlarla dolu portret cizgiləri ilə 
birlikdə tanış olaq...

Tanınmış jurnalist İntiqam Mehdizadənin 
eşitdiklərinin və təxəyyülünün nəticəsi 
olan kövrək sətirlər bizi sonralar böyük 
rəssam olacaq Bəhruz bəyin uşaqlıq illərinə 
qaytarır: “Təbiətin səslərinə vurulmuşdu, bir 
də rənglərinə. Sonra səslər ondan getdikcə 
uzaqlaşdı; elə bil kimsə onları günü-gündən 
alır, azaldırdı... Günlərin bir günü çox 
sevdiyi qədim şəhərin səsli-küylü bazarlarını, 
məhəllələrini bəs deyincə dolandı. Ürəyinə 
danmışdı ki, nə isə olacaq. Bütün səsləri sanki 
qulağına yığmağa tələsirdi. Həmin axşam 
xoş bir yuxuya getdi. Qulaqlarında bir əlçim 
Araz zümzüməsi, bir az göy gurultusu, bir 
şəlalə harayı. Səhər yuxudan gec oyandı. Atası 
Şirəlibəy məəttəl qaldı. Oğlu hər gün obaşdan 
durar, soyuqdan əsə-əsə günün doğmasını, 
üfüqün əlvan rənglərə boyanmasına baxar, 
rəsm çəkərdi. Bəs bu səhər nə olub?

Ata oğlunun otağına keçdi. O, şirin-şirin 
yatırdı. Bir səslədi, iki səslədi, oyanmadı. 
Çiyninə toxunan kimi gözlərini açdı. Yerinin 
içində oturub maddım-maddım atasına 
baxmağa başladı. Ona elə gəldi ki, səssiz yuxu 
görür. Ancaq bu, yuxu deyildi. O səhər Bəhruz 
“eşitmirəm, ata” deyib hönkürdü. Sonra ona elə 
gəldi ki, təkcə rənglərlə dünyanın nəğməsini 
eşidir...” 

Gələcəkdə xalqının fəxrinə çevriləcək 
rəssamın uşaqlıq illərinin ən ağrılı məqamını 
bədii şəkildə şərh edən İntiqam Mehdizadə 

Portret cizgil¬ri



 

200

Portret cizgil ri

B.Kəngərli.	“Avtoportret”.	1914.



201
          

Portret cizgil ri
onun yaradıcılığı barəsində məlumatı bu 
sözlərlə davam etdirir: “Bəhruz Kəngərlinin 
hər hansı əsərinə baxırsansa ordan səs eşidirsən, 
söz eşidirsən. Bəlkə də bu, rəssamın ömrü 
boyu səsə, sözə həsrət qalmasından doğur...”

Rəssamın yaradıcılığını səciyyələndirən 
jurnalist sonda yenə də onun başqalarını eşidə 
bilməməsinə qayıdır: “Bir təbiətin səslərinə 
vurulmuşdu, bir də rənglərinə. Sonra səslər 
ondan aralı düşdü... Bir səhər çiyninə əl 
toxundu – atasının əli. Durub yerinin içində 
oturdu. Ona elə gəldi səssiz yuxu görür. 

Ancaq bu, yuxu deyildi, atasının sinəsini 
sıxılıb hönkürdü, “eşitmirəm, eşitmirəm, 
ay ata” – dedi. Otuz yaşınacan beləcə 
yaşadı. Sakitliyə qulaq asa-asa. Ancaq 
uşaqkən təbiətə çox qulaq asmışdı. 
Qulaqlarında bir ana laylası, bir əlçim 
Araz zümzüməsi, bir yağış gürşadı, bir 
şəlalə harayı qalmışdı. Bu səslər bir ömrə 
bəs elədi. Bu səslər gözəlliyə dönüb 
əsərlərinə gəldi. Bəhruz Kəngərli sənəti 
beləcə yarandı, beləcə yaşayır”...

Göründüyü kimi bu gün duyulası 
zaman distansiyasından çox işıqlı və 
qürurverici görünən böyük rəssamın 
portretinin ilk cizgiləri arzuolunmaz 
dərəcədə bədbin notlara bələnmiş kimi 
göründü. Nə qədər istəməsək də, bunu  

“alın yazısı” kimi qəbul etsək də, rəssamın özü 
qısa ömrü boyu bunu başqaları üçün duyulan 
etməməyə çalışdı. Hamı kimi məktəbdə olmasa 
da, evlərində atasının köməkliyi ilə savad 
aldı. Nə qədər çətin olsa da, Tilisə üz tutdu, 
müxtəlif millətlərin arasında azərbaycanlıların 
sənətə olan vurğunluğunu başqalarına 
nümayiş etdirə bildi. Davranışı ilə başqalarının 
sevgisini qazandı, ailə həyatı qurdu. İnsanlara 
olan sonsuz  sevgisini qaçqın soydaşlarımıza 
münasibətində sərgiləməklə, tariximizdə 

zaman-zaman xatırlanacaq ölməzlik qazandı...
Görkəmli ziyalımız Əziz Şərif “Keçmiş 

günlərdən” adlı xatirələrində səsə həsrət qalan 
rəssam dostunun səssizliklə “mübarizəsi”ni 
belə təsəvvür edir: “Bu yayda mənim 
Naxçıvanda xüsusilə yaxınlaşıb dostlaşdığım 
adam Bəhruz Kəngərli olmuşdu ki, öz aramızda 
ona Şamil deyərdik. Şamil uzunsaçlı, düşüncəli, 
sakit, yavaş-yavaş hərəkət edən gənc idi. Bir 
qədər ağır eşitdiyi üçün adamlardan kənar 
gəzər, dalğın görünərdi. Səsi batqın, nitqi də 
dolaşıq idi, bəlkə də buna görə də az danışar, 
sözünü qırıq-qırıq cümlələrlə tamamlamağa 
çalışardı. Mənim yaşıdım olardı. Mən onu çox 
sevərdim, atam da onun hörmətini saxlayar, 
bizim  dostluğumuzu bəyənərdi. Naxçıvanda 
bizə qonşu məhəllədə yaşayar və bazara-
dükana gedəndə bizim evin yanından keçməli 
olardı. Biz onunla tez-tez görüşərdik, hər dəfə 
bazardan qayıdarkən o, qapımızı döyər, içəri 
girərdi. Biz mənim otağımda daldalanıb uzun-
uzadı dərdləşərdik. Mən öz “bədii əsərlərimi” 
ona oxuyar və skripkada öz musiqi sənətimi 
nümayiş etdirərdim, o isə Naxçıvanda çəkdiyi 
şəkilləri mənə göstərər, Naxçıvanda öz 
əsərlərinin sərgisini təşkil etmək arzusundan 
danışardı. Bir-iki dəfə o məni evlərinə aparıb, 
çəkdiyi şəkilləri göstərmiş, onların yaranma 
tarixindən, mövzu və mənasından məlumat 
vermişdi. Hətta Naxçıvanın mənzərələrindən 
yağlı boya ilə çəkdiyi iki əsərini mənə 
bağışlamışdı. Təəssüf ki, sonralar bu şəkillərin 
ikisi də haradasa itib-batmışdır...”

Üç il ərzində Bəhruz bəydən sənətin 
sirlərini öyrənən və sonralar görkəmli 
sənətşünas kimi tanınacaq Adil Qazıyevin 
xatirələrində də görkəmli fırça ustasınının 
portretini tamamlaya biləcək ikirlər çoxdur: 
“Bəhruz xalqla əlaqə saxlamağa, onun həyatını 
təsvir etməyə cəhd göstərirdi: məsələn, o şəhərə 
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ərzaq malları gətirən və ya bazardan qayıdan 
kəndlilərlə görüşərdi. Onların yolu rəssamın 
yaşadığı evin qarşısından keçirdi. Rəssam 
kəndlilərdən bəzilərini saxlayıb söhbət edər, 
rəsmlərini çəkərdi...”

A.Qazıyevin Bəhruz bəyin digər keyiy-
yətləri barədə qeydləri də maraq doğurur: 
”Əhalidə incəsənətə hörmət və məhəbbət 
oyatmaq üçün öz bilik və bacarığını əsir-
gəmirdi. Təsviri sənəti hədsiz dərəcədə sevən 
bu rəssamın arabir təşkil etdiyi bədii sərgiləri 

və gənclər üçün açdığı rəsm dərnəyi 
onu incəsənətin təbliğçisi olduğunu 
və xalqa xidmətini göstərir. 1920-
ci ildə B.Kəngərli Naxçıvan şəhər 
məktəbi yanında rəsm dərnəyi təşkil 
etmişdi. Bu dərnəyə məndən başqa 
rəsm məşğələlərinə həvəsi olan digər 
tələbələr də cəlb olunmuşdu...” 

Adil müəllimin xatirələrindən 
iqtibas etdiyimiz bu sətrlər isə gənc 
rəssamın çoxlarına məlum olmayan 
cəsarətini bizə sərgiləyir: “Bəhruz dərin 
məfkurəli və tərbiyəvi əhəmiyyətə malik 
dolğun məzmunlu əsərlər yaratmaq 
barəsində də düşünürdü. Rəssam 
təsadüf etdiyi bəzi hadisələrə tənqidi 
münasibət bəsləyirdi. Məsələn, əlimizə 
gəlib çatmamış məzmunlu əsərlərindən 
birində o, bazarın ortasında oturmuş və 

yan-yörəsinə müxtəlif ərzaq malları yığan bir 
möhtəkiri təsvir etmişdi. Möhtəkir əlindəki 
kağız pulunu işığa tutub baxdığı bir vəziyyətdə 
verilmişdi. Möhtəkirin bütün əlamətlərindən 
bəlli olmuşdu ki, bu məlum bir şəxsin 
təsviridir. Rəssam sulu boyalarla işlədiyi bu 
şarjı səliqə ilə qara rəngli bir ramkaya salıb 
bazarda, adamların çox olduğu yerdə dükan 
pəncərəsində qoymuşdu. Mən həmin şəklin 
orada təsvir edilən şəxsin oğlu tərəindən məhv 
edilməsinin şahidi oldum...”

Adil Qazıyevin bizim bilmədiyimiz 
və bundan sonra heç kim tərəindən 
xatırlanmayacaq rəssamın işləmə prinsipinə 
və iş şəraitinə aydınlıq gətirən, onun yaradıcı 
kimi portretini tamamlayan ikirləri tarixi 
əhəmiyyətlidir, desək, yanılmarıq: “Kəngərli 
vaxtının çox hissəsini açıq havada mənzərələr 
çəkməyə sərf edərdi. O, natura seçməyə getdiyi 
zaman iki qutu sulu boya, kiçik bir taxta 
lövhəsi, bir neçə fırça və bir qab su aparardı 
və sulu boyaları qabaqcadan boya qutusunun 
qapağı üzərində yayardı. Belə bir əməliyyat 
qutudakı quru boyaların kirlənməməsi üçün 
edilərdi. Bəhruz açıq havada çəkdiyi şəkilləri 
elə oradaca tamamlayardı. Evə qayıdandan 
sonra yalnız mürəkkəblə şəklin aşağısında 

B.Kəngərli.	“Avtoportret”.	1911.
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imza edər və xüsusi dəftərdə əsərin tarixini, 
sıra nömrəsini yazardı.

O, tablolarını böyük səliqəylə işləyir və 
otağının divarlarını onlarla bəzərdi. Böyük 
otaqda rəssamın elə bil ki, daimi sərgisi 
düzəlmişdi. Burada küncdə balaca bir miz 
də vardı. Üstü tirmə ilə örtülmüş bu mizin 
üzərində hər cür bədii əl işləri: misdən, kaşıdan, 
saxsıdan ibarət bəzəkli qab-qacaq, toxuma 
corablar, pul kisəsi qoyulmuşdu. Rəssam el 
sənəti nümunələrini yüksək qiymətləndirərdi.

O zaman Bəhruz əsərlərini yaratmaq 
üçün heç bir yerdən maddi kömək 
gözləyə bilməzdi. Yorulmadan çəkdiyi 
mənzərə, surət və məzmunlu əsərləri 
onun üçün qismən gəlir mənbəyi idi. 
B.Kəngərli məhz bu məqsədlə bəzən 
öz əsərlərinin surətlərindən ibarət kiçik 
albomlar düzəldərdi. Belə albomları o, 
“Naxçıvan yadigarı” adlandırardı...”

Adil Qazıyevin xatirələrində 
rəssamın portret cizgilərini tamamlaya 
bilən, onun sənətdəki başlıca yaradıcılıq 
prinsipini – realist sənətə münasibətini 
əks etdirən ikirlərə də rast gəlmək  
mümkündür : “Mən Bəhruz Kəngərli ilə 
1919-cu ildə Naxçıvanda tanış oldum. 
Bəhruz bizim şəhərdə xüsusi təhsil almış 
və peşəkar yaradıcılıqla məşğul olan 

yeganə rəssam idi. Mən də o vaxtlar rəsmə həvəs 
göstərirdim. Bir dəfə valideynimin məsləhətilə 
öz şəkillərimi Bəhruza göstərdim. Bu şəkilləri 
mən kitablardan və çap olunmuş şəkillərdən 
(reproduksiyalardan) köçürmüşdüm. Bəhruz 
mənim çəkdiyim şəkillə diqqətlə baxdıqdan 
sonra dedi: “Sən şəkil böyütmədən əl çək, 
naturadan baxıb çəkməsən bir şey öyrənə 
bilməyəcəksən...” Bundan sonra Bəhruz məni 
tez-tez özü ilə mənzərə çəkməyə aparırdı. 
İşlədiyimiz zaman o, mənə faydalı məsləhətlər 

verirdi. Bir müddətdən sonra, aramızda bir 
neçə yaş təfavüt olmasına baxmayaraq, biz 
dost olduq...”

Rəssamın gerçəkçi sənət barəsində bu 
ikirləri də çox şeydən xəbər verir: “Mən 
gördüyüm bu qəribə aləmi rənglərlə təsvir 
edirəm. Ancaq yenə də o çəkdiyim şeyin eyni 
ola bilmir. Mən çalışıram elə rəsm çəkim ki, o 
həmin şeyin eyni ola bilsin”.

Yaradıcı adamların yaratdıqlarında 
həm də özünü ifadə etmələri  təftişə ehtiyacı 
olmayan aksiomdur. Odur ki, Bəhruz bəy 
mənzərələrində çoxlarına nikbin görünsə də, 
o,  çoxqatlı tutuma malik  əsərlərində həm də 
suallıdır. Naxçıvanlı fırça ustasını görkəmli 
mənzərə ustası Səttar Bəhlulzadə ilə müqayisə 
edən ədəbiyyatşünas alim M.Cəfər onun təbiət 
motivlərində özünü göstərən portret cizgilərini 
belə səciyyələndirir: “Bəhlulzadə təbiətə, 
varlığa, naturaya sadiq olması, gerçəkliyi 
mühaizə etməyə göstərdiyi səyi ilə öz 
unudulmaz sələi Bəhruz Kəngərlini xatırladır. 
Ancaq yaradıcılıq idealı, ilhamı etibarı ilə 
bu iki sənətkar tamamilə fərqlənirlər. Mən 
Bəhruz Kəngərlini görmüşdüm, o, həmişə 
dalğın, kədərli idi. Onu həmişə qaşları 
çatılmış, düşüncəli görərdim. Onda, sənəti 
qiymətləndirilməyən, ancaq öz-özünü yaxşı 
anlayan, qiymətləndirən bir sənətkar qüruru 
vardı. Heç kəsə qarışmaz, daim tək gəzərdi. 
Ancaq yoxsul, ayaqyalın uşaqları, qaçqınları 
görəndə dayanar, onları danışdırıb, dinləmək 
istərdi. Bu da mümkün olmadıqda onların 
arxasınca gözdən itirincəyə qədər baxar, sonra 
yenə başını aşağı salıb yoluna davam edərdi. 
Hiss edərdin ki, o insanı, həyatı çox sevir, 
ancaq zəmanəsindən narazı, qəzəblidir. 

İnqilabdan əvvəl Bəhruz yaradıcılığında 
da belə idi. Mənzərələrində öz ağır zəmanəsinin 
dərdini təbiətə danışar, təbiəti də öz ikirləri, 
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hissləri ilə həmahəng olmağa, bu ağır dərdə 
şərik olmağa çağırardı. Gah kədərlənər, 
gah qəzəblənər, təbiəti də kədərləndirib, 
qəzəbləndirərdi.

Sovet Azərbaycanının yetişdirdiyi 
Bəhlulzadə təbiətə xoşbəxt günlərdən danışır, 
təbiəti də bu xoşbəxtliyə şərik olmağa çağırır. 

Bəhruzun mənzərələrində təbiət 
sənətkarın qəmlərini, ələmlərini, insanların 
faciəsini gizli-gizli danışa bilməsi üçün yeganə 
bir sığınacaq guşə idi. Təbiət onun həmdərdi 
idi. Bəhlulzadənin mənzərələrində isə təbiət, 

qüdrətli insan iradəsinin təsiri ilə azad 
nəfəs alır. Sanki gün-gündən çiçəklənib 
gözəlləşir. Təbiət Bəhlulzadə üçün, 
eyni zamanda, ümumi ruh yüksəkliyini 
ifadə edən bir vasitədir. Bəhruz təbiətin 
qoynunda özünü həmişə tək, müdaiəsiz 
hiss edirdi. Bəlkə elə buna görədir ki, onun 
mənzərələrində insan təsviri görünmür... 
Bəhlulzadə isə təbiətin qoynunda bir an 
belə olsun özünü yalnız, müdaiəsiz hiss 
etmir. 
Hamı bilir ki, bu fərq iki sənətkar 
arasında olan fərq deyil, iki müxtəlif 
epoxa arasında olan fərqdir”...

M.Cəfər Bəhruz bəyin onu daima 
izləyən təzadlı yaradıcılıq yaşantıları ilə 
yanaşı, onun insani keyiyyətlərini də 

vurğulamaqla, onun portret cizgilərini bir qədər 
də aydınlaşdırmağa kömək edir: “Bəhruz bir 
dəfə (1919-cu ildə) Naxçıvanda, indiki Puşkin 
küçəsində , yol kənarında, balaca bir otaqda 
əsərlərinin sərgisini düzəltmişdi. O, qapının 
ağzında dayanmış, yoldan keçənləri çağırırdı 
ki, gedib onun sərgisinə baxsınlar. Bəhruz 
“kasıb oxumuşlardan” sayılırdı. Həqiqətdə 
də, rəssamın güzəranı çox ağır keçirdi. 
Əsərlərini alan yox idi. Bu sərgi sübut etməli 
idi ki, avamların zənn etdiyi kimi Bəhruz 

yoxsul deyildir. Hamıdan varlı, dövlətlidir. 
Ancaq o gün böyüklərdən, yaşlılardan heç biri 
sərgiyə baxmaq istəmirdi. Yəqin ki, onlar fala 
baxdırmağa, istixara eləməyə, dua yazdırmağa 
tələsənlərdi. Bu arada bir-neçə uşaq küçədə 
oynaya-oynaya rəssama yaxınlaşdılar. 
Onlar Bəhruzun hamıdan dövlətli olduğunu 
bilməsələr də, “mehriban şəkil çəkən dayı” 
olduğunu bilirdilər. Bəhruz onları mülayim 
baxışları ilə qarşıladı. Həmişə azca titrəyən 
səsi ilə uşaqları dilə tutub sərgiyə apardı. O 
bir-bir əsərlərini göstərib həvəslə uşaqlara 
izahat verirdi və arada bir gülümsəyib deyirdi: 
“Əl vurmaq olmaz, olmaz əl vurmaq”. 

Mən, həmişə üzü tutqun, qaşları çatılmış 
olan rəssamı birinci dəfə burada gülümsəyən 
gördüm. Ancaq bu gülüş də kədərli idi. Elə 
bil Bəhruz uşaqlara deyirdi: “Görürsünüz də, 
uşaqlar, sənəti başa düşən, insanı başa düşən 
azdır!..”

Yazıçı-şair Toiq Mahmudun “Uzaqda 
dağlar görünür” povestində və şair Adil 
Babayevin “Yarımçıq şəkil” pyesində də 
rəssamın obrazını tamamlayacaq mənəvi-
psixoloji dəyərlər kifayət qədərdir. Düzdür, 
yazılanlar bilavasitə yazıçı və şair təxəyyülünün 
nəticəsidir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, 
onlar nə qədər təxəyyülünün məhsulu olsa da, 
müəllilərin müxtəlif mənbələrdən topladıqları 
faktların əsasında yazılıb. Buna əmin olmaq 
üçün hər iki ədəbi nümunəni kitaba daxil 
etmişik... 

Bəhruz bəyin bacısı Mənsurənin rəssam 
oğlu Xanlar Məmmədov (Corat) danışır ki, 
naxçıvanlı fırça ustasının tələbə yoldaşı olmuş  
Lado Qudiaşvili ilə 1974-cü ildə baş tutan bir-
neçə saatlıq görüşündə də dayısı barəsində 
xoş sözlər eşidib. Məşhur gürcü rəssamı 
azərbaycanlı dostunu yoldaşlıqda sədaqətli, 
daima yaradıcılıq axtarışlarına meylli olan 
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insan kimi dəyərləndirib, onun bənzərsiz 
insani məziyyətlərindən söz açıb...

Gülüşü də kədərli olan gənc rəssam elə 
çəkdiyi çoxsaylı avtoportretlərində də dost-
tanışlarının sözlə “çəkdikləri” qiyafədə  və  
mənəvi-psixoloji tutumdadır. 

Milli rəssamlığımızda ilk “Avtoportret”in 
yaradıcısı olan Bəhruz bəyin həm də Tilis 
rəssamlıq məktəbində əldə etdiyi ilk bilik və 
bacarıqların nümayişi olan 1911-ci il portretində 
ciddiliyi və dalğınlığı ilə diqqət çəkir. Sonralar 

kömürlə daha kamil əsərlər yaradacaq 
gənc rəssam “öz-özünə” baxışında daha 
çox kompozisiyanın real və inandırıcı 
alınmasına köklənib. İşıqlı çöhrəsində 
yaşayıb-yaratmaq eşqi duyulan Bəhruz 
bəy içində-ruhunda gəzdirdiklərini 
gerçəkləşdirmək niyyətlidir. Portretdə 
sınaqlarla dolu həyatda onu nələrin 
gözlədiyi qabardılmasa da, onun ciddi, 
tamaşaçıdan yayınan baxışlarında gizli 
bir narahatçılıq duyulur...

Rəssamın üç il sonra üzünə 
tuşladığı “bədii güzgü”də (1914) 
görünənlərdə əvvəlki portretlə müəyyən 
cizgi yaxınlığı duyulsa da, bütünlükdə 
bədii tutumunda fərq duyulmaqdadır. 
Kömürlə işləməyin incəliklərinə 
bələd olan Bəhruz bəy portretdə bunu 
icra sənətkarlığının incə keçidlərində 

nümayiş etdirə bilmişdir. Bu dəfə də nəzərini 
tamaşaçısından qaçırmağa üstünlük verən 
rəssam üz cizgilərinin aydınlığında özünün 
düşüncələrə bələnmiş yaşantılarına cəlbedici 
bir görkəm verməyə nail olmuşdur. Düzbucaqlı 
kompozisiyanı rəng həllinə görə yarıya bölən  
və ağ fon-yerliklə geyimin tünd çaları arasında 
təzad yaradan rəssam bununla da portretin 
cizgilərinin təsirliliyini əldə etmişdir...

Bəhruz bəyin 1920-ci ildə sulu boya 

ilə işlədiyi “Avtoportret” bütün mənalarda 
əvvəlkilərdən fərqlənir. Hiss olunur ki, aradan 
keçən altı il rəssamın həyatında duyulası 
izlər buraxıb. Bunu üzünün tükü sona qədər 
təmizlənməmiş çöhrəsi, onun sakitliyinə 
narahatçılıq qatılmış baxışları da ifadə edir. 
Başındakı araxçın, görməyə adət etdiyimiz 
uzun saçların yoxluğu da rəssamın yeni portret 
cizgiləridir, desək, yanılmarıq. Elə əsərin 
pastelsayağı – bir qədər “dumanlı” rəng həlli, 
fon-yerliyin geyimlə ahəngdar qovşağı da 
Bəhruz bəy Kəngərli yaradıcılığı üçün təzədir. 
Əksər kiçikölçülü əsərlərində olduğu kimi 
burada da obrazın möhtəşəmliyi nə qədər 
duyulan olsa da, bütünlükdə nikbinlikdən 
uzaqdır... 

 Yuxarıda oxuduqlarınız, yəni, rəssamın 
sözlə və rənglə çəkilmiş portret cizgiləri bizi 
qane edəcək ədəbi-bədii tutumda olmasa da, 
düşünürük ki, həyat sınaqlarına bəzən yaşına 
uyğun olmayan tərzdə tab gətirən, ruhunda 
gəzdirdiyi yaratmaq missiyasını yaxşı başa 
düşən bir insan haqqında müəyyən təəssürat 
yaradır...

Çox qəribədir ki, müasirlərinin sakit 
təbiətli və azdanışan kimi dəyərləndirdikləri  
Bəhruz bəy rənglərdə və cizgilərdə 
gerçəkləşən sənət dünyasında kifayət qədər 
sərtdir. Dünyanın gerçəkçi qavrayışını 
sərt realizm prinsiplərinə bələyən rəssam, 
kətanda və vərəqlərdə əyaniləşən mənzərə 
və portretlərində çox inandırıcıdır. Onun 
ideallaşdırmadan və şişirtmədən uzaq olan bu 
əsərlərində rəssam məqsədli olaraq gerçəklikdə 
gördüklərini yaşatmaq, onun daşıdığı tutumun  
olduğu kimi gələcəyə ötürülməsinə meyillidir. 
Elə bu səbəbdən də onun müxtəlif janrlı 
əsərləri zamansızdırlar... 

İnsan həyatının mənasını təbii ki, təkcə 
onun uzunluğu müəyyənləşdirmir. Belə ki, 
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həyatda olan hər bir insanın əldə edə biləcəyi 
ən böyük qazanc, onu özünün yoxluğundan 
sonra da xatırladacaq  əməllərə sahib olmasıdır. 
Bu mənada Bəhruz bəy çox xoşbəxtdir. Belə 
ki, hələ sağlığında el-obada kifayət qədər 
tanınan gənc rəssam demək olar ki, milli 
incəsənətimizə verdiyi töhfələrə rəğmən öz 
layiqli qiymətini almışdır. Qənaətimizcə, o, 
həyatı dərk edən andan nə edəcəyini bilirdi. 
Onun qulağının eşitməməsi də onun üçün 

maneə yox, bir sınaq idi və gənc rəssam da 
bu sınaqdan şərələ çıxa bildi. Rəssamın bu 
günə kimi fəth etdiyi “Bəhruz bəy Kəngərli 
zirvəsi”nin əlçatmazlığı da sənətdə və 
həyatda qazandıqlarının Tanrı tərəindən ona 
qaytarılması kimi dəyərləndirmək olar...

Naxçıvan	mənzərəsi.







Kəngərlilər
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B
əhruz Kəngərli nadir istedada malik olan bir insan idi. O, Azərbaycan xalqının 
professional rəssamlıq sənətində ilk rəssamdır. Onun əsərləri Azərbaycan rəssamlıq 
sənətinin, mədəniyyətinin ən görkəmli nümunələrindəndir. Biz bununla fəxr etməliyik. 

Fəxr etməliyik ki, Azərbaycan xalqının belə böyük istedada malik insanları olub. Hesab edirəm 
ki, Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda sənətşünaslar, tədqiqatçılar Bəhruz Kəngərlinin 
yaradıcılığını daha professional səviyyədə tədqiq etməli, əsərlər yazmalıdır.

                                                        HEYDƏR  ƏLİYEV
                                          Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

 

T
ilisdə xüsusi rəssamlıq təhsili alan Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı rus boyakarlıq 
məktəbinin ənənələrini davam etdirən mühitdə formalaşsa da, o, tamamilə milli ruhda və 
üslubda yaratmış, milli rəssamlığın inkişafında özünəməxsus rol oynamışdır. Xəlqilik və 

insanpərvərlik, realizm və Vətənə sonsuz məhəbbət Kəngərli yaradıcılığının əsasını təşkil edir.

VASİF TALIBOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri

Q
üvvətli bir istedad sahibi olan Bəhruz Kəngərli də (1892-1922) realist rəssam idi. O, 
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq realist mənzərələr yaratmışdır. Onun əsərlərində yerli 
kolorit güclüdür. Rəssamın “Qaçqınlar”, “Yatmış uşaqlar” adlı təsvirləri çox mənalı və 

qiymətlidir.

MİR CƏLAL
Əməkdar elm xadimi, professor

R¬ssam haqq�nda fikirl¬r
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B
əhruz Kəngərlinin “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan rəsm əsərləri Azərbaycan təsviri 
sənətinin nadir qaçqınlar serialıdır. Qaçqınların vəziyyəti. Geyimi, məişəti, psixologiyası, 
ağrıları və ümidləri heç bir əsərdə Bəhruz Kəngərlinin rəsmlərindəki səviyyəsində dərin 

və incə cizgilərlə, bütün aydınlığı ilə ifadə olunmamışdır. Rəsmlərdəki bir süjet ətrafında birləşmiş 
insanların taleyini Bəhruz Kəngərlinin “Qaçqınlar” epopeyası adlandırmaq mümkündür. Bir sözlə, 
Bəhruz Kəngərli torpağın, insanın, təbiətin bütün ruhunu torpaqda və təbiətdə adi gözlə baxanda 
görünməyən sənətkar istedadı ilə kəşf olunan rənglərinin dahiyanə şəkildə ifadəsi ilə təsviri sənətdə 
bütün təbiiliyi ilə canlandırmışdır.

İSA HƏBİBƏYLİ
                                 AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik

B
əhruz Kəngərli Azərbaycanın ən az yaşamış rəssamlarındandır. Bəhruz Azərbaycanın ən 
məhsuldar rəssamlarındandır. Mənə məlum olanı 600-700-dən artıq əsəri qalıb (bir başqa 
qənaətə görə əsərlərinin sayı 1500-lə 2000 arasındadır). Və o rəsmlərin hər biri bu qeyri-

adi gəncin sükut üzərində qələbəsinin əks-sədası, yenilməz iradəsinin rəmzidir...
                                                 RAFAEL HÜSEYNOV

                                                Akademik, millət vəkili

K
əngərlinin əsərlərindən və söylədiklərindən bəlli olur ki, o hər bir boyakarın fəaliyyətində 
ictimai səciyyə daşıyan lövhələr yaratmağın vacib və əhəmiyyətli olduğunu duyurdu. Lakin 
tələbkar rəssam özünü belə əsərlər yaratmaq üçün hələ hazırlıqlı hesab etmirdi. Bəhruzun 

dediyi kimi, rəssam gərək öz üzərində çoxlu çalışıb lazımi bacarıq və bilik əldə etsin. Odur ki, 
Kəngərli də hər bir təbiət obyektini və hadisəni müxtəlif fəza və işıq şəraitində işləyir, təsvir etdiyi 
şeyi ətralı öyrənib bu sahədə yüksək peşəkarlığa nail olmağa çalışırdı. Bəhruzun çoxlu kiçik etüd 
və akvarelləri təbiəti və onun rəngarəng hadisələrini düzgün əks etdirməyi bacarmaq üçün bir vasitə 
idi.

                                                                ADİL QAZIYEV
Sənətşünaslıq elmləri doktoru
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B
öyük tarixi olan Azərbaycan təsviri sənətində ilk dəfə “psixoloji portret” anlayışı məhz 
Kəngərlinin “Qaçqınlar”ı ilə bağlı ortaya çıxır. Rəssamın “Əfşar kəndindən qaçqın qızın 
(Cümsünün) portreti”nə baxdıqda bu kiçik yaşlı qızın gözlərində nə qədər həyəcan, 

kimsəsizlik və məzəmmət görünür. Artıq bu gün nə Əfşar kəndi var, nə də didərgin düşmüş Cümsün, 
lakin bu gün başqa tərk olunmuş kəndlər var, yurdsuz-yuvasızlar var. Bax, buna görə də bu günün 
Kəngərlisi lazımdır ki, bu faciələri olduğu kimi kağıza köçürsün, əbədiləşdirsin.

TELMAN İBRAHİMOV
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

B
əhruzun mənzərələrində təbiət sənətkarın qəmlərini, ələmlərini, insanların faciəsini gizli-
gizli danışa bilməsi üçün yeganə bir sığınacaq guşə idi. Bəhruz təbiətin qoynunda özünü 
həmişə tək, müdaiəsiz hiss edirdi. Bəlkə də buna görədir ki, onun mənzərələrində insan 

təsviri görünmür...

MƏMMƏD CƏFƏR CƏFƏROV
Akademik

 

B
əhruz Kəngərli Naxçıvan diyarının özünəməxsus koloritini, uca dağların əzəmətini, geniş 
üfüqlərin ənginliyini, isti və parlaq boyaların ahəngini müşahidəkarlıqla qavrayıb bütün 
genişliyi, həcmliyi, təravəti ilə mənzərələrində canlandırmışdır. Sakit və tənha təbiət 

qoynunda günün müxtəlif çağlarında dağların, çəmənlərin, çayların, şəlalələrin günəşdən rəng alıb 
rəng verən mənzərələrini dönə-dönə seyr edən rəssamın lirik duyğuları, incə hissləri tükənməz 
şeiriyyətlə aşılanmışdır.

NURƏDDİN  HƏBİBOV
Sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
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K
əngərli bütün yaradıcılığı boyu təbiətə, naturaya sadiq qalan, ona realist rəssam gözü ilə 
baxan bir sənətkar idi. Buna görədir ki, onun əsərlərində təsvir edilən mənzərəni idealizə 
etmək, süni surətdə gözəlləşdirmək kimi realist sənətə yabançı meyillərə təsadüf edilmir. 

Lakin Kəngərlinin əsərləri təbiəti sadəcə olaraq təqlid etmək, ehtirassız,soyuq bir qəlblə mexaniki  
surətdə onun üzünü çıxarmaq kimi naturalizmə xas olan təmayüllərdən də tamamilə uzaqdır. 
Kəngərli təbiət təsvirlərini yalnız real və inandırıcı deyil, eyni zamanda ehtirasla, qüvvətli daxili 
hisslərlə əks etdirirdi. Onun şairinə ilhamla çəkilmiş əsərlərində zəngin lirika, nikbin bir əhval-
ruhiyyə duyulur. Bu isə rəssamın vətənə, təbiət gözəlliklərinə bəslədiyi sönməz məhəbbətindən 
doğur. Rəssamın bu cür lirik əsərləri tamaşaçıya təbiətin gözəlliyini dərk etməyi öyrədir, onun 
estetik zövqünü tərbiyə edir, təbiətə, vətənə məhəbbət hisslərini qüvvətləndirir.

KƏRİM KƏRİMOV
Sənətşünaslıq elmləri doktoru, akademik

A
zərbaycan incəsənəti tarixində Bəhruz Kəngərliyə qədər şərti əlamətlərdən azad, tam 
mənasilə realist portretlər yaradan sənətkar olmamışdır. Bəhruz, portret sənətinin 
xüsusiyyətlərini dərindən bilmiş, portreti bədii obraz səviyyəsinə qaldırmağa çalışmışdır. 

Məhz buna görə də, Bəhruzun portretlərinin çoxu ölçülərindən (onun çəkdiyi portretlər də çox kiçik 
olurdu), materialından və işlənmə texnikasından asılı olmayaraq, realist portret janrının tələblərinə 
cavab verir.

MÜRSƏL NƏCƏFOV
Sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor

Z
aman-zaman təkrar olunan ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımın 
nəticəsində yerindən-yurdundan didərgin düşən qaçqınların obrazları Kəngərli 
yaradıcılığının portret janrında sanballı yer tutur. Onun “Qaçqın Cümsün”, “Ayaqyalın 

qaçqın oğlan” və s. onlarla qadın, uşaq və kişi portretləri təkcə sənətkarlıq səviyyəsinə görə deyil, 
tarixi bir sənəd kimi də dəyərli mənbələrdir. 

SARA NƏZİROVA
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi
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B
əhruz Kəngərlinin əsərlərində xətlər və cizgilər deyil, sərbəst və cəsarətlə birbaşa təsvir 
səthinə vurulmuş rənglərin ahəngi əsas həlledici rol oynayır. Sulu boya ilə çəkilməsinə 
baxmayaraq onun qraik əsərləri bədii-estetik tutumuna görə yağlı boya ilə işlənmiş 

boyakarlıq əsərlərindən geri qalmır. Bəhruz Kəngərlinin əsərlərinə xas olan bu xüsusiyyətlər 
Azərbaycan rəssamlığına yeniliklər bəxş edib. Formanın plastikliyi, xətti və hava perspektivi, fəza 
dərinliyi, işıq, kölgə və rəng keçidləri, incə rəng nüansları və s. realist boyakarlığın əsasını təşkil 
edən bu ifadə vasitələri də Azərbaycan incəsənətinə ilk dəfə Bəhruz Kəngərli tərəindən gətirilib.

ÜLVİYYƏ  HƏMZƏYEVA
Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı,  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sədri

K
əngərli hələ gənc yaşlarında təbiəti həssas qəlblə sevməyi, onun gözəlliklərini dərindən 
duymağı bacarırdı. Doğma Naxçıvan təbiətindən vəcdə gələrək çəkdiyi “İlandağ”, “Meşə”, 
“Yaz sabahı”, “Qürub” adlı mənzərələrində o, vətənin böyük məhəbbətlə sevən sənətkar 

olduğunu göstərir. Mənzərələri kiçik ölçüdə çəkmək adətiydi, ancaq bu balaca şəkillər tamaşaçını 
sıxmır, əksinə, onda genişlik, hüdudsuzluq təsəvvürü yaradır. Bəhruz təkcə təbiətdən aldığı ötəri 
zövqə uymur, həm də həyatda rast gəldiyi ani dəyişikliklərə diqqət yetirir, təbiətin ən adi bir 
vəziyyətində belə, məna görür, bu mənanı ovqatına uyğun şəkildə ifadə eləyir.

İNTİQAM  MEHDİZADƏ
Jurnalist
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M
ənzərələrində olduğu kimi, portret əsərlərində də realizm ənənələrinə sadiq qalan 
Bəhruz Kəngərli, bu janrı istər məzmun, istərsə də forma cəhətdən zənginləşdirməyə 
nail olmuşdur. Bu portretləri əsasən iki qrupa bölmək olar. Onlardan birini sulu boya ilə 

çəkilmiş müxtəlif yaşlı uşaqların və müasirlərinin, digərini isə erməni təcavüzü nəticəsində Qərbi 
Azərbaycandan Naxçıvana pənah gətirmiş qaçqınların portretləri təşkil edir. Dəyişgən xarakterləri, 
onların səciyyəvi üz cizgilərini inandırıcı təsvir edən rəssamın müşahidə qabiliyyətinə heyran 
qalmaya bilmirsən.

                                                        
   SAMİR  SADIQOV

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
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Cümə	məscidi.	XII	əsr.
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Ölm zlik

O
na ayrılan çox qısa ömür payında hər kəsi şaşırda 
biləcək yaradıcılıq məhsuldarlığı sərgiləyən və 
müxtəlif janrlarda yaratdığı çoxsaylı əsərləri ilə 

sənətin ölməzlik zirvəsini fəth edən Bəhruz bəy Kəngərlinin (1892-
1922) adı vəfatından bu günə kimi Azərbaycan məkanında hər kəsin 
dilində hörmətlə çəkilməkdədir. Təbii ki, bu ölməzliyi ona sənətinin 
doğma Naxçıvan çərçivəsini aşması, elinə-obasına, onsuz da məşhur 
olan Kəngərlilər nəslinə qürurverici başucalığı gətirməsi bəxş etmişdir. 
Zaman-zaman onun adının əbədiləşdirilməsi, bədii irsinin təbliği 
istiqamətində görülən işlər də ona dövlətimizin, qədirbilən xalqımızın 
öz sənətkar oğluna ehtiramının ifadəsidir. Qeyd edək ki, Bu məsələlərin 
qaldırılmasında və həllində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 
çox səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 

Bu mənada Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin 
1971-ci ildən fəaliyyət göstərən sərgi salonuna 2000-ci ildə rəssamın 
adının verilməsi müstəqillik dövründə onun xatirəsinə göstərilən ən 
yaddaqalan hadisə olmuşdur, desək, yanılmarıq. 

Müstəqillik illərində “Bəhruz Kəngərlinin bədii irsi xalqımızın 
milli sərvətidir” deyən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda rəssamın xatirə muzeyi açılmışdır. 
Müstəqillik dövründə rəssamın məzarı abadlaşdırılmış və orada 1989-
cu ildə onun abidəsi (müəllii xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyevdir) 
ucaldılmışdır. 

2001-ci ildə isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
sədri cənab Vasif Talıbovun 22 may 2001-ci il sərəncamı ilə  Bəhruz 
Kəngərli muzeyinin yaradılması qərara alınmışdır. Bir il sonra – 18 
iyun 2002-ci il tarixdə isə həmin muzeyin təntənəli açılışı olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev həmin 
mərasimdə iştirak etmişdir. Həmin mərasimi Naxçıvan MR Ali 
Məclisinin sədri Vasif Talıbov açmışdır. 

Ölm¬zlik
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Bəhruz	Kəngərli	Muzeyinin	açılışı

Bəhruz	Kəngərli	Muzeyi
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Möhtərəm Prezident!
Bu gün Azərbaycan mədəniyyətinin ən qədim nümunələrini özündə əks etdirən Naxçıvan 

torpağında daha bir mədəniyyət obyektinin – Bəhruz Kəngərli muzeyinin açılışına toplaşmışıq. 
1970-ci ilə qədər Naxçıvanda iki muzey – tarix-diyarşünaslıq və ədəbiyyat muzeyləri fəaliyyət 
göstərirdi. Sizin Azərbaycana rəhbərliyinizin birinci və ikinci dövründə Naxçıvanda, rayonların 
hamısında tarix-diyarşünaslıq muzeyləri, Cəmşid Naxçıvanskinin ev muzeyi, Hüseyn Cavidin 
ev muzeyi, rəsm qalereyası, Məmməd Səid Ordubadinin ev muzeyi, Yusif Məmmədəliyevin ev 
muzeyi, Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi, Xalça muzeyi, Açıq səma altında muzey və Xatirə 
muzeyi yaradılmışdır. 

Heydər Əliyev: O qədər muzey adı saydın ki, deyirəm, Naxçıvanda bu qədər muzey olmaz, 
yəqin, Azərbaycandakılardır.

Vasif Talıbov: Bunlar Sizin dövrünüzdə Naxçıvanda açılan muzeylərdir. Bu gün isə Sizin, 
Azərbaycan mədəniyyətinin böyük təəssübkeşi və hamisinin xeyir-duası ilə görkəmli rəssam 
Bəhruz Kəngərlinin muzeyi fəaliyyətə başlayır, qapılarını tamaşaçıların üzünə açır. 

Bəhruz Kəngərli XX əsr Azərbaycan boyakarlıq sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. 
Azərbaycan təsviri incəsənət tarixində realist portret və mənzərə yaradıcılığının əsasını qoymuş, 
rəssamlığa yeni ictimai məzmun gətirmiş, onu forma və təsvir vasitələri ilə zənginləşdirmişdir. 
Tilisdə xüsusi rəssamlıq təhsili alan Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı rus boyakarlıq məktəbinin 
ənənələrini davam etdirən mühitdə formalaşsa da, o, tamamilə milli ruhda və üslubda yaratmış, 
milli rəssamlığın inkişafında özünəməxsus rol oynamışdır. Xəlqilik və insanpərvərlik, realizm və 
Vətənə sonsuz məhəbbət Kəngərli yaradıcılığının əsasını təşkil edir. 

Rəssamın yaradıcılığından qırmızı xətlə keçən “Qaçqınlar” portretlər silsiləsi 1918-1920-ci 
illərin canlı salnaməsidir. Erməni zülmündən baş götürüb qaçan, didərgin ömrü yaşayan insanları, 
erməni daşnaklarının törətdikləri qırğınları, deportasiyanı Bəhruz Kəngərli realist sənətçi müşahidəsi 
və fırçası ilə əks etdirmiş, millətin üzləşdiyi faciəni gələcək nəsillərə çatdıra bilmişdir. 

Qısa ömür yaşayan rəssam “Nuhun qəbri”, “Atabəy məqbərəsi”, “İmamzadə”, “Atababa 
günbəzi”, “Ədilağa gölü”, “İlanlı dağ”, “Qızlar bulağı” kimi əsərlərini “Naxçıvan yadigarları” 
adlandırdığı bir albomda toplamışdır. Bütün bunlar böyük vətəndaşlıq qeyrəti göstərən yaradıcı 
dühanın bizə əmanət qoyub getdiyi xəzinədir, yadigarlardır. O dövrdə müvaiq mədəniyyət ocağı 
olmadığından, rəssamın çox qısa müddətdə yaratdığı iki minə yaxın portret, mənzərə və digər rəsm 
əsərləri sonralar əldən-ələ düşərək itib-batmış, onların 500-ə yaxını dövrümüzə gəlib çatmışdır. Bu 
əsərlər Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində fondda saxlanılır. 

Naxç�van Muxtar Respublikasıı�
Ali M¬clisinin S¬dri 
Vasif Tal�bovun ç�x�¼� 
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Bəhruz Kəngərlinin yaşadığı dövrdə Naxçıvan şəhərində rəsm qalereyası və sərgi salonları 

olmadığına görə, böyük sənətkar yaratdığı əsərləri tamaşaçılara öz mənzilində nümayiş etdirməyə 
məcbur idi. Akademik Məmmədcəfər Cəfərovun xatirələrində belə bir qeyd vardır: Bəhruz bir dəfə, 
1919-cu ildə Naxçıvanda, Puşkin küçəsində, yol kənarında balaca bir otaqda əsərlərinin sərgisini 
düzəltmişdi. O, qapının ağzında dayanıb yoldan ötənləri çağırırdı ki, onun sərgisinə baxsınlar. 

Qısa müddətdə əsaslı təmir edilən və bərpa olunan bu binada Bəhruz Kəngərlinin 52 orijinal 
əsəri, 300-dən artıq eksponat,  yağlı boya ilə işlənmiş rəsm əsərləri nümayiş etdiriləcəkdir. 

Möhtərəm prezident, bütün bunlar müstəqil dövlətimizdə mədəniyyətə, tarixi irsə göstərilən 
yüksək dövlət qayğısı nəticəsində mümkün olmuşdur. Bütün bunların səbəbkarı Sizsiniz. Bu 
tarixi yerdə böyük sənətkarın adına layiq muzeyin yaradılması və zəruri eksponatlarla təmin 
edilməsi Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi olmağınızın daha bir ifadəsidir. Azərbaycan təsviri 
sənətinin inkişafına, mədəni irsin qorunmasına göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. 

Azərbaycan	Respublikasının	əməkdar	rəssamı	Telman	Abdinovun
muzeyin	açılışında	çıxışı
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Az¬rbaycan Respublikası�nı�n
  ¬m¬kdar r¬ssam�ı 

Telman Abdinovun çı�xı�¼�   
Möhtərəm cənab prezident!
Bu gün Sizin qarşınızda çıxış etməklə özümü xoşbəxt sayır və qürur hissi duyuram.
Cənab prezident, ümumi evimiz olan Azərbaycan müstəqilliyimizin ilk illərində səriştəsiz 

dövlət rəhbərləri tərəindənb dağılmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdı. Xalqın ümidi Naxçıvana, 
əvəzedilməz şəxsiyyətə, uzaqgörən siyasəti ilə dünyanı valeh edən möhtərəm cənab Heydər Əliyevə 
bağlanmışdı. 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə Sizin Azərbaycana ikinci qayıdışınız xalqın gələcəyə 
ümidini özünə qaytardı. Mən Ulu Tanrıya dua edərək Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram.

Sizin yenidən Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışınız ölkəmizi məhv olmaq təhlükəsindən xilas 
etdi. Bununla bərabər, Siz 1970-1980-ci illərdə başladığınız quruculuq missiyasını yenidən davam 
etdirdiniz. Bu gün bu quruculuq Sizin rəhbərliyiniz altında Naxçıvanda da davam etdirilir. Qədim 
Naxçıvan torpağı günbəgün gözəlləşir, həyatımızın bütün sahələrində yeni-yeni nailiyyətlər əldə 
olunur. 

Sizin diqqət və qayğınız nəticəsində mədəniyyətimiz də inkişaf edir, tarixi şəxsiyyətlərin 
həyatı haqqında məlumatları gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün yeni-yeni muzeylər açılır. 

Bildiyimiz kimi, hər bir şəhər özünün zəngin muzeyləri ilə tanınır, şöhrətlənir. Muzeylər 
bizim ulu keçmişimizi əks etdirir. 

Bu gün Naxçıvanda Hüseyn Cavidin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Cəmşid Naxçıvanskinin, 
Heydər Əliyevin muzeyləri, Xalça muzeyi, Açıq səma altında muzey, Ədəbiyyat muzeyi, Şəhidlər 
muzeyi fəaliyyət göstərir. Açılışına toplaşdığımız muzey də Sizin mədəniyyətimizə və Bəhruz 
Kəngərli irsinə olan münasibətinizin bəhrəsidir. 

Möhtərəm cənab prezident, mədəniyyətimizin inkişafına və mədəniyyət xadimlərinə 
göstərdiyiniz qayğıya görə Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allahdan arzu edirəm ki, 
Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. Sağ olun. 
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Azərbaycan	Respublikasının	Prezidenti	Heydər	Əliyev
muzeyin	açılışında	çıxış	edərkən
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Az¬rbaycan Respublikası�nı�n 
Prezidenti Heyd¬r ¬ liyevin nitqi
Əziz dostlar!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən iki-üç gündür ki, Naxçıvandayam. Doğrusu, təsəvvür edə bilməzdim ki, mənə belə bir 

imkan yaranacaqdır. Çünki Naxçıvana gəlmək məsələsi ortaya çıxanda, birinci növbədə, Olimpiya 
İdman Kompleksinin açılışı haqqında söhbət getdi. Ancaq başqa planlar hələ gündəlikdə deyildi. 
Sonra isə mən Naxçıvana gəlmək haqqında qərar qəbul edərkən, düşündüm ki, bir çox başqa işlər də 
var, onlarda da iştirak etmək lazımdır, insanlarla daha çox görüşmək lazımdır. Naxçıvanın torpağı 
– daşı, havası, səması hamısı mənim üçün əzizdir. Mən bunlardan ötrü darıxıram. Amma bunlardan 
da çox naxçıvanlılar üçün darıxıram.

Dünyada insanlar müxtəlifdir. Dövlət xadimləri də, siyasi xadimlər də, alimlər də, yazıçılar 
da, cürbəcür sənət sahibləri də müxtəlifdir. Az olar ki, onlar bir-birinə bənzəsinlər. Bu da təbiidir, 
belə olmalıdır. Ona görə hər bir insanın özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Əgər insan doğrudan da 
öz xüsusiyyətləri ilə xalqına, millətinə, Vətəninə daha çox fayda gətirə bilərsə, daha çox iş görə 
bilərsə, əlbəttə, onda bu xüsusiyyətləri qiymətləndirmək və qoruyub saxlamaq lazımdır.

Mənim həyatımın böyük tarixi var. Bunu bilirsiniz. Müxtəlif dövrlərdə mənim həyatım üçün 
yaranmış vəziyyətlər və mənim gördüyüm işlər var. Hamısı eyni deyil, hərəsinin öz yeri var. Ancaq 
mənim üçün hamısı qiymətlidir. Ola bilər, içimdən, kökümdən gələn, genetik quruluşumdan gələn 
bir şeydir ki, mən doğulduğum, yaşadığım torpağı həmişə, gənclik dövrümdən o qədər sevmişəm 
ki, hər dəfə bu torpağı, bu yeri, bu insanları xatırlayanda düşünürəm ki, bunlar mənim üçün 
hamısından əzizdir.

Naxçıvana gəlişim məndə çox müxtəlif hissiyyatlar yaradır. Bunların sevindirici cəhətləri 
də var, məyusedici cəhətləri də var. Ancaq əgər hamısını birlikdə götürsəm, görürəm ki, bu 
hissiyyatların çoxu mənim üçün, birincisi, əziz olubdur və mənim həyatımda öz rolunu oynayıbdır. 
İkincisi də, nə qədər uzaq dövrdən olsa da, mənimlə yaşayıb və yaşayır.

Ona görə də mən fıkirləşdim ki, Naxçıvana gələrkən bir az sərbəst imkanım da olsun, insanlarla 
görüşüm, söhbət edim, keçmiş günləri yadımıza salaq. Çox planlarım var idi. Onun hamısını yerinə 
yetirə bilmirəm. Deyirəm, bəlkə gedim çayxanada oturum – vaxtilə, 1990-cı illərdə mən burada 
müxtəlif adamlarla çayxanada oturmuşam – yaxud bazara gedim. Mənim bu xasiyyətim həmişə 
var, bazara gedirəm. Çünki bazar həmişə hər bir yerin müəyyən qədər aynasıdır. İndi görüm, əgər 
mümkün olsa, bunları edəcəyəm. Amma edə bilməsəm də, bunlar ürəyimdə qalacaq ki, gələn dəfə 
edim.

Biz dünən çox səmərəli iş gördük. Azərbaycan ordusunun Naxçıvandakı hissəsi ilə şəxsən 
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məşğul oldum. Artıq televiziyadan, mətbuatdan bilirsiniz ki, Şahbuz rayonunda yeni bir hərbi 
hissə yaranıbdır, fəaliyyət göstərməsi üçün hərbi şəhərcik tikilibdir. Mənə Vasif Talıbov bu barədə 
məlumatlar verirdi. Mən də bunu dəstəkləyirdim. Ancaq dünən oraya getdim və gördüklərim məni 
çox sevindirdi. Bu məsələni indi geniş izah etmək istəmirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
etibarlı müdaiəsi təkcə naxçıvanlıların işi deyil, təkcə Naxçıvanda yaşayanların, Naxçıvanda 
yerləşdirdiyimiz hərbi hissələrin işi deyildir. Bu bizim ümumi işimizdir. Millətimizin, Azərbaycan 
dövlətinin ən böyük işlərindən biridir.

Ümumiyyətlə, müstəqil ölkənin hərbi qüdrətini inkişaf etdirmək və hər bir hadisənin vaxtında 
qarşısını almaq üçün təminat yaratmaq dövlətin əsas vəzifələrindən biridir. Təəssülər olsun ki, 
bizim müstəqil dövlətimiz yaranmamış Azərbaycanı yaraladılar, ermənilər torpaq iddiası ilə çıxış 
etdilər. Onların qarşısı alınmadı. Sonra bu, müharibəyə çevrildi və Azərbaycan xalqı böyük itkilər 
verdi. Torpaqlarımızın bir qismi işğal olundu. İşğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılmış bir milyon 
adam neçə illərdir ki, ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar. Belə bir vəziyyətdə olan respublika 
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün bütün imkanlardan 
istifadə edərək, eyni zamanda, ölkənin ümumən müdaiəsini, müdaiə potensialını yüksəltməlidir. 
Dövlət başçısı kimi, mən daim bu işlə məşğul oluram və indi yaxşı nəticələrini görürəm.

Dünən Şahbuz rayonunda yeni hərbi şəhərcikdə hərbçilərlə görüşdüm, onların nümayiş 
etdirdikləri bəzi silah növləri, əsgərlərin həqiqi Azərbaycan əsgəri kimi yeriməsi, durması, 
Azərbaycanın himnini öz səsləri ilə oxumaları – bunlar hamısı məndə o qədər böyük hissiyyatlar 
yaratdı ki, düşündüm – bəli, bizim gördüyümüz işlər nəticə verir.

Mən oradan dönəndən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan bütün hərbi hissələrin 
komandirləri ilə üç saat müşavirə keçirdim. Müdaiə nazirini dinlədim, Naxçıvan qarnizonunun 
komandanı general-leytenant Mustafayevi dinlədim, digər zabitləri dinlədim. Yəni mənə lazım idi 
ki, buradakı vəziyyətin nə cür olduğunu özüm biləm. Mən müşavirədən, onun nəticələrindən çox 
razı qaldım. Hiss etdim ki, bəli, bizim buradakı hərbi hissələrimiz öz vəzifələrini bilirlər, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasını hər an qorumağa qadirdirlər Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan 
ərazimizin parçalanması nəticəsində ağır vəziyyətdə olduğu halda, bizim buradakı ordu hissələrimiz 
yaxşı səviyyədədirlər. Ancaq mən onların qarşılarında vəzifələr də qoydum. O vəzifələri yerinə 
yetirmək üçün onlara yardım lazımdır. Mən bunu da edəcəyəm. O vəzifələri, o işləri ki, mən 
etməliyəm, edəcəyəm və edirəm.

Yadımdadır, 1996-cı ildə burada hərbi hissə yaradılması haqqında mən göstərişlər verəndə, 
Bakıda bəziləri etiraz edə bilmirdilər, amma öz fıkirlərini deyirdilər ki, nəyə lazımdır, nə üçün? 
Mənə dünən lazım idi görüm ki, buradakı əsgər nə vəziyyətdədir, zabit necədir, onların döyüş 
qabiliyyəti necədir və buradakı komanda heyəti nə səviyyədədir, nə edirlər və Naxçıvanı etibarlı 
qoruya bilərlərmi?

Mənim yadıma 1992-ci il düşür. Sədərək istiqamətindən Naxçıvana hücum etmişdilər. 
Silahımız, sursatımız yox, oradan-buradan nə isə tapırdıq, biz orada 40 gün döyüşdük. Onda bəzi 
insanlar həlak oldu. Ancaq bu, lokal bir şey idi. O vaxt bunun qarşısını mən döyüşlə yox, siyasi 
danışıqlarla aldım. Həm Ermənistan tərəi ilə, həm də Türkiyənin rəhbərləri ilə daim danışıqlar 
aparırdım. Bunların nəticəsində mən bunun qarşısını aldım. Amma indi o vaxt deyil, Azərbaycan 
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müstəqil dövlətdir. Onun indi gərək Naxçıvanda etibarlı qoşun hissəsi olsun və bu da var. Mən 
bilirdim ki, bu var. Amma dünənki günümü buna həsr etdim ki, özüm gözlərimlə bir daha görüm, 
qulağımla eşidim, özüm anlayım – bu həqiqətən varmı? İndi sizə deyə bilərəm ki, var. Arxayın 
olun.

Mən söhbətimi ondan başladım ki, buraya gələndə özüm-özümə o qədər planlar cızıram ki, bir 
də görürsən, gün keçir, vaxt keçir, onların müəyyən hissəsini yerinə yetirə bilmirsən. Vasif Talıbov 
mənə məlumat vermişdi ki, Bəhruz Kəngərlinin muzeyi hazırlanıbdır. Mən bu məsələ ilə də məşğul 
olmuşdum. Bizim Mədəniyyət Nazirliyi, yaxud Dövlət İncəsənət Muzeyi, hətta Bəhruz Kəngərlinin 
bəzi fondlarda saxlanan əsərlərini Naxçıvan nümayəndələrinə göstərmək istəmirdilər ki, bunlar 
bizim fonddadır, biz bunu qoruyuruq, saxlayırıq. Qoruyursunuz, saxlayırsınız – bu yaxşıdır. Amma 
mən fıkirləşdim ki, onlar daha da yaxşı qorunmalıdır. Yaxşı qoruyub saxlaya bilmirlər.

Sən onu zirzəmidə, yaxud ayrı yerdə qoruyub saxlayırsan. Bəs bizim vətəndaşlarımız, xalqımız 
Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı ilə nə cür tanış olsun?! Hər halda, mən lazımi göstərişlər verdim. 
İndi çox şadam ki, burada muzey yaradılıb, sizinlə baxacağıq. Təbiidir ki, onun əsərləri çoxdur, 
hamısını buradakı muzeyə vermək olmaz. Mən bu fıkirlə də razıyam. Çünki onlar Azərbaycan 
dövlətinin milli sərvətidir, bunlardan istifadə etmək lazımdır. Amma dövlət bunları qoruyub 
saxlamalıdır.

Bəhruz Kəngərli haqqında yazıblar, yəqin siz eşitmisiniz, bilirsiniz. Onun əsərlərinin 
çoxunu yəqin görməmisiniz. İndi burada nümayiş etdirilən əsərləri hələ çoxları görməyibdir. Bu 
onun əsərlərinin az bir hissəsidir. Nadir istedada malik olan bir insan idi. O, Azərbaycan xalqının 
professional rəssamlıq sənətində ilk rəssamdır, bunu açıq deməliyik. Bilirsiniz, Əzim Əzimzadəni 
böyük şəxsiyyət kimi həmişə təbliğ edirik və bundan sonra da təbliğ edəcəyik. Amma onun əsərləri, 
əsasən, qrafıka əsərləridir və daha çox “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə əməkdaşlığı, orada yaratdığı 
karikaturaları və bir çox başqa əsərləri ilə tanınır. Amma Bəhruz Kəngərli, birincisi, Tbilisidə 
professional rəssamlıq təhsili alıbdır. İkincisi də, iş təhsil almaqda deyil, bu, Bəhruz Kəngərlinin 
özünün fıtri istedadı idi. Orada o qədər adam təhsil alıb ki, onların heç də hamısı görkəmli rəssam 
olmayıbdır.

Yadımdadır, mən həmin bu binada orta məktəbdə oxuyarkən Bəhruz Kəngərli haqqında 
oradan-buradan eşidirdik. Amma Bəhruz Kəngərlini üzə çıxaran, təbliğ edən yox idi. İndi mən deyə 
bilmərəm nə üçün. Bəlkə o vaxt hesab edirdilər ki, o, devrilmiş sinin, yəni bolşeviklər tərəindən 
devrilmiş sinin nümayəndəsidir. Ona görəmi, ya nəyə görəmi, mən buna cavab verə bilmərəm. 
Ancaq onu bilirəm ki, Bəhruz Kəngərli haqqında gənc vaxtımda eşitmişdim. Çünki mən özüm də 
rəssamlıqla maraqlanırdım, məşğul olurdum və rəsm əsərləri çəkirdim. Ona görə də marağım daha 
çox idi. Ancaq onun haqqında heç bir məlumat yox idi.

Sonralar mən Azərbaycanda sizə məlum olan vəzifələrdə işləyəndə, Azərbaycana başçılıq 
edən zaman bir neçə dəfə göstərişlər vermişdim ki, araşdırın, Bəhruz Kəngərlinin əsərlərini 
gətirin. Amma nədənsə, hər dəfə – deyə bilmərəm ki, buna müqavimət göstərmişdilər, səhlənkarlıq 
etmişdilər – belə qalırdı. İndi nəhayət, biz Bəhruz Kəngərlini üzə çıxardıq. Yəni üzə çıxardıq sözü 
dəqiq deyil, o onsuz da yaratdığı əsərlərə görə bizim mədəniyyətimizdə, incəsənətimizdə öz yerini 
tutmuşdur. Amma onun əsərlərini elə “dərin quyuya” salmışdılar ki, insanlar onu o qədər də yaxşı 
tanımırdılar.
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Deyə bilmərəm nə qədərdir, amma indi təkcə Naxçıvanda yox, ümumən Azərbaycanda da 

Bəhruz Kəngərlini yaxşı tanıyanlar o qədər də çox deyildir. Amma onun əsərləri həddindən artıq 
qiymətlidir. Birincisi, onun rəssamlıq ustalığına görə, istifadə etdiyi rənglərə görə. İkincisi, onun 
yaratdığı obrazlara görə – mən insan obrazlarını deyirəm, xüsusən o ağır dövrün, 1918-1919-1920-ci 
illərin çətin dövründə bizim xalqımızın ağır vəziyyətdə olmasını, az da olsa, öz əsərlərində əks 
etdiribdir.

Hesab edirəm ki, Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda bizim sənətşünaslar, tədqiqatçılar 
Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığını daha professional səviyyədə tədqiq etməli, əsərlər yazmalıdırlar. 
Həm Bəhruz Kəngərlini Azərbaycan xalqının görkəmli və yüksək mədəniyyətə malik olan 
nümayəndəsi kimi təbliğ etsinlər, həm də böyük rəssam kimi təbliğ etsinlər.

Mən bu muzeyin yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinin 
təşəbbüsünü çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu muzeyin yaranması təkcə Naxçıvandakı tədqiqatçılar 
üçün yox, bütün Azərbaycan tədqiqatçıları üçün böyük imkanlar yaradacaqdır. Mən onların 
hamısını dəvət edirəm ki, bu işlə məşğul olsunlar. Hesab edirəm ki, bu tövsiyələrim bir sənətşünas, 
tədqiqatçı kimi, bir alim kimi, onlar üçün çox faydalı olacaqdır. Onların gördükləri iş Azərbaycan 
mədəniyyətinin nə qədər zəngin olduğunu göstərəcəkdir.

Bəli, bu gün demək olar ki, Bəhruz Kəngərlinin əsərləri Azərbaycanın rəssamlıq sənətinin, 
mədəniyyətinin ən görkəmli nümunələrindəndir. Biz bununla fəxr etməliyik. Fəxr etməliyik ki, 
Azərbaycan xalqının belə böyük istedada malik insanları olubdur. Yeri gəlmişkən, bu bina haqqında 
da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Çünki mən bu binada oxumuşam, təhsil almışam. Mən burada 
orta təhsil alandan sonra Bakıya gedib Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsinə daxil 
olmuşam. Mən həmişə Naxçıvanda oxuduğum dövrü xatırlayıram, bu dövr mənim yadımdan heç 
vaxt çıxmayacaqdır. Birinci sinifdən sona qədər heç vaxt yadımdan çıxmayacaqdır.

Ona görə də müəllimlərin hamısı yadımdadır. Hansı binada, hansı sinifdə oturmuşam, 
o da yadımdadır. Hansı partanın arxasında oturmuşam, o da yadımdadır. İndi içəri keçsək sizə 
göstərərəm, biz hansı sinifdə dərs keçirdik – hamısı yadımdadır. Nə üçün? Çünki həyatımızın ağır 
dövründə – təkcə mənim həyatımda yox, bütün xalqımız ağır dövr yaşayırdı – çətin problemlər 
içərisində burada o qədər məhəbbətlə, o qədər sevgi ilə o qədər köklü təhsil aldım ki, sonra bütün 
başqa yüksək təhsil ocaqlarında oxumaq mənim üçün çətin olmadı. Əksinə, buradakı kimi, mən 
sonra da həmişə tələbələrin içində seçilən olmuşam.

Ona görə bu divarlar mənim üçün əzizdir. Bu bina mənim üçün əzizdir. Bunun balkonu var 
idi, bilmirəm indi durur, yoxsa yox. O tərəfdə də bir bina var idi, o da buna bitişik idi. O indi var, 
yoxsa yox?

Vasif Talıbov: Cənab Prezident, bəli, musiqi məktəbidir. Ancaq bundan bir az aralıdır.
Heydər Əliyev: O, buna bitişirdi. Çünki sinilərin bəziləri orada idi. Bunun həyəti var idi, belə 

geniş deyildi, kiçik idi. İndi genişləndirmisiniz. Həyətdə idman etmək üçün bəzi imkanlar vardı. 
Burada gözəl müəllimlər var idi.

Mən birinci gün sevdiyim müəllim Lətif Hüseynzadə ilə görüşdüm. Elə bil ki, dünən idi. 
Mənim yadımdadır, o, Azərbaycan dili dərsi keçirdi, Azərbaycan ədəbiyyatı dərsi keçirdi. Məndən 
bəzən soruşurlar, axı Siz təhsilinizin əsas hissəsini rus dilində almısınız, işlərinizin hamısı, demək 
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olar ki, o dövrün tələblərinə görə rus dilində gedibdir. Bəs nə cür olubdur ki, Azərbaycan dilini 
bəzi azərbaycanlılar kimi unutmamısınız? Onlar heç əvvəl də bilməyiblər ki, unutsunlar, o qədər 
bilməyiblər. Belələri, xüsusən Bakıda çoxdur. Burada belələri azdır. Burada hamısı Azərbaycan 
dilində yaxşı təhsil alır və Azərbaycan dilini yaxşı bilən adamlar çoxdur. Ona görə mən onlarla 
yarışa girmək istəmirəm. Bilirəm ki, onlar güclüdürlər. Amma o illər Lətif müəllimin, təkcə Lətif 
müəllimin deyil, başqa müəllimlərimizin də bizə verdiyi dərslər, şəxsən mənə verdiyi dərslər və 
tövsiyələr bu günə qədər yadımdadır və bütün həyatımda həmişə mənə kömək edibdir.

Mən o gün Lətif müəllimlə görüşəndə bilirdim ki, yaşı çox olsa da, səhhəti pis deyil. 
İndi təsəvvür edin, o günkü mərasimdə əvvəldən axıra qədər iştirak edirdi. Demək, sağlamlığı 
da yaxşıdır. Yenə deyirəm, müəllimlər, bir yerdə oxuduğumuz məktəb yoldaşlarım, bu binanın 
divarları, siniləri mənim üçün həmişə əziz olubdur. Mən buraya gələndə elə bilirdim ki, böyük bir 
saraya gəlirəm.

Vasif Talıbov burada Məmməd Cəfər Cəfərovun bir ifadəsini yada saldı ki, Bəhruz Kəngərli 
Puşkin küçəsində kiçik bir otaqda özünə sərgi düzəltmişdi və insanları çağırırdı ki, gəlin, baxın. 
Bu həqiqətdir. Çünki Məmməd Cəfər çox ədalətli, bilikli alim idi. Onun dediyi sözlərin hamısı, 
güman edirəm ki, həqiqətə uyğundur. Amma o Puşkin küçəsi haradadır? Puşkin küçəsi budur. Bu 
küçə axıra qədər, Şahab məhəlləsinə qədər Puşkin küçəsidir. Özü də deyə bilərəm ki, Puşkin küçəsi 
yuxarıdan Əlixan məhəlləsindən gəlib keçir və Şahab məhəlləsinin axırında qurtarır. Mən sonralar 
bəzən deyirdim ki, bu küçəyə Puşkinin adı nə vaxt verilibdir?

Puşkinin anadan olmasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Naxçıvanın mütəfəkkir adamları – 
onların adları yadımdan çıxıb, ona görə təkrar etmək istəmirəm, gərək ki, o vaxt Sidqi, başqa bir 
iki nəfər də olmuşdu – şairə öz münasibətlərini bildirmək üçün bu böyük küçəni Puşkin küçəsi 
adlandırmışdılar. Mən də burada doğulmuşam. Puşkin küçəsi ilə gedəndə, balaca bir döngə vardı, 
elə idi ki, iki adam bir-birinin yanından keçəndə toqquşurdu. Belə bir dar küçə idi, elə adı da Dar 
küçə idi. Oraya heç fayton, araba da girmirdi. Orada atamın balaca bir həyəti var idi, mən orada 
doğulmuşam. Allaha şükürlər olsun ki, o yer qaldı. Düzdür, bir az dağılmışdı və mən 1990-cı ildə 
burada olanda atamın yurdunu abadlaşdırdım. Mən buraya gələndə elə orada yaşayıram. Mən bunu 
sevirəm. Çünki orada doğulmuşam. Bizim həyətdə quyu var idi, o quyudan su içmişəm. Quyu suyu 
bir az duzlu idi, amma Puşkin küçəsindən yuxarıdan yaxşı su axırdı, anam, böyük bacım vedrə ilə 
oradan su gətirirdilər.

Sonra o vaxt Naxçıvanda suyu süzən daşlar var idi. İndi mən görürəm, çoxları bilmir bu 
nədir. O vaxtlar qəribə idi. Daşı yonurdular, yonurdular, ona vedrə ilə su tökürdülər. Altına isə yenə 
vedrə qoyurdular. Su damcı-damcı vedrəyə süzülürdü. Ondan ancaq çay üçün, yemək üçün istifadə 
olunurdu. Mən bunların hamısını yaşamışam. İndi görürəm ki, burada bunları beş-altı adam bilir. 
Başlarını tərpədib mənim dediyim sözləri təsdiq edirlər. Amma qalanları bilmirlər. Mən gələndə 
bunlardan soruşdum ki, daşdan su necə süzüldüyünü bilirsiniz? Onlar dedilər, biz belə şeylər 
bilmirik. Harada görüblər?

Bəli, həmin bu Puşkin küçəsi də mənim üçün əzizdir. Çünki bu küçədən gedirdik, gəlirdik, 
gəncliyim belə keçirdi. İndi buraya gəlmişəm, həm məktəbimi görürəm, həm yaşadığımız yeri, 
həm də Puşkin küçəsini görürəm. Bunlar tarixin nişanələridir. Amma mənim üçün ən əziz odur ki, 
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sizi görürəm, öz xatirələrimi sizə söyləyirəm və sizinlə birlikdə bu gözəl günü bölüşdürürük.

Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Bəhruz Kəngərlinin muzeyinin açılması 
münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çünki bu, təkcə sizin 
üçün, bizim üçün deyil, bütün Azərbaycan xalqı üçündür. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm 
ki, siz də, Azərbaycanın digər dəyərli insanları, elm xadimləri, mədəniyyət xadimləri, siyasət 
xadimləri, dövlət xadimləri də bizim tariximizi, tarixi irsimizi daim öyrənib yeni-yeni səhifələr 
meydana çıxaracaqlar. Bizim millətimizin zəngin tarixini nə qədər çox araşdırıb, aşağı laylardan 
çıxarıb təbliğ edə bilsək, Azərbaycan xalqının nə qədər böyük tarixə malik olduğunu göstərə bilərik 
və inanıram ki, biz sizinlə birlikdə bunu edəcəyik. Sağ olun.

Azərbaycan	Respublikasının	Prezidenti	Heydər	Əliyev	və	Naxçıvan	Muxtar	Respublikası
Ali	Məclisinin	Sədri	Vasif	Talıbov	muzeyin	açılışında
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N
axçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədri cənab Vasif Talıbovun “Bəhruz 
Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 15 fevral tarixli 
sərəncamına əsasən yaradılan və 18 iyun 2002-ci il tarixdə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin iştirakı ilə açılışı olan Bəhruz Kəngərli Muzeyi 2013-cü ildə burada aparılan 
yenidənqurma işlərindən və müxtəlif eksponatlarla zənginləşdirildikdən  sonra  ictimaiyyətin 
istifadəsinə verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov açılış 
mərasimində iştirak edib. O, çıxışında bildirib ki, muzeyin 2002-ci ildə baş tutan açılışından sonra 
Bəhruz Kəngərlinin əsərlərinin və rəssama aid olan eksponatların toplanmasına başlanılıb. Ötən 
müddətdə muzey Bəhruz Kəngərli irsinin təbliği istiqamətində müəyyən işlər görüb. O, qeyd edib 
ki, Bəhruz Kəngərli irsi çox zəngin irsdir, rəssamlıqda yeni məktəbdir. “Bu irsi tam külliyyatı 
formasında qorumaq, ictimaiyyətə təqdim etmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq isə bizim üzərimizə 
düşən başlıca vəzifələrdən biridir”, – deyən Ali Məclisin sədri əlavə edib ki, 13 fevral 2012-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu sərəncama əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisində Tədbirlər Planı hazırlanaraq həyata keçirilib. O, əlavə edib ki, tədbirlər planına əsasən, 
Bəhruz Kəngərlinin Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin fondunda saxlanılan 191 əsərinin surəti 
çıxarılaraq Bəhruz Kəngərli Muzeyinə verilib, ilk dəfə olaraq rəssamın əsərlərinin tam külliyyatı 

B¬hruz K¬ng¬rli muzeyi 

Bəhruz	Kəngərli	muzeyi	ilə	tanışlıq
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albom-kataloq şəklində buraxılıb. Eyni zamanda muxtar respublikada yubiley münasibətilə poçt 
markası və xüsusi zərf  buraxılıb, Bəhruz Kəngərliyə aid sənədli ilm hazırlanıb və Bəhruz Kəngərli 
Muzeyinin yerləşdiyi bina yenidən qurulub. V.Talıbov həmçinin Bəhruz Kəngərli Muzeyinin tarixi 
binada yerləşdiyini bildirərək söyləyib ki, bu bina sovetlər dövründən əvvəl tikilib. İlk vaxtlar bina 
Qızlar Məktəbi, sonrakı dövrlərdə isə Pedaqoji Texnikum və Tibb Məktəbi kimi fəaliyyət göstərib. 
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1938-1939-cu illərdə burada yerləşən Pedaqoji Texnikumda təhsil 
almış, texnikumu əla qiymətlərlə bitirmişdir. Ona görə də H.Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
üçün binaya xatirə lövhəsi vurulub və burada onun xatirə otağı yaradılıb”.

Tanışlıq üçün deyək ki, iki mərtəbədən ibarət olan muzeyin birinci mərtəbəsində iki iş otağı, 
fond və dörd ekspozisiya zalı, ikinci mərtəbəsində isə dörd ekspozisiya zalı və “Heydər Əliyev 
xatirə otağı” yerləşir. 

Bu gün muzeydə Bəhruz Kəngərli irsinə aid 900-dən çox eksponat mühaizə olunur. Muzeydə 
rəssamın 341 rəsm əsəri var. Bu rəsm əsərlərindən 58-i orijinaldır. Onların arasında rəssamın 
tamaşaçılara az tanış olan tələbəlik dövrü işləri ilə yanaşı, “Avtoportret”, “Çoban sürü ilə”, “Ov 
itləri”, “Naxçıvan gözəli”, “Naxçıvan toyu”, “Namaz” və s. kimi əsərləri vardır. 

Bəhruz bəy Kəngərlinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif fotoşəkillər, köhnə qəzetlərdə 
çap olunmuş məqalələrdən iqtibaslar görkəmli rəssamın  ömür yoluna işıq salmaqla, muzeydən 
alınan təəssüratı onun inandırıcılığına və yaddaqalanlığına kökləyir. 

Rəssamın istifadə etdiyi məişət əşyalarının və rəssamlıq ləvazimatlarının ekspozisiyada 
nümayişi də maraq doğurur. 

Respublikanın tanınmış fırça və tişə ustalarının Bəhruz Kəngərliyə həsr etdikləri təsviri və 
tətbiqi sənət nümunələri də ekspozisiyadan alınan təəssüratı daha da zənginləşdirir. Bu mənada 
görkəmli heykəltəraş, xalq rəssamı Cəlal Qaryağdı və gənc tişə ustası Rahib Qarayevin hazırladıqları 
plastika nümunələrinin, əməkdar rəssamlar Telman Abdinov və  rəngkar İsmayıl Əliyevin çəkdikləri 
portretlərin, tətbiqi sənət ustası Vidadi Muradovun hazırladığı xovlu xalçanın adını çəkmək olar.  

Şair-dramaturq Adil Babayevin görkəmli rəssamın həyatına həsr etdiyi “Bəhruz” (“Yarımçıq 
şəkil”) pyesinin C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulması 
barədə aişa, proqram və fotoşəkillərin ekspozisiyada yer alması isə xalqımızın öz sənətkar oğlunun 
xatirəsinə ehtiramını əks etdirir. 

Muzeydə “Ulu Kəngərli nəslinin övladları” adı altında nümayiş olunan eksponatlar da bura 
gələnlər  maraqla qarşılayırlar. Belə ki, burada bu məşhur nəslin dünəni və bu günü haqqında 
zəngin məlumat almaq mümkündür...
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Kəngərlilər	ailəsinə	məxsus	məişət	əşyaları



241
          

Ölm zlik

Y
aradıcı insanların ərsəyə gətirdikləri sənət əsərləri ilə 
yanaşı onların zaman-zaman topladıqları və təmasda 
olduqları əşyalar da maraq doğurur. Özü də duyulası 

zaman distansiyasından tarixə bələnmiş müxtəlif funksiyalı həmin 
əşyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edirlər. Çox yaxşı haldır ki, Bəhruz bəy 
Kəngərli ilə bağlı belə əşyalar mövcuddur və onlar bizim dövrə gəlib 
çatıblar. Rəssamın Naxçıvandakı muzeyi ilə yanaşı, Azərbaycan Milli 
İncəsənət Muzeyinin fondlarında da bir vaxtlar Bəhruz bəyin istifadə 
etdiyi şəxsi əşyaları saxlanılır.

Bu baxımdan ilk növbədə Naxçıvan muzeyindəki qədim samovar 
və sandıqçanın, mis cam və şamdanın, molbert və mürəkkəb qabının 
adını çəkmək istərdik. 

Bakı muzeyində isə əşyaların sayı daha çoxdur.  Bunların sırasında 
müxtəlif məişət əşyaları və geyim atributları vardır. Mürəkkəb qabı, 
şirəli qab, qələmdan, kisə, şəbküllah, qalstuk, tütün kisəsi, daraq qabı, 
möhür qabı və s. rəssamın belə şəxsi əşyalarındandır. Bundan əlavə 
Bəhruz bəyin əli ilə üzəri mənzərə ilə bəzədilmiş qələmdanı və onun 
şəxsi möhürünü qiymətli əşyalar sırasına daxil etmək olar. 

R¬ssam¯n ¼¬xsi ¬¼yalar¯

Rəssamın	etüd	çantası
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Daraq	qabı

Daraq	qabı
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Daraq	qabı

Kisə
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Tirmə	qalstuk

Dolaq



245
          

Ölm zlik

Daraq	qabı

Qələmdan
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Şəbkullah

Şəbkullah



247
          

Ölm zlik

Şəbkullah

Möhür	qabı
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Tütün	kisəsi

Kisə
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Naxışlı	qab

Mürəkkəb	qabı



 

250

Ölm zlik

Qələmdan
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B.Kəngərlinin	möhürü

Sandıq
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Hüseynqulu	Əliyev.	“Bəhruz	Kəngərlinin	məzarüstü	abidəsi”.	1989.
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K
itabın əvvəlki bölümlərində yeri gəldikcə şərəli həyat 
yolu ilə xalqımıza qürur və başucalığı gətirən Bəhruz bəy 
Kəngərlinin bədii irsinə verilən dəyərdən söz açmışıq. 

Qənaətimizcə, zaman-zaman yaranan ithalar – çoxsaylı ədəbi-bədii 
nümunələr  yazıçı və şairlərin, eləcə də həmkarlarının ona olan sevgi 
və ehtiramı ilə yanaşı, həm də bu sənətkara ümumxalq məhəbbətini 
ifadə edir. Vəfatından sonrakı bir əsrə yaxın müddətdə onun adı ilə 
bağlı müxtəlif məzmunlu tədbirlərin keçirilməsi, rəssamın adının 
əbədiləşdirilməsi (Naxçıvan MR-da Kəngərli rayonunun yaradılması 
(2004), Naxçıvanda B.Kəngərli adına sərgi salonunun açılması, 
şəhərdəki küçələrin birinə onun adının verilməsi və s.) ilə bağlı 
addımların atılması dövlətimizin xalqının adını qan yaddaşında 
yaşatdığı sənətkar oğluna ehtiramının rəsmiləşdirilməsi hesab etmək 
olar.

½¬r¬fli ºm³r yoluna  
veril¬n d¬y¬r

Kəngərli	rayonunun	görünüşü
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Naxçıvan	Rəssamlar	Birliyinin	binası	–	Bəhruz	Kəngərli	adına	sərgi	salonu
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Bəhruz	Kəngərli	adına	sərgi	salonu
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Rəssamın	yubileyinə	həsr	olunmuş	zərf	və	marka

Rəssamın	yubiley	sərgisinin	aişası
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Şərur	şəhərində	Bəhruz	Kəngərli	adına	Uşaq	İncəsənət	Məktəbi			
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Yubiley	tədbirinin	iştirakçıları	sərgidə.	2012.

Yubiley	tədbirinin	iştirakçıları.	2012.
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“Naxçıvan	–	bəşəriyyətin	beşiyi”	beynəlxalq	simpoziumunun	iştirakçıları.	2014.

Bəhruz	Kəngərlinin	məzarının	ziyarəti.	2012.
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B¬hruz b¬y K¬ng¬rli 
ad¯na R¬ssamlar 

Park¯
 

Q
ürurverici sənəti ilə xalqımıza zaman-zaman başucalığı gətirən Bəhruz bəy 
Kəngərlinin xatirəsinə göstərilən diqqət və ehtiram ölkəmizin müstəqillik 
qazandığı illərdə də davam etdirilməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məslisinin Sədri Vasif Talıbovun şəhərdə “Bəhruz bəy Kəngərli adına Rəssamlar Parkı”nın 
yaradılması haqqında” 14 noyabr 2015-ci il tarixli sərəncamı da bunun təsdiqidir. Naxçıvanda   
III “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” rəsm festivalı günlərində – 25 may 2016-cı ildə həmin 
parkın açılışı olmuş, burada görkəmli rəssamın abidəsi (müəllii Rahib Qarayev) ucaldılmışdır. 
 Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası                    



Naxçıvan	Muxtar	Respublikası	Ali	Məclisinin	Sədri	Vasif	Talıbovun
B.Kəngərli	adına	Rəssamlar	Parkının	açılışında	çıxışı
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Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkının istifadəyə 
verilməsi və görkəmli rəssamın abidəsinin ucaldılması münasibətilə tədbir iştirakçılarını və 
muxtar respublikanın bütün yaradıcı ziyalılarını təbrik edərək demişdir: Bəhruz Kəngərli 
Azərbaycan rəssamlıq sənətinə yeni üslub və milli ruh gətirən, zəngin yaradıcılıq imkanlarına 
malik olan vətənpərvər sənətkar idi. O, Azərbaycan rəssamlığında orta əsr miniatür sənətindən 
realizmə keçidin, bununla da yeni boyakarlıq məktəbinin əsasını qoymuş, bu sənəti 
təkrarolunmaz forma, janr və təsvir vasitələri ilə zənginləşdirmişdir.
 Ali Məclisin Sədri demişdir: Realist rəssamlığın vəzifəsi yalnız həyatın və ya təbiətin 
surətini çıxarmaq deyil, onu ifadə etmək və yaşatmaqdır. Öz dövrünün reallıqlarını böyük şövqlə 
kətana köçürən Bəhruz Kəngərli də rəssamlıq sənətini xalqın həyatına yaxınlaşdıraraq ölkəsinin 
tarixi keçmişini və yaşadığı dövrün ictimai-siyasi hadisələrini dolğun şəkildə əks etdirə bilmişdir. 
Bəhruz Kəngərlinin ustalıqla yaratdığı “Qaçqınlar” silsiləsi erməni daşnaklarının azərbaycanlılara 
qarşı törətdikləri soyqırımı siyasətinin acı nəticələrini əks etdirir. Rəssam qaçqın ömrü yaşayan 
insanların faciəsini əks etdirərək o dövrdə tarixşünaslıqda qələmə alına bilməyən həqiqətləri 
sənətin dili ilə gələcək nəsillərə çatdırmışdır. Bəhruz Kəngərlinin təbiət təsvirləri və Naxçıvanın 

																																											Bəhruzsevərlər	abidənin	önünə	gül-çiçək	düzərkən.
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tarixi abidələrinin əks olunduğu əsərləri də böyük sənətkarlıqla işlənmişdir. Rəssamın bu qəbildən 
olan əsərləri Naxçıvanın qədim tarixinə bələdçi rolunu oynayır. Naxçıvan şəhərindəki Nuh 
peyğəmbərin məzarüstü türbəsi bərpa olunarkən görkəmli rəssamın “Nuhun qəbri” silsiləsindən 
olan əsərlərinin də əsas kimi götürülməsi sənətin yaradıcı gücünün ən yaxşı nümunəsidir. 
 Qeyd olunmuşdur ki, teatr rəssamlığı, qraika və digər sahələrə də müraciət edən, portret 
janrında dəyərli əsərlər yaradan Bəhruz Kəngərli bütün ömrü boyu Vətəninə, xalqına bağlı 
insan olmuş, mədəniyyətimizin inkişafı naminə yorulmadan çalışmışdır. Azərbaycanın görkəmli 
ədəbiyyatşünas-alimi Məmmədcəfər Cəfərov öz xatirələrində yazırdı ki, Bəhruz Kəngərli keçmiş 
Puşkin küçəsində, yəni, indi tədbir keçirilən bu ərazidə fərdi sərgi düzəldərək yoldan keçənləri 
əsərlərinin sərgisinə baxmağa çağırırdı. Maddi çətinliklərə baxmayaraq, gənclərə rəsm sənətinin 
sirlərini öyrətmək üçün dərnəklər açan Bəhruz Kəngərli onların təhsil alması qayğısına da 
qalırdı. Bu baxımdan Bəhruz Kəngərli şəxsiyyətini yalnız rəssam kimi deyil, həm də Azərbaycan 
xalqının görkəmli ziyalısı kimi dəyərləndirmək, tədqiq etmək, öyrənmək və öyrətmək lazımdır. 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Bəhruz Kəngərli şəxsiyyətinə və onun milli sərvətimizə 
çevrilən zəngin irsinə yüksək qiymət verərək deyirdi: “Bəhruz Kəngərli nadir istedada malik 

																	Naxçıvan	MR	Ali	Məclisinin	Sədri	Vasif	Talıbov	"Naxçıvan	–	bəşəriyyətin	beşiyi"	festivalının	
iştirakçıları	ilə	söhbət	edərkən.
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																					Xalq	rəssamı	Arif	Hüseynov	

																						çəkdiyi	əsəri	muzeyə	hədiyyə	edir.

	Abidənin	açılışından	sonra		
çəkilən	xatirə	şəkili
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Naxçıvan	MR	Ali	Məclisinin	Sədri	
Vasif	Talıbov	B.	Kəngərli	muzeyində.
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Tədbir	iştirakçılarının	muzeylə	tanışlığı.
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insan idi. O, Azərbaycan xalqının professional rəssamlıq sənətində ilk rəssamdır. Onun əsərləri 
Azərbaycan rəssamlıq sənətinin, mədəniyyətinin ən görkəmli nümunələrindəndir. Biz bununla 
fəxr etməliyik. Fəxr etməliyik ki, Azərbaycan xalqının belə böyük istedada malik insanları 
olubdur”.
 Ali Məclisin Sədri demişdir: Əgər Əcəmi Naxçıvani Azərbaycan memarlıq sənətində 
yeni bir məktəbin əsasını qoymuşdursa, görkəmli fırça ustası Bəhruz Kəngərli də Azərbaycan 
rəssamlığında realizm məktəbini yaratmışdır. Onun sənəti daim yaşayan sənətdir, yaradıcılığı 
rəssamlıqda yeni məktəbdir. Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkının 
istifadəyə verilməsi və abidəsinin ucaldılması da Bəhruz Kəngərli yaradıcılığına və şəxsiyyətinə 
göstərilən ehtiramın daha bir ifadəsidir. Belə bir tarixi gündə “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” 
Üçüncü Beynəlxalq Rəsm Festivalının keçirilməsi məmnunluq doğurur. 
 Festivala mühüm əhəmiyyət verdiyini bildirən Ali Məclisin Sədri qonaqları salamlamış, 
Bəhruz Kəngərli abidəsinin açılışında və “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” rəsm festivalında 
iştiraklarına görə onlara təşəkkürünü bildirmişdir. 
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının 

Yeni	yazılmış	"Bəhruz	bəy	Kəngərli	taleyi"	kitabının	maketinin	
Naxçıvan	MR	Ali	Məclisinin	Sədri	Vasif	Talıbova	təqdimatı.
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Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva çıxış edərək demişdir ki, 2013-cü ildə Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi yeni bina ilə təmin olunmuş, rəssamlara hər cür şəraiti 
olan emalatxanalar verilmiş, onların albom-kataloqları nəşr olunmuşdur. Gənc rəssamların 
formalaşması da diqqətdə saxlanmış, Naxçıvan Dövlət Universitetində təsviri incəsənət və 
rəsmxətt, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasları açılmışdır. 
Görkəmli şəxsiyyətlərin Azərbaycan mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olan zəngin bədii irsinin 
xalqımızın milli sərvəti kimi qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində də mühüm 
işlər görülür. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 14 noyabr tarixli 
Sərəncamına əsasən Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkının yaradılması 
Bəhruz Kəngərli irsinə göstərilən diqqətin, muxtar respublikada rəssamlıq sənətinə verilən yüksək 
dəyərin daha bir ifadəsidir. Ülviyyə Həmzəyeva rəssamlıq sənətinin inkişafına göstərdiyi diqqətə 
görə muxtar respublika rəssamları, eləcə də beynəlxalq rəsm festivalının bütün iştirakçıları 
adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir.
 Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikası Rəssamlar İttifaqının katibi, Xalq rəssamı, 
professor Ağəli İbrahimov demişdir ki, Bəhruz Kəngərli zəngin yaradıcılıq yolu keçmişdir. 

Naxçıvan	MR	Ali	Məclisinin	Sədri	
Vasif	Talıbov	B.	Kəngərli	muzeyində	festival	iştirakçıları	ilə	söhbət	edərkən.
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Onun əsərləri Azərbaycan rəssamlıq sənətinin dəyərli nümunələridir. Ölkəmizdə görkəmli 
rəssamın yaradıcılığına daim yüksək qiymət verilmiş, yubileyləri qeyd olunmuş, sərgiləri 
açılmışdır. Naxçıvan şəhərində rəssamın adını daşıyan Rəssamlar Parkının istifadəyə verilməsi, 
abidəsinin ucaldılması rəssamlar tərəindən minnətdarlıq hissi ilə qarşılanır. Artıq üçüncü dəfədir 
ki, Naxçıvanda beynəlxalq rəsm festivalı keçirilir. Hər il bu festivalda iştirak edən rəssamların 
sayının artması da qədim diyarda sənətə verilən qiymətin nəticəsidir. Muxtar respublika inkişaf 
edir, müasir görkəm alır. Artıq tarixiliklə müasirliyin vəhdətində inkişaf edən, gözəlləşən 
Naxçıvan şəhərinin özü də sənət əsərini xatırladır. 
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, şair Asim Əliyev çıxış edərək 
demişdir: Bu gün qədim diyarımızda Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkının və görkəmli 
rəssamın abidəsinin açılışı muxtar respublikamızın hər bir ziyalısını ürəkdən sevindirir. Portret və 
mənzərə janrında, tarixi mövzuda yaratdığı ölməz əsərləri ilə qədim diyarımızın sənədli tarixini 
yaradan Bəhruz Kəngərli bu gün yenidən doğulur. Bəhruz Kəngərli qarış-qarış gəzib-dolaşdığı 
yurdumuza bu gün bir rəssam kimi yenidən qayıdır. Sonra Asim Əliyev Bəhruz Kəngərliyə həsr 
etdiyi “Bəhruz ömrü” şeirini oxumuşdur:

 Zamanın ağrıları dağ idi ürəyində,
 Gözü nələr görürdü, qəlbi nələr çəkirdi...
 Vətənin ağrısını, dərdini, sevincini
 Bir boylu çinar kimi ürəyinə “əkirdi”.
          

          Nəfəsiydi bu torpaq-rənglərdən, boyalardan
 Ona ilmə vururdu-xalılar toxuyurdu.
 Nəğməli bülbül kimi səhərdən axşamadək
 Hər gülə, hər çiçəyə nəğmələr oxuyurdu.

 Yurdundan, yuvasından qaçqın, köçkün düşənlər
 Onun tablolarında canlı qəhrəman idi.
 Bu qanlı cinayətə dağ da, daş da dözməzdi,
 Bu dərdə dözən ancaq yenə də insan idi.
 

 Tarix yaradırdı o, ölməz fırçası ilə,
 Onun əsərlərində zamanın özü vardır.
 Necə varsa çəkmişdi bir vaxt Nuhun qəbrini, 
 Ucaltdıq Nuh türbəsin-Bəhruz da bəxtiyardır.
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Ölm zlik
 Ömrünün illərini sovurmadı boşuna,
 Qısa ömrünü belə yaşadı insan kimi.
 Zamanın sınağından, çətin imtahanından
 Çıxıb Bəhruz, yaşayır əsil qəhrəman kimi.

 
Türkiyənin FEMİN ART Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvü, rəssam-yazıçı Hülya Sezgin tədbirdə 
çıxış edərək demişdir ki, bəşəriyyətin beşiyi olan Naxçıvan qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti ilə 
bura gələn qonaqlarda böyük təəssürat doğurur. Naxçıvanın müasir inkişafı, tarixi, mədəniyyəti, 
burada yaşayan insanların qonaqpərvərliyi rəssam və yazıçı kimi müraciət etdiyim əsas 
mövzulardır. Görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin adını daşıyan Parkın və onun abidəsinin 
istifadəyə verilməsinə böyük əhəmiyyət veririk. İnanırıq ki, gələcəkdə bu parkda rəssamlar 
vətənpərvər sənətkar Bəhruz Kəngərli sənətindən ilham alaraq dəyərli əsərlər yaradacaqlar. Sənət 
dostluq, birlik və sülh deməkdir. Hər bir sənət əsəri tariximizi yaşadan, bu günümüzü gələcəyə 
çatdıran vasitələrdir. Naxçıvan şəhərindəki Möminə xatın türbəsinin üzərində yazıldığı kimi: “Biz 
gedirik, ancaq qalır ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar”.
 Gürcüstan-Azərbaycan Assosiasiyasının rəhbəri Tamar Lamparadze demişdir: “Naxçıvan 
– bəşəriyyətin beşiyi” Üçüncü Beynəlxalq Rəsm Festivalı müxtəlif ölkələrdən olan rəssamlar 
arasında sənət və dostluq simvoluna çevrilmişdir. Bu festivalda, eləcə də Bəhruz Kəngərli 
adına Rəssamlar Parkının açılışında iştirak etmək mənim üçün böyük məsuliyyət deməkdir. 
Böyük Azərbaycan rəssamı Bəhruz Kəngərli Gürcüstanda da sevilir, onun yaradıcılığına yüksək 
qiymət verilir. Çünki Bəhruz Kəngərlinin həyatının bir hissəsi Tilisdə keçmiş, orada təhsil 
almışdır. Naxçıvanlı rəssamlarla yaradıcılıq əlaqələrini gücləndirmək, qarşılıqlı olaraq festival və 
sərgilərdə iştirak etmək üçün bundan sonra da səylə çalışacağam. 
 Sonra Ali Məclisin Sədri Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkının açılışını etmiş, 
görkəmli rəssamın abidəsi önünə gül qoymuş, “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” Üçüncü 
Beynəlxalq Rəsm Festivalının iştirakçıları ilə xatirə şəkli çəkdirmişdir.
 Parkda açıq havada rəssamların işləməsi üçün hər cür şərait yaradılmış, yaşıllıq zolaqları 
salınmış, müasir işıqlandırma sistemi qurulmuşdur. 
 Ali Məclisin Sədri və tədbir iştirakçıları Bəhruz Kəngərli Muzeyinə də baxmışlar. 
 Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Xalq rəssamı Arif Hüseynov qraika üslubunda 
işlədiyi Bəhruz Kəngərlinin portretini muzeyə hədiyyə etmişdir.
 Muzeylə tanışlıqdan sonra Ali Məclisin Sədri tədbirin iştirakçıları olan gənc rəssamlarla, 
Naxçıvan Dövlət Universitetinin təsviri incəsənət və rəsmxətt, eləcə də Naxçıvan Müəllimlər 
İnstitutunun təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrlə görüşmüş, onlara 
Bəhruz Kəngərli yaradıcılığından bəhrələnmələri barədə tövsiyələr vermişdir. 
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B
elə deyirlər ki, ömrün ən böyük qazancı ömürdən 
sonrakı həyatı qazanmaqdır. Yalnız bunu dərindən 
dərk edənlər bütün çətinliklərə və məhrumiyyətlərə 

baxmayaraq ona doğru gedirlər. Çox qısa və çox zəngin yaradıcılığı 
ilə Azərbaycan təsviri sənət tarixində  silinməz iz buraxmış Bəhruz 
bəy Kəngərli məhz belələrindən olmuşdur, desək, yanılmarıq.

Bəhruz bəy ona ayrılmış cəmisi 30 illik ömür payında sübut 
etdi ki, həyatın mənası heç də onun uzunluğu ilə ölçülməməlidir. Çox 
kiçik yaşlarında doğma anasını itirib yetimləşməyəndə də, səsə həsrət 
qalıb yazıqlaşmayanda da, iziki çatışmazlıqlarına baxmayaraq uzaq 
Tilisdə yad millətin nümayəndələri ilə çiyin-çiyinə sənət zirvəsinə 
yüksəlməkdən usanmayanda da, qayıdanda isə ona hər işdə dayaq 
ola bilən atasını itirəndə də həyatdan küsmədi, onun imtahanlarından 
sınmadı... Ruhunda gəzdirdiyi, Allah-təalanın ona bəxş etdiyi  yaradıcı 
missiyadan sona qədər istifadə etməyə çalışdı. Yəqin ki, çox qısa 
zaman kəsiyində çoxsaylı əsərlər yaratması da elə bunun göstəricisidir. 
Bu gün onun adının hər bir azərbaycanlı üçün   qürurverici səslənməsi 
isə onun həyatda qazana biləcəyi ən böyük mənəvi sərvətdir, desək, 
yanılmarıq. Azərbaycanda yaşayıb-yaradan hər bir sənətkarın onu 
unutmaması, yeri gələndə böyük rəssamı və özünü yaşadacaq 
əsərlər ərsəyə gətirmələri təqdir olunası haldır. Daha çox “Unutsaq, 
unudularıq!” deyimindən qaynaqlanan bu bədii münasibət – ithalar 
demək olar ki, rəssamın vəfatından sonra başlamaqla, bu günümüzə 
kimi davam etməkdədir. Düzdür, ölkənin sovetləşməsindən dərhal 
sonra “bəy oğlu”na münasibət bu günkü kimi olmayıb. Bununla belə 
hələ 1921-ci ildə rəssamın  sağlığında – doğma Naxçıvanda böyük fərdi 
sərgisinin keçirilməsinin özü  yeni rejimin ona müsbət münasibətini 
əks etdirirdi. Baxmayaraq ki, bu ekspozisiyada qaçqınların taleyinə 
də, dini abidələrn dağıdılmasına da müəlliin məni münasibəti 
görünməkdəydi...

Rəssamın vəfatından sonrakı illərin bütünlükdə keçmiş SSRİ 
məkanı üçün kifayət qədər təzadlı keçməsinin qarşılığında ona olan 
“sərin” münasibətin səbəbini başa düşmək çətin deyil. 1928-ci ildən 
başlayaraq onun əsərlərinin Azərbaycan Dövlət Muzeyi tərəindən 
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alınması və İkinci Dünya müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasından sonra, yəni, 1947-ci ildə 
– vəfatının 25 illiyi münasibətilə Bakıda fərdi sərgisinin təşkili Bəhruz bəy Kəngərli irsinə olan 
rəsmi və  müsbət münasibətin davamlı şəkil almasının başlanğıcını qoydu. Kifayət qədər görünən 
olan bu münasibət heç şübhəsiz yaradıcı insanlara da təsirini göstərdi. Ona həsr olunmuş çoxsaylı 
ədəbi nümunələrin, təsviri və tətbiqi əsərlərin yaradılması, adının əbədiləşdirilməsinə xidmət edən 
müxtəlif addımların atılması da bunun əyani göstəricisidir...

Naxçıvana həsr olunmuş çoxsaylı ədəbi nümunələrin, xüsusilə də müxtəlif məzmunlu şeirlərin  
Bəhruz bəyin adı çəkilmədən yazılması qeyri-mümkündür, desək, yanılmarıq. Ayrıca rəssama ithaf 
olunmuş şeirlər də az deyil. Bu mənada görkəmli söz xiridarı İslam Səfərli ilə yanaşı, müxtəlif  
müəllilərin yazdığı poetik nümunələrin adını çəkmək mümkündür. 

Bəhruz bəyin həmkarları da davamlı olaraq onun xatirəsinə ehtiramını bildirməkdədirlər. 
Böyük sənətkarın obrazına ilk olaraq müraciət edən vaxtilə Naxçıvanda onun şagirdi olmuş, 
sonradan gözəl sənətşünas və rəssam kimi tanınmış Adil Qazıyev olmuşdur. Həmin portretin 
yaranma tarixçəsini xatırlayan Adil müəllim xatirələrində yazır: “Məni özünə yaxın bir həmkar 
hesab edən Bəhruz etüdə gedərkən həmişə sənətdən söhbət edərdi. Bir dəfə o mənə dedi: hər ölkənin 
keçmişdə sənət ustaları olmuşdur, onlar haqqında kitablar da yazılıbdır. İndi biz ikimiz də Naxçıvan 
rəssamıyıq. Hansımız bu dünyadan əvvəl gedərsə, digəri onun adını gərəkdir ki, əbədiləşdirsin. 
Onun bu arzusunu yad edərək mən 1942-ci ildə Bəhruzun surətini  yaddaşımın köməyilə işlədim. 
Bu, rəssamın 1921-ci ildəki simasını təsviri bir sənəd kimi əks etdirir”. 

Faner üzərində yağlı boya ilə çəkilmiş bu əsərdə rəssam bizə məlum olan bütün portretlərindən 
fərqli bir görkəmdədir. Burada başı papaqlı rəssam şəhər mənzərəsinin fonunda təsvir olunmuşdur. 
Etiraf edək ki, Adil Qazıyevin təfsirində rəssamın zahiri görünüşü yaşından da çox bir durumdadır. 
Bununla belə əsər onunla təmasda olan bir müəlliin təəssüratı, ona həsr olunmuş ilk portret kimi 
duyulası tarixi-bədii əhəmiyyət daşıyır. 

1947-ci ildə Bəhruz bəy Kəngərlinin vəfatının 25 illiyi münasibətilə  Bakıda təşkil olunan fərdi 
sərgisində istedadlı portret ustası Tağı Tağıyev gənc rəssamın portretini ictimaiyyətə təqdim etdi. 
Yaşayıb-yaratmaq eşqi ilə alışıb-yanan baxışlarını tamaşaçıya zilləmiş gənc rəssamın bu portreti 
ona həsr olunmuş əsərlərin arasında bədii tutumuna görə xüsusilə seçilir. Realist-gerçəkçi sənət 
prinsipləri ruhunda yaradılmış portret ilk növbədə inandırıcılığı, mənəvi-psixoloji məziyyətlərin 
yaddaqalan tərzdə ifadəsi ilə yadda qalır. 

Rəsmi sənədlərdə T.Tağıyevin bu portret üzərində 1943-1947-ci illərdə çalışdığı qeyd olunur. 
Qeyd edək ki, rəssamın Bəhruz bəyin obrazını qanlı-qadalı müharibə illərində müraciət etməsi 
təsadüi olmamışdır. Belə ki, həmin dövrdə arxa cəbhədə çalışanlarda  düşmən üzərində qələbəyə 
inam yaratmaq üçün rəssam və heykəltəraşlar işıqlı əməlləri ilə Azərbaycan tarixini zənginləşdirən 
oğul-qızlarının obrazlarını işləməyər, insanları ruhlandırmağa çalışardılar. Belə obrazlar arasında 
Babək, Koroğlu və Cavanşir kimi xalq qəhrəmanları, Üzeyir Hacıbəyli, Bəhruz bəy Kəngərli kimi 
ziyalılar olmuşdur.   Rəssamın 1946-cı ildə çəkdiyi etüd xarakterli bir əsərin mövcudluğu da onun 
bu obraz üzərində davamlı olaraq çalışdığını göstərir. 

Respublikanın əməkdar rəssamı Telman Abdinovun çəkdiyi portretdə (2001) də Bəhruz bəyin 
yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Kompozisiyanın fon-yerlik hissəsində tünd rənglərdən istifadə 
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edən müəllif bununla da gənc rəssamın nurlu çöhrəsinin cəlbediciliyinə, bütünlükdə əsərin uğurlu 
alınmasına nail olmuşdur. 

Müstəqillik illərində yaradılan Bəhruz bəy Kəngərli ünvanlı əsərlər sırasında rəngkar Nəvai 
Metin, İsmayıl Əliyev, Xaqan Bayramov, Sabir Qədimov, Günay Mehdizadə, Tünzalə Məmmədzadə, 
Bəhruz Kəngərli və b. kompozisiyalarının adını çəkmək olar. 

Ötən illər ərzində tişə ustalarımız da Bəhruz bəyin mənalı obrazının özündə hifz edən əsərlər 
yaradıblar. Bu mənada məşhur heykəltəraş, xalq rəssamı Cəlal Qaryağdının, eləcə də naməlum tişə 
ustasının və gənc heykəltəraş Rahib Qarayevin hazırladıqları plastika nümunələrini qeyd etmək 
olar. Hər üç əsərdə Bəhruz bəyin ruhunda gəzdirdiyi yaratmaq eşqinin yddaqalan plastik ifadəsini 
görmək mümkündür. 

Qraika sahəsində çalışan sənətkarlarımızın Bəhruz bəy Kəngərliyə həsr etdikləri əsərlər 
də janr və ifadə rəngarəngliyi ilə seçilir. Tanınmış qraika ustalarından əməkdar rəssam Ülviyyə 
Həmzəyevanın, eləcə də Bayram Qasımxanlı, Yaşar Səmədov, Afər Səmədova, Elşən Sərxanoğlu, 
Rakif İsmayılov və b. ərsəyə gətirdikləri qraik nümunələrdə gənc rəssamın həyat və yaradıcılığına 
işıq salan məqamların  yaddaqalan biçimdə bədiiləşdirilməsini müşahidə etmək mümkündür. 

Bayram	Qasımxanlı.	“Bəhruz	Kəngərlinin	xatirəsinə
həsr	olunmuş	ex-libris”.	2014.
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İslam Səfərli

NAXÇIVAN YADİGARI
“Naxçıvan	yadigarı”	adlı	mənzərə

albomunun	müəllii	rəssamı
Bəhruz	Kəngərliyə

I
Bir şeir tablosu yaradım deyə,
Düzdə gülə baxdım, döşdə laləyə.
Durna göyü gəzdi, qartal zirvəni,
Duman göy düzlərin odlu yelkəni.
Dağdan uçqun qopdu, dindi dərələr,
Hürküb, yuxusundan  oyandı səhər.
Kəklik daşa səkdi, qırqovul kola, 
Dindi qoşalüləm, yüyürdü tula...
Yarğandan quş qalxdı, çaylaqdan sona,
Göllərin qurd-quşu yatdı yovşana.
Ovçu hənirtisi, çöl sükunəti
Yaratdı qəlbimdə bu şeiriyyəti.
Çatıb buz bulağa, ayaq saxladım,
Könül dəftərimi mən varaqladım.
Qayalar dil açıb dedi: yazma gəl,
Bu sözlər heç kəsin gəlməz karına;   
Bəhruz hüsnümüzü səndən də əvvəl
Çəkmişdi “Naxçıvan yadigarı”na.

II
“Pətəkli quzeydən” aşağı düşdüm,
Yosunlu daşlardan yerə sürüşdüm.
“Sübhün açılması”, bir “Meşə yolu”,
Dağdağan ağacı, qarağat kolu,
Körpə qımıltılı, salxım söyüdlər
Başımın üstündə əsdi sərasər...
Durub seyr elədim mən bir az çayı,
Ax, ey “Araz” çayı, ey “Araz” çayı!

O üzü,  bu üzü yastı təpəlim,
Ey almaz dalğalım, gümüş ləpəlim,
Ey iki qardaşın dərdi, qubarı,
Sizin hüsnünüzü yaradım barı...
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Bütün misralarda güllər öpüşsün,
Gördüyüm lövhələr şeirimə düşsün.
Səs gəldi: şairim, inadı burax,
Əbəs mizrab vurma könül tarına;
Bəhruz hüsnümüzü səndən də qabaq,
Çəkmişdir “Naxçıvan yadigarı”na.

III
Keçib düz “Atabəy məqbərəsi”ndən,
“Əlyabad yolu”yla addımladım mən.
“Edilağa gölü”nə vuruldum bu an,
“Ararat” boylandı dağlar dalından.
“Təndir çeşməsi”nin suyu “gəl” – dedi.
“Qoyun sürüləri” keçdi önümdən
“Axşam qürubu”nu seyr elədim mən.
Bir “Toy” şənliyinə düşdü güzarım.
Dedim, qoy məclisə salam aparım.
Gəlib bardaş qurub, “mübarək” – dedim.
Toyun ağbirçəyi çıxdı qarşıma,
Xınalı əlini çəkdi başıma:
-Yaxşı ki, gəzirsən Vətən mülkünü, 
Oğlum, əhsən sənin düz ilqarına.
Ancaq Bəhruz elin toy-düyününü
Çəkmişdir “Naxçıvan yadigarı”na.

IV
Göydən durna keçdi yenə bir dəstə...
Dedim: – Araz üstdən uçan durnalar,
Məndən qardaşıma salamlar apar!
Fikrimi cəlb etdi “Bulud parçası”,-
Onu da yaratmış Bəhruz fırçası.
Bu böyük rəssamın məzarına mən
Bir əklil apardım dağ güllərindən.
Sənətin ecazkar ülviyyətinə
Bir daha, bir daha vuruldum yenə.
Bu vaxt ürəyimdən qopdu bir nida:
- Şair, böyük sənət qalır dünyada!
Hər yarpaq başına tutduqca çətir,
Vurul Vurğun kimi öz diyarına;
Bəhruz Kəngərlitək lövhələr gətir
Sən də öz “Naxçıvan yadigarına”.
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Uzaqda daªlar görünür
POVEST

BİRİNCİ HİSSƏ

1

B
əhruz yaraşıqlı bur gənc olmuşdu. Qalın,qara qaşları, qara bığları dəyirmi, ağ sifətinə 
yaraşırdı. Boğazlı surtukünü geyinib, kəhrəbaya oxşayan düymələrini bağlayıb, 
kağız, qələm götürüb evdən çıxdı. 

Hava təzəcə işıqlanırdı. Küçədə başdan başa sakitçilik hökm sürürdü, nə gələn vardı, nə 
gedən. Yavaş – yavaş üfüqlər, hava aydınlaşırdı. Bəhruz Puşkin küçəsinin qurtaracağında, Şahab 
məhəlləsində, Süddü nənə deyilən yerə tərəf addımladı. Süddü nənə çapığı olan qara qaya idi. Bu 
qayanın yanından keçib, uzun, torpaq küçə ilə irəlilədi, ətrafı kərpiclə hörülmuş bir darvazanın 
yanında ayaq saxladı. Yanında qoyulmuş yekə daşın üstə əyləşdi, torpaq hasara söykənib, dördkünc 
taxtanı dizləri üstə qoyub darvazanın ətrafındakı kərpicləri çəkməyə başladı.

Qələtən darvazanın balaca qapısı açıldı, çarşafsız, arıq, incə belli, zərif, ağbəniz bir qız 
göründü, gözləri heyrətlə açıldı, qələtən də geriyə döndü. Arxasında qapqara qoşa, uzun hörükləri 
yelləndi və qapı dalında yox oldu. Bəhruz Naxçıvanda hələ bu cür gözəllikdə qız görməmişdi. 
Şirin xanımın danışdığı Sənubər yadına düşdü. Yəqin ki, bu qız Sənubərdən də gözəl idi. Ələlxüsus  
hörükləri! Qara ildırım kimi bir an içində yanan, qapı dalında qeybə çəkilən bu hörüklərin işığı 
ürəyində qaldı. Kərpicləri vərəqə köçürməyə çalışsa da, gah itən, gah yenidən doğub sürüşən, 
qıvrılan, müxtəlif vəziyyətlərdə, rənglərdə parıldayan bu hörüklər ikrində-xəyalında canlanırdı.  
Xeyli sonra qapı yavaşca aralandı. Bəhruz bayaqkı güclü maraq hissi ilə başını qaldırıb baxanda, 
üzünü örtmüş, çarşalı bir qadının həyacanla dediyi bu sözləri eşitdi:  

– Ay qardaş, dur, burdan get!
– Niyə?
– Sözə qulaq as,dur, get. Tez! 
Səs çox incə və titrək idi, bu, ancaq qara hörüklü qızın səsi ola bilərdi. Bəhruz ayağa qalxıb, 

yenə nəsə soruşmaq istəyəndə, onun yenə qapı dalında yox olduğunu görüb susdu. İşini qurtarmamış 
getmək istəmirdi, axı qəbahətli nə etmişdi ki? Bəs onda qadın onu qovmağa cəhd edirdi?! Bəhruz 
bunun mənasını başa  düşmədiyi üçün təzədən əyləşib sürətlə çəkməyə başladı. Hava işıq içində 
par-par yanır, üfüqlərin ətəkləri qızarır və bu qızartı yavaş-yavaş bütün göyü bürüyürdü. 



 

310

İthaflar
Bu vaxt qapı yenə açıldı, bu dəfə zərif köynək üstündən bahalı çuxa, ipək şalvar, ayağına 

qısa boğazlı, dikburunlu məst geymiş, xəncərli, bəznəli, bığıburma  bir kişi çıxdı. Bəhruzu görən 
kimi duruxdu, yanaqları qızardı, gözləri qaynadı. Əsəbi bir hərəkətlə qapını çırpdı, uzunsov, qara 
papağını gözünün üstünə basıb, iti  addımlarla ona yaxınlaşandı.

– Burda nə edirsən?– deyə bağırdı. İtin azıb?!
– Şəkil çəkirəm. 
– Nə şəkil?! Kimə kələk gəlirsən? 
– Kərpicləri çəkirəm. İstəyirsən, bax!
Bəhruz dördkünc taxtanın üstündən vərəqi götürüb ona uzatdı.  Kişinin gözləri qanla dolmuşdu. 

Üzünün əzələləri titrəyirdi. Vərəqə baxmadı, əsəbi bir hərəkətlə əli ilə vurub onu yerə saldı. Bəhruz 
əyilib vərəqi qaldıranda, kişinin qəzəbli sözlərini eşitdi:

– Dur, rədd ol burdan!
– Neyləmişəm mən?! – Bəhruz qorxa-qorxa ayağa qalxıb, onun önündə dayandı. Kişinin 

əsəbdən rəngi-rufu özündə deyildi, əlini xəncərin qəbzəsinə atdı:
– Nə durmusan,  demirəm rədd ol!!! – xəncəri qınından çıxartdı – sənin kimilərini çox yola 

salmışam, bir də ayağın bura dəyməsin, bil ki, başımızdakı kişi papağıdır. Gözümə görünsən, tikə-
tikə doğrayaram.

Bəhruz dördkünc taxtanı qoltuğuna vurub, yavaş-yavaş uzaqaşmaq istəyəndə, hasarın 
arxasındakı evin hündür, bəzəkli eyvanından bayaq küçəyə çıxan qızın həyəcan içində boylandığını 
görə bildi. Onun qorxu ifadə edən ağbəniz üzünün gözəlliyi məsumluqla, bakirəliklə dolu idi. 
Bəhruz zəhmli-zəhmli, qan-qan deyən, xəncərli kişi ilə qızın arasındakı böyük fərqi duyub, acı-acı 
güldü. Kişinin qırx yaşı rahat vardı, qızın isə heç iyirmi də olmazdı. Bu ikirlər içində bir də gördü 
ki, şəhərin kənarına gəlib çıxıb. Uzaqda əzəmətlə dayanan Haça dağın ətrafında qalın duman vardı. 
Duman zirvədən aşağılara sürüşür, o biri dağları ağappaq selində gizlədirdi.

Bəhruz bir daşın üstündə əyləşib, bu dumanlı dağlara tərəf baxmağa başladı. Bir azdan Haça 
dağ dumandan tamam azad oldu, yavaş-yavaş o biri dağlar başını qaldırdı. Duman seyrəlir, uzaqlaşır 
və qeybə çəkilirdi. İndi bu dağlar səhər günəşinin şəfəqləri altında çimirdi...

                                                       
2

Bəhruz tez-tez Padşahlıq bağına gedirdi. Sakit bir guşəyə çəkilir, gah uşaqların, gah da 
ağacların şəkillərini çəkirdi. 

Bu gün evdən çıxanda, tərəddüd içində qapı ağzında dayandı, özündən asılı olmadan bir də 
gördü ki, Nazlıgilin yaşıl rəngli qapısının yanından keçib gedir. Küçədəki hasarın bəzisi hündür, 
bəzisi alçaq idi, onların arxasından boylanan ağacların budaqları bəzi yerdə bir-birinə qarışır, 
qucaqlaşırdı. Bəhruz döngədən keçəndə uzun bir küçə açıldı, hasarların arxasındakı yam-yaşıl 
həyətlərə baxa-baxa irəliləyərkən, birdən onu ildırım vurmuş kimi yerində qurudu. 

Küçənin o başından iki çarşalı qadın gəlirdi. Onlardan biri boy-buxunu, yerişi, hərəkəti ilə 
Nazlıya oxşayırdı. Özüdür ki, var! Nazlı addımlarını bir az da yavaşıtdı, qabaqda gedən qadından 
dalda qaldı. O, başına açıq şabalıd rəngli təzə çadra örtmüşdü, bir əli ilə çadranın ətəklərindən 
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yapışmışdı. Təkcə gözləri açıqda qalmışdı. Qabaqdakı qadın dayandı, Nazlını gözlədi, yaxınlaşan 
kimi qulağına nəsə pıçıldadı. Bəhruzun yaxınlığından ötəndə Nazlı başını elə aşağı dikmişdi ki, 
gözləri də görünməz olmuşdu. Qadının pıçıltısının mənasını Bəhruz indi başa düşdü. Döngəyə 
çatana qədər dayanıb onların ardınca baxdı. 

Qadın döngədən keçib yox oldu, Nazlı isə ləngidi. Cəld çadrasını açdı, arxaya, Bəhruza sarı 
çevrilib gözlərini ona dikdi. Bu nə gözlər idi; yanan, kədərli, həsrətli, odlu gözlər! Bəhruz yüyürmək 
istədi, amma Nazlı əli ilə yox işarəsini verib cəld yenə çadraya büründü, döngədən keçib görünməz 
oldu. Bu səhnə bir an çəkdi, Bəhruz təkcə “ sabah padşahlıq bağında olacağam “ deyə qışqırdı, 
bununla da hər şey qeybə çəkildi. O, bu an içində Nazlını eynən hörüklü, ağbəniz qıza oxşatdı və 
Nazlı döngədə yox olanda, yenə ürəyində ağır kədər duydu, ikirli-ikirli yoluna davam etdi. Süddü 
nənənin yanından ötüb keçdi, Şahab məhəlləsində dolaşdı, uzun, torpaq küçə ilə irəlilədi. 

Bəhruz tanış darvazaya çatıb diksindi, dayanıb bir də naxış-naxış olan kərpiclərə baxdı. 
Daşın üstündə bir qoca demisini tüstülədirdi. Qocanın ağappaq saqqalı sinəsinə enmişdi. Bəhruzun 
salamını alıb, hörmətlə başını yuxarı qaldırdı. Bəhruz onu çəkmək istədi, xəncərli kişi yadlna 
düşəndə, daha dayanmayıb çıxıb getdi.

Bəhruz keçən dəfə gəldiyi yerə çatdı, Nuhun sərdabasını axtardı, yerini dəqiq bilmirdi.  
O istiqamətdə getdi, qarşısına çəmənlik çıxdı, ayaqyalın bir qız, bir qız oğlanla çəmənlikdə oynayırdı. 
Bəhruz bir kötüyün üstündə əyləşib çəkməyə başladı. Çəmənlikdən o tərəfdə evlər, ot tayaları, 
uzaqda, həmişə olduğu kimi yenə dağlar göründü. Bəhruz at tappıltıları eşidib, arxaya çevrildi və 
Naxçıvan çaparını görüb yerindən dik qalxdı. Bir neçə il bundan qabaq, Əlixan məhəlləsində, tək 
armudun yaxınlılığındakı ağ uzunsov binanın yanında, göy gözlü dərvişi dinləyərkən, gördüyü 
çaparın indi qarşısında dayanmasından sevindi. Çaparın uzun qılıncı böyründən sallanırdı. 

– Salam, cavan oğlan! – deyə çapar hörmətlə görüşdü. – Burda nə edirsən?!
– Çəmənə baxıram.
– Nə? Çəmənə? – Çaparən ağlı bir şey kəsmədi, gözünü qıyıb tələsik soruşdu – yaxında bulaq 

yoxdur ki?! Uzaq yol  gəlmişəm, ürəyim yanır. 
Bəhruz bir az aralıdakı bulağı göstərdi .
Çapar içib doyandan sonra suyu üz-gözünə çırpdı, ayağa qalxdı.
– Sağ ol, qardaş! – dedi – Əlindəki nədir elə ?!
– Çəmənliyin şəklini çəkmişəm.
– Göstər görüm, – əlini uzatdı. – Mən də deyirəm ki, bu çəmənə niyə dayanıb baxsın, başına 

hava– zad gəlməyib ki?!
Çapar vərəqi alıb gözdən keçirdi:
– Bərəkallah! – dedi – Məni də çəkərsən? Atımla birlikdə. Qiyamət olar.
– Hələ bacarmaram.
– Niyə bacarmırsan? Çəməni ki, çəkmisən. Heç də pis deyil.
– Oxumağa gedəcəyəm. Tilisə.  Ondan sonra.
– Neynək. Gözləyərəm. Adın nədir?!
– Bəhruz.
– Kimin oğlusan?
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– Şirəlibəyin. 
– Şirəlibəy Kəngərlinin? Məhkəmədə işləyənin?
– Bəli, onun.
– Atan məni yaxşı tanıyır. Çapar Məcidəm. İyirmi ildir ki, çapar işləyirəm. Allah qoysa, Tilisə 

nə vaxt gedirsən? 
– Hələ bilmirəm.
– Sözümüz sözdür. Get, sağ-salamat oxu, qayıt! Atımla bir yerdə şəklimi çək! İndi isə hələlik, 

sağ ol, Bəhruz!
– Çapar Məcid ata minib məğrur bir görkəmdə sürüb getdi. 

                                                                       3

Şirin xanım Bəhruzu qarşılayıb:
– Nə yaxşı gəldin! – deyə sevincini gizlətmədi – Qonağımız var. Qazan asmışam, gəl, sən 

çayları apar.  
Bəhruz güllü məcməyi ilə atasının otağına girəndə Əliqulu Nəcəfovu gördü. O, əllərini açıb 

nədənsə hərarətlə danışırdı. Bir anlığa dayanıb Bəhruzun salamını aldı, sonra yenə davam etdi. 
– Əvət yanılırsınız, Şirəlibəy! 
– Bizim hər ziyalımızın borcu milləti düşünməkdir. Düşünmək azdır, əvət çox az! İş görmək 

lazımdır, iş! Hərçənd indi obrazovannı adamlar çıxalıb, qraxmala qərq olan, manjetli, əlində trost, 
gözündə oçki... nə fayda?! Əl-ələ vermək, milləti irəli aparmaq, gözünü açmaq gərək... Yainki 
qəlbini kəsavat basan, şəkk gətirən, xudavəndi aləmin hikmətinə bel bağlayan üləmaları, mollaları, 
seyidləri, axundları  məsxərəyə qoymaqla, şeyxlərə rişxənd etməklə nə qazana bilərik, Şirəlibəy?!

– Bəs bəndəniz nə etməlidir, Əliqulu?!
– Çox şey! Elə fəqir-füqaralara, biçarələrə kömək əli uzatmağınız azdır məgər?!
– O mənim borcumdur!
– Niyə hamı öz borcunu yerinə yetirmir?! Xalqımız avamdır, din gözünü tutub, cəhalətdə 

boğulur. Məni yandıran odur ki, yaxşı xalqdır, ürəyi təmiz, zəhmət sevən, nəcib, sadə... Nə olsun, 
cəhalət onları çürüdür...

– Bu yaxınlarda kəndlilər hansı bəyinsə evini yandırıblar.
– Görürsən, Şirəlibəy?! Demək camaat ayılır. Elm-ürfan artır, yavaş-yavaş hamı öz haqqını 

qanır.
– Çayını iç, Əliqulu!
– Bu dəqiqə!  Bəs kamallı oğlumuz nə edir?!
– Elə hər gün şəkil çəkir.
– Bərəkallah! – deyə çayı qabağına çəkən Əliqulu qapıda dayanıb atasına nəsə demək istəyən  

Bəhruza sarı döndü – Nəyin var, gəti, göstər!
Bəhruz şəkillərini gətirdi, onları bir-bir göstərdi. Əliqulu: – xub, xub! – deyə-deyə diqqətlə 

gözdən keçirdi, birdən Şirəlibəyə sarı döndü:
– Mütləq Tilisə – özünə məxsus coşqunluqla dilləndi – Orda rəssamlıq məktəbi var.
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– Qorxuram, Əliqulu.
– Nədən, Şirəlibəy?!
– Qorxuram ki, oxuya bilməz. Bir də ağır eşidir.
– Boş şeydir, boş sözdür! Mirzə Cəlil yalvarır ki, həmişəlik gedim Tilisə, onunla işləyim. 

Əgər getsəm, gözüm Bəhruzun üstündə olar. Bir də Tilisdə sənin də, mənim də dostumuz az deyil. 
Oğlun Şmerlinq kimi çəkməyə çalışır. Bax, o şəkillərə...

– Hərçənd başa düşürəm, amma özümlə bacarmıram.
– Bəhruzu sən aparmasan, mən aparacağam.
Birdən Əliqulu Nəcəfov stuldan yavaş-yavaş ayağa qalxdı. Bəhruzun əlindəki karandaşa 

baxa-baxa soruşdu:
– Hardan almısan, bu karandaşı, Bəhruz?!
– Siz göndərmisiniz!
– Bu... o vaxtdan qalıb?!
– Bəli...
– Xub, xeyli xub! – Əliqulu təzədən əyləşdi...
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Bəhruz yenə ikirli, dalğın və susqun olmuşdu. Evdən çölə çıxmır, otaqda saatlarla lal-dinməz 
əyləşir, xəyallar içində çırpınırdı. Bəzən həyətə düşür, qoz ağacına tərəf boylanırdı. Ağacın üst 
hissələrindəki cəvizlərin qərsəyi çatlamışdı, qurbağa ağzı kimi açılmışdı. Demək, payız gəlirdi. 
Bəzən də Bəhruz şəkil çəkirdi. Beləliklə, bir ay keçib getdi və bu müddətdə təkcə öz kədəri ilə 
yaşadı. Yeganə ümidi və təsəllisi kimi yanan işıq get-gedə böyüyürdü. Böyüdükcə kədərini əridir, 
əhval-ruhiyyəsini dəyişir, şəkil çəkməyə olan həvəsini artırırdı. 

O, daha Nazlını axtarmırdı, bir dəfə də olsun qoz ağacının yanına getməmiş, onların 
darvazalarının qarşısından keçməmişdi. Bütün varlığı Nazlı ilə bağlı olsa da, yenə görüşəcəyini 
yəqin etsə də, bu ümidlə yaşasa da, onun özünün hardasa dözməyib çıxacağına inansa da, nədənsə 
ayaqları o tərəfə getmirdi. Həm də xatirələrdən ayrıla bilmirdi. Uşaqlıq vaxtı, günlərin birində 
Nazlı ilə qoz yığmağını yadına saldı. Bəzən ağacdan düşən qoz onların başına dəyirdi. Nazlı 
qəhqəhə çəkib gülə-gülə həmin qozları axtarıb tapırdı. Bu xatirə onun son günlərdəki süstlüyünü, 
pərişanlığını dağıdan bir mehə bənzədi, əsib-əsib kədərini qovdu, onu silkələyib hərəkətə gətirdi. 
Bir də, Nazlıgillə üz-üzə qonşuluqda yaşayan Hürnisə adlı balaca, yoxsul bir qızın gəlib Bəhruzun 
qarşısında dayanması, – Nazlı çağırır, – deməsi onun bütün tərəddüdünə son qoydu. Axşam düşəndə 
bağa girdi, bağ payız havası ilə dolmuş, meyvələrin, otların, yarpaqların ətri bir-birinə qarışmışdı. 

Ağacın gövdəsinə söykənən Bəhruz qəmli-qəmli ətrafa baxdı. Hər tərəi qozla dolu idi. Əyilib 
birini yerdən qaldırdı, qərsəyindən asanlıqla çıxartdı, ovcunda sıxan kimi qabığı sındı.

Təptəzə, yağlı, dadlı ləpələri ləzzətlə yeyən Bəhruzun ağaca çıxmaq, həmişəki budaqda 
əyləşmək arzusu doğdu. Bir ayağını hasara, o birini ağacın gövdəsinə söykəyib yuxarı qalxanda, 
heyrətindən yerindəcə donub qaldı.
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Bu, möcüzə idi, bəlkə də Bəhruzun həyatında üz-üzə gəldiyi ilk möcüzə! Budaqda ağ paltarda, 

səssiz-səmirsiz Nazlı əyləşmişdi. Tərpənmədən, dinmədən baxırdı. 
– Nazlı! – Bu kəlmə Bəhruzun dodaqlarından yox, ürəyindən qopdu.
Bəhruz yanında əyləşəndə, göz-gözə dayananda onun üzünün solduğunu, gözlərinin çuxura 

düşdüyünü, həmişə gördüyü parıltının yoxa çıxdığını duydusa da, özü üçün təzə bir gözəllik kəşf 
etdi. Gənclik təravəti ilə dolu ağ, solğun üzündəki kədər ona çox yaraşırdı. Bu kədər Nazlının 
məsumluğunu, nəcibliyini, sevgisini üzə çıxarır, xüsusi bir məlahət verirdi. Qızın dəcəl, şeytan 
uşaq gözlərindən əsər-əlamət qalmamışdı, bunların əvəzində kədər, həsrət, kövrəklik vardı. Onun 
uzun müddət dinməməsində, qəmli-qəmli Bəhruza baxmasında da başqa bir gözəllik gizlənmişdi. 
Bütün bunları duyan Bəhruzun özü də sehrlənmiş kimi dinə bilmirdi. 

Birdən ikinci bir möcüzə baş verdi.
Nazlı ağlayırdı. Solğun yanaqlarından göz yaşları axırdı. Bəhruz özünü itirdi, qeyri-ixtiyari 

onu bağrına basdı. Nazlı da başını onun köksünə qoydu. Uzun sükutdan sonra, bir az sakit olan 
kimi pıçıltı ilə soruşdu:

– Hardaydın, Bəhruz?!
Bu sualın arxasında böyük və dərin bir  həsrət gizlənmişdi. Bəhruz dərhal başa düşdü ki, 

Nazlının çox şeydən xəbəri yoxdur, ona görə də cavab verə bilməyib susdu. Nazlı eyni ahəng və 
pıçıltı ilə davam etdi:

– Atam məsciddən gələn kimi yıxılıb yatır. Mən də səni görmək üçün hər gün qaçıb bura 
gəlirəm. Yoxsan ki, yox... Daha səbrim-qərarım qalmayıb. Qara ağac pirinə and olsun ki, nə gecəm 
var, nə də gündüzüm. Kimsə Padşahlıq bağının yanında görüşümüzü atama çatdırıb. Eh, Bəhruz, 
məni bir günə qoydu, bir günə qoydu, huşumu elə itirdim ki, üç gün özümə gəlmədim. Axırda o 
yekə sifət gürcü doktoru məni sağaldıb. Atamın ondan zəhləsi gedir. Dayım gətirib gəlib. Anam elə 
bilib ki, ölmüşəm, haray-həşir salıb. 

– Bilirəm, Nazlı, bilirəm!
– Hardan?
– Gəlmişdim həyətinizə...
– Həyətimizə?! – Nazlı heyrətləndi.
– Hə, həyətinizə.
– Bəs qorxmadın?!
-Yox! Qorxmadım. Qulam Heydərlə də üz-üzə gəldim. 
– Atamla?!
– Bəli, atanla!
– Axı necə?! 
– Öz sözümü dedim. Dedim ki, Nazlını sevirəm.
Yer üzündə Nazlı üçün bundan heyrətli bir şey ola bilməzdi. Onun bu heyrətində açıq bir 

sevinc, qürur hissləri üzə çıxdı. Yenə gözlərində uşaqlıq vaxtlarında olduğu kimi parıltı doğdu və 
pıçıltı ilə soruşdu:

– Bəs sonra nə oldu?!
– Sonra... Atan məni o dəfəki kimi qovdu. Aləmi bir-birinə qatdı. Atama şikayət elədi.
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– Bəs atan nə dedi?!
– Heç nə! – Bəhruz Şirəlibəylə olan söhbətini Nazlıdan gizlətdi – Təkcə başını buladı. Çünki 

bundan ağlı bir şey kəsmir. 
– Elədir, Bəhruz, atan düz ikirləşir, bu işin axırı yoxdur.  Bilirəm, yoxdur. Amma mən ... 

amma mən ... sənsiz dözə bilmirəm. Bir o göydəki allah bilir ki, ürəyimdə nələr var. Fikirdən, 
xəyalatdan çöp kimi əriyirəm. Heç nədən də qorxmuram. Bax, yanına gəlmişəm. Hər şeyə hazıram. 
Ölümə də!

Bu arıq, ağbəniz qızdakı qətiyyət, möhkəmlik, sədaqət onu heyrətə salmışdı. Nazlı Bəhruza 
baxırdı. Əgər indi Bəhruz – dur, gedək, –  desəydi, onunla dünyanın o başına da gedərdi. Qətiyyətlə 
dediyi sözlərdən sonra Bəhruzdan nəsə təskinli, ümidverici, xoş bir söz, hərəkət gözləyirdi. 
Ancaq Bəhruz daş kimi susurdu. Çünki o, Nazlının qeyri-adi fədakarlığından hələ də özünə gələ 
bilməmişdi. Onun uşaqlığının necə şən, necə dəcəl olduğunu ildırım sürəti ilə xəyalından keçirdi... 
Bəhruzun belə susması Nazlıya qorxaqlıq kimi gəldi, incik halda üzünü yana tutdu. Bəhruz bir əlini 
uzadıb üzünə toxundurdu, özünə sarı çevirmək istəyəndə:

-Yox! – Nazlı həyəcanla pıçıldadı – Əlini götür, Bəhruz! Mənə toxunma!
Bəhruz əlini götürməyib, onu öpmək istədi. Nazlı dartındı və pıçıldadı:
– Məni günaha batırma, Bəhruz! Mən bura biçarə bir qız kimi gəlmişəm. Yaxşı da bilirəm ki, 

gec-tez səndən həmişəlik ayrılacam.  Bunu özün də yaxşı bilirsən!
– Nazlı!
-Yox, Bəhruz! – Nazlı əlini uzadıb Bəhruzun əlini geriyə itələdi, bu zaman həyəcanından tir-

tir titrəyib, pörtdü, qızardı.
– Nazlı!
– Nədir, Bəhruz?
– Üzünü mənə çevir! Gözlərimə bax!
– Yox!
– Nazlı!
-Onsuz da sənin üçün yoxam, atam məni çoxdan satıb. Əhməd xanın oğluna. Onun üzünü 

görməmişəm, bilmirəm necədir, nə cürdür. Hardasa, uzaqda oxuyur. Gələn kimi toy edəcəklər. Bir 
də... axı sən də oxumağa gedəcəksən, düzdür, Bəhruz?!

– Düzdür... Tilisə gedəcəyəm.
– Nə vaxt?!
– Bu yay...
Ani sükutdan sonra Nazlı başını qaldırıb, üzünü Bəhruzun üzünə yaxınlaşdırdı:
– Məni də həmişəlik unudacaqsan!
– Yox, yox, – deyə Bəhruz çılğınlıqla dilləndi, əllərini açıb onu qucaqladı – Yox, Nazlı, heç 

zaman!
Bəhruz qızı özünə sarı çevirib, sinəsini sıxdı, üz-gözündən, yanaqlarından öpməyə başladı. 

Nazlı özünü elə itirmişdi ki, dinə bilmirdi. Təkcə əlini uzadıb barmaqlarını Bəhruzun dodaqlarına 
toxundurmaqla onu dayandırdı, varlığında yanan odun-alovun kükrədiyini duysa da, həyəcandan 
titrəsə də, özünü möhkəm saxlamaq üçün bütün qüvvəsini topladı.

Barmaqlarını Bəhruzun dodaqlarından götürüb düz gözlərinin içinə baxdı, birdən özü, üzünü 
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yenə də onun üzünə yaxınlaşdırdı.

– Bəhruz! – deyə yanıqlı-yanıqlı pıçıldadı və gözlərini yumdu.
Nazlı ağacdan düşüb gedəndən sonra da Bəhruz uzun müddət yerindən tərpənmədi. Qoz 

ağacının üstündə, yaşıl işıq çadırında sehrlənmiş kimi qalmışdı.

5

Bəhruz tezdən oyanıb həyətə çıxanda sərt ayazdan üşüdü. Birdən onu çörək ətri vurdu. Bu xoş 
ətir təndirəsərdən axıb gəlirdi. O tərəfə gedib yaydığı kündələri böyük həvəslə təndirə yapan Şirin 
xanımın arxasında dayandı. Gənc qadının əlləri od kimi idi, böyük teştdəki xəmirdən ayırıb kündə 
düzəldir, yayır, üstünü naxışlayır, yumurta sarısı sürtür , xaşxaş tökür, bişənləri təndirdən çıxarıb, 
əvəzinə təzələrini vururdu, bir dəqiqə belə dayanmırdı. Bütün hərəkətlərindəki gözəllik əlinin, 
boynunun, saçının, başından sürüşüb düşən kəlağayısının gözəlliyi ilə uyuşur, təndirə əyiləndə 
totuq yanaqları istidən od kimi alışıb yanırdı. 

Birdən arxaya çevrilən Şirin xanım onu görüb:
– Bı saat qurtarıram, a bala! – dedi – İndi çörəyini verəcəm. Samovarı da qaynatmışam.
–  Eybi yoxdur, tələsmə! 
Bu zaman güllü məhrəbanı çiyninə salmış Şirəlibəy həyətə çıxdı. Həmişə torpaq dəhlizdə 

yuyunurdu. İndi də sütuna vurulmuş əlüzyuyana yaxınlaşdı:
– Salam, Bəhruz! – deyə yuyuna – yuyuna oğlunu salamladı. – İşlərin necədir?!    
– Yaxşıdır, ata.
– Əliqulu Nəcəfov Tilisdən qayıdıb. Bu axşam bizə gələcək. Görək oxumağın barədə  nə 

deyir?! 
– Ata, mən çox istəyirəm ki, gedim...
– İnan, mənim balam, mən səndən çox istəyirəm.
Şirəlibəy məhrəba ilə əl-üzünü silə-silə rəngləri solsa da, gözəlliyini itirməmiş bağ-bağçaya 

göz gəzdirdi. Şirin xanım buğlanan ətirli çörəkləri içəri otağa daşıdı və hər ikisini səhər yeməyinə 
səslədi. Səhər yeməyindən sonra Şirəlibəy işə, Bəhruz isə şəkil çəkməyə getdi.

Küçədə, Nazlıgilin qapısından bir az aralıda, köhnə, uçuq hasarın arasındakı sınıq-salxaq 
bir qapının böyründə balaca Hürnisə dayanmışdı. Bəhruz ona yaxınlaşıb salam verdi. Qız səhərin 
ayazında büzüşmüşdü. Əynindəki köhnə, uzun donun rəngləri solmuşdu. Onun fağır, yazıq və 
yoxsul görkəmi Bəhruzun ürəyini titrətdi, hətta yanında ayaq saxladı:

– Necəsən, Hürnisə? – soruşdu.
Hürnisə “yaxşıyam” deyə  astadan pıçıldayıb, başını yana əyib, bir az da büzüşdü, lap 

balacalaşdı və iri gözlərini mənalı-mənalı altdan yuxarı Bəhruza dikdi.
Bəhruz bazar məscidinə tərəf getdi. Qoca dilənçilərdən birinin şəklini çəkmək istəyirdi. 

Soyuqdanmı, nədənsə məscidin divarları yanında heç kəs yox idi. Bazar tərəfdə böyuk bir dəstənin 
yığıldığını görüb ora tərəf getdi. Camaat; uşaqlar, qocalar, bazara gedib gələnlər dərvişin başına 
yığışmışdılar. Bəhruz dərhal onu tanıdı. Bu onun Əlixan məhəlləsində, Təkarmudun yerindəki 
Ağ binanın yanında gördüyü göy gözlü, hava rəngli əba geymiş, cavan dərviş idi. Bu dəfə ilan 
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oynadırdı. Uzun bir ilan ayaqlarından tutmuş boynuna qədər dərvişə sarılır, sonra da onunla üz-
üzə dayanırdı. İlan dərvişin gözü qarşısında uzun, qara dilini çıxarıb, qorxunc, əcayib bir şəkil 
alanda hamını vahimə basırdı. Birdən gözlənilmədən açılıb dərvişin ayaqları altına sürüşür, sürətlə 
toplaşanlara doğru sürünür, “vay” sədaları altında çəkilən kütlənin yanından geri qayıdır, yerdə 
qıvrıla-qıvrıla qəribə oyunlar çıxarırdı. Dərviş ritmik nəğmə oxuduqca ilan neçə yerdən bədənini 
qaldırır, yerə çırpır, eyni hərəkəti tez –tez təkrar edirdi.

Dərviş camaata qəribə məlumatlar verirdi, hardasa iğtişaş olub, adamlar hökumət əleyhinə 
çıxıblar. Çünki indi hamı azad və xoşbəxt yaşamaq istəyir. Bəhruz ömründə ilk dəfə eşitdiyi bu 
sözləri dinlədikcə qəribə xəyallara düşürdü. Dərvişin indi məzəli mahnı oxuduğunu görəndə 
təəccüblənsə də, bayaqkı sözlərin ürəyindən getmədiyini aydın duyurdu. Onun göy işıqlı gözlərində 
elə duruluq, elə salıq vardı ki, adamı özünə cəlb edirdi. Bəhruz da məftunluqla ona baxırdı. Dərviş 
aramla, sakit-sakit şeir oxuyurdu.  Şeir də Bəhruzun xoşuna gəldi, odur ki, sevinclə əl vurmağa 
başladı. Adamlar dağılsa da, Bəhruz yerində dayanmışdı. Dərviş qutunu, sazını, naxışlı, yaraşıqlı 
xurcuna oxşar torbaya qoyurdu. Birdən başını qaldırıb Bəhruza tərəf diqqətlə baxdı. Sonra yenə işi 
ilə məşğul oldu. Torbanı uzun, parıldayan, qara ləkəli çubuğa keçirdi və dalına atıb soruşdu:

– Kimsən?!
– Bəhruz.
– Nə istəyirsən?!
– İcazə versən, şəklini çəkərəm.
– Yolunla düz get, oğul, özünü uşaq kimi aparma! Bir ayağım burda, o biri Ordubadda, səhər 

İrəvanda, axşam Gəncədə! Buyur, gəl dalımca, tap görüm, məni necə tapırsan?! Tapa bilsən, o vaxt 
şəklimi çəkərsən. Yaxşı?! Xudahaiz!

Dərviş bu sözləri deyə-deyə ciddiləşdi, onun saf, təmiz göy gözlərində nifrət qığılcımları 
parıldadı. Bəhruz heyrət içində bir şey anlamadan baxa-baxa qaldı. Yavaş – yavaş uzaqlaşan dərviş 
bazarın qoşa qapısı yanında ayaq saxlayıb, bir də geriyə çevrildi. Bəhruzun hələ də dayandığını 
görəndə daha da şübhələndi və adamlara qarışıb yox oldu. 

Bəhruz evə gələndə Əliqulu Nəcəfov getməyə hazırlaşırdı. Onu görən kimi, həyətdə ayaq 
saxlayıb: 

– Gəl, balaca dostum, gəl görək!  Atana demişəm, Tilisə hazırlaş!
Bəhruz onun böyründə dayananda Əliqulu Nəcəfov başını azca boynuna qısıb adəti üzrə əlini 

uzadıb ehmallıca Bəhruzun burnunu sıxdı.
– Deyəsən, mən də Tilisə gedəcəyəm,– dedi – Özu də həmişəlik. Sənin kimi məktəbə 

girəcəyəm, sənin kimi.
Şirəlibəy heyrətləndi:
– Hansı məktəbə?!
– Molla Nəsrəddin məktəbinə – Əliqulu Nəcəfov onun bu sadəlovh heyrətinə gülə-gülə cavab 

verdi – Jurnalda işləmək dəxi mənim üçün bir məktəbdir! 
Bəhruza bu xəbər dünya sevinci verdi.
– Nə vaxt?! – deyə soruşdu.



319
          

İthaflar
– Tələsmə, oğlum, yaxşı şəkillər çək! Aparaq göstərək. Dəxi nə qalıb ki?! Bir getmək, bir də 

oxumaq!
Əliqulu Şirəlibəylə nə barədəsə pıçıldaşdı, sonra Bəhruzla görüşdü, yenə ehmallıca burnunu 

sıxıb getdi. Qapıdan çıxarkən, ayaq saxladı:
– Ən yaxşı şəkillərini topla! – deyə Bəhruza ciddi tapşırdı – Gəlib baxacağam!
– Yaxşı!

6

Bəhruz Tilisə getmək eşqiylə yaşayırdı. Qanında, iliyində, bir sözlə varlığında hökmranlıq 
edən bir duyğu; özü də ülvi, böyük, müqəddəs bir duyğu gizlənmişdi, bunsuz onun nə gecəsi, 
nə gündüzü, nə də həyatı vardı. Bəhruz nahardan sonra mitəkkəyə söykənib ikirləşirdi. Bu gün 
Naxçıvanın qələ məhəlləsinə kimi gedib çıxmışdı. Gördüklərini bir-bir xatırlamağa çalışdı. Narbənd 
ağacı, onun kölgəsində dincələn bir dilənçi xəyalında canlandı. Qəribə, bir topa, böyük kol kimi 
görünən, sıx yarpaqlı Narbənd ağacının yanından etinasız keçə bilmədi. Ağac dəyirmi, yaşıl papaq 
kimi idi. Bəhruz qarşısında dayananda, cır-cındır içində olan, gözləri çuxura düşmüş  bir dilənçinin 
bardaş qurduğunu gördü. Çuxura düşmüş bu gözlərin dərinliyində yanan işıq Bəhruza tanış gəldi. 
Zavallı, yazıq, müti görəkmi olan qocanın pırdaşıq, ağ saçları gur idi, dərhal əl açdı:

– Allah yolunda! – deyə zarıdı.
Bəhruz əlini cibinə salanda, qocanı harda gördüyünü xatırladı, atası ilə ilk dəfə Naxçıvanı 

gəzərkən, məscidin divarlarına söykənmiş bu dilənçiyə aparıb pul vermişdi. O vaxt da gözlərinin 
dərinliyində yanan işıq Bəhruzu sehrləmişdi. İndi, üstündən bir neçə il keçsə də, heç dəyişməmiş, 
necə varsa, eləcə də qalmışdı. Bəhruzdan pulu alıb:

– Allah səni xoşbəxt etsin, bala! – dedi.– Gecə-gündüz sənə dua oxuyacağam, xudavəndi 
aləm həmişə köməyinə gəlsin!

Bəhruz yenə ağaca baxdı, onu çəkmək üçün münasib yer axtardı, bu zaman qoca dilləndi: 
– Bu ağac kimi ağac heç yanda yoxdur, bala! Gorürsən, altı necə sərindir. Gəl otu, dincini al! 
– Yox, baba. İşim var. Ağacı çəkmək istəyirəm.
– Nəyinə gərəkdir, bala?! – Dilənçinin gözlərinin dərinliyindən süzülən işıq gurlaşdı – Belə 

olmağıma baxma, az-maz oxumuşam, dünyadan başım çıxır. Bu ağacın mindən çox yaşı var.
– Elə şey olmaz. 
– Qurana əl basaram, allaha and içərəm, hərgah sözümdə yalan varsa. Oğul, Naxçıvan şəhəri 

yoxdu, bu ağac – Narbənd elə buradaca bitmişdi. Elə o vaxtdan bəri yaşayır.
Bəhruz qocadan aralanıb, uçuq hasarın yanında dayanıb baxdı, Narbənd ona qamışdan, 

yarpaqlardan düzələn böyük koma kimi göründü. Qoca onu maraq içində izləyir, hətta bəzən göstəriş 
verməyə can atırdı. Çəkdiyi şəkil Bəhruzun xoşuna gəlmədi, cırıb atdı, ikincisi də yaxşı alınmadı. 
Üçüncüsünü çəkəndə, bir də duydu ki, kimsə arxasında dayanıb. Sürətlə dönəndə dilənçini gördü, 
nə vaxt durub gəlib, xəbəri olmayıb. Bir az əsəbiləşdi, üstünü vurmamağa çalışdı.

– A bala – dedi – Çək, çək, sən allah məni qınama, maraqlandım, ona görə yerimdə otura 
bilmədim

– Necədir, oxşayır?!
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– Oxşayır, oğul, oxşayır. – Qoca həvəslə dilə gəldi – mən oxumuşam, dünyadan xəbərim var...
– Hərgah oxumusan, niyə molla olmamısan, baba?
– Molladan, axunddan, seyiddən zəndeyi-zəhləm gedir. Onları tanımıram, bir allahı tanıyıram. 

Haqq yer üzündə yoxdur, mən haqq-ədalət axtarıram, tapa bilmirəm. Məndən əvvəl yaşayanlar da 
tapmayıb. Məndən sonra gələnlər də tapmayacaqlar. Çünki yoxdur. Kəndlilər qlavanın dəftərxanasını 
dağıtmaq istəyirdilər. Onlara yazığım gəldi. Avamlar, ağılsızlar! Elə bilirlər, bununla haqq-ədalət 
gələcək! 

Bəhruz qulaqlarına inana bilmirdi. Cır-cındır içində olan bu adamın qeyri-adi sözləri onu 
heyrətə salmışdı. Qəribə o idi ki, bu sözlərin sahibinin acınacaqlı, dəhşətli görkəmindən miskinlik 
yağırdı. Miskinliyin arxasında, deyəsən, zənginlik gizlənmişdi. Elə ki, Sədinin “Gülüstan”ından 
farsca parçalar oxudu, bizim dilə tərcümə elədi, Bəhruzun ürəyində onun qəribə adam olduğuna 
şəkki-şübhəsi qalmadı. 

– Evin-eşiyin varmı, baba?! 
– Naxçıvan boyda evim-eşiyim var. Bəs deyil mənə?!
– Bəsdir! – desə də, Bəhruz daha heç nə soruşmaq istəmədi. Narbənd ağacını çəkib qurtardığı 

üçün getməyə hazırlaşdı, xudahaizləşəndə nə ikirləşdisə dayanıb qocaya bir də baxdı. Pırdaşıq 
saçları onu əcayib göstərirdi, bu əcayiblik arxasında gözlərinin dərinliyindən süzülüb gələn işıqda 
bir nuranilik də vardı. Bəhruz onu çəkmək ikrinə düşdü:

– Baba, səni harda görə bilərəm?! 
– Məsciddə, bazarda, bu ağacın altında.
– Sən başqa yerdən gəlmisən, yoxsa...
– Bu torpaqda doğulmuşam, bala. Naxçıvanın tozu var e... bu toz kimi yaranmışam, bütün 

ömrüm boyu burda yaşamışam. Dərvişlər kimi başqa yerə getməmişəm. Gözümü açıb elə bu şəhəri 
görmüşəm. Öləndə də elə Naxçıvanın tozu kimi qalacağam. Həə, həə, tozu kimi.

– Sən toz yox, insansan, baba!
– Bu böyük kainatda tozam, bala! Nə vaxt istəsən, gəl, məni tapmaq çətin  deyil, axtaran tapar, 

nə qulluğun olsa, hazıram.
– Sağ ol, baba, gələcəyəm.
                                                                     

* * *

Birdən qapı açıldı, Şirəlibəy içəri girdi, Bəhruz xəyaldan ayrılıb ayağa qalxdı.
– Nə edirsən, Bəhruz?! – deyə atası mənalı-mənalı soruşdu.
– Fikirləşirəm, ata.
– Nə barədə?!
– Bu gün qəribə bir dilənçi görmüşəm. Elə ağıllı sözlər danışırdı, elmli adam kimi.
– Belə adamlar Naxçıvanda çox olub, mənim balam! Zaman onları üzə çıxmağa qoymayıb. 

İtib-batıblar. İndi də elə. Dilənçi bəlkə də böyük adamdır... Amma həyat onu dilənçi gününə salıb. 
Sənə şad xəbər: Əliqulu Nəcəfov Tilisdən məktub göndərib.

– Həmişəlik gedib ora?
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– Yox, Mirzə Cəlil çağırıb. Molla Nəsirəddinin redaktoru. Yazır ki, Bəhruz üçün Tilisdə 

qalmaq, oxumaq yaxşı olar. Hazırsanmı getməyə?! 
– Hazıram, ata! Bu gün təzə şəkil çəkmişəm. Narbənd ağacını.
– Narbənd?! Göstər görüm.
– Şirəlibəy şəkili diqqətlə nəzərdən keçirdi. Sonra üzünü oğluna çevirib:
– Məncə pis deyil. Maraqlıdır – dedi – Bax, belə on-on beş işin olsa...
– Var, ata! Çoxdur, seçmişəm. 30-a qədər yığılıb. Onları da seçəcəyəm.
– Seç, oğlum, seç! Yaxşını pisdən seçə bilmək hünərdir! Yaxşı iş baş ucaldır, həmi bu günə, 

həmi sabaha lazımdır.

İKİNCİ HİSSƏ

1

Bəhruzun Tilisə getməsinə bir neçə gün qalırdı. 
Nazlı bundan xəbər tutub , özünü ağlamaqdan güclə saxladı. Kədər içində susub, Hürnisənin 

qulağına nəsə pıçıldadı. Hürnisə də Bəhruzu həmin gün həyətdə tapdı. Bəhruz onu dinləyib, 
Hürnisənin başını sığalladı, səbirsizliklə axşamı gözlədi. 

Bəhruz qoz ağacının arasından, uzaqda haça dağın böyründən çıxmış və bütün səmanı süd 
işığına qərq etmiş aya baxdı. Hər tərəf aydınlıq içində üzürdü; o biri ağaclar, Nazlıgilin həyəti, 
eyvanın dirəyindən asılmış hisli lampa, uzaqdakı evlər, damlar, bağlar, Haça dağ ay işığında qeyri-
adi görünürdü. Bəhruzun bu mənzərədən elə xoşu gəldi ki, çəkmək arzusu oyandı və birdən başını 
qaldırıb yuxarıya– qalın budaqlara baxdı. Elə bil ağacın içində yaşıl işıq yanırdı.

Bu gözəlliyə baxdığından Nazlının yanında əyləşməyindən xəbəri olmadı. Nazlı əlini çiyninə 
qoyanda diksindi, ona tərəf çevrilib :

– Niyə gec gəldin? – soruşdu.
– İçəri evdə uşağı yatızdırırdım. Oy... bura nə qəşəngdir, Bəhruz! Hər yan yaşıldır. 
– Atan yenə səni döyür?!
– Yox! İndi arxayınlaşıb. O dəfə məni bərk qorxutdun, Bəhruz! Nə günə düşdün! Mən ki, 

sənin qarşında günahkar deyiləm. 
– Mən sənə öyrəşmişəm, uşaqlıqdan səni tanıyıram, nə edim, heç cürə dözə bilmədim.
– Mənim günüm dərddir-sərdir. Üzünü görmədiyim bir adama məni nişanlayacaqlar. Atam 

məndən heç nə soruşmadı, heç nə! İstəyirəm, istəmirəm, Əhməd xan onun can-ciyəridir, qabağında 
ikiqat əyilir. Oğlu it də olsa, əcinnə də olsa, məni yenə ona verər. Deyirsən, dözə bilmədim, mən 
necə dözüm?! Mən canıyanmış, mən biçarə, mən Allahın fağır bəndəsi! Eh, Bəhruz, gərək mən 
oğlan olaydım, vallah-billah aləmi bir-birinə qatardım.

– İnan, mən də aləmi bir-birinə qatardım, amma faydasızdır. Heç özüm də bilmirəm, səni nə 
vaxt, harda, necə sevmişəm.

– Mən də sənin kimi.
– Görürsən, taleyimiz belədir.
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-Səndən bir təvəqqəm, bir ricam var, Bəhruz! Məni unutma!
– Qəribə söz danışırsan? Necə unuda bilərəm?!
– Eh, Tilis böyük şəhər, qızlar, qadınlar, maraqlı yerlər, təzə dostlar, daha nə bilim nələr...
– Bəlkə məni heç məktəbə götürmədilər.
– Sən girəcəksən, Bəhruz! Mən də sənin duaçın olacağam! Qoy allah-təala yoluna işıq səpsin!
Birdən xışıltı eşidildi, Nazlının rəngi ağardı, Bəhruza qısılıb “evim yıxıldı” deyə pıçıldadı. 

Hət ikisi daş kimi susdu. Bəhruz həyəcanlansa da, özünü sakit apardı. Xışıltı yaxından gələndə, 
Bəhruz Nazlını bağrına basdı. Bu vaxt bir qara pişiyin gözləri yandı, qoz ağacının o biri budağına 
dırmaşıb, yarpaqlar arasında itdi.

Bəhruz onun əlindən tutdu:
– Axı bu gün axırıncı gündür!
– Xudavəndi-aləmin işini bilmək olmaz.
Bəhruz əyilib, onu öpdü...
– Bəhruz, bir də!
Nazlı birdən qollarını Bəhruzun boynuna doladı:
– Əlvida, Bəhruz! – deyə sonuncu dəfə pıçıldadı, yerə atılıb, ağaclar arasında yox oldu.
Bəhruz isə həyatında ilk dəfə gəncliyinin fövqünə qalxmışdı. Burdan  yerə enmək istəmirdi. 

Ay Haça dağdan xeyli yuxarda idi. Göy üzü ayın işığında gümbəz kimi parlaq mavi rəng içində 
bərq saçırdı.

                                                    

2

Bəhruzu Tilisə ötürmək üçün bütün məhəllə ayağa qalxmışdı. Küçə böyük– kiçik uşaqlarla 
dolmuşdu. Çarşalı qadınlar, gəlinlər həyət qapısına çıxmışdılar. Damlara qalxıb ordan baxanlar 
da vardı. Bəhruz qonşularla bir-bir görüşdü. Arvadlar alnından öpdülər. Hürnisə qapının ağzında 
boynunu büküb yazıq-yazıq baxırdı. Bəhruz ona yaxınlaşanda, qapını açıb anasını səslədi. Təkcə 
Nazlıgilin qapısında heç kəs yox idi. Bir gözü bu qapıda qalsa da, Bəhruz arxayın idi, bilirdi ki, 
Nazlı hardan olsa, göydənmi, yerdənmi,  gizlimi, aşkarmı üzə çıxacaqdır.

– Salamat qal, Hürnisə! – deyə Bəhruz əlini qıza uzatdı.
– Xoş getdin Bəhruz dadaş!!! – Hürnisə güldü, əlini yöndəmsiz halda geriyə çəkdi.
Anası qapıya çıxdı. Rəngi solmuş, köhnə, saçaqlı şalı boynuna dolamış, gözləri nurunu 

itirmişdi.
– A bala, a Bəhruz, sağ-salamat get! Xudavəndi-aləm sizi qonşuluqdan əskik eləməsin! Allah 

səni bəd nəzərdən qorusun,oğul! Sağ-salamat ev-eşiyinə qayıt!
– Sağ ol, ana, sağ ol!
O tərəfdəki qapı ağzında iki qoca kişi dayanmışdı. Biri kəndli çuxası, digəri qara uzun əba 

geyinmişdi. Başlarında iri tüklü, uzunsov papaq qaralırdı. Bəhruz onlarla görüşəndə hər ikisi 
xeyir-dua verməyə başladı. Bu mehriban qocalar Bəhruzu buraxmaq istəmirdilər. Nazlının hələ 
görünməməsi onun şübhəsini artırdı. Qocalardan ayrılıb evə sarı gedəndə, yenə gözü onu axtardı. 
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Nazlıdan səs-soraq yox idi. Həyət qapısında iki təkərli araba dayanmışdı. Arabaçı iri, dəyirmi, qara 
papağını çıxarıb:

– Salam, oğlum, Bəhruz! – dedi – Sizə ayın-oyun gətirmişəm.
– Sağ ol, əmi! Necəsən? Araban heç köhnəlmir. 
– Möhkəmdir, karıma gəlir, onsuz bir günüm olmasın. Oxuyub qayıt gəl, yenə səni kəndə 

aparacağam.
– Özü də  bu araba ilə...
– Allah qoysa, ya qismət! Necə istəsən. Mən daha getdim, sənə yaxşı yol!
Arabaçı heç dəyişməmiş, təkcə saçı-saqqalı tam ağarmışdı. Onun küçənin başında itməsi ilə, 

faytonun görünməsi bir oldu. Bəhruz içəriyə – həyətə keçib iri, taxta çamadanı götürdü. 
Şirin xanım səhərdən Bəhruzun başına dolanır, yemək gətirir, yol üçün hazırlıq görürdü. 

Bəhruz anasının ədviyyat qabını pəncərədən götürüb ona uzadanda, qadın bir an duruxdu:
– Yox! – dedi – Qoy yerində qalsın. 
– Bu qabı sənə verirəm, qoy həmişəlik sənin olsun!
Şirin xanım yenə tərəddüd etdi, sonra Bəhruzu bağrına basdı, göz yaşlarını zorla saxlayıb, 

həzin, titrək bir səslə:
– Oğlum, balam, Bəhruz, sənsiz darıxacağam – deyə pıçıldadı – Allahın mənə yazığı gəlmir, 

sənsiz yediyim haram, içdiyim haram!
Bəhruz çamadanla çıxanda  ardınca su atdı.
Bəhruz çamadanı faytonun arxa tərəinə qoyub, başını yuxarı qaldırdı, qarşıdakı damın 

üstündə ağ çarşalı qadını görən kimi ürəyi titrədi. Nazlı idi. Duruşunda da kədər vardı. Belini azca 
əymiş, başını aşağı dikmişdi. Şirəlibəy də gəlib faytona mindi, Bəhruz həyəcan içində axırıncı dəfə 
dama – ağ çadralı qıza baxdı. Əlini qaldırıb yelləmək istədi. Küçə adamla dolu idi, ürək eləmədi, 
faytona qalxıb atasının yanında əyləşdi. 

Uşaqlar faytonun dalınca yüyürdülər. Nazlı damın üstündə hərəkətsiz qalmışdı. Bəhruz 
dönüb əli qoynunda dayanmış Şirin xanıma, qonşulara, Hürnisəyə, yüyürən, qışqıran uşaqlara, 
nəhayət, damın üstündə Nazlıya, ondan da yuxarılarda ağaran bir parça buluda baxdı. Fayton 
Əlixan məscidinin yanından ötüb dar küçələrdən keçib gözdən itdi. Padşahlıq bağına doğru sürətlə 
irəlilədi. İkimərtəbəli, yaraşıqlı kərpic evlərin yanından keçib, Bazarçay körpüsünə endi, uca 
minarət, gümbəz, bazarın dəyirmi, kərpicli qapısı, karvansara, Qələ məhəlləsinin torpaq damları 
arxada qaldı. Möminə xatın türbəsinin dəyirmi, rəngarəng divarları günəşin altında işıq saçdı, 
ondan arxada, dikdə Rəhim xanın hündür, uzunsov, yaraşıqlı binası ağardı. Solda, dikdirdə Xoylu 
məhəlləsinin köhnə evləri, təpələrin üstündə qədim qalanın uçulmuş divarları, yaraşıqlı, kərpic 
hörgülü İmamverdi türbəsi, uçurumdan başlamış böyük bir sahədə isə Sərdar, Benoş bağları yaşıllıq 
içində itib batdı.

Qatara minəndən sonra da Bəhruz pəncərədən çəkilmədi. Gördüyü mənzərədən ayrılacağından 
doğan qorxu onu bürüdü, dönüb atasına baxdı. Şirəlibəy təmkinlə:

– Hər şey yaxşı olacaq! – dedi.
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Bəhruz Tilis vağzalında Əliqulu Nəcəfovu görəndə heyrətindən qışqırdı. Xəbəri yox idi ki, 
Şirəlibəy ona teleqraf vasitəsilə xəbər vermişdi. 

– Ay bizim şəhərə xoş gəlmisiniz! – deyə Əliqulu əvvəlcə Şirəlibəylə görüşdü, sonra Bəhruza 
tərəf dönüb, ehmallıca burnunu sıxdı – hə, axır mən deyən oldu, yoxsa yox?! Bu da Tilis! Bax, gör 
xoşuna gəlir?!

Bəhruzun gözü dörd olmuşdu. Naxçıvandan da böyük şəhər varmış! Vağzal binasının dar 
keçidindən ötüb, geniş meydana çıxanda, bu meydandakı faytonların, adamların çoxluğunu, 
qarşıdakı uca, yaraşıqlı binaların cərgələndiyini, bu cərgələr arasından daşlı küçələrin uzandığını 
görəndə çaşıb qalmışdı. Taxta çamadanı yerə qoyub, meydanın genişliyinə baxdı. Şirəlibəy Əliqulu 
Nəcəfovun qolundan tutub:

– Fayton götürək – dedi.– Növbə saxlamaq lazımdır.
Əliqulu güldü:
– Sənin üçün məxsusi fayton gətirmişəm. Odur, gözləyir.
Bəhruz faytona minib yanaşı əyləşmiş Şirəlibəylə Əliqulu Nəcəfovun qarşısındakı məxmər 

oturacaqda rahatlandıqdan sonra, faytonçu arxaya çönüb nəsə dedi. Əliqulu dərhal:
– Şirəlibəy, hara sürsün?– soruşdu.
– Qafqaz mehmanxanasına.
Fayton tərpəndi, atların nalları daşların üstündə səs sala-sala, vağzaldan uzaqlaşıb böyük 

prospektə çıxdı. Yuxarı hissələrində kiçik heykəllər, naxışlar, ornamentlər olan, eyvanlarından 
sarmaşıq sallanan, pəncərələrinə güldanlar qoyulan və tül pərdələr asılan uca imarətlər: müxtəlif 
dükanlar, avropasayağı bəzədilmiş foto-atelye, gül mağazaları, balaca bağlar, quş yuvasına 
bənzəyən küçə fənərləri, dəyirmi şlyapalı, paltarları uzun, gen ətəkli xanımlar, son dəbdə geyinmiş 
qara kostyumlu, panamalı kişilər, xüsusi formada, işıldayan çəkməli hərbçilər, döngələrdə əda ilə 
gəzişən qorodovoylar bir-birini əvəz edirdi. 

Qafqaz mehmanxanasında yaxşı otaqlar olmadığı üçün başqa yer axtardılar. 
– Şeytanbazara, İran mehmanxanasına. 
– Ora pis olmaz. Razıyam – Şirəlibəy bu sözləri deyib, gülə-gülə faytonçuya baxdı. Fayton 

mərkəzdən uzaqlaşıb Kür çayına sarı endi. Hər iki sahili otluq, qayalıq, çəmənlik idi, bir az aralıda 
evlər vardı. Şəhər burdan başlayıb, dağların ətəklərinə qədər uzanırdı. Fayton indi dikdiri qalxdı, daşlı 
küçə onları Şeytanbazara doğru apardı. Küçənin hər iki tərəində mağazalar, dükanlar gözə dəyirdi. 

İran mehmanxanasinda yerləşəndən, əl-üzlərini yuyub rahatlanandan sonra, Əliqulu  
Nəcəfov dedi:

– Sizi aşağıda gözləyirəm, faytonda! 
– Ay Əliqulu, qardaş, get evə dincəl... Biz də... 
– Çörək yeyin, sonra. Tez olun! 
Bəhruz da, Şirəlibəy də əyinlərini dəyişdilər. Onlar, ata-bala faytona minəndə Əliqulu heyrətlə:
– Paho! – deyə qışqırdı – Vallah-billah sizi tanımadım. Sür Qolovanski küçəsinə. 
Duxanın qapısı taybatay açıq idi. İçəri keçdilər. Zirzəmiyə dolama pillələr enirdi. Bəhruz 

üçün hər şey təzə və qeyri-adi idi. Aşağıda onları döşəməsi par-par parıldayan dəyirmi meydanda 
qarşıladılar, nəzakətlə:
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– Buyurun, yeriniz hazırdır! – deyib, rəngbərəng şüşələrdən düzəlmiş alabazək qapını 

göstərdilər– keçin içəri! 
İçəridə, günbəzvari tavanın altında, küncdə üstü ağ süfrəli boş yer ağarırdı. Bir neçə günbəzvari 

tavan isə o tərələrdə idi, onların altında yeyib içirdilər. Əliqulu qabağa düşüb, həmin küncə getdi, 
Şirəlibəy də dalınca. Qapı ilə günbəzvari tavanların aralığında, divarda başdan – başa rəngli bir 
şəkil vardı. O qədər canlı və gözəl idi ki, yanından laqeyd keçə bilmədi. Zəngin və gözəl geyinmiş, 
qəşəng, gənc bir qadının şəkli çəkilmişdi. Əliqulunun şən qəhqəhəsi eşidildi:

– Bəhruz, gəl, burdan yaxşı görünür – dedi, Bəhruz yaxınlaşan kimi əlavə etdi – Kim çəkibsə, 
qiyamət çəkib!

– Bu qız kimdir?!
– Gürcüstanın şahzadəsi Tamaradır.
– Kim çəkib?!
– Onu deyə bilmərəm.
                                                       

4

Əliqulu Nəcəfovun və Şirəlibəyin ardınca, divarları alabəzək naxışlarla bəzədilmiş böyük, 
işıqlı dəhlizə çıxan Bəhruzun gözlərindən heç nə yayınmırdı. Dəhlizin döşəməsi mərmərdən idi, 
özü də şəkilli, rəngbərəng düzəlmiş mərmərdən. Divarlara tablolar vurulmuşdu. Bəhruz onlardan 
birinə – balaca gölü təsvir edən tabloya yaxınlaşdı. “Göldə üzən yarpaqlara bax! Göyün, buludun 
sularda əksinə bax! Hər şey aydın, düzgün, dəqiq! Necə canlıdır, elə bil şəklə yox, həqiqətən gölə 
baxıram. Bu ki, möcüzədir! Görəsən, kim çəkib?!” Tablo rus rəssamı Polenovun əsəri idi, Bəhruzun 
ağzı açıla qalmışdı.

Bir də gördü ki, Əliqulu da, atası da mərmər pillələrin üstündə dayanıb onu gözləyirlər. İkinci 
mərtəbəyə qalxdılar. Əliqulu otaqlardan birinə girib tez də qayıtdı:

– Gəlin.
Onlar içəri girən kimi tanış elədi:
– Bu Şirəlibəydir, mənim dostum, bu da onun oğlu Bəhruz!
Əliqulu yuxarı  başda, sakit-sakit baxan, arıq, uzun, çənəsi saqqallı adamı Şirəlibəyə göstərdi:
– Bu isə haqqında danışdığım Şmerlinqdir. Bizim “Molla Nəsrəddin”in rəssamı, redaktorun 

dostu!
Şmerlinq dərhal qabağa gəldi. Şirəlibəyin, Bəhruzun əlini sıxdı, əyləşməyi təklif edib, gülə-

gülə, azərbaycanca dedi:
– Çox şadam!
– Mirzə Cəlilin dostu həm də bizim dostumuzdur – Şirəlibəy gülə-gülə dilləndi, Şmerlinq başı 

ilə razılığını bildirdi. Əlini çənəsinə aparıb ucu şiş saqqalını sığallaya-sığallaya əlində şəkillərini 
tutmuş, iri gözləri maraqla, heyrətlə dolu, gur saçlı, qara bığlı, təravətli gəncə məhəbbətlə baxdı, 
yavaş-yavaş ona yaxınlaşdı:

– Rəssam olmaq istəyirsən?!
– Bəli!
– Görürəm, böyük həvəslə gəlmisən. Bu yaxşıdır. Ayaq üstə dayanma, keç əyləş, Şirəlibəy, 
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siz də... Əliqulu, əzizim, sən ki, qonaq deyilsən. Özünü sərbəst apar. Rahatlanın, mən də indi 
gələcəyəm.

Şmerlinq otaqdan çıxan kimi, Əliqulu yumşaq, dərin kresloya sərələndi, Bəhruzun üstünə 
düşüb özünü zirək, dilli-dilavər, bacarıqlı aparmasını tapşırdı. Şmerlinq qayıtdı və onları başqa iri, 
geniş, işıqlı bir otağa apardı. Bəhruza müraciətlə:

– İşlərini divar boyu düz – dedi – Toidze və Lonqo indi gəlməlidirlər.
Bəhruz şəkilləri bir-bir çıxarıb divar boyu yanaşı qoyurdu. Bu işə elə aludə oldu ki, Toidzenin 

və Lonqonun nə vaxt gəldiyindən xəbər tutmadı. Axırıncı işini divara söykəyib, kənara çəkiləndə, 
onların uzaqdan şəkillərinə baxdıqlarını görüb həyəcanlandı. Xüsusilə Lonqonun sərt sifəti onu 
bərk qorxutdu. Bayaqkı tablodan sonra öz əsərləri gözündən düşmüşdü, üstəlik də belə ciddi 
müəllimlərin onları diqqətlə nəzərdən keçirdiyini görəndə ümidsizliyə qapıldı.

Bu, onun həyatında ilk, böyük imtahan idi!
Gözlənilmədən Toidzenin qəhqəhə çəkməsi Bəhruzu daha da həyəcanlandırdı, düşündü ki, 

heç nə, batdım. Toidze Qulam Heydərin aftafanı yuxarı qaldırıb qışqırması səhnəsini göstərən şəklə 
barmağını uzadıb Şmerlinqə gülə-gülə dedi:

– Bax, ardıcılın gəlir, daha nə dərdin?!
Şmerlinq də bu şəklə biganə qalmayıb onu təbəssümlə nəzərdən keçirdi. 
Lonqo irəli gəlib soruşdu:
– Bu nə ağacdır?! 
– Narbənd. 
– Bu ağac haqqında eşitmişəm. Ağac da orijinaldır, iş də!
Bəhruzun daha nə qorxusu, nə də ümidsizliyi vardı. Şirəlibəy susub sakit-sakit baxsa da, 

təmkinli görünsə də, daxilindəki gərginliyi duymaq çətin deyildi. Əliqulu Nəcəfov isə gah Toidzeyə, 
gah Şmerlinqə, gah Lonqoya izahat verir, təriləyir, mənasını deyir, yeri düşəndə zarafatından da 
qalmırdı.

Baxışın uzanması Bəhruzu həm sevindirir, həm də darıxdırırdı. Nəhayət, onlar şəkillərə baxıb 
qurtardı, hər üçünün ikri bir oldu. Heç şübhəsiz Bəhruzun istedadı vardır, amma çox öyrənməli, 
çox işləməlidir! Bunun üçün də oxumalıdır. İşləri göstərdi ki, tələbə olmağa layiqdir! 

Hamıdan çox Əliqulu Nəcəfov sevinirdi. İlk məşğələlərə qədər vaxt çoxdu, bu müddətdə bir 
sıra inzibati işləri də həyata keçirmək lazım idi. Şmerlinq Bəhruza uzun  siyahı yazdırdı, Toidze isə 
onun tərcümeyi-halına dair qeydlər götürdü.

Bəhruzun həyatında yeni dövr başladı.
                                                            

5

Bu dövrün ilk günləri bədii mağaza, kirayə ev, Şirəlibəyin doktor Şengelayanın qohumlarına 
dəyməsi, onun hədiyyələrini çatdırması, ata-oğulun yazıçı Mirzə Cəlillə görüşməsi... Bəhruz bir də 
ayıldı ki, atasını Tilis vağzalında yola salır. 

Şirəlibəy tutqun idi, sakit-sakit oğluna baxır, nəsə demək istəyir, amma susurdu. Qatarın yola 
düşməsinə az qalmış əlini Bəhruzun  çiyninə qoydu:
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– Narahat gedirəm, oğlum! – dedi – hərçənd salamat, fəqir növcavansan, şəkki-şübhəm də 

yox. Özündən muğayat ol, tez-tez məktub yaz!
– Yaxşı yol, ata. Məndən nigaran qalmayın.
... İri pəncərəsi bağçaya açılan bu geniş otaq ona dar gəldi, köynəyini soyunub köhnə taxtın 

üstünə atdı. Sağda hündür, ağır daşlı Bekker saatı qoyulmuşdu. Solda isə üst-üstə uzunsov, altı 
gözlü, pianoya oxşayan qədimi şkaf vardı. Bəhruz atasının bədii mağazadan aldığı fırça qutusunun 
qapağını açıb qaldırdı. Su tökmək, rəng qoymaq üçün ayrıca yerlər, qablar gördü və birdən-birə 
qatarın pəncərəsində dayanan atasının kədərli, mukəddər üzünü xatırladı.

Bəhruz səhər tezdən oyandı. Səliqə ilə geyinib kağız, qələm götürüb məktəbə getdi. Mərmər 
dəhlizdən keçib, yenə göl mənzərəsinə baxdı, pillələrlə yuxarı qalxıb, sinin qapısına doğru gedəndə 
elə bildi ki, hamıdan əvvəl gəlib. Qapını açmaq istəyəndə, pəncərəyə söykənmiş bir gənci görüb 
dayandı. Gənc uca boylu idi, yekə, yastı burnu, sifətinə ilk baxışda sərtlik gətirirdi. Əslində belə 
deyildi. Gülə-gülə:

– Gəl, tanış olaq– dedi – Mən Revazam. Sən öz adını demə, çünki bilirəm. De görüm, niyə bir 
saat qabaq gəlmisən, yoldaş Bəhruz Kəngərli?! 

Bəhruz çaşdı, özünü itirdi, ilk dəqiqədən döşünə yatmış Revaza baxa-baxa qaldı. 
– Hə, niyə dinmirsən? – Revaz yenə gülə-gülə davam etdi – Axı bu sualı sən də mənə verə 

bilərsən. Elədir, yoxsa yox?! Bu gün birinci gündür, adam tələsir, can atır... Bax, odur bizim kimi 
biri də gəlir. Sən tanımazsan onu, amma mən tanıyıram. Lado Qudiaşvilidir.

Gödəkboy, bığ yeri təzəcə tərləmiş, üzü işıqlı bir gənc qapıya doğru getdi, qızılı dəstəkdən 
tutub dartdı:

– Hörmətli tələbə Lado Qudiaşvili! – deyə Revaz ona müraciət etdi – Otaqda hələ heç kəs 
yoxdur. Buyurun, yaxın gəlin, əvvəlcə tanış olaq. Mənim adım Revaz, bu tələbənin isə adı Bəhruzdur. 

Lado onlara tərəf gələ-gələ:
– Çox şadam! – üzü daha da işıqlandı – hörmətli Revaz, ərz elə görək bizi haradan tanıyırsınız? 

Axı bu gün birinci gündür. 
 – Bəli, birinci gündür –  Revaz təsdiq etdi – Maraqlanmışam. Siniimizdə kim oxuyursa, 

onların siyahısı məndədir. 
– Elə isə de görək, o gələn qız bizimlə oxuyur?! 
– Bəli, bizimlə, Ketovan Maqalaşvilidir!
– Daha sözüm yox! – deyə Lado heyrətlə gözlərini qıydı, sini axtaran, ora-bura baxan qızı 

səslədi – Keto, bura gəl! Dərsə gecikmişik. 
Saçlarına bant bağlamış, naxışlı, güllü kofta geymiş, yupyumru bir qız son sözlərini eşidən 

kimi qorxdu, gözlərini qırpa-qırpa onlara baxdı:
– Müəllim buraxmadı sizi? 
Lado ciddi görkəm aldı:
– Yox, buraxmadı.
–  Vay, bəs nə edək?!
– Bizə təkcə tələbə dostumuz Revaz kömək edə bilər. Lado Revazı ona göstərdi – Çünki yerin 

altından da xəbərdardır, üstündən də...
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Revaz bu zarafatdan sınmadı:
– Qoqo! – deyə qıza müraciət etdi – heç narahat olmayın. Bir az səbr eləyin, hər şey düzələcək!
Revaz hamını bir-biri ilə tanış edəndə, uzun, arıq, sümüklü bir gənc yaxınlaşdı:
– Revazcan! – deyə qollarını açıb, Revazı bağrına basdı. – Sənin üçün elə darıxmışam ki! 

Canım, bunlar yəqin tələbə dostlarımızdır. Məni tanış elə də!
– Aman verirsən ki! – Revaz əvvəlcə onun özünü tələbələrə təqdim etdi – Xəlil Musayev. 

Dağıstanlı. Tilisə gəldiyimiz gün tanış olmuşuq.
Xəlil Musayev bir-bir əl verib uşaqlarla görüşdü. Sonra sinif qapısını göstərib:
– Niyə burada dayanmışıq?! – dedi – Gəlin, keçək içəri!
Ketovan qapını açıb içəri girdi.
Lado, sonra Revaz, Bəhruz, Xəlil qəhqəhə ilə içəri keçdilər. Ketovan yuxarı başa keçib ciddi 

görkəm aldı:
– Bir dəqiqə! Bir dəqiqə! Qulaq asın! İlk dərsi qəhqəhələrlə başlamağınız münasibətilə sizi 

təbrik edirəm!
Tələbələr Ketonun bu təbrikini də şənliklə qarşıladılar. Bu vaxt sinin qapısı ağzında iki gənc 

göründü. Onlardan biri səssizcə keçib arxa cərgədə əyləşdi. Lado onu göstərib Revazdan soruşdu:
– O kimdir?
– Səhv etmirəmsə, Kostadır.
Qırmızı yanaqlı, diri gözlü, başında əyri-üyrü yay şlyapası, gülə-gülə baxan ikinci gənc hamını 

maraqla süzürdü. Demək olar ki, hamı ona baxırdı.
– Ey, aktyor – deyə Revaz ona əl elədi – Deyəsən, bizim sinfə səhv gəlmisən. Diqqətlə bax, 

görürsən, bura sənin yerin deyil. 
– Niyə?!
– Çünki burada aktyor yoxdur, hamı rəssamdır.
– Mən də rəssam olmaq istəyirəm. 
– Bəs sən Mişa Çiaureli deyilsən?!
– Özüdür ki var.
– Axı səni səhnədə oynayan görmüşəm. 
– Nə olar, indi də rənglə oynamağımı gör!
Mixail Çiaureli yaxınlaşıb hamını salamladı. Bəhruza baxıb qaş-gözünü oynatdı, Ketovanın 

qarşısında şlyapasını çıxarıb baş əydi. Ketovan yüngülcə salamını aldı. 
– İcazə verərsən, yanında bərqərar olum? 
– Buyura bilərsiniz. 
Bəhruz pəncərə tərəfdə, Ladonun o yanındakı molbertin arxasında dayandı. Otaq böyük 

və işıqlı idi. Sağ divarındakı üç iri pəncərədən qalın, ağ pərdələr asılmış, ortası yığılıb gül kimi 
düzəldilmişdi. 

Toidze içəri girdi, otağın baş tərəində səhnə kimi hündür bir yerə çıxdı. İlk dərs münasibətilə 
onları təbrikdən, qayda – qanun haqqında məlumatlardan sonra ani fasilə verib, hamını bir-bir 
nəzərdən keçirdi. Sonra üzünü Revaza tərəf çevirib:

– Deyəsən, hamı gəlib?!
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– Bəli! – Revaz ayağa qalxdı – Bir nəfər siniimizdə artıqdır.
– O kimdir?!
  – Aktyor.
– Mişa Çiaureli?! Bizim Mişa heç yerdə, heç zaman artıq ola bilməz. O, çox qabiliyyətli 

tələbədir, cəsarətlə deyirəm, böyük gələcəyi var.
Hamı heyrət içində gözünü Mixail Çiaureliyə dikdi. Təkcə Ketovan Maqalaşvilidən başqa! 
Toidze Revazdan soruşdu:
– Bəs Mariya Ratieyva hanı?!
Mariya ayağa qalxdı. Bəhruz geriyə çevrildi. Mariya onlara nisbətən böyükdü. Ucaboyludu, 

çiyinlərinə güllü ipək şal salmışdı. Mariyadan o tərəfdə, qapıya yaxın yerdə, Kosta adlı sarışın bir 
tələbə əyləşmişdi. 

Toidze üstünə pərdə salınmış heykələ yaxınlaşdı. Pərdəni götürüb:
– Bu heykəli çəkin! – dedi, göstərişlərini verib otaqdan çıxdı.
Bəhruz karandaşı əlinə götürdü.
                                                 

ÜÇÜNCÜ HİSSƏ

1

Revaz Abasadze istirahət günü Bəhruzu evlərinə dəvət etmişdi. Onların evi Aleksandr 
bağının sağ tərəində, poçt binasının yerləşdiyi uzun prospektin başında, gül mağazasının yanında 
idi. Bəhruz iri dəyirmi bir həyətə girdi, ünvana baxıb Revazın yaşadığı mənzili axtardı. İkinci 
mərtəbəyə qalxıb, qapının zəngini basıb gözləməyə başladı. Qapı gec açıldı. Bəhruz qarşısında ağ 
köynəkdə, yaraşıqlı, incə belli bir qız görüb, əvvəlcə çaşdı, dinə bilmədi, sonra udquna-udquna 
soruşdu:

– Revaz burada olur?!
– Bəli, buyurun, keçin içəri. 
– Evdədir?
– Keçin otağa – Qız sualına cavab vermədən gülə-gülə onu və dəvət etdi -Çəkinməyin, keçin.
Bəhruz sıxıla-sıxıla dəhlizdən ötüb açıq qapıdan otağa girəndə iki qızın yanaşı dayandığını 

görüb yenə çaşdı, başını tərpətməklə salam verdi. Qızlar gülə-gülə salamı alıb iri divanı göstərdilər:
– Buyurun, əyləşin! – Revaz evdə yoxdur –  qapını açan qız dedi –  amma narahat olmayın, 

harda olsa, bir-iki dəqiqəyə gələcəkdir. Mənim adım Eteridir, Revazın xalası qızıyam, baxın, o iki 
qızın biri Revazın əmisi qızı, o biri isə bibisi qızıdır. 

Bəhruz başını qaldırıb Eteriyə baxdı. Onun qəşəng, ala gözləri işıq kimi titrəyirdi. 
– Gəlin əyləşin! – Bəhruz Eteriyə kreslonu göstərdi – Olarmı şəklinizi çəkim?!
– Olar, niyə olmur – Eteri kresloda əyləşdi – Bəs o qızlar?! 
– Onları da sonra çəkərəm.
Zəng səsi eşidildi, qızlardan biri qapıya cumdu, Revaz təngənəfəs içəri daxil oldu. Yanaqları 

qıpqırmızı qızarmışdı.
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– Bu nədir, canım, birinci dəfədir bizə ayaq açır, gör ev sahibi kimi divanda özünə necə yer 

eləyib –  deyə Revaz şampan şüşəsini stola qoydu. Bəhruz sanki eşitmir, elə Eterini çəkirdi. Başını 
qaldırıb tez-tez ona baxanda, qız özündən asılı olmayaraq qızarır, həyəcanlanırdı. Eteri həssas 
qızdı, Bəhruzun baxışlarına dözə bilmirdi. Revaz isə bayaqkının əksinə, qızların üstünə yeriyib 
ciddi tərzdə deyirdi:

– Hə, görürsünüz yanınıza kimi gətirmişəm?! Quzu kimi sakit, fağır, qara qaşlı, qara bığlı 
çinar kimi bir cavan! Yaxşı-yaxşı baxın, yaxşı-yaxşı ikirləşin, hansınızın ürəyi istəsə bu gül kimi 
dostuma ərə verəcəyəm. Amma bir şərtlə: dava salmayın. Qızlar indi gülmür, ciddi görkəm alıb 
baxırdılar. Revaz onların qulağına nəsə pıçıldadı, hər ikisi qəhqəhə çəkəndə, Bəhruza sarı çevrildi: 

– Yoldaş rəssam, mənim bacım naturada dayanmağı sevmir. Onu nahaq məcbur edirsən.
– Yox, özüm istədim – Eteri dərhal cavab verdi – məni dayanmağa heç kəs məcbur etmir. 
– Pardon! – Revaz pərt oldu, yenə qızlara nəsə deyib onları qonşu otağa apardı.
Bəhruz eyni həvəslə Eterinin şəklini çəkirdi. Qız soruşdu:
– Demək, kimi görsəniz beləcə çəkirsiniz?!
– Hamını yox, təkcə gözəl qızları...
– Mən gözələm?!
– Sözsüz!
– Göstər görüm.
– Hələ qutarmamışam.
– Bəs nə vaxt qutaracaqsınız?!
– Heç zaman...
Revaz qonşu otaqdan qayıdıb hay-küylə içəri girdi:
– Canım, belə şey olmaz, Bəhruz, bura işləməyə gəlmisən, yoxsa Eterinin şəklini çəkməyə?
 – Mən hazır! – Bəhruz Revazın qarşısında əsgər kimi dayandı – Buyur, nə deyirsənsə, 

qulluğundayam. Unutma ki, hələ Ladonun nə izi var, nə tozu...
– Ondan  narahat olma, Lado yerin deşiyindən də olsa çıxıb gələcək. 
Bu vaxt qapının zəngi eşidildi: Revaz Eterinin dalınca qışqırdı:
– Qapını açmağa tələsmə, bu hökmən Ladodur. Qoy bir az gözləsin. Lado qapıdan içəri girən 

kimi hirslə şampan şüşəsini stolun üstünə qoydu:
– Bu nədir, qapını açmırsınız, – qızları görən kimi gözləri işıqlandı – Bəh, bəh, indi bildim 

niyə açmırdınız. 
Revaz qaşqabağını tökdü:
–  Eteri xanım, gedin qızlarla yemək hazırlayın. Bəhruz, Lado, sən də, gəlin bu otağa...
– Canım, qoy nəfəsimi dərim, o dəqiqə işləmək olar? 
– Olar, Lado, olar...
Revaz otaqda natürmort hazırlamışdı. Hər üçü onu çəkməyə başladı. Xeyli sonra Lado 

Bəhruzdan soruşdu:
– Qızlar xoşuna gəlir?!
– Üçü də gözəldir!
– Üçü də sənə qurban – Lado şirin-şirin güldü – Elə bilirəm ki, Revaz bizdən inciməz. 

Zarafatdır!



 

332

İthaflar
Qızlar günorta üstü onları yeməyə çağırdılar. Stolun ətrafında əyləşəndə Lado şampan şüşəsini 

götürüb açdı, şərabı qədəhlərə süzdü. Zarafat edib, hamını güldürməyə başladı. Revazın qaşqabağı 
açılmırdı. Eteri hazırcavablığı, kinayəsi, mənalı sözləri ilə üstünlüyünü göstərir, o biri iki qız heç 
nə demədən gülürdü. Bəhruz söhbətə arabir qarışırdı. 

                                                              2

Bəhruz yenə Tilisi gəzirdi. Bu dəfə tək deyildi. Ona Lado da qoşulmuşdu, Revaz da.
Molokan küçəsindəki səs-küydən qulaq tutulurdu. Bu uzun, daşlı küçə boyunca qapıları 

taybatay açıq müxtəlif dükanlar düzülmüşdü. Sənətkarlar elə küçənin ortasında işləyirdilər. Onlar 
qalayçıları, dəmirçiləri, misgərləri, tənəkçiləri seyr edə-edə keçib gedirdilər.

– O kişiyə bir bax! – Lado Bəhruza nəhəng gövdəli, qara saqqalı sərt baxışlı bir misgəri 
göstərdi – Nə güclü adamdır! Gəlsənə şəklini çəkək! Bəhruz ayaq saxlayıb baxdı, Revaz da 
dayanıb maraqlandı. Misgər ağır çəkiclə dəmiri sürətlə döyəcləyirdi. Əzələli,  tüklü qolları çılpaq 
idi, boynundan önlük kimi uzun, qara dəri salmışdı. Çəkici yuxarı qaldıranda daha əzəmətli olurdu. 
ətrafında köhnə, təzə qazan, güyüm, sini, dolça, kasa görünürdü. Onlar qaralamalar edə – edə 
küçənin o başına kimi getdilər. 

– Acmışam, Bəhruz! – deyə Lado onun qolundan tutub yaxınlıqdakı duxanı göstərdi – Gəl, 
girib toqqanın altını bərkidək. Revaz, sən də gəl...

– Mən ac deyiləm. Bu duxanda gözəl şəkil var, onun xətrinə gedərəm...
Pillələrlə aşağı düşdülər. İçəri isti və rahat idi. Lado razı-razı əyləşib, ayaq üstə qurumuş 

Bəhruza məəttəl qaldı, çünki özünü unudub heyranlıqla nəyəsə baxırdı. Lado onun baxdığı tərəfə 
çevriləndə, divarda bir neçə qızın portretini gördü. Revaz bu şəklə küncdən dayanıb baxırdı.

– Nə olub sizə? – Lado narazılıqla dilləndi. – Gəlin, əyləşin, bir tikə çörək yeyək, şəkil  
qaçmır ki!

Revaz hirsli-hirsli qabağa gəldi:
– İmkan olsa bu şəklə gündə on dəfə gəlib tamaşa edərdim, əsl sənətdir. Sənsə... Eh, Lado!
– Yaxşı, Revaz, bəsdir...
Rəssam Tilisin Ortaçala qızlarının gözəlliyini divarda məharətlə canlandıra bilmişdi. Bu 

şəkildə elə salıq vardı ki, hamını günəş kimi özünə çəkirdi. Lado ram oldu:
– Nə gözəldir! – Ürəkdən dilləndi – Görəsən, kim çəkib? 
– Bilmirəm. – Bəhruz dedi və Revaza baxdı. Revaz çiyinlərini atdı. Duxanın küncündə 

əyləşmiş bir fəhlə dedi:
– Niko çəkib, bizim rəngsaz. İndi orada süd dükanında işləyir. Ona nəsə yazdırırlar, qapıya 

vurmaq üçün... 
– Gedək, uşaqlar, tanış olaq! – Revaz Ladoya yalvardı. 
– Gedək! – deyə Bəhruz dostunun sözünə qüvvət verdi.
Hər ikisi qapıya cumdu, Lado narazılıqla, başını bulaya-bulaya, deyinə-deyinə onların dalınca 

getdi. Süd dükanını axtarıb tapdılar. Ancaq rəngsazın bir az bundan qabağ getdiyini bilib pərt 
oldular. Təzədən həmin duxana qayıtdılar. Yemək sifariş edib Ortaçala gözəllərinin şəkli çəklmiş 
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divara heyran – heyran baxdılar. Bu sadə, gözəl şəklin  salığı hər üçünü məftun etmişdi. Yeməkdən 
sonra belə baxır, ikirlərini, mülahizələrini söyləyir, ondan ayrılmaq istəmirdilər.

Duxandan çıxıb Aleksandr bağına gəldilər. Xiyabanlardan keçə-keçə indicə gördükləri 
Ortaçala gözəlləri haqqında söhbətlərinə təzədən başladılar. Elə qızğın mübahisə edirdilər ki, 
hər şeyi unutmuşdular. Birdən Bəhruz “vay” deyə Aleksandr bağının qarşısındakı poçta girmək 
istədiyini söyləyib qaçdı, Lado da fürsətdən istifadə edib, onlardan görüşüb ayrıldı. Revaz Bəhruzun 
dalınca qışqırdı:

– Səni bağda gözləyirəm, tez qayıt!
Poçtdan qayıdanda Bəhruzun üzü gülürdü. Atası Şirəlibəydən məktub almışdı. Məktubu 

qatlayıb cibinə qoydu, əlini Revaza uzatdı ki, onunla görüşüb Lado kimi ayrılsın. Reyvaz onu 
buraxmadı:

– Elə şey yoxdur – dedi – Eteri bizi gözləyir.
  Qapını onlara sadə ev paltarında Eteri özü açdı, təbəssümü işıqlı olsa da, üzündə titrəyən 

kədər kölgəsi daha güclü idi. Bu kölgə işıqlı gözlərində də, səsində də titrəyirdi. Bəhruz bunu 
dərhal duydu, otağa keçən kimi Revazın üzünə baxdı. Revaz:

– Bilirəm, nə soruşacaqsan – dedi – Səbr elə!
Eteri içəri girib:
-Sizə yemək gətirimmi? – Revaza müraciət etdi – Yaxşı gürcü xəngəlimiz var.
– Lazım deyil.
– Paltarımı dəyişim, yoxsa yox?!
Bəhruz zarafatla dilləndi:
– Dəyişmə! Bu paltarda daha gözəlsən!
– Qoy görək! – deyə Eteri güldü – Bəlkə fartuk da taxım?!
– Gəl, elə-beləcə dayan!
– Bəhruz düz deyir! – Revaz Eteriyə diqqətlə baxdı – Bu sadə paltar sənə daha çox yaraşır.
Eteri daha heç nə demədi, divanda əyləşəndə onlar çəkməyə başladılar. Qızın kədərli 

duruşundakı gözəlliyi kağızda canlandırmaq çətin idi və Bəhruz ən vacib xətləri çəksə də, istədiyini 
ala bilmirdi. Başını azca yana əymiş, kədərli, ikirli, şahanə, zərif qızın gözəlliyi gənclik məlahəti 
və təravəti ilə işıqlanmışdı. Eteri özünə qapılmış, hər şeyi demək olar ki, unutmuşdu. 

                      
3

Günlər sürətlə keçirdi. Bəhruz gündəlik qayğıların qoynundan ayrılanda gördu ki, vağzaldadır, 
gördü ki, qəhqəhə çəkə-çəkə dostları onu yola salırlar. Təkcə Mariya yoxdur, bir də Mişa Çiaureli. 
Revaz dostlarının əhatəsində, masabəyi kimi Bəhruza yaxşı yol arzulayırdı.

Qatar tərpəndi, yavaş-yavaş perrondan uzaqlaşdı, Bəhruz ağır bir kədər duydu...
Qatar Naxçıvana çatanda günlərlə, aylarla ürəyinə yığılan həsrət bulud kimi sıxlaşıb gözlərində 

sevinc damlalarına çevrildi. Gəldiyini evə xəbər verməmişdi, odur ki, onu heç kəs qarşılamırdı. 
Qatardan düşəndə stansiyanın balaca, ağ binasının böyründə dayandı. Burda hər şey ona doğma 
və əziz idi, hətta adicə bir toz da! Çamadanları yerə qoyub, göz dolusu şəhərə baxdı. Faytonlar 
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toz qopara-qopara yanından keçirdilər. Bu vaxt qarşısında dayanan bir faytondan onun sahibi yerə 
tullandı:

– Bəhruz! – deyə qışqırdı – A bala, xoş gəlmisən!
– Kərbəlayi Abbas, sənsən?!
– Mənəm, oğlum, mənəm! Gəl, min aparım! Oy... Şirəlibəydən muştuluq alacağam. Sənin 

kimi oxumuş, ağıllı cavanları görəndə ürəyim dağa dönür.
Kərbəlayi Abbas çamadanları faytonun arxasına qoyub yuxarı çıxdı, qamçını fırladıb atları 

qovdu. Bəhruz şəhərə baxırdı. İlk gözünə dəyən Xan diki oldu, onun üstündə Rəhim xanın uzunsov 
binası ağarırdı. Fayton yoxuşu surətlə qalxıb İmamverdi türbəsinin yanından keçib getdi. Bəhruz 
faytondan şəhərə baxdıqca, Möminə xatın məqbərəsi də, küçələr də, məscid də, minarə də, qızlar 
bulağı da, bazar da – hər şey ona ilk dəfə görürmüş kimi təzə gəlirdi.

Fayton kəsə yolla Zaviyyə məscidinin böyründən keçib, doğma küçəyə tərəf gedəndə 
Bəhruzun ürəyi bir tikə oldu. İlk dəfə gözünə dəyən qoz ağacı yaşıl dalğa kimi axıb keçdi. Fayton 
ətrafı kərpic hörgülü, üstü yumru dəmirlə bəzənmiş solğun qapının yanında dayananda, Kərbəlayi 
Abbas ildırım kimi özünü həyətə saldı. “Muştuluq” deyə qışqıran kimi, Şirin xanımın “Bəhruz, 
balam” səsi aydınca eşidildi və kök, ətli-canlı, gen, qat-qat tumanlı, arxalıqlı, sırğalı qadın qapıya 
yüyürdü, içəri girən Bəhruzu bağrına basdı, “Oğlum, canım-ciyərim, qurbanın olum”...

Şirəlibəy köynəkdə, jiletdə alça ağacınınm yanında dayanmışdı. Bəhruz gülə-gülə atasına 
yaxınlaşdı:

– Salam, ata! 
Şirəlibəy qollarını açıb onu qucaqladı.
– Xoş gəlmisən – deyə fərəhlə başdan-ayağa süzdü, Bəhruz üstü gömgöy alçalarla dolu olan 

ağaca getdi, əlini yarpaqlara toxundurdu. Bu vaxt həyətin bir küncündə qısılıb kədər içində dayanan 
Hürnisəni gördü.

– Salam, Hürnisə! Necəsən, bəs anan necədir? !
Sonuncu kəlimələr ağzından çıxan kimi Hürnisənin iri gözləri doldu, üzünü dərhal çevirib 

sürətlə qaçıb həyətdən çıxdı. Bəhruz özünü itirdi. Çamadanları gətirən Kərbəlayi Abbasa muştuluq 
üçün nəsə pay verən Şirin xanım yana-yana dilləndi:

– Onun anası bu qış rəhmətə gedib , a bala!
Bəhruz sarsıldı, bir an gözünü yumdu, Şirəlibəy onun qolundan tutub evə sarı apara-apara:
– Qorxma, oğul – dedi –  Hürnisə elə bizim həyət-bacada böyüyür. Ağıllı da qızdır.
Bəhruz o günün səhəri yuxudan gec oyandı. Həyətə çıxanda gördü ki, qara papaqlı arabaçı 

dirəkdən asdığı qoyunun dərisini soyur, qapıda da onun iri, iki təkərli arabası. 
– Şirin xanım bu qoçu sənin adına saxlatdırıb. Deyirdi ki, Bəhruz gələnə kimi kökəlsin.
– Qurban demişəm! – Şirin xanım fərəhlə Bəhruza baxdı.
                                                

4

Bu sevinc içində Bəhruzun ürəyinə iynə kimi batan həsrət ona dinclik vermirdi. Hara baxırdısa, 
Nazlını axtarır, heç yerdə görə bilmirdi. 
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Bir neçə gün keçdi. 
Nəhayət, Şirin xanım söz arası, elə-belə “qonşumuzun toyudur” kəlmələrini eşidəndə Bəhruz 

hər şeyi başa düşsə də, ürəyi deşim-deşim olsa da, özünü sakit və təmkinli apardı. 
Bəhruz qoz ağacına qalxıb, hasardan azca yuxardakı budağın üstündə əyləşib, kürəyini başqa 

bir budağa söykədi, ətraf qaranlıqlaşanacan beləcə oturdu. Hardasa, bir ümid işığı yandı ki, bəlkə 
Nazlı əvvəlki kimi, yenə gəlib çıxa! Qaranlıq təkcə qoz ağacını yox, bütün bağları, həyət-bacanı 
uddu, amma Bəhruzun ümid işığını söndürə bimədi.

Nazlı gəlmədi, Bəhruz ağacdan düşüb evə gedəndə ürəyində hələ də o işıq yanırdı.
Bəhruz uşaqlıqda, Nazlı ilə bir toyda olmuşdu və o toyu heç zaman unutmurdu. Bu axşam isə 

Nazlının öz toyu olmalı idi. Neçə gün idi ki, dalbadal eskizlər edirdi, gah qadınları, gah qızları, gah 
üç nəfər çalğıçını, gah evin pəncərələrini, gəbələrini, xalılarını çəkirdi. Bunlar, hələlik eskizlər idi 
və heç nə alınmırdı. Birdən hiss elədi ki, nəsə çatışmır?! Nə?! Ayağa qalxdı, toya getmək, uzaqdan 
olsa Nazlını görmək istəyirdi. 

Toy Qulam Heydərin böyük qonaq otağında təşkil edilmişdi. Divar boyu mütəkkələr, 
nazbalınclar düzülmüşdü. Hər tərəfdə qəndillər və şamdanlar işım-işım yanırdı. Qızlar, gəlinlər, 
qadınlar rəngbərəng, əlvan paltarlarda, parıltılı, işıqlı bəzəkdə elə bərq vururdu ki, otaq 
gözqamaşdırıcı zərlər içində şəfəqlənirdi. Bəhruz ilk baxışda gördüyü belə rəngarəngliyə, əlvanlığa 
heyran oldu. Sonra üç nəfər çalğıçının musiqisi altında rəqs eləyən qırmızı qanovuzlu qızların 
incə bellərinin  ilan kimi qıvrıldığını, əyildiyini, ipək içindəki çiyinlərin, upuzun qollarını, ağ, 
zərif boyunların hərəkətlərindəki zəriliyi görəndə yerində dayana bilmədi. Naxçıvan qızlarının bu 
hərəkətlərində təsvirə gəlməz bir gözəllik gizlənmişdi.

Toyu aparan arıq, zərif gənc bir qadının camaata müraciətində, oynayanları həvəsləndirməyində 
– ay şabaş – deyə çağırmağında, gah çalğıçılara, gah qızlara işarə etməyində bir gül incəliyi vardı. 
Açıq bənövşəyi rəngli, güllü paltarı toydakı bütün qızların, gəlinlərin paltarlarından fərqlənirdi. 
Əlini irəli uzadır, zərləri elə səpirdi ki, xırda-xırda parıltılı qığılcımlar bütün otaq boyu fırlanır, 
çiyinlərə, paltarlara qonur, yerə tökülürdü. Nazlı qırmızı paltarda, qızıl pullarla şəfəq saça-saça 
könülsüz otağa girdi. Oynamaq istəmirdi. Üç qız əllərindən tutub zorla oynamağa çəkəndə musiqinin 
ritmi dəyişdi. Nazlı ortada qalmışdı. Qırmızı paltarda boyu daha uzun görünürdü. Beli də nazik 
üzükdən keçərdi. Toyu aparan qadının əli yenə uzandı, zərləri səpələdi, gəlinin və onunla oynayan 
qızların başında şəfəq-şəfəq qığılcımlar yandı. Birdən Bəhruz bütün bu parıltılar içində Nazlının  
yanaqlarından süzülən ağ-appaq göz yaşlarını gördü. Nazlı üç qızı kənara itələdi, çalğıçılara başqa 
musiqi sifariş verdi. İrəliyə atıldı, nə atıldı. Od kimi oynayırdı, hamı təəccüb, sevinc qarışıq bir 
təbəssümlə çəpik vururdu. Nazlı qızları oyuna dəvət edirdi. Bənövşə paltarlı qadın isə yenə əlini 
uzadıb, zərləri hamının başına səpirdi. Bəhruz başa düşdü ki, bu oyun Nazlının üsyanı, etirazı idi, 
ancaq bunlar musiqi və çəpik sədaları altında itib görünməz oldu.

Bəhruz bütün gecəni yatmadı, pəncərəyə qoyduğu otuzluq lampanın işığında yeni qaralamalar, 
eskizlər çəkdi.
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Bəhruz bütün günü Naxçıvanı gəzib dolandı, hay-küylü bazara girdi, çarşılardan keçə-keçə, 
satıcıların üzünə baxa-baxa ötdü, bir də gördü ki, sakit, dar bir küçə ilə gedir.

Bəhruz Şahab məhəlləsində, Süddü nənənin yanından keçib, yenə tanış küçəyə gəlib çıxdı. 
Bilirdi ki, bu küçə Naxçıvanın kənarına çıxır, ordan isə Haça dağ və ətrafındakı silsilə dağların 
mənzərəsi açılır. 

Sövqi-təbii bir duyğu Bəhruzu bu dağlara doğru aparırdı. Xeyli irəlidə, ətrafı kərpic hörgülü 
qapını, onun qarşısındakı iri daşın üstündə əyləşən qocanı görəndə ayaq saxlaya bilmədi. Qocanın 
ağappaq saçları alnına, üzünə tökülmüşdü. Görkəmindən yazıqlıq yağırdı. İri gözləri qızarmışdı, 
ona salam verən Bəhruza heyrətlə baxırdı.

Qoca əlini dəlicəsinə kərpicli qapıya doğru uzatdı:
– Qızım azara düşüb, oğul! – dedi – o qədər zülm etdilər ki, biçarə qız gül kimi solub. Gözüm 

görə-görə əlimdən gedir. Gecə-gündüz allaha yalvarıram ki, ona nicat qapısı açsın! 
Bəhruz dayanmadı, onsuz da dərd əlindən qaçırdı, hər yerdə yenə dərdə rast olurdu. Qocanın 

səsi hələ də gəlirdi. Qarşıda isə genişlik və bu genişlikdən uzaqda dağların silsiləsi açıldı. Bəhruz 
elə bil birdən-birə dirçəldi, hər şeyi, hətta indicə gördüyü qocanı da, onun sözlərini də unutdu. Baş 
alıb bu genişliyin qoynunda dağlara doğru irəlilədi. Bu anda düşündüyü, gördüyü bu genişlik, bu 
dağlar idi, gedə-gedə onların içində ərimək istəyirdi.

Axşam evin dəhlizində salınmış döşəkçədə uzanan Bəhruz uzun, qotazlı mütəkkəni qatlayıb 
qollarının altına qoymuşdu və Nazlını düşünürdü. Nazlı sabah gəlin gedirdi. Demək, onunla bağlı 
olan hər şey – görüşlər də, xatirələr də, həyəcanlı anlar da sona çatırdı. Həyət zil qaranlıq idi, 
uzaqdan cırcıramaların səsi eşidilirdi. Bağçadan xışıltı gəldi, astadan kimsə:

-Bəhruz! – deyə səsləndi, quyu dibindən gələn bu kövrək, bu həzin səsdəki kədər Bəhruzun 
bütün varlığını titrətdi. Sıçrayıb özünü qaranlığın qoynuna atdı və bu qaranlıqda canlı işıq gördü. 
Nazlı titrəyə-titrəyə onun qarşısında dayanmışdı.

– Sənsən?!
– Mənəm, Bəhruz, mən biçarə...
– Qorxmadın?! 
Bəhruz qızın əllərindən tutdu, əlləri də titrəyirdi.
– Bu gecə vaxtlı qəbeh iş tuturam, qəbeh! Xudavəndi-aləm bu günahımı mənə bağışlamaz!
Sabah axşama yaxın küçədə hay-küy, mərəkə qopdu. Qara zurnanın səsi yeddi məhəlləyə yayıldı. 

Eyni çiçək kimi bir-birinə oxşayan qırmızı çadralı qızlar böyürə-böyürə söykənib durmuşdular. 
Çəhrayı, ağ, sarı rəngdə çadra örtmüş qadınlar qırmızı çadralıların cərgəsinə qoşulmurdular. Hasar 
üstündən, damdan baxanların sayı çox idi, küçənin o başından uşaqların qışqırığı eşidildi, qabaqda 
bəzəkli fayton, dalınca da başqa faytonlar gəlib Nazlıgilin taybatay açılmış qapısı ağzında dayandı. 

Faytonçu Kərbəlayi Abbasın özü də bəzənmişdi, ipək köynək geymiş, belinə göy qurşaq 
bağlamış, başına ağımtıl tüklü papaq qoymuşdu. Faytonu isə tanınmaz olmuşdu. Qotazlı, bəzəkli 
atların üstünə rəngarəng balaca xalılar salınmış, başına gül çələngi bağlanmış, gəbə döşənmiş, hər 
tərəi; üstü, yanı, arxası qırmızı, sarı, abı, lentlərlə sarınmışdı. 
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Qırmızı çadralı qızlar həyətə doldular. Çalğıçılar küçədə tüğyan edirdilər. Bir dəstə qız-

gəlin dəhlizə çıxdı. Əlində qatlama güzgü tutmuş bir qız irəliyə keçdi. Yanları qırmızı parçalarla 
bəzədilmiş güzgünün qatlanan yerləri açıldı, müxtəlif gül, quş şəkilləri ortasındakı iri, parıldayan 
şüşəsi, naxışları, ornamentləri göründü. 

Nazlı titrəyirdi, başına tül kimi ağ ipək şal örtmüşdü. Qatlama güzgü tutmuş qızın dalınca 
onu dörd  qız aparırdı. Pillələrlə enəndə qızlara şam verdilər. Onları aşağı düşməyə qoymadılar. 
Küçədən beli qırmızı qurşaqlı bir gənc gəlib pillələri qalxdı, gəlinə çatıb qoynundan şal çıxartdı 
və onun belinə doladı. Nazlının anası hardasa, birdən üzə çıxdı, gəncə bir cüt corab, dəsmal verdi.

Sağdış, soldış qızların şamları yandırıldı. Həyətdəki qızlara və qadınlara da şamlar paylandı. 
Çöldə olanlar isə şiş ucuna gərmə keçirib, neftlə alışdırıb, məşəl kimi yuxarı qaldırmışdılar. Gəlin 
həyətə enəndə qızların, qadınların da şamları yanırdı və gözəl bir mənzərə yaranmışdı.

Qabaqdakı bəzəkli fayton çırağban olmuşdu, çünki ətrafında rəngbərəng şamlar yanırdı. Gəlini 
faytona mindirdilər, beş qız da yanında. Kərbəlayi Abbas özünün həmişə əyləşdiyi yerdə, ayaq üstə 
qalxıb bir oynadı ki! Bəzən əyilir, cilovları ayaqları arasından keçirir, bəzən də yıxılmamaq üçün 
müvazinətini elə saxlayırdı ki, ona baxanları heyrət götürürdü. Elə oynaya-oynaya faytonu sürdü, o 
biri faytonlar da dalınca! Ümumi hay-küy içində birdən güllə səsi gurladı. Faytonlar sürət götürdü. 

Bəhruz o axşam evdə kədər içində, qəm içində işlədi, beləliklə onun “Naxçıvan toyu” əsəri 
meydana çıxdı. 

DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
                                                    

1

Günəşli bir gün, Bəhruz Padşahlıq bağından keçib Sarvanlar məhəlləsinə endi, ordan 
dövrələmə ötüb, kiçik, dar küçə ilə məscidə doğru addımladı. Çoxdan idi ki, məscidi çəkmək 
istəyirdi. Bazarçay körpüsünə çatanda, günbəzə, minarəyə təzə gözlə baxdı, məscidin qapısına 
yaxınlaşdı. 

Qapının böyründə əlində çubuq tutmuş, başına ağ yaylıq bağlamış bir kor divara söykənib 
hərəkətsiz dayanmışdı. Bəhruz yerdəki çirkli, köhnə, sürtülmüş məxmər parçanın üstünə pul atdı, 
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başını qaldıranda qapının o tərəində, nüfuzedici gözlərinin dərinliyində işıq yanan ağ saçlı qoca 
dilənçiyə baxdı.

 – Salam, baba! – deyə ehtiramla salam verdi. 
– Xoş gördük, oğul, hələ Naxçıvanın tozuna çevrilməmişəm.
– Yəqin ki, heç zaman çevrilməzsən. 
– Oğul, allahın əmrindən kənara çıxmaq olmaz. Nə buyurursa, onun quluyam.
Bəhruz dilənçinin ovcuna pul qoyub, qapıdan məscidin həyətinə girdi. Günorta namazına az 

qalırdı. Yavaş-yavaş gələn adamlar sağdakı hücrəyə yaxınlaşır, ayaqlarını soyunub taxta başmaqlar 
geyinir, oradakı çarhovuza doğru gedirdilər. Qollarını dirsəklərinə qədər çirmələyib dəstəmaz 
aldıqdan sonra başdan-başa təp-təzə xalılar döşənmiş məscidə daxil olurdular. Bəhruz yuxarı başda 
dörd pilləli, üstünə qırmızı parça salınmış minbər, sağda və solda gümüş rəngli məhəccərlər, teatr 
lojalarına bənzəyən alçaq eyvanlar gördü. Bu eyvanlardan zil qara pərdələr asılmışdı. Bu pərdələr 
elə qara idi ki, qorxu, vahimə yaradırdı. Onlara baxanda Bəhruzun bədəni buz kimi soyudu. 
Yuxarıda, günbəzin dörd tərəində rəngli, naxışlı, xırda pəncərələr işım-işım yanırdı.

Bəhruz yavaş-yavaş Zaviyyə məscidinin yanından ötüb kərpic evlərin böyrü ilə evə doğru 
getdi. Axşam gah karandaş, gah da sulu boya ilə işlədi. Məsciddə gördüyü xəyalından çıxmırdı. 
Qaralamalar etməyə başladı. Bir də gördü ki, nəsə çəkir. Vərəqin üstündə portret yaranır: qapqara 
əbada əlini qəzəblə irəli uzadan qara saqqal bir kişi...

                                                             
2

Qatar şəhərə yaxınlaşanda tanış mənzərələr; Şeyx Sənan dağı, Kür çayı, kilsələrin qüllələri, 
məscidlərin minarələri, hamamların günbəzləri, uca, daş binalar görünəndə Bəhruz Tilis üçün 
darıxdığını daha çox duydu. Kirayə qaldığı evə getməsi, şey-şüylərini otağa qoyub çıxması bir an 
çəkdi. 

Bir də gördü ki, Aleksandr bağındadır və bağın yanındakı daş binanın dəyirmi həyətinə 
yaxınlaşır. Qapını açan Eteri oldu, otaqda Revazın əmisi, bibisi qızları dərhal ayağa qalxıb 
görüşdülər. Revaz qonşu otaqda yatırdı. Onu oyatmaq üçün əməlli-başlı çalışdılar.Daş kimi yerindən 
tərpənmirdi. 

– Oho... – deyə alt paltarda qışqırdı, onu bağrına basdı. Geyinə-geyinə astadan, Bəhruzun 
qulağına pıçıldadı ki, Lado ilə birlikdə axşam Ortaçala qızları ilə görüşəcəkdir. Bundan sonra 
soruşdu:

– Bəlkə sən də bizimlə gedəsən?
-Yox, Revaz, yox...
-Boy, Lado demişkən lap ağ elədin ki! Əvvəl Ladonu qınayırdım ki, səninlə şit zarafat edir. 

Yaxşı, yaxşı bir şey çəkib eləmisən?
– Naxçıvan toyu...
– Toyu çəkirsən, özün niyə qızlardan qaçırsan?
– Qaçmıram. 
– Elə bilirsən qızlar özləri gələcək dalınca. Hay, hay... 
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O biri otağa keçdilər, Revaz qızlarla zarafat etməyə başladı. Eteri pərt olan Bəhruzun qolundan 

tutdu:
– Gəlin bura, Bəhruz, gəlin əyləşin. Ona ikir verməyin.
Revaz hardansa çaxır gətirdi, qızlar isə yemək-içmək. Gürcü qızlarının mehribanlığından 

kövrələn Bəhruz hər üçünün sağlığına badə qaldırmağı təklif etdi. Revaz gözlərini qıya-qıya ona 
məna ilə baxdı:

– Vallah – billah səhərdən Bəhruzu Ortaçala qızlarının yanına apara bilmirəm. Səbəbini indi 
tapmışam. Bu qızlardan birinə vurulub. Bəhruz, düzünü de, hansına?

– Hər üçünə.
– O... Düz demədin, Bəhruz! – Revaz şərabı içdi – bilirəm, kimə vurulmusan! Boy... Bu nədir, 

niyə içmirsən?! 
– İçə bilmirəm.
– Daha nə oldu, qızlardan uzaq qaçırsan, şərab içmirsən, qorxuram axırda dostluğumuz 

pozulsun.
– Qoxma, Revaz, mən dostluqda möhkəməm!
Bəhruz ordan çıxıb, Davidovski küçəsinə gəldi. Əliqulu Nəcəfovun qapısını döydü. Qapını 

Qəmər açdı. Bəhruz əyilib onu yerdən götürdü, qucağına alıb üz-gözündən öpdü, ovcunu saçaqlı 
konfetlərlə doldurdu. Otağa girdi, Əliqulu gözlərində pensne nəsə yazırdı. Bəhruzu görən kimi, 
qələmi atıb ayağa qalxdı: 

– Xoş gördük oğul! – deyə Bəhruzu bağrına basdı.– Gəl otur, nə var, nə yox Naxçıvanda, 
Şirəlibəy necədir, anan necədir?!

– Hamının salamı, duası var. Nə yazırsan, Əliqulu dayı?!
– Nə yazacağam, felyeton... “Molla Nəsrəddin” jurnalı üçün. Adını belə qoymuşam: “Şəriətdə 

şərm yoxdur”. Məncə pis deyil. Bu ruhanilər avam camaatın qanını sorurlar. Çıxar, oxuyarsan.
Bəhruz evə gələndə Bekker saatına baxa-baxa ikirləşirdi.
                                                            

3

Səhər dərsə gedəndə xəyalında bir nəfər dolanırdı: Mariya Ratiyeva! Mərmər pillələrlə 
qalxarkən, Ketovana rast oldu.

– Necəsən, Bəhruz?! Xoş gəlmisən!
– Sağ ol Keto! Sən də xoş gəlmisən.
Gülə-gülə ikinci mərtəbəyə qalxdılar. Qapının yanında heç kəs yox idi. Bəhruz heyrətlə:
-Nə əcəb Revaz görünmur?! – soruşdu. 
– Birinci biz gəlmişik! – Keto şən əda ilə güldü.
Elə bu zaman Xəlil Musayevin uca boyu qaraldı, yaxınlaşıb Bəhruzla öpüşdü, zarafatla 

Ketonu da öpmək istəyədə, o – ehey... deyə geri çəkilə-çəkilə qışqırdı. Sonra Lado, sonra Kosta, 
sonra Mişa Çiaureli, sonra o biri tələbələr...

İlk dərsdə Oskar Şmerlinq içəri girdi, tələbələrin yay işləri ilə maraqlandı. Hər tələbə ayağa 
qalxıb divar boyu bir-iki şəkil düzdü. Öz-özünə balaca bir sərgi yarandı. Şmerlinq şəkilləri gözdən 
keçirə-keçirə sinifdə qopan coşğun və kəskin mübahisəyə qoşuldu. Bəhruzun “kafər” deyə qışqıran 
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Qulam Heydəri əl – əl gəzdi. Hamı Şmerlinqin təriləyəcəyini gözləyirdi. Əksinə, o, ikirli – ikirli 
Bəhruza tərəf baxanda, otağa dərin, intizarlı bir sükut çökdü. 

– Satira sənin yolun deyil, Bəhruz! Sən öz yolunu tapmalısan! Başqalarını təqlid etmək sənətə 
yaddır.

Şmerlinqin bu ciddi tənqidi onu sarsıtdı. Uşaqlar da özlərini itirdilər. Gərgin vəziyyət yarandı. 
Müəllim özü də belə gərginliyi gözləmirdi, yavaş-yavaş söhbətini Bəhruzun sulu boya ilə işlədiyi 
mənzərənin üstünə gətirib çıxartdı. Bununla gərginliyi azaltmağa nail ola bildi, sonra o biri uşaqların 
işlərinin təhlilinə başladı.

Bəhruz, necə oldusa, birdən arxaya çevrildi, Kostanın böyründə əyləşən Mariyanı görüb 
diksindi. Gözləri ilə onun gözlərini tutmaq istədi, duydu ki, Mariya ona yox, müəllimə baxır. Amma 
gözlərini çəkmədi, inadla baxanda Mariyanın dözə bilmədiyini, azacıq qızardığını, gülümsündüyünü 
və başını aşağı dikdiyini gördü. Bəhruz üzünü sinfə sarı çevirdi.

Tənəffüsdə Mariyanın yanına getdi.
Mariya heç kimə baxmadan nəsə çəkirdi. Çiyinlərindən zərif, rəngarəng, tül şal sallanırdı, 

saçlarını yığıb gül şəklində arxada sancaqlamışdı. Bəhruz onun yanında durub:
– Salam, Mariya! – dedi.
– Salam! – deyə Mariya ona baxmadan pıçıldadı.
– Necəsən, Mariya?!
– Pis deyiləm. Bəs sən necəsən, Nazlı necədir?!
– Nazlının toyu oldu.
– Necə? – Mariya işindən ayrılıb, heyrətlə Bəhruza baxdı – toyu?!
– Bəli! – Bəhruz qızarıb başını aşağı dikdi. Mariya ona təsəlli vermək məqsədilə:
– Daha nə etmək olar?! – dedi – Nazlının toyu olub, çox yaxşı, kədər, dərd nəyə gərək?!
                                                                

 4

Bəhruzun Naxçıvan toyuna aid əsərini Toidze bir neçə dəfə gözdən keçirdi. Sonra çaparın 
eskizlərinə, qaralamalarına baxdı. Uzun müddət ikirləşdi və soruşdu:

– Niyə axıra qədər işləməmisən?!
– Çaparın vaxtı yox idi.
– Onu hökmən tap, çoxlu qaralama elə. Başqa çaparı yox, elə bu çaparı... yaxşı bir əsərin 

ruşeymini görürəm.  Çapar. Naxçıvan çaparı. Qiyamət bir əsər yaratmaq olar, koloritli, gözəl, canlı... 
tələsmə, Bəhruz, sən bu çapar haqqında yaxşı-yaxşı düşün. Naturadan çox çək, onda istədiyinə nail 
ola bilərsən. Səndən bir söz soruşmaq istəyirəm: Şmerlinqin tənqidinə necə yanaşırsan?! 

– Həm haqlıdır, həm də yox...
– Nəyə əsasən belə deyirsən?!
– Buyurun, baxın! – deyə Bəhruz ona bir şəkil uzatdı – Necədir, şəkildəki tanışdırmı?!
Toidze diqqətlə baxdı, sonra qəhqəhə ilə gülməyə başladı:
– Bu ki, bizim Revazdır – dedi – Əl-qolunu ölçə-ölçə danışan vəziyyədə çəkmisən. 
– Bəli!
– Təbiidir. Ayrı-ayrı detalları yaxşı verə bilmisən. Afərin. Amma bunlara baxmayaraq, əzizim, 
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Bəhruz, Şmerlinqin sözlərində böyük həqiqət var, çünki sən karikaturaçı deyilsən, elə Revazın 
portretini götürək, burada sən özün yoxsan, çünki sənə məxsusu cəhətlər yoxdur, çünki bu əsər 
Bəhruzun deyil, sanki başqa bir adamındır. Sənin yolun, ruhun ayrıdır, bəlkə də, Naxçıvan toyunda, 
Naxçıvan çaparında üzə çıxacaqsan?!

– Başa düşürəm.
– Çox şadam. İndi kimin dərsidir?! 
– Nikoladzenin. 
– Nikoladze sevdiyim sənətkarlardan biridir. Əminəm ki, onu sən də sevəcəksən. 
– Sevirəm!
– Əgər sevirsənsə, onu dərindən başa düşməlisən. Nikoladze bəlkə də yaxşı müəllim deyil, 

ancaq yaxşı sənətkardır. 
Bəhruz ondan ayrılıb, uzun dəhlizə çıxdı, Nikoladzenin birinci mərtəbədə yerləşən 

emalatxanasına doğru getdi, mərmər pillələri düşüb, Polenovun “Göl” tablosunun önündən keçdi, 
elə bu zaman Mariya Patiyeva ilə üz-üzə gəldi. 

– Salam, Bəhruz! 
– Salam! – Bəhruz ötüb keçmək istəyəndə Mariya onun qolundan tutub saxladı, gözlərinin 

içinə baxıb ciddi halda soruşdu:
– Nə olub sənə?!
– Heç...
– Hamısını başa düşürəm, Bəhruz, anlayıram ki, Nazlını çox sevirsən, unuda bilmirsən. Ancaq 

məni heç cürə başa düşmək istəmirsən. Yəqin ki, heç zaman başa düşməzsən də! Hələlik, Bəhruz!
 – Hələlik!
Nikoladzenin emalatxanasında, bir  küncdə əyləşən Bəhruz Mariyanın sözləri haqqında 

ikirləşirdi. Elə xəyala dalmışdı ki, hər şeyi unutmuşdu. Müəllimin qarşısında dayandığını görsə 
də, öz aləmindən ayrıla bilmirdi. Müəllim mehribanlıqla və heyrətlə Bəhruza baxırdı. Tələbələr 
gülürdülər. Get-gedə bu gülüş qəhqəhələrə çevrildi. Bəhruz o yan– bu yana baxıb qızardı, 
Nikoladzenin mehriban üzünü görən kimi sakitləşsə də, dərhal ayağa qalxdı.

– Əyləş, oğlum, əyləş! – deyə Nikoladze əlini onun çiyinlərinə qoydu – Narahat olmağa 
dəyməz. Bil ki, xəyalsız sənətkar yoxdur!

Dedi, geri çevrilib, öz yerinə qayıtdı. Müxtəlif heykəllərlə dolu olan bu emalatxanadan 
işgüzarlıq əhval-ruhiyyəsi yağırdı. Bəhruz bu dəfə işləyə bilmir, hara baxırdısa, Mariyanın səsini 
eşidirdi. 

                                                       
5

Bəhruz Şeytanbazara yaxınlaşanda, uzaqda, ağ çadrada bir qızı görüb ildırım vurmuş kimi 
yerindəcə dayandı. Elə bu anda dünya gözlərində sehrləndi, təzə bir möcüzənin baş verəcəyini 
gözləməyə başladı. Ağ çadralı qız ona tərəf gələndə elə bildi Nazlıdır. Qız yanından ötüb keçdi, 
Bəhruz titrədi, insan-insana necə oxşarmış! Nazlı kimi qəşəng, təravətli, ağappaq. Kiminsə: 

– Təbrizə... Təbrizə... – qışqırığı Bəhruzu bu hisslərdən ayırdı. O yanda, divar dibində yerə 
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yatan, başlarını dik tutub ətrafa baxan dəvələrin cərgəsində dayanmış uzun əbalı bir adam var 
səsilə car çəkirdi. Bəhruz əlində kuzə, bağlama tutmuş çadralı qadınların, qara papaqlı, saqqallı, 
əbalı kişilərin yanından keçib, qaynayan bazarın taybatay açılmış qapısına doğru getdi. Qapının sol 
tərəində yükləri boşalmış bir neçə araba, onların böyründəcə aralığa alınmış on-on beş qoyun vardı. 
Burda qızğın alver gedirdi. Böyük, geniş bazar meydanının hər tərəindəki müxtəlif dükanların 
qarşısı adamlarla dolur, boşalırdı. Dükanlarla bazar qapısı arasındakı boş yerdə böyük bir dəstə 
dövrələmə nəyəsə tamaşa edirdi. Ondan azca aralıda isə xoruz döyüşdürənlərin səs – küyü aləmi 
götürmüşdü. 

Bəhruz qapıdan keçib bazarın gur yerinə girib gəzdikdən, albomuna bir neçə qaralama etdikdən 
sonra geri qayıtdı. Dərhal dipdiri bir qoyunu çiyninə alıb aparan bir qara papaqlı kişini çəkdi. Bazar 
meydanının aşağı tərəinə doğru addımladı və kərpic hasarın böyründə dayanıb, sinəsində saz 
oxuyan dərvişi gördü. Dərvişin səsi də, nəğməsi də Bəhruza tanış gəldiyindən marağlanıb irəlidə 
dövrələmə dayanmış adamların cərgəsinə yaxınlaşdı. Naxçıvanda, əvvəl Əlixan məhəlləsində, 
sonra bazar məscidinin qarşısında gördüyü dərviş idi. Bəlkə səhv edir?! Yox, işıqlı göy gözləri elə 
onunkudur ki, var. Açıq hava rəngli əbası da eyni ilə həminkidir. Bəhruz irəli çıxıb, bir az qabaqda 
dayandı. Cərgələr arasında  uşaqlar daha çox gözə dəyirdi. Dərviş isə hamını mehribanlıqla süzə-
süzə sazı bağrına basıb həvəslə oxuyurdu. Birdən nəğmənin ritmini dəyişdi. Dərviş onların ruhuna 
uyğun gələn məzəli bir nəğməni, məzəli bir hərəkətlərlə oxudu. Bəhruza Əlixan məhəlləsindən 
tanış olan bir nəğməni ikinci dəfə eşitmək xoş oldu. Nəğmə başa çatan kimi əl çaldılar, xüsusilə 
də uşaqlar. Dərviş əlini atıb bir torba götürdü. Bəhruz bildi ki, onun içindən ilan çıxacaqdır. Çıxan 
kimi cərgələrin arasından “ah” nidası keçdı. Maraqdan gözlər böyüdü. İlan dərhal dərvişə sarılanda 
heyrət daha da çoxaldı, sarıla-sarıla qalxıb gözləri qabağında başını dik tutdu, dilini çıxartdı. Sonra 
boşalıb toqqa kimi yerə düşdü və camaata doğru süründü. Təkcə Bəhruzdan başqa hamı qorxub 
həyəcan içində geriyə çəkildi. İlanın lap yaxınlaşdığını görəndə Bəhruz sarsıldı, qorxudan onu 
tər basdı. Yaxşı ki, ilan adəti üzrə geriyə döndü. Qorxu hissi keçdi, rahat nəfəs alan Bəhruz başını 
qaldıranda gözləri dərvişin gözləri ilə qarşılaşdı. Bayaqdan göy gözlərdən süzülən mehribanlıq 
işığı elə bil azaldı, narahat bir kölgə titrəməyə başladı. Cingilti ilə, dalbadal kəşkulə pullar yağış 
kimi töküldü. Dərviş ilanı torbaya qoyub, bağladı. Bəhruz ətrafa dağılan camaatın arasından keçıb 
ona yaxınlaşdı, hörmətlə salam verdi. Dərviş salamı alıb şübhəli-şübhəli baxdı:

– Məndən nə istəyirsən?– yavaşca soruşdu.
– Yəni məni tanımadın?! 
– Niyə tanımadım, Naxçıvandakı oğlan deyilsən?
– Bəli.
– Niyə məni izləyirsən, dalıma düşürsən?!
– Nə izləyirəm, nə dalına düşürəm. Burada təhsil alıram. Bazara gəldim, gördüm camaat 

yığışıb... Səni görən kimi tanıdım. 
– Tilisdə harda oxuyursan?! 
– Rəssamlıqda. Şəkil çəkirəm.
– Yəni elə məktəb var?
– Var. Təzə açılıb.
        Dərviş ona mənalı-mənalı bir də baxdı, deyəsən, inanmırdı. 
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– Nə çəkmisən, göstər görüm.
– Bax! – Bəhruz albomunu açıb göstərdi. 
– Pis deyil! – deyə dərviş Bəhruzun karandaşla çəkdiyi şəklə baxdı. Çiynində qoyun aparan 

kişi... Bu adamı Şeytanbazarda görmüsən?!
– Bəli.
– Mənim səndən gözüm su içmirdi...
– Niyə ki?!
– Nə bilim, indi aləm bir-birinə qarışıb, cibəgirən var, cəsus var, oğru var... hər yerə baxırsan 

gündə bir çaxnaşma... Məzhəb itib, hökumət gündə bir qanun çıxarır, orda qırğın, burda qırğın...ona 
görə də şübhələndim səndən...

Dərviş Bəhruza diqqətlə, məna ilə bir də baxdı. Deyəsən, yavaş-yavaş ona inanırdı. Gəncin 
qarayanız üzündən, iri gözlərindən, dalğalı gur saçlarından, bir sözlə bütün varlığından təmizlik, 
səmimilik yağırdı və belə bir insana inanmamaq olmazdı. Özü də bu gənc heç kəsə bənzəmirdi: 
qəribə sakit danışığında, mehriban, isti baxışında, zərif hərəkətlərində  sehirli bir cazibə gizlənmişdi.

– Nə vaxt Naxçıvana gedəcəksən?! – Bəhruz ondan maraqla soruşdu.
– Bilmirəm.– Dərviş çiyinlərini atdı – Çünki İrəvana, Dərbəndə, sonra Şirvana, Təbrizə 

gedəcəyəm.
– Demək, səni daha görməyəcəyəm. 
– Bilmək olmaz. Dağ-dağa qovuşmasa da, insan insana rast gələ bilər. Bu günki kimi...
– Elə bilirəm ki, təkcə dərviş deyilsən!
– Bəs nəyəm?! – dərviş diksinib yenə şübhəli Bəhruza baxdı. 
– Çünki o biri dərvişlərə bənzəmirsən.
– Səhv edirsən, qardaş! Dərvişlikdən başqa sənətim yoxdur. Bir də uşaqları çox sevirəm. 

Onlar üçün nəğmələr oxuyuram. Oyunlar çıxarıram.
– Səni uşaq vaxtı da görmüşəm.
– Harada?! 
– Naxçıvanda, Əlixan məhəlləsində, Tək armudun yanında, ağ binanın önündə... 
– Hə, orda çox oluram! – dərviş torbasını çomağının ucuna keçirib çiyninə qaldırdı – hələlik, 

cavan oğlan!
– Hələlik! – Dərviş Tilis küçəsində, camaatın arasına qarışıb bir anda gözdən itdi.
                                                          

6

Onun Tilisdəki tələbəlik həyatı gözəl, mənalı, sakit günlərlə keçib gedirdi. Bir də gözünü 
açanda özünü Naxçıvanda, doğma həyətdə, alça ağacının yanında gördü. Sərgi açmaq istəyirdi, 
bu məqsədlə qapısı həm həyətə, həm də küçəyə baxan otağı Şirin xanımın köməyi ilə boşaltdı. 
Qonşuluqda yaşayan balaca bir oğlan – Adil onun köməyinə gəldi. Şirin xanım Hürnisəni səslədi, 
qız həyətə girəndə Bəhruz gözlərinə inanmadı. Hürnisə dəyişmiş, böyümüş, ətə-qana dolmuşdu. 
Şirin xanımın yanında dayanıb çəkinə-çəkinə:

– Xoş gəlmisən, Bəhruz dadaş! – dedi. 
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– Xoş gördük, Hürnisə, maşallah daha böyük qız olmusan!
Hürnisə tezliklə Bəhuzun ən yaxın köməkçisi oldu. Şəkillərini onun və Adilin köməyilə 

çərçivəyə saldıqdan sonra onları özü otaqdan asırdı. Hazırlıq başa çatdıqdan sonra Bəhruz sərgi 
otağına heç kəsi buraxmırdı. Sonuncu gün Adil dözə bilməyib gizlicə içəri girdi. Bəhruzu içəridə 
görüb ürəkləndi. Gözü dörd oldu. Otağın hər tərəində naxışlı çərçivələrin içində bir-birindən gözəl, 
əlvan, rəngarəng şəkillərin düzümünü görüb uşaq heyrəti ilə:

– Oy... – deyə səsləndi, gözləri böyüdü, işıqlandı – nə qəşəngdir!
Adil onun ilk sərgisini görən ilk adam oldu. Bəhruz elə sevindi ki, oğlanı bağrına basdı. 
O gün gözləməkdən Bəhruzun gözünün kökü saraldı, heç kəs gəlmədi. İkinci, üçüncü gün də 

heç kəs gəlmədi.
Həyəcan içində otağa girən Hürnisə:
– Gəldilər! – deyə sevinclə qışqırdı. Mütəkkəyə söykənib Haça dağı çəkən Bəhruz albomu 

xalçanın üstünə atıb, ildırım kimi sıçradı, həyətə çıxmağı ilə sərgi otağına girməyi bir oldu. İçəridə 
iki nəfər vardı; ikisi də cır-cındır içində. Bəhruz başa düşdü ki, onlar ya bazarın, ya da məscidin 
dilənçiləridir. Bir kənara çəkilib başını aşağı dikdi.  Bu vaxt küçə qapısına kölgə düşdü.Kölgə 
böyüdü, yaxınlaşdı, Bəhruz başını qaldıranda qarşısında o gün axtardığı qoca dilənçini gördü. Nə 
kökə düşmüşdü: ovurdları batmış, yanaqlarının sümükləri çıxmış, dağınıq, ağappaq gur saçları 
çiyinlərinə qədər tökülmüş və əcayib bir görkəm almışdı. Qupquru, damar-damar, qabıq-qabıq 
uzun əlləri budaq kimi sallanmışdı. Bəhruz onu dərhal tanısa da, birdən birə dillənə bilmədi, susub 
baxdı. Qoca dəli bir qəhqəhə çəkdi:

– Oğul, məni tanımadın?! 
– Tanımışam.
– Görürsən, hələ Naxçıvanın tozu olmaq istəmirəm.
– Nə bildin ki, sərgim açılıb?!
– Bazarda eşitdim.
– Xoş gəlmisən, buyur, tamaşa elə.
Qoca dilənçi dörd gözlə sərgiyə baxmağa başladı. Birdən Narbənd ağacını təsvir edən rəsmi 

yoldaşına göstərib:
– O ağac budur! – deyə qollarını göyə qaldırdı – Budur! Gözümün qabağında çəkib!
– İlahi...–  deyə o biri dilənçi başqa lövhənin önündə dayanıb əllərini göyə qaldırdı – kərəminə 

min şükür! Sənin qüdrətindir, iradəndir bunlar! 
İki gün sonra sərgiyə Əliqulu Nəcəfov gələndə, Bəhruz sevinib onun üstünə cumdu.
– Əliqulu dayı! – deyə qışqırdı – Xoş gəlmisən! – Qollarını  açdı, Əliqulu Nəcəfov Bəhruzu 

qucaqladı.
– Qiyamət iş görübsən, mərhəba! – dedi. 
Şirəlibəy onun gəldiyini görən kimi qapıda göründü, bağrına basıb, əl-ayağa düşdü.
 – Canım – gözüm...–  Əliqulu Nəcəfov yarı ciddi, yarı zarafat dilləndi – Mən sizə yox... 

sərgiyə baxmağa gəlmişəm.
– Sərgi öz yerində, dostluq da öz yerində!
Şirəlibəy onu tərk etsə də, Bəhruz Əliquludan ayrıla bilmədi. Böyründə dayanıb bəzi suallarına 

cavab verirdi. Bir portretin önündən keçəndə, Əliqulu Nəcəfov ayaq saxladı:
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– Məhəmməd peyğəmbərin də şəklini çəkmisən?! 
– Çəkmişəm. Hələ yenə çəkəcəyəm. 
– Dinə belə inanırsan?!
– Bilmirəm. Amma hamı allaha, peyğəmbərə inanır.
– Düzdü, hamı inanır. Camaat bilsə ki, sən peyğəmbərin şəklini çəkmisən,bu sərgini müqəddəs 

pirə çevirər. Mənim üçün onsuz da pirdir!
Gülə-gülə əllərini Bəhruzun kürəyinə vurdu. Şirəlibəyin həyətdən tez-tez boylandığını görüb:
– Atan yaman narahatdır! – pıçıldadı -Yəqin plov sifariş verib!
– Bəs onsuz olar, Əliqulu dayı?! 
– Ay şeytan, sən də atan kimisən, qonaq-qara sevən olacaqsan. 
Şirəlibəy dözə bilməyib həyətdən səsləndi:
– A balam, harda qaldınız, gəlin görək! Şirin xanımın çayı soyuyur...
                                            

7

Bəhruz sərgidən doğan kədərini unutdu, çünki gələnlərin sayı çoxalmışdı, onların arasında 
xurcunlu kəndlilər də, ayaqyalın dilənçilər də, bəylər də, bazar satıcıları da, tacirlər də, uşaqlar da, 
hətta ara-sıra qadınlar da, qızlar da olurdu. Bir gün isə, mötəbər bir şəxsin gələcəyini Bəhruza xəbər 
verdilər. Bu xəbəri gətirən gödək boylu, daz başlı, səliqəli geyinmiş, bir bəyzadə irişə-irişə:

– Gəda-güdanı yığıb eləmə! – dedi – Bil ki, sən böyük şərəfə nail olursan! Eşitdin?!
– Eşitdim, bəy!
İki saat keçdikdən sonra həmin bəyzadə daz başının tərini silə-silə həyəcanla qapıdan içəri 

girdi:
– Hazır olun! – deyə-deyə otağı dörd gözlə süzdü, Bəhruza sarı döndü– Qonağın pişvazına 

çıx, tez elə!
Bəhruz küçəyə çıxanda,  o başdan asta-asta gələn faytonu gördü. 
Bəyzadə yaylığını cibinə soxub irəliyə çıxdı. Od rəngli atlar tanıyırmış kimi, onun qarşısında 

dayandı. Fayton elə təzə idi ki, işıq saçırdı. Yanları naxışlı idi. Oturacaqlarına ağ, tüklü, yumşaq 
qoyun dərisi, söykənəcəklərinə xalılar döşənmişdi. Faytonun qarmon kimi açılan, bükülən üst qatı 
havanın isti olmasına baxmayaraq örtülmüşdü. Daz başlı bəyzadə yüyürüb faytondan düşən ağ ipək 
köynək geymiş, qotazlı göy qurşaq bağlamış, yekəpər saqqallı bir adamın qarşısında əyildi:

– Buyur, xan! – dedi, əli ilə sərgi otağını göstərdi. Şəkilləri çəkən oğlan da burdadır. 
Faytondan ağappaq paltarda bir qız da düşdü. Güllü kələğayısı olsa da, başını, üzünü örtməmiş, 

çiyinlərinə, qollarına salmışdı. Səliqə ilə daranmış qapqara saçlarının hörükləri bir yerə yığılmışdı. 
İlk gəncliyin təravəti ilə dolu dəyirmi, qəşəng sifətində bapbalaca təzəcə bir xal dərhal gözə dəyirdi. 
Xırda gözləri sifətinə yaraşırdı. Əlində yelpazə tutmuşdu.

Xan asta yerişlə Bəhruza yaxınlaşıb, hörmətlə və ehtiramla baş əydi. “Bu ki, Cəfərqulu xandır” 
deyə Bəhruz ikrindən keçirdi, dərhal da: 

– Xoş gəlmisiniz, xan! – deyə onu otağın açıq qapısına dəvət etdi, həm də üzünü qıza tərəf 
çevirdi:

– Buyurun, xanım!
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Cəfərqulu xan bir anlıq tərəddüd içində böyründə dayanan qıza baxdı, sonra ağır hərəkətlə 

otağa keçdi. Qız da arxasınca! Daz bəyzadə onların ətrafında fırlanır, gah izah etmək istəyir, gah 
qulluq göstərir, gah da yaltaqcasına üzlərinə gülürdü. Bütün şəkilləri gözdən keçirdikdən sonra xan 
qızına baxıb:

– Hansı xoşuna gəlir?! – soruşdu. 
– Hamısı!
– Düz deyirsən, yaxşı şəkillərdir!
– Ən çox bu xoşuma gəlir– deyə qız otağın sağ divarındakı Haça dağın şəklini göstərdi. Sulu 

boya ilə işlənən şəkildə dağın əzəməti, nəhəngliyi gözəl verilmişdi. Cəfərqulu xan o şəkilə bir də 
diqqətlə baxdı və dedi:

– Bizim dağlardır! Gözəl çəkib!
Bəhruzun bir gözü qızda qalmışdı, qızın şəkillərə baxmasında təkcə maraq yox, həm də 

daxili ehtiyacdan doğan sevgi vardı. Qəribə o idi ki, gülümsünəndə xalı yoxa çıxır, hələ uşaqlığını 
itirməyən qəşəng üzü işıqlanırdı. Cəfərqulu xan Haça dağdan gözünü çəkmək istəmirdi. Bəhruza 
tərəf çönüb dedi:

– O şəkli alıram! Bilirəm ki, qiyməti yoxdur, nə qədər versəm yenə azdır! 
Cəfərqulu xan bəyzadəyə şəkli aparmağa işarə vurdu. Bəhruz onu divardan alıb verəndə,   

qeyri – ixtiyari qıza tərəf döndü. Qız onun baxışlarını görüb gülümsündü, yenə xalı itdi və üzü işıqla 
doldu. Bəyzadə şəkli götürüb qabağa düşdü. Qız getmək istəmir, yenə şəkillərə baxır, Cəfərqulu 
xanın qulağına nəsə pıçıldayırdı. Hər ikisi Bəhruza təşəkkürünü bildirib tələsmədən otağı tərk 
etdilər. Əvvəlcə faytona Cəfərqulu xan, ardınca isə qızı qalxdı. Qız fayton tərpənəndə geriyə – 
Bəhruza tərəf boylandı, gülə-gülə əlini yellədi. Bəhruz yerində mıxlanmış kimi uzun müddət 
onların dalınca baxa-baxa qaldı.

Hətta qarşısında dayanmış Adili belə görmürdü. Adil altdan yuxarı heyrətlə ona baxırdı.
– Bəhruz! – Adil dilləndi – Hürnisə... huşunu itirib.
– Nə, nə dedin?!
– Hürnisə...
– Harada?! 
– Öz həyətlərində.
Zavallı qızcığaz!  Bəhruz həyətə girəndə qonşu qadınların əhatəsində, onun halsız halda 

dəhlizdə uzandığını görüb:
-Su... Su gətirin – deyə dərhal qızın başını tutub yuxarı qaldırdı. Ağarmış üzünə su səpdi,  

Hürnisə diksinib gözlərini açdı. 
– Yatağa uzadın, dincəlsin. Adil, gəl kömək elə...
Bəhruz ilk dəfə idi ki, Hürnisənin yaşadığı bu evə, bu otağa girirdi. Yerə rəngi solub getmiş 

köhnə palazlar döşənmişdi. Küncdəki ucuz, qədim sandığın üstünə mitili çıxan yorğan-döşəklər 
yığılmışdı. Otaqda daha heç nə yox idi. Bu yoxsulluqdan ürəyi sıxılan Bəhruzun gözləri yavaş-
yavaş özünə gələn Hürnisənin sifətinə dikilmişdi. Bu qarayanız sifətdə kölgəli bir kədər titrəyirdi. 

Bəhruz Hürnisəni Adilə tapşırıb ağır kədər içində geriyə qayıtdı. Alça ağacının böyründə 
əyləşib xəyala qapıldı.
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                                                  BEŞİNCİ HİSSƏ

                                                           
1  

     
Bəhruz Tilisə getməyə hazırlaşırdı.
Cəfərqulu xanın qızı ilə sərgiyə gəlməyi qeyri-adi hadisəyə çevrildi. Hər yerdə bu barədə 

söhbət gedirdi. Bundan sonra sərgiyə gələnlərin içində başqa xanların, bəylərin özləri, övladları da 
olurdu. Hamısı da ondan şəkil alırdı. 

Havalar möhkəm isti keçirdi. Küçədə  gedərkən istidən adamın üzü qarsıyırdı. Amma tər 
gətirmirdi. Bəhruz bunu çoxdan başa düşmüşdü, ona görə də günəşin ən şıdırğı vaxtında belə şəhərə 
çıxmaqdan qorxmazdı. 

Belə isti günlərin birində Bəhruz balaca Adillə şəhəri dolaşıb, bazarlıq edib geri qayıdırdı. Bu 
zaman iynə ucu boyda yağış damlaları töküldü və bu hamı üçün möcüzəyə bərabər oldu.

Bəhruz sərgi otağına girəndə, ipək, göy köynək geymiş yaraşıqlı, nazik bığlı bir gənc ona 
tərəf gəldi. Gülə-gülə əl uzatdı, sonra qapının yanındakı Nazlının bir neçə il bundan əvvəl çəkdiyi 
portretini göstərib dedi:

– Mən bu şəkli almaq istəyirəm.
Bəhruz sarsıldı, birdən-birə cavab verə bilmədi, dünya başına dolandı, çünki bunu heç cürə 

gözləmirdi, Nazlının portretini satmaq üçün sərgiyə qoymamışdı. Bu təklif isə onu çıxılmaz 
vəziyyətə salmışdı. Başını qaldırıb üzdən çox tanış gələn gəncə baxdı. Gənc Bəhruzun tərəddüdünü 
duyub:

– Nə oldu sizə?! – yenə gülə-gülə soruşdu – Narahat olmayın, Bəhruz bəy, mən səni də, atanız 
Şirəlibəyi də yaxşı tanıyıram. Adım Əkbərdir, Əkbər bəy...

-Tanıyıram, eşitmişəm, bu şəkil sizə layiq deyil, ağam. Baxın, daha yaxşı şəkillər var, buyurun, 
seçin, alın!

– Yox, mən bunu almaq istəyirəm.
– Onu satmıram.
– Qorxmayın, xəsislik etmərəm. Neçə desəniz, o qədər də verərəm. 
– İnanın, Əkbər bəy, ciddi sözümdür, satmıram.
– Üç qat artıq verərəm.
– Yox, ağam! İnciməyin, Əkbər bəy, bu, mənim üçün əziz şəkildir.
– Demək belə... Pəs otuz qat artıq versəm, onda necə?
– Ağam, Əkbər bəy, dünyanı versəz də onu satmaram!
– Xub... xeyli xub... – deyə gənc pərtliyini gizlətmək istəsə də bacarmadı, yanaqları qızardı. 

Barmaqlarını oynada-oynada şəkilləri bir də gözdən keçirib dedi:
– Xoşuma gəldiniz, Bəhruz!
– İnciklik olmasın, bəy!
– Arxayın ola bilərsən, səni başa düşürəm, yəqin ki, bu qız sənə çox doğma adamdır.
         Əkbər bəy qapıya sarı gedib əlini uzatdı, Bəhruzla xudaizləşdi və əlavə etdi:
– Bir şey lazım olsa qulluğunuzda hazıram!
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– Sağ olun, bəy!
Bəhruz onu ötürüb geri qayıtdı, qeyri-ixtiyari olaraq Nazlının portreti qarşısında dayandı. İndi 

başa düşdü ki, ona bəslədiyi sevgisi bir damcı da olsa azalmayıb.
                                                            

2

Məcid gəlmədi ki, gəlmədi.
Bəhruz qatarda gedirdi. Ürəyində Nazlı canlı bir varlıq kimi qalsa da, hardasa dumana, buluda 

bürünmüş əlçatmaz xəyala çevrilmişdi. Bu xəyal heç zaman ondan kənarda gəzmirdi. Naxçıvanda 
isə bu xəyalın həqiqət olmasını hər addımda gözləyirdi. Məhəllədə, küçədə, dükanda, bazarda ona 
oxşar bir qıza rast gələndə sarsılırdı. Qəribədir ki, Nazlı haqqında heç nə eşitmirdi. Hətta Hürnisə 
belə ondan xəbərsiz qalmışdı. Qəşəng atın belində, böyrü qılınclı, uzun şış papaqlı, bığlı, uca boylu 
çapar Məcid isə sanki qeybə çəkilmişdi. Bəhruz dönə-dönə eskizlərinə, qaralamalarına baxır, onun 
yolunu intizarla gözləyirdi. 

Hörüklü qızı görmək üçün Şahab məhəlləsindəki Süddü nənənin yaxınlığındakı küçədən yenə 
bir neçə dəfə keçib getmişdi. Nə ağ saçlı qocanı, nə qızı, nə də ərini görmüşdü. Hətta bir dəfə 
qocanın yerində,– daş üstündə əyləşib qapını, ətrafdakı kərpic naxışları çəkmişdi.

Qəlbində yurd salan bu nisgillə, həsrətlə, kədərlə Tilisə gəlib çıxdı. 
İndi Toidzenin ikinci dərsi idi, hamı kimi, Bəhruz da işləmək üçün hazırlığını görüb qurtarmışdı. 

Müəllim hələ gəlməmişdi. Lado Qudiaşvilinin qanı qara olduğundan bikef gəzirdi. Həmişə bic-bic 
qıyılan gözlərində qığılcımlar parlamırdı. Kosta bərk məşğul idi, heç kimə qarışmırdı. Revaz isə 
yenə sərkərdəlik edirdi:

– Uşaqlar, bir dəqiqə! – deyə səhnədən hamıya müraciətlə, onları sakit olmağa çağırdı – Bir 
dəqiqə qulaq asın, bir dəqiqə!

Eh, hamı Revaza öyrəşmişdi, kim idi ona qulaq asan? Onsuz da Revaz həmişə öz sözünü hay-
küy içində deyir. Elə hey qışqırır, tələbə dostlarını sakitliyə çağırırdı.        

Bu zaman Toidze xalatlı bir qadınla içəri girdi. Dərhal sakitlik çökdü. Onlar səhnəyə qalxanda 
Bəhruz maraq içində baxır, nəsə qeyri-adi bir şey gözləyirdi. Əvvəlki kimi Toidze ciddi görkəm 
almışdı, canlı naturadan çəkməyin qaydaları haqqında qısa məlumat verib, qadına tərəf getdi. Qadın 
xalatının düymələrini açırdı. Toidzenin sözlərini dinləyib başı ilə razılıq verdi və əynindən xalatı 
çıxartdı.   

Bəhruz ömründə ilk dəfə idi ki, çılpaq qadın görürdü, varlığından qəribə bir gizilti keçib getdi. 
Qadının ağappaq, zərif bədəni vardı, arxasını tələbələrə çevirib, qollarını yuxarı qaldırdı. Zərif, 
mütənasib çiyinlərini, qolları, incə nazik beli, düzgün, hamar, sağlam ayaqları, göppuş oturacaqları, 
baldırları, bədənindəki qəribə çökəklər, xətlər– bunlar birlikdə gözəllik yaradırdı, Bəhruz bu 
gözəlliyin önündə quruyub qalmışdı, Toidzenin izahatlarını belə dinləmirdi. Elə ki, karandaşı alıb 
hamı kimi, işləməyə başladı, bayaqkı hissləri bir anda yoxa çıxdı, hər şey onun üçün adiləşdi...

Tənəffüsdə hamı qadının bədənindən, onun gözəlliyindən danışırdı, qızğın mübahisə 
qopmuşdu.
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Bəhruz dəhlizə çıxdı, iki gün dalbadal Mariya Ratiyevanın dərsə gəlməməsinə görə nigaran 

qalmışdı. Özünə yer tapmırdı. Həmişə Mariyanın yanında əyləşən Kosta yaxınlaşıb, Bəhruzun 
əhvalını soruşdu:

– Pis deyiləm, Kosta, səndə nə var, nə yox?! 
– Mariya nədənsə gəlmir, ürəyimi yeyə-yeyə ikirləşirəm ki, görəsən nə olub?!
– İstəyirsən dərsdən sonra gedək onlara.
– Mən dünən getmişdim, qapını açan olmadı.
– Nə əcəb getmişdin, Kosta?!
– Yoldaşımız deyil?! – Kosta həm məna, həm də bic-bic gülüb uğundu – mən Mariyanı çox 

istəyirəm.
Dərs başlayanda hamı otağa doldu. Toidze yenə həmin qadınla gəldi. Qadın xalatını soyunub, 

bir kənara atdı, əvvəlki vəziyyətində dayandı. 
                                                       

 3

– Bax, Bəhruz – Mariya gülə-gülə dedi – Bütün Tilisi gəzirik, yoruldum demirik, yaxşı?!
– Yaxşı! – Bəhruz gülə-gülə razılaşdı. 
Tramvay. Sisianov küçəsi. Yoxuş. Tramvay ağzına kimi adamla dolu... Yavaş-yavaş yoxuşu 

qalxır. Bəhruz Mariya ilə arxada, ayaq üstə, pəncərədən baxır. Aşağıda Kür çayı, sahilin o tərəindən 
üstündə evlər olan hündür qayalar, sonra Narınqala, sonra şahzadə Tamaranın dəyirmi şəkilli 
Darınca qəsri. Burdan ovuc içi kimi açılan şəhər bütünlüklə, daha gözəl və daha əzəmətli görünür. 
Yenə qırmızı damlar, qüllələr, gümbəzlər... Metex qalası...

Gümüş kimi parıldayan çay. Bağlar – bağatlar, yaşıl düzənlər! Hər ikisinin albomu eskizlərlə, 
qaralamalarla dolmuşdu. Sonra Kür qırağının sahilləri. Balaca evciklər, daxmalar, balıqçılar, 
paltaryuyan qızlar, qadınlar... 

Bəhruz dayandı, Kürün sahilində iri daşın üstündə paltar ovxalayan diribaş, gözəl bir qız 
çevrilib ona baxdı, dizə qədər suya girən qızın qəşəng ayaqları ağarırdı, bunu görən kimi paltarının 
yığılmış ətəklərini buraxdı və ayaqları görünməz oldu. Sonra yenə Bəhruza baxdı. Bəhruz gürcücə 
salamlaşdı, qız başını tərpədib gülümsündü:

– Mən gürcü deyiləm – deyə təmiz Azərbaycan dilində sözə başladı.– Sizə nə lazımdır, 
qardaş?!

– İcazə versən şəklini çəkərdim.
– Niyə?! – Paltarı sıxa-sıxa qız sadəlövhcəsinə soruşdu – ikrin nədir?!
– Rəssamlıq məktəbində tələbəyəm. Bir azca dayansan səni paltar yuyan yerdə... 
– Yox, yox! – qız onun sözünü kəsib, hirsli – hirsli baxdı – biabır olmaq istəmirəm. Lazım 

deyil. Çəkməyin!
Bəhruzun israrı bir nəticə vermədi, qız tez – tələsik paltarlarını yığışdırıb, qaşqabağını töküb, 

ona baxmadan çıxıb getdi. Bəhruz arxaya çevriləndə Mariyanı görmədi, Kür sahili boyunca heç kəs 
gözə dəymirdi. Bəhruz dikdiri qalxdı. Uzaqda, almanların yerləşdiyi daxmaların böyrü ilə gedən 
Mariyanı güclə tanıya bildi, ardınca qaçıb Mixaylovski küçəsində ona çatdı.

– Yaxşı, hirslənmə! – Bəhruz Mariyanın azca yumşaldığını duyub, qoluna girdi, könlünü 
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almağa çalışdı. Uzaqdan Didubi kilsəsi görünürdü, kilsəyə xeyli qalmış qarşılarına Müctəhid bağı 
çıxdı. Bu bağ Tilisin ən gözəl və ən qədim bağlarından biri idi.

– Bağa gedək?!
– Gedək, bərk yorulmuşam.  Bir az dincimi almaq istəyirəm. 
Bağın kərpicdən hörülən naxışlı, alçaq hasarının böyrü ilə gedib başdan-başa sarmaşıqlara 

bürünmüş qoşa qapıdan keçib bağa girdilər. Bağ, nə bağ, nə payız, nə də qışın nəfəsi sanki ona 
toxunmamışdı, yamyaşıldı. Sükut içində uzanan boş, kimsəsiz xiyabanlar yaşıllıq içində itmişdi. 
Bağ onlara isti gəldi, bayaqkı soyuq sanki yoxa çıxmışdı. Mariya da daha acıqlı deyildi. Bir tərəi 
sınmış skamyada əyləşib etüd çamadanını yanına qoydu. 

– Nə gözəl bağdır– dilləndi – cənnətdir elə bil. İstəyirəm, Bəhruz, məni çəkəsən!
– Mariya! – deyə səslənəndə onun çevrilməsi və təbiət bağında çəkilmiş rəsmini görüb 

diksinməsi bir oldu. Bəhruz heyrətlənən Mariyanın üzündə maraq işığı gördü.
– Heç inana bilmirəm, Bəhruz. Yəni sən çəkmisən?! Nə vaxt, harda?! 
– Təbiət bağında.
– Bəs niyə mənə göstərməmisən?!
– Bilmirəm.
– Mənə verərsən, həmişəlik xatirə kimi qalsın...
– Yox. 
– Niyə?!
– Çünki... çünki – Bəhruz kəkələyib susdu, gözlərini uşaq kimi yerə dikdi. Sükutu Mariya 

pozdu: 
– Üşüdüm, gedək daha – ayağa qalxdı – qoy şəkli alboma. İncimirəm, görünür şəklim özümdən 

qiymətlidir. 
Axşam düşürdü . Bu dəfə Mariya qoluna girib ona sıxındı. Hava sərtləşmişdi, elə bil qışın 

qapı ağzında olduğunu xəbər verirdi. Bəhruz mənalı-mənalı Mariyaya baxdı:
– Fayton tutum?! 
– Nə ağıllı oğlansan! 
– Faytonda Mariya yenə də ona sığındı və qulağına pıçıldadı:
– Mən səni çox istəyirəm, Bəhruz! – üzünü onun kürəyində gizlətdi. Bəhruz üçün bu o qədər 

də gözlənilməz deyildi, sakit dayansa da, hardasa, dərinlikdə yüngül bir təkan duydu, bu təkan 
da ötüb keçdi. Fayton dayananda, Bəhruz birinci düşüb Mariyanın əlindən tutdu və onun aşağı 
enməsinə kömək etdi. Mariya dərhal qapını açdı, işığı yandırdı. Bəhruz otağa girib bir küncdə 
dayandı.

– Niyə orda durmusan?
Bəhruz getmək istəyirdi, amma bunu deməyə dili gəlmədi. Yeməkdən, azacıq şərabdan sonra 

bu istəyi heç yada düşmədi, Mariya açılmış çarpayısında əyləşıb əllərini Bəhruza sarı uzadanda, 
dərhal ona yaxınlaşıb ağ, çılpaq qollarından tutdu.

– Bəhruz, əzizim! – deyə başını qaldıran Mariya pıçıldadı – Şəklimi niyə çəkmisən, düzünü 
de, gizlətmə məndən, bir damcı da olsa, məni sevirsənmi? Bəhruz, niyə dinmirsən?

Bəhruz əyildi, üzünü Mariyanın üzünə yaxınlaşdırıb dodaqlarını pıçıldayan dodaqlarına to-
xun durdu. Bu, bir an çəkdi, Mariya xalatını çıxarıb, çarpayının başına atdı, yorğanın altına girə-girə:
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– Gəl, yanımda uzan – dedi. Bəhruz Mariyanın ağappaq, gecə köynəyindən pırtdayıb çıxan 

iri döşlərini görəndə, titrədi. Ömründə ilk dəfə idi ki, qadınla belə yaxınlıq edirdi. Ona görə də 
paltarını soyunub yatağa girəndə də özünü ələ almağa çalışdısa da bacarmadı. Mariya azca dikəlib 
ona baxdı. Bəhruz əlini Mariyanın kürəyində gəzdirdi, necə oldusa, gecə köynəyi dartıldı, qadının 
çılpaq bədəni titrədi. Mariya ona sıxıldı.Otaq qaranlıq idi. Bayaqdan bəri nə baş vermişdisə, hamısı 
ona möcüzə kimi gəlirdi. Bu möcüzənin sehri onun ürəyində qalmışdı.

                                                               
4

Bir neçə gün sonra Bəhruzun gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Tənəffüs vaxtı kimsə onu 
çağırtdırdı. Bəhruz mərmər pillələri düşüb aşağı mərtəbədə, qapının yaxınlığında üç qızın dayandığını 
görəndə özünü itirdi. Dərhal da varlığını dərin maraq bürüdü. Ortada dayanan qız o birilərindən 
həm gözəl idi, həm də yaxşı geyinmişdi. Başına qoyduğu qəhvəyi rəngli dəyirmi şlyapa, uzun 
paltarı, paltarın üstündən geydiyi bahalı arxalığı ilə uyuşmasa da qızın gözəlliyi, qəşəng ağ üzü hər 
şeyi unutdururdu. Bəhruz onlara yaxınlaşıb, şlyapalı qəşəng qızın önündə dayanıb, şaşırmış halda 
salam verdi. Qız gülümsündü, bütün sifəti işıq içində yandı: gözləri də, yanaqları da, dodaqları da! 
Üzünün qəşəngliyi, zəriliyi, təravəti ilə birlikdə bu işıq ona xüsusi məlahət və cazibədarlıq gətirdi. 

– Salam, Bəhruz!– dedi– Deyəsən məni tanımadınız?!
-Yox!
– Cəfərqulu xanın qızıyam. Yadınızdadır, sərginizə baxmağa gəlmişdim, atamla...
– Bəli, yadıma düşdü. Dəyişmisiniz. 
– Yox, Bəhruz, dəyişməmişəm. Başqa paltar geyinmişəm. Elə həmin gördüyünüz qızam. 
– Tilisə nə əcəb gəlmisiniz?!
– Burda təhsil alıram. Qızlar gimnaziyasında. Siz necəsiniz?
– Pis  deyiləm, sağ olun!
– Bəlkə bir şeyə ehtiyacınız var, atamdan yanınıza gəlmək üçün icazə almışam, o da sizinlə 

maraqlanır, düzünü deyin, atam bir-iki gün hələ şəhərdədir, kömək lazım olsa...
– Yox, razıyam, sağ olun, minnətdaram. 
Bu zaman Mişa Çiaureli Bəhruzun böyründə dayanıb, qızları heyranlıqla süzə-süzə:
– Tanış elə bizi, Bəhruz! – dedi. Gözləmədən dərhal məzə ilə əlini uzatdı -Artist, rəssam 

Mixail Çiaureli... 
Şlyapalı qız yenı işıq dolu təbəssümlə onun əlini sıxa-sıxa astaca:
– Narınc! – dedi və əlavə etdi – Mən sizi tanıyıram. Yayda Orta Çalada görmüşəm. Gürcü 

artistlərinin konsertində. Gözəl çıxış etdiniz.
– Eşitdin, Bəhruz, eşitdin! – Mişa Çiaureli fərəhləndi.– Məni sizin Azərbaycan da tanıyır.
Daha dayanmadı, yuxarıya – ikinci mərtəbəyə qalxdı. Bəhruz bildi ki, Mişa tələbə dostlarına 

hər şeyi məzə ilə, ikiqat uydurma ilə çatdıracaqdır. Narınca baxıb, onun qəşəng üzünü, yenə işıqlı 
təbəssümlə dolu olduğunu görüb dedi:

– Sizin şəklinizi çəkmək istəyərdim.
– Bu mənim üçün böyük şərəfdir, Bəhruz! Sizin rəsminiz onsuz da Naxçıvanda, bizim evdə 
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var. Özü də onu yataq otağımda, çarpayının üstündəki divardan asmışam. Bildiniz hansı rəsmi?! 
Uzaqda  görünən dağları... Haça dağı... Mən gimnaziyanın yanında, pansionda yaşayıram, bax, 
bu rəiqələrimlə birlikdə. Buyurun, qonaq gəlin, dostlarınızı da götürün, indicə bizimlə görüşən, 
Çiaurelini də, kimi istəsəniz... hələlik, Bəhruz, gözləyəcəyəm! 

– Sağ olun, Narınc, gələcəyəm.
Bəhruz qızları küçəyə qədər ötürdü, küçədə isə onları fayton gözləyirdi. Faytona minəndə, 

Narınc bir an geriyə– qapı ağzında dayanan Bəhruza baxdı – hələlik – deyə əlini qaldırdı, Bəhruz 
da eyni hərəkətlə cavab verdi. Narıncın üzündəki təbəssümü, sönməyən işığı ürəyində qaldı. Fayton 
daş küçədə səs sala-sala uzaqdlaşdı. Dərslərdən sonra Bəhruz yenə Tilisi gəzməyi qət etmişdi. Odur 
ki, Qolovanski küçəsindən keçə-keçə hansı tərəfə getmək haqqında ikirləşirdi, birdən qarşısına 
çıxan Olqinski küçəsinə döndü. Hər iki tərəi kərpic hasar olan, qarşısından iri rəngli darvazalar, 
qapılar çıxan bu küçə dağ ətəyinə doğru uzanırdı. Bəhruz arxasında səliqə-səhmanlı,həyət, həyətin 
başında ikimərtəbəli, şərq üslubunda, uzun eyvanlı bir bina olan qara rəngli dəmir hasarın qarşısında 
dayandı. Sıra-sıra düzülmüş uzun dəmirlərin– hasarın arasından hər şey görünürdü: həyətdəki 
ağaclar, qızılgül kolları, payız çiçəkləri, ikinci mərtəbəyə qalxan, üstü örtülü pilləkan, naxışlı, 
bəzəkli sürahilər, uzun eyvanın sütunları, sütunlar arasındakı şəbəkələr... Kimsə, hardasa tar çalırdı, 
bu səsin həzinliyi altında Bəhruz tələsə-tələsə qaralamalar çəkirdi. Böyründə kiminsə dayandığını 
duydu, üzünü tük basmış, gözləri hədəqəsindən çıxmış, əcaib bir adam əyilə-əyilə onu başdan-
ayağa, sonra da ayaqdan-başa süzdü. Bəhruz qorxdu, gözlərini ondan– şalvarı əzik-üzük, ayaqları 
yalın, başı qırxılmış bu adamdan çəkə bilmədi. Bu adam əllərini bir– birinə vura-vura qələtən 
elə dəli qəhqəhə çəkdi ki, Bəhruzun tükü ürpəşdi. Elə bərkdən gülə-gülə də uzaqlaşdı. Bəhruz 
yuxarı məhəllədən enəndə axşam düşmüşdü. Saray küçəsinə gəlib, Banovski teatrının önündən 
keçdi. Bir də gördü ki, “simpatiya” restoranındadır. Stolların yanınan ötüb küncdəki stolda başını 
qolları arasına qoyub mürgüləyən bir adamın qarşısında əyləşdi. Albomu açıb onu bu vəziyyətdə 
çəkməyə başladı. Mürgüləyən adam yavaş-yavaş başını qaldırdı. Yorğun, əzgin, yuxulu olsa da, 
diriləşən, canlı gözləri Bəhruza dikildi. Bəhruz albomu örtüb özünü itirdi, ancaq qarşısındakı 
adamın gözlərində qəzəb yox, mülayimlik, yazıqlıq görüb sakitləşdi.

– Kimsan?! – gürcücə soruşdu.
– Tələbəyəm. – Bəhruz da gürcücə cavab verdi.
– Rəssam olmaq istəyirsən?!
– Bəli!
– Duxanların divarlarındakı şəkilləri görmüsən?!
– Görmüşəm.
– Xoşuna gəlir?!
– Çox!
– Hansıları daha yaxşıdır?
– Şahzadə Tamara... Bir də, bir də Orta Çala gözəlləri...
Bəhruz müsairinin çallaşan saçlarına, qırışlar basmış geniş alnına, düşüncəli, ikirli-kədərli 

sifətinə diqqətlə baxdı. Qısa söhbətdən sonra bu adam xəyala daldı, dodağında solğun təbəssüm 
doğdu və azca keçməmiş itdi. Sonra kədər içində yenə başını qolları üstünə qoydu, mürgüləmək 



 

354

İthaflar
istəyirdi ki, şvesar gəlib, onu silkələdi, zorla, darta-darta götürüb apardı. Bəhruz baxa-baxa qaldı, 
bilmədi ki, bayaq qarşısında dayanan adam əsərlərinə heyran olduğu böyük gürcü rəssamı Niko 
Pirosmanidir. 

5

Yay gəldi, Bəhruz bu dəfə Naxçıvana yox, tələbə dostları ilə müəllim Toidzenin rəhbərliyi 
altında təcrübə məşğələsinə – Krıma yola düşdü. Ömründə ilk dəfə idi ki, dəniz görürdü, sahildə 
dayananda üzündə elə qəribə heyrət doğdu ki, ona baxan dostlarını gülmək tutdu. Onlar uzun 
müddət bu barədə deyib-gülüb zarafatlaşırdılar. Krım təbiətini çəkmək Bəhruz üçün vətən təbiətini 
çəkmək demək idi. Hər rəngdə doğma torpağının nəfəsini duyur, işlədikcə Naxçıvan, Araz, Haçadağ 
xəyalından çəkilmirdi. O vaxt Krımda Bəhruzun bütün tələbələrlə və müəllim Toidze ilə birlikdə 
çəkdirdiyi foto-şəkil indi incəsənət muzeyində yadigar kimi qalır.

Krımdan qayıtdıqdan sonra çətin və qızğın günlər başlandı. Təzə əsərlərin müzakirəsi, həm 
gündüz, həm axşam məşğələlər, Əliqulu Qəmküsarın narahatlığı, atası Şirəlibəyin, daha sonra 
babası Əşrəfbəyin gəlməsi, başqa hadisələr yuxu kimi keçib getdi. Əsərlərin müzakirəsi zamanı 
Toidzenin və Lonqonun onu təqdir etməsinin sevinci uzun müddət qəlbində soyumadı. 

İndi italiyalı müəllim Lonqonun dərsi idi. Arıq, üzünün əzələləri aydın görünən, qupquru 
bir adam olan Lonqo rus dilini gözəl bilməsə də şirin danışığı, zəngin məlumatı, biliyi, ciddiliyi 
və yumoru ilə tələbələrin məhəbbətini qazanmışdı. Lonqo təmiz, səliqəli və gözəl geyinməyi 
bacarırdı, həmişə, eyni cür geyinməz, paltarlarını tez-tez dəyişərdi. Bu tələbələrin xoşuna gələr, 
onun geyimlərini izləyər, səliqəsində və zövqündə ciddi nöqsan tapa bilməzdilər.

Bəhruz bu dəfə Mariyanın yanında əyləşmişdi.
– Burda niyə?! – Mariya etirazını bildirmişdi – axı Kostanın yeridir.
– Səninlə söhbətim var.
– Dərs vaxtı?!
– İmkan olanda.
– Lonqonun dərsində belə imkan ola bilməz.
– Bəlkə oldu?!
– Bilmirəm, qoy Kosta öz yerinə keçsin. 
– Kostadan narahat olma. Ketovanın yanındadır. 
Lonqo adəti üzrə yenə kitablarla gəlmişdi. Danışdığı mövzü üzrə mütləq şəkil göstərir, izahat 

verirdi. Həm  də söhbətini elə qurur, elə aparırdı ki, şəkil göstərmək göydən düşmə olmur, zəruri 
tələbdən, dərin maraqdan və istəkdən doğurdu. Müəllim indi Rafael sənətindən danışır, arabir arıq 
qollarını qaldırır, coşurdu. Bütün sinif diqqət kəsilmişdi. Bəzi rus sözlərini düzgün tələffüz edə 
bilmədiyi üçün yüngül gülüş qopdu. Həmin anda da kəsildi. Müəllim eyni həvəslə söhbətinə davam 
etdi. Bir azca keçmişdi ki, dərsin ən şirin və sakit yerində top atəşi gurladı, həmişəki kimi Lonqo 
diksindi. Uşaqlar gülüşdülər. Çünki hər gün, eyni vaxtda atılan bu top atəşi çox zaman lonqonun 
dərsində baş verirdi və hər dəfə də müəllim qorxub diksinirdi.

Bundan sonra saatına baxırdı, çünki bu top atəşi düz saat on ikinin olduğunu bütün Tilisə 
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xəbər verirdi. Çox vaxt Lonqonun saatı düz göstərmirdi. Yenə hamişəki kimi, qızıl zəncirli saatı 
yan cibindən çıxartdı. Bundan istifadə edən Bəhruz pıçıldadı:

– Dərsdən sonra bir yerdə gedək?!
– Yox!
– Niyə üzün dönüb, Mariya? Günahım nədir?!
– Sus!
Lonqonun saatı yenə düz deyildi, on dəqiqə qabağa qaçırdı, ehtiyatla düzəldib, təzədən onu 

yan cibinə qoydu və dərsinə davam etdi. Yenə əvvəlki sakitlik bərpa oldu, Rafaelin şəkillərini 
göstərəndə isə maraq daha da gücləndi, onları bu maraqdan doğan bir ehtiyac və həyəcan bürüdü. 
Hər əsər– kamillik nümunəsi idi, hər canlı portret sanki insan əlləri ilə yox, möcüzədən, sehrdən 
yaranmışdı. Aina məktəbi ilə əlaqədar Freskalar böyük heyrət gətirdi. Tələbələr elə vəcdə 
gəlmişdilər ki, tənəffüs belə yadlarına düşmürdü, ehtirasla, qızğınlıqla, heyrət və məftunluqla 
Rafael sənəti haqqında danışırdılar. 

Dərs sona çatandan sonra hamı dağıldı, otaq boşaldı. Axşam məşğələsinə hələ çox qalırdı, 
buna görə də Bəhruz Mariyanı kafeyə dəvət etdi, ondan rədd cavabı alanda pərt olub, soruşdu:

– Niyə mənimlə getmək istəmirsən?!
– İstəmirəm, vəssalam!
– Mən səni anlaya bilmirəm.
– Anlamaq da lazım deyil, Bəhruz. Mən ki, səni qınamıram.
– Düzdür, qınamırsan. Axı biz yaxın olmuşuq...
– İndi də uzaq deyilik. Krımda da həmişə böyrümdə idin. Hələ onu demirəm ki, gecə zorla 

otağıma girmək istəyirdin.
– Üzr istəmişəm ki, buna görə... 
– Mən də bağışlamışam, Bəhruz! İstəyirsən, sənə deyim, niyə belə fır-fır fırlanırsan, ürəyindən 

nələr keçir, niyə narahatsan, deyim Bəhruz, deyim?-De!
– Sən o gecənin təkrar olunmasını istəyirsən!
Bəhruz sarsıldı, çünki bu istək heç şübhəsiz, güclü idi, hətta o gecə yadına düşəndə, varlığını bir 

od yandıra-yandıra keçirdi və indi bu istəyinin Mariya tərəindən üzünə şax deyilməsi gözlənilməz 
olsa da ona təsir göstərməyə bilmədi. Özünə gələndə, hissə qapılmış Mariyanın həzin bir səslə 
dilləndiyini gördü. 

– O gecəki hadisənin necə baş verdiyini bilmirəm, çünki özümə hər şey yuxu kimi gəlir. Səhər 
oyananda gözlərimə inanmaq istəmirdim. İnana bilmirdim ki, yanımdakı sənsən. Çünki sehr məni 
elə tutmuşdu ki! Gözlərimdə hər şey qızıl parıltılar içində idi, hər şey! Hələ indi də unutmamışam, 
elə bilirəm ki, o gecə bir də təkrar ola bilməz!

Bu zaman Kosta qapıda göründü, hirsli-hirsli:
– Mariya!– deyə səsləndi – Harda qaldın?!
– Kosta, incimə, bu dəqiqə gəlirəm. Hələlik, Bəhruz, axşama kimi!
Bəhruz yerindən tərpənə bilmədi, düşündü, gözü Mariyada qaldı. Sonra yavaş-yavaş boş 

dəhlizə çıxdı, mərmər pillələrlə birinci mərtəbəyə endi və şəhərə yollandı.
Gəzə-gəzə İrəvan meydanına gəldi, meydanda nədənsə adam çoxdu, Bəhruz qarşısındakı ilk 
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küçəyə – Sololak küçəsinə döndü, azca getmişdi ki, gördü ki, böyük bir izdiham axır: bayraqla, 
şüarla! Dayanıb izdihama baxanda Bəhruzun gözünə dərviş dəydi, diqqətlə baxdı, özüdür ki, var, 
nə o yan, nə bu yan, geyimi indi tamam başqa cürədir. Arxasınca getmək istədi, birdən onu itirdi, 
daha görə bilmədi, yüyürdü, axtardı. Yox. Deyəsən, səhv etmişdi. 

Geri qayıdanda, məşğələnin vaxtına az qalırdı. Bəhruz içəri girəndə gördü ki Oskar İvanoviç 
Şmerlinq qapıya yaxınlaşır. Qısa saqqallı müəllim həmişə ciddi idi, yenə eyni ciddiyyətlə, ağır və 
təmkinli yerişlə irəliyə çıxdı.

                                       

ALTINCI HİSSƏ
                                            

1

Sonuncu il! İldırım kimi sürətlə ötdü. Bəhruz gözünü açıb, özünü buraxılış gecəsində, ondan 
bir neçə saat sonra ziyafətdə gördü. Təhsil illəri nə tez başa çatdı! Elə bil Tilisə gəldiyi dünən 
idi: Şirəlibəylə Qolovanski küçəsindəki bədii mağazaya girdiyi, kağız, rəng, fırça aldığı da elə 
dünən baş vermişdi. Doğrudanmı dostlarından, Revazdan, Ladodan, Mişadan, Xəlil Musayevdən, 
Kostadan, Ketodan, Mariyadan həmişəlik ayrılacaqdır?! Ürəyində onlara, müəllimlərə möhkəm 
bağlılığın, dərin ünsiyyətin, məhəbbətin olduğunu duyur, indidən ağır bir kədərə qapılırdı. 
Buraxılış gecəsi rəsmi, qısa oldu, sırayla dayanmış müəllimlər bir-bir irəli çıxıb iki-üç kəlimə ilə 
molbert arxasındakı tələbələrə uğurlar arzuladılar. Sonra Oskar Şmerlinq onlara vəsiqə payladı, son 
vida nitqi söylədi. Ziyafət isə restoranda təşkil olunmuşdu. Şamdanlı çilçıraqla bəzədilmiş böyük 
bir otaq bərq saçırdı. Qapıdan, pəncərələrdən zərif pərdələr asılmış, divarlara müxtəlif şəkillər 
həkk edilmişdi. Bu yeri Revaz, Mişa Çiaureli ilə birlikdə tapmışdı. Mişanın nüfuzu yenə birə on 
dostlarının gözündə böyüdü. Çünki hara gedirdilərsə Mişa Çiaurelini dərhal tanıyır, ona xüsusi 
hörmət göstərirdilər.

Tələbələr bir nəfər kimi vaxtında yığışmışdılar. Müəllimlərdən birinci Lonqo gəldi, keyi kök 
idi, dərhal Mişa Çiaurelini yanına çağırdı, məzə ilə təzə italyan anekdotu danışıb, hamını güldürdü. 
Özü də gülməkdən axıb gedirdi,sonra Yakov Nikoladze, sonra Oskar Şmerlinq, daha sonra Toidze, 
hamı Revazın düzəltdiyi planla əyləşdi, təkcə Mişa Çiaurelidən başqa! Çünki Lonqo onu öz yanına 
çağırdı və Mişanın müəllimlər cərgəsində olması gülüş üçün yaxşı bir vasitə oldu. Bayaqdan gülən-
güldürən Mişa Çiaureli dəyişib ciddi bir adama çevrildi, özü də Oskar Şmerlinq kimi!

Məclis başlandı, Toidze masabəyi seçildi. Əvvəlcə gürcücə, sonra rusca hamını güldürə– 
güldürə, şən, ümumi bir sağlıq dedi. Bəhruz Lado Qudiaşvili ilə Xəlil Musayevin arasında idi. 
Balaca billur qədəhini Keto ilə, Revaz ilə yanaşı əyləşən Mariyaya tərəf uzatdı. Mariya onu görüb 
qədəhini qaldırdı. Qədəhlər cingildədi. Kimsə pıçıldadı:

– Uşaqlar, Mişaya baxın!
Mişa Çiuareli özünü ciddi tutmuşdu, bu gün adəti əleyhinə gedən Oskar Şmerlinq gülə-gülə 

qədəhini Mişanın qədəhinə uzadanda, onun ciddi sifətini görüb istər-istəməz qəhqəhə çəkdi. Hamı 
gülsə də, təkcə Mişa gülmədi, yenə ciddi vəziyyətdə qaldı, hətta ağlamsındı, doluxsundu. Uşaqlar 
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başa düşdülər ki, oyun çıxarır, amma sadəlövh Oskar Şmerlinq ona baxıb özünü itirdi, hətta Mişanın 
göz yaşlarının axdığını görəndə pərt oldu. 

– Mixail! – deyə əlini uzadıb çiyninə qoydu – Bəlkə qəlbinə dəydim, üzr istəyirəm, əzizim, 
üzr istəyirəm. 

Güclü dalğa kimi qopan qəhqəhə işıqlı otağın çilçıraqlarını titrətdi. Hər şeyi başa düşən Oskar 
əlini saqqallı çənəsinə qoyub, doyunca güldü. Bu qələbəsindən ruhlanan Mişa Çiaureli ayağa 
qalxdı,bir-birinin dalınca iki məzəli əhvalat danışdı,sonra o vaxtın musiqili komediyalarından bir 
ariya oxudu. Ariya, nə ariya! Mişa elə oxuyurdu ki, hamı gülməkdən ölürdü. Xüsusilə Lonqo! 
Dama-dama köynək geymiş bu adamın gödək çiyinləri tir-tir titrəyir, elə bil əyləşdiyi yerdə rəqs 
edirdi. 

Haradansa, üç çalğıçı gəldi, oyun havaları çaldılar. Lado Qudiaşvili ortalığa atıldı. Ketovanın 
əlindən tutub apardı. Keto bir oynadı ki, hamının ağzı açıla qaldı. Mişa Çiaureli yerində dura 
bilməyib, oynayanlara qoşuldu. Bayaqdan onlara göz qoyan, gülə-gülə əl çalan Lonqo da ayağa 
qalxdı. Oynayanlar Lonqonu dartdılar. Bəh, bəh, Lonqo bir məzə ilə oynamağa başladı ki, hamısı 
yalan oldu. Bu oynamaq özünə də ləzzət verirdi. Geyimi ilə fərqlənən gödək adamın oynaya oynaya 
bəzən başını qaldırıb məzə ilə baxması gülüş doğururdu. Lado Mariyanı da, Revazı da, Kostanı da, 
Xəlili də dartıb meydana gətirdi. Özü əl çala-çala onların oynamasına tamaşa edirdi.

Musiqi fasilə verəndə Xəlil Musayev ayağa qalxdı. Bəhruz onun sağlıq deyəcəyini gözləyirdi, 
ancaq yox, Xəlil şeir oxumaq istədiyini bildirdi. Nizaminin şeirini ingilis dilində! Bəhruz onun 
Azərbaycan dilində oxuduğu şeirləri çox dinləmişdi. Xəlil başlayanda dərin sükut çökdü. Lanqo 
dörd gözlə baxır, və dinləyirdi. Xəlili alqışladılar, Lonqo yaxınlaşdı, Xəlillə bir-iki kəlmə ingilis 
dilində danışdı. Əli ilə onun kürəyindən vurdu. Bəhruz dostunu təbrik edib soruşdu: 

– İngilis dilini nə vaxt öyrəndin?!
– Elə Tilisdə, bu beş ildə! Mənim məqsədim böyükdür, Bəhruz! Parisə getmək istəyirəm, 

Paris sənət beşiyidir. Sən çox fağırsan, mən isə elə deyiləm. Görəcəksən, Bəhruz, çox şeylər 
eləyəcəyəm, adım-sanım yüksələcək. Məni bütün dünya tanıyacaq. Çalışmaq, əlləşmək, vuruşmaq 
lazımdır, başqa yol yoxdur. İrəli, yenə irəli! 

Bu zaman əllərdə şəkillər gəzməyə başladı; Oskar Şmerlinqin, Mişa Çiaurelinin, Kostanın, 
Toidzenin, Revaz Abasadzenin məzəli, şən şəkilləri. Hamı baxıb gülürdü. Bunları Bəhruz çəkmişdi. 
Kosta onun üzünə hirsli-hirsli baxdı, sonra güldü, hətta özünün şarjını bir də nəzərdən keçirib 
qəhqəhə çəkdi:

– Pis çıxmayıb?! – dedi – Afərin, Bəhruz! Canım, məni yaman qaralamısan ha... Unutma 
bunu!

Yenə musiqi, oynamaq, müəllimlərin mənalı, ağıllı sözəri, tövsiyələri, yenə sağlıqlar, son 
görüşlər, ayrılıq anları... Yakov Nikoladze hamını bir-bir öpürdü, Bəhruza çatanda onu qucaqladı, 
uzun müddət qolları arasından buraxmadı. Bayaqdan deyən, gülən, oynayan Lonqo indi uşaq kimi 
kövrəlmişdi. Mişa Çiaureli bu kövrəkliyindən istifadə edib onunla görüşüb öpüşərkən ağlamağa 
başladı. Lonqo da özünü saxlaya bilmədi, göz yaşları yanaqlarından süzüldü.

Məclis başa çatsa da heç kəs getmək istəmirdi. 
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Son gün Bəhruzun ürəyində həmişəlik qaldı.
Bütün şeyləri daşıyıb faytona yığdıqdan sonra geriyə, otağa qayıtdı. Mariya otaqda gözləyirdi, 

Bəhruz içəri girən kimi yaxınlaşıb qarşısında dayandı, gözlərini dikib xeyli baxdı. Nə göz yaşı, nə 
ah-uf, nə də qəmli sözlər. Mariya kədərli idi və bu kədər onu füsunkar eləmişdi. Başına qoyduğu 
qara rəngli dəyirmi şlyapa da ona çox yaraşırdı. Birdən ayağının ucu ilə azca yuxarı qalxdı, Bəhruzu 
öpdü. Sonra gözlərini gözlərinə dikdi, və birdən də dönüb otaqdan çıxdı. Bəhruz yerindən tərpənə 
bilmədi, qeyri-ixtiyari çevrilib Bekker saatına baxdı, elə bil onunla da vidalaşırdı. 

Bəhruz dəhlizə çıxanda Maniko xala əlində su ilə dolu mis qabla yaxınlaşdı. Körpəsi ilə 
onlara qonaq gəlmiş gürcü qızı da Bəhruzla görüşdü. Maniko xala onu qucaqlayıb öpdü, təmiz türk 
dilində uğurlu yol arzuladı, həyətə enib darvazaya qədər ötürdü. Həyətdə işləyən qoca da qapıya 
gəldi, Bəhruz faytona qalxanda Maniko xalanın atdığı su ətrafa dağıldı. 

Vağzala gələnə qədər nə Bəhruz, nə də Mariya dindi. İkisi də kədərli idi. Vağzalda dostları 
köməyə gəldi, şeyləri vaqona daşıdılar. Xəlil Musayev Bəhruzun qoluna girib bir kənara çəkdi:

– Səninlə həmişə əlaqə saxlayacağam, özüm haqqında məlumat verəcəyəm. Məktub yazmağı 
unutma ha. Yaxşı-yaxşı əsərlər yarat. Mən sənə kömək etmək istəyirəm, qoy gedim, Parisdə özümə 
yol açım, səni də dartıb arxamca aparacağam!

– Sağ ol, Xəlil, razıyam. İlk dəfə məktubu gərək sən yazasan, bax, unutma bunu! 
– Mütləq yazacağam! – deyə Xəlil Bəhruzu bağrına basdı. Sonra o biri dostları ilə görüşüb 

öpüşdü. Revaz Abasadze çox kövrəlmişdi, odur ki, üzünü çevirib bir kənarda dayanmışdı. Bəhruz 
onu arxadan qucaqlayanda geriyə çevrildi:

– Bəhruz! – deyə onu bağrına basdı – Bizi unutma, Tilis sənin doğma şəhərindir, yolunu 
gözləyəcəyəm!

– Bir-iki ildən sonra gələcəyəm!
Mariya ona baxmadan Keto ilə Lado Qudiaşvilinin arasında kədərlə dayanmışdı. Bəhruz həm 

Mariyanın, həm Ketonun, həm də Ladonun əllərini sıxdı. Bu arada fürsət tapan Mariya Bəhruzun 
köynəyinin üst cibinə bir parça kağız qoyub pıçıldadı:

“Yolda oxuyarsan!” Birdən Bəhruzun yadına Əliqulu Qəmküsar düşdü. Dünən Əliqulu məktəbi 
qurtarması münasibətilə Tilisin ən gözəl restoranlarından sayılan “ Roza” restoranına aparmışdı və 
bu gün ötürməyə gələcəyini söyləmişdi. Amma indi yox idi. Bu vaxt Əliqulu Qəmküsar təngənəfəs, 
yüyürə-yüyürə özünü yetirdi, hamı ilə bir-bir görüşüb, zarafat edə-edə Bəhruzu bağrına basdı:

– Tezliklə gələcəyəm Naxçıvana, təzə tamaşa ikirləşmişəm, şəkillərini sən çəkəcəksən! 
Bəhruz vaqona qalxdı, boş pəncərələrdən birinə yaxın gəldi, qatar hərəkətə başlayanda 

kövrəldi, özünü ağlamaqdan güclə saxladı, inana bilmədi ki, həmişəlik ayrılır. O, dostlarına əl etsə 
də, təkcə dayanıb kədər içində yerə baxan Mariyanı gördü. Bir azdan hər şey itdi, gözünün önündən 
Tilisin mənzərələri keçməyə başladı, əlini köynəyinin cibinə atıb, bapbalaca məktubu çıxartdı. 
Məktubda bircə cümlə vardı: “Bəhruz! Mən səni heç zaman unutmayacağam. Mariya.”

                                                           



359
          

İthaflar
3

Uzun ayrılıqdan sonra Naxçıvana qayıdan Bəhruz həyəcan içində doğma həyətə girdi. Onu 
birinci qarşılayan alça ağacı oldu. Bu ağac Bəhruzun özü kimi böyümüş, qol-qanadlı olmuş, 
üstü qızaran alçalarla dolmuşdu. O, yaxınlaşıb bir neçə alça dərdi, ağzına qoydu. Şirin xanımın 
qışqırtısını eşidib geriyə döndü və onu bağrına basdı. Hürnisənin sevinc içində dayanıb baxdığını 
gördü, dərhal yaxınlaşıb görüşdü. Atası Şirəlibəylə, qohum– əqraba ilə belə görüşlər uzun çəkdi, 
qurtarmaq bilmədi. Bəhruz gah qonaq gedir, gah da qonaq qəbul edirdi.

Bəhruzun Tilisdən qayıtdığı bu günlərdə doktor Şengelaya Naxçıvandan köçüb Tilisə 
gedirdi. O bütün tanıdığı adamlarla gedib görüşmüş, Şirəlibəygilə sevincli bir vaxtda gəlib 
çıxmışdı. Şengelaya Bəhruzu görüb daha çox sevinmiş, “balaca dostum” deyə bağrına basmışdı. 
Şengelayanı təntənə ilə Naxçıvandan yola saldılar, onların arasında Şirəlibəy də vardı. Nəhayət, 
sakitlik başlandı. Bəhruz başına beret qoyub albomunu götürüb, 
iki illik fasilədən sonra ilk dəfə şəhərə çıxdı. Hər şey ona 
əziz və doğma idi, Padşahlıq bağından ötüb mərkəzi küçə ilə 
məscidə sarı getdi. Məscidin qapısı yanında divara söykənən 
başı ağ sarıqlı həmin kor dayanmışdı. Qarşısında əl boyda 
dördkünc məxmər döşəkçə. Bir anlıq Bəhruza elə gəldi ki, 
bu kor məscidin ayrılmaz bir parçasıdır. Məxmər döşəkçəyə 
pul atıb keçdi. Qoca dilənçi yox idi, Bəhruz bazara getmək 
istəmədi, qapısı yanından ötüb, Möminə xatın məqbərəsinin 
önündə dayandı. Elə bil ilk dəfə idi görürdü. Həqiqətən də 
məqbərə ona təzə kimi gəldi. Məqbərədən oyana Cəfərqulu 
xanın imarətinə tərəf getdi, yaxınlaşıb dayandı. Qarşısını 
hasar kəsdi. Həyatın özündə də gözəgörünməz hasarlar hər addım 
başı üzə çıxır, yolu bağlayırdı. Belə ikirləşən Bəhruz bilirdi ki, Narınc bu hasarın arxasında, o ağ 
imarətdədir. Tilisdən qayıdanda, uzaqdan ən yaxşı vaqona minən yerdə Narıncı görmüşdü. Onu iki 
nəfər müşaiyət edirdi. Biri şlyapalı idi, Bəhruz onu dərhal tanıdı, Cəfərqulu xanın sərgiyə gələcəyini 
xəbər verən adam idi.

Bəhruz Bazarçaya doğru irəlilədi, körpünün altından ağappaq şəlalə axırdı. Bu şəlaləni 
çəkməyi qət etdi, gözəyarı dərəyə necə enməyi, hansı yerdən ona baxıb işləməyi ikirləşdi. 

Vaxtını itirmədən sabah sübhdən oyanıb, şəlalənin yanına gəldi. Münasib yer tapdı, şəlalədən 
aralıda, iri bir daşın yanında əyləşib işləməyə başladı. Bir həftədən çox gəlib getdi, bu müddətdə 
iki hadisə baş verdi. 

Bəhruzun başı işə elə qarışmışdı ki, günün göy üzündə şaqqaşaq yandığından xəbəri yox 
idi,bütün ikri, diqqəti şəlalədə qalmışdı. Qayadan tökülən, ağappaq köpük kimi şişən, daşan şəlalə 
sıldırım daşlara çırpılır, damcılarını ətrafındakı dizə qədər qalxan sıx otluğa səpirdi. Buna görə otluq, 
ağımtıl, işıltılı olmuşdu, şəlalənin yanında bir neçə cavan söyüdün yarpaqları ağaran saçlar kimi 
işım-işım işıldayırdı. Bəhruz birdən diksindi, çünki gözü düz şəlalənin üstündə, körpüdə dayanmış 
çadralı bir qadına sataşdı. Qadının çadrası şəlalə rəngində idi, sanki sulara qoşulub axmaq üçün 
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dayanmışdı. Bəhruz yavaş-yavaş ayağa qalxdı, tərpənmədən baxan qadının kim olduğunu bilməsə 
də, öz-özlüyündə qət etdi ki, o Nazlıdır, başqa heç kim!

Bu ikir Bəhruzu həyəcanlandırdı, cığırla yuxarı qalxmağa başladı, geriyə dönəndə çadralı 
qadının iki-üç addım çəkildiyini gördü, bu gəlmə! – işarəsi idi, Bəhruz sürətlə qalxdı, yuxarı çatıb, 
geriyə dönəndə körpünün üstündə heç kəs yox idi. Çadralı qadın sürətlə məscidə tərəf gedirdi. 
Bəhruzu ağır kədər bürüdü, daha işləyə bilmədi, şeylərini yığışdırıb evə getdi. 

Bir neçə gün sonra sübhdən gəlib təzəcə işləməyə başlamışdı ki, kiminsə qızlar bulağı tərəfdən 
arxasında dayandığını duydu. Bir anlıq elə bildi ki, körpüdə dayanan çadralı qadındır, yavaş-yavaş 
çevrildi, dikdəki cığırın üstündə gözəl bir qız gördü. 

– Salam! – deyə qız maraqla Bəhruzdan çox çəkdiyi şəkilə baxdı və gülümsündü.
– Salam! 
– Deyəsən, məni tanımadınız?
– Yox... 
Qız elə şən güldü ki! Əynində qırmızı köynək, büzməli qat-qat gen tuman vardı.
– Bir neçə il bundan qabaq orda, Sarvanlar məhəlləsində tezdən mənimlə görüşdünüz...
– A... yadıma düşdü... Adın, qoy görüm...
– Ziba...
– Hə, Ziba... Maşallah, böyümüsən, yekə qız olmusan... Bəs nə vaxt şəklini çəkim?
– Nə bilim, hələ vaxt var, bu şəkili qurtarın, sonra ...
Ziba gözlənilmədən gəldiyi kimi gözlənilmədən də çıxıb getdi. Bəhruzun ürəyi həvəslə, 

inamla, işıqla doldu, yorulmadan günortaya qədər işlədi.
                                                  

4

Bəhruz hər səhər evdən gedir, bir də axşam qayıdırdı. Çox zaman kədərli, mükəddər və 
ikirli olurdu. Payız girmiş, havalar soyumuşdu. Uğursuz məhəbbətindən, Tilis həyatından sonra 
onun yeganə ikri, məqsədi işləmək, əsərlər yaratmaq idi. Buna görə sulu boya ilə Naxçıvanın 
payız mənzərələrini çəkirdi. Onu həmişə özünə dağlar cəlb edirdi. Dağlarda hansı qüvvəsə elə bil 
Bəhruzu izləyirdi.Hara baxırdısa, nə çəkirdisə, bunların arxasından Bəhruz həmişə dağları görürdü. 
Onun nəzərində dağlar Möminə xatın məqbərəsi kimi, İmamverdi türbəsi kimi, qızlar bulağı kimi 
şəhərdən ayrı deyildi. 

Beş altı payız mənzərəsini çəkən Bəhruz portret yaratmağa ehtiyac duyurdu. Zibanı çəkmək 
ikrinə düşdü, bu məqsədlə Sarvanlar məhəlləsinin  Bazarçay tərəində zurnaçı Eyvazın həyətinə 
yaxınlaşdı,qapının yanında ayaq saxladı. Həyətdən zurnanın elə yanıqlı, elə həzin səsi gəlirdi 
ki, dinləməmək qeyri-mümkün idi. Bəhruz bir anlıq hər şeyi unutdu. Nə qədər belə dayandığını 
bilmədi, birdən əli qapıya uzandı, azacıq açıb həyətə baxdı, kök, dolu Eyvaz gözünü yumub zurnanı 
gah göyə, gah da yana tutub çalırdı. Bəhruz qapını araladı, içəri girib Eyvazın qarşısında dayandı.

– Salam, usta! – deyə dillənəndə Eyvaz bir an dayandı, diqqətlə ona baxdı, birdən tanıdı:
– Xoş gəlmisən, Bəhruz bəy! Atan necədir?
– Yaxşıdır, usta! Bayaqdan dinləyirdim, gözəl çalırdın. 
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 – Otuz beş ildir çalıram, bala! Bütün toylarda! Buyur, gəl, keç, yanımda əyləş! 
– Sağ olun, usta, minnətdaram. 
– Bəs nə əcəb, qadan alım?!
– Usta, şəkil çəkmək istəyirəm... Zibanın... əgər icazə versən... gəlsin elə sənin yanında 

dursun... Mən də baxıb çəkim. Usta, sənə nə oldu?! 
Eyvazın gözləri dolmuşdu, dinmədən sakitcə Bəhruza baxırdı. Bəhruz çaşıb qalmışdı. Nəhayət:
-Yaramı təzələdin, ay oğul! – deyə ağlamsına-ağlamsına dərdini danışdı:– Qızımı köçürtmüşəm, 

Ziba uçub gedib, pis adama qismət olub! Asıb kəsən, özündən deyən bir adama! Qorxumdan səsimi 
çıxartmadım, verməsəydim külümü göyə sovurardılar. Bilirəm Zibanın günü qara olacaq, çünki o 
köpəyoğlu adam deyil, heyvan ondan yaxşıdır! 

Bəhruz Zibanın taleyinə acısa da, rəng çamadanından albom, karandaş götürüb dedi:
– Usta, xahiş edirəm, sən çal, bayaq mən gələndə necə çalırdınsa elə çal!
– Gözüm üstə! – deyən Eyvaza sanki dünyanı verdilər. Gözünü yumub çalmağa başladı.  

Dərdini bir adamla bölən, azca yüngülləşən zurnaçı, daha böyük həvəsə gəlmişdi. Bu səs indi 
daha çox yandırıb-yaxırdı, daha güclü, daha hərarətli idi. Get-gedə özünə elə qapıldı ki, nəfəsindən 
qopan səsi həzin ləpələrində qanad çaldı. Bəhruz isə dinləyə – dinləyə çəkir, bir insanın öz sənətinə 
dəlicəsinə vurğunluğuna heyran qalırdı.

Evə qayıdanda da bu səs qulaqlarında qalmışdı. Otağına girəndə heyrətlə ətrafına baxdı. 
Otaq süprülmüş, çirkli qablar yuyulmuş, təmizlənmişdi. Bir səliqə-səhman vardı ki, olmayan kimi. 
Bununla onun otağı beş-altı dəfə idi ki, beləcə təmizlənir, səliqəyə salınırdı. Bunları kim edir? 
Şirin xanım?! Onun uşaqlardan heç başı açılır ki? Hürnisə?! Hə, olsa-olsa ancaq onun işidir. Belə 
düşündüyü vaxt Hürnisə qapıda göründü: 

– Bəhruz dadaş, sizi istəyirlər. 
– Kimdirsə, buyursun içəri.
Hürnisə çölə çıxan kimi Əkbər bəy içəri girdi, əlini uzadıb Bəhruzla görüşdü. Əkbər bəy 

yaraşıqlı, nazik bığlı, düz qamətli, gülər üz,  sadə bir gəncdi. 
– Nə var, nə yox, Bəhruz?! –deyə Əkbər bəy mehribanlıqla söhbətə başladı. – Tilisdən nə 

vaxt gəlmisən?! Bu yaxında eşitdim, bir az soyuq adamsan, Bəhruz! Belə olmaz canım, gəl, get, 
əlaqə saxla, qorxma, ziyanımız dəyməz.

– Bilirəm, Əkbər bəy, mənim də sizə hörmətim az deyil. 
– Onda sabah bizə təşrif gətirin, günorta namazından sonra gözləyəcəyəm. 
– Baş üstə, bəy, sabah qulluğunuzda hazır olaram.
Əkbər bəy gedəndən sonra Bəhruz bərk acdığını duydu, Şirin xanımdan yemək istədi. Qadın 

mehribanlıqla:
– Get otağına, indi göndərərəm – dedi, bir az keçməmiş Hürnisə içəri girdi. Xalının üstünə 

süfrəni salıb, iri  dəyirmi məcməyidəki çörəyi, qabları süfrəyə düzdü. Bəhruz süfrəni səliqəyə salan 
Hürnisədən soruşdu:

– Otağı sən silib-süpürürsən?!
– Nə olub ki?!– Hürnisə həyəcanlanıb üzünü ona tərəf çevirdi.– Bəlkə yaxşı iş görməmişəm?!
– Yox, bu nə sözdür?! Yəqin Şirin bacı tapşırıb. 
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Hürnisə cavab vermədi, qızardı. Bəhruz onun əməlli başlı böyüdüyünü indi gördü. Qarayanız 

sifəti təravətlənmişdi, elə bil ki, bir azca ağarmışdı, qısa, nazik hörükləri, qalın çatma qaşları vardı, 
güllü kəlağayısını elə örtürdü ki, az qala çadra kimi! Məcməyini götürüb getmək istəyəndə Bəhruz 
dedi:

– Hürnisə, dayan! 
Hürnisə mıxlanmış kimi yerində qalıb, nə deyəcəyini gözlədi. Bəhruz arxa tərəfdən yaxınlaşıb 

ona çatan kimi çevrildi, Hürnisə ilə üzbəüz dayandı. Qız gözlərini yerə dikmişdi, kəlağayının ucları 
sinəsini örtsə də qabağa çıxmış iri döşlərini gizlədə bilmirdi. Qızı nə üçün saxladığı özünə aydın 
deyildi, odur ki, çoxdan öyənmək istədiyi bir şeyi soruşdu.

– Hürnisə, Nazlını heç görmüsən?! 
Qız diksindi, geri çəkildi, yavaş-yavaş gözlərini qaldırıb Bəhruza baxdı. Bu gözlərdə açıq bir 

qəzəb parıldayırdı. Dərhal gözlərini gizlətdi, sözünü mülayimcəsinə:
– Görməmişəm – desə də, kobud və hirsli səsləndi. Daha dayanmayıb, keçib getdi. Bəhruz 

süfrəyə yaxınlaşıb yerə çökdü.
                                                             

5

Əkbər bəy onu mehriban qarşıladı, qolundan tutub, naxışlı, yaşıl qapıdan keçirib böyük otağa 
apardı. Otaq başdan-başa xalılarla döşənmişdi. Divardakı xalıların üstündən isə müxtəlif şəkillər 
asılmışdı. İri pəncərələrdən ipək pərdələr sallanırdı. Tavandan isə büllur qəndil düz ortadakı dəyirmi 
stolun az qala üstünə düşürdü. Bəhruz Naxçıvanda belə evlər görmədiyi üçün heyran qalmışdı. 
Gah ipək pərdələrə, gah qəndildəki şamlara, gah divardakı şəkillərə baxırdı. Əkbər bəy şəkildəki 
adamların kim olduğunu izah edirdi, kəlağayılı, arxalıqlı mehriban bir qadının şəkli önündə dayandı:

– Bu mənim nənəmdir. Şair Natəvan!
– Natəvan?! – Bəhruzun heyrət dolu səsi eşidildi. Natəvan hara, Naxçıvan hara?! 
– Görürsən, Bəhruz, həyatda nələr olur...
– Görürəm, bəy.
– Natəvanın qızı mənim anamdır, Bəhruz! Onların evlənməsi Naxçıvanda böyük hadisəyə 

çevrilib. Toy mərasimləri çox uzanıb, həm Qarabağda, həm də Naxçıvanda...Bu toylarda butun 
camaat olub, uşaqdan böyüyə kimi hamı... Bəylər də, xanlar da, adicə adamlar da... İstəyirəm sən 
onların şəkillərini çəkəsən, yaxşı bir xatirə qalsın.

– Mən hazıram, bəy! 
– İndisə buyurun, əyləşin stol arxasında. 
Bəhruzun gözü qəndildə qalmışdı. Dəyirmi qəndil ağ taca oxşayırdı. Dövrəsindəki eyni 

biçimdə qızılı rəngdə şamdanlar bərq saçırdı. Onlara uyğun gələn, ucu itilli, çiçəklərə bənzəyən 
sapsarı şamlar düzəlmə olsa da, əsl şamlardan fərqlənmirdi. Əkbər bəy nökərinə xanımı çağırmasını 
tapşırıb, Bəhruza sarı çevrildi:

– Deyəsən qəndil xoşuna gəlir?!
– Qiyamətdir. 
– Onu Parisdən gətirmişəm. Gəzməyi çox sevirəm, Bəhruz. Elə yerlər görmüşəm ki, nə deyim, 

bir aləmdir.
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İçəri uca boylu, bərbəzəkli, yaraşıqlı bir qadın girəndə Əkbər bəy onu Bəhruza təqdim etdi:
– Mənim övrətimdir– dedi – Zöhrə xanım...
Zöhrə xanım nəzakətlə əlini uzatdı:
– Sizi yaxşı tanıyıram, Bəhruz bəy! Ağam məni sərginizə də aparıb... Gözəl şəkillərdi. Bir qız 

şəkli isə daha gözəldi. İstədim ki Əkbər bəy onu sizdən alsın. Siz də, nədənsə, satmamısınız.
Bəhruz pərt olsa da dərhal, dilləndi:
– Ona görə inciməyin, Zöhrə xanım, çünki o mənim üçün çox əziz bir şəkildir. 
– Başa düşürəm, Bəhruz bəy... 
– Çox şadam, xanım!
Əyninə gen tuman, güllü ipək köynək geyən qulluqçu qadın gümüş məcməyidə çay gətirdi, 

büllur qablarda mürəbbələr, müxtəlif şirniyyat düzdü. Çaydan sonra, axşamın düşdüyünü görən 
Bəhruz getmək üçün ayağa qalxmaq istədi, amma Əkbər bəy qoymadı:

– Tələsmə,– dedi – hələ tezdir.
Çay süfrəsini yemək süfrəsi əvəz etdi, buğlana-buğlana stola qoyulan Naxçıvan plovunun 

təkcə ətrindən doymaq olardı. Nökər qəndilin şamlarını bir-bir yandırdı, sonra qapının yanında, 
pərdə arxasındakı qoşa ipləri çəkdi, qəndil yuxarı qalxdı. İndi əvvəlkindən yüz qat gözəl oldu. Necə 
düzəlmişsə, hər şamın ucunda qızaran işıq güzgüdə olduğu kimi, qızıllarda, billurlarda əks edir, 
başdan-başa alova bürünmüş kimi yanır, otağın hər tərəini bürüyürdü. 

Bəhruz ömründə ilk dəfə idi ki, belə zəngin süfrə görürdü; içi gül-çiçək, kəpənək şəkilli 
qablar, gümüş qaşıqlar, müxtəlif çini, saxsı nimçələr, büllur qədəhlər, naxışlı, əlvan, zərif incanlar 
stolu bəzəyirdi. 

Əkbər bəy ona plov çəkdi, qabını qarşısına qoyub:
– Qalanını özün götür, Bəhruz! Nəyi könlün istəyirsə, hər şey var; toyuq, qovurma, səbzi, 

kişmiş, albu xara...
-Təşəkkür edirəm, bəy!
– Rusiyada böyük inqilab dalğası qopub! – deyə Əkbər bəy söhbətə başladı. Axa-axa hər yerə 

yayılır. 
– Bizə gəlib çatmayıb – Bəhruz dilləndi. 
– Naxçıvanın üstündə hələ türk bayrağı yellənir– Zöhrə xanım söhbətə qarışdı.
– Müvəqqəti yellənir– deyə Əkbər bəy etiraz etdi -Eşitdiyimə görə türklər çıxıb gedəcəylər.
– Elə şey ola bilməz! – Zöhrə qətiyyətlə dedi.
Əkbər bəy arvadının bu hökmlü sözlərindən incimədi, əksinə, ləzzətlə güldü:
– Mən də elə düşünürdüm, Zöhrə xanım – Əkbər bəy sakitcə vəziyyəti izah etməyə çalışdı 

– Türklərin indiki halda nüfuzu azalıb. Müharibəni uduzub, ölkədə hərcmərclik artıb. Ənvər paşa 
başını itirib, ona görə də heç Naxçıvan yadına düşmür. Naxçıvana göz dikən başqa bir ölkə var: 
İngiltərə!

– Demək istəyirsən ki, türklər getsələr ingilislər gələcəklər?!
– Bəli.
– Vay onda Naxçıvanın halına!
– Rusiya inqilabı Naxçıvanda baş verməsə, bizim vəziyyətimiz heç zaman düzəlməyəcək. 

Yəqin ki, Bəhruz bəy, bunlardan xəbərsiz deyil?!
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– Bəli, var! Tilisdə olanda eşitmişəm. Orada tez-tez tətillər, nümayişlər olurdu. Öz gözlərimlə 

görmüşəm. 
– Mən Parisdə təhsil almışam. İnqilab beşiyində. Ordan çoxlu kitablar gətirmişəm. Onların 

arasında böyük rəssamların da kitabları var.
– Göstərə bilərsinizmi?! 
– Lütfən. Zöhrə xanım yerini bilir, bu dəqiqə gətirər. 
Yeməkdən sonra çay süfrəsi açıldı, Zöhrə xanım qucağı dolu kitab gətirdi; Rafaelin, Leonardo 

Da Vinçinin, Rubensin, Rembrandtın, Enqrin əsərlərindən ibarət kitablar! Bəhruz onları vərəqlədikcə 
Tilisdə keçən şən tələbəlik illərini xatırlayırdı. 

6

Qış gəldi, özü ilə təkcə soyuq, qar, tufan gətirmədi, həm də iğtişaş, həyəcan, bəla, qan-qada 
gətirdi. Naxçıvanın ağır, çətin günləri üçün bu qış sanki yol açdı. Hamı uzaqda qaralan topa-topa 
buludları görürdü,bilirdi ki, gec– tez bu buludlar axacaq, göy üzünü bürüyəcək, leysana, fırtınaya 
çevriləcəkdir. 

Belə qış günlərinin birində Bəhruz şəhəri gəzirdi. İki gün bundan qabaq adamı qılınc kimi 
kəsən sazaq yoxa çıxmışdı, hər halda, hava isti də deyildi, əvvəl mülayim, bir az keçdikdən 
sonra sərt olurdu. Bəhruzun bu gəzməkdən ciddi məqsədi yox idi, çünki son vaxtlar Əkbər bəyin 
sifarişini yerinə yetirirdi. Əvvəlcə Zöhrə xanımın portretini işlədi və bu müddətdə heç nə haqqında 
düşünmədi. Zöhrə xanım təkcə gözəlliyi ilə yox, həm də nəzakəti, mehribanlığı, ağlı, zövqü ilə 
Bəhruzu heyran etmişdi. Natəvanın qəzəllərini əzbər deməyi sevirdi. Bir dəfə Puşkinin şeirini rus 
dilində söylədi,bir dəfə isə Füzulinin bir neçə qəzəlini dalbadal, həzinliklə, ürəklə, özünü unuda-
unuda, şövqlə oxudu. Bəhruz onun sehrindən çıxa bilmədi və belə zərif qadının portretini yaratmaq 
üçün çox əlləşdi. Zöhrə xanımın qulaqlarındakı qoşa gümbəzli qədim sırğaları, boğazındakı qızıl 
pullu silsiləni, əynindəki mənguləli, qiymətli saplarla işlənmiş bənövşə rəngli arxalığını da canlı 
verməyə çalışdı. Bu işini hələ qurtarmamış hesab etmir, yenə ona qayıtmaq istəyirdi. Əkbər bəyin 
o biri sifarişlərini sürətlə başa vurdu, çünki bunlar yaradıcılıq deyildi. İndi Əkbər bəyin özünün 
portretini yaratmağa başlamışdı. Bir– iki gün fasilə verdiyi üçün şəhəri gəzməyi qət etmişdi. 

İndi gözəlliyini ürəyində yaşatdığı, bayaqdan önündə dayandığı, Möminə xatın məqbərəsindən 
ayrılıb asta-asta bazara tərəf addımladı. Körpünün o tərəindəki sahil boyu evlər ağarırdı. 
Məsciddən sonra daş və kərpic evlərin cərgəsi uzanırdı. Bəhruz bərk üşüdüyünü duyub, azca 
qızınsın deyə qarşısına çıxan parça dükanına girdi. Dükançı qara papaq qoymuş bığlı, orta yaşlı bir 
kişi idi. Əlində arşın tutmuşdu, arşını tez-tez qarşısındakı topa-topa güllü parçanın üstünə qoyurdu. 
Piştaxtanın iki qaramtıl sütunlarından sayğac, əski əlifba ilə yazılmış qiymət cədvəli, qədim təqvim 
asılmışdı. Tez-tez çadralı qadınlar girib çıxırdılar. Bəhruz isti dükanda ləngidi, küncdə, piştaxtaya 
söykəndi. Bu vaxt çadralı bir qadın içəri girdi, Bəhruzu görüb diksindi, – Bəhuz! – deyə bir kəlmə 
dillənib susdu. Çadranı açanda Bəhruz qarşısında dayanmış Nazlını görüb dik atıldı. Nazlı daha da 
arıqlamışdı, iri, işıqlı, dəcəl gözləri parlaqlığını itirmiş, yanaqlarının totuqluğu yoxa çıxmış, qızlıq 
təravəti solmuşdu. Qulağında qızıl sırğalar, boynunda qırmızı muncuq, mirvari silsiləsi olsa da 
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bunların heç biri solğunluğunu gizlədə bilmirdi. Bu arıqlamaq onun xeyrinə olmuşdu, Nazlı daha 
da zəriləşmişdi. Bəhruz sakitcə dayanan, ancaq ona baxan Nazlıya nəsə demək istədi, bacarmadı, 
susdu. Bu sükutda onların baxışları danışdı. Nazlı gözlərini Bəhruzdan çəkmədən yenə çadrasına 
büküldü, kədər içində pıçıldadı:

– Necəsən, Bəhruz?!
– Sağ ol, Nazlı, yaxşıyam. 
– Mənsə bədbəxtəm, günüm qaradır...
– Niyə ki, ərin dövlətli...
– Hər şey var, Bəhruz, nəsə çatmır. Bilmirəm nədir, söz tapa bilmirəm. Tək Allah-taala bilir 

ki, cəhənnəm əzabı çəkirəm. Gecə-gündüz tanrıdan ölüm istəyirəm, yalvarıram, vermir ki, vermir.
– Nazlı, mən də səni unuda bilmirəm, həmişə xəyalımdasan.
– Bir dəfə xəstə olanda... Allah günahımdan gərək keçsin...  Ziya bəyə baxıb sənin adını 

çağırmışam. Bəhruz demişəm. Bunun üstündə başım o qədər ağrıdı... Yaxşı, mən gedim, allah səni 
xoşbəxt eləsin, sağ ol, Bəhruz!

Nazlının gözləri yaşla doldu və dükandan çıxıb getdi. Bəhruz sanki yuxu görürdü, birdən 
ayılan kimi, özünü çölə atdı. Ağ çadralı bir neçə qadın bazara, təkcə biri isə körpüyə tərəf gedirdi. 
Təkcə gedənin Nazlı olduğunu qət edən Bəhruzun neçə ay əvvəl şəlalənin üstündə, körpüdən 
dayanıb uzaqdan ona baxan qadının da Nazlı olduğuna indi şəkki-şübhəsi qalmadı. Onun ardınca 
getməyin mənasızlığını anlayıb yavaş-yavaş bazara doğru addımladı. Bazarın qapısı yanında isə 
yadından çıxartdığı bir adam– dərvişi görüb irəli gəldi, yenə camaatın arasında dayanıb ona baxdı. 
Dərviş həmin dərviş idi, dəyişilməmiş, həmin hava rəngində əba, işıqlı göy gözləri, əvvəlki kimi 
cavan. Torbanın ağzını bağlayırdı. Görünür ki, ilanı nümayiş etdirib qurtarmışdı. İndi saz götürdü, 
ortalığa düşüb, aşıq kimi çalıb oxumağa başladı. Bu, onun, deyəsən, təzə nömrəsi idi, həm nəğmə, 
həm sözləri mənalı səslənirdi. Özü də ürəklə oxuyurdu, bir də ki, hamının  istəyindən, arzusundan 
xəbər verirdi.

Bəhruz özü də, camaat da onu həvəslə dinləyirdi. Nəğməni duyub qurtaran kimi, güclü alqış 
qopdu. Dərviş bu alqışdan daha da ruhlandı, sonra gözəlləmə oxudu, bu da onun ifasında şirin, 
duzlu, çıxdı. Yenə hamının xoşuna gəldi. Camaat dağılan kimi dərviş onu görüb sevinclə:

– Səni təbrik edirəm – dedi – daha məktəbi bitirmisən?! 
– Hardan bilirsən?!
– Necə hardan?! Tilisdə oxuduğun məktəbə getmişdim, dedilər ki qurtarmısan!
– Tilis necədir?! – Bəhruz kədərlə soruşdu. 
– Gördüyün Tilisdir: küçələr, meydanlar, restoranlar... Bir də Tilisin gözü Şeytanbazar... 

Bura bax, deyəsən oralarda bir eşq macəran olub, hə?!
– Yox, yox... 
– Bəs Tilisdən danışanda gözündən od tökülür...
– Yox, yox, əksinə kövrəlirəm. Çünki orada beş il qalmışam, oxumuşam...
-Sevmişəm...
– Düzdür, sevmişəm, Tilisdə yox, Naxçıvanda sevmişəm.
Dərviş qəhqəhə ilə güldü.
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– Hər halda düz tapmışam, ya Tilis olsun, ya Naxçıvan, sevmisən ki! Gənc olasan, sevməyəsən, 

mümkün deyil.
– Heç sənin adını bilmədim.
– Adımı neynirsən, elə dərviş kimi tanıyırsan, bəsdir.
– Yox, adını da bilmək isəyirəm...
– Adım Həsəndir. Həsən Bektaşi. Heç adımı çəkən və bilən yoxdur. Hamı məni təzə dərviş 

kimi tanıyır. Uşaqlar məni görəndə “təzə dərviş gəldi” deyə çığırırlar, buna görə böyüklər də mənə 
təzə dərviş kimi baxırlar. Yəqin cavanlığımı da nəzərə alırlar.

– Tilisdə səni bir tramvay sürənə oxşatmışdım.
– Dünyada bir-birinə oxşayan adam çoxdur.
– Tutmuşdum yaxasından ki, bəs dərviş deyilsən. Yaman pərt oldum. 
– İndi əməlli başlı şəkil çəkə bilirsən?!
– Az-çox... Naxçıvanda neçə gün qalacaqsan?!
– Bir– iki gün...
– Bəlkə sənin portretini çəkim?!
– Tələsmə, Bəhruz! Ay var, il var, mən cavan, sən cavan, şəkil çəkmək üçün həmişə vaxt 

tapılar. Qonağım ola bilərsən, Puşkin 18-də oluram.
– Sağ ol! Bir gün gələrəm, ya qismət!
Bəhruz evə gəlib otağına girib hörmə kürsüsündə əyləşdi, Hürnisə daha otağı yığışdırıb, 

təmizləmir, Bəhruzun gözünə görünməməyə çalışır, uzaq qaçırdı. 
Şirəlibəy də , Şirin xanım da eyhamla danışır, evlənməsinin vacibliyini bu və ya digər şəkildə 

ona çatdırırdılar. Bəhruz hər şeyi başa düşür, yaradıcılıq eşqi, ehtirası daha güclü, qüvvətli olduğu 
üçün, bir də ötən sevgisini unuda bilmədiyi üçün evlənmək haqqında ikirləşmək belə istəmirdi.

                                                     
7

Bəhruz Əkbər bəyin portretini çəkib bitirə bilmədi. Tilisdən Əliqulu Qəmküsar gəlib çıxdı, 
Naxçıvan ziyalıları arasında bir canlanma yaratdı. Yeni teatr uğrunda mübarizə başlandı. Əliqulu hər 
yerdə odla-alovla danışır, hökumətdən teatr üçün yeni bina verilməsini tələb edirdi. Bu mübarizəyə 
çox adam qoşulmuşdu. Hətta Əkbər bəy onlara kömək göstərirdi. Hələ qələbəyə çatmamış Əliqulu 
tamaşa hazırlamaq qərarına gəldi. “Hacı Qara” tamaşasını. Rolları böldü, şəkillərini çəkməyi 
Bəhruza tapşırdı. Dərhal vaxt itirmədən məşqlərə girişdi.

Mübarizənin qızğın vaxtında Əkbər bəy onları evinə qonaq çağırdı. Həmin iri, pərdəli 
otağa, çilçıraqlı büllur qəndilin altında Naxçıvanın ziyalıları dəyirmi stolun arxasında əyləşib şən 
məclis keçirirdilər. Zöhrə xanım Əkbər bəylə yanaşı olsa da hamı ilə ünsiyyət bağlayır, qonaqları 
söhbətə tutmağa, əyləndirməyə çalışırdı. Əliqulu Qəmküsar, əvvəlcə Naxçıvan torpağının, sonra 
isə Əkbər bəylə Zöhrə xanımın şərəinə uzun sağlıq nitqi söylədi və alqışlarla qarşılandı. Birdən– 
birə xalqın taleyindən, Rusiyada baş verən inqilabdan, Bakıdakı iğtişaşlardan, erməni-müsəlman 
münasibətlərindən, general Andranikin hücum planlarından, türklərin, ingilislərin Naxçıvana göz 
verib işıq verməmələrindən söhbət başlandı, bəzən kəskin bir şəkil aldı, mübahisə qopdu. Söhbətlərə 
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diqqətlə qulaq asan Bəhruzun bir gözü Nazlının əri Ziya bəydə idi. Ziya bəyin dünya vecinə deyildi, 
Əliqulu Qəmküsarın nitqinə heç qulaq asmadı, amma qədəhi dərhal başına çəkdi. Nə söhbətlər, 
nə mübahisələr onu maraqlandırırdı. Dalbadal içir, bəzən atmaca atır, şit-şit gülürdü. Əkbər bəy 
özünü son dərəcə təmkinli aparırdı. Danışığında, rəftarında yüksək nəzakət və mehribançılıq vardı. 
Bəhruz tanıdığı vaxtdan hələ onun hirsləndiyini, qışqırdığını görməmişdi. İndi məclisə müraciətlə 
söz aldı, ayağa qalxıb Naxçıvan ziyalılarının, o cümlədən şair Əliqulu Qəmküsarın və rəssam 
Bəhruz Kəngərlinin şərəinə badə qaldırmağı təklif etdi. Hamı səs-səsə verdi.

Kimsə söz arası Zöhrə xanımın gözəl şeir oxumasına işarə vurdu, bu, kifayət oldu ki, hamı 
ona sarı çevrilsin. Zöhrə xanım özünü naza qoymadan, həvəslə ayağa qalxdı, oxumağa başladı. 
Əvvəlcə Füzuli səsləndi. Bəhruz bu qəzəlləri onun ifasında ikinci dəfə dinləsə də, yenə məftun oldu. 
Qulaq asa-asa Zöhrə xanıma baxırdı. O, uzun ətəkli göy paltar geyinmişdi, bu paltara, uyğun gələn 
sırğaları, boyunbağısı, qolbağı, barmağında füruzə qaşlı iri üzüyü, mavi rəngdə bərq saçırdı. Sonra 
Zöhrə xanım Xətaidən, daha sonra Heyran xanımdan oxudu. Heyranın zəriliklə dolu qəzəlləri 
onun məlahətli ifasında hamının ürəyinə yatdı. Bəhruz isə Zöhrə xanımın həm zahiri, həm daxili 
gözəlliyinə heyran qalıb, ürəyində portretini yenə işləmək haqqında düşündü. İndi məclisdə çıxış 
edən bu qadının gözəl aktyorluq qabiliyyəti göz qarşısında idi, ancaq səhnə söhbəti olsaydı hələ 
Əkbər bəy bir yana, özü buna razılıq verməzdi. Əliqulu Qəmküsar bu heyrətini, məftunluğunu 
gizlədə bilmədi. Məclisin gözəlliyini təkcə Ziya bəyin hıçqırığı pozurdu. Əliqulu Zöhrə xanımın 
ünvanına xoş sözlər deməkdən çəkinmədi, hər dəfə Ziya bəy hıçqıranda sözünü kəsib azacıq sükut 
edir, ona tərs-tərs baxırdı. Ziya dolu badəni başına çəkib Əkbər bəyin qulağına nəsə pıçıldadı, çıxıb 
getdi. 

Bəhruz evə gec gəldi, otağı yenə tər-təmiz, səliqəli, sahmanlı idi. İş stolunun üstünə yumşaq, 
naxışlı, döşəkçə qoymuşdu. Döşəkçənin üstündə, qızılı saplarla “B” həri yazılmışdı. Xalının 
üstündə axşam süfrəsi açılmışdı. Eləcə də qalmışdı. Güllü çaydan hələ soyumamışdı. Bəhruz çay 
süzdü, mütəkkəyə söykənib çayı içə-içə düşündü. Bilirdi ki, bütün bunlar Hürnisənin işidir. Bəhruz 
ona hörmət, mərhəmət duyğuları bəsləsə də, bircə damcı da olsun məhəbbəti yox idi, həm də ona 
acıyır, yazığı gəlirdi. Qəribə o idi ki, Mariyanı da sevmirdi, ancaq hardasa Mariyaya laqeyd də 
deyildi. Hürnisə isə böyüdükcə, yaşa dolduqca yaxşılaşsa da, məlahətləşsə də yenə Bəhruz üçün 
soyuq və uzaq idi. 

Əkbər bəyin məclisindən sonra, yeni teatr uğrunda mübarizə daha da qızışdı. Əliqulu Qəmküsar 
yenə odlu çıxışlar edirdi, gah məktublar, gah da həcvlər yazırdı. Nəhayət, mübarizə qələbə ilə başa 
çatdı. Padşahlıq bağındakı bina teatra verildi. Bu isə əsl bayrama çevrildi. Bəhruz yeni tapşırıq aldı: 
teatrın səhnə tərəində Ağrı dağın şəklini çəkmək! O biri tərəindən də, Əliqulu məşqləri qurtarmağa 
çalışır, Bəhruzu tələsdirirdi. “Hacı Qara” tamaşasına onun sürətlə çəkib hazırladığı şəkilləri görəndə 
Əliqulu Qəmküsar xeyli müddət baxa-baxa qaldı, sonra balaca dostunu qucaqlayıb bağrına basdı. 

Tamaşa günü göz qırpımında gəlib çatdı. Əliqulu Qəmküsar yerə-göyə sığmır, pərdə arxasından 
zala baxır, aktyor dostlarını  həvəsləndirir, uzun, qara papaqda, əbada, əlində təsbeh, Hacı Qara 
kimi ciddi bir halda gəzişir, dekorasiyaları fərəhlə gözdən keçirir, bir yerdə sakit dayanmırdı. 
Pensneyə öyrəşdiyi üçün onsuz lap darıxırdı. Axı indi özü deyildi, özünü unutmuşdu. Hacı Qara 
kimi hirslənir, onun ədaları, hərəkətləri ilə davranırdı. Hamı onu bir rejissor kimi yox, Hacı Qara 
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kimi görürdü. Tamaşaya gələnlər başdan-başa kişilərdən ibarət idi. İşıqlar sönəndə Əliqulu gizlicə 
zala baxdı, müxtəlif formalı papaqların yaratdığı mənzərə onu qorxutdu, bir vahimə basdı. Sən 
demə, Bəhruz bayaqdan elə bu papaqları çəkirdi. Həm də tamaşanın başlanmasını səbirsiliklə 
gözləyirdi. Bu, onun teatrda ilk işi deyildi, amma nədənsə ona ayrı cür məhəbbət, ayrı cür maraq 
bəsləyir, hətta gizli, daxili bir həyəcan varlığını bürüyürdü. Bütün səhnəni yaxşı görsün deyə ilk 
cərgələrin tən ortasında əyləşmişdi. Pərdələr açılanda karandaşını, kağızını gizlədib gözlərini 
səhnəyə zillədi. Səhnənin tam quruluşunu görən kimi tamaşaçıların arasında heyranlıq doğuran 
uğultu dalğa kimi ötüb keçdi. Bəhruzun bayaqkı həyəcanını indi sevinc əvəz etmişdi. Naxçıvanda 
keçən teatr tamaşalarını xatırladı, xüsusilə Hacı Nəcəf Zeynalovun evində verilən, sonralar “El 
güzgüsü” adlı dram cəmiyyətinin “Rüşdiyyə” məktəbində göstərdiyi tamaşaları! Bu yeni tamaşanı 
onlarla müqayisə etmək heç düzgün deyildi.

Bəhruzun indi baxdığı tamaşa isə əsl və gözəl tamaşa idi. Hadisələr get-gedə inkişaf edir, bir 
çay kimi axıb keçir, camaatda isə maraq güclənirdi. Əliqulu Qəmküsar elə gözəl, elə təbii oynayırdı 
ki, sanki səhnədə Hacı Qaranın özü idi. O həm də tamaşaçıları güldürməyi bacarırdı. Kişilərin 
qəhqəhəsi az qalırdı teatrın binasını uçursun. Hər dəfə belə qəhqəhə qopanda Əliqulu elə bil göyə 
qalxırdı.

Şirəlibəy bu tamaşadan bir gün sonra Əliqulu Qəmküsarı evinə qonaq çağırdı. Həyətə girən 
kimi alça ağacını görüb duruxdu, yaxınlaşıb dedi:

– Şirəlibəy, yadındadır, bu ağac?!
– Niyə yadımda deyil, bapbalaca idi. Bizim  Bəhruz kimi. Ağac da elə bizim Bəhruz kimi 

böyüyüb.
– Elə bil dünənki ağac deyil.
– Hər şey dəyişir, Əliqulu.
– Bəhruz da elə dünənki Bəhruz deyil. Bəh, bəh yenə Naxçıvan plovunun ətri külli-aləmi 

götürüb.
– Keç içəri, Əliquli, təki həmişə sən gələsən, bizim evdən də Naxçıvan plovunun ətri gəlsin.
Onlara Bəhruz xidmət göstərirdi. Bacısı Tahirə hər şeyi qapıya gətirir, orda Bəhruza verirdi.  

Bəhruz bunları gətirib səliqəylə süfrəyə qoyurdu. Bütün işləri qurtarıb, keçib özü də Əliqulunun 
yanında əyləşdi. Şirəlibəy qəşəng kostyum geyinmişdi, qara saqqalını səliqəylə təzəcə vurdurmuşdu. 
Qısa saqqal onu cavan, təravətli və təmkinli göstərirdi. Əliqulu diqqətlə Şirəlibəyi süzüb: 

– Göz dəyməsin, bəy, yaxşı qalmısan! – dedi. 
– Sən də pis deyilsən, Əliqulu! Dünənki tamaşan da qiyamətdir. Bütün Naxçıvana səs salıb, 

hamı ondan danışır. Camaat yaman bəyənib. Teatr yaxşı şeydir. 
– Həm də camaatın gözünü açır. Hələ bu harasıdır, Şirəlibəy, bundan on qat yaxşı tamaşalar 

hazırlayacağam. Həvəsim çoxdur. Təki sağlıq olsun.
– Hər şey sağlıqla bağlıdır, Əliqulu! Sən bizim xalqa çox lazımsan. Ölmək haqqında düşünmək 

hələ tezdir.
– Mərhəba! Mən də bu ikirdəyəm, ölmək olmaz. Sən öz gözünlə görəcəksən ki, mən nələr 

eləyəcəyəm! 
– Sənə inanıram, Əliqulu, çox inanıram!
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O qonaqlıqda söhbət ancaq teatrdan getdi. Bəhruz bu söhbətlərə qoşulmur, sakitcə qulaq asırdı. 

Əliqulu Qəmküsarın səsi isə bir an belə kəsilmir, arzularından, Naxçıvan teatrının gələcəyindən, 
ingilislərin Naxçıvandakı ağalığından danışır, qızğın mübahisəyə girişirdi. Şirəlibəy çox təmkinli 
bir adam olsa da, Əliqulu ilə mübahisə də edirdi..

İki-üç tamaşa verdikdən sonra Əliqulu Qəmküsar Tilisə getdi.
                                           

YEDDİNCİ HİSSƏ

1

Naxçıvan qaçqınlarla, cır-cındır, ac-yalavac, xəstə, yorğun, halsız, solmuş uşaqlarla, qızlarla, 
cavanlarla dolmuşdu. Köhnə uçuq evlərin divarlarında sığınacaq tapan bu qaçqınlar qapı-qapı 
gəzir, dilənirdilər. Bəhruz onlara baxa-baxa keçdikcə ürəyi ağrıyırdı. Bilirdi ki, general Andranikin 
Azərbaycan kəndlərində törətdiyi faciələrin nəticəsidir. 

Bir gün yenə teatrdan yorğun çıxanda xiyabanın bir kənarında ağaca söykənib dayanmış, 
yaşmaq tutmuş, başında ağ çalma olan bir qız gördü. Bəhruz ayaq saxladı. Çalma qızın alnını 
örtmüşdü. Altından qara gözləri parıldayırdı. Bəhruz onun gözlərinə çox baxa bilmədi. Soruşdu:

– Hardan gəlmisən? 
Sual cavabsız qaldı. Qız üzünü yan tərəfə çevirdi, ya qorxur, ya ondan şübhələnirdi. 
Qız ona tərəf çevrilib çalma altından parıldayan qara gözlərini gözlərinə dikdi:
– Məndən nə istəyirsən?!
– Heç nə... rəssamam, şəkil çəkən... Səni necə başa salım, razı olsan şəklini çəkərəm...
– Niyə?!
– Mənə lazımdır. 
Qız heç nə başa düşmədiyi üçün bir müddət susub dinmədi, sonra qorxa-qorxa soruşdu:
– Mənə yemək verərsən?! 
Bəhruzun ona elə yazığı gəldi ki, imkanı olsaydı elə burada, bu saat ona yemək verərdi. Ani 

sükutdan sonra dilləndi:
– Qorxma hər şey olacaq... Uzaqdan gəlmisən?! 
– Kənddən, dağ kəndindən... 
– Şəhərdə kimin var?!
– Heç kimim.
– Bəs nə edəcəksən?!
– Bilmirəm.
– Onda gedək mənimlə. 
– Hara?!
– Bizə, evə... Anam var, bacım var, atam, qardaşlarım...
– Mən acam...
– Gedək, yemək də verərlər, hər şey, gəl dalımca...
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Qızın yeriməyə halı yox idi, asta-asta Bəhruzun arxasınca gəlirdi. Bəzən dayanıb əli ilə başını 

tuturdu. Həyətə girəndə, Bəhruz onu Şirin xanıma, Hürnisəyə tapşırdı. Elə bu vaxt qızın rəngi 
ağardı, tirtap yerə sərildi. Şirin xanım yüyürüb onu qaldırdı:

– Yazıq qız! – dedi. – Ay Hürnisə, tez su gətir, tez, tez...
Bir azdan qız gözlərini açdı, ilk dəfə Bəhruza baxdı. Onun parlaq qara gözləri işıq içində 

yanırdı. Sonra ona yemək verdilər. Yeməyi gözünə təpirdi, amma Şirin xanım onu çox yeməyə 
qoymadı. 

– Hamısı sənindi, bala,qorxma, hələ bu şərbəti iç...
Sonra bir az ye, yat... durub yenə yeyərsən... zavallı qızcığaz!
Qız yeməkdən sonra təndirəsərin yanındakı balaca otaqda soyunmadan yıxılıb yatdı. Səhər 

Bəhruz şəklini çəkmək üçün qızı öz otağına apardı.
– Buyur, burda əyləş! – dedi – Qorxma, yaxın gəl!
Qız döyükə-döyükə şübhəli– şübhəli yaxınlaşdı, çünki Bəhruzun nə istədiyini hələ anlaya 

bilmirdi, otaqdakı çərçivələr, kətanlar, müxtəlif şəkillər, kağız-kuğuzlar, molbert, fırça qabı, sıxılıb 
bir kənara atılmış tubiklər... onu çaşdırmışdı.

– Nədən qorxursan?!
– Axı...
– Nə axı, gəl, burda əyləş, vəssalam, daha səndən heç nə istəmirəm.. Keç!
Qaçqın qız qorxa-qorxa kürsüdə əyləşdi. Bəhruz karandaş götürüb çəkmək üçün ona tərəf 

baxdı, birdən– birə çəkə bilmədi, çünki qız gözəl idi: xüsusilə gözləri! Bunu ilk dəfədən görüb 
duymuşdu. Qızın gözəlliyində təbiətin özündən doğan sığallanmamış bir məlahət gizlənmişdi, 
gözlərinin qaralığından süzülən xoş, sakit bir parıltı bu məlahəti təzə təravət verə-verə elə bil üzə 
çıxarırdı. Bəhruz bu gözlərin sirayətedici, nüfuzedici parıltısından təsirlənib soruşdu:

– Adın nədir?
– Afər.
– O... Nə yaxşı addır. Kim verib bu adı sənə?!
– Atam.
– Sağdı?!
-Yox, beş il qabaq ölüb.
– Afər, başını bir azca yuxarı qaldır, hə, bax, belə, azca da yana əy... yaxşıdır, bax beləcə, 

dayan, tərpənmə!
Bəhruz onu çəkə-çəkə sorğu-suala tutdu, qız da başına gələnləri qırıq-qırıq danışdı. Nişanlısı 

mərd və qoçaq oğlandı, kənddə oğlanın düşmənləri çoxdu. İntiqam almaq üçün Afərin bəkarətinə 
toxunmaq istəyiblər. Oğlan xəbər tutub, iki nəfəri öldürüb, qaçıb. Qız da gedib başqa kənddə 
yaşayıb. Orda da qırğın düşüb. O da başqa qaçqınlara qoşulub, Naxçıvana gəlib çıxıb. Yollarda 
əziyyət çəkib.

Beləliklə, Bəhruz bir həftədən çox Afərin portretini yaratmaq üçün çalışdı. Səhər tezdən durub 
fasilələrlə gün batana qədər işlədi. Qız əvvəlcə rəssamdan qorxur, çəkinir, utanırdı. Tez– tez qapıya 
baxır, Bəhruz hansı vəziyyətdə dayanmasını yaxınlaşıb başa salanda hürkür, gözləri qorxu, həyəcan 
içində böyüyürdü. Hər ikisi yorulanda durub çölə – həyətə qaçırdı. Bəhruzu gülmək tuturdu, bəzən 
qıza acıyır, kədərlənirdi. Afər get-gedə ona öyrəndi, isinişdi, inanmağa başladı.
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Bəhruz əvvəl Afəri başı açıq istədi, dil töksə də, yalvarsa da, buna heç cürə nail ola bilmədi, 

çalmanı başından açmadı ki, açmadı. Təkcə üzünü yana çevirib, saçlarından üç nazik hörük çıxardı, 
sinəsinə saldı. Zil qara, uzun hörüklər işıq saçırdı. Afərin güllü köynəyi, ayaqlarına qədər uzanan 
gen-bol tumanı, mənguləli məxmər arxalığı içində bəlkə də qeyri-adi bir gözəllik gizlənmişdi. 
Ürəyində onu lüt çəkmək arzusu doğdu: paltarlarını tamam soyuna, saçlarını aça, çiyinlərinə tökə, 
elə o kürsüdəcə əyləşə! Bu arzu dərhal ürəyindəcə söndü, çünki bihudə iş idi, saçlarını açmağa razı 
olmayan bir qız onun qarşısında lüt soyunardımı?! Heç vaxt! Ətini şişə çəksəydilər də! Bəhruz 
təşəbbüs belə göstərmədi, Afərin bu cəhətinə görə qürur hissi duydu.

– Afər, səni istəyən olsa ərə gedərsən?
– Yox.
– Niyə?
– Nişanlım var, onu sevirəm, başqa heç kəsə ərə getmərəm, heç kəsə...
– Bəlkə səni məcbur etdilər?! 
– Yox, ölərəm, ancaq getmərəm.
– Əgər nişanlını tapmasan, onda necə?!
– Tapacağam!
Bəhruz onun bu inamına, bu qətiyyətinə heyran qala – qala, həvəslə, ilhamla işləyib, gözəl 

bir portret yaratdı. Hələ heç zaman belə daxili bir eşqlə yanıb-yaxılmamış, belə yüngüllük, xoşluq, 
rahatlıq duymamış, belə asan, belə sürətlə şəkil çəkməmişdi. Ona elə gəlirdi ki, portret təkcə özünün 
yox, hansısa sehrli bir qüvvənin gücüylə meydana çıxmışdı. Ağ çalmanın altından od saçan qara 
gözlər, həyatda olduğu kimi dolğun, parlaq və canlı alınmışdı. Afər özü də yaxınlaşıb şəklə baxdı, 
güldü və gözlənilmədən soruşdu:

– Bunu neyləyəcəksən, qardaş?
Sadəlövhcəsinə verilən bu sual Bəhruzu sarsıtdı, doğurdan da bu əsəri nə üçün, kimin üçün 

yaratmışdı, qəribədir, bu barədə heç zaman düşünməmişdi. Odur ki, sual cavabsız qaldı. Bəhruz onda 
bilmirdi ki, gözəl qızın özü həyatın girdablarında itəcək, portreti isə əbədi qalacaqdır. Qəzetlərdə, 
jurnallarda çap olunacaq, sərgilərdə göstəriləcək, R.Musayev adına incəsənət muzeyində göz bəbəyi 
kimi saxlanılacaqdır. Bəhruz indi bunlardan bixəbər idi, sualına cavab vermək əzəvinə Afərə baxıb 
özü sual verdi:

– Xoşuna gəlirmi?
– Gəlir. Yaxşıdır. Gözləri qəşəng çəkmisiniz...
– Afər... 
– Bəli.
– Sən sabah getmək istəyirsən?
– Bəli.
– Mənim bir xahişim var...
– De...
– Bəlkə getməyəsən, həmişəlik qalasan...
– Yox, yox! Nişanlım var, onu sevirəm, axtarmağa, tapmağa gedəcəyəm. 
– Yaxşı, Afər, necə istəyirsən, o cür hərəkət elə, amma sənə çətin olsa qayıda bilərsən.
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Bir gün sonra Afər həyətdə onlarla görüşürdü; Şirin xanımın əllərindən, Hürnisənin üzündən 

öpdü, Bəhruzun qarşısında dayanıb baş əydi, ağız dolusu təşəkkürünü bildirdi və qapıya tərəf getdi. 
Hürnisə də arxasınca. Yemək dolu bağlamanı Afərə verdi. Afər dönüb bir də onlara baxdı, baş əydi, 
“sağ olun” deyə-deyə qapıdan çıxıb getdi. Bəhruz ağır kədər içində iş otağına girdi, hörmə kresloda 
əyləşib uzun müddət düşüncələrə qapıldı. 
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Gecə Naxçıvan od içində yanan bir hissəsində güllə, hay– küy, qışqırıq səsi aləmi götürmüşdü. 
Xoylu məhəlləsində qırğın gedirdi, döyüş gedirdi. Bir də səhərə yaxın sakitlik çökdü. Ölən ölmüş, 
qaçan qaçmış, evlər xaraba qalmışdı. Bəhruz bu evlərə baxanda gözlərinə inanmaq istəmədi. Bu 
nə vəhşilikdir?! Evindən – eşiyindən didərgin düşən insanlar, uşaqlar qadınlar, qocalar bəs hanı?! 
Haradadırlar?! Meyitləri arabalarla qəbiristana daşıyırdılar. Bu arabaları görəndə Bəhruz daha 
dayanmadı. Bir baş teatra gəldi. 

Ürəyi bərk ağrıyırdı, bu ağrı ilə Ağrı dağının şəklini başa vurmaq üçün gəlmişdi. Pilləkəni 
divara söykəyib yuxarı hissələrində işə başladı. Əliqulu Qəmküsarın qayıtmamağından nigaran 
qalmışdı. Özünə yer tapa bilmirdi. Kaş gələ Əliqulu, kaş divardakı Ağrı dağını görə: dağın qarlı 
zirvəsini çəkirdi. “heç nə qalmayıb, bir, iki, üç günə qurtaracağam, qoy Əliqulu gəlib  heyrətdə 
qalsın”.  Belə ikirləşdiyi vaxt, aktyorlardan kimsə gəlib Əliqulu Qəmküsarın öldürüldüyünü xəbər 
verdi. Bəhruzun bu xəbərdən başı gicəlləndi, pilləkən qarışıq yerə gəlirdi ki, yüyürüb pilləkəni 
tutdular. Bəhruz elə bildi ki, ona Ağrı dağının zirvəsindən uçuruma atdılar. Gözlərini açdı, hər yeri 
zülmət içində gördü. Zülmətin içindən bir işıq parıldadı, böyüdü, “tezliklə qayıdacağam” deyən gur 
bir səs dalğalandı, sonra işıq da, səs də qeybə çəkildi. Bu nədir?! Bəhruz Əliqulu Qəmküsarın səsini 
aydınca eşidirdi. O ki, uzaqda deyil, hardasa bu yaxındadır. Bəhruz yenə gözlərini açdı, özünü bu 
dəfə aktyorların əhatəsində gördü, ayağa qalxmaq istədi, bacarmadı. Qollarından tutub qaldıranda 
şübhəli-şübhəli soruşdu:

– Deyəsən Əliqulu Qəmküsarın səsi gəlirdi?!
Şaşqın, heyrət içində olan aktyorların bir-birinə baxması nəzərindən yayınmadı. Birdən 

Adilin ona dikilən heyrət dolu, iriləşən gözlərini, böyrünə qısılıb büzüşən Lətiin, qorxudan ağaran 
sifətini gördü. Şüuru özünə qayıtdı. Pilləkənin başında olarkən eşitdiyi xəbər ildırım kimi beynində 
parıldadı; amma bu dəfə böyük çətinliklə özünü ələ aldı.

Evə gələndə bütün bədəni od tutub yanırdı. Şirəlibəy bir həkim kimi Naxçıvanda son vaxtlar 
nüfuz qazanmış Əli Mirzə Abbasovu gətirdi. Onun müalicəsi xeyirli nəticə verəndə; Şirin xanım 
sevinə-sevinə “balam bu həkimin nə sayalı ayağı var” deyə ağız dolusu tərilədi. Bəhruz on gündən 
sonra xeyli yaxşılaşdı. Bu müddət ərzində ona Hürnisə xidmət etdi, bir dəqiqə də olsun yanından 
uzağa getmədi, hər arzusunu yerinə yetirib qulluğunda dayandı. O, hər dəfə gözünü açanda 
böyründə hazır olan Hürnisəni görürdü. Hürnisə çay verir, yemək gətirir, sakitlik yaradır, balaca 
qardaşı Rüstəmi içəri buraxmır, bəzən kağız qələmi gizlicə döşəyin böyrünə qoyurdu. Bəhruz 
bunları görəndə kövrəlir, Hürnisənin hər hərəkətini izləyir, gözaltı baxır, ikirləşirdi. Hiss edirdi ki, 
vaxtilə qəlbindəki mərhəmət duyğusunu indi şəfqət duyğusu əvəz etmişdir. Həm də Hürnisə ağıllı, 
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işgüzar qızdır, Nazlı kimi qəşəng olmasa da kiir də deyildir, yaraşıqlıdır, məlahətlidir. Ürəyinə 
damcı-damcı süzülən isti bir duyğu əksilmir, əksinə gündən-günə artır, böyüyürdü. 

Əliqulu Qəmküsarın ölümü Şirəlibəyə daha güclü təsir etmişdi, zarafat deyil, neçə ilin yaxın, 
mehriban dostu birdən-birə həyatdan köçmüşdü. Hadisənin necə baş verdiyini dəqiq bilməsə də, 
eşitdiyini qırıq-qırıq Bəhruza danışmışdı. Həmin gün, yəni martın on dördündə səhər Əliqulunun 
“Al bayraq” qəzetində şeiri çıxmışdı. “İngiltərə” adlanan bu şeir bütün Tilisdə səs-küyə səbəb 
oldu. Şair hara gedirdisə hamı məna ilə süzüb, müxtəlif ikirlərlə, “şir ürəyi yemisən”, “cəsarətə 
bax!”, “qorxmaz adamsan, Əliqulu!” kimi sözlərlə onu təbrik edirdilər. Nə isə... Həmin axşam çox 
gec qayıtdı. Evlərinə yaxınlaşanda qapının yanındaca, arxadan güllələdilər. Şirəlibəy daha heç nə 
bilmirdi, kim və nə üçün vurmuşdu, məlum deyildi. 

Bəhruzu yandıran bu idi ki, Naxçıvan teatrının bir dirəyi uçmuşdu. Əliqulu Qəmküsarsız teatr 
sanki yox idi, quruca binadan; daş divardan, tavandan başqa bir şey deyildi. Çünki onu canlandıran, 
hərəkətə gətirən bir adam daha həyatda yox idi, buna görə teatr susuz dəyirman kimi qalmışdı. 
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Bəhruzun varlığında həmişə bir kədər yaşayırdı. Bu kədərə elə öyrəşmişdi, yəqin ki, onsuz 
işləyə, ikirləşə, düşünə bilməzdi. Bu, adi, boş, mənasız deyildi. Ətraf mühitdən, gördüyü dünyadan, 
insanlardan, özünün həyatla təmasından doğan, göydən, yerdən süzülən, qeybdən gələn bir kədər 
idi, təkcə varlığının dərinliyində qalmırdı, çox zaman zahirində iri, dəyirmi, qarayanız sifətində üzə 
çıxırdı. 

Çəkmək istəyirdi. Əliqulu Qəmküsarla əlaqədar ikirlər, düşüncələr onu yormuşdu, yenə 
bunlardan uzaqlaşa bilmirdi. 

Hürnisə həmişəki kimi otağın o tərəində, qapının yanında, xalının üstündə əyləşmişdi. Bəhruz 
kağız, qələm götürüb özündən xəbərsiz onu çəkməyə başladı.     

Bir şey çıxmadı, darıxıb yenə ayağa durdu, pəncərəyə yaxınlaşdı.  Palçıqlı küçədən tələsə-
tələsə adamlar keçir, tutqun havada yağış damlaları ağarır, yaxın evlər, həyətlər bu tutqunluq 
içində itib batırdı. Birdən... küçənin o biri torpaq hasarının böyrü ilə yavaş-yavaş irəliləyən bir qız 
gördü. Uzaqdan onu tanıya bilmədi. Bəhruzu maraq bürüdü. Qız başını qaldırıb pəncərəyə baxıb 
güldü, sonra o torpaq hasardan aralanıb pəncərəyə doğru gəldi. Bəhruz indi onu tanıdı, Afər idi, 
geyimi dəyişsə də gözəlliyi dəyişməyən Afər! Hələ gözləri, əvvəlkindən işıqlı, əvvəlkindən qəşəng 
olmuşdu. Bu zaman yağış kəsdi, qatı bir duman axmağa başladı. Afər isə pəncərənin qarşısında 
dayanıb Bəhruzun gözlərinə baxıb gülümsündü. Nə isə dedi. Bəhruz heç nə eşidə bilmədi, mənasını 
anladı. Anladı ki, Afər qayıdıb gəlmişdi, özü də həmişəlik! Sürətlə axan duman küçəni bürüyüb 
pəncərəyə, Afərə doğru süründü. Qız bu duman içində itmədi, sanki duman onun gözəlliyini 
artırmaq üçün gəldi. 

– Bu sənsən Afər?!
– Mənəm, Bəhruz!
– Nə əcəb qayıtmısan?!
– Başqa yerim yoxdur.
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– Onda niyə küçədə dayanmısan, keç içəri.
– Tələsmə, Bəhruz. 
– Nişanlını tapdın?
– Yox!
– Ümid də yoxdur?
– Yox!
– Bəlkə sağdır?!
– Yox, sağ deyil, yalan, doğru eşitdim ki, öldürüblər. Mənsə buna inanmıram, inanmıram. 

Yenə axtaracağam!
Bu nədir? Duman çəkildi, özü ilə bərabər qızı da aparıb getdi. Afər əllərini açıb Bəhruza doğru 

can atırdısa da, qüvvəsi çatmır, gedir, uzaqlaşır, yavaş-yavaş dumanla birlikdə qeybə çəkilirdi.
Geriyə çevriləndə Hürnisənin arxasında məzlum-məzlum dayandığını gördü.      
– Bəhruz dadaş, keç yerinə uzan... 
Bəhruz yatağa girəndə hiss etdi ki bərk yorulub, tər basıb, ayaqlarında, qollarında taqət 

yoxdur. Onu dərhal yuxu apardı. Oyananda gördü ki, Hürnisə yenə əvvəlki yerindədir. Kağız, qələm 
götürüb çəkməyə başladı. Xalının üstündəki nazik döşəkçədə yun corab geydiyi ayaqlarını uzadıb 
əyləşmiş qızın başına örtdüyü güllü kəlağayısının ucları sinəsindən sallanırdı. Onun duruşunda 
sadə bir gözəllik vardı. 

– Kəlağayını aç başından.
Hürnisə kəlağayını açanda qap-qara, yoğun, qəşəng hörükləri sinəsində görünən kimi, Bəhruz 

Şahab məhəlləsində, Südlü nənənin yaxınlığında gördüyü qızı, onun acı taleyini xatırladı. Bu 
saçlar Hürnisəni birdən– birə dəyişdi, elə bil qarayanızlılığını, burnunun azacıq kobudluluğunu, 
dodalarının solğunluğunu gizlətdi, ilk gənclik təravəti ilə dolu üzünün gözəl cizgilərini üzə çıxartdı. 
Yanaqları necə totuq idi və necə qızarmışdı. Yerə baxdığı üçün, yarıörtülü iri göz qapaqlarının 
kölgəsi üzündə titrəyirdi. Bəhruz onun hörüklərini çəkirdi.
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Bəhruz sağaldıqdan sonra, birinci növbədə teatrın divarlarındakı Ağrı dağın şəklini tamam 
bitirdi. Sonra Xoylu məhəlləsindəki xaraba evləri çəkdi. “Qaçqınlar silsiləsini davam etdirmək 
niyyətilə şəhəri gəzdi. Köhnə, uçuq evlərin divarlarına söykənən, məscid ətrafında dolanan, bazarda 
hərlənən, oğurluq edən, küçələrdə gəzən uşaqları, yeniyetmələri, qızları, qocaları bir-bir gözdən 
keçirdi. Gəzə-gəzə ən böyük arzusunu – Naxçıvan çaparı haqqındakı əsərini çəkib başa vurmaq 
üçün ikirləşdi. 

Yenə ürəyinə kədər doğdu; Padşahlıq bağına çatmamış geri qayıtdı, məscidin yanından ötüb 
Xoylu məhəlləsinə doğru getdi. Bu tərələrdə cır-cındır içində bir oğlan görmüşdü. Onu axtarıb 
tapdı, yanına çağırdı. Oğlanın üzündə heyrət, qorxu ifadəsi doğdu, yerindən tərpənmədi. Bəhruz 
özü yaxınlaşıb, məqsədini bildirib fırça qutusunu açdı, qatlama stulunu düzəldib, sulu boya ilə 
işləməyə başladı.

– Adın nədir, oğlan?
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– Qədir.
– Heç kəsin yoxdur?
– Bacım var, axtarıram, tapa bilmirəm. Ölüb, qalıb, nigaranam.
– Necə qızdır?!
– Məndən balacadır, qəşəng, dəyirmi sifəti var, saçlarında nazik hörüklər hörməyi sevir. 

Başına qırmızı yaylıq bağlayıb, adı Reyhandır.
– Söz verirəm, əgər mənə rast gəlsə mütləq yanına gətirərəm.
Bəhruz Qədirlə üç gün dalbadal görüşdü, onu xaraba, uçuq evlərin yanında çəkdi. Qədir torba 

kimi sallanan cırıq yamaqlı şalvarına uyğun gələn bir köynək, onun üstündən başqa bir şalvar 
geyinmişdi. Qırmızı köynəyin ətəkləri cırıq-cırıq idi. Bu vaxt başqa qaçqın bir oğlan yaxınlaşıb 
yanında dayandı. Bəhruzun ürəyi yenə sıxıldı, daha ona baxa bilmədi. Cibindən bir manat pul 
çıxardıb Qədirə verəndə onun gözləri işıqlandı, pulu demək olar ki göydə “qapdı” və bazara tərəf 
qaçdı. O biri oğlan da dalınca getmək istəyirdi ki, Bəhruz yolundan saxladı:

– Dayan, a bala, gəl o daşların üstünə çıx!
– Mənə də pul verərsən?? – Yazıq-yazıq dilləndi – Acam e... Səhərdən acam.
– Yaxşı, verərəm. 
Oğlan başını qırmızı yaylıqla bağlamışdı, köhnə əzik-üzük cırıq pencəyinin bir tərəi 

olmadığından bir qolu çılpaq qalmış, iri, çirkli qarnı qabağa çıxmışdı. Ayaq üstə dayanmış meyitə 
bənzəyirdi. Rəngi-ruhu solmuşdu. Uçuq divarın daşları üstə qalxmağa oğlanın gücü çatmadı, 
hıqqanıb, ləhləyib yazıq-yazıq baxdı. Daşlara söykənib qaldı. Bəhruz iki gün dalbadal onu çəkdi, 
üçüncü gün də görüşməyi qərara aldı.

Bəhruz üçüncü gün gələndə onu görə bilmədi, soraqlaşdı, axtardı, Qədirə rast gəldi. Qədir 
təzə köynək geymişdi, əvvəlkiləri görünür tamam çıxarıb atmışdı. Doğru hərəkət etmişdi, axı köhnə 
şeyləri əynində saxlamağın nə mənası vardı?! Qədir də dünənki oğlanı heç yanda görməmişdi. 
Birdən nə ikirləşdisə gözlənilmədən uçuq evlərə doğru qaçdı, Bəhruz da onun dalınca getdi. 
Evlərin tökülən divarları arasına girən Qədir ora-bura vurnuxdu, səslədi, çağırdı, birdən özü də 
itdi, səs-səmir kəsildi. Bəhruz o yan, bu yana baxdı, şübhələndi, istədi ki, Qədiri səsləyə bu vaxt 
tükürpədici qışqırıq eşidib yerində dondu. Bəhruz Qədirin hansı tərəfdə olduğunu təyin etməkdə 
çətinlik çəkdi, uçuq divarların arasına girib yavaş-yavaş irəlilədi. Bir az sonra onu yarıörtülü bir 
otağın küncündə dayanan görüb yaxınlaşdı:

– Nə olub, Qədir?!
Qədir hönkür-hönkür ağlayırdı, əli ilə uçulub tökülmüş qalaq-qalaq daşlardan bir az aralı 

ot – ələf üstündə uzanmış oğlanı göstərdi. Bəhruz dik atıldı, rəngi ağardı. Bu dəhşətli səhnədən 
Bəhruz özünə güclə gəldi, Qədirin qolundan tutub bu xarabalıqlardan uzağa apardı. Oğlanın göz 
yaşları kəsilmək bilmirdi. Bəhruz onu sakit etməyə çalışsa da mümkün olmurdu. O qaçqın oğlanın 
ölümündən daha çox Qədirin belə dərdli-dərdli ağlamağı Bəhruzun bütün varlığını yerindən 
oynatdı. O gün işləmək istəmədi, daha doğrusu bacarmadı, şəhəri başdan-başa ələk-vələk elədi, 
harda qaçqın qız gördüsə onu Qədirin  bacısı Reyhana bənzətdi.                                                                
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Qaçqınlar xəyalından çıxmırdı.
Bəhruz xaraba evlərin yanından keçib məscidə sarı gedirdi. 
Məsciddən aralıda bəylərin, xanların keylə, işrətlə məşqul olduğu balaca, dəyirmi bağın 

xiyabanında bir dəstə adam dayanmışdı. Ortalıqda on, on iki yaşında, uzun ətəkli tuman geymiş, 
başına araqçın qoymuş bir qız məzəli hərəkətlərlə rəqs edirdi. Araqçının hər tərəindən sallanan 
pullar bir birinə dəydikcə cingildəyirdi. Dəyirmi sifətli qızın yanaqları od tutub yanır, gözləri 
parıldayırdı. Özündən balaca, yeddi-səkkiz yaşlı bir oğlan isə dəf çalırdı. Oğlanın başındakı araqçın 
iri olduğundan onu gülünc göstərirdi, dəi şövqlə vurduqca necə edirdisə, araqçın başından qalxıb 
düşürdü. Qəribə tərzdə, dəin səsinə uyğun çiyinlərini də əsdirirdi, bütün bunlar qızın hərəkətləri 
ilə həmahəng idi. 

Bəhruz onlara baxıb gülümsünsə də, qəlbinə çökmüş Haçadağ boyda kədərini yüngülləşdirə 
bilmədi. Bu uşaqlarla danışmaq, onları evinə aparmaq haqqında 
düşünəndə sağ çiyninə bir əl toxundu, geriyə dönəndə, irişə-irişə 
dayanmış bir adam gördü.

– Nə lazımdır?– soruşdu.
– Yenə məni tanımadın, eybi yox, Bəhruz bəy, mən Cəfərqulu 

xanın köməkçisiyəm.
– A... buyurun... – Bəhruz onu – Naxçıvanda sərgidə, Tilisdə 

isə pansionatın qabağında və vağzallarda gördüyü daz baş və yaltaq 
adamı indi tanıya bildi. – Mənə aid qulluğunuz?! 

– Cəfərqulu xan sizi görmək istəyir...
– Çox şadam, nə vaxt təşrif buyurum?!
– Nə vaxt istəsəniz...
Cəfərqulu xan onu soyuq qarşıladı. Elə bil yayda, sərgiyə 

gələndə gördüyü adam deyildi, ağ köynəyin əvəzində indi əynində 
yaşıl, ipəkdən köynək, köynəyin üstündən qoyun dərisindən cübbə geymiş, cübbənin yunları 
qoynuna bulud kimi dolmuşdu. Elə bil onu havaya qaldıracaqdı. Bəhruzu altdan yuxarı süzüb bir 
başa mətləbə keçdi: 

– Təvəqqe edirəm ki, qızımın şəklini çəkəsən... 
– Baş üstə, xan, nə vaxt buyurursunuz?!
– Hazırsansa elə indi. 
– Hazıram.
Bir azdan nökərin  müşayiəti ilə Bəhruz uzun dəhlizdən keçib başdan – başa xalılarla döşənmiş 

geniş otağa daxil oldu. Otağın bir yanında dəmir çarpayı, bir yanında beş altı gözlü komod, komodun 
yuxarı hissəsində, divarda, ətrafı naxışlı güzgü, çarpayının üstündə isə xalı, xalının üstündə 
Bəhruzun çəkdiyi Haçadağ... Öz əsərini belə bir otaqda görən Bəhruza sanki dünyanı verdilər. Bu 
vaxt qulluqçu ilə birlikdə Narınc içəri girdi, elə bil qəşəng üzü işıq saçdı. 

– Bəhruz, xoş gördük.– deyə əlini uzatdı.– Necəsən, Bəhruz?!
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– Sağ ol, Narınc, pis deyiləm. 
– Sən məni elə indi çəkmək istəyirsən?!
– Elə indi!
– Qoy onda gəlin kimi bəzənim sonra. Bir az gözləyə bilərsən?
– Əlbəttə!
Bir azdan qayıtdı, tanınmaz olmuşdu. Bu nədir, ilahədir, mələkdir, möcüzədir, yoxsa sehrli 

qüvvədən yaranmış gözəllər gözəli?! Ona pəncərə tərəfdə əyləşməyi məsləhət görüb rəng qutusunu 
açdı. Qulluqçu da Narıncın yanında, komoda söykənib dayandı. Bəhruz bir də diqqətlə Narınca 
baxdı. Çin qumaşından olan zərif köynəyinin üstündən təptəzə arxalıq geyinmişdi. Arxalığının 
ətəkləri, yanları mənguləli idi, qızılı saplarla toxunmuşdu. Boynundan zümrüd muncuqlu, qızıl 
pullu silsilə sallanırdı. Şəfəq saçan boğazaltı isə onun ağappaq boynunu tamam tutmuşdu. Hələ 
sırğaları! Hələ naxışlı, zərli araqçını. Bu gözəl bəzəklərin içində isə işıq saçan qəşəng üzünün 
gözəlliyi daha qabarıq üzə çıxırdı. Bəhruz çəkməyə başlayanda Narınc soruşdu: 

– Bəs Tilisdə niyə yanıma gəlmədin?! 
– Bir dəfə gəldim.
– Nə vaxt?! – Narınc sadəlövhcəsinə heyrətləndi – heç yadıma gəlmir.
– Çünki səni görə bilmədim...
– Niyə?!
– Çünki pansionatın qarşısında bir kişi – daha doğrusu atanızın köməkçisi məni xəbərdar etdi 

ki, bir daha bu ətrafda fırlanmayım. 
– Onun işi-peşəsi məni güdməkdir, bircə sənin yanına gəlməyimdən xəbər tuta bilməyib. 
– Nə əcəb?!
– Allah bilir, haralarda veyillənirdi. Bəzən atamı da başa düşə bilmirəm. Öz atamı. Az qalır 

məni quş kimi qəfəsdə saxlasın. Deyirəm ki, ata icazə ver, həyətdən bayıra çıxım, heç yerə qoymur, 
üstümə qışqırır. Şəklimi çəkmək üçün səni çağırmaq istəmirdi. Yalvarıb yaxarmışam. Axır ki, bir 
təhər ipə-sapa yatıb. 

Narınc nədənsə kədərləndi, başını aşağı dikib susdu. Bəhruz indi özünü sərbəst duyub, sürətlə 
çəkir, onun bu vəziyyətdəki duruşunu – bu duruşundakı gözəlliyi verməyə çalışırdı. Təbəssümü 
itdiyi üçün üzünün işığı azalmışdı. Göz qapaqları enmişdi. Qızıllar, parıltılar içində zərif, kədərli, 
düşüncəli bu qız daha füsünkar olmuşdu. Bəhruz qaçqınları xatırladı. Onlarla Narınc arasındakı 
dərin uçurumu gördü, nədənsə xəyalında gah Hürnisə, gah Tilisdəki Mixaylovski xəstəxanasında 
rast gəldiyi Pakizə canlandı və birdən hiss etdi ki, Narınc üçün bu bəzəklər, parıltılar yoxdur, bunlarla 
yaşamır, ürəyində tamam başqa duyğular vardır. Bir də gördü ki, Narınc vəziyyətini dəyişmədən 
həzin-həzin şeir oxumağa başladı. Sonra susdu, eləcə ikir və xəyal içində qaldı. Birdən – birə 
Bəhruz onu sırğalarsız, boğazaltısız, silsiləsiz təsəvvürünə gətirdi, bunlarsız da Narınc qəşəng idi. 
Qızın belə ikrə, xəyala getməsi rəssamın sürətlə və inamla işləməsinə kömək etdi. 

Evə gələndə bərk yorğun olduğunu duyub, xalının üstünə sərildi, mütəkkəyə söykənib kədər 
qarışıq bir sevinclə düşünməyə başladı. Dil-dil ötən Şirin xanım yemək gətirdi. Bəhruz yeməyə 
gözünün ucu ilə də baxmadı. 
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Bəhruz hər gün Cəfərqulu xanın evinə gedir, Narıncın portreti üzərində işləyirdi.
Bu imarətdə onu Narıncdan başqa heç nə maraqlandırmırdı. Hətta hər dəfə müqavva kimi lal-

dinməz otaqda nəzarətçi kimi dayanan qulluqçunu belə görmürdü. 
Bəhruza elə gəlirdi ki, otaqda bir Narıncdı, bir də özü. Daha heç kim. 
Çox zaman susurdu. Narınc özü onu söhbətə tuturdu. 
– Təzə nə çəkirsən, Bəhruz?!
– Naxçıvan çaparını...
– Bu hardan ağlına gəlib!?
– Uşaqlıqdan. Əlixan məscidinin yanında görmüşəm, at üstündə, qılıncla...
– Mən yaxşı bir çapar tanıyıram, adı Məciddir.
– Elə onu çəkirəm.
– Bəs sən onu hardan tanıyırsan?!
– O vaxt gördüyüm çapar elə Məcid olub
– Əntiqə bığları var onun, hər dəfə görəndə məni gülmək tutur. Yəqin ki, bığlarını da çəkirsən. 
– Onsuz şəklin nə ləzzəti?!
– Atam bizi Makuya göndərmək istəyir, anamı, məni, bibimi... ona görə də tələsir.
– Sizi niyə Makuya göndərir ki?! 
– Görmürsən, Naxçıvanda aləm bir-birinə qarışıb. Heç kəs baş çıxarda bilmir. İngilislər, 

türklər, almanlar, bizimkilər didişirlər... İndi də amerikalılar gəlib. Rey adlı bir şəxs. Türk Xəlil bəy 
gündə bizdədir. Ona görə atam bizi bu odun içindən uzağa göndərmək istəyir. Ara sakitləşən kimi 
yenə qayıdıb gələrik. 

– Rusiyada inqilab dalğası axır...
– Yəqin xəbərin yoxdur. Orda hökuməti yıxıblar. Təzə hökumət qurulub. Naxçıvanda da 

inqilabçılar var. Onlar da az iş görmürlər, Bakıda da aləm qarışıb.
Narıncın yanaqlarından qızartı çəkilmişdi, xal da astaca üzə çıxıb nöqtə kimi qaralırdı. 
Bəhruz bir– iki gün də gəlib getdi, üçüncü gün isə elə gözlənilməz hadisə baş verdi ki! Qələtən 

Cəfərqulu xan otağa girdi, həyəcanlı idi, üzünü qızına tutub:
– Bu axşam qonaqlarımız var– dedi – daha bu işi qurtarın, qızım, geyinib keçinməlisən. Anana 

kömək etməlisən. Vacib, hörmətli qonaqlardır...
Sonra Cəfərqulu xan Bəhruza sarı döndü:
– A bala, haqqın nə qədərdir– soruşdu və cibindən bir dəstə kağız pul çıxartdı və ona uzatdı. 

Bəhruz yerindən tərpənmədən donmuş kimi qalmışdı, asta-asta başını qaldırdı, asta-asta da ayağa 
qalxdı. Cəfərqulu xan onun hərisliklə pulları almaq istədiyini başa düşüb özündən razı halda:

– Götür, götür– dedi, – hamısını götür!
Yox, deyəsən, bu qarayanız, çatmaqaş rəssam pulları götürmək ikrində deyildi. Görəsən 

niyə mənə belə baxır, sanki yalvarır, sanki nəsə başqa şey demək istəyir?! Bu nədir, elə bil pulları 
görmür. Nə qəribə adamdır?! Birdən Bəhruz dilləndi:

– Xan, mən şəkli hələ qurtarmamışam. 
– Eybi yox, elə belə də yaxşıdır. 
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– Ata, atacan...
– Sən sus, danışma, eşidirsən, bizim işimizə qarışma, otur yerində, şəkli də görürəm, əməlli 

başlı yaxşı şəkil çıxıb. Daha nə istəyirsən, götür pulları!
Bəhruz Narıncın tablosunu yerdən qaldırdı, asta-asta qıza yaxınlaşdı, portreti onun ayaqlarının 

yanında qoyub bərkdən dedi:
– Bunu sizə hədiyyə verirəm, Narınc xanım. Qoy məndən yadigar qalsın! 
Sonra pulları əlində tutan, heyrət içində baxan Cəfərqulu xanın yanından keçib rəng çamadanını 

götürdü, bir də onlara tərəf çevrildi, astaca baş əydi və otaqdan çıxdı. Cəfərqulu xan qıpqırmızı 
qızarıb, pərt halda, əsəbi halda əlini yellədi. Bu vaxt Narınc ayaqlarının altındakı şəkili götürüb 
baxdı, yerindən qətiyyətlə sıçrayıb:

– Bəhruz! – deyə bərkdən onu səslədi, ildırım kimi otaqdan çıxıb rəssamın ardınca qaçdı. 
Dərhal qapılar açıldı. Bəhruz bu qoşa qapıdan keçib şəhərə çıxanda, ziddiyyətli, qatma-

qarışıq ikirlərin burulğanında çırpınırdı. Bilirdi ki, bu kərpic hasarın arxasında başqa dünya var, bu 
dünyaya bir daha qayıda bilməz. Qayıda bilməzsə, demək bir daha Narıncı görə bilməz. Qarşısında 
dərd, kədər və fəlakət içində bir şəhər vardır. Bu şəhərin dörd tərəində uzaqda ucalan dağlar vardı, 
bu şəhəri, bu dağları görəndə yüngülləşən kimi, sevinən kimi oldu. Çevrilib hər tərəfə göz dolusu 
baxa-baxa bayaqdan qaranlıq içində olduğunu, indi isə işığın qoynuna çıxdığını güman etdi. Əhval 
– ruhiyyəsinin birdən-birə belə dəyişməsinə heyran qalsa da bir həqiqəti aydın başa düşdü: bu 
şəhərsiz, bu dağlarsız yaşaya bilməz. 

Gözlənilmədən qoca dilənçi ilə üzbəüz gəldi. Bəhruz onu dərhal tanıdı, ancaq qoca dilənçi 
əsasını taqqıldada-taqqıldada keçib getmək istədi, ya görmədi, ya da tanıya bilmədi.

– Baba! – deyə Bəhruz bərkdən səslənəndə ayaq saxlayıb titrəyə-titrəyə çevrildi, ondan kim 
olduğunu soruşdu. 

– Naxçıvanın tozuyam, baba – deyə Bəhruz zarafat etmək istədi, qoca o halda deyildi, zarafatı 
başa düşməyib qulağını ona sarı uzatdı. Yəqin ki həm zəyif görür, həm də pis eşidirdi. Dilənçi 
əvvəlki kimi deyildi, xeyli düşmüş, arıqlamış, gözlərinin dərinliyindən süzülüb gələn işıq sönmüş, 
sümükləri üzə çıxmış, avazımış və sərtləşmişdi. Yuxudan ayılan uşaq kimi qoca birdən ayıldı.
Yaxına gəldi, sevinə-sevinə:

– Tanıdım, oğlum, tanıdım – dedi. Necə varsan?
– Sağ ol, baba. Görünmürsən, yoxsan!
– Kənddəydim, oğul, özümə behişt yer tapmışdım. Qoymadılar dünyadan rahat köçüm gedim. 

Aləmi qatdılar biri– birinə. Yenə gəlmişəm bu doğma şəhərə, Allahın əmri belədir, bala, allahın. 
Kərəminə qurban olum, ona görə qorxum yoxdur. Çünki başımın üstündə dayanıb. Ayaqlarım 
torpaq üstə yeriyir, bəsimdir, naşükür deyiləm, xudavəndi-aləmin sayəsində hələ yaxşıyam. 

Qoca əsasını yerə vura-vura uzaqlaşdı, Bəhruz isə dayanıb uzun müddət onun dalınca baxdı.
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Bəhruz bütün şübhələrinə, tərəddüdlərinə son qoyub Hürnisə ilə evləndi. Şirəlibəy, Şirin 
xanım həyətdə, alça ağacının  böyründəcə kiçik toy məclisi düzəltdilər. Nə təntənə, nə hay-küy, nə 
çığır-bağır, nə də parıltılar, bər-bəzəklər! Bəhruz Hürnisəni xoşbəxt görmək istəyirdi, Hürnisə də 
xoşbəxt idi, amma bu hissini açıq göstərə bilmirdi. Başına ağ, ipək kəlağayı salmış, əyninə uzun, 
güllü paltar geyinmişdi. Bəhruz onu məclisə gətirməyə nə qədər cəhd etsə də, mümkün olmadı. 
Babası Əşrəf bəy də ayağına getdi, Hürnisə bir daşa döndü, yerindən tərpənmədi ki, tərpənmədi. 
Otağın həyətə açılan balaca pəncərəsindən baxıb bütün məclisin neçə şən və gözəl keçdiyini gördü. 
Faytonçu Kərbəlayi Abbas nə oyun çıxartdı, elə bil bədənində sümüyü yoxdu, birdən elə uzanırdı 
ki, qamış kimi olurdu. Birdən də dəyişib qarpız kimi şişir, gah armud, gah buzov şəkli alırdı. Bir də 
görürdün ki, əlləri üstə göyə qalxıb. Bəs o gəlin, o kişi kimdir?! Nə gözəl geyiniblər. Hürnisə Əkbər 
bəylə, Zöhrə xanımı görürdü. Zöhrə xanım Hürnisənin yanına gəldi, onu qucaqlayıb öpdü, boynuna 
mirvari boyunbağı keçirdi. Hürnisə ömründə belə qiymətli, gözəl boyunbağı görməmişdi. Başdan-
başa ətir qoxuyan, gözəllik içində, bər-bəzək içində sadəliklə deyib 
gülən Zöhrə xanımı heyranlıqla süzürdü. Sonra Zöhrə xanımın 
şeir oxuduğunu görəndə ağzı açıla qaldı. Bu ki, möcüzədir, 
səsi də, hərəkətləri də, oxuduğu şeirin misraları da, özü də, gül 
kimi incədir. Deyəsən, bir az da abırsızdır, heç kəsdən çəkinmir, 
nə utanır, nə həya edir, özünü kişi kimi aparır. Bir bax, təkcə mən 
yox, hamı ona heyran olub, hətta Bəhruz da, yanında oturan kişi də, 
yəqin ki, əridir.

Qonaqlar dağılandan sonra, Şirin xanım da, Şirəlibəy də ya-
xınlaşıb Hürnisəyə xeyir-dua verdilər. Onu balaca gəlin otağına 
ötürdülər. Hürnisənin gözləri dörd oldu: təp-təzə yandırılmış alabəzək 
şamların işığı titrədikcə kölgələri divarda, tavanda əks edirdi və 
xoş bir gözəllik yaradırdı. Birdən qapı açıldı, Bəhruz içəri girib, 
onu görən kimi başını aşağı dikən Hürnisəyə yaxınlaşdı. Gözlərini 
yuman Hürnisə çevrilib başını onun sinəsinə qoydu... 

Toydan sonra Bəhruz evdən çıxmırdı. Həmişəki kimi, bir küncə çəkilib , şəkillərinin  üzərində 
çalışırdı. Hürnisəni xoşbəxt etmək onun böyük arzusu idi. Bir-iki həftə sonra başa düşdü ki, bu 
həyatı bahasına başa gəlir. Çünki varlığında bir boşluq, bir soyuqluq duyurdu. Ancaq Hürnisənin 
əl-qol açdığını, şənləndiyini, üzünün təbəssümlə dolduğunu görəndə bunları unudub özündən razı 
qalır, hətta sevinirdi. Demək, Hürnisə xoşbəxt idi. Bir hadisə onun bu xoşbəxtliyinə kölgə saldı. 

Günlərin birində, qapı ağzında qara rəngli, təzə fayton dayandı. Qapının çax-çaxı döyüldü, 
Hürnisə çıxıb qapının ağzında gənc, gözəl bir qız görüb, qorxa-qorxa geri çəkildi.

– Mənə Bəhruz lazımdır! – qız dillənəndə, Hürnisə ona bir də diqqətlə baxdı. Şaşqın bir 
vəziyyətdə “ Ölmüş nə qəşəng qızdır, kimdir görəsən” deyə xəyalından keçirdi, sonra :

– Bəhruz evdədir, buyurun, özü qabağa düşdü. Onun dalınca qız həyətə girdi. Həyətdəki 
birinci qapının yanında dayanıb, içəri girən Hürnisəni gözlədi. Hürnisənin otağa girib tək bir söz 
deməsi ilə Bəhruzun ildırım kimi yeridən şığıyıb qapıya cumması bir oldu.
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Bəhruz nəinki Hürnisəni; bütün dünyanı unutdu, ona görə Hürnisənin necə çıxıb getdiyindən 

xəbəri olmadı. Gözünə inana bilmirdi. Elə hey Narınca baxırdı, sanki qorxurdu ki, Narınc yox 
olar. Bərbəzəklərini taxmamış qızın olduqca gözəl görünən sadə geyimi vardı, otağa keçib ətrafa 
maraqla göz gəzdirdi. Bəhruz elə çaşmışdı ki, uşaq kimi qalmışdı. Birdən birə hörmə stulu Narıncın 
qarşısına qoydu:

– Buyur, əyləş, Narınc!
– Yox, Bəhruz, gedirəm, vaxtım azdır.
– Bura iş otağımdır, şəkillərimi göstərə bilərəm.
– Başqa vaxt, Bəhruz! Atam bizi tezliklə Makuya göndərəcək. Fürsət düşdü, mən də bu 

fürsətdən istifadə edib, yanına gəldim. Gəldim ki, səninlə görüşüb ayrılım. Şəklimi qiyamət 
çəkmisən. Onu da özümlə aparacağam, Haça dağı da! Mən də uzaqdakı dağları çox sevirəm, sənin 
kimi! Saatlarla dayanıb onlara baxıram, heç yorulmuram!

– Bəlkə bir az əyləşəsən, çay gətirim...
– Yox, Bəhruz, səni gördüm bəsdir, gəl, məni faytona qədər ötür!

8

Günlər keçirdi. Bəhruz maddi korluq çəkdiyi üçün şəkillərini satmaq ikrinə düşdü. Onların ən 
yaxşılarını seçib bazara gətirdi. Bazarın gur yerində münasib yer tapıb şəkillərinin bir qismini xan 
carçısının kərpic divarı boyunca düzdü. Çərçivəyə alınmış o biri qismini isə dükanların vitrinlərinə 
qoydu. Özü kənarda vaxtını itirməsin deyə gah ayaq üstə dayanıb, gah qatlama kürsüsündə əyləşib 
albomuna şəkillər çəkirdi. Bir həftə keçdikdən sonra əlində əsa tutmuş qoca dilənçi yaxınlaşıb 
divarın o tərəində hıqqana-hıqqana yerə çökdü. Bəhruz qatlama kürsünü götürüb onun yanına 
getdi. Qoca başını qaldırıb zəndlə baxdı:

– Kimsən, a bala?!
– Tanımadın, baba, Naxçıvanın tozu, o gün səninlə görüşən adam.
– Hə, indi tanıdım. Nə əcəb güzaranını bura salmısan?!
– Şəkillərimi satıram.
– Satırsan?! – qoca əsəbi-əsəbi soruşdu – onları almağa kimin gücü çatar?! Satma, bala, satma! 

Nə qədər baha satsan, yenə qəpik-quruşdur.
Bəhruz qulaqlarına inana bilmirdi. Qocanın bu sözlərindən sonra indiyə qədər satdığı bütün 

əsərlərinə görə təəssüf duydu, ağrı duydu, başa düşdüyü bir həqiqətin indi yoxsul bir dilənçi 
tərəindən deyilməsi onu yerindən oynatdı. Pambıq kimi yumşaq ağlığın arasından quyu kimi 
dərin, solğun gözləri ilə baxan, qırış-qırış sərt bir sifətin məna ilə dolu ifadəsini anlamaqdan uzaq 
deyildi. Satdığı əsərlər elə bil heç zaman çəkilməmişdi, indi onlar Bəhruz üçün yox idi və bir daha 
olmayacadı. 

Elə bu vaxt qəribə bir hadisə baş verdi. Başına dəyirmi papaq qoymuş, belinə qara toqqa 
bağlamış bir gənc, Bəhruzun üstünə gəldi və dişindən çıxan bütün kobud, acı, təhqiramiz sözləri 
yağış kimi yağdırdı. Bəhruzun döyükə-döyükə təəccüblə baxması onu daha da qəzəbləndirdi, əlini 
dükan vitrininə tərəf uzadıb ağzı köpüklənə-köpüklənə dedi:

– Atamın şəklini çəkib niyə məsxərəyə qoyursan, kimi ələ salırsan, de görüm kimi?! Niyə 
onun şəklini çəkmisən? 
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– Sənin atanı tanımıram. 
– Yaxşı, tanıyırsan, odur, bax, dükana da qoymusan, deyəsən başın bədəninə ağırlıq eyləyir, 

şeytan deyir vur bağırsaqlarını tök bayıra. Mürtədin biri, mürtəd! Onu gözünün qabağında cırığ-
cırığ eləyim sən də tamaşa elə.

Gənc cumub vitrindən xəsis satıcının günəş işığında pula baxdığını göstərən şəkli dartıb 
çıxardı, çərçivəni ayaqları altına salıb xıncım-xıncım əzişdirdi, cırılan, əzilən şəkildən isə bir 
nişanə qalmadı. Buna baxmayaraq gəncin hirsi soyumadı, yenə Bəhruzun üstünə gəlib əllini ölçə-
ölçə hədələdi, kobud, ağır sözləri dalbadal yağdırmaqdan çəkinmədi. Get– gedə qızışır, öldürməklə 
hədələyir, kişi papağına and içib, onu tikə-tikə doğruyacağını söyləyir, bir an belə sakit olmurdu.

Bəhruzun qanı qaralsa da, özünü möhkəm saxladı, ürəyinin dərinliyində əsərinin oyatdığı 
təsir gücünə görə isti bir dalğa kükrədi.  Şəkili nə vaxtsa elə bu bazarın önündə çəkmişdi, həqiqətən 
də həmin adamın indi kim olduğunu, nə satdığını bilmirdi, bunları unutmuşdu. 

Qoca dilənçi şəkillərini yığışdırıb evə gedən Bəhruza, səbrinə, dözümünə, dəliqanlı bir gəncə 
baş qoşmamasına görə heyran qaldığını bildirdi.

Bəhruz bir həftədən çox bazarda görünmədi. Məcbur olub yenə gələndə başqa bir hadisəylə 
üzləşdi. 

9

Bəhruz yenə şəkillərini satırdı.
Tez-tez bazarın yaxınlığında öz sənəti ilə camaatın qarşısında çıxış edən dərviş Həsənə dəyirdi.
Yenə bir dəfə şəkillərini qoca dilənçiyə tapşırıb Həsənin yanına getdi. Dərviş saz çala-çala 

şən nəğmə oxuyurdu, birdən-birə ahəngi dəyişdi, “qardaşıq biz” adlı təzə bir nəğməni ətrafına 
toplaşan kütləyə öyrətməyə başladı. Nəğmənin ahəngi rəvan, axışı, xoş olduğu üçün, “qardaşıq 
biz” sözlərini asanlıqla bu ahəngə uyğun bütün kütlə həvəslə oxuyurdu. Bəhruz da dərvişin bu 
cazibəsindən çıxa bilməyib, hamıya – bütün kütləyə qoşuldu. Oxuya– oxuya camaata tərəf baxdı. 
Onların arasında hər cür adam vardı, böyük də, kiçik də, varlı da, yoxsul da, qadın da, uşaq da, 
qoca da, şikəst də! Birdən əli silahlı çaparlar yüyürdülər, hər tərəfdən dərviş Həsəni qamçılayıb 
şey-şüylərini yığışdırıb aparmaq istəyəndə kütlə dalğa kimi onların üstlərinə yeridi. Bəhruz nə vaxt 
dərvişə yaxınlaşdığını bilmədi. Onu iki-üç çaparın əlindən alıb qaçırmaq istədi. Ancaq dərviş onu 
sakit etməyə çalışıb dedi: 

–  Bəhruz, başını salamat saxla, məni onsuz da tutacaqlar. Xeyri yoxdur. Bax, görürsən, nə 
qədər çapar gəlib, onların arasından məni necə aparacaqsan?!
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Bəhruz dərvişdən əvvəl çaparları görmüşdü. Nədənsə qorxmadı, dərvişi xilas etmək üçün bir 

yol axtarmaq istəyəndə yenə dərvişi yaxaladılar. Bu zaman çaparların içində Məcidi görən Bəhruz 
onun üstünə yüyürdü, Məcid etinasızlıqla:

– Geri çəkilin! – deyə adamların üstünə elə bərkdən qışqırdı ki, Bəhruz özünü itirdi, bir 
də gördü ki, dərvişi beş-altı çapar aparıb gedir. Bəhruz cummaq istədi, amma o tərəfə getməyə 
qoymadılar. Məcid sakitliyi bərpa etməyə çalışırdı. Birdən Bəhruz onun lap yaxına gəldiyini görüb 
qəzəb içində yaxasından tutdu:

– Kömək elə ona, kömək elə... təvəqqə edirəm səndən, buraxdır onu, günahsızdır, tez elə...
Məcid bunu gözləmirdi, Bəhruzun əllərini qüvvətli zərbə ilə itələyib, tüfəngini qaldırdı:
– Çəkilin geriyə! – deyə bərkdən qışqırdı. Bəhruz üçün bundan ağır zərbə ola bilməzdi. Heyrət 

içində gözləri böyüdü, qəzəbindən bütün bədəni titrədi. Çaparlar bütün kütləni qovur, dağıdır, hamı 
müvazinət göstərmədən başını götürüb qaçırdı. Amma uzaqdan uşaqların “qardaşıq biz” nəğməsini 
eşidəndə Bəhruz bir az özünə gəldi. Məcidə nifrətlə baxdı. Məcidin Bəhruzu tanımaq istəməməsi, 
kobudluğu dəhşət olsa da, bu anda, bu Naxçıvan çaparlarının əzəməti həqiqətən qeyri-adi təsir 
gücünə malik idi. Belə düşündüyü vaxt çapar Məcid əzəmətli sinəsini qabağa verib pıçıldadı:

– Get, Bəhruz, axşam sizə gələcəyəm! – sonra isə dəyişib üstünə qışqırmağa, qovmağa başladı.
Bəhruz onun pıçıltısındakı səmimiyyəti, gizli niyyəti duymaqdan uzaq adam deyildi. Axşam 

Məcid dediyi kimi qapının ağzında göründü, içəri girən kimi Bəhruzun üstünə düşdü:
– Ay qardaş, məndən inciməyə haqqın yoxdur, mən vəzifə borcumu yerinə yetirirdim, sən də 

ki, uşaqlıq edirsən. Heç bilirsən, o gədə kimdir?! Neçə vaxtdır axtarırlar. Bizim dinin, məzhəbin, 
xalqın düşmənidir. 

– Düşmən deyil! – Bəhruz özündən asılı olmadan hirslə dilləndi, Məcid heyrət içində ona 
baxıb bir anlıq susdu, sonra sakitcə soruşdu:

– Düşmən deyilsə bəs  kimdir, niyə tuturlar?!
– Bunları bilmirəm, Məcid dayı, dərvişdən nə düşmən?! El – oba gəzə– gəzə mahnılar oxuyur. 
– Bizi Kalbalı xan göndərdi ki, onu tutaq, dedi ki, xalqımızın düşmənidir...
– Onu öldürəcəklər?! – Bəhruz həyəcanla soruşdu.
– Nə deyim, başım çıxmır... 
– Necə xilas etmək olar?
– Çətin, çox çətin! Kalbalı xanın dustağıdır, ona yaxın düşmək olmaz. 
– Yanına xahişə gedərəm. 
– Faydası yoxdur, Bəhruz! Naxçıvana indi amerikalılar ağalıq etmək istəyirlər, Kalbalı xan 

da öz ağalığını heç kəsə vermir, divanxana da onun əlindədir, külli-aləm də! Bu ixtiyarı başqasına 
vermək axmaqlıqdır. Türklər də o tərəfdən başının üstündə dayanıblar. İndi necə olacaq, bir allah 
bilir.

– Bəs ingilislər nə oldu?!
– Çoxdan çıxıb gediblər.
Bəhruz səhər Kalbalı xanın hüzuruna getdi. Xan gec olsa da onu qəbul etməyə razılıq verdi, 

uzun ətəkli, üstü güllü naxışlarla hörülmüş əbasını çiyninə salıb, xalılar döşənmiş, böyük otağın 
qapısına yaxınlaşdı, ədəb-ərkanla salam verən Bəhruza diqqətlə baxıb soruşdu:

– Kimsən, nəçisən?!
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– Rəssamam, Kalbalı xan, yanınıza bir xahişlə gəlmişəm.
– Buyurun, görək...
– Rica edirəm, dərviş Həsənə azadlıq verəsiniz...
– Bala, səni indi tanıdım, maşallah sorağın bütün Naxçıvanı tutub. Bir şəklini də mən almışam, 

bax, bu otaqdadır.
Kalbalı xan bir barmağında bahalı üzük olan əlini otağın uca divarına uzatdı. Divarda çərçivəyə 

alınıb böyük xalının üstündən asılmış Ağrı dağının şəklini görəndə Bəhruz diksindi, bu əsərini 
tamam unutmuşdu, onu nə vaxt, kim almışdı, heç nə yadına gəlmirdi. Belə bər– bəzəkli, dəbdəbəli 
yerdə öz şəklini görmək – ona gizli bir qürur gətirdi, sənətinə qiymət verildiyinin yeni şahidi oldu. 
Kalbalı xan qara, uzun təsbehini oynada– oynada ona baxır, sanki keçirdiyi hisslərinə mane olmaq 
istəmirdi. Elə ki, Bəhruz gözlərini divardan çəkib ona tərəf çevirəndə dilləndi:

– Sənə hörmətim çoxdur, bala! Əvət , xahişinə əməl edə bilməyəcəyəm. Çün dərviş düşməndir, 
xalis düşmən, həm xalqın, həmi də Naxçıvanın düşməni! Canım, bu torpaq nə qədər atların tapdağı 
altında qalar, nə qədər?! İngilislər gəlir, türklər gəlir, ermənilər gəlir, “mən”, “mən” deyir, elə bil 
Naxçıvan yiyəsizdir. İndi amerikalılar ortalığa çıxıblar. General-qubernator divanxnası yaratmaq 
istəyirlər. Bəs biz kimik?! Axı bu torpaq bizimdir! O dərviş də rusları təzə şura hökumətini üstümüzə 
gətirir. Məni başa düşməyə çalış, bala, öz evimdə-eşiyimdə əyləşmişəm, nə edim, rahat əyləşməyə 
qoymurlar! Qoymurlar! Gör nə vaxtdır, Naxçıvan taptaq altındadır. Onu tapdaq altından mən, sən, 
bütün xalq qurtarmalıdır! Bəhruz Kalbalı xanla xudahaizləşəndə gözü yenə divardakı şəklə sataşdı. 
Əzəmətli Ağrı dağı buludların əhatəsində ucalıb canlı kimi nəfəs alırdı. 

Bəhruz Məcidlə tez-tez görüşürdü. O qədər qaralama çəkmişdi ki, sayı-hesabı yox idi. 
“Naxçıvan çaparı”nı yaratmaq üçün həvəsə gəldiyi vaxtda, yenə Məcidi uzun müddətə, təcili harasa 
göndərdilər. Bəhruz bərk əsəbiləşdi, onu yenə yarımçıq qoymağa məcbur oldu. Bekar qalmamaq, 
qaralama çəkmək üçün bir gün yenə bazar tərəf getdi. 

Kaş getməyəydi, bazarın qapısı önündə Afəri gördü, gözəlliyindən əsər– əlamət qalmayan 
qızın qara gözləri elə solmuşdu ki, bütün işığını itirmişdi. Afər uzaqdan Bəhruza baxıb, birdən 
üstünə cumdu, çatıb qarşısında dayandı. İri gözlərini açıb dimdik onun gözlərinə dikdi:

– Mənim xilaskarım! – deyə pıçıldadı – mənim xilaskarım!
– Nişanlını tapa bildin, Afər?!
Qız elə dəli qəhqəhə çəkdi ki, Bəhruzun bədəni buza döndü, Afər rəqs edə-edə həzin bir 

səslə oxumağa başladı. Bu zaman bərk-bərk bağladığı yaylığın altından saçları dalğa-dalğa çıxıb, 
çiyinlərinə töküldü, yelləndikcə saçları da yellənirdi. Küçə uşaqları onu hirsləndirdilər. Afər onların 
üstünə yüyürdü, əlinə daş götürdü, yöndəmsiz halda atdı, sonra isə qaça-qaça yenə Bəhruzun yanına 
qayıtdı. Bəhruz onu dilə tutub evə aparmaq istədi. Amma Afər yenə qəribə oyunlar çıxartdı: gah 
qəhqəhə çəkdi, gah susub birdən hönkür-hönkür ağladı, gah çılğın bir hərəkətlə harasa yüyürüb 
getdi, bazarın tünlüyündə yox oldu. Arxasınca getmək istəyəndə, qarşısında Qədir dayandı. Bəhruz 
onu güclə tanıdı, gör nə vaxtdı görmürdü, Qədirin qarnı şişmişdi, dərhal bacısını soruşdu: 

– Reyhanı deyirəm. Rast gəlmədiniz?!
– Rast gəlmədim, Qədir. Deyəsən, Naxçıvanda yoxdur. 
– Burdadır, burda. Onu bu şəhərdə itirmişəm.
– Bir iş tapmısan?!
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– Baqqal Həmid dayıya kömək edirəm. Yaxşı adamdır, üst-başımı təzələyib, məni həkimə də 

göstərib.
– Heç olmasa, bəxtin gətirib. 
Afər yüyürə-yüyürə gəldi, saçlarını yellədə-yellədə yenə rəqs etməyə başladı, bircə an 

belə dayanmadan, sürətlə fırlanır, qollarını oynadır, saçları dalğalanırdı. Birdən dayandı, gözləri 
hədəqəsindən çıxdı, bütün bədəni tirtir titrədi, qıvrıldı, əyildi, çığırdı. Bəhruz qorxu içində onu 
qucaqladı. Qədir qışqırdı:

– Əl dəyməyin, əmi, əl dəyməyin, özü keçəcək! 
Afərin dodaqları da ağappaq ağardı, göz bəbəkləri şar kimi fırlandı, Bəhruzu kənara itələyib 

yerə çökdü. Sağa-sola əyilir, başını dala atır, özündən gedir, yenidən həyata qayıdır, yenidən bayılır, 
çapalayırdı. Bəhruzun qorxu içində olduğunu görən Qədir ona təskinlik verirdi:

– Həmişə belə olur, sonra keçib gedir... 
Birdən Afərin titrəməsi dayandı, toz-torpağın içində sakitcə qaldı, elə bil yuxuya getdi. Bəhruz 

daha da qorxdu, çünki onun bu süstlüyündə, susmasında həyat əlaməti yox idi. Qədir pıçıldadı:
– İndi ayılacaq! 
Bəhruz diksindi, hər tərəfdən nə qədər adam onları dövrəyə almışdı. Hamısı da maraq və 

heyrət içərisində baxırdı. Həqiqətən də Qədir deyən kimi, Afər başını qaldırdı, əvvəl Bəhruzu, 
sonra hamını nəzərdən keçirdi, sıçrayıb ayağa qalxdı. Elə yazıq, elə müti bir görkəm aldı ki,  yumaq 
kimi yığıldı, balacalaşdı və gözlənilmədən hönkür-hönkür ağladı. Bəhruz qeyri– ixtiyari bayaqdan 
təskinlik verən Qədirə baxdı, indi Qədir də söz deməkdən uzaq idi, özünün də gözləri dolmuşdu. 
Afərə hamının yazığı gəlirdi. Afər yanaqlarından axan yaşları silib, ildırım sürəti ilə qaçdı, bir göz 
qırpımında yoxa çıxdı. 

SƏKKİZİNCİ HİSSƏ
                                                   

1

Bəhruz otağa girib özünü xalının üstünə atdı, Hürnisə dərhal qulluğunda durdu, süfrə saldı, 
hər şey gətirdi, mütəkkəni qolları altına qoyub, özü də yanında əyləşdi.

– Niyə yemirsən , Bəhruz?
– İştaham yoxdur.
– Sənə nəsə olub?!
– Eh, Hürnisə, mənə heç nə olmayıb. Camaat pis gündədi, yadındaı, o şəkil vardı ha, küncdə, 

o qız, çəkirdim, qəşəng gözləri vardı... 
– Afər!
– Düzdür, Afər. Sən nə yaxşı onun adını yadında saxlamısan?!
– Sənin dilindən eşitmişəm. Xəstələnəndə tez-tez onun adını çağırırdın... bir dəfə də pəncərədən 

səslədin...
– Ola bilər – Bəhruz tutuldu – ola bilər.
– Görəsən nişanlısını tapa bildi?!
– Eh, indi onun gözünə heç nə görünmür, heç kəs! Çünki, dəli olub, əməlli başlı dəli! Görsən, 

yazığın gələr.
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Hürnisənin qaşqabaq içində, kədər içində susması Bəhruzun diqqətindən yayınmadı, ona 

diqqətlə baxıb soruşdu:
– Sənə nə oldu?!
– Sənin mənə də yazığın gəlir, Bəhruz!
– Niyə belə ikirləşirsən?
– Çünki, çünki, məni sevmirsən! Hər şeyi anlayıram, Bəhruz dadaş, mən sənə layiq deyiləm, 

o xan qızı əgər əvvəl gəlsəydi, mən sənə ərə getməzdim... Ər-arvad olmaq üçün çox şey lazımdır, 
bunlar məndə yoxdur, heç biri yoxdur...Mənim uşağım da olmayacaq.

– Sus, Hürnisə!
– Yox, Bəhruz dadaş, yox, yaxşı oldu ki söhbət düşdü. Özün bilirsən, heç kimim yoxdur. O 

qaçqınların elə biri də mənəm, sığınmışam sənə, Şirin xanıma, Şirəlibəyə! Sən, Bəhruz dadaş, hələ 
də Nazlını sevirsən, qoz ağacını sevirsən!

– Bəsdir Hürnisə, bunlar hamısı yalandır!
– Yox! Sən həmişə Nazlının şəklini çəkirsən
– Həmişə?!– Bəhruz özündən asılı olmadan əsəbi bir səslə dilləndi – Mən harda, nə vaxt onu 

çəkmişəm, de görüm, axı özün şahiddin ki, başqa əsərlər üzərində işləyirəm. 
– Düzdür, işləyirsən, Nazlını da həmişə çəkirsən!
– Yox– yox... 
– İstəyirsən, gətirib göstərim?
– Gətir!
Hürnisə qalxdı, bürməli kağızların arasını eşələyib, bir neçə şəkil çıxarıb gətirdi. Bəhruz 

gözlərinə inanmadı. Həqiqətən Nazlının karandaşla, kömürlə işlədiyi şəkillərini görəndə, demək 
olar ki, sarsıldı, bu şəkilləri necə, nə cür, hansı vaxtda çəkmişdi, özü deyə bilməzdi. Necə yaxşı 
şəkillərdi. 

– Mən onları Nazlıya göstərmişəm. 
– Nə vaxt?! 
– Çoxdan. Nazlı şəkilləri görəndə ağladı, uşaq kimi ağladı. O da səni sevir, Bəhruz dadaş, 

Nazlının dünyada əvəzi yoxdur... 
– Toyumuzdan xəbəri var?
– Yoxdur. Bir onu bilirəm ki, Ziya bəy Türkiyəyə köçməyə hazırlaşır... 
– Nazlını da aparacaq?
– Onsuz getməz. 
– Bəlkə də gediblər çoxdan?
– Yox, Nazlının atası Qulam Heydər ağır xəstədir, bu gün sabahlıqdır. Doktor Abbasovu 

çağırıblar, deyib ki, ümid yoxdur. 
– Demək, onu gözləyirlər... 
– Hə, gözləyirlər. Bəhruz dadaş, çörəyini ye, zorla olsa da ye, mənə ikir vermə, yaxşı, Bəhruz 

dadaş?!
Bəhruz sapsarı təndir çörəyini götürdü, yeyə-yeyə gözaltı Hürnisəyə baxanda kədər içində 

olduğunu gördü, odur ki, bir əlini uzadıb çiyinlərindən tutdu, mehriban-mehriban özünə tərəf çəkdi, 
Hürnisə isə onun mehribanlığına cavab verməyi bacarmayıb, dartınıb qolları arasından çıxmağa 
çalışdı.
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Bir neçə gün sonra qonşu həyətin damında bir mollanın silueti göründü, tükürpədən bir səslə 

əzan çəkməyə başladı, bu o deməkdir ki, kimsə dünyadan köçüb. Hürnisə hər şeyi bilirdi. Qulam 
Heydər əzab içində gecə keçinmişdi. Onu Naxçıvanın məscidindən götürəcəkdilər. Hamı məscidə 
axırdı. Günorta namazına az qalmış Bəhruz məscidə yaxınlaşmaq istədi, adam əlindən iynə atsaydın, 
yerə düşməzdi. Uzaqda dayanan Sarvanlar məhəlləsinin hündür yerindən bu  izdihama tamaşa 
etdi. Məscidə tərəf iki bərbəzəkli fayton gəldi. Çaparlar əl-ayağa düşüb yol açdılar. Kalbalı xanla 
Cəfərqulu xan faytonlardan enib məscidə tərəf getdilər. Bu vaxt minarədən müəzzinin məlahətli, 
kədərli səsi ətrafa yayıldı. Bu, nə səsdir?! Bütün Naxçıvanı titrədən, təravətlə, qəmlə, həzinliklə 
dolu, adamı yerə mıxlayan bir səs! Məscidin həyəti də, qapısının ağzı da, ətraf da qara papaqlı, qara 
çadralı adamlarla dolmuşdu. Bunların içində məscidin divarına söykənən, başı ağ yaylıqla sarıqlı 
kor dilənçi görünməz olmuşdu. 

Bəhruz irəliyə gəldi, adamların ara sın dan keçib, məscidin qapısından içəri girməyə ça lışdı. 
Həyətdə qara çadralı qadınlar bir-birinə söykənib dayanmışdılar. Bəlkə kimisə axtarırdı, bəlkə adi 
maraq bura gətirmişdi?! İlk dəfə bu məscidə girdiyi  günü xatırladı. Qulam Heydər onu “kafər” 
deyə məsciddən qov- muşdu, indi isə dünya-
dan bixəbər yatırdı. Bəh- ruz daha irəli getməyin 
mümkün olmadığını du- yub qapının yanından ət-
rafa boylandı. Qara çad- raların içindən nə qədər 
işıqlı göz baxırdı! Hamı- sı da qəşəng gözlər. Bəh-
ruz onları bir-bir nəzər- dən keçirdikcə gözləri 
hovuzun yaxınlığında dayanmış tanış bir üzə 
dikildi. Deyəsən Nazlı- dır. Həm oxşayır, həm də 
yox! Bircə dəfə çönüb baxsaydı, bilərdim kim-
dir?! Bəhruz baxışlarını inadcıl, aramsız halda 
tanış üzə dikmişdi. Ya- vaş-yavaş bu üz ona sarı 
çevrildi. İriləşən gözlə- rin heyrəti böyüdü. Bu 
zaman məscidin içindən kişilər çıxdılar. İçəri mərhumun yaxınlarını, qadınları buraxdılar. Onların 
içəri girməsi ilə bir vay-şüvən qopdu ki, adamın tükləri biz-biz oldu. İzdiham dalğa-dalğa Bəhruzu 
qapıdan uzağa atdı.
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Bir neçə müddətdən sonra hər yerdə qəribə söhbətlər gedirdi. Hərə bir şey danışırdı. Bakıda 
Həsən Bəktaşinin dediyi kimi təzə hökumətin qurulması dalğa-dalğa hər yerə yayılmışdı. Bu 
hökumətin nümayəndələri gah aşkar, gah gizlin Naxçıvana gəlir, camaatla qaynayıb– qarışır, 
azadlıq, qardaşlıq, bərabərlik, səadət haqqında söhbətlər aparırdılar. Bəhruz görürdü ki, Həsən 
Bəktaşi Bakıya getdikdən sonra Naxçıvan təlatümlü və həyəcanlıdır. Küçədə, bazarda o, əcnəbi 
əsgərlərinə rast gəlir, onların ədalı, arxayın, şən hərəkətlərinə göz qoyurdu. 

Belə günlərin birində Bəhruz yenə “Naxçıvan çaparı” əsərinin üzərində işləyirdi. Məcid 
onlara təzəcə gəlmişdi, alça ağacının böyründə əyləşib ikir içində baxçaya baxırdı.

– Nə olub, ay Məcid?
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– Eşitmisən, Naxçıvana böyük bir ordu gəlir. 
– Nə vaxt?! 
– Heç kim bilmir hələ. Bakı göndərir. Naxçıvanda da təzə hökumət quracaqlar. Şura hökuməti. 

Camaatımız onlara yazıb ki, gəlin, bizi xilas edin... 
– Bəs sənin qanın niyə qaradır?!
– Buna görə...
– Daha sən niyə qorxursan?!
– Necə niyə, gül kimi çaparlığım gedəcək əlimdən. Təkcə şəklində çapar qalacağam.
– Fikir eləmə, ay Məcid!
– Eh, ikirdən keçib. Bu şəkilin yaman uzandı ha... Çək qurtarsın, getsin də!
“Qurtar” demək asandır, başa vurmaq isə çətin. Bəhruzun özü də onu tez bitirmək ikrində 

idi, ancaq yenə xəstələndi və “Naxçıvan çaparı” yenə yarımçıq qaldı. Bu xəstəliyi müddətində 
onun ətrafında pərvanə kimi dolanan Hürnisə oldu. Bəhruz gözünü nə vaxt açdısa başının üstündə 
əvvəllərdə olduğu kimi onu görürdü. Həkim Əli Mirzə Abbasovun verdiyi dərmanları vaxtında 
içirdir,  yemək– içmək və başqa xidmətləri sürətlə və səliqə ilə görürdü. 

Həkim Əli Mirzə Abbasov ikinci dəfə gələndə Şirəlibəy onu əvvəlkindən qat-qat böyük 
hörmətlə evə dəvət etdi. Nəzakətli, mülayim, yavaş danışan bu adam bir neçə gün bundan qabaq duz 
– çörəklə Qızıl Ordunun qabağına çıxmış, onu Gorus yaxınlığında qarşılamışdı. Hamı Naxçıvanda 
bunu bilirdi. Odur ki, Abbasovun nüfuzu daha da artmışdı. Şirəlibəy Bəhruzu diqqətlə müayinədən 
keçirən həkimə, indi qeyri-adi adama baxan kimi baxırdı:

– Deyirsən daha Naxçıvanda sakitlik olacaq?!
– Təkcə sakitlik yox, bəy! – deyə Abbasov müayinəni dayandırmadı. – Qayda– qanun, gözəl 

şərait, insanlıq...
– Təki siz deyən olsun, təki!
– Buna şəkki-şübhə eləmə, bəy! Təzə hökumət ədalətli hökumətdir, haqqın, ədalətin 

tərəfdarıdır. Yoxsulların tərəfdarıdır. Avamlığın, cəhalətin düşmənidir. 
Bu sözlər Bəhruzun ürəyindən idi. Əvvəllər Əliqulu Qəmküsarın, Tilisdəki dostlarının , Yakov 

Nikoladzenin, sonralar Həsən Bektaşının söhbətlərindən belə ədalətli dünya haqqında eşitmişdi. 
İndi belə dünyanın öz torpağında, Naxçıvanda bərqərar olduğunu biləndə sevindi, başını qaldırıb 
həkimin üzünə baxdı. Abbasov gülə-gülə:

– İndi yaxşısan, oğlum! – dedi – On gün özünü möhkəm qorumalısan. Hələ küçəyə çıxmaq 
olmaz.

Bir neçə gündən sonra Bəhruz Narıncdan məktub aldı: “ Salam, Bəhruz. Makuda bərk darıxıram, 
həyət bacadan başqa heç yerə çıxmıram. Makunun özünü belə əməlli başlı görə bilməmişəm. 
Fikrim – zikrim Naxçıvanda qalıb. Doğma yurddan ayrılmaq nə ağırmış! Sənin yanına gəldiyim 
gün Pakizənin də yanına getmişdim. Yadındadır, Tilisdə, xəstəxanada gördüyümüz Pakizənin! 
Vəziyyəti yaman pis idi, ondan da nigaranam, atamdan da, başqa qohumlarımızdan da! Yeganə 
təsəllim sənin şəkillərindir, onlara baxanda özümü Naxçıvanda hiss edirəm. Naxçıvan üçün elə 
darıxmışam ki, olmayan kimi, burnumun ucu göynəyir. Kaş tezliklə doğma yerə qayıdardım, kaş! 
Hələlik, Bəhruz! Ümidimi hələ üzməmişəm. Narınc” 

Bəhruz məktubu oxuyub qurtaranda, başını qaldırdı, otağın o tərəində kədərlə, nigarançılıqla 
baxan Hürnisənin qısqanclıqla yanan gözlərini gördü. 
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Bəhruz sağaldı, kağız-qələmini götürüb küçəyə çıxdı. Naxçıvanın mərkəzinə yox, gəzə-
gəzə Şahab məhəlləsinə gəldi. “Süddü nənənin” yanından ötüb tanış küçə ilə irəlilədi. Bu zaman 
Narıncın məktubu, kərpic hörgülü darvaza, darvazanın önündəki iri daş üstündə əyləşən ağ saçlı 
qoca, hörüklü Pakizə onun yadına düşdü. Tilisdə Mixaylovski xəstəxanasında yaylığını başından 
açıb, “çək, məni, çək!” çılğıncasına dediyini xatırladı. O vaxt Pakizənin zavallı görkəmindən tükləri 
biz-biz olmuşdu. Görəsən, indi yaşayırmı, bəs qoca necə! Son illər bu məhəllədən keçməmişdi,indi 
sanki ayaqları ilə getmir, onu kövrək bir duyğu aparırdı. Hətta bu duyğu kövrək qorxuya dönmüşdü. 
Qocanı görmək arzusunun daha güclu olduğunu duyub, addımlarını yavaşıtdı. Küçədə nə ins vardı, 
nə də cins, hər yan yay bürküsünün sükutunda mürgüləyirdi. 

Həmin qapıya çatıb bir an ayaq saxladı, yenə sükut içində qeyri – adi hadisə gözlədi, elə bildi 
ki, yenə o qapı açılacaq, qoşa hörüklü qız bir an içində görünəcək və yoxa çıxacaqdır. Yox, qapı 
açılmadı, Bəhruz da yolundan qalmadı, eyni yavaş addımlarla, təəssülə, kədərlə uzaqlaşdı. 

Bilirdi ki, bu küçənin qurtaracağı üzü dağlaradır, çoxdan idi ki, Naxçıvanın kənarlarını gəzmir, 
bu dağları yaxından görə bilmirdi. Yenə bu istək qəil dalğa kimi qopub onu dağlara doğru apardı. 
Dağları görən kimi hər şeyi unutdu,sürətini artırdı. Duman zirvələrin üstünə enmişdi, günəşin 
şəfəqlərindən yanırdı. Bəhruzun əhval-ruhiyyəsi təzələndi, bu dağlardan doğmalığın nəfəsi axıb 
sinəsinə doldu. Küçə uzanır, sanki birbaşa dağlara doğru gedirdi. Qarşıdan ağappaq, uca bir adam 
gəlir, uzaqdan əcaib görünür, yaxınlaşdıqca əcaiblik daha da artırdı. Bəhruz birdən onu tanıdı, daş 
üstündə əyləşən qoca idi, qar kimi saçı-saqqalı, yaxası açıq, ağ köynəyinin üstünə tökülmüşdü. 
Şalvarı da ağ parçadan tikilmişdi, sanki kəfənə bürünmüşdü. Qızaran gözlərini bir nöqtəyə 
zilləmişdi. Ağır-ağır gəlirdi. Bəhruz dayandı ki, onunla söhbət etsin. Qoca isə heç nə görmürmüş 
kimi yanından ötüb keçəndə, qeyri-ixtiyari:

– Baba! – deyə qışqırdı, amma qoca bu səsə də biganə oldu, nə dayandı, nə də çönüb arxaya 
baxdı. Bəhruz üçün hər şey aydın idi; qara hörüklü qız– Pakizə də yaşamırdı. Çevrilib qocanın 
arxasınca baxdı. Elə bil qurumuş, ağappaq bir ağac gedirdi. 

Bir neçə gündən sonra Bəhruz şəhərin mərkəzinə çıxanda hər yerdə bir canlılıq, hərəkət 
gördü. Hamı harasa tələsirdi. Küçələrdə qırmızı bayraqlar asılmışdı. Bəhruz yay günəşinin şəfəqləri 
altında bazara doğru gedəndə ucu şiş papaqlı, sarı köynəkli, toqqalı əsgərlərə rast gəlib maraqla 
onlara baxırdı. Bazar yenə qaynayıb daşır, hamının dilində “şura hökuməti” sözləri dolanırdı. 
Məscid divarının yanında yaylıqlı kor dilənçi yenə quruyub qalmışdı. Bərk yorğunluğunu duyub, 
bazar çayxanasına tərəf yollandı. Xəstəlik hələ tamam canından çıxmamış, onu zəyilətmiş, gücdən 
qüvvədən salmışdı. İndi girdiyi çayxana şəhərin ən gözəl çayxanalarından biri sayılırdı. Bəhruz qapı 
yanındakı boş yerdə əyləşib, üzünü iri, sarı samovarın böyründə qurdalanan çayçıya çevirdi. Bu 
vaxt o başda kimsə məlahətli səslə şeir deyirdi. Bəhruz dərhal o tərəfə baxdı. Gödəkboy, qızsifətli, 
zərif bir dərviş gördü, gözləri canlı və iri idi. Tünd şabalıd rəngli yaxası açıq köynəyinə ağ qotazlı 
şərid bağlamışdı. Ürəyə yol açan, məxmər kimi yumşaq səsi vardı. Hamı sükut içində diqqət kəsilib 
onu dinləyirdi. Oxuduğu şeirin sözləri də adama ruh və qanad verirdi. Çayçı özü də iş görmədən, 
piştaxtanın dalından heyran-heyran ona qula asırdı. Şeir sona çatdı, sonra saz çalıb oxudu, yenə 
şeir deməyə başladı. Bəhruz heç zaman nə belə səs, nə də belə mənalı söz dinləmişdi. Ona görə çox 
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məmnun qalmışdı. Kiçik fasilədə Bəhruz qarşısına qoyulan çay stəkanını qabağına çəkdi. Çayxana 
başdan-başa papaqlı kişilərdən ibarət idi, hamısı dərvişi təriləyirdi. Dərviş başı aşağı, heç kəsə ikir 
vermədən yeni çıxışı haqqında ikirləşirdi. 

Bəhruz qonşusundan onun kim olduğunu soruşanda, “İrəvanlı dərviş – Hacı Ağa Bala” deyə 
cavab versə də, ona əyri-əyri baxdı, sonra da kinayə ilə əlavə etdi: “Bütün Naxçıvan onu tanıyır!” 
Bu dərviş haqqında Bəhruz da eşitmişdi, görmək və dinləmək istəmişdi. Çünki Hacı Ağa Balanın 
Naxçıvana tez-tez gəldiyini bilirdi. Fasilədən sonra dərvişin çıxışı daha gözəl, daha təsirli oldu. 
Ömər Xəyyamdan və türk şairlərindən oxuyurdu. Bəhruz onu dinləyə -dinləyə o biri dərvişi – 
Həsən Bəktaşini xatırladı. Çayxanadan çıxıb gedəndə yüngülləşdiyini duydu, uzun müddət dərvişin 
oxuduğu şeirlərin təsiri altında yaşadı.
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Yay keçib getdi. Bəhruz yenə xəstələndi, sağaldıqdan sonra lotoreyada iştirak edib ordan gələn 
gəlirin əlli faizinin uşaq evinə verilməsi üçün ərizə yazdı və buna nail oldu. Uşaq evi isə hələlik 
Əkbər bəyin evində idi. Zöhə xanım tərbiyəçi təyin edilmişdi. Bəhruz inqilab şurası tərəindən tez-
tez çağırılır, sifarişlər alır, dərhal yerinə yetirirdi. Marksın, Leninin portretlərini çəkib aparmışdı. 

1921-ci ilin ilk günləri idi. Bəhruz özündə yeni həvəs, güc duyurdu.Məcidin portretini bitirmək 
istəyirdi. Məcid indi inqilab şurasında işləyirdi. Görkəmi də, geyimi də dəyişmişdi. Bəhruz yenə 
ona baxıb çəksə də, uşaqlıq illərində gördüyü çapar xəyalından getmirdi. Nəhayət, bir aydan sonra 
onu bitirdi. Hələ ömründə bu qədər sevinməmişdi. Bu sevincini dağlarla bölmək istədi. Baş götürüb 
getdi. Şıxmahmud kövşənindən ötüb qarşısında açılan geniş düzlə, silsilə dağlara doğru yavaş-
yavaş irəlilədi. Qış özünü sərt göstərsə də, belə hava xoşuna gəlirdi. Onun Naxçıvan çaparı indi 
ayağını basdığı bu doğma torpaqda həmişə yol gedirdi. Uzaqdakı dağların başında yenə buludlar 
ağarırdı, bir neçə topası qabağa çıxmışdı, sanki dağlar onu Bəhruzu qarşılamaq üçün göndərmişdi. 

O, dayanmadan hələ kim bilir, nə qədər gedəcəkdi, əgər kol-kosun böyründə büzüşüb əyləşmiş 
bir qız qarşısına çıxmasaydı. Bəhruz qızı görüb diksindi, yun şala bürünən, gözüyumulu qız 
hərəkətsiz idi, sanki donmuşdu. Bəhruz qorxdu, əvvəl dayanıb ətrafa baxdı, heç kəs gözə dəymirdi, 
sonra irəli getdi. Ancaq qız gözlərini açmadı,yatırdımı, yoxsa huşunu itirmişdimi, yoxsa ölmüşdü?! 
Son ikirdən qorxan Bəhruz həyəcanlandı, daha tərəddüd etmədən yaxınlaşdı, əlini qızın çiyninə 
vurdu. Qız gözlərini yavaş-yavaş açdı. Demək sağ idi. Amma başqaları kimi nə diksindi, nə də 
qorxdu. Bəlkə hələ yuxudan tam ayılmamışdı. Yox, ayağa qalxıb çəkinmədən, qorxmadan hirsli-
hirsli soruşdu:

– Nə istəyirsən?
– Heç nə... Qorxma!
– Qorxmuram! – Qız inamla, cürətlə dindi.
– Yəqin acsan
– Yox! – O dağın döşündə bir kənd var– Əlini uzadıb, Haça dağın sağındakı bir dağı göstərdi 

– Orda yemək veriblər. 
– Fikrin nədir? 
– Şəhərə gedirəm.
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– Bəlkə bir-iki gün bizdə qalasan?!
– Qalaram!
Bəhruz qızın bu cəsarətli, qətiyyətli, inamlı hərəkətlərinə heyran qalıb onu evə gətirdi. Bərk 

yuxusuz olduğu üçün təndirəsərin yanındakı balaca otaqda yatdı. Bəhruz otağında divara söykədiyi 
“Naxçıvan çaparına” baxdı. Əvvəlki xoş əhval-ruhiyyə onu tərk etməmişdi. Birdən Afərin “bunu 
neyləyəcəksən, qardaş” deyən səsini eşitdi. İndi öz əsərinə baxıb, sevinc duyduğu bir anda Əlixan 
məscidinin yanında dərvişi dinləyərkən ilk dəfə at üstündə gördüyü çapar yenə xəyalında canlandı. 
Sonra ilk qaralamalarını, eskizlərini çapar Məcidlə Naxçıvandakı görüşlərini, həmişə dönə-dönə 
bu əsərə qayıtdığını xatırladı. Heç xəyalına gəlmədi ki, sakitcə baxdığı bu çapar daha uzaqlara 
yol gedəcək, Moskvanın tarix muzeyində əbədi qalacaq, hamının – neçə nəslin gözü qarşısında 
yenidən canlanacaqdır. İndisə onu müəlliindən başqa heç kəs görmürdü, heç kəs!

                                                       
5 

Səhər qaçqın qızı otağına aparanda Hürnisənin təndirəsərin 
yanından baxan gözlərindən qorxdu. Bu gözlərdə elə bil alov dilləri 
qızarırdı. Həm yazıqlıq, həm qəzəb, həm kin vardı.  Bunların bir-birini 
əvəz etməsi, yaxud birləşməsi dəhşətli bir ifadə yaradırdı. Bəhruz ona 
təskinlik vermək məqsədi ilə yaxınlaşanda Hürnisə üzünü çevirib  
uzaqlaşdı. Təndirəsərdən, isti ocaqdan çırtıltı səsi, yanıq kösöv iyi 
gəlirdi, bu Bəhruza elə xoş oldu ki, bir anlıq ayaq saxladı, Hürnisə 
hardasa yoxa çıxdığı üçün qaçqın qızın portretini çəkməyə başladı.

Başı elə qarışdı ki, hər şeyi unutdu. 
– Adın nədir?– qızdan soruşdu.
– Cümsün.
– Kimin var? 
– Nənəm. Bu payız ölüb.
– Bəs atan, anan?! 
– Atam yadıma gəlmir, çoxdan evdən gedib, haradadır, bilmirəm. Anam ərdədir, başqa, uzaq 

kənddə. Üç-dörd yaşım olanda aparıblar. Heç bir dəfə də yanıma gəlməyib. Təkcə nənəm öləndə... 
onda da mən qaçıb gizləndim.

Cümsünün iri gözləri, qalın, qara qaşları vardı, dəyirmi sifətinin gözəlliyinə kölgə salan burnu 
da iri idi, kişi kimi kobud, əzələli, möhkəm bədəni də, qolları da, əlləri də! Zirək, diribaş, dilli-
dilavər, qorxmaz, üsyankar təbiətli bir qıza bənzəyirdi. Afşar kəndindən gəlmiş, bu kənddə baş 
verən hadisələri, bəyin zalımlığını, arvadının isə ondan da on  qat pis olduğunu, nənəsinə hər cürə 
əzablar verdiklərini, yəqin ki,  bunun nəticəsində qocanın öldüyünü danışırdı. 

– And içmişəm, o arvadı tapıb boğacağam, gözümlə görmüşəm nənəmə necə əzab verib, 
təhqir edib, acıqlanıb, heç kəs buna dözməz!

– Bacarmazsan – Bəhruz güldü – Elə bilirsən adam boğmaq asan işdir?! 
– Boğaram!
Hürnisə bir dəfə də olsun içəri girmədi, yemək də gətirmədi. Bəhruzun başı bərk qarışsa 
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da arvadının bu etinasızlığını duydu. Elə bu vaxt Şirin xanım hay-küylə özünü içəri atdı. 

– Ay Bəhruz, yenə bu Hürnisə yoxa çıxıb, səhərdən axtarıram, tapa bilmirəm.
Bəhruz yerindən dik qalxdı. Hürnisənin təndirəsərin yanından baxan gözlərini xatırlayıb 

həyəcanlandı. Əl-ayağa düşdü, işi yarımçıq qoyub həyətə cumdu -Bəlkə qonşuya gedib?
– Heç yanda yoxdu...
Hürnisə qayıtmadı.
                                                        

6

Bəhruz çox götür-qoydan sonra Hürnisənin dalınca getmədi, mötəbər qohumlarından birini 
göndərdi, Hürnisə qayıtmadı. Bəhruz başa düşürdü ki, sevməsə də Hürnisəsiz qalmaq mümkün 
deyil. Bir həftə keçdikdən sonra bunun necə çətin olduğunu bir daha duydu. Bir insan kimi 
Hürnisiəyə öyrəşmişdi, odur ki özünə yer tapa bilmirdi. Bu müddətdə Cümsünün portretini çəkib 
bitirdi. Axırıncı variant gözəl alınmışdı. Əvvəlkiləri hirslə cırmaq istəyəndə Cümsün irəli atıldı: 

– Onları mənə verin!
– Nəyinə gərəkdir?
– Yadigar saxlayacağam.
-Axı... Axı... bekara şəkillərdir...
– Eybi yox... verin... 
– Yaxşı – Bəhruz şəkilləri qıza uzatdı – Götür!
Cümsün yaxınlaşıb sulu boya ilə işlənmiş axırıncı şəklini görəndə diksindi:
– Boy... nə qəşəng çəkmisən məni! – dedi.
Cümsünün papağı, yaylığı, saçı, üzü, burnu canlı, gözəl və təbii verilmişdi. Bəhruz karandaşla 

onun adını, hansı kənddən gəldiyini, tarixi, imzasını yazıb, şəkili götürüb bir kənara qoydu. 
Getməyə yeri olmadığı üçün Cümsün bir ay bu evdə qaldı. Bir aydan sonra Bəhruz inqilab 

komitəsində işləyən Həsən Bəktaşinin köməyi ilə ona iş tapa bildi və Cümsün həmişəlik ayrılıb 
getdi. Gedərkən özü ilə bir bağlama, bir də səliqələ bükdüyü şəkilləri apardı. Bundan sonra Şirin 
xanım da, Şirəlibəy də Bəhruzun üstünə düşüb Hürnisəni geri gətirməsini tələb etdilər. Bəhruz ipə-
sapa yatmır, inadından dönmür, qızın dalınca getməyəcəyini söyləyirdi. Onlar Hürnisəsiz darıxır, 
dalbadal soraq göndərir, bunların nəticəsiz qaldığını görüb dərd– qəmə batırdılar. Şirəlibəy həyətdə 
o yan, bu yana gəzişir, Şirin xanım allaha yalvarır, iş-güclə başını qatırdı. 

Bəhruz indi cavan bir oğlanın portretini çəkirdi. Özünə oxşayan, başıpapaqlı, nazik bığlı, 
boğaza qədər düyməli pencək geyən bu oğlanın sanki dili yox idi, dinib-danışmağı sevmirdi. 
Şəhərin yaxınlığında olan Eylabad (Əliabad) kəndində yaşayırdı. Bu kənddən çox qaçıb getmişdi. 
Bəhruz onunla Eylabad kəndinin darvazasını sulu boya ilə çəkərkən tanış olmuşdu. Hər dəfə səhər 
gələndə adı Səttar olan bu gəncin uçulub dağılan darvazanın yanında dayanıb yolunu gözlədiyini 
görürdü. Bu işi tamamladıqdan sonra üzünü Səttara tutub danışdı:

– Razı olarsan şəklini çəkim?
Səttar dinməyib, başını tərpətməklə razılığını bildirdi. Bəhruz gülüb, əlini onun çiyninə vura-

vura evini nişan verib vaxtı müəyyənləşdirdi. Səttar vaxtında gəldi. Onun iş otağına, şəkillərə, 
kağızlara, maraqla baxa-baxa Bəhruzun göstərdiyi kürsüdə əyləşdi. Beləliklə sulu boya ilə Bəhruz 
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gəncin portretini işləməyə başladı. Bəhruz Səttarı yola salıb şəhərə çıxdı, yenə qaçqınlara rast gəlib,  
bu silsiləni davam etdirmək haqqında düşündü. Naxçıvanda təzə hökumətin qurulmasını bilən 
qaçqınların axını daha da çoxalmışdı. Məscidin, bazarın qabağı dilənçilərlə yanaşı, qaçqınlarla 
dolmuşdu. Bəhruz tələsmədən onların yanından keçirdi. 

Bazarın ətrafı həmişəki kimi qaynayırdı, gələn, gedən, satan, alan, qaçan, oyun çıxaran, 
oğurlayan, avaralanan, tamaşa edən, dilənən adamlarla. Hər dəfə qarşısına Qədir çıxırdı, indi 
gözünə dəymədi, bazardan ötüb qızlar bulağına tərəf getdi. Son vaxtlar Afər də yoxa çıxmışdı. 

Bəhruz bulağın yaxınlığında sərinlikdə əyləşməyi çox sevirdi. Bulağın ətrafında çadralı 
qızları görüb uzaqda dayandı. Qızlar ona baxa-baxa pıçıldaşır, gülüşürdülər. Onların ağ çadradan 
baxan gözlərinin parıltısı gedib ürəyə çatırdı. Birdən Bəhruz diksindi, çünki bulaqdan aralıda dərə 
ağzında Hürnisə dayanmışdı. Ona tərəf getmək istədi, özünü saxlayıb gözlədi ki, bulaq başındakı 
qızlar dağılışsınlar. Amma bulağa gələnlərin sayı gedənlərdən çox olduğu üçün ətrafı gur və hay-
küylü idi. O tərəfə baxanda ağ çadranın yoxa çıxdığını görən Bəhruzu dəhşət bürüdü. Elə bildi 
ki, dərəyə yuvarlanmışdır, sonra onun təpə ilə yuxarı qalxdığını gördükdə sakitləşdi. Arxasınca 
gedib səslədi, ağ çadralı qadın isə bircə dəfə çönüb baxdı və sürətini artırıb getdi. Bəhruz yerində 
dayandı. Çünki o Hürnisə deyildi. 

                                                           
7

Bir neçə gündən sonra Bəhruz yenə bazara gəldi. Qədiri, yaxud  Afəri görmək məqsədilə hər 
yeri ələk-vələk etsə də, onların izi-tozu belə görünmədi. Baqqal Həmid də xəstələnmişdi. Bazara 
çıxmırdı, buna görə də heç nə öyrənə bilmədi. Onları axtardığı bir vaxtda gözlənilmədən başqa bir 
adamla üz-üzə gəldi. Ancaq onu birdən-birə tanıya bilmədi.

Başına güllü yaylıq örtmüş, əyninə yaylığa uyğun gələn don geymiş, gözəl bir gəlin, balaca 
bir qızın əlindən tutub Zaviyyə məscidinin yanından Bəhruza doğru addımlayırdı. Bəhruzu görən 
kimi gözlərini ona dikib həyəcanlandı, yanaqları qızardı, az qala üstünə yüyürmək istədi. Bəhruz 
şaşqın halda döyüküb:

– Xoş gördük sizi! – şən-şən dillənən gəlinə diqqətlə baxsa da, tanıya bilmədi– Mənəm, Ziba! 
Zurnaçı Eyvazın qızı! Yenə məni tanımadınız, Bəhruz bəy?!

– Salam, Ziba, salam. Günah məndə deyil, sən çox dəyişmisən. Bu balaca sənin qızındır?
– Yox... yetimdir, anam yanında saxlayır.
Bəhruz indi qıza baxdı, bu balaca qızın qalın qaşları, dəyirmi sifəti vardı, saçlarından çoxlu 

nazik hörüklər düzəltmişdi, hamısı da çiyinlərindən sallanırdı. Birdən beynində bir işıq yandı, bu 
ki, Qədirin təsvir etdiyi qıza – onun bacısı Reyhana bənzəyirdi. Dərhal aşağı əyilib mehribancasına 
soruşdu:

– Sənin adın nədir?
Qız utanıb Zibaya sıxıldı, cavab vermədi, deyəsən bir azca qorxdu, vəziyyəti belə görən Ziba 

özü dilləndi:
– Onun adı Reyhandır, əmisi.
– Reyhan! – Bəhruz sevincini gizlədə bilmədi. – Bir ilə yaxındır ki, mən Reyhanı axtarıram. 
– Nə münasibətlə?!
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– Təkcə mən yox, qardaşı Qədir də axtarır.
Reyhan onun adını eşidəndə qorxa-qorxa Zibanın üzünə baxdı, rəngi də azca ağardı. Ziba 

onun başını sığallayıb soruşdu:
– Sənin qardaşın var?
– Var.
– Adı nədir?
– Qədir...
Qızcığazın gözləri dolmuşdu, gah Bəhruza, gah Zibaya baxır, təhlükəli bir şey gözləyirmiş 

kimi qorxur, gəlinin ətəyindən bərk-bərk tutmuşdu. Bəhruz əlini uzadıb saçını sığallayanda başını 
yana çəkdi. Ziba dilləndi:

– Reyhan çoxdandı bizdə qalır, anamla...
– Necə olub ki?
– Bir axşam anam hardansa qayıdırdı, qız yolda yatıbmış, yazığı gəlib, gətirib evə! O vaxtdan 

yanında saxlayır. Bir-birinə öyrəşiblər. Qardaşını tapsanız, gətirin bizə, evimiz uzaq deyil, Sarvanlar 
məhəlləsindədir.

– Tanıyıram. Sən çoxdan gəlmisən?!
– İki ay olar.
– Nə vaxt qayıdacaqsan?
– Məndən olsa, heç vaxt.
– Niyə?
– Tamam ayrılmaq istəyirəm. Dəhşətdir, Bəhruz bəy! Allaha 

şükür edirəm ki, sağ-salamatam. Sözlə demək olmur.
– Onda boşan, qurtarsın getsin...
– Heç onu dilimə gətirə bilmərəm. Öldürər məni! 
– Belə də olmaz. Nə o yanlıq, nə bu yanlıq...
– Arada atam getdi, heç nədən, kim onu öldürdü, hələ də 

bilmirəm, hərə bir söz danışır, son vaxtlar eşitmişəm ki, bu işdə 
ərimin əli var... Belə adamla necə yaşayasan?!

– Yadındadır, şəlalənin yanında səni gördüyüm?
– Əlbəttə, yadımdadır...
– Onda şəklini çəkmək istədim, sizin evə gəldim. Amma... Atanın şəklini çəkdim...
– Hanı o şəkil?!
– Məndə, evdə.
– Göstərərsiniz?
– Göstərərəm.
Ayrıldılar. Bəhruz həyətə girəndə gördü ki, Eylabad kəndin-dən gələn Səttar onu gözləyir. 

Yorğun olsa da gəncin portretini işləməyə başladı. Səttar nədənsə bu dəfə ikirli idi. Elə sağ küncdəki 
şəkillərə baxır, nəsə demək istəyir, çəkinirdi. Birdən dilləndi:

– O şəkili mənə verərsiniz? – Cümsünün portretini göstərdi.
– Nəyinə gərək?!
– Çox istəyirəm. Verin mənə. 
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Bəhruz heç nə anlaya bilmirdi, həm də ona maraqlı idi, axı Səttar, dilsiz-ağızsız, fağır gənc 

Cümsünün şəklini nə üçün istəyirdi?! Yenə yalvarıb-yaxaranda Bəhruz çətinliklə başa düşdü ki, 
Səttar Cümsünə laqeyid deyil. Onu Əkbər bəyin uşaq evində görüb, bir könüldən, min könülə aşıq 
olub. Bəhruz gülə-gülə Səttarı çəkir, bu qəribə sevgiyə möcüzə kimi baxırdı.

                                             
DOQQUZUNCU HİSSƏ

1

Bəhruz Qədiri tapıb sevindirmək istədi, amma bu baş tutmadı. Çünki Qədirin özü tapılmadı. 
Baqqal Həmiddən öyrəndi ki, bir ay bundan qabaq ömrünü bağışlayıb, çox əziyyət çəkib, həmişə 
də bacısını düşünüb, gələndən, gedəndən, tanışdan-bilişdən ancaq onu soruşub.

– Eh, oğul – baqqal Həmid köksünü ötürüb dindi – ağılda, fərasətdə yeganə uşaqdı. Zirək, 
diribaş, zavallı, biçarə gün görmədi. Son nəfəsində də Reyhan deyib, bacısını çağırdı. Qardaş, allah 
haqqı, onu balam kimi, adətimizcə basdırmışam. İstəsən qəbrini də göstərərəm. Təki allah ruhunu 
şad eləsin, cəmi balaları sağ-salamat saxlasın. 

Bəhruz daha bazarın içində qala bilmədi, izdihamın içindən keçə-keçə Qədiri son dəfə necə 
gördüyünü xatırladı. Onda öz dərdini-xəstəliyini unudub, yerdə qıvrılan Afərə yazıq-yazıq baxırdı. 
Bəs Afər hanı?! Bəlkə Qədir kimi həyatdan köçüb?! İndiki vaxtda hər şey ola bilər. Məscidin 
yanından ötüb bir də gördü ki, Sarvanlar məhəlləsinə doğru gedir. Dayandı. Yox, belə ağır xəbərlə 
balaca qızın yanına getmək istəmədi. Evə gəlib Səttarın şəklini qurtarmağa çalışdı. 

Axşama yaxın Ziba özü Reyhanla gəldi. Reyhan altdan-altdan Bəhruza baxıb gülürdü. Bu 
qızcığazın onun qəlbindəki kədərdən və göynərtidən xəbəri yoxdu və heç zaman xəbəri olmayacaqdı. 
Bu gün Ziba qızlıq taxtındakı gözəlliyinə qayıtmışdı, gözləri, yanaqları, saçları təravətlə dolu idi. 
Bəhruz onları otağına apardı. Zurnaçı Eyvazın portretini çıxarıb Zibaya verəndə qız uşaq kimi 
həm sevindi, həm də kövrəlib ağlamaqdan özünü güclə saxladı. Sonra şəkli ona bağışlamaq üçün 
elə yalvarmağa başladı ki, Bəhruz ürəyi gəlməsə də etiraz edə bilmədi, şəkli Zibaya bağışladı. 
Ziba elə minnətdarlıqla baxırdı ki, Bəhruz bu gözlərin cazibədarlığından, füsunkarlığından çıxa 
bilmirdi. Onun getməyini istəmədiyi üçün söhbətə tuturdu. Ziba isə atasının portretini döşünə sıxıb 
dayanmışdı. Qəribə o idi ki, Qədir yada düşmürdü, birdən Ziba onu soruşanda, Bəhruz həqiqəti 
gizlətdi, düzünü deməyə ürəyi gəlmədi. Bu vaxt Reyhanın iri, saf, şeytan gözlərini görüb kədər 
içində titrədi. Bəhruz Reyhanın nazik hörüklərini əlinə götürdü, gör nə qədər idi, onmu, on beşmi, 
saymağa başlasa da hövsələsi çatmadı.

– Bunları necə hörürsən?
– Nənəsi hörür – Ziba dilləndi, – yuyur, darayır, sonra da hörür, mən də kömək edirəm.
Naxçıvanın sakit və aydın yay axşamlarından biri idi. Ay gümüş kimi hər yana işıq salır, 

məhəllələr, evlər, bağlar bu süd işığında üzürdü. Şahab məhəlləsinə çatanda Bəhruz uzaqda Haça 
dağı gördü. Qaranlıqda həmişə itib görünməz olan dağ indi əzəmətlə ucalırdı. Ay işığında isə o daha 
möhtəşəm bir görkəm almışdı. Ziba ilə görüşdən qalan xoş bir duyğu bu aydın axşamın yaratdığı 
hisslərlə birləşmişdi. “Süddü nənə” də bu işıqda aydın seçilirdi. Bəhruz nə qədər dayandığını 
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bilmədi, bu mənzərə onu elə tutmuşdu ki, çəkmək həvəsi bütün varlığını bürüdü. Torpaq hasarlı 
küçə ilə öz məhəlləsinə gedəndə, evlərin qapısı ağzında bulud kimi nəsə ağarırdı. Yaxınlaşanda ağ 
çadralı bir qadını görən kimi dərhal bildi ki, Hürnisədir. Yüyürüb – Hürnisə! – deyə onu qucaqladı. 

Hürnisə heç yeriyə bilmirdi. Şirin xanım yüyürüb onu bağrına basdı, dil tökə-tökə, oxşaya – 
oxşaya onu evə gətirdi. Bəhruz böyük səhv etdiyini indi başa düşdü. Bu adi səhv deyildi, bu səhvdə 
qəddarlıq vardı, laqeydlik və biganəlik vardı. Odur ki, Bəhruz bütün gecəni vicdan əzabı içində 
çırpındı.

Hürnisə beş-altı gündən sonra özünə gəlib dirçəldi, həyət-bacaya çıxdı, yır-yığış elədi, hüzn 
içində gəzib dolandı. Bəhruzdan qaçdı, onunla hələ ki, bir kəlmə də kəsmədi, təkcə, bu gün axşam 
yeməyini gətirəndə, birdən Bəhruzun yanında diz üstə xalçaya çökdü:

-Bəhruz dadaş! – dedi – bir ricam var, yalvarmışam bir olan allaha ki, sözümü yerə salmayasan. 
Bəhruz dadaş, qoy sənin kənizin olum, qulluğunda durum, təki arvadın olmayım. Həmi mən rahat 
yaşayım, həmi sənə yaxşı olsun!

– Elə şey yoxdur! Bu nə danışıqdır?!
– Bəhruz dadaş! Təvəqqə edirəm, yalvarıram, and verirəm o bir allaha ki, sənin kənizin olum, 

qurbanın olum, mən biçarənin halına qal, dərdimə yan, boşa məni. Boşa, atma, qoy yanında qul 
olum, qulluğunda olum, özümü sənə qurban verərəm!

– Yaxşı-yaxşı, ağlını başına yığ! – Bəhruz hirslənsə də, ona yazığı gəldi. – dur, Hürnisə, dur, 
mən səni xoşbəxt görmək istəyirəm.

Bəhruz bu sözləri üçün də xəcalət çəkib başını aşağı dikdi, axı Hürnisəyə xoşbəxtlik verə 
bilməmişdi. 

                                                                  
 2 

Payız girsə də, hələ özünü göstərə bilmirdi. 
Axşama yaxın iri  qoşa təkərli bir araba qapı ağzında dayandı. Qara papaqlı arabaçı  Şirin 

xanımla haqq-hesabı qurtarıb getmək istəyəndə Bəhruz həyətdən qışqırdı:
– Əmi, məni gözlə!
Rəng çamadanını götürüb gələn Bəhruz, ayaqlarını sallayıb arabanın arxasında əyləşdi. Araba 

şəhərdən çıxanda hava qaraldı, üfüqdə ay parıldadı. Şıxmahmud kövşənliyi arxada qalanda geniş 
düzənlik açıldı. 

Araba ay işığının altında, geniş bir düzənlikdə yavaş-yavaş gedirdi. Bəhruz ayaqlarını oynadır, 
gah uzaqdakı silsilə dağlara, gah təkəm-seyrək işıqlar içində qaralan Naxçıvana, gah işıqlı göyə 
baxır, ikirləşir, bu sakit yay axşamında, ayın yaratdığı mənzərələrdən, yanında ağaran buludlardan 
zövq alırdı. Balaca yastı təpənin yanında yerə atılanda heç nəyi başa düşməyən arabaçı heyrət 
içində, döyükə-döyükə arabanı saxladı:

– A bala, bu axşam vaxtı burda nə edəcəksən?!
– Yolundan qalma, əmi, şəkil çəkəcəyəm.
– Salamat qal, oğul!
Bəhruz təpənin yanında, yol qırağında, qatlama stolunda əyləşib, sulu boya ilə ay işığında 
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ucalan Haça dağı çəkməyə başladı. Araba uzaqlaşdı, get-gedə nöqtə kimi kiçildi və tamam itdi. 
Bəhruz çəkir, çəkirdi. Gördüyü də ay işığı, buludlar, bir də uzaqdakı dağlar idi. Sanki ona bunlardan 
başqa heç nə lazım deyildi. 

Bir gün sonra Bəhruz Haça dağı yenə ay işığında, evlərinin damından çəkirdi.      
Onu inqilab komitəsinə çağırdılar. Bəhruz balaca otaqda, qapının yanında, köhnə yazı stolunun 

arxasında əyləşən solğun, sakit katibə qıza yaxınlaşdı. Qız başını qaldırıb ona baxanda, zil qara 
gözlər, yaraşıqlı gözəl sifət Bəhruza tanış gəldi. Qız özü soyuq, etinasız və sakit bir halda soruşdu:

– Kim lazımdır?!
– Həsən Bəktaşi. 
– Əyləşin  Bəhruz heyrət içində azca geri çəkilib, eynən Afərə bənzəyən bu katibə qıza baxa-

baxa qalmışdı. Bilmirdi ki, qıza nə desin, necə təsəlli versin?! Qız zil qara gözlərini Bəhruza dikib 
ümidverici sözlər gözləyirdi. Bəhruz nəyi bilirdisə, şəklini çəkdiyini, son dəfə bazarda gördüyünü 
danışdı. Elə bil bu xəbərdən qız bir az canlandı. 

Payızın son günlərindən birində, Naxçıvanda onun yeni sərgisi açıldı: Padşahlıq bağında, 
teatr binasında. Əliqulu Qəmküsarın tamaşalarından sonra teatr belə təntənə görməmişdi. Bəhruzun 
dostları müntəzəm məşğul olduğu rəsm dərnəyinin balaca üzvləri Nəcəfağa, Mircəfər, Adil, Əli, 
Hüseyin, Şamil bu sərgini düzəltməkdə can-başla çalışmışdılar. Bütün Naxçıvan sanki axıb sərgiyə 
gəlmişdi. Qapıya uzun, qırmızı lent bağlanmışdı. Həsən Bəktaşinin, Bakıdan gələn nümayəndənin, 
məktəbli bir qızın çıxışlarından sonra qırmızı lent kəsildi və  sərgi açıldı. Bəhruz hər yana göz 
gəzdirdi. Bu zaman kimsə onu arxadan qucaqladı. Geriyə dönəndə Əkbər bəyi, yanında Zöhrə 
xanımı görüb sevindi. Onların yanında tanış bir qız gördü, birdən-birə tanıya bilmədi. Zöhrə xanım 
gülə-gülə:

– Öz qəhrəmanındır! – deyəndə, Bəhruz yaxşılaşmış, geyimi dəyişmiş Cümsünü güclə tanıdı. 
İstər-istəməz Səttarla olan söhbətini xatırladı, elə bu vaxt sərgi otağında Səttarın qırmızı əsgərlə 
yanaşı dolaşdığını gördü. Hamı içəri, salona girdi. Bəhruz sonra Əkbər bəylə, Zöhrə xanımla, 
Cümsünlə birlikdə salona girib izdihamı nəzərdən keçirdi. Hər şəklin qarşısında iki-üç adam vardı. 
O yanda Naxçıvan çaparının ətrafına yığılmışdılar. Çapara sarı gedəndə qarşısında qara gözləri 
yaşarmış bir qız dayandı, kədərlə gülümsündü. Hər şeyi unudan Bəhruz onu yenidən Afərə oxşatdı. 
Elə bil ki, Afərdir. Ancaq qız:

– Bacımın şəklini elə çəkmisiniz ki, o dəqiqə tanıdım – deyəndə onu Həsən Bəktaşinin yanına 
gedəndə gördüyünü xatırladı. Afərin bacısı idi, minnətdarlıqla baxa-baxa dedi:

– Onu tapmaqda mənə kömək edin, yalvarıram.
– İnanın, əlimdən nə gəlsə, edəcəyəm! 
– Sağ olun!– deyə, qız kədər içində salonu tərk etdi.
Bəhruz evə gəldi, kədər içində yerinə uzandı. Yata bilmədi. Pəncərədən baxa-baxa xəyala 

daldı. Bu vaxt çiyinlərinə bir əl toxundu. Bəhruz qorxub diksindi, arxaya dönəndə Hürnisəni gördü. 
– Bəhruz dadaş, bu qatığı için – güllü piyaləni uzatdı.
– İstəmirəm.
– Hirslənməyin, Bəhruz dadaş.
Bəhruz heyrət içində ona baxdı:
– Sən hirsli olduğumu hardan bilirsən?!
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– Mən hər şeyi bilirəm, Bəhruz dadaş.
– Belə çıxır ki, sərgimi də görmüsən?!
– Görmüşəm.
– Nə vaxt?
– Əkbər bəylə, Zöhrə xanımla danışanda, mən sənə baxırdım. 
– Necə olub ki, mən səni görməmişəm?
– Sən məni heç vaxt görmürsən, Bəhruz dadaş!

3

Bir neçə gündən sonra Bəhruz sərgiyə gəlib əsərlərinə təzə gözlə baxmağa başladı. Bu əsərlərdə 
adamları, ağacları, evləri, küçələri, abidələri, mənzərələri, bir də ki, uzaqda görünən dağları ilə 
birlikdə yaşadığı, nəfəs aldığı ulu Naxçıvan boylanırdı. Hər rəng sanki söz idi, birləşib misralara, 
beytlərə, bəndlərə çevrilirdi. Bir yerdə isə poema kimi səslənirdi; Naxçıvan haqqında poema kimi! 

Bəhruz Narıncın karandaşla işlədiyi zərif, kədərli portretinin önündə dayandı. Həyat, tale 
haqqında düşündü. Kimdirsə, bir adam da gəlib yanında durdu, Bəhruz bir az kənara çəkildi, 
Cəfərqulu xanı tanımadı. Öz qızının portreti qarşısında susurdu. 

– Xoş gördük, xan, sizi!
Cəfərqulu xan astaca çevrildi: 
– Xoş gördük, bala. Bu şəkli harda çəkmisən belə?
– Evimdə.
– Evində?! Ola bilməz, bura ki, Makudur. Narıncı yəqin orda görmüsən. 
– Yox, xan, görməmişəm.
– Bəs necə çəkmisən? 
Bəhruz Narıncın məktub yazdığını gizlətdi. Heyrətlə çiyinlərini çəkən Cəfərqulu xanın üzü 

sərtləşdi, qırışları daha da üzə çıxdı. Bəhruz onun sualına cavabı gecikdirdiyini hiss edib dedi:
– Xan, Narınc yaxşı qızdır, həmişə xəyalımdadır, ona görə də bu şəkli çəkə bilmişəm.
Cəfərqulu xan qızardı, gözlərini ondan gizlədib bir müddət susdu, sonra:
– Məni bağışla, bala, – dedi. – O mənim yeganə övladımdır, göz bəbəyimdən artıq sevirəm onu. 

Bilirəm ki, Narınc sənin xətrini çox istəyir. Bilirəm, nə edim, indi özüm ona həsrət qalmışam. Ailəm 
orda, Makuda, mən burda. Hökumətdən icazəsiz getmərəm. Hələ ki, icazə vermirlər. Gözləyirəm.

– Narahat olmayın, xan, gedərsiniz.
– Səndən, bala, bir təvəqqəm var, ricam var...
– Buyurun, xan.
– Narıncın bu şəklini sat mənə...
– Xan! – Bəhruz əsəbiliyini gizlətməyə çalışdı. Narıncın şəklini sata bilmərəm.
Cəfərqulu xan boğuq səslə dinsə də. Üzündəki qızartı daha da çoxaldı, bu qızartı boynunu, 

boğazını da bürüdü – Mən icazə verilən kimi gedəcəyəm. İstəyirəm ki, Narınc bu şəklini görsün, 
sevinsin.

– Xan, bunu mən də istəyirəm. Onda ... onda... Uşaqlıq eləmə, sat bu şəkli!
– Satmaram, elə-belə verərəm, arxayın olun, xan sərgi başa çatan kimi göndərərəm sizə...
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Cəfərqulu xan dinə bilmədi, heyrət dolu həyəcanlı gözlərini Bəhruza dikib, qaşqabaq içində, 

ikir içində baxa-baxa qaldı. Birdən nə düşündüsə dedi:
– Əlini mənə ver! – Əlini tutub barmağından çıxartdığı üzüyü barmağına keçirdi – bu da 

məndən hədiyyə olsun, bala, qoca kişiyəm, bu gün varam, sabah yox! Onu da deyim ki, sənin kimi 
növcavanlara az-az rast gəlmişəm. Hələlik, bala.

Bəhruz Cəfərqulu xanın ardınca baxdı.
Bir həftədən sonra şəkilin dalınca Cəfərqulu xanın özü gəldi. Bəhruz şəkil çəkməyə gedirdi, 

dərhal geri qayıtdı. 
– Buyurun, xan, gəlin! 
– A bala, yolundan qalma, Narıncın şəkli üçün gəlmişəm, hökumət icazə verib, bir-iki günə 

gedəcəyəm...
– Xan, şəkil hazırdır, bu dəqiqə verərəm, yaxşı deyil, içəri keçin, bir stəkan çay, heç olmasa...
– Yox, bala, sağlıq-salamatlıq olsun... 
– Bəhruz şəkli büküb, bürmələyib hazır vəziyyətdə gətirib Cəfərqulu xana göstərdi və dedi:
– Xan, sərgi bir-iki gündür ki, qurtarıb , yoxsa özüm gətirib gələcəkdim...
– Fikir eləmə, bala, getməsəydim, gözləyəcəkdim.
– Gedək, xan, mənim də yolum sizin tərəfdir.
– Çəkmək istəyirsən, nəyi?
– Yamxana kəndinə gedən yolu... 
– O haradır, bala?!
– İmamverdi türbəsindən aşağıda, vağzalın yaxınlığında, kəndə doğru uzanır...
– Hə, hə, bildim o yol bizim evdən yaxşı görünür.
Söhbət edə-edə Möminə xatın türbəsinə qədər bir yerdə gəlirlər. Sonra Bəhruz ondan ayrılmaq 

üçün ayaq saxladı. Xan şəkili ondan götürüb uşaq kimi kövrək bir halda:
– Salamat qal, bala – dedi – Allah səni bizim Naxçıvana çox görməsin, ömrün uzun olsun, 

bacardığın qədər çox çək, yaxşı çək, baxıb sevinək! 
– Məndən Narınca salam yetirin, xan!
– Salamı yetirməyinə yetirəcəyəm, bala, ürəyi nisgilli gedirəm, elə bilirəm ki, nəsə qiymətli 

bir şey itirmişəm. Allaha təvəkkül, bala, səbr etmək gərək!
Bəhruz onun ətli yanaqlarının qızardığını, kövrəldiyini, hətta az qala ağlayacağını gördü. 

Cəfərqulu xan Bəhruza bir də diqqətlə baxıb başını yelləyə– yelləyə çıxıb getdi. Bəhruz yerindən 
tərpənmədi, sərgidə olduğu kimi ardınca baxdı. Xan başını aşağı dikmişdi, elə bil beli də azca 
əyilmişdi. Gedib o imarətin qapısı ağzında dayanıb geriyə döndü, Bəhruzun baxdığını görüb əlini 
qaldırdı: 

– Əlvida, bala, əlvida – dedi. 
Bəhruz qədim qalaların yanı ilə İmamverdi türbəsinə tərəf endi. Türbənin yerləşdiyi sapsarı 

təpələrin ətəyi ilə vağzala doğru gedib, Yamxana kəndinə uzanan yola gəlib çıxdı. Xoş havadan, 
sakit, gözəl mənzərədən yüngüllük duyub, kəndə gedən yolla irəlilədi, yenə uzaqda dağların 
qaraldığını görüb canlandı, yolun kənarında dayanıb nəfəsini dərdi. 

Görəsən uzaqdakı dağlara qədər uzanan bu geniş torpaqdan, bu torpağın ona bəxş etdiyi 
doğmalıqdan əziz ona nə var?!
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Qış bərk gəldi, hələ Naxçıvan belə soyuq qış görməmişdi. Şaxta adamı qılınc kimi kəsirdi. 
Bu qış Bəhruz üçün təkcə qar, şaxta yox, həmdə dərd, kədər gətirdi. Belə soyuğa baxmadan Bəhruz 
yenə Naxçıvanı gəzib dolaşırdı. Sinəsində baş qaldıran anlaşılmaz ağrılara ikir vermədən gecə-
gündüz işləyirdi. Bir dəfə hava birdən– birə dəyişib, mülayimləşdi, az qala yaz havası kimi oldu. 
Bundan istifadə edən Bəhruz yenə şəhərə çıxıb Qurdlar məhəlləsinə tərəf getdi. Bu məhəlləni evlərin 
arasından ucu şiş qülləli Atababa məqbərəsi aydınca görünürdü. Bəhruz çoxdan bu məhəllədə 
olmamışdı. Yavaş-yavaş tozlu, dar küçələrdən, sınıq salxaq qapıların, köhnəlmiş darvazaların, 
yarıuçuq torpaq hasarların, samanla suvanmış divarların yanından keçirdi. Bir döngənin başında, 
mağaraya oxşar, bir yerin qarşısında dayandı. Bu mağara tunel kimi uzanırdı, sonunda bəzəkli 
dəmir darvaza vardı. Bəhruz samanla suvanmış divara söykənib onu çəkməyə başladı, başı işə 
qarışdı, çəkdi, çəkdi, birdən darvazanın balaca qapısından qara, qoşa hörüklü, qara qaşlı, qara gözlü 
bir qız çıxdı. Bəhruzu görüb qorxdu, gözləri heyrətindən böyüdü. Addım-addım geri çəkilib, birdən 

çevrilib qapıya sarı qaçdı, arxasında qara hörükləri 
yelləndi. 

Bəhruzu maraq bürümüşdü: indi həyatda 
olmayan bir gəlinə – Pakizəyə necə oxşadı, iki alma 
kimi, sanki başqası yox, elə onun özü idi, mat-məəttəl, 
arxasınca baxdı. Qız qapını açıb, özünü içəri atdı, qara 
hörükləri az qala bayırda qalacaqdı. Vaxtilə ilk gənclik 
dövründə gördüyü bir hadisə elə bil yenidən təkrar 
oldu. Belə düşüncələr içində yenə qaralamalarını 
çəkdi. Bir də gördü  ki, qapı azca aralandı. Pəncərə 
kimi açılan bu aralıqdan qəşəng üz görünən kimi də 

yox oldu. Dərhal qapı da örtüldü. Bəhruz gözünü qırpıb açınca qəşəng üz qeybə çəkilsə də, işıqlı 
lövhə kimi xəyalında qaldı. Qızın zil qara gözlərində yanan bir odun parıltısını aydın görə bildi. 

Elə bu vaxt çiyninə bir əl toxundu. Bəhruz çevriləndə zəhmli, qəzəbli gözlərlə baxan, əlini 
xəncərinin qəbzəsinin üstünə qoyan, qara sifətli, iri cüssəli, yekəpər bir adam gördü. Dərhal xəncəri 
qınından çıxarıb Bəhruza doğru uzatdı, gözünün qabağında sağa-sola fırladıb sonra ucunu boğazına 
dirədi: 

– İt oğlu, it, kəlmə-şəhadətini oxu, indi səni cəhənnəmə vasil edəcəyəm, xalqın namusuna, 
ismətinə sataşanın yeri gor olmalıdır. 

Bəhruz ondan bir damcı da olsun qorxmadı. Ölməyi hər şeydən üstün tutub, cəsarətlə dilləndi:
– Günahım varsa, öldür!
– Günahın yoxsa, bayaqdan qapımızı nə marıtdayırsan?
– Şəkil çəkirəm, al, bax!
Bəhruz darvazanın şəklini ona uzadanda, yekəpər kişi gözucu ona baxıb yavaş-yavaş xəncəri 

geri qaytarsa da qınına qoymadı, əlində hazır tutub xırıltılı bir səslə:
– İtil burdan – dedi. – bir də gözüm səni görməsin!
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Bəhruz bu təhqiri uda-uda yerindən tərpənmək istəmədi, başdan– ayağa yekəpər kişiyə 

diqqətlə baxdı,beynindən ildırım kimi onu çəkmək ikiri keçdi və dedi:
– Bir təvəqqəm var: icazə ver şəklini çəkim!
– Dedim ki, itil gözümdən. Eşitmirsən, itil, nə qədər ki salamatsan, rədd ol burdan. Tez!!!
Hirslə xəncəri göyə qaldıırdı. Bəhruz ona acı-acı baxıb tələsmədən sakit-sakit uzaqlaşdı. 

Küçənin başında ayaq saxlayıb geriyə döndü, yekəpər hələ də əlində xəncər tutub dayanmışdı.
                                                     

5

1922-ci il.  Bəhruz ağır xəstələndi. Əli Mirzə Abbasov bir neçə dəfə gəlib təcili tədbirlər görsə 
də, bir xeyri olmadı.

Bəhruz müdhiş yuxular içində çapalayırdı. Yuxusunda Şirin xanımın danışdığı Sənubər əfsanəsi 
canlanırdı. Görürdü ki, hər iki tərəfdə təzəcə boy atan, cərgə-cərgə uzanan sənubər ağaclarının 
arasıyla gedir. Birdən bu ağaclar gözəl qızlara çevrilirdi. Hamısı da əl edib Bəhruzu səsləyirdi. O 
bu qızların yanından sürətlə ötür, qarşıdakı bozumtul qayanın başında dayanan bir məlakəyə doğru 
can atırdı.  Sürətlə getsə də, qəribə idi ki, ona çata bilmirdi. Elə təsəvvür edirdi ki, qaya yaxındadır, 
əlini uzatsa  tutar, ona görə yüyürürdü, bunun xeyri olmurdu. Birdən uçub özünü qayanın başında, 
məleykənin böyründə gördü. Bu məleykə Afər idi ki! Qayanın altından gur çay axırdı. Araz çayı. 
Afər qayanın kənarına cumurdu. Bəhruz onu tutmaq, saxlamaq istəyir, heç cürə bacara bilmir, Afər 
ipə-sapa yatmır, özünü qayadan aşağı atmağa çalışırdı. Birdən cərgə-cərgə uzanan barmaq boyda 
sənubər ağaclarını gördü. Bu ağaclar gecə təyyarə meydanında yanan işıqlar kimi uzanır və Bəhruz 
onların arası ilə uçurdu. Uça-uça Arazın dalğalarının qoynuna düşürdü və yuxudan oyanırdı. 

Əkbər bəy  Zöhrə xanımla tez-tez ona dəyir, əhvalını öyrənir, tanış, yaxşı həkimlər gətirirdilər. 
Onların da köməyi olmadı. Faytonçu Kərbəlayi Abbas adı-sanı çıxmış ara həkimi tapıb Bəhruzun 
üsünə apardı. Bu ara həkiminin anlaşılmaz oyunları nəticəsiz qaldı. Ən nəhayət, Şirəlibəy məsləhət-
məşvərətdən sonra Tilisə, Nadir Şengeleyanın dalınca getməyə məcbur oldu.

Hürnisə:
– Bəhruz dadaş! – deyə yanından əl çəkmirdi. Geyindirir, yedirir, hər arzusuna, istəyinə 

əməl edir, nə gecə bilirdi, nəd də gündüz. Bəhruz yenə hərarət içində yuxu dalğalarının qucağında 
çırpınırdı. Sənubər cərgələrinin arası ilə yüyürməkdən yorulmur, qayanın başında isə Afəri, gah 
Nazlı, gah Ziba, gah da Sənubərin özü əvəz edirdi.

Əli Mirzə Abbasovun gəlişindən, yeni dərmanlarından sonra Bəhruz bir az babatlaşdı. Hərarəti 
aşağı düşdü, sakitləşdi, gözlərini açdı. O gün Hürnisənin üzü güldü, hər cür xidmət göstərib, “sənə 
şad xəbər verəcəyəm” deyə Bəhruzu hətta intizarda qoydu. Bəhruz yenə şəkil çəkməyə can atdı, 
amma bacarmayıb əsəbləşdi, ikirli-ikirli yerində qaldı. 

Axşam Hürnisə Bəhruzun başına dolanıb dedi:
– Şad xəbər eşitmək istəyirsən?
– O nə xəbərdir elə?
– Nazlı Türkiyədən qayıdıb gəlib.
– Niyə?!
– Əri Ziya bəy qəzaya düşüb. Ölüb. Ona görə. Nazlı səni görmək istəyir.
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– Axı mən ağır vəziyyətdəyəm.
– Nə olar ki?!
– İstəmirəm məni bu vəziyyətdə görsün. Sağalım sonra...
– Onun sənə deyiləsi vacib sözü var...
Bu xəbər Bəhruzu sevindirmədi, Hürnisənin israrından sonra Nazlı ilə görüşməyə razılıq 

verdi. 
Bəhruz ayaq üstə dayanan Nazlıya baxırdı. Onun az vaxt ərzində dəyişildiyinə məəttəl qaldı. 

Nazlı kökəlmiş, buxaq bağlamışdı. Başına şüşə kimi saf, zərli, naxışlı yaylıq örtmüşdü, yaylıq 
elə saf idi ki, qulaqlarındakı gümbəzvari sırğaların nöqtə-nöqtə  daş-qaşlarından süzülən parıltını 
gizlətmirdi. Paltarı uzun olsa da dar idi. Ümumi söhbətdən sonra Nazlı İstanbulda ərinin Bəhruzun 
yeddi şəklini baha qiymətə satdığı haqqında məlumat verdi. Əri hətta yadigar kimi qalan iki etüdü, 
Nazlının karandaşla işlənmiş portretini necə zorla gəlib götürüb apardığını danışdı. Bu şəkillərini 
də Ziya bəy eyni adama yenə yüksək qiymətə satdı. Bəhruz indi 1916-cı ildə, ikinci dəfə açdığı 
sərgidən ondan qəpik-quruşa çoxlu şəkil aldığını dumanlı şəkildə yadına sala bildi. Demək həmin 
adam Nazlının əri Ziya bəy idi, nə uzaqgörənmiş, onlardan necə böyük məharətlə istifadə etmişdi. 
Görəsən İstanbulda bu şəkilləri baha qiymətə alan adam kimdir və məqsədi, ikri nədir?! Nazlı 
bunları bilmirdi, Bəhruza şəfa arzuladı, daha dayanmayıb, göz yaşlarını axıda-axıda çıxıb getdi. 

Bu görüşdən sonra Bəhruz özünü olduqca yaxşı hiss etdi. Hətta şəkillər çəkməyə başladı: 
gündüz yanında yatan qardaşları Davudun və Rüstəmin şəkillərini, sonra avtoportretini çəkdi. 
Bunlar onun axırıncı, son işləri oldu. Vəziyyəti birdən birə gözlənilmədən yenə ağırlaşdı. Yenə 
dəhşətli yuxular başladı. Bu dəfə Araz çayı boyunca qaçırdı. Onun dalğalarında üzürdü. Bu çayın 
sahillərini o qədər gəzib dolaşmışdı ki, ürəyində Araz etüdlərini yaratmaq ikri doğmuşdu. Onların 
bir neçəsi hazır idi. Naxçıvanın kəndləri, abidələri yadından çıxmırdı. Hələ uzaqdakı dağlar! Onları 
çəkməkdən doymamışdı. Ona elə gəlirdi ki, hələ bu dağlara toxunmayıb, hələ onları bundan sonra 
çəkəcəkdir. Bakıya, Təbrizə, Şamaxıya, Gəncəyə, Dərbəndə, Qarabağa getmək ən böyük arzusu 
idi. Tilisdə dostlarını görmək eşqilə uçurdu. Naxçıvan tarixindən rəngli tablo yaratmağa çalışırdı. 
Axı hələ nə etmişdi ki?! Hər yuxu dalğası ona bir mənzərə göstərirdi: Revaz Abasadze hirsli-
hirsli nəsə deyirdi, Mariya Ratiyeva ağ qollarını açıb üstünə gəlirdi, Eyfel qülləsinin başında Xəlil 
Musayev bir ayağı üstdə dayanıb uçmağa hazırlaşırdı, yenə sənubər ağaclarının cərgəsi uzanırdı, 
bu cərgələrin arası ilə gah Nazlı, gah Afər, gah da Ziba qaçırdı, sonra Lado Qudiaşvili gözlərini 
qıya-qıya çaxır içirdi. Sonra şlyapasını əlində oynadan ağlamağa hazırlaşan Mişa Çiaurelli, sonra 
Ketovan, Kosta...

Belə bir vaxtda Şirəlibəy Şengelaya ilə birlikdə Tilisdən qayıdıb gəldi. Əli Mirzə Abbasov 
Bəhruzun başı üstdə dayanmışdı. Şengelaya onunla dost kimi görüşdü, qucaqlayıb bağrına basdı. 
Hamı bilirdi ki, Şengelayanın gətirilməsi ancaq təsəlli idi, ümidlə, vicdanın sakitliyi ilə əlaqədardır. 
Hər iki dost həkim dərhal yeni bir tədbir ikirləşdilər.

Lakin...
                                                              

6

Lakin... Bir gün səhər fevralın 7-də Bəhruz Kəngərli gözlərini əbədilik yumdu.       
Dəfn günü bütün Naxçıvan ayağa qalxmışdı. Nazlı oğlu ilə göz yaşları içində qapqara çadraya 



407
          

İthaflar
bürünüb damdan baxırdı. Bir vaxtlar burdan onu Tilisə yola salmışdı. Onda Nazlı Bəhruzun 
haizəsində bir parça bulud kimi qalmışdı. İndisə... Nazlı bütün küçəni tutmuş izdihamı görürdü. 
Birdən arxada nəsə şaqqıldadı. Nazlı qorxu içində qoz ağacına tərəf döndü, bir budağı sınmışdı. 
Solğun görkəmli, qupquru ağac sanki ağlayırdı.

İzdihama qoşulanların sayı çoxalırdı. Hamı sənətkarı yola salmağa gedirdi. Onların arasında 
qoca dilənçi də vardı: əlindəki əsanı yerə vura-vura, tələsmədən,yavaş-yavaş addımlayırdı. Ağ 
saçları yenə pırtdaşıq idi. Köynəyinin yaxası da açıq! Yayda olduğu kimi. Bəlkə də yaşı yüzə 
çatmışdı. Hələ Naxçıvanın tozuna çevrilməmişdi. 

Bəhruzu dəfn edəndə Cəfərqulu xanın hədiyyə verdiyi üzüyü barmağından çıxartmadılar. 
Şirin xanım evdə ədviyyat qutusunu verib yalvardı ki,” bunu Bəhruzun qəbrinə qoyun, anasından 
yadigardır”.  Buna da əməl olundu. Bir də qəbrə yonulmamış, başı qızıllı bir karandaş qoydular. Bu 
karandaş Əliqulu Qəmküsarın yadigarı kimi! 

Günlər keçirdi. Hürnisə lal-kar olmuşdu. Söhbətdən, ünsiyyətdən qaçırdı. Bəhruzun otağını 
gündə yığıb yığışdırırdı. Hər şeyi elə düzmüş, elə səliqə yaratmışdı ki, otaq muzeyə çevrilmişdi. 
Hürnisə bu otaqdan çölə çıxmır, bütün günü bir küncdə daş kimi qalırdı. Şirin xanımın yalvarışları 
kömək etmirid. Bəhruzun ölümündən sonra cəmi bir il yaşadı. Bəhruzun öldüyü gün– fevralın 
7-sində ömrünü tapşırdı. Şirin xanım dizinə döyə-döyə xudavandi-aləmin “məsləhəti belədir” 
deyə dua oxuya oxuya göz yaşı tökdü. Hürnisənin ölümü, özü də Bəhruzla eyni gündə ölümü 
Şirin xanıma xeyli təsir etmişdi. Şirəlibəy onu uzun müddət sakit edə bilmədi. Hürnisəni Bəhruzun 
qəbrinin yanında basdırdılar. 

EPİLOQ ƏVƏZİ

Bəhruzun vəfatından sonra onun adına üç məktub gəldi: biri Revaz Abasadzedən, biri Mariya 
Ratiyevadan, biri də Zibadan. Bu məktubların heç biri açılmadı. Nə qədər ki, sağ idi, onlar Hürnisədə 
qalırdı. Ölümündən sonra uzun müddət Şirin xanım saxladı, sonra qızı Tahirəyə verdi, Tahirə də hər 
üç məktubu göz bəbəyi kimi qoruyurdu. Müharibə illərində isə müxtəlif yerlərə köçdükləri üçün bu 
məktublar açılmadan itib batdı. Bəlkə də itməyib? Hardasa, kimdəsə, hansı sandıqdaca saxlanılır?! 

İllər keçdi. Bəhruzun əsərləri toplandı. Şirin xanım da əşyaları səliqə səhmanla qoruyub 
saxlayırdı. Onları muzeyə verəndə dözə bilməyib göz yaşları axıtdı. Naxçıvanda yaşayan müxtəlif 
adamlarda Bəhruzun çoxlu şəkilləri vardı. Onlar da bu şəkilləri gətirib muzeyə təhvil verdilər. 
Əlbəttə, bu yığılanlar tam deyildi. Orda-burda itib batan əsərləri hələ çoxdur. Bu yaxınlarda 
muzeylərdən birinə xəbər gəlmişdi ki, Tilisdə yaşayan bir qadında Bəhruzun üç əsəri var. Bəlkə 
Zibadır, bəlkə Reyhan?! Yaxud onların qohumları, dostları, tanışları?! Daha səs çıxmadı. Bəlkə 
nə vaxtsa yenidən bizə xəbər göndərəcəklər, kim bilir? Bəlkə Türkiyədə Ziya bəydən alan adam 
yenidən onları insanlara qaytaracaq! Bəs Əkbər bəyin, Narıncın, Cəfərqulu xanın, Kalbalı xanın, 
Cümsünün, Səttarın, onlarla başqa adamların apardığı əsərlər hanı? 

Bəhruzun institut yoldaşlarından Lado Qudiaşvili, Mixail Çiaureli məşhur olublar: biri rəssam 
kimi, o biri kino rejissor kimi. Revaz Abasadze Bəhruzun özü kimi həyatdan tez köçdü. Ketovan 
Maqalaşvili xalq rəssamı kimi Gürcüstanda şöhrət tapıb. Xəlil Musayev isə dediyi kimi əvvəl Parisə, 
sonra Amerikaya getdi. Uzun müddət bu torpaqda yaşadı. Orda da dünya ilə vidalaşdı. Bəhruzun 
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dostlarından Ladoya, Arşaka, Mariyaya, Revaza və başqalarına aid rəsmləri bizim muzeydə tarixi 
sənəd kimi, xatirə kimi yaşayır.

Bəhruz haqqında kitablar da çıxdı, xatirələr də yazıldı. Bu xatirələrdən birini yazan Adil 
Qaziyevdir. Adil Bəhruzun apardığı rəsm dərnəyinin ən fəal üzvü idi. Adil onun kimi rəssam oldu. 
Kərim Kərimovun “Bəhruz Kəngərli” kitabını redaktə etdi. Ömrünün sonuna kimi müəllimini 
unutmadı. 

Naxçıvan indi dəyişib, müasir, gözəl şəhər olub, qədim abidələr yenə durur, uzaqdakı dağlar da 
neca var eləcədir. Nə qədər ki, bu abidələr var, nə qədər ki, uzaqdakı dağlar var, Bəhruz Kəngərlinin  
əsərləri də o qədər yaşayacaqdır. 

Alça ağacı qurusa da Bəhruzun yaşadığı həyətdə illər boyu heykəl kimi qalmışdı. Onu 
kökündən qoparıb atmağa heç kəsin əli gəlmirid. Qəribə bir şəklə dönmüşdü. Qupquru budaqlar 
bir– birinə dolaşıb kiminsə həsrətini çəkən bir adam kimi sıxılmış, büzüşmüş, məhzun bir görkəm 
almışdı. Təbiətin yaratdığı etüdə çevrilmişdi. Deyirlər ki, bu ağac son illərə qədər həmin həyətdə 
dururdu.

Təəssüf etməyə dəyməz. Çünki alça ağacı indi yox olsa da Bəhruzun əsərlərindən birində 
əbədi yaşayır!

Kirman Abdin

“B.Kəngərliyə həsr olunmuş exlibris”. 2015
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Elçin İsgəndərzadə

RƏSSAM VƏ MƏLƏK
(bayatı-poema)

      

	 	 	 	 	 	 	 Bəhruz	Kəngərliyə,	Mircavada,	Gennadi	
Brijatyuka	və	sevdiyim		bütün	rəssamlara

I

Yuxumda qarlı dağlar,
göy üzündə buludlar.
Hər bahar durnalarla
geri dönür umudlar.

Umudlar geri dönür,
alçalar çiçəkləyir.
amma nədən kor fələk
könülləri təkləyir.

Yuxumda ağ buludlar
uçur qürbət ellərə,
könlümün çiçəyini
vermərəm yad əllərə.

Yuxumda bir Ay doğub,
Ay doğub dağ başında.
Röyada ağlayarsan,
Ay batar göz yaşında...

II
Cənazə mərasimi
gördüm Ana, röyada.
Rəssamın bəxt ulduzu
solmuşdu bu dünyada.

Bir gecə Ay babamız
çəkib apardı onu.
Ayrılıqlarla bitir
sevdalarımızın sonu.
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Bir zaman könüllərdə
açan çiçəklər solur.
Ana, röyalar gerçək,
gerçəklər yalan olur.

Aydan gəlmişdi bəlkə,
yenə Aya çəkildi
bəlkə indi bir bulud,
ya da bir bəyaz güldü.

Mən də Ay adamıyam,
qəribəm yer üzündə.
Ay doğub qəlbiləndi
Göyün Cıdır Düzündə...

III

Sağlığında həmişə
nimdaş paltar geyərdi.
Təknəsi boş olanda
ürəyini yeyərdi.

Öz telefon nömrəsi
huşundan çıxardı.
Könlüylə savaşardı,
öz-özünü yıxardı.

Ölüm ilə savaşda
fırça da bir silahdı.
Ölümə təslim olmaq
bağışlanmaz günahdı.

Unudardı ara bir
duanın sözlərini.
Baxardı güzgülərdən
Rembrantın gözləri...
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IV

Fırçanın ucundaydı
onun halal ruzusu.
Parisi görmək idi
bu dünyada arzusu.
Üzünə açılmayan
qapıları döyərdi.
Fransızca danışar,
Monmartrı öyərdi.

Amma Parisi görmək
qismət olmadı ona.
Bir ömür bir hücrədə
bir gecə çatdı sona...

Rəsmləri, fırçası,
güzgüsü yerindəydi.
İçimdən bir ah qopdu,
uçub divara dəydi...

Güzgütək çiliklənib 
töküldü qaranlığa.
Ay diksindi səmada,
diksindi bir anlığa.

Hər güzgü qırığında
bir gümüş Ay parçası.
Yenə öz yerindəydi
palitrası, fırçası...

Hər güzgüdə bir boya,
hər güzgüdə bir çiçək,
hər güzgüdə bir röya,
hər güzgüdə bir ürək.

Hər güzgüdə bir bulud,
hər buludun öz rəngi,
hər sevdada bir ümüd,
hər rəngin öz ahəngi...
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V

Ah, sevdiyi qadınlar
yenə sevirlər onu.
Demək ayrılıq deyil
hər sevdamızın sonu.

Xatirəsi yaşayır
sözlərdə, öpüşlərdə -
Ağatlı oğlan idi
sevdalı görüşlərdə.

Güzgülər arasında
yaşayırdı elə bil,
hər güzgüdə bir qadın,
hər güzgüdə bir fəsil.

Gün gəldi bu şəhərdə
hamı onu unutdu,
amma rəssam könlünü
röyalarda ovutdu.

Görmədilər rəssamın
içindəki çiçəyi,
Son anda uçub gəldi
göy üzündən mələyi...

Heç kim yoxdu yanında –
nə dostu, nə arvadı.
Tənhalıqda öldü o,
unudulmuşdu adı.

Rəssam son nəfəsində
mələyinə baxırdı.
Ayılıb bayılırdı,
gözündən yaş axırdı.

Bəlkə bu gerçək deyil,
bir röyadı, xəyaldı.
O mələk yavrusunun 
rəsmi gözündə qaldı.
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Divarlar gül açmadı,
güzgülərdə bahardı.
İndi dünyada yalnız
bir bəyaz mələk vardı...

VI

Bir mələk gözləyirdi
rəssam illər uzunu,
amma mələk illərlə
göstərmədi üzünü. 

Hər gecə uçub gəldi
rəssamın hücrəsinə – 
baxdı rəsmlərinə,
qulaq verdi səsinə.

İndi yenə də gəlib,
oturub pəncərədə,
yenə gözə görünmür
bu qaranlıq hücrədə.

Ax, yenə də rəssamın
gözü toxdu, qarnı ac,
yenə də bu hücrənin
xanımıdı ehtiyac...

Allah, yenə unudub
duanın sözlərini.
Yenə baxır güzgüdən
Rembrantın gözləri.
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Adil Babayev

BƏHRUZ
(“YARIMÇIQ ŞƏKİL”)

3	pərdə	7	şəkildə	tarixi	dram

İŞTİRAK EDİRLƏR

Bəhruz  – rəssam
Qəmküsar  – şair
Ülfət  – aktyor
Oğulbəy  – vəkil
Şirin  – Bəhruzun anası
Yasəmən  – yetim qız
Eteri  – knyaz qızı
Vaso  – Bəhruzun dostu
Salamon  – Metex qalasında növbə rəisi
Mirbağır ağa  – ruhani
Vidad  – dəliqanlı gənc
Polis

 Hadisələr 1912-1920-ci illərdə Tilisdə və Naxçıvanda cərəyan edir.

BİRİNCİ PƏRDƏ
BİRİNCİ ŞƏKİL

Tilis, rəssamlıq məktəbi. Bəhruzun emalatxanası. Səhər tezdəndir. Hardasa uzaqlarda neydə 
çalan “Səhər” mahnısı ətrafa yayılır. Bəhruz bütün diqqətini cəmləşdirərək molbert qabağında 

işləyir. Bu vaxt Vaso həyəcanla içəri girir.

Vaso. Sabahın xeyir, Bəhruz, qamarcoba!
Bəhruz. Sabahın xeyir, Vasocan, hardan belə? 
Vaso (ney səsi gələn tərəfə işarə edir). Oradan, knyazın kef məclisindən. 
Bəhruz. Knyazın?
Vaso. Knyaz Salamonun. Eterinin pərəstişkarının... Gəldim sənə deyəm ki, emalatxanada çox 

yubanma, axşamlar tez qayıt evə.
Bəhruz. Nədir bu təlaş?
Vaso. Görmürsən? Dəli-qudurmuşlar dünən gecə Ortaçalada yenə iki adam öldürüblər.



415
          

İthaflar
Bəhruz. İki adam? 
Vaso. Vallah, belə vaxtlarda heç bilmirəm neyləyim? Yaxşı ki, qurbanı olduğum bu şərab var. 

Gəlsənə səni bax, bu yaxında, Sakonun dükanında, səhər-səhər bir buynuz Kaxet şərabına qonaq 
eyləyim?

Bəhruz. Özün bilirsən ki... 
Vaso. Bilirəm, necə deyərlər, istinin müsulmanın.
Bəhruz. Yox, əzizim, şərab məni tez tutur, sonra işləyə bilmirəm.
Vaso. Başa düşürəm, genasvale, söz vermisən. Gözəllik ilahəsinə söz vermisən. 
Bəhruz. Elədir, söz vermişəm. Qət etmişəm ki, çəkəm. Yuxusuz gecələrim hesabına, narahat 

gündüzlərim hesabına çəkəm. 
Vaso. Avans almısan? 
Bəhruz (heyrətlə). Avans? 
Vaso. Dəli olma! Qız gələn kimi yaxalayıb, avansını al, bacarsan lap pulun hamısını al! Niyə 

gözlərini döyürsən? Bu knyaz tayfasına o qədər də bel bağlamaq olmaz, xüsusən belə vaxtda.
Bəhruz. Belə vaxtda?
Vaso. Görmürsən dava-mərəkəni? Belə getsə dünya od içində yanacaq.
Bəhruz. Elədir, zəmanə çox qarışıqdır. 
Vaso. Birdən gördün sənin knyazın da şələ-küləsini götürüb, qaçdı dağların, dənizlərin o 

tayına. Sonra hara şikayət eləyəcəksən?
Bəhruz. Yox, Vasocan yox. Mən Eteriyə heç bir şey deyə bilmərəm.
Vaso. Başa düşürəm, onu görəndə dilin-ağzın bağlanır. Amma pul çox gərəkli şeydir, dostum!
Bəhruz. Bu işi mənə müəllimimiz Georgi Çaparidze tapşırıb. Qızı da mənim yanıma o gətirib.
Vaso. Canın üçün işin düzəlib. Bəy, bəy balası, gəlin də knyaz qızı. Ondan sonra bir toy-

mərəkə qurulsun ki, Ortaçaladan Vakeyə qədər bütün şəhər tamaşasına dursun. Faytonlar qoşa-qoşa, 
zurna-balaban yan-yana. Kaxet şərabı da ki, su yerinə axacaq. Deməli toy tədarükünə başlayırıq.

Bəhruz. Sənin çox zəngin fantaziyan var, dostum!
Vaso (nisgil qarışıq bir kədərlə). Amma istedadım... Sən dahisən, Bəhruz! Dünən bilirsən nə 

oldu?
Bəhruz. Yox. 
Vaso. Knyaz öz bağçasında əla bir ziyafət düzəltmişdi. Orada ilk qədəhi sənin sağlığına 

qaldırdılar.
Bəhruz (heyrətlə). Mənim?
Vaso. Bəli, sənin. Bəhruz Kəngərlinin! Özü də adi qədəhlə yox, gümüşə tutulmuş buynuzla.
Bəhruz. Zarafatı boşla, canım! Kimdir məni orda tanıyan?
Vaso. Kim? Eteri, gözəllik ilahəsi.
Bəhruz (Eterinin adı çəkilcək, nə isə yadına düşür). Sənin söhbətlərin çox şirindir, əzizim! 

Amma, mən gərək işləyəm. 
Vaso. Vallah, xoşbəxtsən. Sevgi böyük nemətdir. Onda dilənçini şahzadəyə çevirmək, daxmanı 

saraya döndərmək qüdrəti var.
Bəhruz. Mən Eterinin yalnız portretini çəkirəm. 
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Vaso. Knyaz Salamon isə həsrətini. Qoy çəksin. Eteri hər yetənin tayı deyil. Çək gözəllik 

ilahəsinin portretini! Günəşin ziyası, ayın nuru ilə çək! Mən də gələcəkdə bu portreti şəkil 
qalereyamın baş tərəindən asacağam. Hamıya da deyəcəyəm ki, bunu yaradan rəssam mənim 
dostumdur. (Bu vaxt arxadan Oğulbəyin zümzüməsi eşidilir). Bu kimin səsidir?

Bəhruz. Oğulbəydir. Tanımırsan? 
Vaso. Əcəb səsi var. 
Bəhruz. Əhli-kef oğlandır.
Vaso. Əhli-kef? Onda mənim curumdur ki...
Oğulbəy gəlir, əlində “Molla Nəsrəddin” jurnalının təzə nömrəsindən bir neçəsi vardır. 

Jurnalın birini Bəhruza, o birini Vasoya verir. Sonra oynaya-oynaya oxuyur. 
Oğulbəy. Bəhruzum, bəxtəvərim, var sənə bir şad xəbərim, çıxdı jurnal, üzü al, sözləri 

xəncərdən iti. Stolıpin-Nikolay padşahın tüklü iti – görəcək Mollamızın qüdrətini, biləcək 
yurdumuzun şöhrətini. Bu gün bayramdır, elə bayram ki, gülür gözlərimin hər giləsi, ucalır 
Mollamızın odlu səsi; yayılır zülmətə nur, durma, dostum, mənə əl çal; yaşasın qoy belə jurnal, 
belə amal, eləsin padşahın taxtını pamal. 

Vaso. Nə dedin, dost? Stolıpini tənqid ediblər?
Oğulbəy. Tənqid nədir, canım, atasını yandırıblar. 
Bəhruz. Stolıpinin?
Oğulbəy. 
Bəli, bəli lap onun
Sanki əclaf oğlunun
Başına qapaz vurublar.
Heyf ki, az vurublar!
Bəhruz. Sənə nə olub, Oğulbəy. Gah bəhri-təvil deyirsən, gah şeir qoşursan?
Oğulbəy.
Mollamız vuranda şahı, sultanı
Coşur qəlbimdəki nəşə tufanı.
Ruhum pərvazlanır, ərşi-əlaya
Qalxıram az qala ulduza, aya
Bəhruz. Düş yerə göydən. Bəs Ülfət hanı?
Oğulbəy. İki gündür görməmişəm. Yəqin təzə rol hazırlayır.
Bəhruz. Təzə rol. Yox, yox. (Öz-özünə danışırmış kimi). Demək bu nömrə də çıxdı. 
Oğulbəy. Çıxmayıb nə olacaqdı? Nə qədər ki, bəy var, xan var, sultan var, gözünə döndüyüm 

“Molla Nəsrəddin” də var! Vallah, qınayan olmasa, mən özüm də düşərəm bu nadürüstlərin üstünə. 
Bəhruz. Sən? 
Oğulbəy. Bəli, mən... Lələşin Oğulbəy.
Bəhruz. Sən ki, vəkillik oxuyursan.
Oğulbəy. Nə olsun, bəy vəkilliyi oxumuram, xana vəkil olmaq niyyətim də yoxdur. Naçalnikə 

dilmanc olmaq arzusu çəkənin də əbayi-əcdadına lənət. Qaldı ki, yazı-pozuya, papaq altında çox 
oğlanlar var, əzizim! Amma bu sözü nə mən dedim, nə sən eşitdin.
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Bu vaxt arxadan güllə səsi eşidilir. Bəhruz qapıya tərəf getmək istəyir.

Vaso. Dayan. 
Bəhruz. Görəsən nə olub?
Oğulbəy. Bu saat öyrənərəm. (Çıxır.)
Vaso (pəncərədən baxır). Adamlar bir-birinə qarışıb.
Bəhruz. Görəsən kimə atırlar?

Bayıra baxır. Oğulbəy gəlir.

Oğulbəy. Bir cavan ömrünü sizə bağışladı.
Vaso. Bir cavan? (Tələsik səhnədən çıxır. Bəhruz onun dalınca getmək istərkən.)
Oğulbəy. Nə işin var orada sənin? Otur, şəklini çək.
Bəhruz. Yox, atılan o güllələr, ölən o cavan... (Vaso qayıdır.) Kimdir vurulan?
Vaso. Bir tələbə.
Bəhruz. Tələbə? Nəyə görə?
Vaso. Kim bilir,  çox üsyankar idi. 
Bəhruz. Üsyankar? 
Vaso. Üsyan edirdi, mühitə, zamana, dövlətə. 
Bəhruz. Mühitə, zamana, dövlətə qarşı üsyan? (Fikirli halda gəzinərkən Ülfət tələsik daxil 

olur.) Ülfət!
Ülfət. Buradasan? Sənə verdiyim bağlama haradadır?!
Bəhruz. Orada, şəkillərin arxasında.
Ülfət. Ver onu mənə, tez ver! (Bəhruz şəkillərin arxasındakı bağlamanı gətirir.)
Vaso. Olmuya qızıl-gümüşdür, dost?
Ülfət. Yox, onlardan da qiymətli şeydir, intibahnamədir. “Qeyrət” mətbəəsində çap olunmuş 

intibahnamə. 
Bəhruz. İntibahnamə? (Heyrət və həyəcanla oxuyur.)

Yetər, qaranlıqda süründük, yetər,
Qalmasın ürəkdə arzu-kamımız.
Gedib padşaha çatsın bu xəbər, 
Qorxunc olacaqdır intiqamımız.

Qıraq qolumuzun buxovlarını
Ədalət yolunda odlardan keçək.
Böyük azadlığın ilk baharını 
Kimsə bizə bizsiz bəxş etməyəcək.

Sən o cavanı tanıyırdın? 
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Ülfət. Tanıyırdım, dost idik...
Bəhruz. Yoxsa dünəndən bəri əldən-ələ gəzən intibahnamələri də sən yaymısan?
Ülfət. Mən və o vurulan oğlan. 
Oğulbəy. Sən? 
Bəhruz. Sən aktyor deyilsənmi?
Ülfət. Bəli, cənab rəssam! Həyat yalnız knyaz qızının məhəbbətindən ibarət deyil. Bacarırsan, 

o qanlı lövhəni çək! Qızıl gülləyə gəlmiş o cavanı çək, Bəhruz!
Bəhruz. Özünü qoru. Ülfət, sən çox cavansan. 

Arxadan polislərin it səsi eşidilir.

Ülfət. Onlar məni axtarır.
Bəhruz (tez bir ağ kətan gətirib, molbert üzərinə qoyur). Otur, mən sənin şəklini çəkirəm.
Ülfət. Sən nə danışırsan? İndi şəkil vaxtıdır?
Bəhruz. Qulaq as, mənə! Gələn olsa şübhələnməz. Otur, ciddi və sakit ol. Vüqarını pozma, 

çox yaxşı.

İşləyir, bu vaxt Ülfət yerindən qalxır.

Ülfət. Yox, mən getməliyəm, gözləyirlər məni. (Getmək istərkən polis gəlir.) 
Polis. Aha, burdasan? Deməli dostunu qoyub qaçdın?
Oğulbəy. Nə dost, cənab? Görmürsən uşaq şəkil çəkdirir?
Polis. Bəs o vurulan oğlan?
Bəhruz. Cənab polis, mane olmayın. 
Vaso. Qoyun beş-on şahı çörək pulumuzu qazanaq. 
Polis. Axı, bu canidir. 
Bəhruz. Gedin canini özgə yerdə axtarın, cənab. 
Vaso. Biz kasıb tələbəyik, bu da ki, şəkilçəkən.
Ülfət. Bəhruz!
Bəhruz. Sən dayan, Ülfət...
Polis. Şəkilçəkən, tələbə... Əllər yuxarı.
Vaso. Mane olmayın. Cənab! Axı, kişi şəkil çəkir.
Polis. Şəkil, şəkil. Əllər aşağı!. Tfu, yox, əllər yuxarı, sizinlə deyiləm?
Oğulbəy. Yazıq bir ətək pul verib şəkil çəkdirir, cənab polis! Niyə mərdimazarlıq eləyirsiz?
Polis. Mərdimazar? Sus! Tfu, susun! Bura kimin evidir?
Oğulbəy. Ev deyil bura, cənab polis, emalatxanadır. 
Polis. Emalatxana?
Vaso. Masterskaya... Kaso... Masterskaya...
Polis. Masterskaya? Tfu... Emalatxana? Kim yaşayır burada?
Vaso. Burada yaşamırlar, cənab polis! Şəkil çəkirlər.
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Polis. Tfu... Yaxşı, şəkil çəksinlər. Kimdir şəkil çəkən?
Bəhruz (irəli gəlir). Mən.
Ülfət (Bəhruzun qolundan yapışır). Bəhruz!
Polis. Sən, bu qız şəklini də siz çəkmisiz?
Bəhruz. Bəli mən çəkmişəm. 
Polis (Eterini tanıyır). Madmazel Eteri, privet! (Gülür.)
Oğulbəy. Yoxsa sizin şəriətinizdə də şəkil çəkmək yasaqdır, cənab polis?
Polis. Yasaq? Bilmirəm... Əcəb qəşəng qızdır. Tfu, gedək!
Bəhruz. Ülfət!
Ülfət. Bizimkilərə bir şey deməzsən.
Polis. Gedək! Birbaş Metexə... (Bəhruza). Sizdə...
Ülfət. Necə?
Polis. Bəli, canini gizlədən də, cani kimi cəzalanmalıdır.
Bəhruz. Cani? (Ülfətə.) Mən səni tək qoymaram, Ülfət, gedək. 
Oğulbəy (polisin qabağını kəsir). Bəs biz, cənab polis?
Polis. Siz? Siz də, gedək. Tfu... Siz gərək deyilsiz.
Vaso. Bəhruzun nə günahı? Cənab polis!
Polis. Bəhruzun? Kimdir, Bəhruz? Bu? İnqilabçıdır. Tfu... Yox... yox... Caniyə yer verib... 

Polis Bəhruz və Ülfəti aparır. Vaso onun ardınca getmək istəyir.

Vaso. Onları Metexə apardılar. (Fikirli.) Metex çox igidləri udub. Görməmisən divarlarını? 
Bir quş da üstündən səkə bilməz. 

Oğulbəy. Bəs necə olsun? 
Vaso. Darıxma, Oğulbəy! Dünya başdan-binadan belədir. Şəkil çəkənin də üzü gülmür, kef 

çəkənin də. 
İşıq	sönür

İKİNCİ ŞƏKİL

Yenə rəssamlıq məktəbi, emalatxana. Ertəsi günün axırıdır.
Səhnə bir anlıq boş qalır. Bir azdan Oğulbəy içəri girir.  

O, nigaran nəzərlərlə ətrafa baxır, kimi isə axtarır.
 
Oğulbəy. Bəhruz, Bəhruz, hardasan? Burada da yoxdur ki, (Cavab gəlmir.) Bəs mənə 

növbətçi dedi ki, buraxdılar getdi. Yəni o da mənə kələk gəldi? Olar. Bu zəmanədə hər nə desən 
olar. Amma bunu nə mən dedim, nə... (bilmir kimə müraciət etsin, Eterinin portretinə baxır) nə 
də sən eşitdin. (Şəklə bir də baxır.) Gözəl qızdır. (Birdən nigarançılıqla.) Bəlkə məni məlun oğlu 
növbətçi aldadıb? Haram olsun ona verdiyim papiroslar, yedirtdiyim meyvələr. (Portretə baxıb 
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gülümsəyir.) Yox, canım gələcək. Lap tez gələcək. O, Eteridən ayrı yaşaya bilər? Bir az oturum, 
nəfəsimi dərim. (Oturur, sonra tez ayağa qalxır.) Rənglərin iyi başımı ağrıtdı. Çıxım havaya. 
İndi Qolovinskinin dəsgahlı vaxtıdır. (Özünü danlayırmış kimi.) Mən nə danışıram? Qolovinski 
nədir? Bunu nə mən dedim, nə də mən eşitdim. Ürəyimdə bir bürkü var ki, heç bilmirəm dünyanın 
altındayam ya üstündə.  (Bu vaxt yorğun Bəhruz həyəcanlı halda içəri girir.) 

Bəhruz. Oğulbəy! 
Oğulbəy. Bəhruz! Otur dincəl, incitdilər səni?
Bəhruz. Darıxma, hamısı keçər. 
Oğulbəy. Ülfətdən nə xəbər? 
Bəhruz. Həbsxana rəisi çox inad edir. 
Oğulbəy. Yazığın gününü qara əskiyə bükəcəklər. Hə, yadıma düşdü, anan gəlib, bizdədir, 

hey səni soruşur. 
Bəhruz. Tutulduğumu demədin ki? 
Oğulbəy. Uşaqsan? Dedim işləyir, başı bərk qarışıqdır. Gəl gedək.
Bəhruz. İşləyəcəyəm. 
Oğulbəy. İşləyəcəksən? Canım üçün əməlli-başlı aşiq olmusan. Bəli, Qərib, Kərəm, Məcnun!
Bəhruz. Məcnun?
Oğulbəy. 
Məcnun sənin yanında, a Bəhruz, nə karədir?
Sən aşiqi-haqsan, o qalanlar avarədir.
 
Bəhruz (ikirli). Eteri knyaz qızıdır. 
Oğulbəy. Minnəti olsun. Sənə nə olub? Yalvarsın gəlsin!
Bəhruz. Kim? 
Oğulbəy. Belə qəlbinin sultanı, knyazın əziz-xələi, həşəmətməab Eteri xanım.
Bəhruz. Mən indi Ülfətin taleyini düşünürəm. Qaldı ki, sevgiyə... Mən Eterinin adını çəkməyə 

belə qorxuram. Yox, Oğulbəy, mən məktəbi qurtaran kimi Naxçıvana gedəcəyəm. Atama kömək 
eləyəcəyəm. (Həyəcanlı və məyus.) Eh, onsuz da mənim dərdim böyükdür.

Oğulbəy. Bilirəm dərdini, Novruz dərdidir, sənin dərdin. (Zümzümə ilə oxuyur.) 
Kərəm kimi düşdüm oda,
Bilmədi dildarım mənim.
Yerin, göyün sultanıdır
Yarım mənim, yarım mənim. 
(Onu bərk qucaqlayır.) Daha gedim, Şirin xala nigarandır.
Bəhruz. Get... Mən bir azdan gələcəyəm. Lap tez gələcəyəm.
Oğulbəy. Hələlik, Şərqin Rəfaelinin vaxtını çox aldım.
Bəhruz. Dolama görək! 
Oğulbəy. O bir canım üçün ciddi sözümdür. Təkcə Şərqin yox, Qərbin Rəfaelini də taxtından 

salacaqsan. Bircə səbir elə!
Bəhruz. Yaxşı, get! Anam gözləyir. 
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Oğulbəy. Tez gəl ha, Bəhruz! Qərib yerdir, anan sənsiz darıxar.
Bəhruz. Arxayın ol, bir az işləyib gəlirəm. (Oğulbəy çıxır, Bəhruz rənglərini təzələyib portreti 

işləyir... Bu vaxt Qəmküsar gəlir.)
Qəmküsar. Salam, Bəhruz. Metexə getmişdim. Dedilər səni buraxıblar. 
Bəhruz. Məni buraxdılar. 
Qəmküsar. Bəs Ülfət?
Bəhruz. Oradadır. Ora çox müdhişdir. (Pauza) Darıxma, bəlkə bir çarə tapdıq.
Qəmküsar. Nə çarə tapacağıq? Zəmanə dostlarımızı əjdaha kimi bir-bir udur. 
Bəhruz. Necə? Bu nə sözdür? 
Qəmküsar. Birimizi küçədə vururlar. Birimizi dara çəkirlər. Ülfət həbsxanada... Mirzə Cəlil 

nəzarət altında. İndi də...

Arizi qəmlər əlində ürəyim şişmiş idi,
Zənn edirdim edəcəkdir ona çarə ciyərim.
Bəxti-mənhusimə bax, mən bu təmənnada ikən
Başladı şişməyə indi üzü qarə ciyərim.

Bəhruz. Bu nədir? Əllərin əsir, dodaqların titrəyir.
Qəmküsar. Sabir ölüb, Ələkbər Sabir! Bu, onun son sözləri olub.
Bəhruz. Sabir ölüb?
Qəmküsar. “Molla Nəsrəddin”ə indicə teleqram gəldi. Gecə keçinib. Bu nədir? Sən ağlayırsan? 

(pauza). Biz Şamaxıya getməliyik. 
Bəhruz. O bizə çox lazım idi, Qəmküsar, çox lazım idi. (Oturduğu yerdən birdən sıçrayaraq.) 

Mən Eterinin portretini günü sabah qurtaracağam. Mən sabah gün doğan kimi son rənglərimi 
vuracağam. Bəli, günü sabah, son rənglərimi, son rənglərimi! Mən knyazdan aldığım bütün 
mükafatı Şamaxıya göndərəcəyəm, Şamaxıya, Sabirin külfətinə. O, bizim hamımızın vuran əli, 
danışan dili idi. Onun bura, mənim emalatxanama gəldiyi gün indiki kimi yadımdadır. Mirzə Cəlil 
gətirmişdi. Bax, burada, bu kresloda oturmuşdu. Mən onda “Qanadlı qulu” çəkirdim. Baxdı, baxdı, 
sonra xəif-xəif gülümsədi. “Qul qanadlı olsa da, yenə də quldur”, – dedi. Sonra isə iki misra şeir 
oxudu. Cəmi iki misra... İndiki kimi xatirimdədir:

Kim ki, insanı sevər-aşiqi hürriyyət olur,
Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur

Portretə yaxınlaşır. Qəmküsar ikirli halda eyni sözləri təkrar edir, bu vaxt Eteri gəlir.  
O, zərif çöhrəli, mütənasib vücudlu bir qızdır. On səkkiz yaşını təzəcə tamamlamış bu knyaz 

qızının danışığı da, yerişi də, duruşu da şahanədir, cazibədardır.
 
Eteri. Xoş gördük, Bəhruz, deyəsən gedirsiniz?
Bəhruz. Yox, yox... 
Qəmküsar. O məni yola salırdı. Hələlik, gözəl xanım!
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Eteri. Xoş gəldiniz...
Bəhruz. Ülfətə bir çarə tapmalıyıq, Qəmküsar!
Qəmküsar. Axşam mütləq gəl, gözləyəcəyəm... (Qəmküsar çıxır.)
Eteri (Bəhruzun gözlərinə diqqətlə baxır). Gözləriniz niyə yaşarıb? 
Bəhruz. Yəqin rənglərdəndir. 
Eteri. Dostunuz sizi hara isə aparmaq istəyirdi. 
Bəhruz. Elədir.
Eteri. Ziyafətə? 
Bəhruz. Yox, hüzr yerinə. Biz böyük bir şairimizi itirmişik.
Eteri. Məni də ora apararsınızmı?
Bəhruz. Təəssüf ki, yox. 
Eteri. Mən sənətkarlara pərəstiş edirəm, istər xristian olsun, istər müsəlman, istər bütpərəst.
Bəhruz. Mən bunu çoxdan duymuşam, ancaq... O, Şamaxıda ölüb. Buradan iki günlük 

mənzildə. Dostum indicə teleqram alıb.
Eteri. Eləysə, siz gərək gedəsiz.
Bəhruz. Yox, mən onun yasını saxlayacağam... Ömrüm boyu saxlayacağam... Sizin portretiniz...
Eteri. Onu sonra tamamlarsınız.
Bəhruz. Nə danışırsınız. Mən söz vermişəm. Gərək ki, ad gününüzə az qalıb?
Eteri. Elədir. Ancaq dərdli ürəklə, pərişan xəyallarla necə işləyəcəksiniz?
Bəhruz. Öyrəncəliyəm.
Eteri. Bəlkə?! Cəsarətim üçün üzr istəyirəm. Bəlkə pulunuz azlıq eləyir?
Bəhruz. Yox, yox... Amma mənim sizdən bir ricam olacaq.
Eteri. Nədir? Lütfən buyurun.
Bəhruz. Mənim bir yoldaşımı, bir dostumu həbs ediblər. Dünən.
Eteri. Dostunuzu? Günahı nədir? 
Bəhruz. Necə deyim? O, dünən küçədə vurulan tələbənin yoldaşı idi.
Eteri. Eləmi? 
Bəhruz. Başa düşürəm, çətindir, ancaq... Dedim ki, bəlkə... Ümidim sizə gəldi.
Eteri. Həyəcanlanmayın! Bir az işləyin. Salamon yarım saata bura gələcək. O, sizinlə şəxsən 

tanış olmaq istəyir.
Bəhruz. Bu mənim üçün böyük şərəfdir. 
Eteri. Əksinə.
Bəhruz. Lazım bilsəydiniz, mən özüm Salamonun görüşünə gedərdim. Yaxşı, əyləşin bir az 

işləyək.
Eteri kresloda oturur, poza alır. Bəhruz portretə yaxınlaşır, bir qədər işləyir,  

bu vaxt Salamon içəri girir.
Salamon. Olarmı? 
Bəhruz (çevrilib Salamona yer vermək istəyir, onu tanıyır, lakin vüqarını sındırmır). Buyurun, 

knyaz!
Salamon (kənara). Necə, Bəhruz? (Bəhruza.) Deyəsən mane oldum?
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Eteri	(Solmaz	Qurbanova)	və	Bəhruz	(Firdovsi	Naibov).	
“Yarımçıq	şəkil”	tamaşası.	Bakı.	1967.	
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Bəhruz. Mən knyaginyanın sifarişini yerinə yetirmək üçün tələsirəm.
Salamon. Mən də sizi mükafatlandırmaq üçün. İltifat göstərib, evimə ayaq basaydınız... 
Bəhruz. Vaxt olmur, knyaz! 
Salamon. Bilirəm. 
Bəhruz. Mən iki gündür ki, işləyə bilmirəm. Səbəbini deməyə məncə ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz.
Salamon. Bilirəm. Qoca Tolstoy yaxşı deyib ki, təsadüfün hökmü böyükdür.
Eteri. Təsadüfün hökmü? Bu nə sözdür, Salamon?
Salamon (sözü dəyişdirmək məqsədi ilə). Heç, heç... Elə-belə. Bir az əllaməlik eləmək istədim. 

(Bəhruza.) Nə isə... İşinizi başa vurun, sonra doyunca kefə baxaq. (Portretə işarə ilə.) Çəkdiyiniz 
portret çox gözəldir. Eteri məni atıb uzaq ellərə gedəndə daha darıxmayacağam. Yaxşı, bu gün 
işlədiyiniz kifayətdir. Mən sizi Qocordakı yaylağıma aparmaq istəyirdim. Xudmani bir məclisdə 
boğazımızı yaşlamaq üçün. 

Bəhruz. Çox sağ olun, knyaz. 
Salamon. Təşəkkürü sonra eləyərsiz. Şərabsız nə təşəkkür? 
Eteri. O, nigarandır, Salamon! Onun dostu məhbəsdədir.
Salamon. Onun dostu... Ülfət... (pauza) Axı o, ixtilalçıdır. Siyasi dustaqdır.
Bəhruz. O, aktyordur. 
Salamon. Aktyor səhnədə hər şey eləyə bilər. Adam da öldürə bilər, baş da kəsə bilər. Amma, 

həyatda... Mən indiyəcən artist tayfasından inqilabçı görməmişdim. 
Bəhruz. İnqilab hamının qəlbində vardır, knyaz! Artistin də, vəkilin də, ədibin də. 
Salamon. Bəs rəssamın?
Bəhruz. Nə deyim, knyaz! Bizdə dirilik çeşməsinin üstündə yatmış əjdahanı parçalayan 

cəngavər haqda gözəl bir əfsanə var.  Mən çox sevirəm o əfsanəni.
Salamon. Eləmi? 
Eteri. Qurtar onu, əzizim! Bacararsan, hamsını qurtar! 
Salamon. Nə danışırsan, Eteri? Mən... Mənim vəzifəm.
Eteri. Sən knayzsan? 
Salamon. Elədir, knyazam. Mənim atam-babam heç vaxt istəkli adamlarının sözünü yerə 

salmayıblar.  Xüsusən, knyaz qızlarının.
Eteri. Bu səndən mənim ilk xahişimdir.
Salamon (tərəddüdlə). Bəs vəzifə, bəs əmr? Yox, Ülfət mənim dustağımdır. Onun xilası 

mənim məhvim olar.
Eteri. O həlak olsa, mənim şəklim yarımçıq qalar, Salamon! Görürsənmi Bəhruzu? 

Həyəcanlanır, darıxır.
Salamon. Ən ağır cəza gözləyən bir dustağı, ən müdhiş zindana salınmış bir adamı buraxmaq? 

Yox! Mənə belə təklif etməyin, cənab rəssam! 
Bəhruz. Mən yalnız xahiş etdim. 
Salamon. Siz xahiş edirsiz... Eteri əmr edir... Yox! Mən zəhmətinizin haqqını artıqlamasıyla 

verəcəyəm, cənab Kəngərli! Amma Ülfət... Bir şəkil üçün bir dustaq?! Yox, yox.
Eteri. Salamon! (Salamon cavab verməyib, səhnədən çıxır. Bəhruza) Qorxmayın, Salamon 

onu buraxdıracaq.
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Knyaz	(Oqtay	Ramazanov)	və	Eteri	(Solmaz	Qurbanova).	
“Yarımçıq	şəkil”	tamaşası.	Bakı.	1967.	
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Bəhruz. Sizin Salamon dünən məni üç saat yalqız kamerada saxlayıb. 
Eteri (həyəcanla) Necə? Sizi də həbs etmişdilər? Mən ondan xahiş edərəm, sizdən üzr istəsin.
Bəhruz. Nə danışırsız, Eteri? O knyazdır. 
Eteri. O mənim pərəstişkarımdır. (Bəhruz dinmir.) Mənə inanırsınızmı?
Bəhruz. Sizə inanmamaq olar? 
Eteri. İnanmayanlar tapılır. 
Bəhruz. Sizdəki etibar, səmimiyyət, ülviyyət...
Eteri. Lakin bunları bir təhqir kimi başa düşənlər var.
Bəhruz (eyhamı başa düşür). Gəlin bu barədə danışmayaq.
Eteri. Yox, məhz bu barədə danışaq. Mən ondan ötrü gəlmişəm. Rəssamların axşam düşəndə 

işləmədiklərini bilirəm.
Bəhruz. Axı... 
Eteri. Siz çox kövrəksiniz.  
Bəhruz. Görünür peşəmizin bir xüsusiyyəti də budur.
Eteri. Düz demirsiz. Həssaslıq insana itrətən bəxş edilmiş keyiyyətdir.
Bəhruz. Eləmi?
Eteri. Axı mən Peterburqda tibb instutunda oxuyuram. Psixologiya keçirəm. Siz mənə qarşı 

biganə deyilsiniz. Sevirsiz məni.
Bəhruz. Yox, yox.
Eteri. Siz qorxursuz. Şöhrət, sərvət qorxudur sizi. Lakin mən sizdən vücudumu ləl-cəvahirata 

tutmağı tələb etmirəm. Mən sənətin, sənətkarın pərəstişkarıyam. Məndən olsa, sizin barmaqlarınızı 
qızıla tutaram.

Bəhruz. Sənətkarın...
Eteri. Təvazökarlıq insanın zinətidir. Ancaq onun da bir həddi var. 
Bəhruz. Mən hələ heç bir şey yaratmamışam. Çəkdiklərim adi bir çızma-qaradır.
Eteri. Lakin bu cızma-qaralar məğrur bir knyaz qızının ürəyini mum kimi əridirsə...
Bəhruz (yalvarırmış kimi). Əl çəkin bu fədakarlıqdan. Qorxuram ki...
Eteri. Qorxu çox mənhus duyğudur, Bəhruz! Din ayrı, dil ayrı, adət-ənənə ayrı... Bibilər, 

xalalar, başa düşürəm, hamısını başa düşürəm. Lakin gərək ki, Şərqdə Şeyx Sənanla Xumar əfsanəsi 
vardır. 

Bəhruz. O əfsanədir. 
Eteri. Hər əfsanə bir həqiqətin övladıdır. Bir də ürəyin atəşi hər cür qanunun təməlini yandıra 

bilər.
Bəhruz. Siz cavansız, gözəlsiz. 
Eteri. Təbiətin qəribəlikləri çoxdur. Kiminin gözəlliyini zahirə çıxardır, kimininkini yox. 

Mən buna görə bəzən təbiətə nifrət edirəm. 
Bəhruz. Eteri, mən sizin portretinizi lap tez başa vurmaq ikrindəyəm.
Eteri (incik). Mənimlə görüşməkdən qorxursunuz? Hislərinizi boğmaq, öldürmək istəyirsiniz?
Bəhruz. Mən sizi xoşbəxt edə bilmərəm, Eteri! Sizin bəxş etdiyiniz xoşbəxtliyi gəzdirmək isə 

məndən ötrü çox ağır olar. Gərək ki, Salamon sizi çox sevir.
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Eteri. Çox, dəlicəsinə. Gecələr Romeo kimi eyvanımızın altında gəzib mənə serenada oxuyur. 

Əlbəttə, gürcü dilində.
Bəhruz. Siz onu xoşbəxt edin! 
Eteri (çılğınlıqla). Siz məni təhqir edirsiniz, Bəhruz!
Bəhruz (günahkar adamlar kimi). Ürəyinizə toxundum, bağışlayın. Ancaq kimsəsiz, yoxsul 

bir rəssam sizə layiq deyil.
Eteri (tab gətirə bilməyib, lap ucadan). Siz susacaqsınızmı?! (Qapıya tərəf getmək istəyir).
Bəhruz. Sabah gələcəksinizmi?
Eteri. Gələcəyəm. Sabah da, biri gün də. Bu yoxsul emalatxana mənim mehrabım, 

qibləgahımdır. 
Bəhruz (qeyri-ixtiyari). Eteri, çox çətindir, çox-çox...

İşıq sönür.

SƏHNƏ QABAĞI

Salamon. Eteri, ayaq saxla. Eteri! Niyə dinmirsən?
Eteri. Sən qorxaqsan. 
Salamon. Bu sözü özgə bir adam desəydi, mən onun başını bədənindən üzərdim.
Eteri. Qoçaqlığını işdə göstər. Başını üzmək istədiyin dustağı mənə bağışla.
Salamon. Yenə də Ülfət?
Eteri. Bəli. O xilas edilməyincə mədən xoş söz gözləmə!
Salamon. Axı o mənim dustağımdır. Onun üçün mən cavabdehəm.
Eteri. Mənim xatirimə.
Salamon. Sən mənim boynuma çox ağır yük qoyursan, Eteri!
Eteri. Bəhruz mənim şəklimi çəkir, Salamon!
Salamon. Sənin rəssamın çox bacarıqlıdır, Eteri! Metexdən dustaq qaçırmaq sənə zarafat 

gəlməsin.
Eteri. Çəkdiyi zəhmət üçün o bizdən heç şey istəmir. Təkcə Bəhruzun bu ricasını yerə salma!
Salamon. Elə zarafat yoxdur. İndi heç kəs havayı işləməz. Keçdi cəngəvərlik əyyamı. Sənin 

portretin üçün mən ona qızıl verəcəyəm. Nəqd qızıl. Qaldı ki, Ülfət...
Eteri. Get, Salamon. Dedim ki, onu xilas etməyincə məndən lütfkarlıq gözləmə (Çıxır).
Salamon. Eteri, Eteri!..
                                     

İşıq sönür.
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ÜÇÜNCÜ ŞƏKİL

Tilis. Metex qalasına yaxın küçələrdən biri. Gecədir. Bəhruz həyəcanlı halda küçədə gəzir. 
Papiros çəkir. Bu vaxt uzaqdan gələn bir kareta görünür. Qara paltara bürünmüş Eteri karetadan 
çıxır.

Bəhruz. Eteri! 
Eteri. Bəhruz! Siz dostunuz üçün çox əziyyət çəkirsiniz. 
Bəhruz. O təkcə mənim dostum deyil. O, bizim səhnəyə çox lazımdır. O, böyük istedaddır. 
Eteri. Siz buradan gedin! Görən olar. Axı dünən özünüz bu qalanın divarları dalında idiniz. 
Bəhruz. Yox, nigaranam. 
Eteri. Qorxmayın, mən tək gəlməmişəm. Salamon da qapıçıya sərəncam verib.
Bəhruz. Əgər biz Ülfəti xilas edə bilsək...
Eteri. Axı, siz mənə söz verdiniz ki, bu həndəvərə ayaq basmayacaqsınız.
Bəhruz. Elədir, amma ürəyim dözmədi. Gecə vaxtı, tək qız...
Eteri. Mən knyaz qızıyam. Gürcüstanda axşamlar kef çəkmək çoxdan dəbdir. Kim məni öz 

karetamda sevgilim Salamonla gəzmək feyzindən məhruz edə bilər? (Ayaq səsi gəlir). Bizimkilərdir. 
Salamon gəlir, sizi görməsə yaxşıdır, gedin!

Bəhruz qaranlıqda gözdən itir. Salamon gəlir.
Salamon. Buradasan? Mən yalnız sənin xatirinə bu işə razı oldum.
Eteri. Bilirəm.
Salamon. Növbətçi bir azdan onu buraxacaq. Şübhə oyatmamaq üçün iki dustağı da azad 

edəcəklər.
Eteri. Bəs qapıçı?
Salamon. Tapşırmışam, pul da vəd etmişəm.
Eteri. Sən çox dəqiq adamsan. (Saatına baxır). Vaxtdır, get. (Salamon gedir). Mənim 

xatirimə... Yox... Möhtərəm Salamon! Bunlar hamısı mənim Bəhruzumun xatirinədir.
Eteri (çıxır). Bir azdan Bəhruz qayıdır. Bu vaxt qarşıdan gələn polislə rastlaşır. 
Polis. Nə edirsiniz burada, cavan oğlan? Tfu, cənab...
Bəhruz. Sevgilimi gözləyirəm. 
Polis. Görüş üçün başqa yer seçə bilmədiniz. Yoxsa könlünüzə qazamat düşüb? 
Bəhruz. Qazamat? Siz ki, məni dünən ora apardınız amma bir təqsirim olmadı.
Polis. Hə, tanıdım. Şəkilçəkən... Tfu, yox tələbə. Gedin, rədd olun buradan, yoxsa...

Vaso dostları kintolarla gəlir.
Bəhruz. Vaso! (Vaso polisi görür, sözünü dəyişir). 
Vaso. Genasvale, şeni cirime, çemo badona! Bu saat səni aparım kefə, gözəllər məclisinə. 

Bağışla gecikmişəm (Oxuyur).
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Mən neynirəm dükanı,
Ver əlimə cananı.
Deyim dünya üzündə
Gülüm, sənə tay hanı?
can ay-ay, 
can ay-ay
can ay, can

Ya qız, ya da dul olsun,
Arıq, ya gombul olsun.
Zəhmətinə dözərəm,
təki, onda pul olsun.
can ay-ay, 
can ay-ay
can ay, can

Privet, qospadin polis.
Polis. Privet, tfu qamarçoba. Rədd olun burdan.
Vaso. Mərhəmətinizi niyə bizdən əsirgəyirsiz, cənab polis! Təqsirimiz nədir?
Polis. Təqsiriniz? Üsyan, tfu, kef, şərab.
Vaso. Şərabnan işin olmasın, cənab polis! İstəyirsən bu saat bir buynuz verim iç! (Qoltuğundakı 

şərab tuluğunu göstərir.) İçmirsən? Bilirəm şakərini. Araqdır allahın, vodka!
Polis. Vodka? Elədir, xoşlayıram. Tfu... Yox, xoşlamıram. Tfu... Yox, xoşlamıram. Çəkilin 

buradan, mən vəzifə başındayam.
Vaso. Olmaz sənin vəzifəndən. Gəl şərab iç. Qorxma, qaranlıqdır, böyüklərin görməz. 

(Tuluğdan şərab töküb ona verir, polis içir, ağzını, bığlarını silir. Vaso oxuyur).

Mən neynirəm sərvəti,
Ver mənə bir afəti.
Ürəkləri oxşasın
Qaşı, gözü, qaməti.
can ay-ay, 
can ay-ay
can ay, can

Polis. Hə, sağ olun, tfu, rədd olun! (Uzaqdan it səsi gəlir.) Görəsən yenə nə oldu, yox, mənim 
növbəmdə şəhərə şuluq salan hələ anasından olmayıb.

Səhnədən çıxır. Vaso onun dalınca baxır, buynuzdakı şərabı içir, kintolarla səs-səsə verib 
oxuyur, bu vaxt arxadan yenə it səsi gəlir. Bir azdan, qabaqda Ülfət, sonra Eteri və Salamon 
səhnəyə çıxırlar.
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Ülfət. Bəhruz! 
Bəhruz. Ülfət!
Eteri. Daha dayanmaq vaxtı deyil.
Ülfət. Hara gedəcəyik?
Eteri. Qocara, knyazın bağına.
Bəhruz. Salamonun?
Eteri. Qorxmayın, orada dostumuza güldən ağır söz deyən olmayacaq.
Bəhruz. Eteri!
Eteri. Mən sonra sizi də oraya aparacağam. Xidmətçilərə də sərəncam vermişəm.
Ülfət. Bəs sonra?
Eteri. Sonra? Mən sizin yalnız aktyor olmadığınızı bilirəm (Yenə it səsi eşidilir. Bu dəfə bir 

neçə dəfə təkrar olunur). Bu həyəcan siqnalıdır! Gedək, deyəsən duyuq düşüblər. Minin karetaya!
Bəhruz. Bəs mən?
Eteri. Siz evinizə gedin, Bəhruz! Axı, səhər mənim portretimi tamamlamalısınız, gedin! 
Karetaya yanaşır. Ülfət də onu izləyir, yola düşən karetanın atlarının zınqırov səsləri eşidilir. 

Səs getdikcə uzaqlaşır. Bəhruz karetanın dalınca baxaraq.
Bəhruz. Mənim yolumda gör bir nələr eləyir. Bəs mən, mən?! 
Kareta gedən səmtə baxır, arxadan havaya atılan güllə səsləri eşidilir.

Pərdə
                                  

İKİNCİ PƏRDƏ
DÖRDÜNCÜ ŞƏKİL

Üçüncü şəkildəki hadisədən altı-yeddi il keçmişdir. Naxçıvan. Bəhruzgilin evi.  
Otağın divarlarına müxtəlif portretlər, mənzərələr vurulmuşdur.  

Bəhruz yeni işlədiyi bir əsərini molbert üzərinə qoymuş, üstünə pərdə çəkmişdir.  
İndi əsəbi halda və tələsik Məhəmməd Peyğəmbərin şəklini çəkir. 

Bəhruz. Bircə bunu çəkib qurtarsaydım... Bəhruz, Məhəmməd Peyğəmbər... hamısı ehtiyac 
ucundan, hamısı yoxsulluqdan. Otaq nə yaman soyuqdu? (fırçanı kənara qoyub sobaya yaxınlaşır.) 
Odunlar yanıb qurtarıb ki. Görüm yandırmağa bir şey varmı? (dəhlizə çıxır, əlində bir-iki odun 
parçası qayıdır.) Bir-iki günə çatar. Sonra... (pauza). İşləmək lazımdır, pul qazanmaq lazımdır. Pul. 
Odur hər idealın cəlladı. Odur insanı misginləşdirən, mütiləşdirən. Bir parça çörək üçün məhv elə 
istedadını, puç elə arzularını... (birdən ikirdən ayrılır). Anam indi harada olsa gələcək. Gələn kimi 
də soruşacaq ki, qurbanı olduğum ağanın şəklini çəkib qurtardın? (Sobada əllərini isidir). Əllərim 
isindi. Anam gəlib, çay da verər. İşləmək lazımdır (molbertə yanaşır, fırçanı götürür). Əllərim 
qalxmır. Fırçam işləmir. Rədd olsun hamısı, çəkməyəcəyəm, çəkməyəcəyəm! (Əsəbi halda şəkili 
yerə çırpır, özü pərişan bir vəziyyətdə çarpayıya yıxılır. Arxadan küləyin vıyıltısı eşidilir. Qar-
çoğvun getdikcə şiddətlənir. Bu vaxt başına qara çarşab örtmüş bir qadın gəlir. Bu Bəhruzun anası 
Şirindir). Ana! 
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Şirin. Niyə belə bikefsən, oğul?
Bəhruz. Çəkə bilmirəm, ana! Peyğəmbərin şəklini çəkə bilmirəm. 
Şirin. Niyə, qurbanın olum? 
Bəhruz. Axı... 
Şirin. Yəqin yorğunluqdandır. (Ətrafına baxır. Döşəməyə tullanmış şəkli görür. Götürüb 

yerinə qoyur.) Nə olar? Bunu da çək, ayrılarını da. Savabdır ey, Bəhruz! Sonra tanrı yanında üzüqara 
olarıq.

Bəhruz (ikirli). Hardaydın, ana!
Şirin. Qonşuda. Keçən həftə vurulmuş oğlanın yeddisində.
Bəhruz. O, çox gözəl oğlan idi. 
Şirin. Allah baisin qollarını görüm qələm eləsin. Qudurub düşüb mahalın canına. 
Bəhruz. O gün kəndə getmişdim. Başımdan od qalxdı. Xaraba evlər, yandırılmış zəmilər, döşü 

kəsilmiş gəlinlər, gözü çıxarmış uşaqlar... Bax, mən onların şəklini çəkmək istəyirəm, ana, onların!
Şirin. Sən gəlincə ürəyimi yemişdim, ay bala! Sən allah, ay Bəhruz, bir də o yerlərə getmə!
Bəhruz. Mən tək deyildim, ana. Qəmküsar da, Ülfət də yanımdaydı.
Şirin. Tək, ya cüt. Getmə bir də. Dilim-ağzım qurusun, birdən... gözümün ağı-qarası bir sənsən. 

Sən canın, dağa-daşa çox düşmə? Şəkildir çəkirsən, elə evdə çək. Allaha şükür, axar, baxarımız da 
pis deyil. Səhər çıxırsan, gün batanda qayıdırsan. Yeməyin yox, içməyin yox.

Bəhruz. Ana!
Şirin. Elə bilirsən ki, başa düşmürəm, bilmirəm ki, sənin işin gərəkli işdir? Məndən olsa sənin 

barmaqlarını qızıla tutaram. 
Bəhruz. Qızıla? Bu sözü bir nəfər də mənə demişdi, altı-yeddi il bundan qabaq... 
Şirin. Altı-yeddi il bundan qabaq? Olmuya, o gürcü qızını deyirsən?
Bəhruz. Elədir.
Şirin. Heç yadından çıxmır, görürəm...
Bəhruz. O, çox gözəl, alicənab, ağıllı idi...
Şirin. Görürəm, o gürcü qızı yaman oğlurlayıb saqqızını. Nə isə... məsləhət özünündür.
Bəhruz. Mən hələ gərək çox gəzəm, çox görəm. Düzünü axtarsan ürəyimdən hələ Peterburqa 

getmək, akademiyada oxumaq keçir. 
Şirin. Peterburq? O haradır?
Bəhruz. Rusiyanın qədim, gözəl bir şəhəri... Orada elə muzeylər, elə evlər, saraylar var ki, 

göz istəyir tamaşa eləsin. Orada təzə hökumət qurulub... 
Şirin. Yox, ay bala! Oxuduğun kifayət edər, allaha şükür, şəkil çəkməkdə də tayın-bərabərin 

yoxdur. Gedərsən oralarda xudanəkərdə, naxoşlarsan... Atan da qocalıb... Neçə vaxtdır naxoşdur.
Bəhruz. Elədir. İndi mən ona kömək etməliyəm (pauza). Bu nədir? (Pəncərəyə tərəf gəlir). 

Elə bil yaxında bir uşaq ağlayır (Diqqətlə həyətə baxır). Deyəsən həyətdədir. Lap yaxındadır.
Şirin. Ay bala uşaq-zad nədir, otur yerində!
Bəhruz. Axı, ana!...
Şirin. Küləkdir, görmürsən necə vıyıldayır? Yeri-göyü  bir-birinə qatıb. Bu il zəhrimar qış da 

bərk gəlib. Camaat bilmir çörək dərdi çəksin, odun dərdi çəksin, ya bu dava-qırğının qorxusunu... 
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Eh, müsibətdir bizim işimiz. Hə, yadıma düşdü, oğul, o qurban olduğumun şəklini çək, qurtar! 
Bayaq Hacı Kazımın oğlu Ziyad gəlmişdi. Hacı sifariş eləmişdi ki, bacarsa məhərrəmliyəcən 
qurtarsın.

Bəhruz. Sənin sözündən çıxmaram, anacan! Lap tez qurtararam. Amma bir-iki gün mənə 
dəyib toxunma.  İsfahan lotusunun şəklini çəkirəm. 

Şirin. İsfahan lotusunun?
Bəhruz. Hə, anacan!

 Şirin molbertə yaxınlaşır.

Şirin. Deyəsən iş başına qəhət olub, ay Bəhruz! İsfahan lotusu hara, sən hara?
Bəhruz. Mənim onlarla hələ işim çoxdur, anacan! Sən bir stəkan çay gətir!

Şirin çiyinlərini çəkərək təəccüblə o biri otağa keçir. Bəhruz böyük bir albomun arasından bir 
neçə dekorasiya və geyim eskizi çıxarıb yan-yana düzür, baxır, sonra birini əlinə alıb,  

karandaşla harasını isə təshih edir. Bu vaxt  Qəmküsar və Ülfət gəlirlər.

Ülfət. Salam!
Qəmküsar. Xoş gördük!
Bəhruz. Xoş gəlmisiz!
Ülfət. Deyəsən lap vaxtında gəlmişik.
Bəhruz. Lap vaxtında. Bəs Oğulbəy hanı?
Ülfət. Harada olsa indicə özünü yetirər.
Qəmküsar. Sonra da mötəbər ikrini deyər (Oğulbəyin səsi və ədası ilə.)  “Əzizim əsərin çox 

gözəldir, amma bunu nə mən dedim, nə də sən eşitdin”. 
                                     

Gülüşürlər.

Ülfət. “El güzgüsü”nün səsi bütün mahalı tutub. Hamı “Ölülər”dən danışır. Gətir görək bir 
şey eləmisənmi?

Bəhruz. Bir şey deyəndə ki, necə deyərlər. dəlləkliyi “Ölülər”in başında öyrənmişəm. 
Qəmküsar. Sənin də utancaqlığın olmaya, ay Bəhruz! Tök malını ortaya, xiridar özü qiymətini 

verər.
Bəhruz (albomun arasında saxladığı eskizlərin üstünü açır, bir-bir göstərir). Bu Hacı Həsənin 

evi, birinci şəkil.
Ülfət. Yaxşıdır. Ancaq çalış ki, səhnədə artıq şey olmasın. Bax, bu sandığı götür! Pərdələrin 

rəngini də bir az tünd elə!
Qəmküsar. Sən də təriini deməmiş tənqidə başladın ki...
Bəhruz. De, Ülfət, de. Birinci işimdir. Bilirəm, qüsuru çoxdur. 
Ülfət. Yaxşı, olmağına, yaxşıdır. Ancaq bunları da düzəltsən, olacaq lap əla. Bilirsən, elə 
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Bəhruz	(Firdovsi	Naibov)	və	Şirin	xanım	(Rəhilə	Məlikova).	
“Yarımçıq	şəkil”	tamaşası.	Bakı.	1967.	
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etmək lazımdır ki, bu əhvalat təkcə Naxçıvana aid olmasın. Axı ölülər təkcə burada deyil, bəlalı 
Şərqin hər yerində var... Yaxşı, göstər o biriləri.

Bəhruz eskizləri göstərir, bu vaxt Şirin çay gətirir. 
Şirin. Xoş gəlmisiz! Həmişə siz gələsiz!
Qəmküsar. Sağ ol, ay xala. 
Şirin. (Eskizlərin birinə diqqətlə baxdıqdan sonra). Ay Bəhruz, bu İmamzadənin şəkli deyil?
Bəhruz. Odur. 
Şirin. Bunu kimdən ötrü çəkmisən, ay bala! 
Bəhruz. Kimdən ötrü? Səndən ötrü!
Şirin. Məndən ötrü?
Qəmküsar. Yox, ay xala! İsfahan lotusundan ötrü!
Şirin. Bu İsfahan lotusu kimdir, axı, elə hey ondan danışırsız?
Ülfət. O, çox hiyləgər adamdır, anacan! Hiyləgər və namussuz bir adam.
Şirin. Yaxşı, bu Bəhruz harada görüb onu?
Qəmküsar. Harada görüb? Bax, bu evdə, məsciddə. Naxçıvanın hər kəndində, hər 

məhəlləsində...
Şirin. Boy, başıma xeyir, Naxçıvanda İsfahan lotusu nə gəzir, ay bala?
Qəmküsar. O hər yerdə var, ay Şirin xala! İranda, Turanda, Ərəbistanda, evdə, məsciddə, 

bizim beynimizdə, ruhumuzda...
Şirin. Vallah, danışdığınızdan bir şey anlamadım.

Qəmküsar. (bir neçə misra şeir deyir) 
Ey Molla dayı, gəl bu müsəlmana dolaşma,
İnsaf elə, hər sahibi-imana dolaşma...
Bir dəfə Cüvəllağı uzun etsə, müşərrəf
Eyb etmə ona, yazdığı hədyana dolaşma! -

İndi başa düşdün?
Şirin. Sizin əziz canınız üçün, Bəhruzun əziz canı üçün yox!
Ülfət. Onda bir dayan!
Bəhruz. Əl çəkin arvaddan, canım! 
Ülfət. Sən bircə dəqiqə səbr elə, Bəhruz!
Bəhruz. Yoxsa bu günkü məşqi burada eləmək istəyirsən?
Ülfət. Nə olar? Heç bura da pis deyil, eskizlər də göz qabağındadır. (Stulların yerini dəyişdirir, 

qəbiristanlığı xatırladan bir mənzərə yaradır). Qəmküsar, yaxın gəl! Qəbirsitanlıq şəkli yadındadır? 
Başla?

Qəmküsar. (Şeyx Nəsrullah rolunda). Xub, sən də get ikirləş!
Ülfət. (İskəndər rolunda). Hamı getdi ikirləşməyə. Bu meydanda qaldı bircə keli İskəndər. 

Bu meydan pəhləvan meydanıdır. Hünər istər ki, İskəndər kimi bir igid gəlib, şəst ilə dursun 
meydanda və desin, cənab şeyx! Hər nə qədər bu qəbiristanlıqda ölü dəfn olunub, hamısını dirilt. 
Xa, xa, xa... Hamı getdi ikirləşsin. Şeyx əl ver, səninlə dost olaq!
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“Yarımçıq	şəkil”	tamaşasının	proqramı.	Bakı.	1967.

“Yarımçıq	şəkil”	tamaşasından	səhnə.	Bakı.	1967.
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Qəmküsar. Kənar ol! Mən sənə əl vermərəm. Sən şərab istemal eləyirsən. 
Ülfət. Cənab şeyx! Siz gərək şükr eyləyəsiz ki, mən şərab içirəm. Əgər mən şərab içməsəm, 

ağlım başımda olar, onda da gözümü birdən açaram, görərəm ki, aha, bizim şəhərimizə bir müctəhid 
gəlib, adını qoyub ölüdirildən və mömin hacılarımızın başını ricət məsələsi ilə piyləyib, hər gecə 
bir balaca qız alır, xa, xa, xa... Mən ölüm, əl ver, lotusan ayə, əl ver, xa, xa, xa...

Şirin (heyrət içində). Ay bala, bu ki, bizim Qala məhləli Hacı Həsənin başına gələn əhvalatdır. 
Ölüdirildən şeyxin şəhərə gəlməsi əhvalatı indiki kimi yadımdadır. 

Qəmküsar. Bax, bizim dediyimiz İsfahan lotusu odur. 
Ülfət. İndi biz onu “El güzgüsü”ndə göstərəcəyik. 
Şirin. Hacı Həsəni də?
Qəmküsar. Lap Kərbəlayi Fatmanı da.
Bəhruz. Lap onun istəkli kürəkəni Mirbağır ağanı da...
Şirin. Deynən qiyamət olacaq ki... havaxt göstərəcəksiz bu teatrı?
Ülfət. Bir-iki həftəyə. 
Şirin. Ay Bəhruz, məni də apararsan o teatra, sən canın! Sən allah apar. Bərk ayaqda pərdə 

dalından baxaram.
Bəhruz. Gözüm üstə, apararam! 
Şirin (birdən xəcalət çəkən adamlar kimi). Başımı söhbətə qatdınız, çaylarınız soyudu. Verin 

təzələyim. (Şirin çıxır. Bir azdan Oğulbəy pərt halda gəlir).
Oğulbəy. Bağladılar.
Qəmküsar. Nəyi bağladılar?
Oğulbəy. Nəyi? Hə, nəyi? Mətbəəni... Tilisdən gələn var. Deyir senzor Mirzə Cəlili yenə 

çəkib məhşər ayağına. Mətbəəsinin qapısına yekə bir qıfıl vurublar, özünü də veriblər məhkəməyə.
Ülfət. Bu yaxşı xəbər olmadı.
Bəhruz. Ona kömək eləmək lazımdır.
Qəmküsar. Ürəyinizi sıxmayın. Qoca Molla Nəsrəddin belə hədələri çox görüb. Biz “Ölülər”i 

tezliklə göstərərik. Bu da olar cənab senzora təzə bir sillə.
Ülfət (abomu əlinə götürür). Elədir, tezliklə dekorasiyalarla məşqə başlamalıyıq. 
Bəhruz. Mən özüm ustalara kömək edəcəyəm. Paltarları da evlərdən yığarıq.
Qəmküsar. O barədə korluğumuz yoxdur. Hər evdə beş-on arxalıq, tuman tapılar.
Oğulbəy. Mən də nənəmin nimtənələrini gətirərəm, bir də nəleyinlərini. Amma bu sözü nə 

mən dedim, nə də siz eşitdiniz.
Ülfət. Köhnə çul-çuxa da kein istəyən qədər, Bəhruz, sabah məşqə sən də gəl, özün bax 

geyindir yavaş-yavaş camaatı. İstəyirəm məhərrəmliyə qədər göstərək tamaşanı. 
Bəhruz. Mütləq.
Oğulbəy. Məndən arxayın olun. Rolumu su kimi içirəm. İstəyirsiz bu saat çıxım səhnəyə 

(Mirbağır ağanın hərəkətlərini təqlid edir). Hə, necədir? Xoşunuza gəldi?
Şirin (gəlir). Üzün gülsün, ay Oğulbəy!
Ülfət. Yaxşı, uşaqlar, daha gedək. Hava lap qaralır.
 Oğulbəy. Mən səhərdən evdən çıxanam.
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Qəmküsar. Gedək, mənim də işim var. “Molla Nəsrəddin”ə göndərəcəyim təzə şeiri gərək 

tamamlayam.
Qəmküsar. Hələlik, Şirin xala.
Şirin. Xoş gəldiz. Allah əmanəti. Tez-tez gəlin! (Hamı çıxır. Şirin qapını örtür. Pəncərədən 

getdikcə şiddətli yağan qara baxır). Yaxşı ki, bunlar var. Yoxsa balamın xiffətdən bağrı lap çatlayardı. 
(Yenə külək uğuldayır). Harada qaldı bu? Özü də paltosunu geyməyib. Birdən soyuq dəyər. 

Bəhruzun paltosunu götürüb qapıya tərəf getmək istərkən Bəhruz qolları üstündə, taqətsiz, 
üst-başı cırıq, vücudu buza dönmüş bir uşağı içəri gətirir.

Bəhruz. Paltonu buna bürü, anacan.
Şirin. Paltonu niyə, bu saat yorğan gətirim. (Yan otağa keçir). 
Bəhruz (taxta uzatdığı qızcığazın əllərini ovuşdurur). Buz kimidir. Saçları da buz bağlayıb. 

(Şirin gəlir, qızı yun yorğana bürüyür)  Çay gətir, ana.! 
Şirin. Yox, ay bala, bunu gərək əvvəl qarla ovuşduraq.
Bəhruz. Nə deyirəm.
Şirin. Huşu özündə deyil. Yaman donub. Görəsən neçə vaxtdır bu çovğun içində çabalayır. 

(Əllərini, ayaqlarını ovuşdurur). Qızım, qəşəng qızım! 
Bəhruz (həyəcanla). Dinmir.
Şirin. Qorxma! Get bir az qar gətir. 
Bəhruz. Bu saat (Həyətə çıxır). 
Şirin. Yazıq qızcığaz... Ayaqları göm-göydür... Barmaqlarına bax, dağ basıblar ki... Görüm 

Həzrət Abbas özü baisin qollarını qələm eləsin. (Bəhruz gəlir). Gətirdin? Ver bura! (Qarla qızın 
əl-ayağını ovuşdurur).

Yasəmən. Qoymayın, öldürdülər! Ay ana, dədəmi döyürlər. Dədə, qov onların hamısını. 
İstəyirsən mən də gəlim. Çomağını gətirim.

Bəhruz. Zavallı tiil.
Yasəmən (yenə sayıqlayır). Vay, sındırdılar, dədəmin qolunu. Ay ana, ay ana! Hardasan bəs? 

Axı, mən təkəm, qorxuram.
Bəhruz. O sayıqlayır, ana!
Şirin. Ayılar. Qoy bir az da ovuşdurum.

Şirin yenə əl-qolunu ovuşdurur, saçlarından qarı, buzu təmizləyir. Qız yavaş-yavaş gözlərini açır. 
Yasəmən. Kimsiz? Qorxuram mən sizdən! 
Şirin. Qorxma, dərdin mənə! Bu bir qurtum çayı iç!
Yasəmən. İçmirəm, yox, içmirəm!
Şirin. Nədən qorxursan, qızım?
Yasəmən. Nədən? Bax, ondan, onlardan (şəkilləri göstərir.)
Şirin. Onlar şəkildir, qızım. Bu əmi çəkib.
Yasəmən. Bu əmi? Mənim əmim yoxdur. Əmimi də, dədəmi də öldürdülər. Gecə yarı. Lopabığ 

bir kişi öldürdü. Evimizdə öldürdü.
Şirin. Adın nədir, ay bala?
Yasəmən. Yasəmən.
Şirin. Adınla yaşa. Nə qəşəng adın var. Yaxşı, bu çaydan bir qurtum da iç, soyumamış 
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iç. (Qız əvvəlcə ehtiyyatla içir, sonra birdən bütün stəkanı başına çəkir). Haralısan, qızım?

Yasəmən. Zəngəzurlu. Bir həftədir ki, yol gəlirəm. Əvvəl beş uşaq idik. İkisini bir kənddə 
saxladılar. Üçümüz xeyli yol gəldik. Ac, susuz. Balaca qardaşım dözmədi, öldü. Yoldaşım da dondu. 

Bəhruz. Al, bacım. İsti-isti iç! 
Yasəmən (çayı içir). Ömrün uzun olsun. (Birdən ağlayır). 
Bəhruz. Nə oldu sənə, niyə ağlayırsan? 
Yasəmən. Anam yadıma düşdü. Onu tövləyə salıb qonşularımızla bir yerdə yandırdılar. 
Şirin. Bəs sizi kənddən kim çıxartdı, ay bala? 
Yasəmən. Özümüz qaçdıq. Gecə yarı. Vallah, yolda elə qorxurdum ki... Yoldaşlarım öləndən 

sonra az qalırdı bağrım çatlasın. 
Bəhruz. Danış, danış... 
Yasəmən. Səhər bu həyətə girəndə əvvəlcə təndirdə gizləndim. Daşlar isti idi. Belə yuxum 

gəlirdi ki... Təzəcə huşa getmişdim ki, kişi səsi eşitdim. Sonra da küçə qapısı açıldı. Qorxub tez 
çıxdım təndirin damına. Ora bərk soyuq idi. Paltarlarım buza döndü. Sonra da soyuqdan huşumu 
itirmişəm.

Bəhruz (diz üstə çöküb, uşağın solğun sifətinə, kədərli gözlərinə baxır). Gözəldir. Kim bilir 
bu körpə gözləri daha nə müsibətlər görüb?

Şirin. Bəhruz!
Bəhruz (öz-özünə danışırmış kimi). Onun sözləri ürəyimi parçalayır, ana! Evlər yanır, kəndlər 

xarabazara çevrilir. Nə üçün? Məgər insanın məsud yaşamağa haqqı yoxdurmu? Niyə məni bir 
cəngavər doğmadın, ana!

Şirin. Bəhruz!
İşıqlar sönür

                                             
SƏHNƏ QABAĞI

Ziyad. Salam, Mirbağır ağa!
Mirbağır ağa. Ay əleykümsalam, hara belə?
Ziyad. Ora, teatra.
Mirbağır ağa. İndiyəcən görməmisən?
Ziyad. Xeyr!
Mirbağır ağa. Nə əcəb?
Ziyad. Canım, mənim teatrda nə işim? Gül kimi məclisləri, kazinoları qoyub kim ora gedər? 

İndi də dədəmə görə gedirəm.
Mirbağır ağa. Yaman bəzəyiblər. Dədəni də, Hacı Həsəni də, Hacı Baxşəlini də... Məni də.
Ziyad. Hə?
Mirbağır ağa. Bütün bu işlərin mayeyi-fəsadı, o məlun oğlu Mirzə Cəlilnən, kafər balası 

Qəmküsardır. Şirəli bəyin oğlu Bəhruzu da tovlayıb qoşublar özlərinə.
Ziyad. Neynək. Biz papağı başımıza isti-soyuq üçün qoymamışıq. Onların böyük tikələrini 

qulaqları boyda eləyəndə görərsən.
Mirbağır ağa. Ha, belə, ha! İndi bildim ki, kişi oğlusan!

İşıq sönür.
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BEŞİNCİ ŞƏKİL

Naxçıvan. “El güzgüsü” teatr truppasının səhnə arxası. “Ölülər” tamaşası gedir. Arxadan səslər, 
alqışlar eşidilir.Bir azdan yeni şəkil başlanacaqdır. Bu vaxt əvvəlcə Qəmküsar-Şeyx Nəsrullah, 

sonra Ülfət-İskəndər cilidində gəlirlər. Bəhruz qabaşa gəlib, onları qucaqlayır.

Bəhruz. Gözəldir. Çox gözəldir. 
Qəmküsar. Təriləmə görək.
Bəhruz. Vallah, xoşbəxt adamsan. Təbiət heç bir nemətini səndən əsirgəməyib. Şeirlərin 

duzlu, özün yapışıqlı... Artistliyinə də ki, söz ola bilməz. Canım üçün, Ərəblinski əvvəl-axır səni 
bizdən alacaq.

Ülfət. Onda bəs bu taziyanələri, bu həcvləri kim yağdıracaq milyonerlərin başına? Sabir sağ 
olsaydı bundan əl çəkmək olardı... O da ki...

Bəhruz. Salma yadıma!
Qəmküsar. Ərəblinski mənim yaxamdan əl çəksə də, mən ingilis köpəkoğlunun yaxasından 

əl çəkən deyiləm.
Bəhruz. Təkcə ingilisin?
Qəmküsar. Yox, o döyündə olan bütün əclaların... Hansı millətdən oldu, hansı dindən oldu, 

təfavütü yoxdur. Xalqın canına daraşan, malını alanların hamısı ilə varam. Zalım uşaqları min 
verstlik yolda oturub, bizə böyüklük eləyirlər. Altdan-altdan kim bilir nə hiylələr işlədirlər. Amma, 
bu günkü aşnam ingilisdir. Qulaq asın, görün, İngiltərənin dədəsini necə vermişəm dalına (Cibindən 
bir vərəq çıxardıb oxuyur). 

Qoymaq olsun ki, sahib-ixtiyar,  İngiltərə,
Yoxsa bizlərdən çəkər axır damar, İngiltərə, –
Yolladım bu gün Molla əmiyə, zənn edirəm ki, xoşuna gələr. Sonra növbə Kerenskinindir. 

Sonra da müsavatın, daşnakın, menşevikin. Bütün aləmi bu ağalardır çaxnaşdıran.
Ülfət. Xalqdan xəbəri olmayan, xalqın adından alver eləyən ağalar!
Bəhruz. Həyətdən, qarın altından o gün bir yetim qız uşağı tapdım. Bir həftə dərə-təpə yol 

gəlib. 
Qəmküsar. Hamısı da bu məlun ingilislə, qudurqan daşnakın ucbatından.
Ülfət. Yaxşı yadıma saldın. Qaçqın uçaqları küçələrdə qoymaq olmaz. Özəyimiz qərara alıb 

ki, onları hələlik evlərə paylaşdıraq. Sonra isə cəmiyyəti-xeyriyyənin köməyi ilə uşaq evi açaq.
Bəhruz. Ağıllı tədbirdir.
Qəmküsar. Mən bir-iki günə kəndlərə gedəcəyəm. Odur ki, uşaqlarla gərək günü sabahdan 

məşğul olaq. 
Ülfət. Yox, sən tezliklə Tilisə getməlisən.
Qəmküsar. Tilisə? Balam, niyə qoymursunuz doğma Naxçıvanımızda yaşayaq?
Ülfət. Sənin qətlin barəsində itva verilib. “Ölülər” şəhərə yaman çaxnaşma salıb. Mən bunu 

sənə sonra demək istəyirdim. Ancaq mümkün deyil. Eşidirsənmi, camaatın hay-küyünü?
Qəmküsar. Bəs tamaşamız, işlərimiz, arzularımız?
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Bəhruz. Sən bizə çox gərək olacaqsan, Qəmküsar! Yolun əvvəlində səni itirsək...
Qəmküsar. Ölmək... Yox, mən hələ ölmək istəmirəm. Olsun, gedərəm. Ancaq torpağın altında 

olsam da, onlar mənim əlimdən dinc otura bilməyəcəklər. (Səhnəyə tərəf gedir.) 
Oğulbəy (gəlir). Səhnə hazırdır. 
Ülfət. Yaxşı vaxtdır. Gedək səhnəyə. Hanı artistlər?
Oğulbəy. Hamı yerindədir. 
Ülfət. Vur zəngləri.

Oğulbəy, Mirbağır ağanın paltarlarında, pərdələrin birinin dalına keçib,  
zəng çalmağa başlayır. Oğulbəy (geri qayıdır, ətrafdakılara).  
Zənglər vuruldu, axırıncı şəkil başlanır. Hamı yerində olsun.

Artistlər səhnəyə tərəf gedirlər.

Bəhruz. Möhkəm olun, qorxmayın!
Ülfət. Sən də get bax, bir vaxt gərəyin olar.
Oğulbəy (qayıdır). Səhnəyə gedirdim, yadıma düşdü.
Bəhruz. Nə var, Oğulbəy?
Oğulbəy. Burada tək oturma! Birdən xudanəkərdə, bir sədəmə dəyər.
Bəhruz. Mənə?
Oğulbəy. Görmürsən mollaları, qırmızı saqqallıları? Qapının qabağını kəsdiriblər. Deyirlər 

bunu yazan da kafərdir, oynayanlar da, şəkillərini çəkən də...
Bəhruz. Eləmi?
Oğulbəy. Bəs bu vur-harayı görmürsən? Amma bunu nə mən dedim, nə də...
Bəhruz. Narahat olma, dostum. Mən nəkarəyəm ki? Get!
Oğulbəy. Yox! Get salona, ürəyim sakitləşsin.(Bəhruz tamaşa etmək üçün salona gedir, bu vaxt 

Mirbağır ağa gəlir. Oğulbəyin boğazından yapışır.) Burax boğazımı canım, məndən nə istəyirsən?
Mirbağır ağa. Belə canına azar istəyirəm, ürəyinə dərd. Məlun, bişərəf. 
Oğulbəy. Bir az ədəbli danış, molla ağa!
Mirbağır ağa. Ədəbsiz özünsən, biədəb. Molla ağa deməyinə bax, təqlidimi çıxarmağına 

bax. Ləinin biri ləin. Sayaçı nəvəsi bundan artıq olmaz ki?
Ziyad. Hə də... 
Oğulbəy. Ay aman, qurtarın məni molla ağanın əlindən. Yoxsa bu saat Həzrət Abbası, İmam 

Hüseyni, cənab Fatiməni yığacaq bura. 
Ziyad. Çəkmə onların adını, hoqqabaz!
Mirbağır ağa. Gətirmə onların adını dilinə. Laməzhəb!
Oğulbəy. Bəli də, indi də oldum laməzhəb. Yaxşı hər nə desəz qəbulumdur. Amma buraxın 

gedim səhnəyə.
Mirbağır ağa. Səhnəyə?
Oğulbəy. Gecikirəm ey... Hacı Həsən ağa məni orada gözləyir.
Mirbağır ağa. Nə! Hacı Həsən ağa?
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Oğulbəy. Hə də... Qaynatam. Yox e, sənin qaynatan.
Ziyad. Burax, cəhənnəm olsun. 

Oğulbəy dartınıb çıxır, Mirbağır ağa onun dalınca qeyz ilə baxıb tüpürür.

Mirbağır ağa. Tfu sənin zatına, bişərəf, laməzhəb.
Otaqdan çıxmaq istərkən səsə qayıdan Bəhruzla rastlaşırlar.
Bəhruz. Bu nə səsdir, nə olub?
Mirbağır ağa. Salam, qohum, buradasan?
Bəhruz. Əleykəssalam, əyləşin, nə olub, molla ağa?
Mirbağır ağa. Baxırsan?
Bəhruz. Baxıram. 
Mirbağır ağa. Allah kəssin! Allah heç kafərə də göstərməsin, bunu yazanın görüm beli sınsın.
Bəhruz. Nə olub ki?
Ziyad. Daha nə olacaq? Şəhərdə adam qəhət idi, gərək bizə dolaşsın?
Bəhruz. Sizə?
Mirbağır ağa. Bilmirsən? Kimə bir pisliyim dəyib! Duadır yazıram, yasindir, oxuyuram.
Bəhruz. Elədir. 
Mirbağır ağa. Rəhmət əjdadına.
Bəhruz. Sənin gördüyün ancaq səvab işlərdir.
Mirbağır ağa. Afərin fəhminə. 
Bəhruz. Gərək ki, arvadının üstünə bir qız da almısan?
Ziyad. Belə şeylərə siz gəlin, qarışmayın.
Mirbağır ağa. Şəriət özü buna yol verir. Məhəmməd peyğəmbər əleyhissalam buyurub ki, 

müsəlman kişisinin yeddi arvad almağa ixtiyarı var.
Bəhruz. Yeddi arvad?
Mirbağır ağa. Lap siğələri ilə qırxını da almaq olar, bunu Qurani-şərifdə yazıblar. Mən ki, 

cəmi üç arvad almışam, biri rəhmətə gedib, ikisi də evdə.
Bəhruz. Qurani-şərif? Bəs vicdan, bəs mürvət?
Ziyad. Balam, nə çəkmisən kişini məşhər ayağına?
Mirbağır ağa. Belə şeyləri əyalım bilər, mən bilərəm. Dayanın hələ, məni bəzəyib camaatın 

qabağına çıxarmağınız sizə ucuz oturmayacaq.
Bəhruz. Səni bəzəyiblər?
Mirbağır ağa. Arifə bir işarə kifayətdir. Bəs Oğulbəy kimin hoqqasını çıxardır? Baxmamısan? 

Əmmaməsi, qurşağı eyzən mənimkidir.
Ziyad. Hələ yerişi, danışığı...
Bəhruz (bir şey bilmirmiş kimi). Heç ikir verməmişdim. Doğurdan oxşayır ki...
Mirbağır ağa. Mən onlardan incimişəm. Onlar dinsiz, məzhəbsiz adamlardır. Bir adam ki, 

bığını qırxdıra, başına irəng papağı qoya, amma sən gərək onlara qoşulmayasan. Axı, sən abırlı bir 
kişinin oğlusan. 
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Mirbağır	ağa	(Məmmədağa	Dadaşov).
“Yarımçıq	şəkil”	tamaşası.	Bakı.	1967.	
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Bəhruz. Mən ki, səhnədə oynamıram.
Ziyad. Nə olsun ki oynamırısan. 
Mirbağır ağa. Deyirlər bütün bu əməsalahı sən düzəltmisən. Bu əmmamələr, ləbbadələr, 

deyirlər, hamısı sənin buyruğun ilə tikilib. Hətta deyirlər ki, qurbanı olduğum İmamzadanı da 
burada sən düzəltmisən.

Bəhruz. Mən rəssamam. 
Mirbağır ağa. Xəbərim var. Məndən soruşsaydın, heç ona da razı olmazdım. Qurani-şərifdə 

yazılıb ki, gərək bəndeyi-islam bəni-insan rəsmi çəkməsin. Bunlar kair işidir. 
Bəhruz. Düzdür. Elə yazılıb. 
Mirbağır ağa. Vaxta ki, elə yazılıb, gərək bəndeyi-islam da əməl eləsin. Neynək! İndi ki, 

maşallah rəssam olmusan, nə olar? Çək cəddinə qurban olduğum Məhəmmədin şəklini, çək qolları 
qələm olmuş Həzrət Abbasın şəklini (Bəhruz acı-acı gülümsəyir). Yox, əgər onlar da ürəyinə yatmır, 
neynək, Rüstəm Zalı çək, Bəhram Guru çək. Yoxsa bu nədir? Atmısan iş-gücünü qoşulmusan bu 
lotu-bambılılara.

Bəhruz. Mən sənətkaram.
Mirbağır ağa. Ol da, neynək? Amma belə bəd əməllərə qol qoyma!
Bəhruz. Sabiri oxumusanmı heç? “Hophop”u deyirəm.
Mirbağır ağa. O, ləinin biridir, babıdır. 
Bəhruz. O, yazıb ki:

Şairəm çünki vəzifəm budur əşar yazım,
Gördüyüm nikü-bədi eyləyim izhar yazım.

Mirbağır ağa (əsəbi). Deməli, sən də? 
Bəhruz. Mən də, Mirbağır ağa, mən də!
Mirbağır ağa. Onda sənə də min lənət, sənin “Hophop”una da, “Molla Nəsrəddin”inə də 

(Qapıya tərəf gedir, birdən ləbbadəsinin ətəklərini yığışdıra-yığışdıra). Lap mənim təqlidimi 
çıxardan o məluna da. Bunun cavabını sən özün ver, Ziyad bəy!

Əsəbi halda çıxır. Bəhruz onun dalınca baxıb gülür.
Ziyad. Ə, yəni sən belə ağız-burun bahəm eləmisən?
Bəhruz. Sakit, tamaşa gedir. 
Ziyad. Başınıza dəysin tamaşanız. Daha şəhərdə adam tapmadız? Gərək mənim dədəmə 

dolaşaydız? Dayan, indi mən onların bir tikəsini qulaqları boyda eləyim, onda görsünlər (Səhnəyə 
hücum edir).

Bəhruz. Geri dur, ayıbdır. 
Ziyad. Ayıb sizə olsun, siz utanın. Mənə Hacı Kazım oğlu Ziyad deyərlər. Sən öləsən səsini 

çıxartsan meyidini elə burada sərərəm. 
Bəhruz. Onlar sənə nə pislik eyləyiblər?
Ziyad. Canım, mənə vəzzariət oxuma. Çəkil! (Yenə səhnəyə hücum etmək istəyir. Bəhruz 

müqavimət göstərir). Çəkil deyirəm sənə.
Bəhruz (əsəbi və həyəcanlı). Qoymaram, qoymaram onlara toxunasan. Bacarırsan məni öldür. 
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Sinəsini açıb onun qarşısında dayanır. Ziyad əlini cibinə atıb bıçaq çıxarmaq istəyir, bu vaxt 

arxadan  gurultulu alqış səsləri gəlir. 
Oğulbəy. Bəhruz, hardasan, tez ol, səhnəyə.

Getmək istəyir. Ziyad bunu eşidib hirslə

Ziyad. Yaxşı, bizimki qalsın sonraya, danışarıq!
Çıxır, bu vaxt Qəmküsar səhnədən, Şirin isə bayırdan gəlir.
Şirin. Nə gözəl şeymiş bu teatr, ay bala! Canın üçün o qədər gülmüşəm ki...
Qəmküsar. Hə, necə bilirsən, Şirin xala, məndən şeyx olar ya yox?
Şirin. Şeyx nədir, canım, səndən lap müctəhid də olar.
Qəmküsar. Bəhruzu evləndirəndə kəbinini özüm kəsəcəyəm. Qoymaram molla mənim 

ruzuma şərik olsun.
                                     

Yasamən gəlir.

Yasəmən. Dadaş! 
Bəhruz. Yasəmən, bacım! (onu bağrına basır). Bu güllər nədir, ay qız? Hardan yığmısan 

bunları?
Yasəmən. Mən yığmamışam, ay dadaş, bunları sənə Tilisdən göndəriblər.
Bəhruz (ikirli). Tilisdən?
Yasəmən. Deyəsən içində kağız da var.
Bəhruz (tez güllərin arasından kağızı tapır). “Hörmətli Bəhruz, sizi də, dostlarınızı da 

ürəkdən təbrik edirəm. Sizin fırça tutan əllərinizi öpməyə, məğrur başınız önündə səcdə etməyə 
hazıram.  Lütfkarlığınız mənim üçün ən böyük səadət olar. Eteri...” (Məktubu bükür, cibinə qoyub, 
ikirli) Fırça tutan əl, məğrur baş,  yenə də həmin sözlər, yenə də o...

                                        
İşıq sönür.
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SƏHNƏ QABAĞI

Gecə... Sakit küçə... Mirbağır və Ziyad Qəmküsarın qarşısını kəsirlər...

Mibağır ağa. Dayan ləinin biri ləin!
Ziyad. Ayaq saxla!
Qəmküsar (qaranlıqda onları tanımır). Kimsiz, nə istəyirsiz?
Mirbağır ağa. Canına azar istəyirik, ürəyinə dərd.
Qəmküsar. Niyə özünüzdən çıxmısız? Sizə nə pisliyim dəyib?
Ziyad. Sən bütün şəhəri özündən çıxartmısan, bişərəf!
Qəmküsar. Əl çəkin məndən, mən şairəm, mühərrirəm. 
Mirbağır ağa. Şair, mühərrir. Zatına bələdəm sənin. Yeddi arxa dönənini tanıyıram. Ağayi-

Qəmküsar!
Qəmküsar (onu tanıyır, bərkdən gülür). Necə? Sənsən, Mirbağır ağa? Mən də elə bildim 

haranın quldur-qaçağıdır gecə vaxtı üstümə hücum çəkən. Molla da adama əl qaldırar? Siz ki, ruhani 
bir aləmdə yaşayırsız, hurilərlə, qılmanlarla dərdləşirsiz. Şeyx Nəsrullah demişkən, yediyiniz də 
gündə bir xurmadır.

Mirbağır ağa. Çəkmə şeyx Nəsrullahın adını. O fırıldaqçı, bambılı imiş.
Qəmküsar. Yaxşı, onda mənim qabağımı niyə kəsmisiz? Mən ki, Şeyx Nəsrullahın 

fırıldaqlarını göstərirəm.
Mirbağır ağa. Bəs Hacı Kazım,  bunun dədəsi?
Ziyad. Bəs Hacı Həsən, Hacı Bəxşəli?
Mirbağır ağa. Yox, sən elə bu gecə şəhərdən çıxmalısan, məlun! Mən bilirəm sən hansı 

yuvanın quşusan. Ə, Ziyad, nə durmusan?
Qəmküsar. Dayanın! Bu şəhərdən haraya getsəm də, mən yenə buraya qayıdacağam. Qorxun 

o gündən ki, sizi bu şəhərdən qovacaqlar. 
Ziyad. Hələlik bu şəhərin ağası bizik. Mən elə buradaca, bu qaranlıqda sənin nəfəsini 

kəsəcəyəm.
Onun üstünə hücum çəkir.
Qəmküsar. Nadanlar!.. Gör hələ bizim yolumuzda nə qədər daş-tikan var? Gör idrak sahibləri 

nələr çəkir, nələr?
İşıq sönür. Pərdə

ALTINCI ŞƏKİL

1920-ci ilin baharı. Dördüncü şəkildə gördüyümüz otaq.  
Bəhruz ağır addımlarla yan otaqdan çıxır. Şirin ona yaxınlaşır.

 

Şirin. Qızdırman bu gün bir az düşüb. Al bu bir dilim almanı ye, həkim də harada olsa gələr.
Bəhruz. Gözlərim qaralır, heç nə görmürəm. 
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Şirin. Heç şey olmaz, mənim balam! Heç şey olmaz. İstəyirsən, bir az dincəl, Yasəmən, gəl 

otur qardaşının yanında. 
Yasəmən. Dadaşıma canım qurban. Ona gələn dərd mənə gələydi, ay ana!
Bəhruz (pəncərədən baxır). Qar əriyir, havadan yaz iyi gəlir.
Yasəmən (pəncərənin yanına bir stul qoyur). Otur, ay dadaş!
Bəhruz. Yox, bir az  həyətə çıxım. Ürəyim darıxır.
Yasəmən. Onda paltonu sal çiyninə.
Bəhruz paltonu çiyninə salıb, həyətə çıxır. Şirin onun arxasınca baxır. Bir azdan qapı döyülür.
Şirin. Ay bala, gör bir kimdir? (Yasəmən gedir, bir azdan Ziyadla qayıdır). Bəs salamın hanı, 

ay oğul?
Ziyad. Sizə nə salam? Yediyiniz haram, içdiyiniz haram.
Şirin. Nə yaxşı gəlmisən? 
Ziyad. Nəyə gələcəyəm. Dolamısız bizi?
Şirin. Neyləmişik?
Ziyad. Daha neyləyəcəksiz? Oğlun pul alır, amma iş görməyə can çəkir.
Şirin. Bu necə danışıqdır, ay Ziyad?
Ziyad. Nə danışıqdır özüm bilərəm. Uzun müşərrəf eləmə, pulu gətir!
Yasəmən. Pulu?
Ziyad. Dədəm dedi ki, ağanın şəklini çəkibsə versin, çəkməyibsə versin pulumuzu. 
Şirin. Axı naxoşdur Bəhruz.
Ziyad. Dinc otursun, naxoşlamasın. Ölüyə-diriyə sataşmasın, salamat olsun.
Yasəmən. Yaxşı daha. Sən ona dərs vermə. O nə elədiyini yaxşı bilir.
Ziyad. Buna bax ha! Sən hardan pırtlayıb çıxdın?
Şirin (Yasəmənə). Sakit ol, qızım. (Ziyada). Əgər ayaq üstə olsa ikicə günə qurtarar.
Ziyad. İki aya qurtarmayıb, iki günə qurtaracaq? (Bərkdən gülür).
Yasəmən. Ey, dadaşıma gülmə ha! O, hər adamın tayı deyil.
Ziyad. Xox! Sən sus, yetimçə! Qorxduq qardaşından.
Şirin. Həddini aşma!
Ziyad. Pulu verin bura. 
Şirin (əlindəki dəsmalı açıb, pul çıxardır). Al, bu da pul. Dədənə de ki, çox sağ olsun.
Ziyad. Bəs şəkil?
Şirin. Çəkməyəcək. De ki, heç vaxt çəkməyəcək.
Ziyad çiyinlərini çəkib çıxır. Şirin yaylığının ucu ilə gözünün yaşını silir. Yasəmən onu 

qucaqlayır.
Yasəmən. Anacan!
Şirin. Darıxma, bilirəm nə deyəcəksən. 
Yasəmən. Deyirdim ki, axı, o pul dadaşımın dərman puludur.
Şirin. Sıxma ürəyini, adamların hamısının ürəyi daş deyil, pul da taparıq, hər şey taparıq.
Yasəmən. Bircə dadaşımın təzədən şəkil çəkən gününü görsəydim!
Şirin. Darıxma, qızım, mən ümidimi itirməmişəm.
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Yasəmən. Mən də, ay ana. Dadaşımın canı, ürəyim buz kimidir. 
                                  

Qapı döyülür.

Şirin. Bir gör kimdir, ay bala? (Yasəmən çıxır). Balamın mərəzi güclənir. Aləmin qarışıq 
vaxtında bu dərd hardan gəlib Bəhruzu tapdı?

Bu vaxt Ülfət və Yasəmən gəlir. Ülfət çox həyəcanlıdır. 
Ülfət. Şirin xala!
Şirin. Gəl, ay ağrın alım! Niyə ikirlisən?
Ülfət. Bəhruzla vidalaşmağa gəlmişəm. 
Şirin. Səfərin haradır, ay bala?
Ülfət. Deyəsən uzağadır...
Şirin. Ay qızım, çağır bağçadan qardaşını (Pəncərəni açıb Bəhruzu səsləyir).
Yasəmən. Dadaş, ay Bəhruz dadaş! 
Bəhruz (arxadan). Gəldim! (Səhnəyə çıxır).
Yasəmən. Ülfət dadaşım gedir.
Bəhruz. Neçə vaxta? Hara?
Ülfət. Ola bilsin tez qayıdam, amma birdən...
Şirin. Elə danışma, ay oğul! Sən də Bəhruz kimi bircəsən.
Ülfət. Hökumət adamları izimə düşüb. 
Şirin. Onda get. Yoxsa sərnigün olmuşlar, bir sədəmə toxundurarlar.
Ülfət (Bəhruza). Əgər qayıtmasam ata-anamdan muğayat ol, məni əvəz elə.
Bəhruz. Sən nə danışırsan, Ülfət. Qayıdacaqsan, lap tez qayıdacaqsan.
Ülfət. Təşkilat məni ələ vermək istəmir. Bakıya getməyim, on birinci orduya qoşulmağım 

qərara alınıb.
Şirin. Onlar kimdir, ay oğul?
Ülfət. Bizim dostlarımız. 
Şirin. Daha onda niyə kövrəlirsən?
Ülfət. Mən Bəhruzu tək qoymaq istəmirdim.
Bəhruz. Burada sənə xətər toxunsa, bu daha böyük dərd olar. Get, Ülfət, nə vaxt yola 

çıxacaqsan?
Ülfət. Qaranlıq düşən kimi.
Bəhruz. Qaranlıq düşən kimi?
Ülfət. Qorxma, bələdçimiz olacaq. Nəzarət postlarında da adamlarımız var, hələlik.
Bəhruz. Hələlik. Gəl, lap yaxın gəl, qorxuram səni bir də görməyim. Mən çəkdiyim təzə şəkli 

ilk dəfə sənə göstərmək istəyirdim.
Ülfət. Təzə şəkil?
Bəhruz. "Azadlıq fədaisi". Tilisdə güllə ilə vurulan o cavan yadındadırmı?
Ülfət. Bəhruz, əziz dost!
Bəhruz. Heyif ki, ürəyimcə işləyə bilmirəm. Naxoşluq əl-qolumu bağlayıb.
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Ülfət. Mən qayıdınca çəkdiyin şəkil də hazır olar. Biz onu şəhərin ən izdihamlı yerindən 

asarıq. Di sağ olun.
Bəhruz. Yaxşı yol!
Ülfəti qucaqlayır.
Şirin. Allah amanında, ay oğul! (Yasəmənlə birlikdə onu yola salır. Yasəmən  Ülfətin dalınca 

su atır. Qapını örtür). Onu özün dərdi-bəladan qoru, ilahi.
Bəhruz. Qəmküsarı öldürdülər. Ülfəti didərgin saldılar... Belə getsə kim bilir hələ nələr olacaq?
Bu vaxt yenə qapı döyülür. Yasəmən qapını açır. Oğulbəy içəri girir.
Oğulbəy. Salam, şirin xala!
Şirin. Gəl, ay başına dönüm, gəl.
Oğulbəy (Bəhruza). Al bu dərmanları. Tanrının dərmanı da tapılmır. İki dəfə Bazarcangilə 

getmişəm.
Yasəmən. Bazarcan? O kimdir?
Şirin. Doktordur, erməni, qızı! Yaxşı adamdır.
Oğulbəy. Dedi bunları Bəhruza çatdır. De ki, özüm də onu yoluxmağa gələcəyəm. Mən onun 

sənətini çox sevirəm. Bir də dedi ki, dilimiz, dinimiz bir deyil, ürəyimiz ki, birdir.
Şirin. Lap ürəyimcə deyib. Sağ olsun onu. (Oğulbəyə). Səni də görüm min budaq olasan, ay 

oğul! Çox əziyyət çəkirsən.
Oğulbəy. Nə əziyyət, Şirin xala, borcumdur.
Bəhruz. Yaxşı, teatrda nə var?
Oğulbəy. Teatrda məşqlər gedir. “Pəri cadu”. Aktyorlar da səndən çox razılıq eləyirlər.
Bəhruz. Məndən?
Oğulbəy. Bəs o boyda dekorasiya – qılınc, qalxan, iblis, şeytan sənə zarafat gəlir? (Bəhruz 

razılıqla gülümsəyir).  Amma bunu nə mən dedim, nə... Al, bu həbi at!
Bəhruz (həbi atır). Şəhərdə nə var, nə yox? Nə danışırlar?
Oğulbəy. Şəhərdə qatı açılmamış təzə xəbərlər. Birini desəm dava-dərmansız durarsan ayağa.
Yasəmən. Sən canın, de!
Oğulbəy. Bakıda müsavatın dədəsini veriblər dalına. İndi də deyəsən növbə çatıb bizim 

Naxçıvana.
Bəhruz. Eləmi?
Oğulbəy. Bakıdan gələnlər danışır. Əlbətdə xısın-xısın... Deyirlər Naxçıvana xüsusi bir alay 

göndəriblər. Onlar da Şuşadan, Gorusdan, Bazarçaydan aşıb, gəlirlər köməyimizə.
Şirin. Səni xeyir xəbər olasan, ay oğul!
Oğulbəy. Amma bunları nə mən dedim, nə siz eşitdiniz (Bəhruz bu sözlərə gülür, birdən onu 

öskürək tutur). Hə, hələ dalına qulaq asın. İkinci qatı açılmamış xəbər.
Cibindən bir qazet çıxardır.
Yasəmən. Bu nədir, ay vəkil dadaş!
Oğulbəy. Qardaşın haqqında şirin sözlər. Ürəkaçan tərilər. Qulaq asın, görün “İqbal” nə 

yazır. Bakı nələr deyir...
Şirin. Oxu, oxu.
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Oğulbəy qəzeti açıb oxuyur.
Oğulbəy. “Cavan rəssamımız doğrudan-doğruya gələcəkdə mayeyi-iftixarımız olacaqdır. 

Şayan təşəkkür burasıdır ki, nohəvəs rəssamımızın qələmə aldığı rəsmlər öz həyatımızdan 
götürülmüş milli rəsmlərdir. Arabir əcnəbi həyatından alınmış lövhələr də görünməkdədir. Bəhruz 
bəy cənablarının bundan daha da gözəl, bundan daha da artıq rəsmlər yaratmağa nail olmasını arzu 
edirik.” Hə, necədir? Dərman yaxşıdır, ya bu qatı açılmamış xəbərlər? (Bəhruz gülümsəyir. Onu 
sevindirmək məqsədilə Oğulbəy yenə bir şey eləmək istəyir, sonra əlini alnına qoyub qızdırmasını 
yoxlayır). Bu gün çox yaxşısan,bir neçə günə yataqdan tamam durarsan, sonra istəsən düzəldərik 
lap Suxuma, Batuma bir yerə gedərsən.

Bəhruz (təşvişlə). Suxuma?
Oğulbəy. Qara dəniz sahilinə, lap yolüstü Tilisə də dəyərsən.
Bəhruz. Tilisə?
Oğulbəy. Yaxşı, daha sənə çox baş ağrısı verdim. Gedim, bir-iki şikayətim var, onlara ərzi-hal 

yazım. Axşam çağı yenə dəyərəm.
Şirin. Sağ ol. Əksik olma.
Oğulbəy. Borcumdur (ayağa qalxır, qapıya tərəf gedir. Bəhruz onun dalınca baxır, Oğulbəy 

geri dönür). Amma bu sözü nə mən dedim, nə siz eşitdiniz.
Bəhruz gülümsəyir, Oğulbəy çıxır. Yasəmən qapını örtür. 
Bəhruz həyəcanla.
Bəhruz. Qara dəniz sahilinə. Mən ora niyə gedim? Niyə?
Şirin (onu sakitləşdirmək üçün). Getmə, dərdin mənə, heç yerə getmə. Oğulbəy elə-belə, 

sözgəlişi dedi. Kimdir səni oralara göndərən ki?
Yasəmən. Ay dadaş, bir dəfə sən  özün deyirdin ki, oralarda da indi bizim Naxçıvan kimi 

qatmaqarışıqlıqdır. Hökumət yaxşı deyil.
Bəhruz. Elədir, deyirdim.
Yasəmən. Onda kim səni buraxar pis hökumətin yanına. O əziz canın üçün özüm gedib 

faytonun qabağını saxlaram.
Bəhruz. Qoçaq qızsan, bilirəm, saxlarsan. 
Yasəmən. Dayan hələ, ay dadaş, toyunda bir süzəcəyəm ki.
Bəhruz. Bir oyna görüm bacarırsan?
Yasəmən. İndi? Elə-belə, çalğısız-zadsız?
Şirin. Oyna qızım, qoy qardaşının ürəyi açılsın.

Yasəmən ağzında zümzümə eləyib, oynamağa başlayır. Bəhruz onun olduqca zərif, lakin naşı 
hərəkətlərinə baxır, gülümsəyir. Bu vaxt arxadan fayton zınqırovlarının səsi eşidilir, səs getdikcə 

yaxınlaşır, Yasəmən dayanır.
Bəhruz. Gələn var. 
Şirin. Yəqin Oğulbəydir. Yadına nə düşübsə qayıdıb.
Yasəmən qapını açır,əvvəl Eteri, sonra Vaso içəri girirlər.
Yasəmən (təəcüblə). Kimi istəyirsiniz?
Vaso. Bəhruz Kəngərli burada olur?
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Yasəmən. Səni istəyirlər, ay dadaş!
Bəhruz (qapıya tərəf dönür, onları görür). Vaso, əziz dost (Qucağlaşırlar) Eteri!
Eteri (ona əlini uzadır). Bəhruz!
Bəhruz. Xoş gəlmisiniz. Bağışlayın, kasıb evidir.
Şirin. Niyə ayaq üstə durmusuz, əyləşin (onlar Bəhruzun yanında əyləşdilər). Yəqin ki, 

Bəhruzun yoldaşlarısınız?
Vaso. Dostlarıyıq, anacan, Tilisdən gəlmişik. 
Şirin. Tilisdən? (Nə isə başa düşür, zənn ilə Eteriyə baxır). Xoş gəlmisiz, gözümüz üstdə 

yeriniz var.
Eteri (Bəhruza diqqətlə baxır, çox həyəcanlanır, ancaq qorxusunu, təlaşını gizlədir, özünü ələ 

almağa çalışır). Heç dəyişməmisiz, Bəhruz. Tilisdə gördüyüm kimisiniz.
Bəhruz. Siz də.
Şirin (bayaqdan heyranlıqla Eteriyə baxan Yasəmənə). Ay qızım, gedək qonaqlara çaydan-

çörəkdən düzəldək. 
Yasəmən (özünü saxlaya bilmir). Nə gözəl qızdır, ay ana? Elə bil ay parçasıdır.
Şirin. Gedək!
Onlar çıxır. Eteri Bəhruzdan gözlərini çəkə bilmir.
Bəhruz. Yenə siz məni axtarıb tapdız.
Vaso. Eteri səni görmək istəyirdi, tək qoymadım. Deyən kimi Bəhruzun yanına getmək 

istəyirəm, dedim gedək,çəkərəm cəfanı. 
Bəhruz. Zəhmət çəkmisən, ancaq mən...
Eteri. Siz sağalacaqsınız, Bəhruz.
Bəhruz. Bundan sonra bəlkə... (pauza) Sənin işlərin necədir, Vaso?
Vaso. Mənim işim heç vaxt pis olmayıb, Bəhruzcan. Doğrudur məndən məşhur rəssam olmadı, 

amma indi Tilisdə, Qolonovski küçədə əmiri bir rəsm salonu açmışam, dünyanın bütün böyük 
rəssamlarının əsərlərini yığmışam ora. Lap başda da sənin çəkdiyin portret durur, Eterinin portrerti.  

Bəhruz. Mən ki, böyük rəssam deyiləm. 
Vaso. Böyük, kiçik. Sən gəl bu kefcil dostunun sözlərinə yaxşı qulaq as. Böyüklüyü hərə bir 

cür başa düşür. Bir də bu zəmanədə kimdir oğru ilə doğrunu ayıran? Görürsən istedadsız bir adamı 
qaldırdılar göyün yeddi qatına, nə var, nə yox, ilan knyazın bacısı oğludur, yaxud ilan mülkədarın 
nəvəsini alıb. Orada tərif, burada tərif. Amma əslində ortada heç nə yox. Ürək yox, istedad yox... 

Eteri. Təzə bir şey çəkmisizmi, Bəhruz?
Bəhruz. Çəkmişəm, budur (Yaxındakı mizin üstündən bir albomu götürüb ona verir). 

Buyurun, lakin burada gözəllik ilahəsi yoxdur. Qaçqın var, dilənçi, xarabəliklər, yanan zəmilər. 
Bunlar mənim vətənimin fəryadıdır, Eteri!..

Yenə öskürək tutur.
Eteri. İcazə verin, Bəhruz, sizə baxım. Axı, mən...
Bəhruz. Bilirəm. Doktorsuz. Mən portretinizi çəkəndə Peterburqda oxuyurdunuz.
Eteri. Mən o vaxt sizin üçün Rembrandtın Saskiyası olmaq istəyirdim.
Ona baxır, həyəcanı getdikcə artır,bir kəlmə danışmır, amma qəhər onu boğur, ixtiyarsız 

olaraq gözlərindən yaş axır, Bəhruz bunu görür.
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Bəhruz. Ağlamayın, Eteri. Mən sizin gülüşünüzü çox sevirdim.
Eteri. Elədir, çox sevirdiz.
Bəhruz. Bir də oxuduğunuz “Suliko” mahnısını.
Eteri. Elədir. 
Bəhruz. Sizdən bir ricam var, oxuyun “Suliko”nu. Heç olmasa bir bəndini.
Vaso (Eterinin tərəddüd etdiyini görərək). Oxu, Eteri.
Eteri (Kədərli bir ahənglə):

Çox çəkmişəm həsrətini,
Çox görmüşəm möhnətini.
Gəl bir gözüm görsün səni
Hardasan, mənim Sulikom!

Bəhruz. Hardasan, mənim Sulikom (pauza). Görürsünüzmü, Eteri, mən deyirdim ki, sizə 
əbədi səadət verməyə qüdrətim çatmaz.

Eteri. Mən sizdən onu gözləmirdim, yoxsa yadınızdan çıxıb?
Vaso (irəli gəlir). İstəyirsən mən də oxuyum Kintoların mahnısını.
Bəhruz. Nə deyirəm, oxu. 
Vaso.

Mən neylirəm sərvəti, 
Ver mənə bir afəti.

Yox, oxuya bilmədim. Kökdən düşmüşəm. Sənin də o halın deyil. Bəhruz, mən istəyirəm səni 
özümlə Tilisə aparım. Gedək bizimlə, yaxşıca müalicə eləyərlər. Doğrudur, Tilisdə indi it yiyəsini 
tanımır. Amma belə qalmaz.

Bəhruz. Hələlik siz qalın burada.
Şirin. Gözümüz üstə yerimiz var. Bəhruz da sizə baxıb şad olar (Eteriyə). Qalarsanmı, qızım?
Eteri. Bir müddət qonaq kimi qalaram.
Bəhruz. Eteri, başa düşürəm sizi. Siz mənim xatirimə əzab-əziyyətə qatlaşırsız, amma bəlkə 

gedəsiz? Salamon sizi çox sevirdi. Siz... Siz...
Eteri. Salamon Parisdədir. Ülfəti qaçırtdıqdan sonra işdən çıxardılar. Bir müddət Kaxetiyaya– 

öz kəndlərinə getdi. Axır vaxtlarda isə qaçdı.
Bəhruz. Sizsiz?
Eteri. Qaçmaq nicat yolu deyil. Yaşamaq, fənalığa qarşı vuruşmaq lazımdır.
Vaso. Mən də heç yana gedən deyiləm. Qurban olum Tilisin yazına da, qışına da, şərabına 

da, kababına da. Çəkdiyin portreti də Tilisdən heç yerə aparan deyiləm. Amma səni aparacağam!
Bəhruz. Yox, gedə bilmərəm, Vaso! Mən sənə dünyanın hər guşəsində xoşbəxtlik arzu edirəm. 

Qaldı ki, mənə... Bizdə gözəl bir məsəl var: “Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı...”.
Şirin. Parçalama ürəyimi, ay bala!
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Bəhruz. Mən sənə bir yadigar vermək istəyirəm. Bu albomu.
Vaso (albomu əlinə alır). “Naxçıvan yadigarı”.
Bəhruz. Bəli, orada mənim sizdən ayrılandan sonra çəkdiklərim yığılıb. Lazım bilsən, sərginin 

bir bucağında saxlarsan.
Vaso. Bu mənim üçün böyük yadigardır, Bəhruz!
Bu vaxt arxadan top səsi gəlir.
Şirin. Bu nədir, ay bala?
Bəhruz (qulaq asır). Odur, onlardır!
Vaso. Kimlər?
Bəhruz. Ülfət, Ülfətin dostları, Qafqaz alayının  döyüşçüləri. Fırçam haradadır, anacan, 

haradadır kağızlarım?
Şirin. Neylirsən bu dar vaxtda, a bala?
Bəhruz. Mən onları görməyə gedirəm, o xilaskar əsgəri görməyə gedirəm. Gedək, Eteri! Siz 

də gəlin.
Evdən çıxırlar.
Şirin. Bəhruz, hara, dayan!
                               

İşıq sönür

YEDDİNCİ ŞƏKİL

Naxçıvan. 1920-ci ilin payızı.Sovet hakimiyyətinin ilk ayları. Böyük bağ. Burada Bəhruzun 
əsərlərindən ibarət sərginin açılışına hazırlıq gedir. Bəhruz öz şəkillərini asır.  

Vaso ona kömək edir. 
Bəhruz. Sağ ol, Vaso, daha bəsdir, yoruldun. Qalanını özüm asaram. 
Vaso. Belə işdən adam yorular?
Bəhruz. Get, bir az dincəl. Axşam çağı gəlib yenə baxarsan. 
Vaso. İndiyəcən heç yerdə belə şey görməmişəm. Qiyamətdir.
Bəhruz. Bunlar nədir ki, Vasocan, sən hələ çox gözəl sənətkarlar, çox gözəl sənət əsərləri 

görəcəksən. 
Vaso. İnanmıram səndən yaxşısı ola. Ver onu aparım asım.
Bir şəkil götürüb çıxır. Bəhruz başqa bir şəkli əlinə alır.
Bəhruz. Bunu təzə qurtarmışam. Bu etüdü də sağalandan sonra çəkmişəm. Pis deyil. Hansı 

bir alimsə deyib ki, sənətkarın öz əsərindən aldığı zövqü padşah öz taxt-tacından almır.
Yasəmən gəlir.
Yasəmən. Dadaş, ay dadaş!
Bəhruz. Yasəmən!
Yasəmən. Muştuluğumu ver, sənə bir müjdə verim!
Bəhruz (təəccüblə). Müjdə?
Yasəmən. Vallah, Bəhruz dadaş, muştuluğumu verməsən, deməyəcəyəm.
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Bəhruz (gülümsəyir). Müştuluğun gözüm üstə, danış.
Yasəmən. Bu gün yenə rəsm dərsimiz vardı. Müəllim bizə xeyli rəsm çəkdirdi. Gül, at, uşaq. 

Mən də çəkdim. Qar altında ölən qardaşımın şəklini (Çantasından şəkli çıxarıb Bəhruza göstərir). 
Al, bax, vallah, lap oxşayır (Bəhruz şəklə baxır, gülümsəyir). Xoşuna gəldi?

Bəhruz. Sən rəssam olmaq istəyirsənmi, Yasəmən?
Yasəmən (ürkmüş). Rəssam? Müsəlman aləmində şəkil çəkməyi haram buyurublar, dadaş! 

Xüsusən qız uşaqlarına. 
Bəhruz. Sən hardan bilirsən bunları?
Yasəmən. Necə haradan bilirəm? Mollalardan eşitmişəm. Məsciddə. Lap öz kəndimzidə.
Bəhruz (onu bağrına basır). Ay mənim şirindil, ağıllı bacım! Boşdur bütün bu sözlər, əfsanədir 

bütün bu deyilənlər. Sən rəssam olsan bilirsən nə gözəl olar?
Yasəmən. Yəni çəkdiyim şəkil o qədər xoşuna gəlib?
Bəhruz. Çox. Sənin zərif barmaqların, həssas ürəyin xoşuma gəlib, Yasəmən.
Yasəmən. Elə isə vur mənim çəkdiyim şəkli özününkülərin yanına. Qoy gəlib görsünlər ki, 

böyük rəssamın kiçik bacısı da özündən pis deyil. 
Bəhruz. O da gözüm üstə.
Onu qucaqlayır, bu vaxt Şirin gəlir.
Şirin. Ay oğul, belə də iş olar, sən tutursan?
Bəhruz. Nə olub, anacan?
Şirin. Daha nə olacaq? Səhərin gözü açılandan evdən çıxansan. Dilinə bir şey də vurmamısan.
Bəhruz. Səbr elə, anacan! Qoy bu sərgini açaq, sonra yanından heç yana tərpənməyəcəyəm.
Şirin. Sən?
Bəhruz. İnanmırsan?
Yasəmən. Dadaşım nə vaxt yalan danışıb, ay ana?
Şirin. Sən də onu dilə tutub evə gətirməkdənsə, başlamısan min dərədən söhbət açmağa. 

(Əlindəki bağlamanı açır). Gəl bir az ye, dərdin mənə. Axı zəyifsən!
Bəhruz. Ac deyiləm, ana!
Şirin. Ac olmasan da gərək yeyəsən. Sonra bədənin zəyiləyər. Bu qədər işin qabağında 

yeməsən tablaşa bilməzsən, ay oğul!
Yasəmən. Dadaş, sən mənim canım ye, istəyirsən lap mən də bir tikə götürüm.
Onlar bağlamadan hərəsi bir parça götürürlər, yemək istəyərkən Ülfət gəlir.
Ülfət. Axır ki, gözlədiyimiz gün gəlib çatdı. Bəhruz Kəngərlinin sərgisi. Doğma şəhərdə, 

qədim Naxçıvanda.
Şirin. Sənin də çox köməyin dəydi, ay bala!
Ülfət. Səbr elə, hələ bu sərgini Bakıya da aparacağıq. 
Yasəmən. Ay ana, gəl gedək görək sərgi necədir... Səbrim çatmır ey (Şirinin qolundan 

yapışaraq aparır). 
Bəhruz. Bir şeyə oxşayır? Düzünü de, yaman nigaranam.
Ülfət. Nə danışırsan, burada qoca Şərqin sənətinin ətri var. Buradan Bəhzadın nəfəsi gəlir.
Bəhruz. Bir iki sənin kimi təriləyənim olsa, tarixin qızıl səhifələrinə düşərəm (gülüşürlər).

Yaxşı, sənin işlərin necədir? Teatrda nə var?
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Ülfət. İnqilab komitəsi bizə çox kömək edir. Adamlar da həvəslə işləyirlər.
Bəhruz. Eşidirəm, səsiniz gah kənddən gəlir, gah yaylaqdan.
Ülfət. Elədir. Konsert veririk. Şeir oxuyuruq. Bəhruz, demə çox sevirmiş xalq bu sənəti, hə, 

yadıma düşdü, istəyirik “Nadir şah”ı hazırlayaq.
Bəhruz. Gözəl ikirdir. 
Ülfət. Tərtibatı da sənin boynuna.
Bəhruz. Məmnuniyyətlə. Mən Nərimanın sənətinə pərəstiş edirəm. Öz aramızdır. Eteri səni 

Metexdən qaçırtmasaydı, bu arzular gözündə qalacaqdı ha...
Ülfət. Rəssamın məhəbbəti artisti ölümdən xilas etdi. Böyükdür məhəbbətin gücü. 
Bəhruz. Təkcə artisti yox, üsyançını, inqilabçını.
Bu vaxt Eteri əlində bir dəstə qızıl gül gəlir.
Ülfət. Xoş gördük, Eteri xanım! 
Eteri. Sağ olun.
Ülfət. Yaxşı, mən gedim, görüm, sərgidə nə var?
Çıxır.
Bəhruz. Eteri!
Eteri. Mən sizi təbrik etməyə gəlmişəm. 
Gül dəstəsini ona verir.
Bəhruz. Qızıl gül, məhəbbət rəmzi.
Eteri. Xoşbəxtsinizmi?
Bəhruz. Bilmirəm.
Eteri. Siz böyük sənətkarsız.
Bəhruz. Amma bədbəxt adamam.
Eteri. Bu nə sözdür?
Bəhruz. Mən sizi xoşbəxt eləyə bilmədim. Bəlkə də qürbətdə Salamon məni hər gün lənətləyir. 
Eteri. Onun buna haqqı yoxdur.
Bəhruz. Axı, siz...
Eteri. Mən uşaq deyiləm, Bəhruz. Məhəbbətin mənası yalnız vüsalda deyil. Sizin eşqinizlə, 

həsrətinizlə keşən illər, mənim ömrümün ən gözəl səhifələridir. 
Bəhruz (həyəcan və riqqətlə). Mənim sevincim, mənim gözəllik ilahəm (Eteri gülür). Niyə 

belə gülürsüz?
Eteri. Müctəhid bağındakı ilk görüşümüz yadıma düşdü. 
Bəhruz. Mən onda sizi itirmişdim, indi tapmışam. Amma indi...
Eteri. Məni itirməkdən nə yaman qorxursuz?
Bəhruz. Qorxuram, Eteri, çox qorxuram. Axı mən ürəyimdə yalnız sizin eşqinizi, dodaqlarımda 

yalnız sizin adınızı gəzdirmişəm.
Eteri. Biz ki, bir yerdəyik. Bundan sonra mən heç yerə getməyəcəyəm.
Bəhruz. Amma mən... Oxu Eteri, şirin, ürək açan bir mahnı oxu, özü də gözlərini mənə dik.
Eteri onun sinəsinə sığınır və gözlərini ona zilləyərək oxuyur, bu vaxt Vaso və Oğulbəy gəlir.
Oğulbəy. Afərin dostuma, əhsən...
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Vaso. Sən sərgidən danış, sərgidən.
Oğulbəy. Gözüm üstə. Amma bir şərtlə? 
Vaso. Nə sən dedin, nə də biz eşitdik, eləmi?
Oğulbəy. Yox, bunu mən deyim, qoy bütün aləm  eşitsin (Bəhruza lap yaxın gəlir, sevinc 

və həyəcanla). Afərin dostuma, əhsən. Bu Oğulbəy canı, öz sənətinin Fərhadısan sən. Rənglərin 
qəlbimə yatdı, nə gözəl sərgi yaratdın?! Olacaq çəkdiyin hər lövhəyə heyran, neçə min türfə gözəl, 
mehriban oğlan. Biləcək şöhrətini kənd də, şəhər də, çəkdiyin hər bir əsərdə duzu var Naxçıvanın. 
Təkcə bir Naxçıvanın yox, Şəkinin, Lənkəranın, Gəncənin, Zəngilanın, müxtəsər yurdumuzun, 
arzumuzun ətri gəlir hər əsərindən, sənə əhsən, yenə əhsən, yenə əhsən, yenə əhsən.

Bu vaxt Yasəmən səhnəyə çıxır.
Yasəmən. Ay dadaş, gəl gedək. Camaat sərgini açmayıb, səni gözləyir, gedək!
Bəhruz. Gedək!
Onlar əl-ələ verib səhnədən çıxmaq istərkən Bəhruzu öskürək tutur, əlindən fırça yerə düşür. 
Eteri. Bəhruz, nə oldu, Bəhruz!
Bəhruz. Mən... Mən yaşamaq istəyirəm... Zəhmət, arzu, ümid dolu günlərlə, xüsusən indi. 

Görürsünüzmü günəşin şəfəqlərinini, eşidirsinizmi gülüşləri?!
Eteri. Sən yaşayacaqsan, Bəhruz! Hələ çox yaşayacaqsan.
Bəhruz. Yox... Sizdən bir xahişim var. Yasəməndən muğayat olun, oxutdurun onu! Qoyun o, 

gözəl bir rəssam olsun.
Yasəmən. Mən? (Bəhruzun yerə düşmüş fırçasını götürüb ona vermək istəyir). Al, ay dadaş! 

Axı hələ o çəkdiyin  böyük şəkil yarımçıqdır!
Bəhruz. Yox Yasəmən! O yarımçıq şəkli sən tamamlayacaqsan...Sən bu fırça ilə insanlara 

gözəllik, sevinc, məhəbbət bəxş elə!
Diz üstə çökür. Eteri onu qucaqlayır. Yasəmən qolundan yapışıb qaldırmaq istərkən...

Pərdə
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Zaur	Vedili

HƏMİŞƏ YAŞARDI BƏHRUZ

 Gözəl	rəssam	Bəhruz	Kəngərlinin
unudulmaz	xatirəsinə.

Rənglər dünyasına qərq olan gündən,
O sirli aləmə baxmayıb gendən.
Ömrünü vədəsiz bürüsə də çən,
Yenə hər fəsildə bahardı Bəhruz.

Heyif, az yaşadı o sənət zəri,
Çox vaxtsız bağlandı ömür dəftəri.
Qədim Nuh yurduna illərdən bəri,
Rənglər dünyasında vüqardı Bəhruz.

Ona ilham verdi əlvan boyalar,
Ona paklıq verdi çaylar, dəryalar.
Ona vüqar verdi dağlar qayalar,
Kəmkidi, Murovdu, Qoşqardı Bəhruz.

Bəxtindən xoş günlər olsa da sürgün,
Heç onu unutmaq olarmı mümkün?
Otuz yaş nədir ki,bir insan üçün?!
Gözdə nur, ürəkdə qubardı Bəhruz.

Rənglərin gözüylə baxıb cahana,
Hər rəng bəxş eləyib bir ömür ona.
Mümkün deyil çata bu ömür sona,
Ölməyib, həmişə yaşardı Bəhruz.
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Turə	Dünyamalıyeva.	“Bəhruz	Kəngərli”.	Toxuma.	50x40.	2002

Bəhruz	bəy	Kəngərli	tələbəlik	illərində
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Kataloq

1911-ci il

Albom  İçərisində müxtəlif ölçülü 336 qaralama rəsm və eskiz vardır. Kağız,    
   qələm, sulu boya, qara tuş. Hamısının üzərində imza və çəkildiyi tarix   
   mövcuddur.1939-cu ildə anasından alınıb.
Avtoportret    Kağız, kömür. 41×31 sm. Aşağıda imza və tarix mövcuddur: 1911 q.    
   Kenqerlinskiy. 1941-ci ildə Azərbaycan İncəsənət İdarəsindən daxil olub.
Bektaşilər                Kətan, yağlı boya: 90×70 sm. Şəxsi kolleksiya.       

1913-cü il

Kişi portreti  Kağız, kömür. 55×39,5 sm. Aşağıda sağda imza və tarix mövcuddur:
   Kenqerli. 1913 q. 1941-ci ildə anasından alınıb.   
Apollon   Kağız, kömür. 55,5×39,5 sm. Aşağıda sağda imza və tarix mövcuddur:   
   B.B.Kenqerli. 
   18 marta 1913 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Antik heykəl  Kağız, qələm. 64,5×44 sm. Aşağıda sağda imza və tarix mövcuddur:    
   Kenqerlinskiy. 1913 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Dükanda   Kağız, qələm. 44×18,5 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Nuhun qəbri  (Taxta boşqab). Taxta, yağlı boya. D-20,8 sm. 1945-ci ildə rəssamın    
   anasından alınıb.
Gips baş   Kağız, kömür. 34×44,5 sm. (Naxçıvan).
Baş əzələləri  Kağız, kömür. 40×28 sm. (Naxçıvan).
Antik heykəl   Kağız, kömür. 66×44 sm. (Naxçıvan).
Kişi portreti  Kağız, kömür. 55×39,5 sm. (Naxçıvan).
Papaqlı kişinin
portreti   Kağız, kömür. 44,5×36,5 sm.

1914-cü il 

Kişi portreti  Kağız, kömür. 56,5×38,5 sm. Aşağıda sağda imza və tarix mövcuddur:   
   B.Kenqerli.1914 q. 1941-ci ildə rəssamın anasından alınıb.
Qadın portreti  Kağız, kömür. 52×39,7 sm. Aşağıda sağda imza və tarix mövcuddur:   
   Kenqerlinskiy. 10 yanvarya 1914 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Qoca kişi   Kağız, kömür.  44,8×37,7 sm. Aşağıda sağda imza və tarix mövcuddur:   
   Kenqerlinskiy. 1914 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.

Kataloq
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Dəniz mənzərəsi  Kətan, yağlı boya. 54×40 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyindən   
   daxil olub.
Antik heykəl   Kağız, kömür. 62,5×31 sm. (Naxçıvan).
Qadın portreti  Kağız, kömür. 53×43 sm. (Naxçıvan).
Dəniz                        Kətan, yağlı boya. 50×60 sm. (Şəxsi kolleksiya)
Qocanın başı Kağız, sulu boya. 45×28,2 sm. (Naxçıvan). 

1915-ci il

Antik heykəl   Kağız, qələm. 62,7×37 sm. Aşağıda sağda imza və tarix mövcuddur:
   Kenqerli. 1915 q.1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Kişi portreti  Kağız, kömür. 45×28,5 sm. (Naxçıvan).

1916-cı il
Namaz   Kağız, sulu boya. 17,5×23,5 sm. (Naxçıvan). 
Dağlarda
monastır   Kağız, sulu boya. 32,5×24 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Türbə   Kağız, sulu boya. 7×5,5 sm. Aşağıda solda əsərin adı və müəlliin imzası   
   mövcuddur. 1987-ci ildə vətəndaş D.Əliyevadan alınıb.
Qarlı dağlar  Kətan, yağlı boya. 53×40 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tarix    
   Muzeyindən daxil olub. 
Krımda dəniz
sahili    Kətan, yağlı boya. 9×6 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyindən   
   daxil olub.
Dağlar  Kətan, yağlı boya. 52×33,3 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyindən  
   daxil olub. 
Dəniz mənzərəsi  Kətan, yağlı boya. 15×21 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən hədiyyə  
   olunub. 

1917-ci il

Oğlan surəti  Kağız, sulu boya. 9×14,5 sm. Aşağıda solda imza və tarix mövcuddur:   
   Bexruz bek, 29 yan. 1917 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Rus dili müəllimi
Mirzə Məhəmməd
Zamanbəyovun
portreti  Kağız, kömür. 53×39 sm. Yuxarıda sağ küncdə imza və tarix mövcuddur:   
   Kenqerlinskiy, 1917 q. 1968-ci ildə vətəndaş Zamanovdan İncəsənət    
   muzeyinin ekspert komissiyası tərəindən alınıb. 
Mənzərə   Kətan, yağlı boya. 7,6×6,2 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyindən  
   daxil olub. 
Dağ mənzərəsi  Kətan, yağlı boya. 7,5×6 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən   
   daxil olub.
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Dağlar   Kətan, yağlı boya. 6,5×5 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən   
   daxil olub.
Ağac    Etüd. Kətan, yağlı boya. 4,5×3,5 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət   
   muzeyindən daxil olub. 
Dağ mənzərəsi  Kətan, yağlı boya. 6,5×2 sm. 1939-cu ildə Azərbaycan İncəsənət
   İdarəsindən daxil olub.
Ağac   Etüd. Kətan, yağlı boya. 5×3,5 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət    
   muzeyindən daxil olub. 
Çinarla mənzərə  Kətan, yağlı boya. 1,7×14,5 sm. 1939-cu ildə Azərbaycan İncəsənət    
   İdarəsindən daxil olub. 
Ağac   Etüd. Kətan, yağlı boya. 4,5×3,5 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət   
   muzeyindən daxil olub. 
 

1918-ci il

Qara dəniz   Kağız, sulu boya. 2,2×3,1 sm. Aşağıda solda imza və tarix mövcuddur:   
   Çernoe more. B.Kenqerlinskiy, 1918 q. 1946-cı ildə vətəndaş Kəngərlidən   
   alınıb.
Dağ mənzərəsi  Kətan, yağlı boya. 12,5×10 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət
   Muzeyindən daxil olub.  
Tərk edilmiş ev  Kağız, sulu boya. 16,3×10,5 sm. Yuxarıda sağda ərəb əlifbalı
   imza və tarix  mövcuddur. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət
    muzeyindən daxil olub. 
Dağ mənzərəsi  Kətan, yağlı boya. 6×4,5 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyindən   
   daxil olub.
Dağ zirvəsi   Kağız, sulu boya. 7,5×4,7 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Dağ mənzərəsi  Kətan, yağlı boya. 8,5×7,5 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyindən  
   daxil olub.
Qız portreti   Kağız, sulu boya. 6,9×5 sm. (Naxçıvan).
Mirzə Heydər 
Nəsirbəyovun 
portreti   Kağız, qələm.  60×40 sm. (Şəxsi kolleksiya)
 

1919-cu il

Naxçıvanda
Nuhun türbəsi  Kağız, sulu boya. 10×13 sm. Aşağıda sağda tarix yazılıb:
   20 noyabr 1919. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət
   muzeyindən daxil olub.
Yatmış uşaq   Kağız, sulu boya. 7×6,2 sm. Aşağıda sağda imza və tarix mövcuddur:
   30 sen.1919 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.  
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Şirniyyatçı
Kərbəlayı Heydərin
portreti  Kağız, sulu boya. 7×5,5 sm. Aşağıda solda imza var.
   1986-cı ildə vətəndaş K.Kərimovdan alınıb. 
Yatmış uşaq   Kağız, sulu boya. 7,5×6 sm. Aşağıda dairə kənarında tarix mövcuddur:
   10 okt. 1919 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Krımda “Div”
dağı    Kətan, yağlı boya. 11×7 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən   
   daxil olub. 
Yatmış uşaq  Kağız, sulu boya. 12×8,9 sm. Oval üzərində yazı var: Rod. 23 yanv.
   um. 14 marta 1919 q. Ey 51 den ot rodu.  Aşağıda ovalın sağ tərəində tarix   
   mövcuddur: 1 okt.1919 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Nuhun qəbri  Karton, yağlı boya. 32×27 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən   
   hədiyyə olunub 
Albalı ağacı   Karton, yağlı boya. 7,5×6 sm. 1940-cı ildə rəssam Gülməmməd Əliyevdən   
   alınıb 
Kilsə    Kağız, sulu boya. 13,7×18,4 sm. Yuxarıda sağda imza və tarix mövcuddur:   
   Bexr. Kenq. 4.5. 1919 q. 1928-ci  ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən daxil  
   olub. 
Qarlı dağlar  Kətan, yağlı boya. 10×8 sm. 1940-cı ildə rəssam Gülməmməd Əliyevdən   
   alınıb. 
Mənzərə  Kətan, yağlı boya. 6×8 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən hədiyyə   
   olunub.
Qız portreti  Kətan, yağlı boya. 21,5×14 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən   
   hədiyyə olunub. 
Mənzərə  Kətan, yağlı boya. 19×16,5 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən   
   hədiyyə olunub. 
Göy papaqlı uşaq Kətan, yağlı boya. 22×14,5 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən   
   hədiyyə olunub. 
Evin görünüşü Kətan, yağlı boya. 25×26 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən
   hədiyyə olunub. 
Mənzərə  Kətan, yağlı boya. 15,5×24 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən   
   hədiyyə olunub.
Kilsə   Kətan, yağlı boya. 32×24 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən
   hədiyyə olunub. 
Kişi surəti  Kətan, yağlı boya. 25,5×32 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən   
   hədiyyə olunub. 
Naxçıvanda
məscid  Kətan, yağlı boya. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən
   hədiyyə olunub. 
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Tilisli gürcü  Kətan, yağlı boya. 62,5×40 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən   
   hədiyyə olunub.
Naturaçı  Kətan, yağlı boya. 67,5×49 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərədindən   
   hədiyyə olunub. 
Gölün görünüşü Kətan, yağlı boya. 14,5× 9,5 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən   
   hədiyyə olunub.
Mənzərə  Kətan, yağlı boya. 8,5×6 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən
   hədiyyə olunub. 
Türbə   Kətan, yağlı boya. 16×11 sm. 1946-cı ildə vətəndaş N.Kəngərlidən alınıb.
Mənzərə  Kətan, yağlı boya. 7,7×5,5 sm. 1939-cu ildə rəssamın anası tərəindən   
   hədiyyə olunub. 
Payız   Etüd. Karton, yağlı boya. 7,7×5,5 sm. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət   
   Muzeyindən  daxil olub. 
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 4,5×7 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyindən 
   daxil olub. 
Kişi portreti  Kağız, sulu boya. 10,4×6,5 sm. (Naxçıvan). 
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 4,5×6,8 sm. (Naxçıvan).

1920-ci il

Nuhun türbəsi Kağız, sulu boya. 11,5×15,5 sm. 1946-cı ildə vətəndaş N.Kəngərlidən alınıb. 
Qaçqın Xanım Kağız, sulu boya. 20×13,4 sm. Yuxarıda solda tarix və yazı mövcuddur: 28   
   iyunya 1920 q. Bejenka. 1946-cı ildə vətəndaş N.Kəngərlidən alınıb. 
Naxçıvanın
görünüşü  Kağız, sulu boya. 12,8×18 sm. 1941-ci ildə vətəndaş Tağıyevadan alınıb.
Ayın çıxması  Kağız, sulu boya. 7×8,8 sm. Arxa tərəində imza və tarix mövcuddur:
   Vosxod lunı. Naxçevan. 17.IX.20 q.
   1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Rus kilsəsi  Kağız, sulu boya. 18,8×12,5 sm. Yuxarıda tarix və imza mövcuddur:
   20 avq. 1920 q. Bex. bek. Aşağıda yazı var:
   Russkaya serkov. Naxçıvan. 1928-ci ildəAzərbaycan Dövlət
   muzeyindən daxil olub.
Mənzərə  Kağız,yağlı boya. 5×6 sm. 1943-cü ildə rəssam A.Qazıyev tərəindən   
   hədiyyə olunub. 
Qoca kişinin
portreti  Kağız,sulu boya. 6,8×13,8sm. 1943-cü ildə rəssam A.Qazıyev tərəindən   
   hədiyyə olunub. 
“Naxçıvan yadigarı”
albomu (19 əsər)  Kağız,sulu boya. 9,5×7,5sm. 1941-ci ildə vətəndaş Əliyevadan alınıb.
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1921-ci il

İlandağ ay
işığında  Kağız, sulu boya. 9,7×5,9 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyindən  
   daxil olub.
Qaçqın  Kağız, sulu boya. 16,8×10,9 sm. Aşağıda solda tarix və ərəb
   əlifbalı imza mövcuddur.  
   1946-cı ildə vətəndaş Kəngərlidən alınıb.
Çıraq   Kağız, sulu boya. 19,5×16,4 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət    
   muzeyindən daxil olub. 
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 6×9,1 sm. Aşağıda yazı və tarix mövcuddur: Akvarelniy   
   etüd. 21 qod, may.
Qovaq ağacı  Kağız, sulu boya. 7,1×6,2 sm. Arxa tərəində yazı və tarix mövcuddur:   
   Topol. 25 avq. 1921 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Payız   Kağız, sulu boya. 6,8×10 sm. Arxa tərəində yazı və tarix mövcuddur: Osen.  
   Akvarel-etüd 25.X.21 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 8×5,8 sm. Yuxarıda sağda imza və tarix mövcuddur:
   16 avq.1921 q. Arxa tərəində yazı var: Serkov pri zakate.
   1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Eylabat kəndində
dağıdılmış darvaza Kağız, sulu boya. 13,5×10 sm. Aşağıda sağda imza və tarix mövcuddur:   
   Bexr. 20 iyunya 1921 q. Əsərin aşağı hissəsində yazı.      
   Tarix və imza var: Razruşennie vorota v Eylabate. Bexruz. 1921 q. 1928-ci   
   ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən daxil olub. 
Naxçıvanda abidə Kağız, sulu boya. 11,6×8,3 sm. Aşağıda yazı və imza mövcuddur:    
   Naxçıvanda abidə. 1921-ci il. Yuxarıda sol hissədə ərəb əlifbalı imza və tarix  
   var. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən daxil olub. 
Qazıyev etüd
zamanı  Kağız, sulu boya. 9,3×11,5 sm. Aşağıda sağda tarix və ərəb əlifbalı imza   
   mövcuddur. Arxa tərəində tarix var: 7.IX.21 q. 1939-cu ildə rəssamın   
   anasından alınıb. 
Kəndli oraq ilə Kağız, sulu boya. 23,2×16 sm. Arxa tərəində tarix və imza mövcuddur:   
   Subbota. Bexruz, 16 avq.1921 q. Naxiç. 1939-cu ildə rəssamın anasından   
   alınıb. 
Yuxudan ayılmış
uşaq   Kağız, sulu boya. 6×3 sm. Aşağıda yazı və tarix mövcuddur: 
   Rod. 2d.1919 q. 13 n.1921 q. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Yatmış uşaq  Kağız, qara rəngli sulu boya. 9,3×6,9 sm. Aşağıda çərçivə boyunca yazı və   
   tarix mövcuddur: Rod. 2d 1919 q. 13 n. 1921 q. 1939-cu ildə rəssamın   
   anasından alınıb.
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Gənc kişi portreti Kağız, qara rəngli sulu boya. 13,8×10 sm. Yuxarıda sağda ərəb əlifbalı   
   imza və yazı mövcuddur. 1928-ci  ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən daxil  
   olub. 
Yatmış uşaq  Kağız, sulu boya. 6,4×3 sm. Aşağıda tarix yazılıb: Rod. 2d. 1919 q. 13 n.1921 q. 
   1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Oğlan portreti Kağız, sulu boya. 12,6×9,7 sm. Yuxarıda sağda ərəb əlifbalı imza və tarix   
   mövcuddur. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən daxil olub.
Kəndə gedən yol Kağız, sulu boya. 14,3×11,2 sm. Yuxarıda solda ərəb əlifbalı imza və tarix   
   mövcuddur. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən daxil olub. 
Payız   Kağız, sulu boya. 11,2×18 sm. Yuxarıda solda və aşağıda ərəb əlifbalı yazılar  
   mövcuddur. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən daxil olub. 
Oğlan surəti  Kağız, qələm. 21,4×16 sm. 1928-ci ildə Dövlət muzeyindən daxil olub. 
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 9×9,3 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən   
   daxil olub
Cənuba görünüş Kağız, sulu boya. 6,3×6 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən   
   daxil olub. 
Qaçqınlar  Kağız, sulu boya. 23×15,5 sm. (Naxçıvan). 
Oğlan surəti  Kağız, tuş. 9,5×6,5 sm. (Naxçıvan). 
Tərk edilmiş ev Kağız, qələm.10,5×16 sm. (Naxçıvan).
Çoban sürü ilə Kağız, sulu boya. 11,8×9,3 sm. (Naxçıvan).
Qaçqın  Kağız, sulu boya. 17×11,2 sm. (Naxçıvan).
Uşaq surəti  Kağız, sulu boya. 10×8,2 sm. (Naxçıvan). 
Kişi kitab ilə  Kağız, sulu boya. 10,5×7,5 sm. (Naxçıvan).
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 7,3×11 sm. (Naxçıvan).
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 11,2×6,2 sm. (Naxçıvan).
Gənc oğlan
portreti  Kağız, tuş. 7,5×6,2 sm. (Naxçıvan). 
Qovaq ağacı ilə
mənzərə  Kağız, sulu boya. 11,8×9,3 sm. (Naxçıvan).
Naxçıvanda abidə Kağız, sulu boya. 11×8,5 sm. (Naxçıvan).
Ördək  Kağız, sulu boya.5,4×7,7 sm. 1940-cı ildə vətəndaş Tağıyevadan alınıb. 

1922-ci il

Oğlan surəti  Kağız, qələm. 15×9,8 sm. Yuxarıda tarix yazılıb: 14 yanv.1922 q. 1939-cu   
   ildə rəssamın anasından alınıb. 
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 6,4×3,6 sm. Rəsmin arxa tərəində yazı və tarix var.   
   Serkov. Naxiçevan. Rabota Bexruza. 4.11-22 q. 
Oturmuş oğlan Kağız, qələm. 15,2×9,7 sm. (Naxçıvan).
Qız surəti  Kağız, qələm. 20×15,2 sm. (Naxçıvan).
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Başı yaylıqlı qız Kağız, qələm. 15,2x10,3 sm. (Naxçıvan).
Uşaq surəti  Kağız,qələm. 15,2x10,3 sm. (Naxçıvan).

Tarixsiz

Qovaq ağacı  Kağız, sulu boya. 15x10,5 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən  
   daxil olub. 
Mürəkkəb qabı Kağız, sulu boya. 13,5x8,8 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən  
   daxil olub. 
Dolça   Kağız, sulu boya. 16x11 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən   
   daxil olub. 
Mis ləyən  Kağız, sulu boya. 15,8x11,7 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət    
   muzeyindən daxil olub. 
Canfəda kəndindən
qaçqın  Kağız, sulu boya. 15,5x9,2 sm. Aşağıda yazı var: Bejenets iz sela Djanida   
   Er. Uezda. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən daxil olub. 
Oğlan çanta ilə Kağız, sulu boya. 17,2x12,8 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Yatmış uşaq  Kağız, sulu boya. 8,4x6,3 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Yatmış uşağın
surəti   Kağız, qara rəngli sulu boya. 5x6,9 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından   
   alınıb. 
Qovaq ağacı ilə
mənzərə  Kağız, sulu boya. 11,8x9,4 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Ev ilə mənzərə Kağız, sulu boya. 6,2x6,5 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Əsgər   Kağız, sulu boya. 11x8,6 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan  Dövlət muzeyindən   
   daxil olub. 
Naxçıvanda şəlalə Kağız, sulu boya. 17,3x11,8 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət    
   muzeyindən daxil olub. 
Ayaqyalın qadın Kağız, sulu boya. 25x17 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən   
   daxil olub. 
Payız mənzərəsi Kağız, sulu boya. 13,3x9,8 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən  
   daxil olub.
Naxçıvanda qüllə Kağız, sulu boya. 13x9,5 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən   
   daxil olub.
Qaçqınlar  Kağız, sulu boya. 17,8x25 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Naxçıvanda
xarabalıqlar  Kağız, sulu boya. 15,1x23,7 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət    
   muzeyindən daxil olub.
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 5,8x7,2 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Əshabi-kəhf dağı Kağız, sulu boya. 7,1x4,3 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
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Mənzərə  Kağız, sulu boya. 6,8×10,1 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Ağac    Etüd. Kağız, sulu boya. 8,4x6 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Qovaq ağacı  Kağız, sulu boya. 6,9×4,4 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Payız mənzərəsi Kağız, sulu boya. 12,5×17,3 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 11,5×8 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Minarəsi dağıdılmış
məscid  Kağız, sulu boya. 20×25,2 sm. 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət muzeyindən  
   daxil olub.
Dağ mənzərəsi Kağız, sulu boya. 6,8×8,1 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 11,3×7 sm. Aşağıda sağda ərəb əlifbalı imza mövcuddur.   
   1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Dəniz mənzərəsi Kağız, sulu boya. 7,2×5,3 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Rəsm   Kağız, qələm. 23×13,3 sm. Yuxarıda ərəb əlifbalı yazı mövcuddur. 1939-cu   
   ildə rəssamın anasından alınıb.
Qadın portreti Kağız, sous. 25,7×21,5 sm. Aşağıda sağda ərəb əlifbalı yazı mövcuddur.   
   1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Anatomik rəsm Kağız, kömür. 41,5×28 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Antik heykəl  Kağız, kömür. 62,5×31 sm. Aşağıda sağda imza var: Bexruz. 1939-cu ildə   
   rəssamın anasından alınıb. 
Apollon  Kağız, kömür. 47×38 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Qandallanmış qul Kağız, qələm. 66×44 sm. Yuxarıda sağda imza mövcuddur: B.Kenqerlinski.  
   1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Antik heykəl  Kağız, kömür. 42×59 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Laokoon  Kağız, rəngli qələm. 64×43,5 sm. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb. 
Qaçqınlar  Kağız, qələm. 12,3×16,5 sm. Yuxarıda sağda yazı var; Vedi Basar. Aşağıda   
   solda ərəb əlifbalı imza mövcuddur. 1939-cu ildə rəssamın anasından alınıb.
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 11×19,6 sm. 1940-cı ildə vətəndaş Tağıyevadan alınıb.
Azərbaycanlı
qadını   Kağız, kömür. 39×33,5 sm. 1941-ci ildə İncəsənət İdarəsindən daxil olub.
Papaqlı kişi  Kağız, kömür. 44,5×36,5 sm. 1941-ci ildə İncəsənət muzeyi tərəindən alınıb.
Qadın   Kağız, sulu boya. 38,4×44,5 sm. Aşağıda sağda imza mövcuddur:    
   Bexruzbek. 1941-ci ildə İncəsənət muzeyi tərəindən alınıb. 
Qoca kişinin
portreti  Kağız, sulu boya. 6,7×3,7 sm. 1943-cü ildı rəssam A.Qazıyev tərəindən   
   hədiyyə olunub.
Mənzərə fonunda
abidə   Kağız, sulu boya. 22,7×17 sm. 1946-cı ildə vətəndaş İ.Kəngərlidən alınıb. 
Mənzərə  Kağız, sulu boya. 6,5×4,8 sm. 1939-cu ildə Azərbaycan İncəsənət    
   İdarəsindən daxil olub. 
Yatmış uşaq  Kağız, sulu boya. 15×12,5 sm. 1947-ci ildə vətəndaş Həsənovdan alınıb. 
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İki qadın  Kağız, sulu boya. 13,7×18,2 sm. 1950-ci ildə vətəndaş Hacıyevdən alınıb. 
Əyləşmiş qadın Kağız, sulu boya. 17,2×12 sm. 1950-ci ildə vətəndaş Hacıyevdən alınıb. 
İki qaçqın qız Kağız, sulu boya. 19,6×14,5 sm. 1950-ci ildə vətəndaş
   Hacıyevdən alınıb. 
Gənc qadın
portreti  Kağız, sulu boya. 14,8×10,3 sm.1950-ci ildə vətəndaş Hacıyevdən alınıb.  
Qız portreti  Kağız, sulu boya. 17,3×12 sm. 1950-ci ildə vətəndaş Hacıyevdən alınıb. 
Qaçqın qız
portreti  Kağız, sulu boya. 16,8×12,6 sm. 1950-ci ildə vətəndaş Hacıyevdən alınıb. 
Tatar (azərbaycanlı)
tipi   Kağız, sulu boya. 16,8×22,5 sm. Aşağıda ağ fonda yazı və imza mövcuddur:  
   Rab. Bexruz Ken.
Naxçıvanda
Atabəylər türbəsi Kağız, sulu boya. 11×25 sm. 1983-cü ildə Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət   
   Ekspert komissiyası tərəindən alınıb. 
Qaçqın  Kağız, sulu boya. 16×12,5 sm. 1956-cı ildə Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət  
   Ekspert komissiyası tərəindən alınıb. 
Qırmızı yaylıqlı
qız   Kağız, sulu boya. 17,5×13,5 sm. 1956-cı ildə Mədəniyyət Nazirliyinin   
   Dövlət Ekspert komissiyası tərəindən alınıb. 
Qız portreti  Kağız, sulu boya. 13×10 sm. 1956-cı ildə Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət   
   Ekspert komissiyası tərəindənn alınıb. 
Ağ yaylıqlı qız Kağız, sulu boya. 16×11,5 sm. 1956-cı ildə Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət  
   Ekspert komissiyası tərəindən alınıb. 
Əyləşmiş oğlan Kağız, sulu boya. 15×11 sm. 1956-cı ildə Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət   
   Ekspert komissiyası tərəindən alınıb. 
Oğlan budaq ilə Kağız, sulu boya. 12×11,5 sm. 1956-cı ildə Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət  
   Ekspert komissiyası tərəindən alınıb.
Naxçıvan toyu Kağız, sulu boya. 28×31 sm. (Naxçıvan).
Sərdabə  Kətan, yağlı boya. 23×31 sm. (Naxçıvan).
Naxçıvan gözəli Kağız, sulu boya. 15×12 sm.  (Naxçıvan).
Nuhun qəbri  Kətan, yağlı boya. 25×35 sm. (Naxçıvan).
Ov itləri  Kətan, yağlı boya. 25×35 sm. (Naxçıvan).
Məscid kompleksi Kağız, sulu boya. 17,5×23 sm. (Naxçıvan).
Qaçqınlar  Kağız, sulu boya. 16×13,5 sm. (Naxçıvan).
Qaçqın oğlan Kağız, sulu boya. 16×11 sm. (Naxçıvan).
Qaçqın oğlan Kağız, sulu boya. 21,5×13,7 sm. (Naxçıvan). 
Dizi  üstə oturmuş
oğlan   Kağız, sulu boya. 19×13 sm. (Naxçıvan).
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Ağac kölgəsində
dayanmış oğlan Kağız, sulu boya. 13,4×13,7 sm. (Naxçıvan).
Avtoportret  Kağız, sulu boya. 23×17 sm. (Naxçıvan). 
Gənc qadın
portreti  Kağız, sulu boya. 13×11 sm. (Naxçıvan).
Oturmuş qız  Kağız, sulu boya. 17,8×12,8 sm. (Naxçıvan).
Uşaq surəti  Kağız, tuş. 8×6 sm. (Naxçıvan).
Papaqlı oğlan Kağız, sulu boya. 13×11,5 sm. (Naxçıvan). 
Kişi portrreti Kağız, sulu boya. 4,8×6 sm. (Naxçıvan).
Qırmızı arxalıqlı
qız   Kağız, sulu boya. 13,5×11,5 sm. (Naxçıvan). 
Oğlan portreti Kağız, sulu boya. 7,2×5,4 sm. (Naxçıvan). 
Oğlan surəti  Kağız, sulu boya. 9,5×7,5 sm. (Naxçıvan).
Eskiz   Kağız, qələm. 31,5×20,5 sm. (Naxçıvan).
Qara geyimli

oğlan portreti Kağız, sulu boya. (Naxçıvan). 
Yatmış uşaq  Kağız, qələm. 8,9×9 sm. (Naxçıvan). 
Qaçqın qız  Kağız, sulu boya. 16×11 sm. (Naxçıvan). 
Kişi portreti  Kağız, kömür. 56,5×42 sm. (Naxçıvan). 
Gənc oğlan
portreti  Kağız, tuş. 14×10,2 sm. (Naxçıvan).

B.Kəngərli."Papaqlı	oğlan".	1920. B.Kəngərli."Qaçqınlar".	1921.
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B.Kəngərli.	“Qız	portreti”.	1911. B.Kəngərli.	“Göy	papaqlı	oğlan”.	1911.

B.Kəngərli.	“Qoca	kişi	portreti”.	1920 B.Kəngərli.	“Gənc	oğlanın	portreti”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Yatmış	uşaq”.	1921. B.Kəngərli.	“Uşaq	surəti”.	1921.

B.Kəngərli.	“Gənc	oğlan”.	1920. B.Kəngərli.	“Uşaq	portreti”.	1918.



 

474

Kataloq

B.Kəngərli.	“Gənc	oğlanın	portreti”.	1921. B.Kəngərli.	“Oğlan	portreti”.	1920.

B.Kəngərli.	“Uşaq	portreti”.	1922. B.Kəngərli.	“Yatmış	qız”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Yatmış	uşaq”.	1921. B.Kəngərli.	“Oğlan	portreti”.	1920.

B.Kəngərli.	“Yaylıqlı	qız”.	1922. B.Kəngərli.	“Oğlan	portreti”.	1922.
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B.Kəngərli.	“Oğlan	surəti”.	1921. B.Kəngərli.	“Oğlan	portreti”.	1922.

B.Kəngərli.	“Antik	heykəl”.	1914. B.Kəngərli.	“Antik	heykəl”.	1913.
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B.Kəngərli.	“Dənizin	görünüşü”.	1916. B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1914.

B.Kəngərli.	“Albalı	ağacları”.	1916.

B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1919.

B.Kəngərli.	“Krımda	dəniz	sahili”.	1916.

B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1919.
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B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1917.

B.Kəngərli.	“Dağ	mənzərəsi”.	1918.B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1918.

B.Kəngərli.	“Dağ	mənzərəsi”.	1919. B.Kəngərli.	“Dağ	mənzərəsi”.	1918.
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B.Kəngərli.	“Ağac”.	1917.

B.Kəngərli.	“Evin	görünüşü”.	1919.

B.Kəngərli.	“Dağ	mənzərəsi”.	1918.

B.Kəngərli.	“Cənuba	görünüş”.	1921.

B.Kəngərli.	“Krımda	Div	dağı”.	1919. B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1919.
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B.Kəngərli.	“Dəniz	mənzərəsi”.	1922. B.Kəngərli.	“Bağda	qovaq	ağacı”.	1921.

B.Kəngərli.	“Bağda	qovaq	ağacı”.	1919. B.Kəngərli.	“Naxçıvanda	şəlalə”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1920. B.Kəngərli.	“Naxçıvanda	abidə”.	1921.

B.Kəngərli.	“Türbə”.	1919.
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B.Kəngərli.	“Ağaclar”.	1917. B.Kəngərli.	“Dağ	mənzərəsi”.	1918.

B.Kəngərli.	“Ağaclar”.	1917.

B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1916.

B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1920.

B.Kəngərli.	“Dağ	mənzərəsi”.	1918.
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B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1921.

B.Kəngərli.	“Ağaclar”.	1921.

B.Kəngərli.	“Ev	ilə	mənzərə”.	1921.

B.Kəngərli.	“Qovaq	ağacları”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Mənzərə”.	1921.

B.Kəngərli.	“Mənzərə.	Bağda”.	1921.

B.Kəngərli.	“Payız”.	1921.

B.Kəngərli.	“Naxçıvan	viranəlikləri”.	1922.

B.Kəngərli.	“Qara	dəniz”.	1918.

B.Kəngərli.	“Payız”.	1921.
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B.Kəngərli.	“Ov	itləri”.	1921.

B.Kəngərli.	“Ördək”.	1921.
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Naxçıvan	Muxtar	Respublikası	Dövlət	Arxiv	İdarəsi

Tarixi yaş¼adan s¬n¬dl¬r

B
əhruz bəy Kəngərliyə həsr olunmuş bu əhatəli kitabda onun özü və ailəsi barəsində 
sənədlər yer almasaydı, yəqin ki. bu nəşr yarımçıq görünərdi. Çünki, nəşrin müəlliləri 
kitab üzərində işə başlarkən qarşılarına  rəssamın həyat və yaradıcılığının bələndiyi 

bütün qeyri-dəqiqliklərə aydınlıq gətirmək məqsədi qoymuşdular. Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Dövlət Arivində saxlanan və Kəngərlilər nəsli ilə bağlı bir çox sənədlərin kitaba daxil edilməsi də 
məhz bu istəkdən irəli gəlmişdir.  Yeri gəlmişkən deyək ki, elə kitabın yazılmasında və bəzi faktların 
dəqiqləşdirilməsində də bu sənədlərin duyulası rolu olmuşdur. Təəssüf ki, rəssam barəsində yazılan  
bütün kitabların müəlliləri fərdi qaydada arxivlərə baş çəkmək əvəzinə, özündən əvvəlki yalnış 
ikir və faktları təkrarlamaqla məşğul olmuşlar. 

Bu bölümə Naxçıvan arxivinin müxtəlif fondlarında saxlanan sənədlərlə yanaşı, rəssamın 
sağlığında doğma şəhərində açılmış ilk fərdi sərgisi barəsində o dövrün qəzetlərində çap olunmuş 
məqalələrin surətləri də daxil edilmişdir.
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Naxçıvan	rus-tatar	məktəbi	şagirdlərinin	siyahısının	üz	qabığı.	1904.
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Naxçıvan	rus-tatar	məktəbi	şagirdlərinin	siyahısı.
Yuxarıdan	birinci	(№51)	Şamil	Kəngərlinin	adı	yazılıb.	1904.
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Naxçıvan	rus-tatar	məktəbi	şagirdlərinin	siyahısının	üz	qabığı.	1905.
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Naxçıvan	rus-tatar	məktəbi	şagirdlərinin	siyahısı.
Yuxarıdan	birinci	(№66)	Şamil	Kəngərlinin	adı	yazılıb.	1905.
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B.Kəngərlinin	Hərbi	Xalq	Komissarı	Qarayevə	ünvanladığı	diləkçə.	18	iyun	1921-ci	il.
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B.Kəngərlinin	Hərbi	Xalq	Komissarı	Qarayevə	ünvanladığı	diləkçə.	18	iyun	1921-ci	il.
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B.Kəngərlinin	Hərbi	Xalq	Komissarı	Qarayevə	ünvanladığı	diləkçə.	18	iyun	1921-ci	il.
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“Kaspi”	qəzetində	B.Kəngərlinin	ilk	sərgisi
	haqqında	məqalə.	17	iyun	1914-cü	il.
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“Tərcüman”	qəzetində	B.Kəngərlinin	ilk	sərgisi
	haqqında	məqalə.	1914-cü	il.	№136.
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“İqbal”	qəzetində	B.Kəngərlinin	ilk	sərgisi
	haqqında	məqalə.	16	iyun	1914-cü	il.
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Destiny of  
Bahruzbay Kangarli
Sometimes we choose the way, sometimes it chooses us. In both cases, nobody 

wants this way to be unsuccessful. When the name of Bahruz was given to a 
boy who was born in the family of Shirali bay Kangarli, who was one of the 

advanced intellectuals of that period in Nakhchivan in 1892, nobody knew that this child, 
whose name was translated as “Pleasant day”, will die as a famous painter after thirty 
years. But, Bahruz bay lived this short life not without tangible hardships. His mother 
died when he was a child, and he became deaf at the age of nine. Nevertheless, the 
young painter could write his name into the history of Azerbaijani art only during of his 
short creative life during seven years after he had received his education. 

We will not be mistaken if we say that Bahruz bay, a representative of famous 
Kangarli family, proved, in conditions of Azerbaijani realities that the meaning of life 
does not depend on its duration. Today, the name of Bahruz bay is being mentioned 
together with the long history of Nakhchivan which once again proves his name’s 
immortality and that his works are timeless.

We must admit that Bahruz bay Kangarli did the work which could be done by 
entire creative generation at that time. Graphic series “Refugees”, created by him in 
conditions far from prosperity, are accepted and evaluated not only as professional, 
but also as evidence of magniicence of the artist-patriot civil position. It will not be a 
mistake to say that Bahruz Bey who was able to dedicate only seven years of his life 
full of deprivation to free creation with his series of “Refugees”, which tells about 
Armenian aggression, did what other artists, who were doomed to bear in the most 
dificult moment for the country the moral burden of Azerbaijani art in the 20th century, 

were not able to inish. Thus, this period of the artist is a unique artistic documentation 
revealing the true nature of our treacherous neighbors.

If you list his not so long biography chronologically irst of all it should be noted 
that Bakhruz Bey who lost his hearing in the childhood was forced to leave Russian-Tatar 
(Azerbaijani) school where he studied and continued his education at home with his father’s 
Shirali Bey’s help.

In those dificult years the art in which he took great interest became his favorite 
occupation. After some time Bakhruz Bey took a inal decision to receive an artist education 
and asked his father to send him to study to Tilis. Shirali bay hesitated knowing that his 
son’s deafness will be an impediment for his ability to study in an art school far from his 
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native home, but he had friends in Tilis. This circumstance and the faith of Bahruz Bey in 
his strength and ininite desire to study forced Shirali Bey to give his consent to his son’s 
education. Finally, in 1910, Bahruz Bay at the age of 18 went to Tilis to study art. He was 
admitted to the only art school in Caucasus at that time, after successfully passing the exam. 
Young painter who studied there till 1915 and learned the secrets of art of famous brush 
masters of his time returned to native Nakhchivan after graduation. 

His creative activity which continued for the next seven years was rich. Though Bahruz 
Bay created about two thousand paintings, graphic and theater-scenery pieces during this 
period, only about 500 reached our days. In these multiple works one can feel the individual 
“Bahruz vision” of what he had seen in his life. In other words, though he was born in the end 
of XIX century and lived only 30 years, Bahruz Bay Kangarli (1892-1922), who breathed 

a new life into Azerbaijani’s ine art with rich artistic heritage, was one of the artists 
who spread the reputation of a famous family far from Nakhchivan. Undoubtedly, the 
young painter had played an invaluable role in the development of many genres that 
were starting to form in the ine art of Azerbaijan in XX century. Bakhruz Bey relying 
on realistic style managed to signiicantly expand the expressive possibilities of this 
artistic principle. With the works made with charcoal, oil and watercolors, he self-
afirmed as an artist with an unprecedented outlook on life in our national art. 

His works are characterized by genre diversity. However, his artistic heritage left 
mostly portraits and landscapes. The artist, who organized his irst solo exhibition in 
Nakhichevan when he was a student (1914), knew about the interest of the people in 
this genre. Therefore, in the album “Memories of Nakhchivan” which was released by 
the artist to the public after he had left school, landscapes and portraits occupy a central 
place. We would like to note that only a small part of the works of different genres 
praise the beauty of nature and man, and most of the works Bahruz Bey were painted 
with a view to perpetuate the story, in other words, to convey to future generations what 
artist saw and experienced as it was. And we can say with full conidence that it was an 
expression of citizenship and patriotism of the young master of the brush, of the artist.

The Portrait Gallery of artist is rich enough. The images of people of different 
ages, who lived with the artist in his hometown, as well as images of refugees, survivors of 
the Armenian massacres take the central place among the paintings.

His portraits of “Azerbaijan Woman” (1913), “Portrait of Shirin Aliyeva” (1917), 
“Assad Aga Kengerli” (1916), “Nazli Aliyeva Tairova (Najafova) “(1916), “Mirza Haydar 
Nasirbekova” (1918), “Portrait of a teacher of the Russian language Mirza Magomed 
Zamanbekov” (1917), were drawn with charcoal and pencil, and painted with oil and 
watercolor, “Portrait of the confectioner Kerbelai Heydar” ( 1919), “Portrait of a Tatar” 
(1920), “The Prophet” (1920), “Portrait of a boy” (1917), “Portrait of a man” (1919), “Self 
Portrait” (1920), “The rich Muslim” Nakhichevan beauty “( 1917)) and others relect the 
ability of the young artist to penetrate deeply into human psychology.
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Bahruz bey’s series of paintings “Refugees” consist of up to thirty works made with 

watercolors. If we compare these pictures with forgotten recordings, photographs taken 
at the turn of the century, you can ind a lot of similarities. We have no doubt that Bahruz 
bey painted a portrait of the refugees expelled in 1918-1921 from the homeland of their 
ancestors in Armenia and found refuge in Nakhchivan for us to remember them. No one 
has ordered or bought these paintings as it is often the case. But the young artist , showing 
an example of patriotism created an artistic chronicle of what we had experienced ( “The 
Girl in the red scarf “, “ Refugee”, “Refugee Imran with a bag”, “Boy refugee from the 
village Dzhanfeda”, “Dzhumshun - woman - refugee of Afshar village”) . We believe 
that perpetuating heartbreaking appearances of refugees from Dzhanfeda , Afshari, other 
villages and regions, traces a hopelessness in their eyes, as if the artist bequeathed to us 

not to forget those events . We will not be mistaken to say that a woman in the work 
“Refugee” (1920) of this series is different from the others by her clothing. Our study 
conirmed that the woman was the wife of the painter. The information is that they were 
married in 1918, but their life together did not last long, two years later they parted.

Having touched on here the personal life of the artist, we consider it necessary to 
say a few words about the other members of his family. Artist’s mother Aziz Khanum 
died when Bahruz was an infant. After his mother’s death, his father Shirali bey married 
Shirin Aliyeva . From this marriage two daughters were born Tahira and Mansoora. After 
the death of Shirali Bey in 1912-1915 years Shirin Aliyeva married artist’s Uncle Gadir 
Aga. From this marriage three children were born - Davud, Rustam and Gyultadzh.

No matter how high was the honor of this family to belong to Kengerli family, 
the wave of repression of the 30s of the XX century did not spear them and family 
members were reprised.

Despite the variety of genres of Bahruz bey Kangarli creativity, the numerical 
preponderance of the diversity of the landscape is quite obvious. First, we note that 
there are a lot of samples among these landscapes glorifying the nature of Nakhichevan 
designed to convey to future generations the historical events. We will not be mistaken 
if we say that the paintings “Mosque with damaged minaret” (1920), “Abandoned 

house” (1921), “Ruins in Nakhchivan” (1921), “Destroyed gates in Eylabat village” (1921), 
“Imamzada tomb” (1919), “Momuna khatun tomb” (1920), “Ashabi-kahf monument” 
(1921), “Grave of Noah” (1921), and others, are focused on the perpetuation of the historical 
situation, but the paintings “Trees” (1917), “Mountains landscape” (1918), “Cherry trees” 
(1916), “Snowy mountains” (1916), “South view” (1921), “The top of the mountain” (1918), 
“Moonrise” (1920), “Autumn” (1921), and others were painted to show the beauties of the 
nature of native land to turn to the source of pride.

It should be noted that apart from the works the artist painted during his student years, 
the works of various genres painted on his return to Nakhichevan are mainly of small 
size. Although some researchers link it to the dificult inancial situation of the artist, in 
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our opinion, it was his conscious choice. The most interesting fact is that in each of the 
paintings the artist applied art methods with a desire to show the object in detail.

 Overall, almost all of these small paintings, which uniqueness are in their small size, 
are not very detailed. The author’s focus in the numerous works consisting of images of 
trees and mountains surrounding the city, aims to relect the general state of nature at that 
moment. As those images were painted at different times of the year, their color scheme is 
different. 

There are not so many still life paintings than the landscapes and portraits. The 
paintings form his student years did not reach us. And from seven-year period of creativity 
in Nakhichevan, we know only ive still life works. One of them (“Rose”) he painted in 
1916, and the rest (“Blue bucket”, “Chirag”, “Copper bowl with a pattern,” “Inkstand”) - one 

year before his death in 1921. In these works, the artist obviously wished to emphasize 
the historicity inherent of surrounding samples of material culture, identify the sources 
of beauty which lowers carry, illing them with aesthetic appeal.

There are not so main scenery paintings in the short artistic life of the artist. In 
this respect, we can mention the following works by the young master of the brush in 
different years: “Courtship” (1910s), “Nakhichevan Wedding” (. 1910s), “Nakhichevan 
messenger” (date unknown), “The shop” (1913),” Refugees “(1920), “A shepherd with 
lock “(1921),” Two women “(1920), “Prayer “(1916),” Two refugee girls” (1920) and 
“peasant with a sickle” (1921).

In these works, created in pencil and watercolor, the talent of Bahruz Bey is, which 
is shown in the formation of the composition, insight of the plot.

A special place in the artist’s work was in the ield of theater and decorative art. 
Thus, sustainable establishment of this art in Azerbaijan is connected with the name of 
Behruz Kangarli Bey who demonstrated his talent in the ield of stage design.

The artist participated in the design of the plays at Nakhchivan theater since1912 
had great merits in this work. Having done stage design in the national color scheme 
for the plays (“The Dead”, “Peri-Jadu,” “broken alliances”, “Arshin mal alan”, “Woe 

Fakhraddin”, “Ignorance” and others.), developing the scenery, characterized by their form 
and content , beautiful curtains of different colors, clothing designs, relecting the spirit of 
the performances, and panels that increase the magic scene.

Bahruz bey Kangarli who in the history of Azerbaijani art is often referred to as a very 
productive painter, died on February 7, 1922. The artist, who in fact was destined to become 
the pride of Azerbaijan in the future, had had various diseases since childhood. The young 
artist, with the sufferings often known only to himself as if he went step by step towards his 
death. But he never stopped creating. Perhaps that’s why saying goodbye to life in a cold 
February day, Bahruz Bey was certain for his heritage. This is evidenced by the fact that his 
creations today inspire us. A never-ending stream of people who appeared in day of the funeral 
to escort him on his last journey prove that Nakhchivan is aware of who and what it lost.
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1948-ci ildə anadan olmuşdur. İxtisas təhsilini əvvəlcə Ə.Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq məktəbində (1970-1974) almış, bu təhsil ocağının 
“Rəngkarlıq” şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Sonra isə İ.Y.Repin 
adına Sankt-Peterburq Rəngkarlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitutunun 
“Sənətşünaslıq” fakültəsində (1976-1982) təhsil almışdır. Əmək fəaliyyəti 
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu, Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti ilə bağlı olmuşdur. Hazırda Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında çalışır, “İncəsənət tarixi” kafedrasının 

dosentidir. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı “Tənqid və sənətşünaslıq” bölməsinin sədridir. 2006-
cı ildə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorudur (2014).
 40 ildən çoxdur ki. yaradıcılıqla məşğuldur. Bu müddətdə yerli və xarici ölkələrin (ABŞ, 
Rumıniya, Rusiya, Ukrayna, Özbəkistan, Qırğızıstan və s.)    mətbuatında çoxsaylı elmi məqalələri 
çap olunmuşdur. O, müxtəlif illərdə işıq üzü görmüş “Mir Möhsün Nəvvabın rənglər aləmi” (1996), 
“Naməlum Səttar” (2006), “Sənətin Məcnunu” (2009), “Günahlı dünyanın günahsız adamı və 
yaxud Səttar Bəhlulzadə romantizmi” (2014), “Azərbaycan rəqs geyimləri” (2010), “Səməd Vurğun 
təsviri sənətdə” (2010), “Cizgilərə hopan ömür. Cəmil Müidzadə” (2011), “Tənha döyüşçü. Zakir 
Hüseynov” (2011), “Altay Hacıyev” (E.Qasımova ilə birlikdə, 2011), “Azərbaycan incəsənəti 
ensiklopediyası. I-III cildlər. (A.Xəlilovla birlikdə, 2011), “Fəxrəddin Məmmədvəliyev” (2012), 
“Sabir təsviri sənətdə” (2012), “Plastikanın poetik çalarları. Görüş Nurəddinoğlu” (2013), "Davud 
Kazımov"(1913), “Arif Hüseynov” (2014), “Boyalı gülüşlər” (2014), “Gerçəkliyin rəngi. Tamilla 
Seyidova” (2014) və "Sənətkar ömrü. Şaiq Məmmədov" (2016) kitablarının müəlliidir. 

1958-ci ildə anadan olmuşdur. İxtisas təhsilini 1981-1986-cı illərdə indiki 
Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univerisitetinin “Bədii 
qraika” fakültəsində almış, təyinatla Naxçıvan Dövlət Univerisitetinə müəllim 
göndərilmişdir. 1986-2005-ci illərdə həmin univerisitetdə baş müəllim, 2005-
2013-cü illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat 
İnstitutunda Təsviri və Dekorativ – tətbiqi sənətlər şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
çalışmışdır.  Hazırda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda və Naxçıvan Rəssamlar 
Birliyində çalışır. Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Müəllimlər 
İnstitutunda təsviri sənətin tədrisi ixtisası üzrə şöbənin yaradılmasında və fəaliyyət 

göstərməsində böyük xidmətləri olmuşdur.Yüzdən çox elmi məqalənin, üç kitabın (həmmüəlilərlə birgə) 
müəlliidir. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının və Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin üzvüdür.

Kitab¯n m³¬llifl¬ri 
haqq¯nda

Ziyadxan Alxan oğlu Əliyev

Nizami İsgəndər oğlu Alıyev
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əsərindən istifadə olunmuşdur.
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