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Ġlğım 

 

 

Meh olmaq istəyirəm – 

 Xəfif səhər mehi, 

  Astaca alnından mən öpmək üçün. 

Göz yaşı olmaq istəyirəm – 

 Sevinc göz yaşı, 

  Əsmər yanağınla mən enmək üçün. 

Boyunbağı olmaq istəyirəm – 

 Mirvari daşlı, 

  Boyun-boğazına sarılmaq üçün. 

Şanə olmaq istəyirəm – 

 Barmaq kimi şanə, 

  Pərişan zülfündə mən gəzmək üçün. 

Kirpik olmaq istəyirəm – 

 Uzun qara kirpik, 

  Gözlərinin keşiyini çəkmək üçün. 

Üzük olmaq istəyirəm – 

 Brilyant qaşlı, 

  Daim barmağını mən sıxmaq üçün. 

Qolbənd olmaq istəyirəm – 

 İntəhasız və sonsuz, 

  Ürək döyüntünü hiss etmək üçün. 

Söz olmaq istəyirəm – 

 Qəlboxşayan söz, 

  Dilində, dodağında gəzmək üçün. 

Sükut olmaq istəyirəm – 

 Lal bir sükut, 

  Qəlbinin səsini dinləmək üçün. 

Pıçıltı olmaq istəyirəm – 

 Həzin bir pıçıltı, 

  Məni təkcə sən eşitmək üçün. 

Qan olmaq istəyirəm – 
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 Həyat verən qan, 

  Daim ürəyinə mən axmaq üçün. 

Uşaq olmaq istəyirəm – 

 Məsum bir körpə, 

  Baş qoyub qolunda mən yatmaq üçün. 

Ürək olmaq istəyirəm – 

 Ən yaxın həmdəm, 

  Sevinci, kədəri tən bölmək üçün. 

Mən özüm olmaq istəyirəm. 

 Xəyalda yox! Həyatda 

  səninlə görüşmək üçün. 

… Torpaq olmaq istəyirəm – 

 Soyuq bir məzar! 

  Əbədi sinəmə baş qoymağınçün! 

  Əbədi torpağa qarışmağınçün!.. 

 

 

    Bakı – Moskva, 1980 
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Vətənimin əsgəri 

(Marş) 

 

 

    Musiqisi   Oqtay Rəcəbovundur 

       

 

    Namus mərdi çağırır, 

    Vətən oğlu, oyan sən. 

    Şəhid ruhu hıçqırır: 

    Torpaq – deyib dayan sən, 

    Vətənimin əsgəri! (2) 

 

    Sıxılmış yumruqların, 

    Başa enən gürz olsun. 

    Düşmənlərin canına 

    Əsim-əsim lərz salsın, 

    Vətənimin əsgəri! (2) 

 

    Ana, sil gözün yaşın, 

    Uca tut məğrur başın, 

    Düyülməsin qoy qaşın, 

    Keşiyində yurddaşın – 

    Vətənimin əsgəri! (2)     (50; 28), (51; 40), (99; 4) 

 

        

        Bakı, 1992 
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Qəfil zəng 

 

 

Açıldı bir səhər, 

göründü bir günəş, 

  neçə ulduz içində, 

bir ay bənizin 

 qumral gözü tək. 

 

 Müdrik ağıl, 

  xoş xasiyyət, 

   mələk rəftar, 

 şıltaq işvə 

  əsilzadə bir afətin 

   incə nazı tək. 

 

  Açıq alın, 

   aydın sima, 

    işıqlı baxış, 

  Quzey yaz qarının 

   bəyaz üzü tək. 

 

   Oxundu baxışında 

    neçə süzgün müəmma, 

   Neçə sual qaldı 

    deyilməmiş  

     gizli ürək sözü tək. 

 

Sən demə 

 onun öz aləmi, 

Mənimki… 

   heç kimin… 

Oxunmamış bir nəğmənin 

   yad avazı tək. 
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Dinmədik… 

 dinə bilməzdik… 

  Yollara çıxdıq beləcə 

   ağlımızın gücüylə. 

  Taleyin, qismətin 

   astar üzü tək. 

 Nə o vardı, 

  nə mən vardım 

   kimlərçünsə. 

 Həm o vardı, 

  həm mən vardım 

   Soyuq buz üstündə 

    günəş izi tək. 

 

  İllər keçdi… 

   Qəfil bir zəng 

  Oyatdı mürgülü xatirələri 

   İlıq bir ocağın 

    Yanar közü tək.      (80) 

 

       

 Bakı, 16.01.2002 
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Qarabağ əfsanəsi 
 

«Torpaqlarımızı qaytarmalıyıq» əvəzinə 

«torpaqlarımız qayıdanda, qaytarılan-

da» söyləyənlərə və «Şuşanın dağları», 

«Qarabağ şikəstəsi», «Aman Göyçə», 

«Laçınım, Laçınım», «Yanıq Kərəmi»yə 

qolu qalxıb oynaya bilənlərə 

 

Orda bir ev vardı, 

 ocaq vardı 

çörək ətri yayılardı. 

 Orda bir kənd, 

  orda bir el, oba vardı. 

 Toy səsi, muğam zənguləsi 

  şən dövrandan güc alardı.  
  

           Ora Qarabağ idi, 

    niyə qara bağ oldu, 

         qara boyandı? 

    Niyə al-qan oldu, 

         qana boyandı? 
 

Orda ana vardı, 

 gözəl bir gəlin. 

Orda körpə gülüb, 

 çağa ağlardı, 

 həyat qaynardı. 

  İndi niyə sükut oldu 

  yasa batdı, matəm oldu. 
 

    Ora Qarabağ idi, 

     cənnət bağı, 

    Qaranlığa nur saçardı. 

               Niyə indi qaranlıqdı,  
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            səhərləri açılmayır, 

      zülmətdədi? 
 

Orda ata ocağı yandıranlar 

talandımı, qalmadımı? 

 Qeyrət necə, tükəndimi, 

 pöhrələnib göyərmədi? 

Harayıma hay olanlar 

haylanmadı, qıylanmadı, 

 atlanmadı. 

  Nədən oldu? 

   Başımızdan yuxarıda 

    gödən oldu? 
 

Ora Qarabağ idi, 

eyş-işrətçün yada düşdü. 

Bəs ar üçün, namus üçün 

yada düşmür, nədən oldu, 

   necə oldu? 

   İllər keçdi, 

    neçə oldu? 

   Yoxsa papaq düşüb 

    ləçək oldu? 
 

Düşün, daşın, vətən oğlu, 

Qolun qalxır oynayırsan 

Qarabağın şikəstəsin. 

  Yaxşı bil ki, belə getsə 

   olanları unudanlar 

  Bir gün gələr ar bilməzlər, 

   Söyləyərlər biganətək 

   Şərəfsizlik nəğməsi tək 

   Qarabağın əfsanəsin.       (77), (80) 

 

Bakı, 26.02.2002 



Alimşah Gümürlü 

 14 

Sən allah, incimə 

 

      Qızıma 

 

   Sən allah, incimə, 

       toxunma mənə, 

     Büsbütün tikanam 

            mən bu gün yenə. 

  Əhvalım o əhval deyil, 

         Dindirsən dinə bilmərəm, 

        Gözlərim dolar, 

       Yaşlarım qəlbimə axar. 

           Qəlbinə toxunan bir sözüm olar, 

         Bunu da özümə bir dərd elərəm. 

       Sən allah, incimə, 

      toxunma mənə, 

     Büsbütün tikanam 

     mən bu gün yenə. 

 

Dolasan qolunu 

 dalaya bilər, 

 Zülfünü 

 pərişan daraya bilər, 

 Toxunsan  

     ovucun qanaya bilər. 

 

Əbəsdir, ovutma, ovunan deyil, 

 Qəlbini sındırar, 

 Peşiman eylər. 

Sən allah, incimə, 

      toxunma mənə, 

     Büsbütün tikanam 

     mən bu gün yenə. 
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Hər kəs döyüləndə 

         qaçıb gizlənir. 

        Mən özüm özümə 

       qənim kəsildim, 

       Özüm öz içimdən 

       qaça bilmirəm. 

 

Ürək süfrə deyil, 

 yeri gələndə 

 əziz bildiyimə aça bilmirəm. 

Sən allah, incimə, 

 toxunma mənə, 

      Büsbütün tikanam 

     mən bu gün yenə. 

 

Sənə ki, əyandır hər halım mənim, 

 Səsimin rəngindən, 

  Rəngimin ahəngindən. 

   Heç istəməzdim 

    belə olasan, fərəhim. 

Nə olar ki, nə eşitmə, 

 nə də baxma sən mənə, 

  İndi zəhləm gedir 

   mənim özümdən. 

  Sən allah, incimə, 

           toxunma mənə, 

         Büsbütün tikanam 

        mən bu gün yenə.

  

Bu mənim kimsəyə 

 ilk şikayətim. 

  Mən dinə bilmirəm, 

   aça bilmirəm, 

     Sinəmdə yaralar göz-göz olubdur. 
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        Mən səni köksümə sıxa bilmirəm, 

        Tikanlar elə bil biz-biz olubdur. 

        Sən allah, incimə, 

      toxunma mənə, 

    Büsbütün tikanam 

              mən bu gün yenə. 

        Bir tufan qalxaydı, 

      bu tikanları 

     qoparıb ataydı 

   söylədin, gülüm. 

       Onların ki, yerində yarpaq bitməz, 

    gül açmaz. 

       Bu tikanlar üstümə biçilib, 

             libasımdır, kəfənimdir qaçılmaz, 

         Olmasalar gül tikanlı məzarım da seçilməz. 

                             Sən allah, incimə, 

     səslənmə mənə, 

               Büsbütün tikanam 

              mən bu gün yenə. (77), (80) 

 

       Bakı, 11.04.2002 
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ġəhərli oğlan 

(məzəli mahnı) 

 

 Bir gözələ bənd oldum, 

Qaldım əhli kənd oldum, 

Mənə məhəl qoymadı 

Aləmə rişxənd oldum. 

 

Nəqərat: 

 

Aman, necə nazlı yar, 

Yaman acı sözlü yar, 

İnsaf eylə sınmasın 

Uca, alagözlü yar. 

 

Dindim, belə əyildi, 

Kəmər belə əyildi, 

Çox ədalı oğlandım 

Belim belə əyildi. 

 

Nəqərat: 

 

Aman, necə nazlı yar, 

Yaman acı sözlü yar, 

İnsaf eylə sınmasın 

Uca, alagözlü yar. 

 

Zəhmət çəkdim, tər tökdüm, 

Bostana çəpər çəkdim, 

O mənə yar olunca 

Kim bilir nələr çəkdim. 
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Nəqərat: 

 

Aman, necə nazlı yar, 

Yaman acı sözlü yar, 

İnsaf eylə sınmasın 

Uca, alagözlü yar.            (78) 

 

   

     Bakı, 21.03.2004 
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Azərbaycan gəncliyi 

(mahnı-marĢ) 

 

     Odlar Yurdu diyarı, 

     Koroğlusu, Nigarı, 

     Şərəflidir yolları 

     Azərbaycan gəncliyi. 

 

Nəqarət (iki bənd) 

 

         İşində hünərlidir,          Səngərində oyaqdır, 

         Sözündə kəsərlidir,          Rəhbərinə dayaqdır, 

         Qələbə zəfərlidir          Üçrəngli al bayraqdır 

        Azərbaycan gəncliyi.          Azərbaycan gəncliyi! 

    

Tarixi qədim, ulu, 

  Sabahı aydın, nurlu, 

  Dağ vüqarlı, qürurlu 

  Azərbaycan gəncliyi. 

 

  Çölləri bərəkətli,    

  Dağları əzəmətli, 

  Vətənə sədaqətli 

  Azərbaycan gəncliyi. 

 

  Yaylaqları səfalı, 

  Bulaqları şəfalı, 

  Sevgiləri vəfalı 

Azərbaycan gəncliyi. 

 

  Qızları al yanaqlı, 

  İgidləri yaraqlı, 

          Süfrələri qonaqlı 

  Azərbaycan gəncliyi. 
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 Gəlinləri ismətli, 

  Anaları qeyrətli, 

  Qocaları hörmətli 

  Azərbaycan gəncliyi. 

 

  Gerbi «Allah» nişanlı, 

  Himni möhtəşəm, şanlı, 

  Bayrağı kəhkəşanlı, 

  Azərbaycan gəncliyi. 

                  

Bakı, 18.11.2008 
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Elegiya: bacım Səlvərin xatirəsinə 

  

Səni heç unutmadım ki… 

 

Haray, obaya haray, 

Nənəyə, babaya haray, 

Burda bir gözəl od almış 

Cavana, subaya haray. 

 

Əzizim can hayında, 

Qolumda can hayında, 

Bacı cip-cip haylayır 

Qardaşı qan hayında. 

 

Əziziyəm, can verir, 

Qolum üstə can verir. 

Bacını alan Allah, 

Qardaşı da can verir. 

 

Canım balam, a laylay, 

Sünbül sonam, a laylay, 

Hümmətim, Kərəmim hanı 

   Xancan balam, a laylay. 

 

Əzizim ölüm ağlar, 

Dirim ağlar, ölüm ağlar, 

Burdan bir sona köçmüş 

Çay axar, gölüm ağlar. 

 

Əzizim, yanan canım, 

Ağlasın cahan, canım, 

Tanrıya nə deyim ki, 

Tez almır cavan canım. 
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Əzizim, qiyamətə, 

Zülm qalmaz qiyamətə, 

Qisasım fələk alsın 

Qalmasın qiyamətə. 

 

Əzizim oda yandı 

Ev yandı, oda yandı, 

Doğmalarım kül oldu, 

Yad bildi, o da yandı. 

 

Əzizim, tər bənövşə, 

Balanam tər bənövşə, 

Atamın məzarında 

Bitərəm tər bənövşə. 

 

Əzizim, gözüm ağlar, 

Dil tutmur sözüm ağlar, 

Təndə can qalmayıb 

Tükənib dözüm ağlar. 

 

Əzizim görənim ağlar, 

Eşidib bilənim ağlar. 

Zalım fələk necə qıydın 

Gələnim, gedənim ağlar. 

 

Əzizim, sinə dağlar, 

Çəkdiyim sinə dağlar, 

Bu çəkiləsi dərd deyil 

Qıymaram sənə dağlar. 

 

Əzizim dözüm ağlar, 

Ün yetməz sözüm ağlar, 

Səni heç unutmadım ki... 

Səssizcə gözüm ağlar. 
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Əzizim gül açanda, 

Yaz gələr gül açanda, 

Cahan cəhənnəm olur 

Dərdlərim dil açanda. 

 

Əzizim, dil deyəndə, 

Asta de, dil deyəndə, 

Qardaşlar haray çəkər 

Bacılar dil deyəndə. 

 

Əzizim, yenə dağlar, 

Qoy yetsin ünə dağlar. 

Dərdim elə böyük ki 

Yük olar sənə, dağlar. 

 

A dağlar, ulu dağlar, 

Qoy töksün dolu, dağlar, 

Burdan bir nakam köçüb 

Yas tutub bulud ağlar. 

 

Mələyər quzu ağlar, 

Dağ ağlar, düzü ağlar, 

Səni harda axtarım 

Qalmışam gözü ağlar. 

 

Əzizim düz üzümdə, 

Yaş salıb riz üzümdə, 

Üzümü çevirdim ki 

Görməsin iz üzümdə. 

 

Yandırır köz içimdə, 

Deyirlər, döz içində, 

Yad yanında dözürəm 

Ölürəm öz içimdə. 
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Əzizim, oda yandı, 

Od aldı oda yandı, 

Göz yaşım daşa düşdü 

Od aldı o da yandı. 

 

Əzizim oda yandı, 

Can aldı oda yandı, 

Göz yaşım suya düşdü 

Alışdı su da yandı. 

 

Əzizim su dayandı 

Bənd oldu, su dayandı, 

Üstümə su tökdülər 

Alışıb su da yandı. 

 

Əzizim gəlin oldu, 

Qız köçdü, gəlin oldu, 

Allahım, sənə şükür 

Südabəm gəlin oldu. 

 

Əzizim çəkən dərdi, 

Çəkməsin çəkən dərdi, 

Tanrım, vermə kimsəyə  

Anamın çəkən dərdin. 

 

Yollarda gözü qaldı, 

Köksündə sözü qaldı, 

Ana beli büküldü 

Bir əyilməz dizi qaldı. 

 

Bir Ana naçar ağlar 

Məzarın qucar ağlar 

Qərib durna qatarı 

Pər salar, uçar ağlar. 
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Bir kövrək bacı oldun 

Başların tacı oldun 

Yoxluğun sinə dağı 

Həsrəti acı oldun. 

 

Hər yerdə, 

          17.07.1983-03.08.1983-cü il 

          tarixindən bəri 
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BaĢdaĢıma qazın 

 

 

 Nadanlar çəkdi dara aşikarə, 

Tanrılarıydı para aşikarə, 

 Ömrü bükdülər qara aşikarə, 

 Halallıq keçməsin xəyallarından. 

 

   Ata qulluğunda dura bilmədim, 

   Anamın haqqını verə bilmədim, 

   Barımın bəhrəsin görə bilmədim, 

   Halallıq istərəm doğmalarımdan. 

 

 Məzarım başında duran əzizim, 

 Bacılarım oldu qardaş əvəzim, 

 Pərvərdigar əsirgəməz əvəzin 

 Xatirəm qəlbində qalanlarımdan. 

 

 

     Bakı, 25.04.2011 
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Mən özümü ağlamıĢam 

 

 

Məndən sonra kimsə qara bağlamasın, 

Kövrək ürəkləri didib dağlamasın, 

Bacılarım qardaş deyib ağlamasın, 

Tənhalığa çəkilib dağlar başında 

Mən özümü yetərincə ağlamışam. 

 

 

     Bakı, 09.07.2011 
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Mən Gümürlüyəm 

 

 

Gümürümün keçmişi var, 

Ötənləri, itmişi var, 

Yəqin bir dönüşü var, 

Dönüşünə güvənliyəm 

Bilin ki, mən Gümürlüyəm. 

  Haradasa itir yollar, 

  Boşalı qalıb odalar, 

  Ürəkdə nisgil od olar, 

  Bu oda su səpməliyəm 

  Bilin ki, mən Gümürlüyəm. 

Pirlərim, piranilərim, 

Nurlarım, nuranilərim,  

Gözü yolda viranələrim, 

Abadlığa çıxmalıyam 

Bilin ki, mən Gümürlüyəm. 

  Ərənləri mərd xislətli, 

  Gəlinləri pak, ismətli, 

  Qocaları nur sifətli, 

  Əllərindən öpməliyəm 

  Bilin ki, mən Gümürlüyəm. 

Həm qışlağı, həm yaylağı, 

Həm bağçası, həm də bağı, 

Yaddan çıxmaz yığnaq çağı,  

Yığnağına düşməliyəm 

Bilsin ki, mən Gümürlüyəm. 

  Bulaqların zümzüməsi, 

  Meşələrin bülbül səsi, 

  Dəhnə çayın su pərisi, 

  Zülfün üzdən çəkməliyəm 

  Görsün ki, mən Gümürlüyəm. 
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Kələ Kuhun mərcan başı, 

Səhərgahım üzük qaşı, 

Si Daharın məhək daşı, 

Daş qəlblərə çəkməliyəm 

Bilsin ki, mən Gümürlüyəm. 

  Çinarların arı balı, 

  Püçüxümdə əlvan xalı, 

  Nohurlarım dağ aynalı, 

  Öz əksimi görməliyəm 

  Bilim ki, mən Gümürlüyəm. 

Sidüşmənin çəmənləri, 

Yayda dumanı, çənləri, 

Heyran qoyar görənləri, 

Heyranlarla gəzməliyəm 

Bilsin ki, mən Gümürlüyəm. 

  Gərdəninin çiçəkləri, 

  Güllərin al ləçəkləri, 

  Nənəmin ağ birçəkləri, 

  Xəfif sığal çəkməliyəm 

  Bilsin ki, mən Gümürlüyəm. 

Yaddaşımın gur işığı 

Bu yerlərin hər qarışı, 

Babamın alın qırışı, 

Hər qırışı açmalıyam 

Bilsin ki, mən Gümürlüyəm. 

  Göylərində qartal uçar, 

  Ormanlarda maral qaçar, 

  Buradan bir gözəl keçər 

  Qənşərinə çıxmalıyam 

  Görsün ki, mən Gümürlüyəm. 

Oğlanları gözəl seçər, 

Bulağından qızlar içər, 

Ürəkləri oxlar keçər, 
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Qəmzəsinə dözməliyəm 

Bilsin ki, mən Gümürlüyəm. 

  Yaylaqları yaraşıqlı, 

  Zirvələri qar, yağışlı, 

  Afətləri od baxışlı, 

  Baxışından yanmalıyam 

  Bilsin ki, mən Gümürlüyəm. 

Cığırlarım dikə qalxar, 

Diklərimdən təkə baxar, 

İçimi səksəkə sıxar, 

Səksəkədən ötməliyəm 

Bilim ki, mən Gümürlüyəm. 

  …Qəribsəyən axşamları 

  Mürgüləyən gecələri, 

  Al günəşli səhərləri, 

  Günəşindən içməliyəm 

  Bilsin ki, mən Gümürlüyəm. 

Bərəkətli torpağım var, 

Çölüm, çəmənim, dağım var, 

Daha mənim nə qayğım var, 

Qayğılardan asudəyəm 

Bilin ki, mən Gümürlüyəm. 

Taleyimdən yaz az keçər, 

Hər qışımdan ayaz keçər, 

Ürəyimdən bir söz keçər, 

Vədəsində deməliyəm 

Bilsinlər ki, Gümürlüyəm. 

Tarazlığım pozulubdur, 

Rahatlığım az olubdur, 

Taleyimə yazılıbdır 

Gümürü vəsf etməliyəm 

Desinlər ki, Gümürlüyəm! 

Hər könüldən min söz keçər, 

Arif bundan bir söz seçər, 
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Bədnəzərdən pis göz biçər, 

Nəzərindən həzərliyəm 

Bilin ki, mən Gümürlüyəm. 

Zirvələrdə şimşək çaxır, 

Dərələrdən sular axır, 

Bəs Gümürlü hara baxır, 

Baxsın desin dönməliyəm, 

Dönsün desin Gümürlüyəm. 

Deyəcəklər kəndin öyür, 

Qoy desinlər kim nə deyir, 

Məftununam bilən bilir, 

Ədam yoxdur, səmimiyəm, 

Çünki Kələ Gümürlüyəm. 

Hər ədanı naz bildilər, 

Hər qışını yaz bildilər, 

 Gümür, qədrin az bildilər, 

 Kimlər satdı bilməliyəm 

 Desinlər ki, Gümürlüyəm. 

Xırmanında sovrulmuşam, 

Təknəsində yoğrulmuşam, 

Sac üstündə qovrulmuşam, 

Açıq süfrəmlə bəlliyəm, 

Səxavətli Gümürlüyəm. 

Dəhnə sökülən dan yerim, 

Qüssə gətirən qürubum, 

Son mənzili bir karvanın 

Mən qoynuna dönməliyəm, 

Qəbr evimlə Gümürlüyəm. 

Ruhuma hakim Gümür, 

Elimə nakam Gümür, 

Səbrimə nadan gülür, 

Səbri sonsuz Gümürlüyəm 

Bir ölümsüz ömürlüyəm. 
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Yaradana imanım var, 

Çəkilən bir dumanım var, 

Sabahına gümanım var, 

Sabahları xeyirliyəm 

Mən Alimşah Gümürlüyəm. 

 

    Bakı, 28.06.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çeçələ barmağın işığında... 

 33 

Bəs Ģeir necə olar 

 

 
   Bu kitab demək olar ki, hazırlanıb nəşriyyata 

aparılmaq ərəfəsində 2013-cü il may ayının 2-də 

nəvəm Nuray iş yerimə zəng etdi. Çox həyəcanlı 

idi. 

   - Baba, sənə bir söz deyəcəyəm, sevinəcəksən. 

Bilirsən, sən mənə testdən beş almaqda kömək 

eləmisən! 

   - Necə? 

   - Testin sualı belə idi: sözləri Alimşah Teymur-

lunun olan və Azərbaycan əsgərinə həsr olunmuş 

marşın adı nədir? 

   - Vətənimin əsgəri! 

   - Düzdü, ay baba! Başqa cavab variantları da 

var idi, amma mən sən indi dediyini yazmışdım, 

düz çıxdı, beş aldım! Çox sağ ol! Baba, mən 

sevincimdən hoppanıb-düşürdüm! Nə olar, mənə 

də bir şeir yaz! 

   - Nurayım, mən şair deyiləm, amma sənə bir 

şey yazaram. 
 

 

Cəmiləm – ağ göyərçinim, 

Gəlib qonub şah çiynimə. 

Sevimli mələyi Mikayılı 

Allahım göndərib mənə. 

 Belə bir pay şeir deyilsə, 

 Bəs şeir necə olar. 

 

  Nurayım – ay işığım, 

  Gecələrimə nur saçar. 

  Ən böyük Turan yaraşığım 

  Babasına qucaq açar. 

   Qoşa qanad şeir deyilsə, 

   Bəs şeir necə olar. 
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Fatiməm – Peyğəmbərin nişanəsi 

Bu ad ona çox yaraşır. 

Bəs mənim qaqaşım hanı, 

Deyə, o tez-tez soruşur. 

 Belə sual şeir deyilsə,  

 Bəs şeir necə olar. 

 

  Atan ulu babanın adaşı, 

  Bəs onda niyə soruşmursan 

  Hanı Alimşahın adaşı, 

  Ata babamın qan sirdaşı. 

   Belə arzu şeir deyilsə, 

   Bəs şeir necə olar. 

 

Sən şıltaqlıq eləyib 

Soruşsan ki, ay babası, 

Bu nə şeirdi, belə də şeir olar. 

Mən də sənə deyəcəyəm, 

 Ay babanın forslu balası, 

 Bəs şeir necə olar. 

 

 

     Bakı, 02.05.2013 
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DanıĢım, ya… 

 

Rayon mərkəzlərindən birinə bir məktəbin işini yoxlamağa 

gedirdim. Qatara hələ dünəndən bilet almışdım. Odur ki, tələs-

mirdim. 

Kupenin qapısını açıb içəri girdim. İçəridə iki nəfər var 

idi. Cavan bir gəlin və üç yaşlarında totuq bir oğlan uşağı. Qa-

dının 24-25 yaşı ancaq olardı. Yanındakı körpə olmasaydı bəlkə 

də o hamıya hələ də subay bir qız təsiri bağışlayardı. 

Salam verdim. Üzünü mehribanlıqla baxan körpəsindən 

çevirib salamımı aldı. 

- 13-cü yer mənimdir, deyəsən, kupedə yol yoldaşı olaca-

ğıq, - deyə əlimdəki portfelimi və qolumun üstündə tutduğum 

pencəyimi yuxarıdakı rəfin üstünə atdım. 

Mən onun simasını bircə an – mənim salamıma cavab ve-

rərkən gördüm. İlk anda beynimdən keçən fikir belə oldu: mən 

onu haradasa görmüşəm. Onun üzünün cizgiləri mənə tanış gə-

lirdi. Lakin harada, nə vaxt onu görmüşəm, ayırd edə bilmirdim. 

Məni indi bu fikir məşğul edirdi. Qarayanız sifəti və gur qara 

saçları, özünü həddindən artıq sərbəst hiss etməsi kupe qonşuma 

qarşı məndə sonsuz bir maraq oyatdı, uzaq keçmişi yada salma-

ğa, hər şeyi bir-bir xatırlamağa məcbur etdi. 

Oturdum. Onun öz körpəsi ilə məşğul olmasından istifadə 

edib, onu bir də başdan-ayağa kimi nəzərdən keçirdim. Başıaçıq, 

yüngül yay paltarında idi. Əyninə geydiyi ağ, güllü don qara-

buğdayı sifətinə xüsusi yaraşıq verirdi. Ayağında yeni dəbdə ti-

kilmiş qara ayaqqabı var idi. Yanında oturtduğu körpə isə ana-

nın elə bil ki, surəti idi. Həmin sifət, qara, azca qıvrım saçlar, sə-

dəf kimi dişlər, ən əsası isə bəxtiyarlıq və qayğısızlıqla işıq sa-

çan iri qara gözlər… Bu gözlərdə nə isə mənə tanış olan ifadə 

var idi. Mən ananın gözlərinə baxmağa çalışdım. Kupenin pən-

cərəsindən çölə baxanda onları – körpənin gözləri ilə eyni olan 

qəşəng gözlərini gördüm. Yox, mən səhv etmirdim, bu qadın 
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mənə kimi isə xatırladırdı. Lakin kimi – mən heç cür yadıma 

sala bilmirdim. 

Portfeli açıb, «Matematika v şkole» jurnalının son nöm-

rəsini götürüb vərəqləməyə başladım. Əslində, mən jurnalı bir 

işlə məşğul olduğumu göstərmək xatirinə vərəqləyirdim. Mən 

jurnaldan heç bir şey oxuya da bilməzdim. Beynim tamamilə 

kupe qonşumu harada gördüyümü xatırlamaqla məşğul idi. 

Dayanacaqda qatar birdən dayandı. Mən qatarın nə vaxt 

yola düşdüyünü də hiss etməmişdim. Qatarın birdən dayanması 

beynimdəki fikirlərə elə bil ki, bir aydınlıq gətirdi. Bəli, mən 

dostumun bu yaxınlarda mənə etdiyi söhbəti xatırladım. Hər şey 

aydındır… İndi mən səhv etmədiyimi asanlıqla yoxlaya bilər-

dim… 

Əvvəlcə sizə dostumun söhbətini danışmaq istəyirəm. 

Bu ilin avqustunun ortaları idi. Dostumgilə getmişdim. 

Evə girdim. Hal-əhvaldan sonra dostumun anası Həmidə xala-

dan soruşdum: 

- Füzuli gözümə dəymir, haradadır? 

- Eh, Füzulini indi evdə tapmaq olur ki? Heç yayda da 

əməlli-başlı istirahət etmir, - deyə anası ondan gileyləndi. 

- Hara getdiyini demir bəs? 

- Ay bala, indiki cavanlardan baş açmaq olur ki, nə bir 

sirrini deyir, nə dinir, nə də danışır. Artıq 5-6 ildir ki, həmişə bu 

vaxtlar səhər evdən çıxır, bir də günorta yeməyinə yaxın evə 

qayıdır. Özü də çox narahat. 

Saat ikiyə qalmışdı. Deməli bir azdan gəlib çıxmalıdır. 

Oturub gözləməyə başladım. Bir stəkan məxməri çayı yenicə 

içib qurtarmışdım ki, mənim çox pərişan görünən şair təbiətli 

riyaziyyatçı dostum içəri girdi. Məni görən kimi, sanki fikrində 

olanların hamısını unutdu. Çox səmimi görüşdü. Hiss etdim ki, 

danışmaq üçün «xəlvətə» çəkilmək istəyir. 

- Bura daha sərindir, elə deyilmi? – deyib məni içəri otağa 

apardı. Oradan anasına səsləndi: 
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- Anacan, yeməyə bir şey varmı? Yəqin Natiq elə acından 

bura gəlib. Ona evdə çörək verən kimdir ki? Sən ona indi duz-

çörək də versən, etiraz etməyəcək, - deyə Füzuli ərklə zarafata 

keçdi. 

- Az danış, təlxəklik eləmə, - deyə anası Füzuliyə acıq-

landı. 

Füzulinin daxilində bir gərginlik olduğunu hiss edirdim. 

Lakin heç nə soruşmadım. Çay içməyə başladıq. Həmidə xala 

yemək gətirdi. Füzuli durub qapını örtdü. Bu isə aynabənddə, 

bizimlə üzbəüz oturmuş Həmidə xalanın gözündən yayınmadı. 

Mən hiss etdim ki, Füzuli mənə nə isə danışmaq istəyir. 

- Bilirsənmi, Natiq, - deyə Füzuli, nəhayət, dilləndi, - onu 

unuda bilmirəm. Bu haqda sənə çoxdan danışmaq istəyirdim. 

Lakin qorxurdum ki, mənə lağ edib güləsən. Təkcə sən yox, kim 

eşitsə, yəqin ki, məni dəli adlandırar. Axı, bu, 5-6 il bundan 

əvvəl olmuşdur. Lakin mən onu unuda bilmirəm. Bəlkə də heç 

vaxt unutmayacağam. 

- Deməli, 5-6 il məndən gizli saxladığın sirrin də var imiş. 

Sən bir dosta bax ha, əsl gülməlisi budur ki, sən öz sirrini dos-

tundan gizli saxlamısan. Danış görüm bəlkə heç gülməyəcəyəm. 

- Orta məktəbi qurtardığımız 1966-cı il yadındadırmı? Bir 

yerdə sənədlərimizi V.İ.Lenin adına APİ-nin riyaziyyat fakültə-

sinə verdiyimiz günü xatırlayırsanmı? Hər şey o gündən başlandı. 

Həmin günü mən dünən olduğu kimi xatırlayıram. Füzuli 

ilə mən sənədlərimizi verdik. Riyaziyyatçılar bir yerə toplaşıb 

bir-birini sual-cavab edir, hərə daha çox şey bildiyini sübuta 

yetirmək istəyirdi. Hamı birdən coşur, hamı da birdən başını 

aşağı əyib, bir nəfərin misalı necə həll etdiyinə və ya teoremin 

isbatını necə şərh etdiyinə qulaq asırdı. Füzulini tamamilə 

unutmuşdum… 

- Skamyanın yanındakı ağaca bir qız söykənib başımın 

üstündə durubmuş. Başımı yana çevirəndə onu gördüm. Yu-

xarıdan aşağı mənə baxıb gülümsəyirdi. Bir də onda ayıldım ki, 

biz artıq həmin qızla üz-üzə durub söhbət edirik, - deyə Füzuli 
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öz söhbətini davam etdirdi. – Bu necə olmuşdur, mən özüm də 

xatırlamıram. Çoxdan bir-birini tanıyanlar kimi sərbəst danışır-

dıq. Yox, qız heç də gözəl deyildi. Aran qızlarına məxsus əsmər 

bənizli idi. Yüngül, qolsuz yay paltarı geymişdi. Uzun, qara 

hörüyü dizinə qədər uzanmışdı. Gülümsər, qara gözləri, cərgə ilə 

düzülmüş qəşəng dişləri var idi. Bir qədər uzun boyu mütənasib 

bədəninə tamamilə müvafiq idi. Ayağında ağ yay ayaqqabısı var 

idi. Bax, o eləcə yadımda qalıb və beynimdə elə bil ki, həmişəlik 

həkk olunub. Biz bir-birimizin adını da bilmirdik. Mən ona 

«Siz», o isə mənə «yoldaş medalist» - deyə müraciət edirdi. 

Bunu ona mənmi demişdim, yoxsa səndən eşitmişdi, bilmirəm, 

yadımda deyil. Sənədlərini tarix fakültəsinə vermişdi. 116-cı 

abituriyent idi. Nədən söhbət etdiyimiz tamamilə yadımda deyil. 

Məktəbi bitirib instituta qəbul olunmağa hazırlaşan gənclər 

nədən söhbət edə bilərdilərsə, yəqin ki, ondan. 

Sən çağırdın, onunla xudahafizləşib ayrıldıq. 

İkinci dəfə onu imtahan cədvəlini öyrənməyə gəldiyimiz 

gün gördüm. Səni birtəhər institutun həyətində azdırıb onu ax-

tarmağa başladım. Həyətdə o qədər adam var idi ki, qızı onların 

arasında axtarıb tapmaq heç də asan iş deyildi. Lakin onu tap-

maq istəyirdim. Niyə?! Məndən soruşan olsaydı heç özüm də bu 

suala cavab verə bilməzdim. Yox idi. Az qala bütün ümidimi iti-

rəcəkdim. Elə bu vaxt kim isə «yoldaş medalist», - deyə çağırdı. 

Bu onun səsi idi. Mən səhv edə bilməzdim. Səs gələn tərə-

fə döndüm. Həmin ağacın altında dayanmışdı. Qəşəng gözləri 

mənə zillənmişdi, gülümsəyirdi. 

- Kimi axtarırsınız? – deyə soruşdu. 

Pərt oldum, nə cavab verəcəyimi bilmədim. Hətta salam 

vermək də yadımdan çıxdı. 

- Heç, elə-belə, - deyə dodaqaltı mızıldandım. 

Hansı rayondan olduğunu, hansı məktəbi qurtardığını, tari-

xə olan həvəsindən danışdı. Orta məktəbdə tarixlə bərabər riya-

ziyyatla da çox maraqlandığını söylədi… 
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…Yemək soyuyurdu. Lakin ac olduğumuz yadımızdan 

çıxmışdı. Füzuli danışırdı, mən isə onu düşüncələrindən ayırma-

maq üçün sakitcə qulaq asır, müdaxilə etmirdim. 

…Biz ayın birində, o isə ikisində ilk imtahan verəcəkdi. 

Qız: - Gedib bir az kitabları vərəqləyim, sağ olun! – deyib 

getdi… 

Bəli, o getdi. Uzun müddət arxasınca baxdım. Dönüb geri-

yə baxmadı. 

Elə bil ki, instituta qəbul imtahanları verən mən olmaya-

caqdım. Hər şeyi unutmuşdum. Yalnız onu düşünürdüm! Yalnız 

onu! 

Avqustun 3-də onu yenidən görmək ümidində idim. Lakin 

üçüncü dəfə onu görə bilmədim… 

O, imtahan verən günü nə üçünsə instituta gələ bilmədim. 

Sonrakı gün isə ancaq saat 12-dən sonra gəlib instituta çıxdım. 

Onu axtardım, amma tapa bilmədim. Tarix fakültəsində imtahan 

verib, kəsilənlərin siyahısına baxdım, ürəyim şiddətlə döyünür-

dü. Gözlərimə inana bilmədim, 116! Deməli, onu bir daha gör-

məyəcəyəm. Başımdan küt bir ağrı qopdu. Gözlərimə qaranlıq 

çökdü. Mən onu görə bilməyəcəyəm… 

Mən imtahanları necə verdiyimi xatırlamıram. Qəbul olub-

olmamağın mənim üçün guya ki, heç bir əhəmiyyəti yox idi. 

Mən onu tapa bilməyəcəkdim. Axı nə ünvanını, nə də adını bi-

lirdim. Bəli, dostum, ikicə dəfə gördüyüm o qız yenicə müstəqil 

həyata atılmağa hazırlaşan bir gəncin qəlbini beləcə oğurlayıb 

özü ilə apardı… 

Biz institutda oxuduğumuz illərdə instituta dərsə gələn, 

dərsdən çıxan, dərs vaxtı isə auditoriya və foyelərdə tələbələrin 

arasında onu axtarırdım. Düşünürdüm ki, bəlkə sonrakı illərdə 

qəbul olunmuşdur. 

Biz institutu bitirəndən sonra isə artıq neçə ildir ki, mən 

qəbul vaxtı onu gedib abituriyentlərin arasında axtarıram. Lakin 

heç bir faydası olmamışdır. Bu il də tapmadım. Bu nə vaxta qə-

dər davam edəcək, bilmirəm. Böyük bir rayon mərkəzinə gedib 
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onu axtarmaq isə mənasızdır. Natiq, əzizim, onu unuda bilmi-

rəm, bəlkə də heç vaxt unutmayacağam… 

Füzuli başını qaldırıb üzümə baxdı. O yalnız indi başa 

düşdü ki, yeməyimiz tamam soyumuşdur… 

…Füzulinin bu söhbətini xatırlayan kimi hər şey aydın 

oldu. Mənim kupedəki qonşum Füzulinin mənə təfsilatı ilə təsvir 

etdiyi həmin qıza çox oxşayırdı. O, Füzuli ilə danışarkən mənim 

də onu gördüyüm istisna deyildi. Qonşum başını qaldırıb mənim 

diqqətlə ona baxdığımı görüb, tez başını aşağı dikdi. Gözlərin-

dən narazılıq ifadəsi oxundu. Axı özlərini düzgün apara bilmə-

yən kupe qonşuları da az olmur. Yox, qonşu, əgər bu fikirdəsən-

sə, tamamilə yanılırsan. 

Məndə oyanmış maraq məni rahat buraxmırdı. Həyəcanlı 

idim. Lakin sözə necə başlayacağımı bilmir, daha doğrusu isə, 

sözə başlamağa cəsarət etmirdim. 

- Bağışlayın, siz orta məktəbi nə vaxt bitirmisiniz? – deyə, 

nəhayət, qonşumdan soruşdum. 

Qəfildən verilən bu qəribə və ilk baxışda yersiz görünən 

sualdan əvvəlcə qonşum elə bil ki, diksinən kimi oldu və təəc-

cübləndi. 

- Sizi başa düşmədim. Bunu nə üçün soruşursunuz? 

- Sizdən üzr istəyirəm, hər şeyi sizə danışacağam, ancaq 

bir neçə sualıma cavab verməyiniz xahiş edirəm. 

- Orta məktəbi 6 il bundan qabaq bitirmişəm. 

- Özünüz də tarixçi olmaq istəyirdiniz, - deyə səbirsizliklə 

mən onun dediklərinə əlavə etdim və Ağdam rayonundan oldu-

ğunu dedim. 

Qonşumun necə təəccübləndiyini təsvir etmək çətindir. 

Bütün bunlar mənim yanılmadığımı təsdiq edirdi. Həyəcanımın 

həddi-hüdudu yox idi, ürəyim şiddətlə döyünürdü. Hiss edirdim 

ki, qonşum da mənim vəziyyətimdədir. 

- Axı siz kimsiniz, bütün bunları haradan bilirsiniz? – deyə 

o, səsi titrəyə-titrəyə soruşdu. 
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- Xahiş edirəm, bağışlayın ki, sizin həyəcanlanmağınıza 

səbəb oldum, ancaq sakitləşin, hər şeyi olduğu kimi sizə danışa-

cağam. Bağışlayın, sizin adınız nədir? 

- Jalə. 

- Jalə, özünüzü ələ alın. Sizə 6 il əvvəl dostumun başına 

gələn bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. Bu əhvalat, səhv etmi-

rəmsə, bilavasitə sizinlə bağlıdır. 

Mən Füzulinin mənə danışdıqlarını nəql etməyə başladım. 

Jalənin gözlərindən axan aramsız yaş damlaları istər-istəməz 

məni də kövrəltmişdi. Mən çətinliklə özümü ələ ala bilirdim. 

O, üzümə baxmadan, başını əlləri arasına alıb, səssiz-sə-

mirsiz ağlayırdı. Körpə isə heç bir şey başa düşməyərək bu səh-

nəni öz körpə düşüncəsi ilə seyr edirdi. Son cümləni deyib qur-

taranda elə bil ki, çiyinlərimdən ağır bir yük götürüldü. 

Qonşum başını qaldırıb soruşdu: 

- Dostunuzun adı Füzuli, sizin adınız isə Natiqdir, elə 

deyilmi? 

- Deməli, siz onun adını da bilirdiniz? 

- Bəli, siz bir-birinizə müraciət edəndə eşitmişdim. Eh!.. 

Sizdən nə gizlədim, mən də ona vurulmuşdum. İndi bunu sizə 

etiraf edə bilərəm, bu vaxta kimi hamıdan gizli saxlasam da... 

Kupedə lal bir sükut hökm sürürdü. Ancaq qatarın təkərlə-

rinin yeknəsək və cansıxıcı taqqıltısı eşidilirdi. Körpə mürgülə-

yirdi. Jalə onun üçün yer düzəltdi. Onun şirin mışıltısı eşidilmə-

yə başladı. Jalə hələ də dinmirdi. Lakin mən bilirdim ki, o danı-

şacaq və mən yəqin ki, qəmli bir hekayətin dinləyicisi olacağam. 

Yenə də sükutu mən pozdum: 

- Sizin rayona gedirəm. Rayon mərkəzindəki orta 

məktəbin işini yoxlamağa. 

- Mən indi həmin məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyirəm, 

- nəhayət, Jalə sözə başladı. – Riyaziyyat fakültəsində qiyabi 

oxuyuram. Artıq ikinci ildir ki, işləyirəm. Orta məktəbi bitirdi-

yim il instituta qəbul ola bilmədim. Sonrakı il sənədlərimi riya-

ziyyat fakültəsinə verdim. Qəbul olundum. Həmin il rayonu-
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muzdan riyaziyyat fakültəsində oxuyan qızlardan öyrəndim ki, 

hər ikiniz qəbul olunmusuz. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. 

Bir neçə dəfə Füzuliyə yazmaq istəmişdim. Özüm də bilmirəm 

məni yazmağa qoymayan, mənə mane olan nə idi. Sonra eh… 

kaş qəbul olmayaydım. İlk dəfə sessiyaya gələndə onu gördüm. 

Füzuli gözəl bir qızla şirin söhbət edə-edə, gülə-gülə 26-lar ba-

ğından keçib instituta doğru gəlirdi. Əvvəlcə buna o qədər də 

əhəmiyyət vermədim. Lakin sonra da onları bir yerdə tez-tez 

görürdüm. 

Jalə dərindən köks ötürdü və susdu. Jalə səhv etmirdi. 

Mən, Füzuli və Məntiqə ilk gündən dostluq etməyə başladıq. 

Bütün sessiya imtahanlarına biz üçümüz bir yerdə hazırlaşırdıq. 

İnstitutda bütün tələbə və müəllimlərin hamısının bizim dostlu-

ğumuzdan xəbəri var idi. Hamı da bizə qibtə edirdi. Mən bunu 

Jaləyə deyəndə o elə görkəm aldı ki, mən qısqanclığın çox mə-

həbbətləri məhv etdiyini və hələ də edəcəyini düşündüm. İçimdə 

qısqanclığa qarşı bir düşmənçilik hissi baş qaldırdı bu anda. 

Bəli, qısqanclıq məhəbbət üçün ən böyük bəladır. Onun bir qur-

banı da Jalə olmuşdur. 

- Mən hər dəfə sessiyaya gələndə Füzulini görürdüm, lakin 

özüm onun gözünə görünmürdüm. Nə qədər çətin və işgəncəli 

olsa da, onu unutmağa çalışırdım. Ondan uzaq olanda buna nail 

ola bilirdim. Elə ki, Bakıya gəlirdim, hər şey təzədən başlayırdı. 

Jalə üzünü mənə çevirib dedi: 

- Xahiş edirəm, məni düzgün başa düşün, bəlkə də qadının 

öz həyatı barədə ilk dəfə söhbət etdiyi adamla bölüşməyinə siz 

başqa cür baxarsınız. Amma bunları mən yalnız sizə danışa bi-

lərdim, başqa heç kimə. İkinci kursda oxuyanda ailə həyatı 

qurdum. Rayon xəstəxanasında işləyən bir həkimlə. İki il sonra 

yoldaşım məni atdı. O, təcrübəyə gələn tibb bacılarından biri ilə 

evləndi. 

İndi Jalənin görkəmindən yazıqlıq yox, ciddilik, bir üsyan-

karlıq yağırdı. 
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- Eh, indi həkimlərdə də bir etibar qalmamışdır. Cərrah idi. 

Həm cismən, həm də ruhən kəsmək, yarmaq, doğramaq onun 

peşəsidir. İnsanlara qarşı inamımı tamamilə az qala itirmişdim. 

İndi yeganə təsəllim və ümidim Füzulidir. 

- Deməli, siz onu hələ də unutmamısınız? 

- Yox, yox, mən öz balaca Füzulimi deyirəm, - deyə Jalə 

titrək barmaqları ilə körpənin yumşaq saçlarını oxşadı. 

- Siz öz oğlunuzu Füzuli adlandırmısınız. Siz onu belə 

sevirmişsiniz? 

- Natiq, sizdən xahiş edirəm, bizim bu təsadüfi görüşümüz 

haqqında ona heç bir şey deməyin. Qoy o heç bir şey bilməsin 

və birdəfəlik unutsun. Mən artıq onun sevgisinə layiq deyiləm, 

onun bu qədər… 

Jalə sözünü tamamlaya bilmədi. Hönkürtü ilə ağlamağa 

başladı. Onu sakitləşdirmək mənasız idi. Mən sakitcə kupedən 

çıxdım. Məni sabah yoxlayacağım məktəb, öz işim yox, tama-

milə başqa şey düşündürürdü. Hər şeyi Füzuliyə danışım, ya da-

nışmayım…? (90), (91). 

 

        

   Gəncə, hospital 

      1972-ci ilin payızı 
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Sferik peyzaj 

 

Qış hər tərəfi ağ kürkə bürüyüb, özü də gizlənib, elə bil qış 

yuxusuna gedib. Hərdən oyanıb hər yanı çovğuna, borana tutur, 

sonra yenə sakitcə mürgüləməyə başlayır. Düşünmək olardı ki, 

heç bir qüvvə onu bu yuxudan, bu ətalətdən ayıra bilməz. 

Var imiş belə bir qüvvə!.. Heç qüvvətli də deyilmiş bu 

möcüzə! Həlim nəfəsli, zərif, incə, kövrək, gözəl-göyçək, ecaz-

kar, naz-qəmzəli, cazibədar, şux, nərmənazik bir ülviyyətdir bu 

qüvvə. Yaz imiş bu qüvvə, ilk bahar!.. 

Qış onu görəndə azca diksinən kimi oldu. Yazın xəfif gü-

lümsəyən zərif çöhrəsi qışın gözlərini qamaşdırdı. Geniş açdı 

gözlərini qış, o pərinin üzünə heyranlıqla baxdı, baxdı… Qəlbinə 

hərarət doldu qışın. Başını qaldırdı, təkcə görməklə kifayətlən-

mədi, yazı eşitmək istədi. Həzin, qəlb oxşayan nəğməsini. Kürkü-

nü soyunmağa başladı özündən ixtiyarsız. Məftun-məftun yazın 

tamaşasına qalxdı. Yazı qucmaq istəyi baş qaldırdı qəlbində. 

İşvəkar yaz isə öz əməlində idi. Qış ona nəsə demək istədi, 

onu dindirmək, danışdırmaq xəyalına düşdü. Ona gül-çiçək bağış-

lamaq, könlünü açmaq istədi. Ağacların, kolların çiçəyi yaza gül 

daməti-qış hədiyyəsi oldu. Axan sular, oxuyan quşlar, cücərən 

yaşıl yarpaqlar yazı dindirib-danışdıran şirin qış ləhcəsi oldu. 

Yaz qışın dinib-danışmaq istəyinə aydın təbəssümü, ba-

şının güclə seziləcək hərəkəti ilə, sərin mehlə cavab verdi. 

Qış cəsarətə gəldi, yaza yaxınlaşmağa başladı. Yazın da 

ona tərəf gələ bilməsi üçün onun yoluna yaşıl otlardan, gül-çi-

çəkdən əlvan naxışları günəş şüaları altında göz oxşayaraq bərq 

vuran xalı döşədi… Beləcə iki həsrətli addım-addım, göz-gözə 

bir-birinə qovuşdu. Qış yazı bağrına basdı. Qış yazın qoynunda 

uyudu, yaz onu ağuşunda gizlətdi… 

Gizlətdi… Və çöhrəsi işıqlı, siması aydın, əli nurlu-bərə-

kətli, barlı-bəhrəli, qaməti yaraşıqlı, qoynu səfalı, sözü-söhbəti 

odlu-alovlu bir gəlin oldu, bir ana olmağa hazırlaşdı… Əlinin 

bərəkəti ilə zəmi və tarlalara, çöllərə, kol-kosa, ağaclara, yaylaq-
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lara, dağa-daşa, bir sözlə hər yana nur ələdi. Bu əlin bərəkətin-

dən bütün canlılara, ən çox isə təbiətin sevimli övladı insana pay 

düşdü. Hamı ismətli gəlin yazın sinəsi bərəkətli yay ana olmağı-

na heyranlıqla sevinirdi. Hər kəs onun bərəkətli əlindən öpür, 

göz üstə qoyur, qarşısında baş əyirdi… Yay beləcə ömrünü sü-

rür, öz töhfələri ilə övladlarını boya-başa çatdırırdı… 

Nəhayət, vaxtında gələn qocalıq bəxtəvər ananın seyran-

gahlarına yavaş-yavaş əl gəzdirməyə başladı.  

- Sən ömrünü bəxtiyar yaşadın, - dedi anaya ömrün payızı.  

- Yerini yeni nəslə vermək vaxtı çatıb. Qoy indi də övlad-

ların yeni dövran haqqında özləri düşünsünlər. Həyatın-təbiətin 

davamını onlara öyüd-nəsihətlərinlə irsən miras qoyursan. Başı-

uca, alnıaçıq həyatdan köçürsən – ədəbi ana təbiətdə, öz yerində 

məskən salmaq üçün… 

Və beləcə payız çox söylədi ananın qulağına, onu əbədi 

həyata hazırladı. Ana ağrısız-acısız, həyatdan razı halda öz yeri-

ni təmənnasız qızıl payıza verdi. 

Payız isə toy-büsatına, nazü-nemətinə, var-dövlətinə çox 

güvənmədi, öz hökmranlığına çox bel bağlamadı. Dünyanı tutub 

durmayacaqdı ki… Həm də axı onun sərt, məğrur, lakin ədalətli 

qapıbir qonşusu var idi. Başa düşürdü ki, hay-küy salmaqdan bir 

şey çıxmaz. Hayqıran küləklərin tufanı, dəryaların şahə qalxıb 

kükrəyən dalğası çox keçməz ki, ram edilər. Sülh, əmin-aman-

lıq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində ömür sürsələr, mehriban yaşa-

salar ana təbiət də razı qalar və bu dörd qonşunu əbədi ya-

şadar… (81). 

 

        

 Bakı, 1997 
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Həzrət (Həsrət) Baba əfsanəsi 

 

Belə nəql edirlər ki, qədim zamanlarda bu yerlərdə bir ana, 

bir də oğul yaşayırmış. Onlar halal zəhmətlə dolanar, yetirənə 

xeyir-dua edərdilər. Oğul hər axşam yorğun-arğın çöldən qayı-

danda onu evdə gülərüz, nurani ana siması qarşılayardı. Oğlu-

nun da ağrı-acısı canından çıxar, yorğunluğunu tezliklə unudar-

mış. Onlar bir yerdə ananın açdığı süfrənin bərəkətindən yeyib 

doyar, hərə öz iş-gücündən danışar, sonra da yıxılıb yatardılar 

ki, yenə zəhmətə qatlaşa bilmək üçün sübh tezdən yuxudan dura 

bilsinlər. Bu minvalla ana-bala ömür-gün sürər, gün-güzəran ke-

çirərdilər. 

Bir gün axşam oğul çölçülükdən qayıdıb evə gəlir. Ana 

şama aş bişiribmiş. Oğul sərin su ilə yuyunur, bardaş qurub süf-

rə başında oturur. Bismillah deyib, ananın hazırladığı aşdan do-

yunca yeyir. Razılıqla ananın nur saçan üzünə baxır. Ana oğlu-

nun minnətdarlığına cavab olaraq munis və həlim əlini oğlunun 

başına çəkir. Ana və bala sifətlərində xoş bir təbəssüm yerlərinə 

girib yatırlar. Amma, bu, nə isə qeyri-adi təbəssüm, ilahi bir şə-

fəq idi elə bil… bu şəfəq onların yuxulu çöhrələrində də oyna-

yırdı… 

Səhər oğul durub çarığını ayağına geyinib evdən çıxanda 

çarığının ucuna bir bişmiş düyü yapışdığını görür… Sinəsindən 

dağ-daşı lərzəyə gətirən bir ah qopur. 

- Ey dili-qafil, gör mən nə günah işlətmişəm. İnsan oğlu-

nun qan-təri ilə bir ilə hasilə gətirdiyi neməti-bərəkəti tapdala-

mışam. Mənim cəzam ölçüyəgəlməzdir. Bundan belə mən insan-

ların gözünə görünə bilmərəm! 

El-oba xəbər tutmamış oğul o yerləri tərk edir. Dağlara 

tərəf üz tutur. Ayağı tutduqca gedir. Az gedir, çox gedir, insan 

ayağı dəyməyən uca dağlara gəlib yetir. İlin hər fəslində qar-buz 

əskik olmayan bu yerlərin insan izi görmədiyini yəqin edən oğul 

burada özünə məskən salır. Bu yerlərin zinəti olan dağ kəlləri, 

başqa vəhşi heyvanlar və quşlar bu pirani cavana səcdəyə gəlir, 
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bir təhlükə hiss edəndə ona pənah gətirirlər. Bu yerlər iqlimcə 

çox sərt olduğuna görə yaşıllıqdan çox kasıb idi. Hər ot, ağac bu 

uca və soyuq dağlar diyarının sərtliyinə dözməzmiş. Oğul gəzib-

dolandığı bu yerlərdə az-çox rastına düşən otların toxumlarını 

yığır, ağacdan xış düzəldir, dağ kəlləri ilə yer şumlamağa başla-

yır. Bu yerlər isə daş-qayalar imiş. Gəncin inadkarlığı, zəhməti 

bu sərt daşları muma döndərir, onları xışla şumlaya bilir. Daşlar 

arasında səpilən toxumlar alın təri ilə suvarılır, qurd-quşa qismət 

olmur, vaxtı-vədəsi gələndə cücərib bar verir. Bax, beləcə əmə-

yin bəhrəsi ilə gənc burada özünə güzəran qurub dolanmağa baş-

layır, günahından keçmək üçün daim Allah-təalaya dua edir. 

Oğul burda qalsın, sizə kimdən xəbər verim, yazıq anadan. 

Bir axşam keçir, oğul gəlmir, iki gecə keçir, yenə gəlmir oğul. 

Beləcə ana gözü yolda qalır, oğlundan xəbər bildim deyən ol-

mur. Gözünün yaşı qurumaq bilmir ananın, amma ümidi də öl-

mür onun. Ayağına çarıq geyir, əlinə əsa alır ana. El-el, oba-oba, 

diyar-diyar gəzib, oğul deyib fəryad çəkir, dad diləyir ana. Dağ-

lar-daşlar, çaylar-sular, quşlar-heyvanlar dilə gəlir, əsən külək 

haray qoparır, yol göstərir, bələdçi olur anaya. Oğul, oğul, ay 

oğul! – deməkdən dili qabar olur ananın, daş-kəsək ayağını, di-

zini kəsib qanadır, gündüz qızmar günəş, gecə şaxta-ayaz əlini-

üzünü qarsayır, canını sazaq üşüdür onun. Ancaq oğul həsrəti 

ananı yolundan saxlaya bilmir. Nəhayət, ana gəlib çıxır oğlu 

məskən saldığı başı qardan örpək örtən sıldırım dağlara. Dağla-

rın zirvəsinə az qalmış qulağı səs alır ananın. Vücudunu titrədir 

bu səs onun, doğma gəlir bu hənirti ona. Oğlunun imiş, yəqin, 

bu səs. Bir an ayaq saxlayıb qulaq kəsilir ana bu səsə. Yuxarıla-

ra, zirvəyə, ucalığa üzünü tutur ana. Aman Allah… möcüzə 

idimi bu?! Yox!.. Ana səhv edə bilməzdi. Kəlləri haylayıb yer 

şumlayan oğlunu bu döşə çıxanda gözü alır ananın… 

Köksündən bir nida qopur onun: 

- Oğul, ay oğul! Həsrətindən gözüm yolda qalan oğul, ay 

oğul!.. – deyib, qəşş edir ana… Oğul həsrəti ilə döyünən bir 

ürək – ana ürəyi vüsal sevincinə dözə bilmir, əbədi susur… 
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- Ana!.. – fəryadı dağı-daşı titrədir. Yerdə heyvanlar ayaq, 

göydə quşlar qanad saxlayır. İnsanlara gəlib çatır bu fəryad. On-

lar əlləri dağa tərəf uzana qalmış ananı, bir əli ilə anaya doğru 

uzanmış, o biri əli xış dəstəyində olan, gözləri anaya zillənib 

açıq qalmış oğulu – bu iki həsrətlini haqq dünyalarına çatdıqları 

yerlərdəcə dəfn edirlər. 

Deyirlər o vaxtdan insanlar bu qəbirlərə Həzrət nənə, Həz-

rət baba ocağı deyirlər. O vaxtdan başı qardan heç vaxt əskik 

olmayan bu dağ Baba dağı adlanır. Barlı-bəhərli, bərəkətli ana 

torpağımızın ən səfalı yaylaqlarından, ən dilbər guşələrindən biri 

olan Baba dağına hər il yaylağa gələnlər, burdan yolu düşən hər 

yolçu bu iki sinədağlı həsrətlinin – əvvəl ananın, sonra isə oğlu-

nun qəbirlərini ziyarət etməyi özlərinin ən müqəddəs borcu he-

sab edirlər. Adlarını tutub bura ziyarətə gələnləri isə Allah xoş 

niyyətlərinə heç vaxt naümid qoymamışdır. (84; 10). 

 

      Bakı, 1998 
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Epidemiya

 

 

Şəhərin adamla gur yerlərindən biri… Belə yerlərdə son 

vaxtlar daimi məskən salmış dilənçiləri çoxları müşahidə edirlər. 

Bu yerdən  keçəndə gözüm təsadüfən bir çox zahiri əla-

mətləri ilə dilənçilərdən fərqlənən bir qocaya sataşdı. Tünlükdən 

bir qədər aralıda dayanmışdı, əyin-başı səliqəli idi, çoxları kimi 

bilərəkdən dilənçi kökünə salınmamışdı. Simasında da qəribə bir 

işıq var idi. Dillə heç kimdən heç nə diləmirdi. Azca başını sinə-

sinə əymişdi. Bir nəfərin ona yanaşıb nəzir verdiyini görməsəy-

dim, kimi isə gözlədiyini zənn edərdim. Gizli bir maraq oyandı 

məndə bu qoca dilənçinin şəxsiyyətinə. Ona yaxınlaşdım, əlim-

də hazır tutduğum pulu ona uzatdım. Aldı, amma hamı kimi xe-

yir-dua da etmədi. Bu mənim marağımı bir az da artırdı. Geri 

qayıtdım və qocaya müraciət etdim: 

- Siz başqa dilənçilərdən fərqlənirsiniz, bir qədər ürkək, 

bir qədər xəcalətli görünürsünüz, dillə heç kimdən heç nə dilə-

mirsiniz, heç kimə xeyir-dua və təşəkkür də etmirsiniz. Zahiriniz 

də dilənçilikdən xeyli uzaq görünür. 

Azca başını qaldırdı və gizli bir qürurla: 

- Mənimlə mükalimədən peşman olmamış yolunuzu da-

vam etdirin, - dedi. 

Bu sözlər mənim marağımı bir az da qıcıqlandırdı. 

- Peşman olsam belə, sirli şəxsiyyətinizə marağımı gizlədə 

bilmirəm və sizinlə mükalimə mənim üçün çox maraqlıdır. Niyə 

dilənirsiniz, necə oldu ki, dilənçi oldunuz? 

- Sizin kimilərin maymaqlığından dilənçiliyi özümə peşə 

etdim. 

- Bu nə deməkdir, bu da bizə «sağ olun»uzdurmu? Dilən-

çilik nə vaxtdan peşə sayılmaqdadır? 

                                                 
      


 Yazı «Könül» qəzetinin 2005-ci il  13, 14, 20, 22, 23 nömrələrində 

«Dəhşətli epidemiya: Dilənşilik» adı altında H.Milat imzası ilə çap olun-

muşdur. «H» hərfinin «haş» adını tam yazıb imzanı sağdan sola oxuduqda  

T.Alimşah alınır. 
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Dilənçi Əli kişinin cavabını sizə söyləməmiş bir haşiyə 

çıxmaq istəyirəm. Əli kişinin dilənçiliyi «peşə» adlandırması 

əvvəllər şahidi olduğum bir əhvalatı xatırlatdı mənə. 

...Kənd ağsaqqalı, ruhani təhsili görmüş çox hörmətli 

Cabir kişi (Cabir Behbud oğlu – A.G.) ilə maşınla Xıdır Zündə 

baba pirinin (qeyd edək ki, bu dağı «Beşbarmaq» adlandırmaq 

üçün heç bir əsas yoxdur!) yanından ötərkən çoxları kimi maşını 

saxlatdırıb yolun qırağında oturan qadınlara (o zaman hələ məs-

cid tikilməmişdi) nəzir verdik. Cabir kişi bu iş üçün bizi danladı. 

- Siz, sözsüz ki, ocağın hörməti xatirinə nəzir verirsiniz. 

Lakin nəzir o zaman qəbul olunar ki, o, həqiqətən yaxşı tanıdığı-

nız ehtiyacı olan kəslərə, şəxsiyyətini təhqir etmədən təqdim 

olunsun. Siz isə tanımadığınız insanlara, özü də dilənçiliyi özləri-

nə peşə etmiş insanlara nəzir verirsiniz. Bununla da onları ələ-

baxımlığa öyrədirsiniz. Onlar isə  bu zəhmətsiz gəliri ehtiyaca 

yox, harınlığa, yaramaz işlərə, bəzən isə cinayət işlərinə sərf edir-

lər. Deməli, savab qazanmaq əvəzinə, günaha batmış olursunuz… 

Əli kişi sözünə davam etdi: 

- İxtisasca jurnalistəm, dilənçilikdən yazmaq istəyirdim. Bu 

sindromu daha dərindən öyrənmək üçün, onların həyatına daha 

yaxın olmaq üçün dilənmək qərarına gəldim. Fikirləşirdim ki, 

kifayət qədər məlumat əldə etdikdən sonra bu «əyləncə»mdən əl 

çəkərəm. İnsanın özünü belə bir işə məcbur etməsi ən böyük 

təhqirdir. Lakin marağım qüruruma qalib gəldi. Həm yazıq gör-

kəm almaq üçün, həm də tanışlarımın məni tanımaması üçün 

görkəmimi dəyişdim. Ən az tanışa rast gələcəyim «ən varlı» 

idarələrdən birinin qarşısında bir küncdə gəlib durdum. Azca vaxt 

keçmişdi ki, bir polis buradan uzaqlaşmaq əmrini verdi. Bundan 

sonra isə bir nəfər mənə yaxınlaşdı, xeyli pul verdi, sonra isə 

çıxıb getməyimi məsləhət gördü. Təəccüblə soruşdum ki, niyə 

gedim? Xeyli aralıda dayanan, lakin mənim hələ görmədiyim bir 

dilənçini göstərdi və dedi ki, bura o dilənçinin «ərazisidir». 

Xeyli təcrübə qazandıqdan sonra mənə məlum oldu ki, 

həmin adamı göndərən polis imiş və dilənçilər dünyası idarə 
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olunan bir mafiyadır, bu peşəkarlar şəbəkəsi aşağıdan yuxarı 

kimlərəsə «dolya» verir və bu «dolya»da ərazi polis inspektorla-

rının və onların rəislərinin də payı vardır. 

Təbii ki, belə bir şəbəkə ehtiyac üzündən, dilənənlərin 

çoxluğu üzündən yaranmamışdır. Bunu peşə edən, qazanc mən-

bəyinə çevirənlər tüfeyli və haramzadalar, bunun «çiçəklənmə-

si» üçün şərait yaradanlar isə, xətrinizə dəyməsin, sizin kimi 

maymaqlar və özündən razı, nəzir verməyini reklam edən, im-

kanlarını həm də bu formada nümayiş etdirənlərdir. Kimi yuxu 

görür, başına sadağa olsun deyə, kimi çətinə düşəndə, kimisi əli 

gətirəndə əlini cibinə salıb kimə gəldi «nəzir» verir. Sizsiniz bu 

milləti dilənçiliyə, ələbaxımlığa öyrədən. Sizin verəcəyinizə 

ümid olmazsa bu dilənçilər ordusu bu məmləkəti başına almaz-

dı. Harama öyrənən işbazlar da sizin maymaqlığınızın sağlığına 

eyş-işrət içərisində yaşayır, həqiqətən ehtiyacı olan dilənçilərin 

hər vasitə ilə bir tikə çörəyini, kiçicik ümid yerini zalımlıqla, 

əzazilliklə uf demədən, vicdan əzabı çəkmədən əlindən alırlar. 

Əli kişinin haqlı ittihamı çox ağır olsa da tamamilə real, 

çılpaq bir həqiqət idi! 

Marağım üzündən mənə xoş olmayan bir vəziyyətə düşdü-

yümü dərk etsəm də bu müdrik dilənçiyə marağım artdı və ma-

raq qarışıq bir hörmət hissi də baş qaldırırdı məndə. 

- Mən sizi «iş»inizdən ayırsam da sizinlə söhbətimi davam 

etdirmək istərdim. 

- Oğlum, mən özüm söylədiyim mexanizmin bir hissəsi 

olsam da mafiyaya qoşulmadım. 

Amma Rəşad Nurinin «Dodaqdan qəlbə»sində olduğu 

kimi məqalə yazmaq istəyi ilə başladığım məşğuliyyət tədricən 

vərdişə çevrildi və müntəzəm məşğul olmasam da sonralar ya 

ciddi ehtiyac və ya bu aləmdə hansı yeniliklər olması ilə bağlı 

maraqlar məni zaman-zaman dilənməyə sövq edir. 

- Bəs heç özünüzü qınadığınız, özünüzə nifrət etdiyiniz 

vaxtlar olurmu?  

- Soruşun ki, bu hisslər heç  sizi tərk edirmi? 
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- Bəs niyə məşğul olursuz? 

- Çətindir məşğul olmaq, amma düşünəndə ki, cəmiyyəti-

mizdə dilənçilik kök salıb elə dərinliklərə işləyib ki, biz dilənçi-

lərin peşəsi bir çox başqalarının «peşə»si yanında toy bayramdır, 

bax onda dilənməkdən utanmıram. Biz heç kimin cibinə  girmi-

rik, son qəpiyini əlindən almırıq, çalıb-çapmırıq, evlər, ailələr 

viran qoymuruq, can almırıq. Biz insanların ancaq öz xoşları ilə 

verdiyi aza qane oluruq, zorakılıq etmirik. 

Əli kişinin dərdi təzələnmişdi. O, artıq sakitcə danışa 

bilmirdi, ehtirasla, qəzəb dolu bir ehtirasla danışırdı. 

- «Başqaları» dedikdə kimi nəzərdə tutursunuz? 

- Xisləti dilənçilikdən daha cılız adi və ən yüksək vəzifə 

sahibi olan vətəndaşlarımıza hər sahədə azmı rast gəlirik? Bayaq 

dediyim kimi, belələri təkcə özləri dilənsəydilər, dərd yarı idi. 

Dərd burasındadır ki, belələri öz naqis əməlləri ilə bu məğrur 

xalqı da dilənçilik girdabına sürükləyirlər. Ən dəhşətlisi isə bu-

dur ki, xalqın aqilləri, alimləri, elm adamları, müəllimləri, hə-

kimləri belə harın nadanların qanmazlığı üzündən ehtiyac içində 

yaşamağa məcbur olur, çıxılmaz vəziyyətlərinə dözə bilməyib 

intihar edirlər. Lakin zəmanə ilə barışıb vəzifəli dilənçilərin yo-

lunu tutanlar da olur. Mən də elmi iş yazırdım. Başa çatdıra bil-

mədim... Nadanların və namərdlərin əli ilə salındığım vəziyyət 

ürək yanğısı ilə məni əsil ziyalılara üz tutmağa məcbur edir:  

- Mənim kimi iradəsiz və aciz olma! Sən ən nəcib bir peşə 

sahibisən. Sən zəhmət, ləyaqət təcəssümüsən! Sın, qırıl, tökül, 

uzan öl, amma, Allah xatirinə, əyilmə! Heç kim, heç nə səni əyə 

bilməsin! Zəmanə nadanlarına əyilmək isə ikiqat ayıb, ikiqat gü-

nah, ikiqat cinayətdir! Allah xatirinə əyilmə! Qoy haqsızlıq haq-

qı dizə gətirməsin! Dilənmə! Ləyaqətlə yaşamağa qoymurlarsa, 

ləyaqətlə ölmək ki, sənin əlindədir. Ləyaqətlə öl ki, bu cür Ölü-

münlə yaşayasan, alim, müəllim, ziyalı adını yaşadasan. 

Kişi kimi yaşayıb, kişi kimi ölən Xudu Məmmədovlar 

olub bu dünyada! Tofiq İsmayılov, Çingiz Mustafayev, Salatın 

Əsgərova, Fərman Kərimzadə, Hamlet Xanızadə, Ülvi Bünyad-
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zadə kimi və neçə belə mərdlər kimi əyilmədən ölməklə əbədi 

yaşamaq haqqı qazanmaq seçilmişlərə nəsib olur! 

Dilənmə! Dilənmə!.. Dilənib yaşamaqdan kimə nə fayda? 

Öyrətmə bu xalqı dilənçiliyə! Adətə, ənənəyə çevirmə ələ ba-

xımlılığı, acizliyi, mütiliyi, əskikliyi!.. Millətin nişanəsinə, əlamə-

tinə, xarakter xüsusiyyətinə çevirmə bu çirkabı, bu murdar ləkə-

ni!.. Dilənçilik tarixən milli xaslıq, milli mənsubluğumuza tama-

milə yad bir hərəkət olmuşdur. Qeyrətimiz çeçen çocuqlarına da 

artıq bəlli olub, ələ baxımlılığımızı qoy bilməsinlər heç olmazsa!..  

Dikəl, qəddini düzəlt, məğrur dayan! Dikəlmək vaxtıdır. 

Vətən Var! Vətən dərdi çəkən oğullar var! Yaşamağına dəyər! 

Yox, əgər dayanmağa taqətin yoxsa, qaməti düz şah palıda bən-

zə, ayağından biçilmiş kimi yıxıl, uzan, öl! Öl, palıd kimi! 

Ziya işıqdır. Ziyalı işıq saçmalıdır, şam tək əriyib yox 

olunca. Amma əriyib yox olmağı ilə yox olmamalıdır Ziyalı işı-

ğı. İşıqlandırdıqlarının işığı ilə həyatını davam etdirməli, yaşa-

malıdır. Allahın yer üzü üçün qürur, vüqar, ləyaqət, ziya rəmzi 

seçdiyi Şeyx Nizami kimi! 

Dilənmə! İşığı zülmətə bürümə! İşığı ləkələmə! Dilənmək 

əvəzinə qəlbinin təpərinə qeyrəti, qolunun gücünə nifrəti silah 

et! Bu qeyrətlə, bu nifrətlə iblis düşmən üstünə get, səni dilən-

çilik girdabına sürükləyən ifritədən can qurtar, dilənçilikdən 

qurtul! Sızıldama, inildəmə, ufuldama, acizliyinə boyun əyib 

dilənmə! Hayqır, üsyan et! Qəlbinə nüfuz edən şeytanı qov, 

murdar düşmən üstünə şığı, səni zəlil edən səbəbi yox et! Allaha 

şükür ki, indi arxanda dura biləcək Vətən, onun sükanını düzgün 

saxlayan xalqın, millətin var!   

Dilənçiliyin məişətimizə əbədilik daxil olmaq üçün mey-

dan oxuduğu bir vaxtda heç olmazsa sən ləyaqətini saxla, dilən-

mə! Soruşacaqsan ki, mümkünmü bu? Söyləyirəm, mümkündür! 

Qulaq as, sənə dilənməyən ləyaqət sahiblərindən və dilənən im-

kan sahiblərindən bir neçə söz söyləyim.  

Bu yaxınlarda yolum bir elm məbədinə düşmüşdü. Binası 

bir vaxtlar gördüyüm görkəmini itirmişdi. Ətrafda yaradılan 
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cah-cəlalın fonunda çox miskin görünürdü. Divarlarında uçuq-

sökük yerlər var idi. Təzə vurulmuş suvaqla bunları ört-basdır 

etmək cəhdi də göz qabağında idi. Düşündüm ki, yəqin institut 

yerini dəyişib, buranı da hansısa kommersiya strukturuna verib-

lər, onlar da başlayıblar təmirə. Qayıtmaq istəyirdim ki, içəridən 

burada işləyən bir tanış çıxdı. Başa düşdüm ki, köçürülməyib. 

İçəri keçdim. Burada da könül oxşayan bir mənzərə yox idi. Di-

rektorun iş otağına daxil oldum. Otağın yuxarı başında orta yaşlı 

bir insan əyləşmişdi. Səmimi və mehriban görüşdük...   

... Otaq soyuq və yarıqaranlıq idi. Professorun əynindəki 

kostyum təmiz, səliqəli, lakin nimdaşt idi. Bunun səbəbini mən 

yaxşı bilirdim. Bu professor heç vaxt «dillənməmişdi» və dilən-

məmişdi! 

Xeyli söhbət etdik zəmanənin gərdişindən. Mənə elə gəldi 

ki, ... otaq işıqlıdır, gur işıqlı! İstidir, zəngindir! Səbəbini başa 

düşdüm: Ziyalı əyləşmişdi bu otaqda! Ziyalı və zəngin! Müdrik-

liyi, zəkası, elminin hərarəti və ziyası ilə ətrafa işıq və hərarət 

paylayırdı. Amalı, əqidəsi, iradəsi, mənəviyyatı, daxili zəngin-

liyi ilə otağı bəzəyirdi... 

Ziyalı dillənməlidir! Nəsə istəmək üçün, nəsə ummaq üçün, 

dilənmək üçün yox! Dillənməlidir, çünki düşünən bir beyin, de-

yən bir dildir! Dillənməlidir ki, miskin görkəm alıb dilənməsin! 

Dilənmək yoxsulluğun, kasıbçılığın, çarəsizliyin əlaməti 

deyildir; mənəvi düşkünlük, rəzillik, acizlik əlamətidir, alçalma-

ğı, əyilməyi ləyaqətsizlik hesab etməmək əlamətidir. Belə yolla 

ailə saxlamağı şərəf hesab edənlər də var. Şüarları da budur ki, 

«ailəsini dolandırmaq üçün kişi hər şeyə əl ata bilər». Yəni, öz-

gəsinin pulu ilə öz arvadına ... almağa da??... Bir vaxtlar belələ-

rinə «əllilik filankəs», «yüzlük filankəs» deyərdilər, indi «dollar 

filankəs», «müsyö filankəs», «yardım qutusu filankəs», «can 

qurban deyən filankəs» və neçə-neçə belə «filankəslər» deyirlər. 

Bunlardır dilənçi! Yolda duran dilənçidən daha şərəfsiz! Belələri 

var-dövlət xətrinə şəhid ailələri üçün, çadırda doğulub «yaşa-

yanlar üçün» nəzərdə tutulmuş humanitar yardım payını 
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«shop»larda və «market»lərdə satdırar, karyera üçün şəhidini 

tramplin kimi ayağının altına alar, əlində bayraq edib hər qapıya 

düşər. Bu isə dilənçiliyin xəstəlik kimi xroniki hala keçmiş 

formasıdır, epidemiya əlamətidir. 

…Çadırda doğulub böyüyən bir millət çocuğunda hansı 

vətənpərvərlik hissi ola bilər. Bu Vətən onun üçün nə etdi ki, bu 

uşaq bu Vətəndən üz döndərməsin?!  Belə «vətəndaş»da Vətən 

təəssübü ola bilərmi? Öz körpə vətəndaşını Vətəndən üz döndər-

məyə məcbur edənlər dilənçi və xain deyilmi? 

…Xocalı qaçqınlarından bir qrupu birinci dəfə Ağdamda ti-

kintisi başa çatmamış bir binada yerləşiblərmiş. Buradan da təkrar 

köçürüləndə yolda kiminsə yadına düşür ki, bir gəlin üç körpəsi 

ilə binada qalıb. Qayıdıb onları olduqları yerdə, gəlini acından 

huşunu itirmiş, körpələri isə yarıcanlı onun ətrafında tapırlar. 

Məlum olur ki, bu gəlinin atası, qardaşı və övladlarının 

atası onun kimi neçə gəlinin namusunu qorumaq üçün namərd 

düşmənlə üzbəüz qisas günündə qəhrəmanlıqla həlak olmuşlar. 

Hərə bir tikə çörək üçün bir idarə qapısı döydüyü günlərdə na-

musunu qoruyarkən canını əsirgəməyənlərin qeyrət, ləyaqət, şə-

rəf və mərdliyini əskiltməmək, ucuz tutmamaq üçün bu gəlin 

heç yerə üz tutmamışdır.  

- Namusunu qorumaq üçün ölümə gedən kişilərin namusu-

nu qoruduqları qadın, qız, ana, bacı necə onların müqəddəs ru-

hunu təhqir edib kiməsə əl aça bilər?! Körpələrimlə ac qalıb öl-

mək satqın və namərdlərin qapısına ayaq açmaqdan daha uca de-

yilmi? Namusumu həyatları bahasına ona görə qorumadılar ki, 

mən bu müqəddəsliyi ucuz tutub gödənim üçün ona ləkə gəti-

rim. Acından ölmək daha şərəflidir!.. - söylədi bu gəlin. 

Sözünə əməl edən bu başı örpəklini çoxları görüb. Amma 

heyif ki, hamı, xüsusilə başıpapaqlı dilənçilər görməyiblər. 

Görsəydilər bəlkə papaqlarının altında bir az kiçilərdilər... 

Torpağı, namusu qorumaq üçün şirin canı qıymayanlar əl 

açıb dilənməyi də ar bilməzlər. Qeyrətlilər ölüb ölkədə biqeyrət-

lər sərgərdan dolaşanda dilənçilik də adi hal alıb tüğyan edər-
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miş. Halbuki dilənmək, ələ baxımlılıq bizim xalq üçün heç vaxt 

milli xarakter xüsusiyyəti, əlaməti, nişanəsi olmayıb. 

… İkinci dünya müharibəsi dövründə nitqində və məişə-

tində «dilənçi» anlayışı olmayan Respublikanın şimal kəndlərin-

dən birinə yad adam gəlib çıxır. Dilənmək məqsədilə gələn bu 

adamın məramını başa düşməyən, acından ölməmək üçün qapı-

qapı gəzməyi ağlına gətirməyən kənd camaatı onu «şpiyondur», 

- deyə tutub idarəyə təhvil vermişdilər... 

Allah xatirinə, qoy heç olmazsa bu bölgələrdə bu bədnam 

və yad «dilənçilik» kəlməsi yenə də yad olaraq qalsın! 

Ləyaqəti qorumaq üçün körpələrinə görə evini qızındır-

maq məcburiyyəti gələndə heç kimə ağız açmamaq üçün əlyaz-

malarını (oxuyun: köksünün hərarətini) yandırıb Mərdlər! Ələ 

baxımlılıq mərdi şərəfsiz edər! Məmməd Araz ucalığının bir əl-

çatmazlığı da onun əyilməzliyində, ləyaqətini qorumağında de-

yilmi? M.Araz qoltuğuna sığınıb karyera qazananlar simasız və 

şərəfsiz dilənçi deyilmi? İndi bir çoxları halal zəhmətə qatlaşıb 

kimdənsə asılı olmamaq baş ucalığı əvəzinə arsızlığı, dilənçilik 

damğası, ləkəsi, bədnamçılığı, əskikliyi, rüsvayçılığı, əxlaqsızlı-

ğını seçdilər. «Şuşa», «Qarabağ», «Turşsu» və buna bənzər ad-

larda müxtəlif müəssisələr açıb bir təhər baş girələməyi qeyrət-

dən hesab etmək dilənçilik «bədnamçılığı» deyil, bəs nədir? Az-

çox qeyrəti qalanlara belə şeylər «Murovdağ»ı zirzəmidə yerləş-

dirən dilənçilər kimi damğa üstündən damğa, yara üstündən yara 

vurmaq deyil, bəs nədir? O «Laçın koridoru»nda da bu «Laçın 

koridoru»ndakı əməllərin sahibi olublarsa, onda biz düşməni kə-

narda niyə axtarmalıyıq?!   

Ermənistandakı və Qarabağdakı dədə-baba Azərbaycan 

torpaqlarını qoyub gələnlər, bəli, məhz qoyub gələnlər (nə fərqi 

var kimin günahı üzündən), bələdçi və döyüşçü kimi qabağa dü-

şüb düşmən üstünə getməklə Azərbaycan və azərbaycanlıları bu 

bədnam və şərəfsiz damğadan xilas etməkdənsə, gözləməyi (nə-

yi və kimi? - məlum deyil) üstün tutursa, bu dilənçilik deyilmi? 
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Azərbaycan torpağında onun xalqı hesabına imkan və sə-

lahiyyət sahibi olanların əksəriyyəti öz oğlanlarını  Azərbaycanı 

qorumağa göndərmək əvəzinə onları hərbi xidmətdən uzaqlaşdı-

rır və bu işə Azərbaycanın taleyi üçün bir başa məsuliyyət daşı-

yan hərbi komissarlıqları və Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli  

məsul işçilərini də sövq edirlər. Bu, parazit həyat tərzi, rəzillik 

və əsil dilənçilikdir. 

İqtidarda olanlardan və ya bu məmləkətin qanını sorub im-

kan sahibi olanlardan bircəciyinin oğlu orduda xidmətdə ac, pal-

tarsız, ayaqqabısız, bit-birə içərisində əziyyətlər və xəstəliklərlə 

üz-üzə gəlsəydi, yəqin ki onda orduya qayğıdan söhbət gedərdi. 

Ordunun, Vətən keşikçilərinin problemlərindən xəbər 

tutmaq, onları həll etmək əvəzinə, doymuş məhlul alınana qədər 

tayfabazlıq, yerliçilik, şəxsi münasibətlər (oxuyun: yalmanmaq) 

baxımından vəzifələrin bölüşdürülməsi və bu yolla da harınlayıb 

gözü ayağının altındakı torpağı görməmək və ya əli ilə verib 

ayağı çatmadığı torpaqları yağı tapdağına çevirmək dilənçilik və 

rəzillik deyil, bəs nədir? 

Anlamaq lazımdır ki, qiyamət onda qopacaq ki, işdən 

çıxarılan doymuş məhlul elementləri ilə qalanlarının mənafeləri 

toqquşacaq. Və ya ən dəhşətlisi isə onda olacaq ki, haqsızlıq zül-

mündə əzilənlərdən kimsə iqtidara gələ! Bax, onda qardaşın qar-

daşla üz-üzə durduğu kərbəla və ya çaldıran döyüş meydanına 

çevriləcək tarixin başıbəlalı Azərbaycanına yazıqlar olsun! 

Belə olacağına şübhə edirsiz! Etməyin! Sədərək gömrük-

xanasındakı hadisələrlə bağlı naxçıvanlıların bir-biri ilə qarşı-

durması deyəsən doymuş məhlulun fəsadlarının ilk simptomu-

dur. Buna da şübhəniz varmı? Bu ki, reallıqdır! 

Ümidi yalnız əmək haqqına gələnlərin əmək haqqını yu-

bandırıb, bu vəsaiti öz xeyrinə dövriyyəyə buraxdırıb varlanan-

lar, xalqının ziyalısını, müəllimini, həkimini, ahılını, körpəsini 

dilənməyə məcbur edənlər dilənçi deyil, bəs kimdir? 

Mərkəzi idarəsində işləyən məmurunun firavan yox, heç 

olmazsa normal yaşayışını təmin edə bilmirsə, belə səlahiyyət 
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sahibi dövlət, xalq mənafeyini müdafiə edərmi? Əgər xalq mə-

nafeyini müdafiə etmirsə onun adı nədir? 

Bu məmur acizliyindən və ya ləyaqətinə sığınaraq əlavə 

«qazanc» yerləri tapmayıb intihara məcbur qalırsa, bunun Allah 

qarşısında günahı bütün mümkün «qazanc» yerlərini öz mono-

poliyalarına çevirən üç-beş nəfər iqtidar qulluqçularının üzərinə 

düşmürmü? Öz məmurunu dilənçiyə və ya intihara sürükləyən 

səlahiyyət sahibi dilənçi deyilmi? Həcmcə harın, vəzncə miskin 

bir dilənçi?!. 

Başı papaqlısı müharibədə həlak olan iki körpə anası işlə-

yə bilmədiyindən dolanmaq üçün həyat yoldaşının yadigarı olan 

minik maşınını satıb pulunu faizlə kommersiya bankına qoyduq-

da, bank rəhbərliyi də yeganə ümid yeri olanların etibarını oğur-

layıb aradan çıxırsa, belə «bankir» ən şərəfsiz dilənçi deyilmi? 

Çox qəribədir, hər ağzını açan deyir ki, «Allah Prezidenti-

mizin canını sağ eləsin, torpaqlarımızı alıb qaytarsın, köçək ye-

rimizə-yurdumuza». Çox əcəb! Doğrudur, Prezident qarantdır! 

Lakin niyə bircə nəfərin ağzından çıxmır ki, «torpaqlarımızı 

qaytaraq (öz-özünə «qayıdar» yox, məhz «qaytaraq») və bu işdə 

Prezidentə («Prezidentimiz» ifadəsi də belələrinin dilində çox 

vaxt yaltaqlıq kimi səslənir!) kömək olaq, dayaq olaq, arxa olaq 

ki, O da sözündə, əməlində daha arxayın, daha hünərli hiss etsin 

özünü, arxadan arxayın Sərkərdə kimi düşmən qarşısına çıxsın! 

Başa düşmək vaxtıdır ki, hər şeyi ancaq Prezidentdən ummaq, 

gözləmək, onu meydanda tək qoymaq deməkdir. Təkcə sözü-

müzlə yox, əməlimizlə biz ona kömək olmalıyıq ki, O da bizə 

arxayın olsun!  

Əgər əlinizdən bir iş görmək gəlmirsə, Allah xatirinə heç 

olmazsa Prezidentə mane olmayın! Xalqı dilənçiliyə, ələbaxım-

lığa öyrədib başına gələnləri bilərəkdən ona unutdurmağa çalış-

mayın! Bu da dilənçilikdir. Əsil mənəvi və cismani dilənçilik. 

Tez-tez efirdən eşidirik:  

- Arz (məhz arz) edirəm ki, tezliklə o qorxaqlar torpaqla-

rımızdan çıxsın, biz də öz ev-eşiyimizə qayıdaq. Ya da: 
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 - Qoy erməniləri torpaqlarımızdan it kimi qovsunlar, o 

gün toy-bayram eləyəcəyəm. 

Təbii ki, gözəl arzulardı. Amma çox qəribədir, deyilişlərin 

əksəriyyətində öz yaxasını qırağa çəkmək meyli duyulur. Az-az 

eşidirik ki, «qələbə üçün hər birimiz hazırıq» və «bunun naminə 

iş görməyə hazırıq». «Qovaq», «çıxaraq», deyən azdır. Elə bil 

çoxu kimdənsə, haradansa, nədənsə möcüzə gözləyir... Bilmək 

vaxtı çatıb ki, bu möcüzəni özümüz yaratmalıyıq. 

Bir şeyi başa düşmək lazımdır ki, bu «dinsiz», «qorxaq», 

«tülkü», «cəllad», «faşist» deyə uzaqdan söydüyünüz erməni 

elə-belə torpağı boşaldıb bizə deməyəcək: 

- Vah mən lap qorxdum! Ara türk qardaş, başına dönüm, 

səhv etmişəm, bağışla. Gəl qayıt öz evinə-eşiyinə. 

Yalvarmaqla donuz darıdan çıxmaz! - deyib atalar. Donu-

zu qovan oğul gərəkdir Vətənə. Səndən hərəkət, məndən bərə-

kət! - deyib müqəddəslər. 

Bu torpaqda başı uca gəzmək üçün qəflət yuxusundan 

oyanması gərəkdir Vətən oğlunun! Oyansın ki, dilənib bir qarın 

çörək tapıb qəflət yuxusuna gedib bu milləti bədnam etməsin! 

Dilənməsin! Əyilməsin! 

Allah xatirinə, torpaq, qeyrət, namus, ləyaqət, şərəf xatiri-

nə, düşdüyümüz vəziyyətlə barışıb Dilənməyək! 

Son vaxtlar Azərbaycanda «etnik azlıqlar» məfhumu işlə-

dilməyə başlanıb: türk, kürd, tat, talış, ləzgi, avar, udin (uti), in-

giloy, rus, gürcü, yəhudi, fars, demokrat (iran mühacirləri məna-

sında), həmşəri, yeraz, graz, sədərəkli, düdəngili, naxçıvanlı, 

ordubadlı, qarabağlı, qalalı, dağlı, xızılı, sovetskili, içərişəhərli, 

Bakılı, kəndli, Şəkili, rayonlu, çuşka, kəndçi - daha nə bilim 

kimlər. Azərbaycanda yaşayan bu sadalananların heç biri heç 

vaxt tarixən özlərini Azərbaycansız düşünməmiş və «etnik az-

lıq» olduqları onların heç ağıllarına da gəlməmişdir. Çox qəribə-

dir, bunlar «etnik azlıq» olanda bəs «etnik çoxluq» kim olur? 

Azərbaycanda ki, böyük qardaş yoxdur?! Azərbaycan xalqı bü-

tünlükdə etnik azlıqlardan formalaşmışdır. 
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Fikrimizcə, «etnik azlıq» məfhumunun harada işlədilmə-

sindən (xüsusilə Azərbaycanda) asılı olmayaraq, bu, yalnız bir 

məqsəd güdür: separatizmin acı toxumunu səpmək, insanları 

qarşı-qarşıya qoymaq. Normal dövlətdə mövzu baxımından yal-

nız bir məfhum olmalıdır: vətəndaş! Xalqı parçalamağa cəhd 

göstərənlər isə xaindir, xalq düşmənidir. Belələrinə öz xalqını 

satmaq üçün külli miqdarda var-dövlət vəd olunur. Bu da dilən-

çilikdir, mənəvi dilənçiliyin ən tünd rəngdə təzahürü! 

Təəssüf ediləcək haldır ki, bizdə əqidə barışmazlığının 

əsasında ağıl, düşüncə tərzi, şey və hadisələrə münasibət fərqi, 

siyasi fikir ayrılığı deyil, imkan və səlahiyyət əldə etmək xatiri-

nə tayfabazlıq, yerliçilik, şəxsi sədaqət və mənafe nümayişi 

üçün yarınmaq, yalmanmaq kimi anlayışlar durur. Ona görə də 

əqidə barışmazlığı qan düşmənçiliyi xarakterini almışdır. Bunlar 

isə ziyalılıq deyil, cahillik, cılızlıq, nadanlıq və vəhşilik əlaməti-

dir, xırda hisslər «yüksək ideallığı» qulu olmaq dilənçiliyidir. 

… Şəhid adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı məsələ qaldırıl-

dığını bilən rayon icra hakimiyyətinin məsul işçisi bu məsələnin 

icra vəziyyətini öyrənmək üçün hara zəng etməyin kifayət etdi-

yini çox gözəl anladığı halda qoca şəhid anasını Bakıya göndə-

rirsə bu dilənçilik deyilmi? Şəhərə gəlib şəhid anası olduğunu və 

nə üçün şəhərə gəldiyini taksi sürücüsünə söyləyən, hansı idarə-

ni axtardığını deyən sərnişin ananı bilə-bilə bütün şəhəri gəzdi-

rən və son pulunu əlindən alan sürücü dilənçi deyilmi?.. 

Gərək şahidi olaydınız ki, bağçaya oğlunun adı bir qədər o 

istədiyi vaxtdan gec verildiyinə görə şəhid atası hökumət idarə-

sində işləyən günahsız adamları hansı rənglərlə çirkaba batır-

maqdan usanmadı... 

Orada erməniyə qoyub gəldiyi türk əcdadının gorunu söy-

dürdüyünün, təhqir etdirdiyinin təəssübünü çəkmək əvəzinə er-

məni tutmayan yerlərə şəhid övladının adını verdirmək üstündə 

açdığı biabırçı həngamələrə, göstərdiyi səhnələrə, təşkil etdiyi 

və qurdurduğu məhkəmələrə ar olmamaq dilənçilik deyilmi? Bu 

ki, rəzillikdir. 
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Böyük Nizamilərin, Fizulilərin, Cuvarlinskilərin və daha 

kimlərin adını götürüb şəhid adı qoydurmaq cəhdlərinə nə ad 

qoymaq olar? Bəzən iki şəhid tayfasının eyni bir müəssisəyə ad 

verdirmək üstündə müharibəsi şəhid adına da, bu gün belə şəkil-

də yazılan millət, xalq tarixinə də hörmətsizlik, mənəvi düşkün-

lük, əxlaqsızlıq deyilmi? 

Bəlkə son qoymaq vaxtı çatıb bu adqoyma kampaniyasına? 

Hansı hünərimizi əbədiləşdiririk axı? Bəlkə torpaqları düşmənə 

qoyub gəlmək əskikliyini əbədiləşdiririk? İş o yerə çatıb ki, bəzən 

necə həlak olduğu məlum olmayanların da adını əbədiləşdirmək 

cəhdləri edilir. Bəsdir! Bir ayılın, bir durun! Ayıbdır axı… 

İllərlə mənzil həsrətində olan yeni order alanların  mənzi-

lini zəbt etmək, özü kimilərin çoxlarının yayda günün istisində 

yandığını, qışda soyuğun sazağında  donduğunu bilə-bilə 12 nə-

fərlik qaçqın ailəsinin hər birinə bir mənzil zəbt etmək nə ada 

layiqdir?  

Şəhid adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı neqativ və ikrah 

doğuran halların aradan qaldırılması məqsədilə onların ruhunu 

yüksək tutan «20 Yanvar qurbanlarına», «Torpaqlarımız uğrun-

da şərəflə həlak olanların xatirəsinə» adlı möhtəşəm, əzəmətli və 

müqəddəs abidə ucaldılması daha yaxşı olmazdımı? 

Səhər tezdən müşahidə etdiyim mənzərə: körpə uşağını bu 

tezlikdə özü ilə Şəhidlər xiyabanına iş yerinə gətirməyə məcbur 

qalan süpürgəçi qadın: 

- Buraya gəl, it səni yeyər. Camaat uşağını gəzməyə çıxara 

bilməyir, bunlar isə it gəzdiriyerlər! Özü də deyirlər səfirlikdə 

işləyir. 

… Həmin it gəzdirənləri görən ərəblər işarə ilə onlara 

məscidi və qəbiristanlığı göstərmiş, əllərini göyə qaldırmış və 

yenə işarə ilə - «burada olmaz» işarəsini göstərmişlər.  

Pul alıb Şəhidlər xiyabanında it gəzdirmək və «müxtəlif 

tədbirlər» keçirmək üçün razılıq verən polis işçisi dilənçi deyil-

mi? Daha hansı millət xarici qonaqların şahidliyi ilə qəbiristan-
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lıqda - müqəddəslərinin məzarlığında it gəzdirilməsini qəbul edə 

bilər? 

Həmin gün televiziyada Şəhidlər xiyabanında (Kirovun 

heykəlinin yerindəki meydanda) uşaq rəqs kollektivinin rəqsi 

nümayiş etdirilir. Nə vaxtdan qəbiristanlıqda dua oxutdurmaq 

əvəzinə konsert vermək adəti yaranıb? 

… Bir ananın çıxışından: 

- Şəhid anasıyam, oğul itirmişəm. Bizə qayğı göstərib 

beynəlxalq yardım verirlər. Bunu təşkil edənlərə və gətirənlərə 

canım qurban! Deməli, qazanlarımız qaynayacaq! 

Bu dilənçilik, dilənçiliyi təbliğ, dilənçiliyi təqdir deyil, bəs 

nədir? Buna nə ad vermək olar, rəzillikdən başqa. Xəcalətdən 

ölüb yerə girməkdənsə maddi yardım hesabına dolanmaqla fəxr 

etmək, tədbiri həyata keçirənlərin isə bundan özünü reklam üçün 

istifadə etmək ənənəsi rəzillik və dilənçilikdir. Gedib bir şərəfli 

əməyin qulpundan yapışmaq əvəzinə əlacsıza ünvanlanan huma-

nitar yardımı almaq və ya bu yardımı «paylamaq»la məşğul olub 

özünə topdağıtmaz gün-güzəran qazananlar dilənçi deyil bəs 

nədir? Kommersant?! 

… Xocalı faciəsindən sonra bir qadın telejurnalist və ope-

ratora müraciətlə deyir: - Qardaş, kişilər vuruşmağa getmirsə 

bizə silah versinlər, biz özümüz gedək. Nə özləri gedir, nə də 

bizə silah verirlər. Torpaq isə getdikcə daha çox tapdanır... 

Ləyaqət, qeyrət, namus budur. Bunu isə az, çox az təbliğ 

edirlər. Eyni ad günləri məclislərini təkrar-təkrar televiziyada 

verməkdənsə hərbi vətənpərvərlik mövzusunda müntəzəm proq-

ramların sayını artırmaq doğru olmazdımı? 

… Bir abituriyentin dediklərindən: - Ərim şəhiddir, mənim 

üç uşağım var. Məni instituta götürmürlər, belə də şey olar? 

- Neçə bal toplamısınız? 

- Sıfır bal. 

- Bura maddi yardım paylanan yer deyil, axı! 

- Fərqi yoxdur. Məni instituta götürmək borcunuzdur, 

Prezidentimiz tapşırıb...  
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Şərhə ehtiyac varmı? 

Qapı-qapı gəzib «şəhid ailəsiyəm, seyidəm, bir nəzir ve-

rin!» deyənlər təkcə dilənçi deyildir, onlar «seyid» müqəddəsli-

yini təhqir edənlərdir. Çünki hamı bilir ki, hər ağır seyidin ruzi-

sini Allah onun öz qapısına gətirir. Onun öz evinin qapısından 

çörək üçün çıxmağına ehtiyac yoxdur. 

Belə yalançı «seyid»lər isə çox vaxt qaraçılar kimi oğrular 

üçün «navodçik» rolunu öz öhdəliklərinə götürməkdən də çiyrən-

mirlər. Belə dilənçilik isə «dilənçi» adına da ləkə gətirməkdir… 

İndiki dilənçilər də həqiqi dilənçiyə bənzəmirlər, onlarda 

«dilənçi etikası» da yoxdur. «İndiki dilənçilər» quldur kimi yol 

kəsirlər, şəhərdə elə yer yoxdur ki, onların yolunu kəsməyəcə-

yindən arxayın olub piyada keçmək mümkün olsun. 

Bax, budur mənəvi dilənçilik! Şəhid adından istifadə et-

mək, onu ucuzlaşdırmaq, ruhunu təhqir etməkdir. Şəhid adından 

şəxsi mənafeləri, məqsədləri üçün müxtəlif formalarda istifadə 

etmək artıq eybəcər bir tendensiyaya çevrilməkdədir. Elə bil 

kimlərsə qaçqın, köçkün, şəhid adından istifadə etməyi milli 

ləyaqətsizlik səviyyəsinə qaldırmaq, milləti şərəfsiz etmək proq-

ramını həyata keçirmək məqsədilə əldən-ayaqdan gedir. 

Zəmanəmizdə «köçkün», «qaçqın» və «şəhid» ailəsi ol-

maq, bu adla fəxr etmək, ondan istifadə etmək dəb düşüb elə bil.  

Axı, «Köçkün» məfhumu birtərəflilik, könüllülük, planlı-

lıq, məqsədlilik assosiasiyası da yaradır (öz istəyi ilə dağa, yay-

lağa köçmək, arana köçmək, şəhərə və ya kəndə köçmək,  və s.), 

«qaçqın»da isə qorxaqlıq, müqavimətsizlik, zor olmadan qaç-

maq var. 

Burada «qoyub gəlmiş», «qovulmuş», «didərgin» məf-

humları daha uyğundur. Çünki ilk anda təsəvvürümüzdə «aqres-

sor» obrazı canlanır. Müştərəklik, qarşılıqlılıq, ikitərəflilik oxu-

nur bu sözlərdən. Qoyub gəlmək varsa məcbur edən var, qovul-

muş varsa, qovan var, didərgin düşən varsa, didərgin salan var. 

Bir sözlə məcburiyyət, zor, zorakılıq, zalımlıq oxunur bu sözlə-

rin arxasından! Doğrudur, «qoyub gəlmə»də də yaddan çıxar-
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maq, unutmaq, özxoşunalıq ola bilər; məsələn pul yaddan çıxa 

bilər, qab yaddan çıxa bilər. Amma heç kim torpağı, yer-yurdu, 

el-obanı, ev-eşiyi, doğma ocağı unudub, yaddan çıxarıb, yaxud 

öz xoşuna qoyub gəlməz! Qoyub gəlməyi indiki halda heç kim 

də bu mənada başa düşməz. Ona görə də yerlilərə münasibətdə 

gələnlərə «didərgin», «gəlmə» demək daha doğru ifadə olardı. 

İndiki halda «Məcburi köçkün»lük də qondarma məfhumdur.  

Belə məfhum hər hansı bədbəxt və ya təbii fəlakətlə bağlı olduq-

da işlədilsəydi bəlkə daha doğru olardı. 

…Bilmirəm, çoxları kimi «xalqım» deməyə haqqım çatır-

mı? Çatırsa övladın kimi, çatmırsa yad kimi, amma dost kimi 

təəssübkeşliklə haray salıram: 

- Ulu xalq, özünü dilənçi kökünə düşməkdən qoru! Dilən-

mə, əyilmə, müti olma, qalx! Qalx, özünə bax! Qalx ki, dikələ-

sən! Deyirlər sən özünə qayıdanda Böyük olursan! Qalx, «deyir-

lər»in həqiqət olduğunu sübut elə! Ayağa qalx, Azərbaycan, 

Səni ayağa qaldıra biləcək, uğurlu sabaha apara biləcək oğulla-

rın olduğunu bütün dünyaya sübut və bəyan et! 

Əli kişi hərarətlə bir nəfəsə söylədi bunları… 

Və birdən ayılan kimi oldu və soruşdu: 

- Hə, niyə belə təəccüblə baxırsan, yoxsa dilənçi belə söz-

lər deyə bilməz? Deyə bilər, özü də bundan da daha sərt! Bircə 

şeyə təəssüf edirəm, mənim kimi düşünənlər dilənçi kökünə salı-

nıb, amma haqqında bəhs etdiklərim isə xalqın taleyi ilə istədiyi 

kimi oynayan imkan və səlahiyyət sahibləri olublar! «Porno», 

«ujas», «ölüm saçan», «narko» filmlərin nümayişi ilə beynini, 

mənəviyyatını zəhərləmək, yubkaların ətəyini və ətəyinin yarığı-

nı daha çox yuxarı qaldırmaq, yuxarıdan aşağı isə kürəyini və si-

nəsini, ortadan göbəyini daha çox çılpaqlaşdırmaq, yaraşdı-ya-

raşmadı əyninə zorla şalvar keçirib bərk yerin kartofuna bənzər 

eybəcər cismini gözə dürtməklə daha çox «cazibələri»ni nüma-

yiş etdirməkdə bəhsə girmək mənəvi düşkünlük, əqli deqradasi-

ya, qərbin əxlaqsız meyllərinə aludə olmaq dilənçiliyi deyil, bəs 

nədir? Belə şeylər adi insanların əməli deyil, bəzi imkanlı və sə-
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lahiyyətlilərin şüurlu və planlı satqınlığı və dilənçiliyidir. Anası-

nı, müəllimini, həkimini dilənçi kökünə salan bəzi səlahiyyət sa-

hibləridir. Amma bütün bunları dərk edə-edə mən ümidlə yaşa-

yıram. Bilirsənmi, niyə? 

- Yox! 

- Onda müqəddəslərin bir dialoqunu xatırladım sənə. 

... Bir dialoqdan: 

- O dua edən bəndəyə çox zəndlə baxdın! 

- Ömrünə lap az qalıb. 

- Nə işlə məşğul olsa  daha çox qazanar? 

- Oxusun, elm öyrənsin! 

Müqəddəslərin bu qədər yüksək qiymətləndirdiyi peşənin, 

məşğuliyyətin mahiyyətini anlaya bilməyən kəslər gec-tez öz cə-

zalarını alacaqlar. Öz xalqının qeyrətli, namuslu, təəssübkeş, 

oxuyub elm öyrənən övladlarının əli ilə! Bax, onda maddi dilən-

məyə ehtiyac olmayacaq, mənəvi dilənçilik isə həyat tərzimiz-

dən alaq otu kimi çıxarılıb atılacaq, «dilənçi» sözü leksikonu-

muza yadlaşacaq və lüğətimizdən çıxarılacaq! 

Əli müəllimə daha bir sualımı verdim: 

- Heç bir daxili vicdan əzabı olmurmu dilənəndə, bunu adi 

məşğuliyyət kimi qəbul edə bilirdinizmi? Axı hər bir cəmiyyət-

də dilənçilik təqdir olunmayan ləyaqətsiz bir əməl kimi qiymət-

ləndirilir. 

- Bu suala yuxarıda qismən cavab vermişəm. Görünür 

həmin cavab səni qane etməyib. Yaralı yerimə toxundun, daha 

ətraflı açıram üzüntülərimi: 

- Adət edənə kimi, vərdişə çevrilənə kimi əvvəl-əvvəl çox 

çətin olur, daxilən əzilirsən. Sonralar qismən vərdiş etsən də, 

daim səksəkədə olursan, tanışlara rast gəlməkdən həmişə qor-

xursan, qınaq baxışları altında əriyib yox olursan, neçə dəfə 

ölüb-dirilirsən. Daha sonra tamamilə olmasa da, bu da keçir, bir 

növ arsızlaşırsan. Bax, ictimai qınağın sənin üçün fərqi olmadığı 

bu məqamın yetişməsi əsl dəhşətdir… Bu dəhşəti yaşamaq… 

mənəvi ölümdür. Sən canlı meyitə çevrilirsən… 
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Əli müəllim bunları deyəndə sarsıntı keçirmiş insanlar 

kimi əsirdi… 

- Əli müəllim, dilənçilik girdabına düşənlərin içərisində 

sizi ən çox hiddətləndirən torpaqlarımızın verilməsi ilə bağlı 

alverçi-dilənçilərin olduğu aşkar hiss olunur. Amma torpaqlar 

barədə mənim içimdə bir nikbinlik var. El arasında belə bir de-

yim var: Filankəs daşı götürüb atıb öz ayağının üstünə! Erməni-

lər də bu dəfə daşı götürüb atıblar öz ayaqlarının üstünə. Uduz-

duqlarını, necə deyərlər, ağını çıxartdıqlarını özləri də başa dü-

şürlər, daşın dəyməyinin ağrısından qıvrılırlar, sadəcə etiraf et-

məyi ar bilirlər… Bilirlər ki, nə Azərbaycan, nə də türk dünyası 

bu namərdliklərini həzm etməyəcəkdir. Ermənilər olanlarını da 

itirə bilərlər! 

- Ay sağ ol! Elə mənim də belə ehtirasla danışmağımın sə-

bəbi özümüzü ayıq olmağa, sərvaxt durmağa çağırmaqdır da… 

Aramızda dilənçilər çoxluq təşkil etməsə də kifayət qədərdirlər. 

Sayıqlığımızı bircə an itirsək, başımızın altına yastıq qoyub 

arxadan vurmağa məqam gözləyərlər, satarlar!.. Allah xatirinə 

hər an sərvaxt dayanaq, sayıqlığımızı itirməyək. Dövlətçilik xa-

tirinə sıx birləşək, bir yumruq olaq!.. 

… Əli kişi ürəyini boşaltdı. Onunla xudahafizləşib ayrılan-

da qəlbimdən bir dilək keçdi: Söylədikləri ilə hərəkətinin ziddiy-

yətləri burulğanında yelkənsiz qalmış bu müdrik dilənçinin - Əli 

müəllimin adını çəkmədiyi müqəddəslərin hörmət-izzəti xatirinə 

allah bizim xalqın işıqlı gələcəyə olan ümidini qırmasın!… (92). 

        

      Bakı, 26.07.1999-cu il 
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Ərsağ (Arsak

) əfsanəsi 

 
   Qarabağdan qara ləkə olmaz,  

   Xocalıdan betər əskiklik 

  

Dağların ətəklərində sanki onların ovcunun içində yerləşən 

kəndə də son baharın solğun rəngləri axşam günəşinin köndələn 

ilıq şüaları altında xüsusi ahəng alıb alov dilləri kimi hər tərəfi 

sarı, narıncı, qırmızı rənglərlə boyanmış bir tabloya bənzədirdi. 

Gecələr bu rənglərə düşən qırov səhər günəşinin şüaları altında 

daha əsrarəngiz, təkrarsız və ən əsası isə sakit və əmin bir mən-

zərə yaradır.  

Ovucun içi nə qədər ilıq, mehriban, rahat və etibarlı ola bi-

lirsə, bu kəndin abı-havası da belə idi. Kənd hər tərəfdən dağlar-

la qorunurdu. Kəndin küləksiz həlim və mülayim təbiəti olsa da 

bu dağların sərt qışının boz üzünü hamı görmüşdü və bu üzünü 

qəfildən göstərdiyinin də dəfələrlə şahidi olmuşlar bu yerlərin 

sakinləri. Əslində buralarda payızın düşməyi elə qışın gəlməsin-

dən də xəbər verirdi... 

… Ərdəm sabah meşəyə gedəcəyini axşamdan qərarlaş-

dırmışdı. Kəndin üst tərəfindəki dağ döşündəki talada qışa quru 

odun tədarükü görmüşdü. Onları gətirməyin vaxtı çatmışdı. 

Qəfil qış qapını almamış odun ehtiyatını da görmək lazım idi.  

Ərdəm təsərrüfatında səliqə-sahman olmasına xüsusi fikir 

verirdi. Həyətdə həm at saxlayırdı, həm də ulaq. Atı heç vaxt 

yükləməzdi. Bütün ağır işləri ulağı görürdü. Hər ikisini və təsər-

rüfatındakı başqa heyvanları – iribuynuzlu mal-qaranı, xırdadır-

naq qoyun-quzunu, itini, pişiyini, toyuq-cücəsini xüsusi qayğı 

ilə bəsləyirdi – kişinin tövləsindən çıxan mal-heyvanı da adına 

layiq görünməlidir, -düşünürdü. 

                                                 
      


 «Arsak» toponimi son antik və ilkin orta əsrlərdə şimali və qərbi Azər-

baycan ərazisində yaşamış avtoxton türkdilli Arsak qəbilələrinin adı ilə bağlı-

dır. (73; 41). 
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Kənddə hamı tezdən oyanırdı, Ərdəm də hər bir kənd ada-

mı kimi, səhər tezdən durmağa adət etmişdi. Təsərrüfatı olanla-

rın hamısı belədir. Mal-qaraya baxmaq məcburiyyəti tezdən 

qalxmaq vərdişi yaratmışdı hamıda. Sərt qış qapını alana qədər 

heyvanlar çöldə – bayırda dolana bilərdi, ona görə də hər gün 

səhər obaşdan mal-qaranı örüşə aparan naxırçıya, qoyun-quzunu 

isə çobana ötürmək lazım gəlirdi. 

Bunları görəndən sonra sevimli itini yedizdirdi. Toyuq-

cücəyə baxmaq arvad-uşaq işidir, - deyərdi. Evdə hamı tezdən 

durub, hərə bir işin qulpundan yapışmağa adət etmişdi.  

Qatır kimi hündür, uzunqıç, caydaq ulağını tövlədən çı-

xartdı. Boy-buxunu və gücünə görə sevimli ulağına Hünər adı 

vermişdi. Ulaq da bu ada adət etmiş və öz adını yaxşı bilirdi. 

Odun yükləmək üçün rahat olsun deyə palanın üstündən ağac-

dan xüsusi qaydada düzəldilmiş yəhərə oxşayan qaç bərkitdi. 

Qaç həm qayıdanda enişdə yükü sürüşüb ulağın boynuna düş-

məkdən qoruyurdu, həm də odun şələlərini bağlayan iplərin hey-

vanın dərisini yaralamaqdan. 

Fikirləşmişdi ki, hava yaxşı olsa meşədə bir az da odun 

ehtiyatı hazırlasın. Axşamdan yemək ehtiyatı hazırlayıb çantaya 

qoydurmuşdu. Bilmək olmazdı, bəlkə orda nahar etməli oldu. 

Çantasını və baltasını ulağın belindəki qaça bərkitdi, dəyə-

nəyini götürdü, uzaq yola gedəndə bir yol yoldaşı da bu dəyənə-

yi idi. Xüsusi zövqlə seçmiş və öz boyuna uyğun hazırlamışdı. 

Çoxdan onu gəzdirdiyindən ağac xüsusi rəng almış və pardaq-

lanmış kimi par-par parıldayırdı. 

Ulağın ovsarını da palana bərkitdi. Dönüb həyət-bacada 

hər şeyin qaydasında olduğunu yoxlayırmış kimi bir də göz gəz-

dirdi. Toyuq-cücəni  yemləyən gəlini yaxına gəldi, - Yaxşı yol, – 

dedi. Vəfalı iti onu götürməyəcəyini anlayıb incik zingildədi və 

üzünü çevirdi.  

Ya Allah! – deyib, yola tərpəndi, ulağı səsləyib qabağına 

qatdı. Çox ağıllı və zəhmətkeş ulaq yaxşı saxlandığından sahibi-

ni sözsüz başa düşür və hər istəyini səsindən və baxışlarından 
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anlayırdı. Çox yorğun və çətin yollarda da heç vaxt Hünəri mi-

nib onu incitməzdi. İndi də yolun yoxuşunu sakitcə çıxırdılar. 

Yol kənddən çıxıb kolluqla davam etdi. Sonra qalın meşəyə 

girdilər. 

Xeyli getdikdən sonra odun hazırladığı talaya gəlib çıxdı-

lar. Payız günəşi hər tərəfə öz solğun şəfəqlərini yaysa da göy 

üzündə buludlar ağır-ağır toplaşırdı.  

Bu yerlərin payızının ortalarında buludların xoşa gəlmə-

yən belə şəkildə qaynaşmağını yaxşı əlamət hesab etməsə də elə 

ciddi əhəmiyyət də vermədi Ərdəm. Fikirləşdi ki, axşama xeyli 

vaxtı var, ona görə aparacağı şələləri bağlayandan sonra bir az 

da odun tədarük etməyi qərara aldı. Canı istiləşmişdi, gördüyü 

işdən xüsusi zövq alırdı. Başı necə qarışmışdısa külək qalxdığını 

və qar gətirdiyini hiss etməmişdi. Qırma kimi qar dənələri bo-

yun-boğazına doluşanda qar yağdığının fərqinə vardı. Əlindəki 

baltanı doğradığı ağaca sancıb yaxasını qaldırdı, papağını aşağı, 

gözünün üstünə basdı. Küləklə sovrulan qar getdikcə şiddətlə-

nirdi. Ətrafda göz-gözü görmürdü. Şiddətli küləyin sovurduğu 

qarın və ağacların uğultusu içərisində qulağı canavarların səsini 

aldı. Səs-səsə verən canavarların ulartısı xeyli yaxınlıqdan gəlir-

di, hərdən külək bu səsi alıb uzaqlara aparsa da, səs getdikcə ya-

xınlaşırdı. Ulağını bağladığı ağac istiqamətinə dönüb baxanda 

onun qardan görünməz olduğunu başa düşdü. Təlaşla baltanı 

götürüb həmin səmtə qaçdı. Fikrindən keçirtdi ki, canavar ulağa 

hücum edə bilər. Amma səs əks tərəfdən gəlirdi deyəsən. Yenə 

arxayın olmadı. Bir necə addım da gələndən sonra ulağı gördü. 

Başını qaldırmışdı, qulaqlarını dimdik dikəltmiş, gözlərində bir 

təlaş var idi. Sahibini görəndə canındakı gərginlik, elə bil ki, bir 

az azaldı. 

Ərdəm başa düşürdü ki, bir az da vaxt itirsə çovğun, boran 

bu qayda ilə bir az da güclənsə buradan çıxa bilməyəcək. Payız 

günü qısa olur. Hər yeri qar örtmüşdü. Yolu tapmaya bilər. Od 

qalamadan belə havada meşədə qalmaq ölümə məhkum olmaq 

idi. Od qalamağa isə heç nə götürməmişdi. Çaxmaq daşı və qor 
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yox idi yanında. Ulağı yükləyib odun aparmaqdan daha söhbət 

gedə bilməzdi. Ümidi ulağa qaldı, bəlkə o yolu tanıya bilərdi. 

Yüklənməmiş olsa ulaq sürətlə qaçar və bəlkə qaranlıq düşmə-

miş kəndə çatardılar. Əlini atıb, ovsarı açmaq istəyirdi ki, cana-

var səsinin lap yaxından gəldiyinə döndü. Üç canavarın iki bala-

ca ayı balasını qovduğunu gördü. Balalar düz Ərdəmin üstünə 

gəlirdilər. Canavarlar onları haqlamaqda idi. Qeyri ixtiyari əlini 

dəyənəyinə apardı. 

Ulaq vəhşi heyvanların yaxınlaşdığını görüb dartındı və 

ovsar başından çıxdı. Azad olsa da heyvan da anladı ki, qaçsa 

canavarlara yem olacaq. Arxasını çox yoğun palıd ağacına söy-

kədi, ayaqlarına bərk dirənib üzünü canavarlara çevirdi, qorxu 

və təlaşla bərkdən anqırmağa başladı. Balaların yaxınlaşıb ağa-

cın gövdəsinin yanında onun ayaqlarının arasına girməyindən də 

ürkmədi. Elə bil başa düşürdü ki, canavarlar sahibi qarışıq dördü 

üçün də ümumi bəla idi, onların gözləri ölüm qığılcımları saçır-

dı. Daha iki canavar da qaçıb gəldi. Beşi də bir istiqamətdə qor-

xunc həmlələr edirdi, amma başı ağır toppuzlu dəyənəyə yaxın 

düşməkdən qorxub çəkilir, yenidən hücuma keçirdilər. Yerə 

dəyən dəyənəyin qaldırıldığı qarın altından balta göründü. Gö-

zünü canavarlardan çəkmədən sağ əlindəki dəyənəyi var gücü 

ilə qılınc kimi oynadan Ərdəm imkan tapıb göz qırpımında bal-

tanı da sol əlinə aldı.  

Canavarlar hiyləyə əl atdılar. Ağacı və ona sığınanları 

dövrəyə aldılar və dəyənək məsafəsində dairə boyunca hərəkət 

etməyə başladılar. Bir istiqamətdə həmlə edən canavarlara mü-

qavimət göstərmək daha asan idi. Canavarların hiyləsi vəziyyəti 

çətinləşdirdi. Bunu görən ayı balaları elə bil Ərdəmin fikrini 

başa düşdülər və çətinliklə olsa da ağaca dırmaşdılar. 

Qaranlıq düşsə də yer qarla örtüldüyündən Ərdəm cana-

varların ağ qarın üstündə hərəkətinə çox çətinliklə də olsa nə-

zarət edə bilirdi. Canavarlar isə əl çəkmək istəmirdilər, əksinə 

həmlələrində daha aqressivlik və həyasızlıq göstərirdilər. Ərdəm 

müşahidə etmişdi ki, böyük canavarlardan ikisi erkək, biri dişi-
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dir. Kiçiklər iki balalar idi, amma indi onlar da təhlükə ola bilə-

cək böyüklükdə idilər. Erkəklər qorxu bilmədən açıq həmlələr 

edir, dişi isə bir az hiyləgərlik göstərsə də, həmlələri daha gözlə-

nilməz və təhlükəli olurdu. Balalar az təhlükəli olsalar da ümu-

mi gərginliyin düşməməyinə kömək idilər. Daha cavan erkəyin 

növbəti dəfə dişini qıcıyıb şığıdığı anda dəyənəyin toppuzu onun 

boynunun dalından başını tutdu. Leşi dairədən kənara düşəndə 

zingiltisi kəsildi. O dünyalıq olduğunu düşünmək olardı. Bunu 

duyan yaşlı erkək elə bil ki, daha da quduzlaşdı. Ehtiyatı əldən 

verib daha qorxulu həmlələr edirdi. Ərdəmin boyu bərabəri 

tullanıb dişini qıcıyaraq göz-gözə duranda balta işini gördü. Bal-

tanı cəld işlətməyə və başını çəkməyə ani imkan tapmasaydı ca-

navar Ərdəmin sifətini ağzına alacaqdı. Həmin andakı çeviklik 

hər şeyi həll etdi. Öz ətaləti və baltanın gücündən canavar zərblə 

palıdın gövdəsinə dəydi və gövdədən bir az aralıda yerə düşdü. 

Vahiməli bir ulartı meşənin dərinliklərinə yayıldı. Dişini qıcımış 

dəhşətli bir şəkildə bədəni gərilib sustaldı. 

Elə bu vaxt azca aralıdan ayının səsi dağı-daşı lərzəyə sal-

dı. Dişi və bala canavarlar vəziyyəti belə görüb quyruqlarını pa-

çaları arasına qısıb sürətlə uzaqlaşdılar. Onların ayaqlarının tap-

tap səsi hələ də Ərdəmin qulaqlarından getməmişdi ki, az qaldı 

ayının pəncəsinə keçsin. 

Ayı balalarının çıxardığı çox qəribə səslər Ərdəmi onunla 

göz-gözə duran, gecənin qaranlığında qara qayaya oxşayan, 

ayaq pəncələri üstə qalxan ana ayının həyatı məhv edən həmlə-

sindən qorudu. Üz-üzə, göz-gözə qalmışdılar. Hər ikisinin qolla-

rı başları üstünə qalxmışdı. Ayı pəncəsi boş, Ərdəm isə əllərində 

dəyənək və balta. Hərəkətsizlik onları iki heykələ oxşadırdı. 

Ancaq bu zahiri sükunət idi. Hər ikisinin içində bir can qorxusu, 

bir qorxunc təlatüm vardı. Ayı öz balaları üçün qabağına çıxan 

hər şeyi bircə həmlədə məhv etməyə qalxmışdı. Balaları bircə an 

da gec səs çıxarsaydılar, və ya bu səsdə qorxulu notlar duyulsay-

dı, Ərdəmi bu qaranlıqda bu gözlənilməz hücumdan nə fəhmi, 

nə qolunun gücü, nə də əlindəki silahları qoruya bilməzdi. Ayı-
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nın gözlərindəki təlaş qarışıq qəzəb hələ sönməmişdi. Canavar-

larla vuruşdan çıxan Ərdəm isə yenidən daha dəhşətli qorxu ilə 

göz-gözə durmuşdu. Canındakı yaşamaq atəşi ilə səfərbər  olun-

muş güc-qüvvət hələ sakitləşməyə imkan tapmamışdı. Ayıdan 

özünü qorumaq üçün tam hazır idi. Hər ikisi təhlükəni duysa da 

balaların ona pənah gətirməsi faktorunun anlaşılmayan bir tərz-

də öz işini görməyə başladığını qeyri-şüuri şəkildə beynindən 

keçirə bilmişdi. Anladı ki, ayı ona daha dəyməyəcək… 

Qorxudan ayaqları çarmıxa yerə dirənmiş, gözləri hədəqə-

dən çıxmış ulağın anqırtısı bir andan çox çəkməyən yaranmış 

vəziyyətdən hər ikisini reallığa qaytardı. Ayı gözünü Ərdəmin 

gözündən çəkib, başını azca yana çəkdi. Balalar səs-küylə ağac-

dan düşüb, ana ayının yanında dayandılar. Ana başını aşağı salsa 

da, hələ də ayaq üstə idi.  

Ərdəmin gərginliyi azaldıqca özünə gəlirdi. Tər içində idi. 

Soyuğu yavaş-yavaş hiss eləməyə başlasa da nə edəcəyini bil-

mirdi. Daha kəndə qayıtmaqdan heç söhbət gedə bilməzdi. Ayı-

dan da hələ çox arxayın deyildi. Bunları beynindən keçirdikcə 

gərginliyi azalmağa başlayan qollarını yavaş-yavaş aşağı saldı. 

Yalnız indi yorulduğunu hiss etdi… 

Ağacın gövdəsinin dibində oturdu. Buna heç oturmaq da 

demək olmazdı. Əslində çökdü. Kürəyini və başını ağacın kötü-

yünə söykəyib gözünü yumdu. Külək qar dənəciklərini üzünə, 

boynuna, boğazına çırpırdı. Qeyri-şüuri hiss edirdi bunları. Nə 

edəcəyini düşünürdü. Dizlərini qucaqlayıb qarnına sıxan əllərinə 

nə isə ilıq bir şeyin toxunduğunu duyanda gözlərini açdı. Hər iki 

ayı balası qarşısında idi. Biri əllərini yalayırdı, o biri şalvarının 

ətəyindən dartmağa başladı. Ana ayı dörd ayağı üstündə durub 

üzü dağa, arxası ona tərəf dursa da başını ona sarı çevirmişdi. 

Ona baxdığını görən kimi başını yavaş-yavaş yuxarı-aşağı yellə-

məyə başladı. Ayıların hərəkətindən bircə şey anlaya bildi: bu 

bir çağırış, bir dəvət idi. Onu qəbul etməkdən savayı bir yolu 

yox idi. Qeyri müəyyən və təhlükəli olsa da bu, vəziyyətdən 

yeganə çıxış yolu idi. Çünki gecə bu çovğunda meşədə qalmaq 
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aşkar ölüm demək idi. Şaxta artıq iliyinə işləməyə başlamışdı. 

Yaş bədəni artıq titrəyirdi. 

…. Qalxdı. Ovsarını başına keçirib ulağı yedəyinə aldı, 

ayıların ardınca düşdü. Ana qabaqda, balalar isə az qala Ərdə-

min ayaqlarına dolaşa-dolaşa yanınca yavaş və ləngər ayı ad-

dımları ilə yeriyirdilər. Az sonra dikə söykənən yol, əgər buna 

yol demək mümkünsə, kolluğa keçdi. Kolluq seyrək olsa da, 

daşlıq idi. Ulaq üçün yerimək çətinləşirdi. Geridə qalanda ayılar 

dayanırdılar. Xeyli gedəndən sonra sıx kolluğun dağa söykənən 

yerinə gəlib çıxdılar. Ayılar kolluğun altına girdilər, Ərdəm də 

əyildi. Çox çətinliklə yeriyirdilər. Kolluqdan çıxdılar. Sağ tərəf 

üzü yuxarı dik daş qayalıq, sol tərəf isə üzü aşağı sıldırım yar-

ğan idi. Bir necə addım atandan sonra ana ayı sanki qayaya girib 

yox oldu. Amma qarda bu bir necə addımı keçmək müşkül mə-

sələ kimi görünürdü. Ayaqları sürüşsəydi hara uçacağını təsəv-

vür etmək mümkün deyildi. Balalar da növbə ilə keçdilər. Biri 

ana ayı kimi görünməz oldu. O biri bala başını geriyə tərəf çe-

virdi, çağırırdı. Dağ küləyin sürətini azaldırdı. Çığır o qədər dar 

və iti daşlıq idi ki, küləkdən müvazinəti itirmək qorxusu olmasa 

da hər dəqiqə sürüşüb aşağı uçmaq qorxusu var idi. Amma baş-

qa çarə qalmamışdı. Ovsarı ulağın palanındakı qaça bənd etdi ki, 

həm sərbəst olsun, həm də qayadan uçanda Ərdəmi də özü ilə 

aparmasın. 

Ya allah! – deyib, bir necə addım atdı. Ayağının altında 

qar yox idi. Bura mağaranın ağzı idi. Dərindən nəfəs aldı… 

Mağaranın ağzında dönmək üçün və ətrafında iki-üç nəfərin 

dura biləcəyi qədər yer var idi, az qala başı dəyəcəyi hündürlü-

yündə olan daş qaya çıxıntısı bu yeri örtürdü.  

Geri baxdı. Ulaq elə bil buna bənd idi. Cəldliklə aradakı 

məsafəni keçib, gəlib yanında dayandı. Mağaranın içi görünmür-

dü. Amma soyuq deyildi. İçəridən bəlkə də şam alovu ilə müəy-

yən edilə biləcək zərif bir hava axını duyulurdu. Başa düşdü ki, 

gecəni burada keçirmək olar. Donmaz soyuqdan. Elə bunları 

beynindən keçirmişdi ki, hənir duyuldu və ayı balaları ayaqla-
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rına dolaşmağa başladı. Biri pəncəsi üstə qalxıb dəyənəyi tutdu-

ğu əlini yaladı. O biri isə qəribə səslər çıxarıb arxadan onu ma-

ğaranın içərisinə doğru itələməyə başladı. Başının mağaranın 

«tavanına» dəyməməsi üçün azca əyildi, korlar kimi bir əlini qa-

bağa tutdu ki nəyəsə dəyəndə qoruna bilsin. Yavaş-yavaş yeri-

məyə başladı. Amma görünür mağara-kaha kifayət qədər geniş 

idi. Ayaqlarını ehmalca yerə basırdı ki, çala-çuxuru hiss edə bil-

sin. Nə qədər getdiyini bilmədi. Bu məsafə adi halda onun beş-

altı addımı qədər olardı. Ayağının altında qalan ot və çırpı xışıl-

tısını eşidəndə əli cod tüklərə toxundu, diksindi. Ana ayı yadına 

düşdü. Ayaq üstündə olan ayının ağır pəncəsi çiyninə düşəndə 

çox qorxsa da müqavimət barədə düşünmək heç ağlına da gəl-

mədi. Bəlkə də mənasız olduğuna görə. Çiyni yavaş-yavaş ağır-

laşırdı. Ayı onu aşağı sıxırdı, amma vurmaq və əzmək fikrində 

olmadığı duyulurdu. Dizləri qatlanıb oturaq vəziyyətə düşəndə 

ayı böyrü üstündə yerə yıxıldı. Onu da pəncəsi ilə yıxıb, özünə 

tərəf çəkdi və ehmalca sinəsinə sıxdı. Bütün bu vaxtda ayının 

nəfəsini boyun-boğazında hiss edirdi. Sağ böyrü üstündə uzan-

mışdılar, başı ayının uzun boğazının üstünə düşmüşdü. İçində 

vahimə yox idi. Qorxu olsa da, ayının niyyətindən bir arxayınlıq 

duyur, bu, onu sakitləşdirirdi. Bütün bu hərəkətlərin minnətdar-

lıq hissindən doğduğunu anlamağa başlayırdı. Şüursuz hesab 

etdiyimiz heyvanın-ana ayının balalarını canavarlardan qoruyan 

şüurlu insana göstərdiyi minnətdarlıq, qaytardığı borc hissi idi 

bunları doğuran. 

Balalar da azca seçiləcək vurnuxma ilə gəlib uzandılar. 

Hər ikisi də sağ böyrü üstə. Biri Ərdəmin baş tərəfindən, o birisi 

isə ayaq tərəfindən analarına sığındılar. Dəyənək tutan sol əli 

balanın altında qaldı. Ehmalca əlini azad etdi, dəyənəyi ehtiyatla 

kənara itələdi. Əlini balanın sağrısına qoydu. Ayı balası ehtiyat-

la Ərdəmin sinəsinə sığındı. 

Ayının pəncəsinin çiyninə ağırlıq salması, adət etmədiyi 

ayı və mağara qoxusu hesaba alınmazsa vəziyyəti çox yaxşı, ye-

ri çox rahat idi. Ayıların hənirtilərində – nəfəs almaq tərzlə-
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rindəki dəyişikliklər və bədənlərindəki gərginliyin boşaldığını 

hiss etdikcə anladı ki, ayılar artıq yuxuya gedirlər.   

Ayaq dırnaqlarının səsindən və hənirtidən başa düşdü ki, 

ulaq da onlara yaxınlaşıb oturdu.  

… Hələ də bu gün yaşadığı əsl nağıllar aləmindən ayrıl-

masa da olub keçənləri başında çözələyir, olanları bir-bir yada 

salır, bunları özü üçün açmağa çalışırdı. Bilirdi ki, buranın me-

şələri meyvə və giləmeyvə ilə çox zəngindir. Hadisələri xatırla-

dıqca anlamağa başlayırdı ki, canavarların hədəfi meşədə payı-

zın barları ilə qidalanan ayı balaları olmuşdur. Görünür ki, cana-

varlar ayı balalarının analarından uzaq düşməyini gözləyib onla-

ra hücum etmişdilər. Onlar da anaları ilə özlərinin arasını kəsmiş 

canavarlardan canlarını qurtarmaq üçün uzaqdan maraqla seyr 

etdikləri insana pənah gətirmişlər. Ərdəm öz düşüncələrində ya-

nılmırdı. Ayı ləzzətli naharından ayılanda balalarını tapmamış 

və canavarların səsi gələn səmtə qaçmışdır… 

… Ərdəm bu yerlərdə doğulub boya-başa çatsa da burada 

mağara olduğundan bu vaxta kimi xəbərsiz idi. Ağlına gəlməzdi 

ki, bu daş qayalıqda üzü çaya olan çox uca yarğanda belə kaha 

var. Mağaranın belə isti olması isə ona möcüzə kimi görünürdü. 

Təsadüfi deyildi ki, ayı buranı yuva kimi seçmişdi. 

Ərdəm bilmirdi ki, bu uzandığı mağara gildən deyil, sal 

daşdır və bu kaha ümumiyyətlə daş qayanın içində təbii böyük 

bir oyuq-mağaradır və onun altında isti mineral su gölməçəsi 

var. Bu gölməçədən axan isti su bulaqları yarğan boyunca göz-

göz olub bir neçə yerdən dağın səthinə çıxırdı. Bu bulaqlardan 

bir neçəsi isə dağın ətəyindən axan çayın az qala içində üzə çı-

xırdı. Ərdəm bunlara dəfələrlə rast gəlsə də mağaranın istiliyini 

bununla izah etmək ağlına da gələ bilməzdi. Bircə «qapısı » 

olan, həm də bu qapalı «daş otağa» heç bir yerdən isti su buxarı 

keçmirdi. Qoxunu duysaydı bəlkə də kahanın belə isti olmasının 

səbəbini anlaya bilərdi. 

… Ərdəm çox ailəcanlı idi. Nadir hallarda evində gecə-

ləməzdi. Belə vaxtlarda da onun harada olduğunu bilərdilər. İlk 
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dəfə idi ki, onun harada olduğunu bilmirdilər evdə. Narahatçılıq 

yaradan təkcə bu deyildi. Onun evə qayıtmamasından indi kənd-

də aləmin bir-birinə dəydiyini yaxşı başa düşürdü. Ərdəm böyük 

bir nəsildən, özü də sayılıb-seçilən cavanlardan idi. Başa düşür-

dü ki, onun başında bir hadisə olduğundan indi hamı xəbər tutub 

və çox narahatdırlar. Bu, ona əzab versə də gecənin bu vaxtında 

əlindən heç nə gəlməzdi. Bu, acizlik deyildi. Başa düşürdü ki, 

onu axtaracaqlar, bəlkə də səhərə kimi. Bundan həm qürur du-

yurdu, həm də xəcalət çəkirdi. Hamı çox əziyyət çəkəcək. 

Amma bu əziyyət faydasız olacaq. 

… Doğurdan da onu tanıyanlar çovğunun axtarışı faydasız 

etdiyini anlayana qədər, gecə yarısından xeyli keçənə kimi ax-

tardılar və səhərə kimi gözləmək üçün kor-peşman evlərinə qa-

yıtmağı qərarlaşdırdılar… 

… Ərdəm cüssəli, qüvvətli gənc idi. Neçə qızın onda gözü 

var idi. Özü də bunu bilirdi. Amma onun gözü Nargülü almışdı. 

Nəcabətli bir nəslin qızı idi. Onu da çox igidlər istəyirdi. Neçə 

gözəlin odlu baxışlarından alınmayan dəmir Ərdəm gözəl Nar-

gülün odunda əriyib muma döndü. `Sərt, mərd ürəyi ipək kimi 

oldu. Ailə qurdular. Dəmir Ərdəm ilə od parçası kimi göyçək, 

zirək, gözəl Nargülün qarşılıqlı məhəbbət alovundan oğlu doğul-

du. Adını Mətin qoydular. «Ər» deyirdi Nargül Ərdəmə, ondan 

söz düşəndə də, özünə müraciət edəndə də… Bunu hamı bilirdi 

eldə, obada. 

Ərdəm başa düşürdü ki, Nargül indi hansı üzüntüləri keçi-

rir sevimli ərindən xəbərsiz… Oğlu Mətini xatırladı, dərindən 

köks ötürdü. Sinəsi qalxıb-enəndə ayı mızıldandı. Kəl olmağa 

hazırlaşan Kəlçəsini, lovğa görkəm alan erkək yerişli, ayıq, 

məğrur Təkəsini, Pələng pişiyini, buğası Əzəməti, döyüşkən, 

qıvraq və güclü qoçu Gürzü, sevimli atı-mahalda məşhur Tufa-

nını, qurdbasan vəfalı iti Qorxmazı xatırladı. Qorxmaz həyətdə-

dirsə həyət – bacaya girməyə kimsə cəsarət etməzdi. Bir də kök-

sü qalxıb endi… və yavaş-yavaş kirpikləri ağırlaşdı… 
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… Bütün bəşəriyyət günəşin oyanması ilə oyanır. Gözünü 

açanda mağaranın ağzından gələn zəif işığı gördü. Əvvəlcə hara-

da olduğunu anlaya bilmədi. Üstündə yorğan əvəzinə ayı pən-

cəsini görəndə hər şey yadına düşdü. Ehmalca ayıların ilıq quca-

ğından bir kənara çıxdı. Ayılar tərpənib bir-birinə daha çox sı-

ğınsalar da oyanmadılar. Ehtiyatla baltanı, dəyənəyini götürdü, 

ayağa qaxdı… İşığa tərəf getməyə başladı. Ulağı Hünər gözə 

dəymirdi. Kahanın ağzına çatdı. Qarşı və sağ tərəf sıldırım daş 

qayalıq idi. Sol tərəfə çıxmaq olardı. Dünən axşam uzun görü-

nən keçilməli yol sən demə ikicə-üçcə addım imiş. Çətinlik çək-

mədən keçdi və kolluğa çıxdı.  

… Bütün gecəni cövlan edən çovğun səhərə yaxın dayan-

mış, buludlar çəkilib getmişdi. Səma aydın idi. Bir az aralıda 

Hünər otlayırdı. Sahibini görən kimi başını qaldırıb onu salamla-

yırmış kimi bərkdən anqırdı. Səs dağda-daşda əks-səda verdi. 

Ərdəm ulağa çatanda onun həyəcanla kahaya tərəf baxdığını 

gördü. Dönüb baxanda ayıları gördü. Yəqin Hünərin səsinə oya-

nıb çıxmışdılar. 

Aydın havada Ərdəm çay yatağından qalxan bu qayaların 

səmti ilə harada olduğunu tezcə başa düşdü. Sağollaşırmış kimi 

dönüb bir də ayılara baxdı və Hünərini qabağına qatıb yola dü-

zəldi. Amma nə qədər ora-bura vurnuxdularsa da sıx kolluqdan 

çıxış yolu tapa bilmədilər. Ayılar gəlib qabağa düşüb onları çı-

xarmağa kömək etməsəydilər xeyli əziyyət çəkəcəkdilər. 

Kolluğu keçdilər. Meşəlik başladı. Soyuq olsa da yol get-

diyindən və evə tez çatmaq istəyi elə bil canına bir hərarət gəti-

rirdi. Enişdə tez-tez sürüşsə də cəld yeriməyə çalışırdı. Xeyli ke-

çəndən sonra gəlib odun tədarükü gördüyü böyük talanın üst tə-

rəfinə çıxdılar. Ayılar və Hünər yolu azmadan gəlmişdilər. Tala-

da xeyli adam görüb heyvanlar dayandı. Ərdəm da qeyri-ixtiyari 

ayaq saxladı.  

Camaatın başı qarını təmizlədikləri onun dünən hazırladığı 

iki tay şələyə, hələ doğranmamış odunlarına və dönmüş canavar 

cəsədlərinə baxmağa qarışdığından onları görmürdülər. Elə bu 
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vaxt Qorxmaz bərkdən hürə-hürə Ərdəmə tərəf götürüldü. Ayı-

lar arxa pəncələri üstə qalxdı. Hünərin anqırtısı meşəni başına 

götürdü. Ərdəm camaatın içində Nargülü tanıdı şalından. Nargül 

də Ərdəmi gördü… İnsanların arasından bir uğultu keçdi…  

- Ər… sağ… Sözünü gətirə bilmədi Nargül, bayıldı. 

Yanında duran yaşlı bir qadın onu qucaqlamağa macal tapmadı. 

Yıxıldı…  

… Gözəl bir gəlinin köksündən qopan bu nida dağları-

daşları lərzəyə gətirdi. Əks səda verdi. Bu əks səda, bu haray 

buradan çöllərə, düzlərə yayıldı…       

… Ər.. sağ… Ər.. sağ… Ər.. sağ…  

 

* * * 

HaĢiyə: … Bu haray, bu nida, bu əks-səda zamanın 

sınaqlarından çıxdı. YaĢadı, qədim bir tarixdən soraq verdi: 

Ərsağ  Ərsaq  Arsaq  Arsak…  

… O gündən bu yerlər Arsak adı ilə dildən-dilə düşdü, 

torpağa bağlı el – oba ilə uzun bir yol keçdi. Bu günümüzə gəlib 

çıxdı. Onu qorumaq, sonrakı nəsillərə çatdırmaq isə indi də 

bizim payımıza düşdü. Bu yükü ləyaqətlə daşıyıb apara bilmək 

üçün, onu salıb itirməmək üçün isə türk vətənpərvərliyi, torpaq 

qeyrəti lazımdır. 

* * * 

 

… Ərdəm yuxudan ayılmış kimi oldu. Əsl reallığa qayıtdı 

elə bil bir günlük xoş sonluqla bitən nağıllar aləmindən. Üzü 

aşağı camaata tərəf yüyürdü, Qorxmaz da ona çatıb geri qayıtdı. 

Üzünə qar çilənəndən sonra Nargül bayılmaqdan ayılmış-

dı. Ərdəm camaata çatanda artıq o ayağa qalxmışdı. Bir-birinə 

sarıldılar. Nargülün yaz çiçəkləri kimi zərif yanaqlarındakı göz 

yaşlarının izi bu çiçəklərin ləçəklərinə düşmüş yaz jaləsinin izi 

qədər gözəl görünürdü, həsrətin yox olduğu bu anda… Hamının 

gözündə sevinc yaşları parlayırdı. 
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Artıq hər şeyin qaydasında olmağından arxayın ayılar əl 

pəncələrini yerə qoydular və dönüb getməyə başladılar. Meşəyə 

girəndə üçü də bir də geriyə dönüb baxdılar. Balalar son dəfə 

vidalaşmaq üçün adamlara sarı bir necə addım gəldilər və sonra 

nə düşündülərsə yenidən meşəyə döndülər, bəlkə də camaatın 

çoxluğu onları azca qorxutdu. Hələ ki, çox işdən xəbəri olmayan 

camaat isə bu heyrətamiz mənzərəni maraqla seyr edirdi… 

        

    Bakı, 31.03.2005 
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Əsrarın sehri 

 

Qəriblə çoxdan tanış idik. Kənddə bir məhəllədə böyü-

müşdük. Ali məktəbi bitirdikdən sonra şəhərdə işləməli olduq. 

Ara-sıra zəngləşib bir-birindən hal-əhval tuturduq. Amma bir elə 

də çox yaxın deyildik. Bu yaxınlarda eşitdim ki, çoxları kimi o 

da bir tikə çörək pulu qazanmaq üçün Rusiyaya işləməyə gedib. 

Bir müddət sonra ailəsini də ora aparmaq istəyirdi. Anasının isə 

Azərbaycandan heç yerə getmək fikri yox idi və buna israrlı idi. 

Qərib böyük bayramlarda, ad və toy günlərində, bir sözlə, 

ara-sıra anasını və ailəsini yoluxmağa gəlir, qazancını onlara gə-

tirirdi. Anası bu puldan heç nə götürməzdi, - öz təqaüdüm mənə 

çatır, - deyərdi. 

Son günlər şəhərdə nə gündüzlər, nə də gecələr isti əlindən 

nəfəs almaq mümkün deyildi. Adamlar axşamlar gecədən  xeyli 

keçənə kimi həyət-bacada hərlənir, ya da azca da olsa meh dö-

yən bir yerə yığışıb söhbət edir, səhərə yaxın yuxu hər şeyə, 

hətta istiyə də üstün gəlməyə başlayanda istidən sanki buğ qal-

xan mənzillərə qalxırdılar. 

 Belə axşamların birində Qərib zəng edib hal-əhval tutdu, 

Rusiyadan qısa bir müddətə qayıtdığını söylədi və şəhərdən sə-

rin bir yerə çıxmağı – ya dənizə, ya da meşəyə getməyi təklif et-

di. Ürəyimdən olmasa da, razılaşdım. Qəriblikdə yaşayırdı, qır-

maq istəmədim. Maşını ilə gəlib məni götürdü. Yolu çox narahat 

olsa da, Pirşağıya Qızılquma sürdü.  

- Damba dağılıb yolları bərbad hala salandan sonra son 

illər bura gələn az olur, - dedi. Maşını lap ləpədöyəndə saxladı. 

İlk öncə dənizdə çimdik. Külək yox idi. Dəniz bizi çox 

mehribanlıqla ağuşuna aldı. Canım dincəlirdi, dilə gətirməsəm 

də, ürəyimdə Qəribə «sağ ol» da dedim. Sudan çıxdıq. Maşından 

iki balaca kətil çıxartdı, oturduq. Külək olmasa da, dəniz həzin 

bir ahənglə pıçıldayırdı. 

Ordan-burdan xeyli söhbət etdik. Ölkəmizin müharibə və-

ziyyətində olmasından, əsirlikdə qalmış Azərbaycan torpaqların-
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dan, bu torpaqları qoyub gəlmiş qaçqın, köçkün, satqınlardan, 

onların əksəriyyətinin acınacaqlı həyatından və yersiz iddiaların-

dan, ümumi işsizlikdən, onun doğurduğu sosial problemlərdən, 

əmək haqqı ilə ailəni dolandırmağın mümkünsüzlüyündən, bu-

nun yaratdığı fəsadlardan, təhsilin, elmin səviyyəsinin kəskin 

aşağı düşməsindən, periferiyada inkişafın ləng getməyi və bu 

səbəbdən əhalinin mərkəzə axışmasından, şəhərin öz sərhədlə-

rindən daşmasından, şəhər mədəniyyətinin gələnlərin ayaqları 

altında tapdanıb ölüb getməyindən, insani münasibətlərin vəhşi 

cəngəllik qanunlarına tabe olmasından, televiziya ekranlarında 

əxlaqsızlığın məqsədli bir proqram kimi vur-çatlasın həyata keçi-

rilməsindən, gurultulu tikinti kampaniyasının süni canlanmasının 

şəhər həyatını ağırlaşdırmasından, yerüstü nəqliyyatın göydə-

lənlərlə darısqallaşdırılmış məhəllə dalanlarında tıxac vəziyyətinə 

düşməsindən, yağışdan sonra göbələk kimi artan müxtəlif fahi-

şəlik, narkomaniya koridorlarından, «kriminal razborkalar»ın hə-

dəfinə çevrilmiş Rusiyada çörək pulu çıxaran Azərbaycanlıların 

qul həyatı yaşamasından, gənc oğlanlarımızın çörək ardınca başqa 

ölkələrə üz tutması üzündən qızlarımızın gec ailə həyatı qurması 

və bunun genefondumuza ağır zərbə olmasından, içməli su çatış-

mazlığı və digər kommunal problemlər, inflyasiyanın insanların 

taleyi ilə oynamasından, həyatımızın və məişətimizin başqa ağrılı 

məsələlərindən və bütün bunların fonunda neftin hesabına Azər-

baycana xüsusi marağın artmasından və bu son dərəcə əhəmiyyət-

li iqtisadi amilin fonunda isə Yeni Azərbaycan intibahının vüsətli 

dirçəlişindən, işıqlı xoş gələcəyindən xeyli danışdıq. 

Bundan sonra söhbətimizdə uzun bir fasilə yarandı, heç 

birimiz dinmədik. Üzü dənizə maşına söykənib, xəyala dalmış-

dıq hər ikimiz. Şəhərin cəhənnəmini – təndirdən qalxırmış kimi 

istisini xatırlayanda bura əsl behişt idi. Bu behişti udum-udum 

ciyərlərimizə doldururduq… Birdən yadına çox vacib bir şey 

düşübmüş kimi Qərib mənə tərəf döndü. 

- Sənə bir şey danışmaq istəyirəm, - dedi, - həm də vaxtı-

mız gedər, darıxmazsan. Amma gərək belə açıq-saçıqlığa görə 
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məndən inciməyəsən, olan hadisədir, iki gün bundan əvvəl başı-

ma gəlib, olduğu kimi danışacağam, - deyə əlavə etdi və danış-

mağa başladı… 

 

*  *  * 

 

…Anam öz mənzilində tək yaşayır. Özü belə istəyir. Atam 

dünyasını dəyişəndən və uşaqları ailə qurub dağılışandan sonra 

uzun müddət kənddə tək yaşamağa öyrənmişdi anam. Qocalmış-

dı, tək qalmasın deyə yaxına, şəhərə gətirdik. Burada da sərbəst 

yaşamaq istədi. Biz uşaqları, dəfələrlə ona bizimlə yaşamağı 

təklif etsək də, hətta təkid etsək də, heç cür onu razı sala bilmə-

dik. Deyir ki, nə qədər ki, özüm-özümü dolandırıram, tək qal-

maq istəyirəm, onsuz da hər gün mənə baş çəkirsiniz, ərzağımı 

alıb gətirirsiniz, pal-paltarımı yuyursunuz.  

Toyda-bayramda, ad günlərində onu evlərimizə gətirib 

süfrənin başında oturduruq. Məclis qurtaranda, yatmaq vaxtı gə-

ləndə bizdə qərar tuta bilmir. Deyir ki, öz mənzilimdə rahat yatı-

ram. Məcbur olub onu öz mənzilinə aparırıq… 

…Sinoptiklər gecələr 32
0
-yə, gündüzlər isə kölgədə 45

0
-yə 

yaxın hərarət barədə məlumatlar verirdi. İsti heç səngimək bil-

mirdi. Avqustun 16-dan 17-nə keçən gecə də belə isti gecələrdən 

idi… Yaxın qohumlardan birinin toyundan xeyli gec çıxmışdıq. 

Anamı mənzilinə gətirdim. Çox gec olduğundan bir də evə qa-

yıtmadım, evdəkilərə zəng edib anamın yanında qalacağımı 

söylədim ki, nigaran qalmasınlar. Özümü bir qədər əzgin hiss 

edirdim. İstidən də ola bilərdi, toyda oynayıb yorulmaqdan da. 

Bir az da tərləmişdim, yerim də düz kondisionerin altına düş-

müşdü toyda şadlıq sarayında. Bəlkə bu da öz təsirini göstər-

mişdi. Əhəmiyyət vermədim. Soyuq duş qəbul etdim. Soyunub 

çarpayıya uzanıb məhrəba mələfəni köndələn üstümə çəkdim ki, 

təkcə nəzik yerlərimi örtsün. Hər nə qədər isti olsa da, çox tez-

liklə məni yuxu apardı. Az bir müddətdə, amma necə deyərlər, 

daş kimi yatmışdım. Gecənin bir vaxtında oyandım. İsti yay 
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gecələrində tez-tez belə hallar olur. Amma bu dəfə belə erkən 

oyanmağıma səbəb deyəsən təkcə isti deyildi. 

Ağcaqanad girməsin deyə tor vurulmuş bütün pəncərələr 

və balkona açılan qapı açıq idi. Çöldən çox həzin bir musiqi 

içəri axırdı. Musiqi çox yüksəkdən səslənməsə də, aydın eşidi-

lirdi və ürək oxşayırdı. Ümumiyyətlə, mən çox həssas yatıram, 

yalan olmasın, çarpayının yanından pişik ehtiyatla keçsə belə, 

mən bunu duyuram. Ona görə də fikirləşdim ki, bu dəfə isti yox, 

bu musiqi səsi səbəb olmuşdu oyanmağıma. İlk ağlıma gələn bu 

oldu ki, musiqi səsi anamın yaşadığı beşmərtəbəli «xruşşov-

ka»nın qarşısındakı məktəbdən gəlir. Yəqin ki, gözətçi yatma-

yıb, musiqiyə qulaq asır və səsini bir qədər artırıb, o da açıq 

pəncərədən ətrafa yayılır. Çarpayıdan qalxıb balkona çıxdım. 

Məktəbin heç bir pəncərəsindən işıq gəlmirdi. Musiqi də 

məktəb tərəfdən eşidilmirdi. Küləksiz, hətta mehsiz bir hava 

vardı çöldə. Sanki yaxşı qızdırılmış hamam idi. Kənddə belə ha-

valarda gecələr heç cırcıramalar da öz yeknəsək nəğmələrini 

oxumurlar. İndi şəhərdə də belə bir sükut var idi. Tam sükut və 

bu sükutun içində həzin bir musiqi. Bizim binanın üst mərtə-

bəsindəki mənzillərin birinin açıq pəncərəsindən zəif bir işıq 

gəlirdi. Bəlkə də  musiqinin mənbəyini tapmaqda bu işıq kömək 

etmişdi mənə. Məlum oldu ki, musiqi qonşu blokun həmin mən-

zilinin pəncərələrindən bu sükuta axır. 

Gecənin bu vaxtında mənzildən işıq və musiqi səsi gəlirdi. 

Sükutu pozan yalnız həzin asta lirik musiqi sədaları idi. 

...Təkcə sən yoxsan, əzizim... 

Hüseynağanın təkrarsız ifası və bu ifa ilə yaşantısı insanın 

içini oyurdu, necə deyərlər, cızdağını çıxarırdı...  

Oyanmağımdan bir qədər narazı qalsam da, musiqi həqi-

qətən gözəl idi. Bu musiqini təşkil edən mahnı və təranələr xü-

susi zövqlə seçilmişdi. Onların hamısında bir istək, çağırış, bir 

azca da bir hicran oxunurdu. Sanki gecənin qaranlığı musiqinin 

yaratdığı bu ovqatla doldurulmuşdu. Səssizcə qulaq asırdım bu 

musiqi albomuna. Elə bil ki, heç vaxt bitməyəcəkdi, ya da bəlkə 
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gecə qaranlığının bitməsi ilə qurtaracaqdı. Bu melodiyalar əf-

sunlamışdı məni. Xeyli qulaq asdım. 

 

…Harda qalmısan, sən ey yar, 

    Yalqız qalmışam mən ey yar, 

    bu gecə, bu gecə, bu gecə…  

oxuyurdu hansısa qrup. 

 

…gəl, gəl, … 

    gəl, istəyim, gəl, gəl… 

    məhəbbətim gəl, gəl… 

    gəl, həsrətim, gəl…   

oxuyurdu Sevda Ələkbərzadə. 

 

…Aman təklik əlindən…  

oxuyurdu müğənni. 

Başqa birisi davam edirdi: 

…Çıxmışam dağlara, dağlara sənsiz, 

    Dağ da qəribsəyir dumansız, çənsiz. 

    Get dolan dünyanı, get dolan mənsiz, 

    Peşiman olsan da axtarma məni… 

 

…Bu halımı, əhvalımı bir biləsən, yar, 

    İndi nədən qəlbi didən xatirəsən, yar… 

oxuyurdu tanımadığım bir müğənni. 

 

Daha sonra ölməz Tofiq Quliyevin «Əziz dostu»nu oxudu 

bənzərsiz Rəşidimiz… 

Əsrar dolu bu gecənin qaranlığına və sükutuna təkliyin 

zərif zümzüməsi, təranəsi, səsi, iniltisi, nəğməsi, mahnısı hop-

muşdu. Ancaq bu zəriflikdə təkliyin ehtiraslı nəfsi, dəvətə eyha-

mı, harayı, yanğısı da oxunur və duyulurdu.  

Bu səpkidə mahnı və melodiyalar bir-birini fasiləsiz əvəz 

etdikcə, ürəyimdə bir nisgil, bir həzin qəm baş qaldırsa da, ruhu-



Çeçələ barmağın işığında... 

 87 

ma bir sərinlik yayılırdı. Musiqi ruhuma hakim kəsilmişdi. Bu 

isti yay gecəsində musiqinin canıma maddiləşmiş cismani bir 

sərinlik gətirdiyi halı bir başqa isti yay günündə də hiss etmi-

şəm. Nədənsə həmin günü xatırladım. Bir vaxtlar «Gənclik» 

metrosu tərəfdə bir «Gənclik» univermağı var idi. Çox isti bir 

gün idi. Necə deyərlər, göydən od ələnirdi. Belə bir vaxtda bu 

univermağın qabağından keçəndə bir anlığa ayaq saxladım. Elə 

bildim ki, yağış yağır. Elə iri damlalarla ki, onlar ətrafa düşdük-

cə xüsusi ahəng yaradırlar. Ruhuma hakim kəsilən bu haldan 

ayılanda başa düşdüm ki, bu ahəngi yaradan içəridən gələn mu-

siqi səsidir. Musiqi köşkündə val oxudurdular. Məşhur orkestr 

«Pol Mario»nun valı. Növbəyə durub bir val da mən aldım…  

Bu gecəki musiqi də məni beləcə reallıqdan ayırmışdı. 

Musiqi davam edirdi. Həzin lövhələr bir-birini əvəz edirdi. 

İntizar, vüsala həsrət var idi musiqi albomunun bu səhifələrin-

də… «Bəri bax» qrupu «Ay Laçın»ı sızıldayırdı. Daha sonra 

«İntizar»ı oxudu. Bəlkə mahnının adı dəqiq deyildi, üzrlü hesab 

edərsiniz. Sübhədək gözlədiyinə həsr olunub aşiqin bu lövhə… 

Beləcə xeyli vaxt musiqiyə qulaq asdım. Xəyalım musiqi qanad-

larında məni haralara aparmadı...  

 

...Gülü sulu dərməzlər, 

  sarı gəlin. 

Səni mənə verməzlər, 

  sarı gəlin. 

 

Ümumən ovqatıma ciddi təsir göstərməsə də, kiminsə bir 

quyuya daş atmasından sonra yaranmış yanlışlığın heç kim tərə-

findən düzəldilmədiyi yenə məni hiddətləndirdi. Hamı kimi bu 

müğənni də xalq mahnısının sözlərini səhv oxuyurdu. Bu adi 

səhv deyildi, real təbiətə münasibətdə poetik bir zərbədir. Hər 

bir söz sərrafına məlumdur ki, gülü məhz sulu-sulu, səhər obaş-

dan, şehli vaxtında dərərlər. Quru, susuz gül heç vaxt poetik ob-

raz olmamışdır. Həmin misranın «Gülü qönçə dərməzlər» kimi 
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olduğu isə hər söz sərrafına, xiridarına, bilicisinə, ələlxüsus folk-

lorşünasına yaxşı məlumdur. Nə isə, kökləndiyim bu gecənin 

ovqatı bu faktdan hiddətlənməyimə çox bənd olmağımdan da 

alıb apardı məni… 

Daha yatmaqdan söhbət gedə bilməzdi. Tam oyanmışdım, 

həm də belə səsdə bir daha yata bilməzdim. 

Düzünü deyim ki, həm də qarşısıalınmaz bir maraq oyat-

mışdı məndə gecənin bu vaxtındakı hadisə. Bu kim ola bilər. 

Fikirləşdim ki, yəqin mənzil təmir olunur və ustalar musiqi sə-

daları altında işləyirlər, amma səsin gecənin sükutu içərisində 

bütün mikrorayona yayıldığının fərqinə varmayıblar. Ayıq ya-

tanlar varsa, yəqin ki, onlar da mənim kimi artıq oyanıblar… 

Beynim bu düşüncələrlə məşğul ikən canımdakı üzüntü-

nün də fərqinə vardım. Başımın, gözlərimin, bədənimin bütün 

oynaqları və əzalarının ağrıdığını, hərarətimin artdığını hiss et-

dim. Balkondan qayıdıb taqətsiz halda  yatağıma uzandım… 

Təkrar məni yuxu, daha doğrusu qızdırma apardı, nə ayıq idim, 

nə də yuxulu, qızdırmalı adamların eyforiya halında çapalayır-

dım reallıqla yuxu arasında…  

 

…Kimsə oxuyurdu qəlbi didən yanıqlı səsi ilə: 

  

Deməz bir qəmli yarım var, 

 Könlümdə ahü-zarım var, 

 Nə səbri qərarım var, 

 Neyçün gəlməz, neyçün gəlməz… 

  

…Əziziyəm, oyan, gül, 

 Oyan bülbül, oyan gül, 

 Könlüm fəğan eylədi 

 Nə durmusan, oyan gül… 

 

 …Qoyubdur intizarında 

 neyçün gəlməz, neyçün gəlməz… 
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Elə bil ki, musiqi səsi ulduzlardan axıb gəlirdi və mən 

başqa planetə düşmüşdüm, çəkisizlikdə, adət etdiyim reallıqdan 

çox-çox uzaqlarda dolaşırdım… 

…Pijamanın şalvarını və qolsuz nazik ipək köynəyi əyni-

mə keçirib çəkələklərlə aşağı düşüb qonşu bloka qalxdım. Gü-

man etdiyim mənzilin qapısına yaxınlaşdım. Amma qəribə gö-

rünsə də burada, pilləkən meydançasında musiqi səsi eşidilmir-

di. Üzərində xüsusi durmasam da bunun fərqinə vardım. Ustaya 

bir-iki kəlmə ilə irad tutacağım niyyəti və bir azca da hiddəti ilə 

qapının zəngini basdım. Bir müddət  hənir duyulmadı. Düşün-

düm ki, yəqin musiqinin səsindən qapının zəngini eşitmir, başı 

təmirə qarışıb ustanın, ya da bəlkə zəng işləmir. Düymə basılan-

da mən də zəngin səsini eşitmədim. Əlimi uzatdım ki, qapını 

taqqıldadım… Əlim elə havada qaldı, içəridə hənirti duydum. 

Heç bir sorğusuz və xəbərdarlıqsız qapının açıldığını başa düş-

düm. Bu bir daha belə qənaət yaratdı ki, qapını açan ustadır… 

Nəhayət, dəmir qapı açıldı… Güclə eşidiləcək həzin musi-

qi içərinin sərin havası, kəskin və bihuşedici bir ətir qoxusu ilə 

bərabər dayandığım aləmi və vücudumu bürüdü… 

Qapı ikiqat imiş… İçəriyə açılan, səs buraxmayan və çölə 

açılan dəmir qapının arasında dayanmışdı… Sakitcə gecənin bu 

vaxtında çağırılmamış, sanki qeybdən peyda olmuş  gecə qona-

ğına baxırdı. Baxışlarında qorxu, təlaş, hürkü, maraq oxuya 

bilmədim. Tam sakit idi, elə bil ki, bu elə belə də olmalı idi və 

bəlkə də bir az əvvəl evə zəng edib gəldiyini söyləyən ev adamı-

nı qarşılayırmış kimi bir biganə ifadə sezdim baxışında… Usta 

görməyəndə tamam tərkisilah oldum, marağım və hiddətim yox 

oldu. Onların yerini utancaqlıq və xəcalət hissi aldı. Çılpaq bə-

dənə geyilmiş yaxası açıq qolsuz köynəyə, yalın ayağıma görə 

utandım, gecənin bu vaxtında başqasının mənzilinə və həyatına 

müdaxiləmə görə xəcalət çəkdim. Amma heç nə demədim, sadə-

cə əlimi sinəmə apardım, köynəyimin yaxalarını bir-birinə ya-

xınlaşdırırmış kimi… 
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O, gecə qadın bürüncəyində idi. Avropalılar buna penyuar 

deyirlər. Penyuar çox zərif və demək olar ki, şəffaf idi. Yaxası 

açıq idi, yox-yox, nazik iki iplə ötəri bənd edilmişdi, amma bu 

da yaxasının açıq qalmasına mane olmurdu… Bilmirəm nə qə-

dər belə durduq. Əli ilə tutduğu içəridəki qapını bir az da açdı və 

geriyə çəkildi… Baxışlarımız hələ də bir birinə dikilmişdi. Si-

ması qəribə və müəmmalı bir ifadə alırdı. Mona Liza müəmması 

və cazibəsini xatırlatdı mənə, bu cazibənin sehrinə saldı məni 

həmin ifadə. Mənim üzr istəməyə taqətim qalmamışdı. Mən 

əfsunlanmış kimi ayağımı içəri atdım və ehmalca dəmir qapını 

arxamca örtmək istədim. Bunları şüurlu şəkildə etmirdim, elə bil 

ki, hipnozun təsiri altında idim… Dəmir qapı ilə mənim arama 

keçdi və özü bildiyi qaydada dəmir qapını örtüb bərkitdi. Dağı-

nıq saçı üzümə toxunanda içim əsdi, azca geri çəkildim və qalın 

xalçanın üstündə dayandığımı anlayıb çəkələklərimi çıxartdım… 

Daha sonra içəridəki germetik örtülən qapını da örtdü. Dönüb 

mənim qeyri məlum vəziyyətdəki görkəmimə baxdı. Ala-toran-

da azca işıq və musiqi səsi gələn otağın qapısına tərəf yeridi as-

taca, elə bil ki ətrafdakı tarazlığı, rahatlığı, sahmanı və nizamı 

pozmaqdan ehtiyat edirdi hər hansı sərt hərəkəti ilə… «Yar bizə 

qonaq gələcək, bilmirəm nə vaxt gələcək» xalq mahnısı səslə-

nirdi… Qapını araladı və dönüb mənə baxdı, yaxınlaşdım, aya-

ğımı içəri atanda kandardan azca hündür olan qapı dabanına 

toxundu ayağım, müvazinətimdəki dəyişikliyi sezən kimi əlim-

dən tutdu, içəri keçdik… 

…İstedadlı kinorejissor Arif Babayevin şedevri olan «Gün 

keçdi» filminə Emin Sabitoğlunun yazdığı mahnını oxuyurdu 

bənzərsiz Flora Kərimova. …Bir axşam taksidən düşüb payı-

za… Flora bu axşam da tapılmayan itmiş açar barədə oxuyur-

du… Yox, yox, oxumurdu, cızdağı çıxırdı və dinləyənin də cız-

dağını çıxarırdı… 

Qapıdan otağa keçəndən sonra əlimi buraxıb və deyəsən 

pəncərəyə tərəf getmək istəyirdi ki, ayaq üstə azca səndələdiyini 

hiss etdim və ani olaraq sol qolumu ona dəstək olmaq üçün 
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belinə tərəf apardım. Sağ əlimlə əlindən yapışdım ehmalca. 

Yüngülvarı səndələdiyindən möhkəm yapışmağa, ciddi müdaxi-

ləyə ehtiyac olmadı. Ani olaraq adi vəziyyətini bərpa etdi və bir 

anlıq biz rəqs edən adamlar vəziyyətini aldıq… və musiqinin 

ahəngi ilə hədsiz çox aramla, sakit və güclə seziləcək hərəkətlə 

rəqs etməyə başladıq… Heç nə danışmırdıq. Nə bu vaxta kimi, 

nə də bundan sonra kəlmə də kəsmədik…  Adətən, mən rəqs 

edəndə ancaq rəfiqəmə baxıram. Mən onu diqqətlə öyrənməyə 

başladım. Qənirsiz gözəl demək olmazdı ilk baxışdan ona, 

amma zahirən cazibədar idi. Qaməti hündür, düz və təndürüst 

idi, dalğalı, xurmayı, gur və uzun saçları üzünün mənə yaxın 

olan sağ tərəfini tamam örtmüşdü, üzünü məndən azca yana 

çevirmiş, başını da bir qədər aşağı salmışdı. Gözlərini qapını aç-

dığı məqamda görmüşdüm, ifadəli və süzgün kimi idilər. Kir-

pikləri uzun idi, qaşları isə heç nə ilə seçilməmişdi ilk baxışda 

hafizəmdə. Bir-birindən aralı idik rəqs etməyə başlayanda. Mən 

də yaxası açıq idim, demək olar ki, elə o da. Belindən tutmuş-

dum anlayışı da nisbi idi, çünki penyuar çılpaq canı ilə barmaq-

larım arasında çox vaxt sərbəst idi, bircə əli əlimin, ovucumun 

içində idi. İsti hava və həyəcanlı təmasdan əllərimizin içi tərlə-

mişdi. Hiss edirdim ki, tər hər ikimizin qolu ilə dirsəyimizə tərəf 

yol açırdı. Boyu az qala mənə tən gəlirdi, deməli 170-172 sm 

olardı, boğazı durna boğazı kimi uzun, düz idi. Vaqif dediyi 

kimi meydan olmasa da sinəsi geniş idi. Penyuarın altında bir-

birindən azca aralı döşləri çılpaq idi, sərbəst olsalar da sallan-

mırdılar. İri olmasalar da yumru idilər. Gilələri qara şabalıdı 

rəngdə idi, açıqca və nümayişkaranə xeyli irəli çıxmışdılar, 

ətrafları bir qədər açıq qonur rəngdə və geniş dairəli idilər. Beli 

kifayət qədər incə və nazik, göbəyi azca qabarıq, lakin çox rəvan 

və səlis xətlə mütənasib və kamil bir aləmə gedən yolu bəzəyir-

di. Penyuarın altında yalnız bu aləmi  qırmızı bir üçbucaq parça 

qismən örtürdü. Qeyd edim ki, penyuarın rəngi canının rənginə 

uyğun idi, açıq yerlərindən az seçilirdi. Duruşu və qaməti onur-

ğa sütununu çox gözəl çəkilmiş inteqral işarəsinə bənzədirdi, 
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boynunun arxasından sağrısına qədər. Sağrısı kifayət qədər 

yumru idi, budları, dizləri, baldırları mütənasib idi, necə deyər-

lər ilan boğazından çıxmışdı elə bil. Nə üçünsə televizorda və ya 

fotoda belə qadınları görəndə çox gözəl madyanlar göz önünə 

gəlir və bu müqayisə bu gözəl qadınları təhqir etmək mənasında 

yox, gözəlliyinin dərəcəsini artırmaq, xüsusi qeyd etmək məna-

sında yada düşür. Yadıma nə vaxtsa jurnalda gördüyüm bir şəkil 

düşdü: üfüqdə səhər-səhər savannada dan sökülən fonda yəhər-

siz gözəl qara bir atın üstündə, qocaman Afrikanın lap cavanca,  

çılpaqca və qənirsiz bir qara dərili gözəli. Bu o qədər dinamik və 

təsvirəgəlməz əsrarəngiz bir gözəllik və harmoniya yaradırdı ki, 

buna baxmamaq, onu görməmək və məftun olmamaq mümkün 

deyildi. Bu mənzərə göz və könül oxşayırdı, sanki iki canlı yox, 

tam bir bütöv məxluq təsvir olunmuşdu. 

…Qolları da qıçları kimi şümşad və uzun idi. Barmaqları 

da uzun idi, bəndləri gözəl idi. İntibah dövrü rəssamlarının 

rəsmlərindəki qadınlardan bir qədər zərif olsa da, çox arıq da 

deyildi… Baxışlarım ayaqları boyunca üzüaşağı axdı. Nədənsə 

daha çox dizləri diqqətimi cəlb etdi. Yumru, hamar və yaraşıqlı 

idilər…  Zahiri hər şeyi, hər bir əzası son dərəcə mütənasib idi, 

ilk baxışdan otuza yaxın yaşı olardı… 

…Onun nələr düşündüyünü bilmirdim… Gözucu ətrafı da 

müşahidə etmək mümkün idi, axı rəqsin ahənginə uyğun olaraq 

otağın ortasında dolanırdıq.  İkinəfərlik çarpayıda açılmış yer, 

bədənnüma güzgü, onun üst tərəfində divarda gecə çırağı, qarşı-

sında üzərinə hər cür kosmetika yığılmış dolabları olan tumba, 

bunun da qarşısında yumşaq kətil… Əks tərəfdə jurnal stolunun 

hər iki başında yumşaq kreslolar. Pəncərələrə çəhrayı pərdələr 

və həmin rəngdən bir qədər açıq tül asılmışdı. Otağın divarları 

və tavanı həmahəng harmoniya təşkil edirdi. Stolun üstündə çə-

rəz, içində şərab olan qrafin, iki qədəh, siqaret qutusu, gözəl və 

zərif alışqan, içində bir söndürülüb əzilmiş siqaret kötüyü, bir də 

tam çəkilməmiş, lakin artıq sönmüş siqaret olan külqabı, açıq 

səhifələri üzünə çevrilmiş Salam Qədirzadənin «Qış gecəsi» 
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kitabı vardı. İsti yay gecəsində «Qış gecəsi» əhvalı… Qəribə 

təzad deyildimi… Çarpayının başında az qala normal adama boy 

verən çəhrayı rəngdə örtüyü olan gecə çırağı qoyulmuşdu və 

otağı indi yalnız bu çıraq işıqlandırırdı… 

Hər iki qədəhə tünd qırmızı rəngdə, az qala qan rəngində 

olan şərab süzülmüşdü. Biri dolu idi, digərinin isə bir az dibində 

şərab qalmışdı…  Bəlkə bu badələr gecə ilə gündüz üçün süzül-

müşdü… Gecə bir az içmiş və sərməstdir bu şərabdan… içilmə-

mişi isə səhərə – gündüzə qalmışdı… Bəlkə heç gündüz şərab 

içmir, şərab müsəlmanlar kimi ona da haram buyurulmuşdur… 

Kim bilir, bəlkə də… Yadıma Anarın Təhminəsi düşdü və rəqs 

edə-edə canlarımızın bir-birinə indi daha çox yaxınlaşdığı və 

belini sıxdığım ovcumla canı arasında qalan penyuarının zərif 

parçasının tərdən islandığı bu xanımın bir an əvvəl yüngülvarı 

səndələdiyini xatırladım nədənsə… Amma bu düşüncələrim tez-

liklə alt-üst oldu. Bir də bu səmtə dönəndə qədəhdə tünd qırmızı 

pomada izi qaldığını müşahidə etdim. Bu, ötəri baxılanda da 

aşkar görünürdü. Siqaret kötüklərində də həmin rəngdə iz var 

idi. Onun üzündə isə demək olar ki, kosmetikadan heç bir əla-

mət görünmürdü, təbii rəngində idi üzü. Güclə sezilən pomada-

sının rəngi bambaşqa idi, demək olar ki, dodağının təbii rənginə 

uyğun çalarda idi. Nəfəsində də siqaret qoxusu duyulmurdu. 

Deməli, qədəh və siqaretdəki pomada izləri onunku ola bilməz-

di. Düşündüm ki, yəqin rəfiqəsi ilə axşamdan  xeyli keçənə kimi 

həmsöhbət olublar. Pomada izləri də rəfiqəsindən qalıb… 

Bütün bu zahiri müşahidələrimlə bərabər, hər ikimizin 

vücudunu çulğayan ilıq, arzuolunan, şirin, ürəyi riqqətə gətirən 

və tədricən canı taqətdən salan batini halları da duyurdum. Hər 

ikimizin nəbzimizin döyüntülərinin artmasını, nəfəsimizin təngi-

məyini, köksümüzün tez-tez qalxıb enməyini, bir-birimizin qu-

cağında xəfifcə titrəməyimizi hiss edirdik. Daha bir-birinə 

biganə qalmaq mümkünsüz idi. Hər şey çılğınlıq həddinə qalxır-

dı. Nə isə baş verəcəyini hər ikimiz də başa düşür və bunu intui-

tiv duyurduq… 
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Bir melodiya başqa birisi ilə əvəz olundu. Yalnız indi 

otaqda musiqi mərkəzinin olması fərqinə vardım. Musiqinin 

ahəngi dəyişəndə rəqs ahəngindən çıxıb bir anlıq dayandıq və 

elə bu məqamda penyuar çiyinlərindən sürüşüb qolumun üstünə 

düşdü. Əlini çiynimdən çəkib onunla sinəsini örtdü, əgər buna 

örtmək demək olardısa. «Yaxan düymələ, düymələ» mahnısını 

xatırlatdı mənə əli ilə sinəsini örtmək cəhdi. Guya ki, bundan 

əvvəl döşləri görünmürdü. Başını qaldırıb üzümə baxdı, özünü 

itirən kimi idi. Başını qaldıranda üzünün bir tərəfini örtən saçı 

günəş üzündən ötən bulud kimi açıldı və boğazının çiyni ilə 

birləşən yerində döşünün giləsinin ətrafı rəngində buta formasın-

da gözəl xalı göründü… Dahi Müşfiqin bir qənirsiz afətin gü-

müş topuğunda xalı görəndə keçirdiyi hal canlandı xəyalımda 

ani olaraq, mən bu halın şahidi olmuşammış kimi... Daha məndə 

hal qalmadı, o xal nə xaldır ora düzdürmüsən… düşdü yadıma. 

Qeyri ixtiyari ehmalca od püskürən nəfəsimlə isti və azca islan-

mış dodaqlarımı boğazındakı xalına yaxınlaşdırdım… Bu, o qə-

dər gözəl, cazibədar, yerində, arzuolunan və intim idi ki, heç bir 

müqavimətdən söhbət ola bilməzdi… Artıq bir-birimizin iradə-

sinə tabe idik, əslində isə hər ikimiz bizi çulğamış intim hisslərin 

əsiri idik. Üstəlik, tədricən tündləşən qoxusundakı qadın cazibə-

si məni lap bihuş etmişdi. Görəsən qadın üçün də erkək qoxusu-

nun cazibəsi bu qədər məstedici ola bilirmi… 

Dodaqlarım boğazındakı xala toxunanda köksündən xoş 

və həzin bir inilti qopdu, canından bir gizilti keçdi, bədəni tarı-

ma çəkilmək həddində gərildi və mən dodaqlarımı boğazında, 

qulaqlarının tanalarında, üzündə, saçında, alnında, dodaqlarında 

gəzdirdikcə, bu tarıma çəkilmələr təkrar-təkrar canımızı bürü-

yürdü. Azca kömbə, totuq dodaqlarını öpəndə bu gərilmələr təd-

ricən açılmağa başladı. O mənim üzümü, alnımı öpməyə başladı, 

mən isə vücudunda salamat yer qoymayan səyahətimə başladım. 

Vücudu qollarım arasında qıvrılırdı, əlləri ilə saçlarımı gərgin-

liklə dağıdır, başımı canına sıxırdı. Mən diz üstə idim, o hələ 

qismən ayaq üstə. Şaxtadan donmuş adamlar kimi, ya da qız-
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dırma zamanı titrətmə içində olan xəstələr kimi əsməyə 

başladı… 

Hər ikimiz, canımızda hey qalmayıbmış kimi, iki kəpənə-

yin birgə, qoşa uçuşunun zərifliyi ilə yumşaq xalıya, onun incə 

çiçəkləri üzərinə qonduq… 

Onun vücudu bütün qabarıqları və çökəkləri ilə, bütün 

enişləri və yoxuşları ilə, bütün səlis və hamar, incə və zərif ciz-

giləri ilə mənə tabe idi, mənə məxsus idi. Mən təmasımla, nəfə-

simlə, ruhumla sümüklərimin iliklərinə kimi onu duyur və hiss 

edirdim. Bütünlüklə varlığına hakim kəsilmişdim, onu ram et-

mişdim. O da mənim varlığıma hakim idi. Sanki iki varlıq bir 

ritmdə mövcud idi, bir nəfəs alır, birgə uçunur, birgə uçurdu ən-

ginliklərdə. Elə bil ki, cismimiz yox olmuşdu… Pənbə kimi ağ 

buludlarda, açıq əngin fəzada çəkisizlikdə pərvaz edirdik. Nir-

vana dediklərinin reallığı zirvəsinə yox olurduq bir cisim kimi, 

ruha çevrilirdik. Bu nə qədər davam edib məlum deyildi… 

Təsadüfi bir qovuşma olsa da, bayağı və könülsüz deyildi, 

çılğın və arzuolunan, ehtiraslı bir məcrada baş alıb gedir, istəkli 

bir sevgi ilə davam edirdi… Uzun iztirablardan sonra vüsala ye-

tişən həsrətlilərin ilk qovuşmağına bənzəri vardı… Halında şə-

rab sərməstliyi yox idi. Nəfəsi məsum körpə nəfəsi kimi təmizdi, 

nə şərab, nə də siqaret qoxusu duyulmurdu. Çox ağıllı bir qadı-

nın təsadüfün ona bəxş etdiyi bu gözəl anlardan, bu xoşbəxtlik-

dən sərməst olduğu aşkarca duyulurdu. Kamil bir insanın həya-

tın ona nəsib etdiyi bu həzdən sərməst olmaq imkanından do-

yunca yararlanmaq istəyi və bəxtəvərliyi duyulurdu  hərəkətlə-

rində… 

Bu təmasdan canında baş verən hər təlatüm və lal sükutu, 

içindəki və  bədəninin səthindəki son dərəcə intim, ən zərif, ən 

cüzi, kiçik, yüngül tərpəniş, titrəyiş, hər gərilmə və boşalmanı, 

hər sıxılma və açılmanı duyurdum.  Hər belə hissiyyat şirin bir 

dalğa ilə canıma yayılır, qəlbimə dolur, onu sıxır və rahatlıqla 

bütün bədənimi çulğayıb beynimin zərrəciklərinə kimi işləyir, 

vücudumu bürüyürdü, bayılmaq dərəcəsinə gətirirdi. Onun usta-
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lıqla istifadə etdiyi güclə sezilən yüngül kosmetikasının ruhu 

oxşayan qıcıqlandırıcı xoş ətri və hər birimizin canının bu tə-

masdan yaratdığı spesifik sərməstedici kəskin özünəməxsus 

qoxularının ətrafı dolduran tünd rayihələr kokteyli bu təmiz 

ehtirasları bir az da şiddətləndirirdi…, xüsusi saf və çılğın erotik 

bir atmosfer yaradırdı, bihuş edirdi…, içimizi səadət dolu bir 

sərməstlik riqqətə gətirirdi… 

Bu xoşbəxtliyi hər ikimiz sonsuz ləzzət və acgözlüklə içir 

və yalnız bununla yaşayırdıq, canımız və ruhumuz ancaq bu 

sevgi ilə məşğul idi bu anda. Bir-birinin varlığına hakim olduğu-

muza hər ikimiz tam əmin idik. Titrəyişlər dalğası cərəyan kimi 

canımızdan keçir, qəlbimizi səadətlə doldurur, hər gizilti bizi 

əngin səmalara pərvazlandırırdı. Öz iradəmizin tabeliyindən ta-

mamilə kənarda idik. Dumanlanan beynimiz qəlbimizin çox 

dadlı və ləzzətli istəyinə həmahəng vururdu və daha düşünmək 

qabiliyyətini qeyb etmişdi, yox olmuşdu sanki, canda ancaq ürək 

var idi elə bil ki. Sanki, heç vaxt yaşamadığımız bir səadət, duy-

madığımız intim hisslər burulğanında boğulmaqdan nəşə 

duyurduq… 

Ara-sıra yarı qapalı gözlərimizdə baxışlarımız öpüşürdü, 

bu baxışları sözlə təsvirə gətirmək mümkün olmur, onları ancaq 

görmək, ancaq duymaq və sevmək mümkündür… Bu baxışların 

cazibəsindən qopmaq, qurtulmaq, qaçmaq mümkün deyildi. Bu 

cazibənin dərinliyində ərimək, yox olmaq olardı ancaq… Saf, 

təbii, səmimi, sonsuz dərəcədə munis, təlaşdan uzaq bir rahatlıq, 

həyatının bu anından razılıq, şükranlıq, bir bəxtiyarlıq və xoş-

bəxtlik var idi bəbəklərində və bütün bunları ona bəxş edənə 

hədsiz minnətdarlıq oxunurdu gözlərinin dərinliklərində… 

Baxışlarında yadlıqdan, təsadüfi görüşdən doğan bir niga-

rançılıq, təlaş, ürkəklik, qorxu yox idi, bunlardan uzaq bir məftun-

luq, məmnunluq, məhrəmlik, mehribanlıq, nəvaziş və istək, 

cazibə və sehr, rahatlıq, əminlik var idi. Bayağı, şit, çirkin şəhvət-

dən doğan razılıq deyildi gözündəki ifadə, məhz məhrəmlik, 

məmnunluq, mehribanlıq, istəkli çağırış və dəvət dolu razılıq idi. 
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Belə razılıq və doğmalıq adətən uzun müddət bir-birinə yaxın 

olan adamlarda yarana bilərdi. Bu baxışlar iliklərimə kimi işlədi, 

əritdi sanki məni, vücudumdan bir xoş gizilti keçdi. Yeni, atəşin 

bir qığılcım təkrar titrətdi məni, bir cərəyan çulğadı canımı, vücu-

dumu sardı, içimdən biçdi məni, nə hal, nə də can qaldı məndə… 

Bütün gözəlliklərinin cazibəsi ilə qarşımda idi. Bu əcaib 

gözəlliyi yaratmağa ancaq ilahinin qüdrəti çatardı… Nə gözəl 

xəlq eləyib Yaradan səni, Qaragilə?! mahnısı düşdü yadıma qey-

ri-ixtiyari… Qucağımda uzanmışdı, qolları başına tərəf düşmüş-

dü, gözüm üzünə sataşdı, ifadəli gözlərində bir çağırış, bir istək, 

bir həsrət, artıq səbri tükənmiş yalvarış vardı: öldürdün, axırıma 

çıxdın axı… həkk olunmuşdu genişlənmiş bəbəklərində…  

Onu bərk-bərk və minnətdarlıqla yenidən köksümə sıx-

dım. Heç bir müqavimət göstərmədi, qaçmadı, əksinə, xoşhallıq-

la, məmnuniyyətlə, xüsusi istək və ehtirasla, köksündən qopan 

xoş, ilıq və zərif bir inilti ilə mənə sarıldı…  

… Səhər-səhər bağa girdim 

     nə bağ bildi, nə də bağban… 

Vaxt məfhumunu itirmişdik… 

Vücudu əsim-əsim əsirdi, canının bütün qabarıqları incə 

bir titrəyişlə titrəyirdi, ehtizazla səyriyirdi.  

Bu, iki cisimdə bir canı sonsuz ənginliklərə asanlıqla pər-

vazlandıra bilən bir qüdrət, bir sehr, bir tilsim, bir əfsun, bir söz-

lə, sanki cazibə qüvvəsindən azad mubhəm bir çəkisizlikdə bir 

səyahət, bir seyr idi. 

Canımızın gərginliyi azaldıqca bir-birinin təmasını daha 

çox doğmalıqla duymağa başladıq. Bundan səssizcə xoşhal olur, 

həyatdan kam almağımızdan  canımızı və halımızı ilıq bir rahat-

lıq bürüyürdü. 

Bu məhəbbət oyununun nə qədər davam etdiyini bilmirəm. 

Canımız xoş bir gərginlikdən yavaş-yavaş boşalmağa başlamışdı. 

…Günəş oyanmağa başlayanda bütün canlılar oyanırlar. 

Mən də bu vaxtlar oyanmağa adət etmişəm. Gözümü açdım… 

Adət etdiyim şəraitdə olmadığımı görüb duruxdum. İlk anda ha-
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rada olduğumu ayırd edə bilmədim. Tam ayılanda gecə nağılını 

xatırladım… Xalçanın üstündə arxası üstə uzanmışdım. Başını 

sinəmin sağ tərəfinə qoymuşdu. O hələ yatmışdı, mən də tərpən-

mirdim, bu gözəllikdə mənzərəni pozacağımdan ehtiyat edirdim. 

…Amma durmalı idim… Üç gün sonra təyyarə ilə uçmalı 

idim. Hələ bilet almamışdım... Çatdırıb tamamlanmalı bir neçə 

işim də qalmışdı. Olub keçənlər beynimdən keçdikcə bir məsu-

liyyət, gizli bir əzab baş qaldırmışdı içimdə. Bu necə oldu, niyə 

oldu, bizə nə verdi… Suallar burulğanına düşməyimdən qorx-

dum. Bircə sonra nə olacaq sualını özümə vermədim, sadəcə ağ-

lıma gəlmədi… 

…Ehmalca başını sinəmdən qaldırdım, o biri əlimi uzadıb 

yataqdan balış götürdüm və başının altına qoydum, ayağımı al-

tından sürüşdürüb çıxartdım… Azca səmtini dəyişdi, amma 

yenə tam arxası üstə çevrilmədi, üstdəki ayağını dizi xalçaya 

çatıncaya qədər bükdü, bir qolu başının altında qaldı, üstdəki qo-

lunu xalçanın üzərinə uzatdı. Amma oyanmadı… İlahi, bu necə 

mənzərə idi, o, bütün gözəllikləri ilə qarşımda uzanmışdı… Pal-

tarımı tapıb əynimə çəkdim. Saçından, gözündən, balışın üstün-

də olan qolunun büküyündən öpdüm. Mənə bəxş etdiyi təmən-

nasız təkrarolunmaz, bənzərsiz belə bir gecə əsrarı üçün sonsuz 

minnətdarlıq hissi ilə öpdüm onu… Təkcə belə bir təsadüfi ge-

cəyə görə həyata gəlməyinə, yaşamağına dəyərdi. Üzündə arxa-

yın, xoş bir təbəssüm, yanağında iki damla göz yaşı… Çiçək lə-

çəyinə qonmuş yaz jaləsinə bənzəri vardı… Yataqdakı ikinci 

balışın altında çox zərif ipək qadın cib dəsmalı görünürdü. Dəs-

malı əlimə aldım, qoxuladım ciyər dolusu. Jalələrdən birini bu 

dəsmalla götürdüm, dilimlə dadına baxdım və köynəyimin qol-

tuq cibinə qoydum… Gecə çırağını söndürmədim, diski səslənib 

qurtarmış musiqi mərkəzinin naqilini elektrik xəttindən ayırma-

dım… Heç bir şeyə…toxunmadım. Oyananda qoy elə bilsin ki, 

gecə gördükləri sadəcə şirin bir röya imiş… Tək bircə şeyə şüb-

hə etmirdim, heç olmazsa gözəl Zülfiyyə Xanbabayevanın 

«Xatırla məni!..» harayı səslənəndə bu gecə gördüklərimizin 
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röya olmadığını içimizdən keçən xoş bir sızıltı ilə xatırlaya-

cağıq… 

Son dəfə bu gözəlliyə məftunluqla tamaşa etdim. Və dü-

şündüm ki, görəsən niyə insanlar, dövlətlər insan əlinin tarixən 

yaratdığı dünyanın yeddi möcüzəsi və digər şedevrlər, əntiq 

şeylər kimi nadir möcüzələri qorumağa səy göstərir, amma ila-

hinin yaratdığı gözəl qadınları nadir milli sərvət kimi öz hima-

yəsinə götürüb qorumur!? Yatağın üstündəki zərif ipək mələfəni 

üstünə örtdüm. Bu gözəlliyə təkrar qayıdıb tamaşa etmək istə-

yindən qorxaraq asta addımlarla otaqdan və ehtiyatla mənzildən 

çıxdım. Qapını örtəndə ingilis qıfılı avtomatik bağlandı… 

Alatoranlıq idi, həyət-bacada kimsə görünmürdü. Nə qədər 

isti olsa da, səhərin sərininin nəfəsi duyulurdu. Yenicə oyanma-

ğa başlayan səhərin səssizliyində addım səslərim qəlbimi Abgül 

Mirzəliyevin oxuduğu «Getmə, getmə, gəl, gözəl yar» mahnısı 

ahəngində bir nisgil ovqatı ilə doldururdu… Yaxınlıqdakı zey-

tunluğa doğru yollandım. Burada yaşadığım vaxtlarda adətən 

səhərlər bura gəlib səhər idmanı ilə məşğul olurdum… 

…Həmişəki yerimdə gimnastika hərəkətləri yerinə yetirər-

kən beynimdə bir etinasızlıq və dalğınlıq, qəlbimdə bir nisgil, 

narahatlıq və qeyri-müəyyənlik, canımda bir süstlük, hərəkətlə-

rimdə bir xaos var idi… İçimi bir boşluq, pərişanlıq, əməlimdən 

peşmançılıq hissi bürümüşdü. Sərməstliyi keçəndən, reallığa 

qayıdışından sonra keçirəcəyi peşmançılıq, şəxsi həyatına belə 

müdaxilə ilə onun heysiyyatına toxunmağımdan ehtiyat  hissin-

dən doğurdu mənim içimdəki narahatçılıq… Nəfsimə sahib ola 

bilməməkdə zəiflik göstərdiyimə görə özümü günahkar sayırdım 

bu hadisədən. Sonrakı peşmançılıq… 

Yanımdan qoyun sürüsü keçirdi. Yaxınlıqda müvəqqəti 

məskunlaşan qaçqınlar mal-qara, qoyun-quzu saxlayırdılar. Qo-

yun otaran, şəhərdə çoban olmur, yaşlı kişi salam verdi. Salamı-

nı aldım, - bərəkətli olsun, - dedim. Bəlkə də məni ilk dəfə 

gördüyündən xeyli təəccüblə mənə tamaşa elədi, sonra da, - a 
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bala, şirin yuxuna haram qatıb belə ertədən burda nə ğayırırsan, 

- deyə soruşdu. 

Cavab gözləmədən dönüb qoyunların ardınca addımladı. 

Sualı mənə qəribə görünmədi, tonunda bir qayğı duyulurdu. Sə-

hərin yuxusu şirin olur mənasında, bu vaxtı yatmağın məsləhət 

olduğunu demək istədiyi qənaətində idim… 

Xeyirxahlığını cavabsız qoymadım, - bir az idmanla 

məşğul oluram, - dedim. 

Xeyli aralansa da cavabıma da münasibət bildirdi. Bəlkə 

yaxşı eşitməmişdim, amma mənə elə gəldi ki, qulağım bu sözləri 

aldı:  

- Bekara işdir… 

…Yarıyuxulu, yarıayıq bir halda gözlərimə bir ağırlıq düş-

düyünü hiss edirdim. Gözlərimi açmağa səy göstərdim… Səhər 

günəşinin üzümə düşən güclü şüalarından gizlənmək üçün əlimi 

zorla gözlərimə apardım və üzümü yana qaçırmağa cəhd göstər-

dim… Əlim alnımda nəm bir şeyə toxunanda gözlərimi açdım… 

Yaş məhrəba idi. Onu azca arxaya çəkdim. Anam başımın üs-

tündə durmuşdu. Əlindəki qabda buz parçaları görünürdü. Ana-

mın mehriban və qayğıkeş baxışları altında əlimi çətinliklə qal-

dırıb nəm məhrəbanı qızdırmadan od tutub qaysaqlamış dodaq-

larıma apardım. Anam su istədiyimi başa düşüb tələsik mətbəxə 

getdi. Mən yüksək hərarətdən təkrar bayıldım… 

 

*  *  * 

 

Anamın böyük qayğısı və əziyyəti ilə artıq bir gün sonra 

ayaq üstə idim. Bu dəfə heç Moskvaya qayıtmaq istəmirəm. 

İçimdə bir narahatlıq var. Amma qayıtmalıyam. Son vaxtlar səni 

tez-tez xatırlayıram. Görmək istədim səni. Bu gecə əhvalatından 

sonra xəstələnməsəydim dünən görüşməyi planlaşdırmışdım... 

Yəqin məni qınayırsan. Heç özüm də bilmədim necə 

oldu... Bax belə... 
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Bunu deyib ayağa qalxdı. Biz dənizə tərəf getdik... Qərib 

kədərli görünürdü... 

Mənimsə içimdə bir hiddət var idi. Doğrusunu deyim ki, 

ümumiyyətlə insanların, xüsusilə də kişilərin, öz intim həyatla-

rını dilə gətirməyinə həmişə nifrət etmişəm. Həmin axşam Qərib 

də xeyli nəzərimdən düşmüşdü… Heç nə deməsəm də, Qərib 

gördüyü əməlin, üstəlik də bunu mənə danışmağının xoşuma 

gəlmədiyini anlamamış deyildi... Dənizdən çıxıb qurulandıq və 

şəhərə qayıtdıq... 

 

*  *  * 

 

Bu hadisədən təxminən bir il sonra Qəribin Moskvada çox 

ağır xəstə yatdığını eşitdim. Qeyri-ixtiyari onunla son dəfə gö-

rüşdüyümüz qısa ömürlü yay gecəsini xatırladım. Həmin axşam 

eşitdiyim söhbətdən içimdə yumşaq desək bir xılt qalmışdı. Hiss 

etdim ki, bu, hələ də keçməmişdir. Bununla belə anasının təkidi 

ilə Qəribin qayınına qoşulub təcili olaraq, anası demişkən, 

Moskva xarabaya uçduq. Yatdığı «məşhur» xəstəxananı asanlıq-

la tapdıq. Bizi palatasına buraxmaq istəmirdilər. Mövcud əla-

qələrdən və məlum vasitələrdən istifadə etməklə ancaq bir nə-

fərin – mənim çox qısa müddətə xəstənin palatasına girməyimə 

razılıq ala bildik. Bütün ehtiyat tədbirlərini incəliklərinə qədər 

həyata keçirib məni içəri müşayiət etdilər. 

Əvvəlcə onu tanımadım, düşündüm ki, məni başqa xəstə-

nin yanına gətiriblər. Çarpayıda, necə deyərlər, bir dəri, bir sü-

mükdən ibarət xəstə uzadılmışdı.  Tanıdığım Qəribi xatırladan 

ifadəsiz gözlərindəki güclə sezilən tanış cizgilər oldu… Gö-

zünün ifadəsindəki cüzi dəyişiklikdən başa düşdüm ki, məni 

tanıdı. Başqa heç bir əzasının heç bir reaksiya vermək iqtida-

rında olmadığı qənaətinə gəldim. Hərəkətsiz gözlərindən yaş 

damlaları yanaqlarındakı dərin şırımlarla axıb yastığına tökü-

lürdü… Xəstəliyə nə vaxt tutulduğunu çətinliklə, boğuq, güclə 

eşidiləcək bir səslə anlatmağa cəhd göstərirdi: 
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- Yad yerlərdə yaşadım… xəstələnmədim, öz vətənimdə… 

əlacsız... azara düçar oldum… Nəfsimi… qoruya bilmədim… öz 

cəzamdır… çəkirəm… 

Çətinliklə danışırdı, sözlərin sonluğu eşidilmirdi, böyük iradə 

və güc sərf etdiyi və bu gücün də tükəndiyi açıq-aşkar hiss olunurdu. 

Uzun müddət danışa bilmədi. Handan-hana kəsik-kəsik dilləndi: 

- Qurani-Kərimi öyrən, …Allahın qoyduğu qayda…larla 

yaşa ki, …Allah səni… hifz etsin!.. 

Səsi xırıldadı və söndü, gözünü yumdu. Aradan xeyli 

keçdi. Zorla gözünü açdı və dodaqları tərpəndi: 

- Anam… sənə… əmanət… , - deyə bildi. 

Qəhər onu boğdu. Sözünün ardını gətirib tamamlaya bil-

mədi. Yastığının üzərində heysiz düşən başı yana çevrildi… 

Gözlərini heyrətlə geniş açdı… Sanki bu fani dünyaya son dəfə 

baxıb əlvida deyirdi… Bu da son hıçqırıq… 

Qərib əbədi dünyasına qovuşdu… Orada onu hələ nələr 

gözləyirdi?!. (68; 137-143). 

                

       Bakı, 17 avqust 2005-ci il 

 

HaĢiyə: «Əsrarın sehri»nə və bu qəbildən olan yazılara 

dodaq büzənlərə. 

 

Kukla teatrının binasındakı abidələri əski-üskü ilə geyin-

dirmək tapşırığı verənlər, yəqin ki, intibah dövrünün şedevrləri-

nin üzərinə yandırıcı maye atan, onları kəsici alətlərlə doğrayıb 

məhv edən və ya buna cəhd göstərən manyaklar kimi şizofreni-

ya, paranoya, impotensiya xəstələridir.  

Bu cür xəstələr o «kişilər»dir ki, soyundurduqları qızlarını 

Azərbaycan televiziyalarında nümayiş etdirməklə xalqı əxlaqsız-

lıq girdabına sürükləmək proqramını canfəşanlıqla həyata keçir-

məyi əskiklik bilməzlər. 

Burada Mirzə Cəlili necə xatırlamayasan?! Allah sənə 

rəhmət eləsin, a Kişi! 
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«Mərdlər» mövzusunda bir neçə süjet 

 

Mərdan kişinin qulağına çatır ki, ailəsi ilə şəhərdə yaşayan 

oğlu pis yola düşüb, haram yolla pul qazanır, ara-sıra evində 

gecələmir. 

- Gedin, gəlinimi və nəvələrimi kəndə gətirin. Pis yola 

düşən kişinin arvadı da, uşaqları da gec-tez həmin yola düşəcək-

lər. Bu düşüncə sahibi olmasalar da, ailə başçısı ilə haqq-hesab 

çürütmək, ondan qisas almaq üçün bunu edə bilərlər. Gəlinim və 

nəvələrim nəslimizin arı, namusudur. Onların təmiz adına ləkə 

düşməyə imkan verə bilmərik. Kənddə el-oba içində böyüsünlər. 

Oğlum isə, harda istəyir, orda yaşasın. Kəndə gəlməli olsa, mən 

olan yerdə görünməsin! 

Sərt və mərdanə qərar idi. 

Oğul bir gün işdən qayıdanda qapı-pəncərəni bağlı görür. 

Qonşulardan öyrənir ki, ailəsini gəlib kəndə aparıblar. Bunun 

elə-belə gediş olmadığını anlayır. Sarsılır. Atasını yaxşı tanıyır-

dı, onun tədbiri olduğunu anlayır, bağışlanmayacağını başa dü-

şür. Yanına gedib-gəldiyi qadının evinə gəlir, gecələmək üçün. 

Onun qəfil gəlişini gözləməsə də, qadın qapını açır. İçəri 

keçir. Özü üçün açılan süfrəyə bənzər meyli-məzəli bir süfrə və 

süfrənin arxasında nəşəli bir erkəklə rastlaşır… Başını aşağı sa-

lıb mənzildən çıxır… 

Gecə ilə yola çıxır, kəndə getmək üçün… Yol dağ çayının 

sahili ilə keçirdi. Çaydan gələn amansız sel sularının iri daşları 

bir-birinə çırpa-çırpa saldığı vahiməli gurultu onu ağır düşüncə-

lərindən ayırır. Sürücüyə maşını saxlatdırır. Maşından düşür və 

leysanlı, göz-gözü görməyən bir gecənin qaranlığına qarışıb 

gözdən itir. Yarğanın lap kənarında dayanır. Başının uğultusu 

çayın nəriltisinə qarışır. Selin nəhəng ləpələrinin dayandığı yerə 

can atdığını görmürdü. Birdən ayağının altındakı yarğanla 

birlikdə sel sularının ağuşuna düşür… 

…Tanınmaz hala düşmüş meyiti bir neçə gün sonra çayın 

dənizə tökülən sahilində tapılır… 
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…İdris müəllimdən: 

V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda işləyir-

dim. Bakıətrafı bağlardan birində yaşayırdım. Yolum uzaq 

olduğundan, evdən səhər tezdən çıxmalı olurdum ki, saat 9-un 

yarısında mühazirəyə gecikməyim. Növbəti mühazirə günləri-

min birində səhər erkən maşınla yola çıxdım. Evdən xeyli ara-

lanmışdım, yolun kənarında bir qadın əl qaldırdı. Adətən, bu 

vaxtı kənd yolunda adamlara çox az rast gəlmək olur. Səhər 

tezdən zənən xeylağının kəndin içində, yolun kənarında maşına 

əl qaldırmasının bu yerlər üçün qəbulolunmaz olduğunu bilir-

dim. Başa düşdüm ki, bu, fövqəladə bir hadisə ilə bağlı ola bilər-

di. Ancaq təcili kömək lazım olanda qadın yola çıxmağa məcbur 

ola bilərdi. Bu düşüncələrlə maşını saxladım. Qadın onu görən 

ola biləcəyindən ehtiyatlanırmış kimi, ora-bura boylanıb, cəld 

maşına oturdu, salam verdi və sürün dedi. Otuz yaşlarında bir 

gəlin idi… 

- Sizə hara lazımdır, hara tələsirsizsə, yolüstü ora aparım, 

mən işə tələsirəm, gecikmək istəmirəm. 

- Hara istəyirsiz aparın, qadın özü maşınınıza oturub, siz 

də şadlığınıza şitlik eləyirsiz deyəsən, başqası olsaydı işi də atar-

dı bir yana, hər şeyi də, kişi deyilsiz bəyəm, yoxsa mən xoşu-

nuza gəlmirəm. 

Qənaətimdə yanılmışdım, düşündüyüm «fövqəladə hadisə-

nin» belə bir şey olacağını heç ağlıma da gətirməzdim. Həm də 

yolun kənarında onu gördüyüm görkəmi, əyin-başı da şübhəli 

heç nədən xəbər vermirdi. Adi ev paltarında, hətta ayağı çəkə-

ləkli idi… 

Fəhmimlə hiss edirdim ki, bu yola çıxmağın özü də han-

sısa fövqəladə bir hadisə ilə bağlıdır. Maşını öz yolumla sürə-

sürə bir də götür-qoy edirdim. Pis yolun yolçusu səhər tezdən 

«yola» çıxmaz, özü də bəzəksiz-düzəksiz. Burada bir sirr var. 
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Özünü şən göstərməyində bir saxtalıq sezilirdi, təbii gö-

rünmürdü belə hallar üçün. Əslində, hərəkətlərində özünə arxa-

yınlıq yox idi. Narahatlıq, səriştəsizlik gözə çarpırdı. Peşəkar 

olmadığı aşkar hiss olunurdu. 

- Xanım, bu sözlər sizə yaraşmır, nədənsə mənə elə gəlir 

ki, siz pis yolun yolçusu deyilsiniz. Mənim ailəm var, yəqin siz 

də ailəlisiniz. Bakı kəndlərində qadınlar ailələrinə çox bağlı 

olurlar.  

Onu fikrindən daşındırıb, çox uzaqlaşmamış razı salıb da-

yanacaqların birində düşürmək istəyirdim. 

Dərindən köks ötürdü… 

- Doğru deyirsiz, doğulub böyüdüyüm ailə kəndin sayılıb-

seçilən ailələrindəndir. Məni bir imkanlı ailəyə ərə verdilər. Pis 

kişilərə Allah lənət eləsin. İnadımdan görün nəyə getməyə qərar 

verdim. İki övladım var. Son vaxtlar yoldaşım gecələr evə gəl-

mir. Müxtəlif bəhanələr gətirir. Yaxşı yerdə işləyir, içkiyə və 

tiryəkə qurşandı. Evi, ailəni dolandırsa da, evdə gecələməməsi 

bir təmiz qadın kimi heysiyyətimə toxunurdu. Kiminlə oturub-

durduğunu mənə çatdırdılar, əxlaqsız həyat tərzi sürən bir qadın 

olduğunu dedilər. Ayıq vaxtlarının birində ərimlə bu barədə 

söhbət elədim, valideynlərimizin ailələrinə, öz ailəsinə hörmət 

xatirinə bu işdən əl çəkməyini məsləhət gördüm. Yox, əgər əl 

çəkməsə, ondan qisas almaq üçün pis yola gedəcəyimi və həmin 

gün bunu elədiyimi ona bəyan edəcəyimi dedim.  

- Sən elə ailədən çıxmısan, heç vaxt belə iş görməzsən, - 

dedi, - səndən arxayınam.  

- Bu gecə yenə evə gəlməmişdi. Bax, indi mən, ləyaqətli 

bir ailənin qızı, pis yolun yolçusu kimi sizin maşınınızdayam, - 

deyib qəhərləndi. 

Onun bir qədər sakitləşməyini gözlədim və dedim: 

- Siz mənim barəmdə nə istəsəniz düşünə bilərsiniz. 

Amma mən qənaətimdə yanılmadığıma çox sevinirəm, sizi səhər 

tezdən yolda görəndə ilk ağlıma gələn bu oldu ki, belə erkən 

vaxtda kənd yoluna qadını ancaq fövqəladə bir hadisə çıxara 
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bilər. Mən indi başa düşdüm ki, bu doğrudan da belədir. Siz, 

necə deyərlər, özünüzü bəzi prinsiplərə görə zorlayıb, bu yola 

çıxmısınız. Təmiz adınıza ləkə gətirməyinizin sizə necə ağır 

olduğunu başa düşürəm. Ona görə də məsləhətimə qulaq asma-

ğınızı xahiş edirəm. Belə yola hər vaxt çıxmaq imkanınız hə-

mişə yenə də olacaq. Nə vaxt istəsəniz bunu edə bilərsiniz. Bu 

dəfə özünüzü məcbur etməyin. Bu dəfə evə qayıdın. Bilmək ol-

maz bu dünyanın işini, sonrakı peşmançılıq olunca bu dəfə səbr 

edin, deyirlər səbr edən udur. 

- Siz nə qəribə insansınız, tanımadığınız qadının təmiz 

adını qorumağa çalışırsınız, - dedi. Aramsız göz yaşları yanaqla-

rı ilə üzüaşağı axıb, əsəbi halda ovuşdurduğu əllərinin üstünə 

axırdı. 

- Uşaqları yataqda qoyub çıxmışam. Durub məni tapmaya-

caqlar. 

Səsində narahatlıq və bir az da peşmanlıq oxunurdu. 

Məqamı itirmək olmazdı. Bundan istifadə etməsəydim, 

onu fikrindən daşındıra bilməmək ehtimalı hələ qalırdı. 

- Kəndə gedən avtobusların sonuncu dayanacağına yaxın-

laşırıq. Sizi orada düşürüb avtobusa mindirəcəyəm, tez kəndə 

qayıdarsız. 

Etiraz etmədi. Bu, bəlkə də könülsüz razılıq əlaməti idi. 

Düşdü, onu yerindən tərpənən avtobusa mindirəndə, iş yerimi və 

adımı soruşdu və mən də dedim. Sarsıntı keçirmiş insanlar kimi, 

baxışlarını gizlədə-gizlədə avtobusun bir küncündə büzüşüb 

oturduğunu görəndə ona heyifim gəldi… 

…Aradan bir neçə il keçmişdi. İnstitutda mühazirədən 

çıxıb kafedraya gələndə mənə dedilər ki, kafedranın qabağında 

duranlar sizi gözləyirlər. Çıxdım. İki qadın idi, iki uşaq. Yaxın-

laşdım. Düşündüm ki, bəlkə də qiyabi şöbənin tələbələridir.  

- Dedilər ki, məni gözləyirsiniz. İdris müəllim mənəm. 

Qadınlardan biri mənə diqqətlə baxanda üzünün bilmirəm 

hansısa cizgiləri mənə tanış gəldi. Amma xatırlaya bilmədim. 
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Salamlaşdılar. Onlardan biri diqqətlə mənə baxırdı. Elə bil 

nəyi isə xatırlamaq istəyirdi… 

- Yanımdakılar baldızım və uşaqlarımdır. Mən onda da 

sizə heç əməlli-başlı baxmamışdım. Ona görə də heç bir tanış 

cizgi tapa bilmirəm. Bu hadisə bir neçə il bundan əvvəl olub, - 

deyə sözə başladı. – Necə evə qayıtdığımı xatırlamıram. Həmin 

axşam ərimin atası evinə getdim. Onun qohum-əqrəbasının 

əksəriyyəti bir məhəllədə yaşayırdı. Hamısını başıma yığıb hər 

şeyi onlara danışdım. Ərimin ailəsinə xəyanət edəcəyini ona 

bağışlamayacağımı söylədim, əlavə etdim ki, həmin şəkildə də 

ondan qisas alacağam.  

- Elə düşünməyin ki, hər dəfə məni fikrimdən daşındır-

mağa meyilli olan bir insana rast gələcəyəm, - deyə əlavə etdim.  

Elədiyim hərəkətdən, baş verən hadisədən ağır sarsıntı ke-

çirmişdim. Uzun müddət özümə gələ bilmədim. Məni həkimlərə 

və ocaqlara apardılar. Xəstə deyildim, sadəcə, özümə qapılıb, 

ətrafımdan psixoloji təcrid vəziyyətində davranırdım və belə 

vəziyyət məndən asılı deyildi. Vaxt keçdikcə özümə, normal 

həyat ahənginə qayıtmağa başladım. 

Aradan bir müddət keçdi. Atasıgilə xəbər gəldi ki, oğlunuz 

xəstəxanadadır. Yığışıb getdilər. Gedib görüblər ki, sındırmadıq-

ları sümüyü qalmayıb. Sadəcə, öldürməyiblər. Oturub-durduğu 

qadının isə başını təmiz qırxıb səhər tezdən işlədiyi müəssisənin 

qabağında maşından düşürmüşdülər. İndi Mərdəkandakı dispan-

serdə yatır. Onları kimin, bizim tərəfinmi, ərim tərəfinmi, onun 

oturub-durduğu qadın tərəfinmi bu hala saldığı sirr olaraq qaldı… 

Ərim isə şikəst oldu. Bizdə qalır. Mən işləyib ailəni dolan-

dırıram. Ata evim də, qayınlarım da kömək edir. Uşaqlar razı ol-

masa da, ərimə də baxıram. Mən işdə olanda bu baldızım baxır. 

Bizim ailələrdə sizi qiyabi hamı tanıyır. Gəldik ki, uşaqla-

rım sizi görsün, sizə minnətdarlığımızı bildirək. Siz məni bəd-

namçılıqdan qorudunuz. Həmin gün adım bədnam olsaydı, mən 

evə qayıda bilməzdim… 

Köksüm qalxıb endi... 
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Sağollaşıb getdilər... Uzun müddət bu təəssüratdan ayrıla 

bilməyib yerimdəcə dayanmışdım... 

 

   
 

Bir çoban Haciskəndər kəndindən Məşrif kəndinə enən 

yolun üst tərəfində meşənin ətəyindəki kolluqların arasında qo-

yun otarırdı. Dincini almaq üçün oturub palıd ağacına söykənib, 

həm də sürünü gözdən qoymurdu. Elə bu arada əlindəki tüfəngi 

üzüaşağı yanında tutmuş yaxın kəndlərdən olan tanıdığı bir bəy 

ona yaxınlaşıb salam verdi. Çoban salamı alıb qalxmağa macal 

tapmamış, bəy yanında oturub kürəyini qoca palıda söykədi. Or-

dan-burdan söhbətə başları elə qarışmışdı ki, onlardan 20-25 ad-

dımlıqda seyrək kolların onlardan ayırdığı yolla iki yolçunun nə 

vaxt onların bərabərinə çatdığını görməmişdilər. Onlardan biri 

çiynində tüfəng olan başı papaqlı bazburutlu bir bəy, yanında isə 

onun əlindən tutmuş 4-5 yaşlarında bir oğlan uşağı idi. Yolçular 

ağacın dibində oturanları görmürdülər. Çoban uşağın yol yolda-

şının yanında oturan bəylə ədavətli, hətta qan düşməni olduğunu 

bildiyinə görə çox narahat oldu. Onların Məşrifə tərəf enişə çat-

masına hələ xeyli yolları var idi və onlar ağac altından, necə de-

yərlər ovucun içindəki kimi, görünürdülər. Bəyin də yolçuları 

nəzarətdə saxladığını hiss etmişdi. Amma onun halında heç bir 

narahatlıq hiss olunmurdu. 

Yolçular enişə enib gözdən itənə qədər çoban çox narahat-

lıq keçirdi, onlar görünməz olanda dərindən nəfəs aldı. Handan-

hana üzünü bəyə tutdu: 

- Bəy, cəsarət edib bir sual vermək istəyirəm. Mən indicə 

qan töküləcəyindən qorxduğum bir vaxtda sənin heç tükün də 

tərpənmədi. 

- Bilirsən, çoban qardaş, Allah o fəriştəni bu yola mənim 

qan düşmənimə pənah çıxarıb. Mən onu öldürüb uşağı pənah 

yerindən məhrum eləsəydim, Allaha asi olardım. Həm də üz-üzə 

gəlməmişdik. Pusqudan, arxadan vurmaq mənə yaraşmazdı… 
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Allahdan başqa görən olmasaydı belə, mən belə namərdliklə 

üzümə tüfəng qaldıra bilməzdim… 

Çoban ürəyində belə kişiliyə afərin dedi… 

…Gümürlülər övladlarına belə olmuş əhvalatları danışar-

dılar. Uşaqlar da yaxşılardan nümunə götürər, pislərdən ibrət 

dərsi alardılar. Belə söhbətlər «kişilik» məktəbi idi… 

 

   
 

…Süjetin yazıçı Fərman Kərimzadədən gəldiyi güman 

edilir. 

…Sovetlərin Güney Qafqazı işğalı dönəmləri idi. İmkanlı-

lar ya başına dəstə toplayıb şurəvi ilə vuruşur, ya da qonşu 

Türkiyəyə, qismən də İrana gedirdilər ailələri ilə birlikdə. 

Belə ağır günlərin birində gecə yarıdan xeyli keçmiş Kər-

bəlayı İsmayılın evinin divarını döyürdülər. Kərbəlayı oyaq idi 

və divarın döyüldüyünü aydın eşidirdi. Həyatında çox şeylər 

görmüş bu müdrik insan başa düşürdü ki, qapını qoyub divarın 

döyülməyi qeyri-adi haldan xəbər verir və hər kimdisə, adi adam 

deyil, elə-belə də gəlməyib. Ona görə də nökəri çağırıb tapşırdı 

ki, get, hər kimdisə yanıma gətir. 

Nökər çölə çıxıb Kərbəlayı ilə ədavətli olan bəyi görəndə 

duruxur, geri qayıtmaq istəyəndə ağasının sözü yadına düşür. 

Bəyi yanına salıb Kərbəlayının hüzuruna gətirir. 

Qeyri-adi adam olacağını gözləyən Kərbəlayı belə bunun 

düşməni olacağını ağlına belə gətirməzdi. Yüngülvari salamlaş-

dılar və Kərbəlayı qəfil qonağına oturmağa yer göstərdi. Bəy 

oturdu və niyyətini açıqladı. 

- Kərbəlayı, üç gündür ki, yük üstündəyik, atlanıb Arazın 

o tayına keçmək istəyirik. Amma uşaqlardan biri at üstünə qalxa 

biləcək vəziyyətdə deyil. Bu üç gündə papağımı qabağıma qo-

yub bu əmanətimi – hamilə gəlinimi bu mahalda etibar edə bi-

ləcəyim bir adam axtarıram. Səndən başqa bir kimsə ağlıma 

gəlmədi… 
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Kərbəlayı dərin fikrə getdi. Sükut gərginliyə çevrilirdi. 

Hər ikisinin adı-sanı vardı.  

Nökəri çağırdı. 

- Get gədəni durğuz gətir. 

Bəy Kərbəlayının yeniyetmə oğlu olduğunu bilirdi və başa 

düşdü ki, onun bu mərdliyinin müqabilində burada əmanət kimi 

qalacaq gəlinin əvəzinə oğlunu girov qoymaq istəyir ki, bəy heç 

nədən nigaran olmasın… 

- Kərbəlayı, sənin mənə xəyanət edəcəyini düşünsəydim, 

bu mahalda təkcə sənin qapına gəlməzdim, - dedi bəy. 

- Bəy, get, gəlinini gətir, hər nə baş versə də, hər şeyimi, 

hər kəsimi itirsəm də, gəlininin, nəvənin başından bir tük də 

əskik olmayacaq, neçə ki, başım sağdı… 

…Düşmənçiliyi də kişiyana olanlar yaşayıb bu gidi 

dünyada… 

 

   
 

…Bu tərəflərdə məşhur olan mərd insan Qaçaq Mayılın 

etibar edib qonaq qaldığı nadir evlərdən biri Narxatun nənənin 

evi olmuşdur. Belə rəvayət eləyirlər ki, sonuncu dəfə evinə 

gələndə Narxatun nənə Mayıla məsləhət görür ki, gecə yola çıx-

masın, gecəni qalsın, səhər üzünə gedər. Mayıl məsləhətə qulaq 

asmır… Sabahı gün Mayılın xaincəsinə öldürüldüyü bütün ma-

halı kövrəldib ağladır. Bu, əvəzsiz itki idi… Bir eli igid oğulsuz 

qoymuşdular… 

Çox gözəl, qoçaq, igid, mərd qadın olub Narxatun nənə. 

Ləyaqətini çox yüksək qiymətləndirib və həmişə qoruyub… Əri 

Qürbət kişi də sayılıb-seçilən kişilərdən olub. Boylu-buxunlu 

gözəgəlimli kişi idi. Amma bir şakəri var idi. Gözəl qadınlara 

biganə deyildi. Bu xəbər Narxatuna də gəlib çatır. Gözü ilə gör-

məyincə inanmaq istəmir. Yəqinlik hasil olanda pirə gedir, ya-

xasını açıb Allaha dua edir: oğlanlarım ərimin yolunu gedəcək-

lərsə, ondan oğlan uşağı qalmasın!.. 



Çeçələ barmağın işığında... 

 111 

…İlahi, necə şəxsiyyət sahibi olasan ki, kişinin pis yola 

düşməyi qadının belə heysiyyətinə toxunsun, o da Allaha belə 

amansız dua ilə üz tutsun… 

Allah duasını eşidir, 5 oğlan və 5 qız övladından ancaq 

qızlar sağ qalır, hətta nişanlı oğlu da dünyasını dəyişir… Qızları 

da özünə oxşamışdı Narxatun nənənin… 

Oğlanlarından sonra özü də yaşamır, haqq dünyasına 

qovuşur.  

Qürbət baba kimi itirdiyini anlayır. Ona gətirilən ikinci 

arvadın yatağına belə girmədən geri qaytarır…  

- Narxatundan başqa bu evdə qadın ola bilməz, - demişdi. 

Əməllərinə peşman olsa da, artıq hər şey itirilmişdi. Çox istədiyi 

arvadını gec qiymətləndirmişdi… 

 

   
 

...Düşməninin daban-dabana onu izlədiyini düşünən bir 

nəfər özü ilə həmişə tüfəng gəzdirir və yola tək çıxmaqdan qor-

xurdu. Bir dəfə qışlaqdan mal-qaranı yaylağa çıxarmaq üçün 

yola çıxanda onu ölümdən qurtarmış qardaşının balaca oğlunu 

özü ilə götürür. Qışlaq örüşlərindən heyvanları yola çıxarmaqda 

bir həmkəndlisi, həm də bir az əqrəbalığı çatan bir tay-tuşu ona 

kömək edir. Mal-qara yola çıxarılandan sonra kəndə qayıtmalı 

olan köməkçisi uşağı atın belində qabaqda oturtduğuna işarə 

edib deyir: 

- Qabaqdan çıxan olsa özün görəcəksən, amma arxanı nə-

zarətdə saxlamaq çətindir. Uşağı atın tərkində oturt… Bunu uşa-

ğın qulaqları eşidə-eşidə sövdələşirlər və qucağından alıb, arxa-

da otuzdururlar. Elədikləri hərəkətin namərdlik olmasının heç 

fərqinə də varmırlar. 

…Elə həmin kəs birinci sinifdə oxuyan həmin uşağa, onu 

ölümdən qurtaran qardaşının balaca oğluna, barmaqlarının üstü-

nü çubuqla döyüb ağlada-ağlada düşmənlərindən müxtəlif 

instansiyalara böhtan dolu anonimlər yazdırmaqdan da ar elə-
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mirdi… Böhtan atdıqlarından birinin kiçik qardaşının qaynatası 

olmasından da utanmırdı, ürpənmirdi, pəsinmirdi... 

…Həmin bu bir nəfər bəd, xəbis, çirkin məqsədinə çatmaq 

üçün doğma övladlarını da alçalmağa təhrik edirdi. Amma niy-

yətinin baş tuta bilməyəcəyini korafəhim ağlına da gətirə bilmə-

mişdi… Təkəbbür gözünü kor etmişdi. Hikkəsi də olar-olmaz 

ağlını… 

Ömrünün sonlarında xəbis və bəd əməlləri övladlarının 

başında çatladı. Hər birinin həyatı viran oldu, onu yaşlı vaxtında 

rüsvay etdilər. Layiq olduğu sonluq idi... 

 

   
 

…İsti yay günlərindən biri idi. Günortaya az qalırdı. Ata 

tayanın üstündə otu sahmana salıb taya qoyur, oğul aşağıdan 

tayaya ot verir, ana və gəlin isə otu arabadan düşürüb oğula tərəf 

ötürürdülər. 

Ata oğluna dedi: 

- A bala, günəş adamın başını deşir, otun tozu da bir tərəf-

dən yandırır. Başına bir şey keçirt! 

- Heç nə olmaz, ata, işimizə də az qalıb, - deyə oğul cavab 

verdi. 

Ata alınsa da, sözünü təkrar etmədi və alındığını büruzə 

verməməyə çalışdı. Ailədə hər kəs bilirdi ki, ata sözü bir dəfə 

deyər, hər kəs də əməl edərdi. Yerində və ədalətli danışan oldu-

ğunu onu tanıyanlar da bilirdi, səbrinə-təmkininə də bələd idilər. 

Sözündən çıxana tutarlı nəsihətlərlə elə anladırdı ki, bu, döyül-

məkdən betər olardı. Və belə ibrət dərsi ömürlük olardı.  

Necə deyərlər, gəlin də ocağa gəlmişdi. Ərinin atasının 

sözünü eşitmədiyinə görə çox narahat oldu. Nədənsə, ağlına 

gələn «mən istərəm balamı, balam istər balasın» deyimi oldu. 

Yabanı yerə qoyub evdə yatan uşağa baxmaq adı ilə evə getdi və 

az keçmiş bələkdə yatmış uşağı bir döşəkçənin üstündə gətirib 

tayaya yaxın bir yerdə günün altında qoydu. Üzünə gün düşən 
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körpə oyanmasa da, narahatlıqla qurcalandı. Oğul abır-həya ilə 

örtülü, sezilməyən bir işarə ilə körpəni kölgəyə keçirməyi gəlinə 

anlatdı. Böyüklərin yanında ərinin sözünü yerə salmadığını nü-

mayiş etdirən gəlin uşağa tərəf getmək istəyəndə ana qoymadı: 

- Ay qızım, dəymə, qoy yatsın, əlimizdəki iş də qurtarır, 

həm də ağacın da kölgəsi balama – gözümün işığına tərəf 

dönür!.. 

Ağıllı gəlini və arvadının oğluna verdikləri dərsdən atanın 

simasından yüngülcə bir təbəssüm keçdi, oğulun isə tunc 

rəngində olan üzü xəcalətdən qıpqırmızı qızarmış, tər damcıları 

üzündə şırımlar açmışdı. Günün istisi və otun tozu bu şırımları 

çılpaqlığı ilə gözə çarpdırırdı… Hamının ona hayıfı gəlsə də, bu 

cəza onun hərəkətinə layiq cəza idi. Oğulun bu dərsdən çəkdiyi 

ona ömürlük bəs idi… 

Ata tayadan düşüb çaya tərəf enəndə oğul ayaqlarını güclə 

sürüyə-sürüyə onun ardınca getdi. Bu, yorğunluqdan olan sürün-

mə deyildi, xəcalətdən gələn sürünmə idi. Ana və gəlin, ona ha-

yıfları gəlsə də, özündə ləyaqət gücü tapıb günahını etiraf edə 

bilmək yüksəkliyində dura bilməyindən qürur hissi ilə kökslərini 

ötürdülər… 

Sözün əsl mənasında nəsihət dərsləri də çox uca olur, 

səssiz və sözsüz… 
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ġərəf 

 

Ətrafındakıların, səni əhatə edən insanların səmimi və tə-

mənnasız hörmətini qazana bilməkdən böyük xoşbəxtlik ola 

bilərmi? Mənəvi keyfiyyətlərinə görə səninlə hesablaşırlarsa, 

səndən məsləhət alırlarsa, bundan böyük səadət ola bilərmi? 

Müəllim-tərbiyəçi olmaq, balalarımıza elm və mərifət öyrətmək-

dən böyük xeyirxahlıq ola bilərmi? Xalqın gərəyi olmaq ən bö-

yük şərəf deyilmi? 

- Şəfiqə, qızım, sən niyə yazmırsan? 

Sevimli müəlliminin səsi Şəfiqənin xəyalını gələcəyə 

qanadlandıran fikirlərindən, arzularından bir anlığa ayırdı. Ay-

dın siması allandı, çöhrəsinə inci tər damcıları düzüldü. Başını 

aşağı salıb yazmağa davam etdi. «Sən xoşbəxtliyi nədə görür-

sən?» mövzusunda inşa yazısının son cümlələrini bu sözlərlə ta-

mamladı: «Xoşbəxtliyi neçə-neçə şagirdin, tələbənin ömür yolu-

nu nurlandıran ecazkar müəllimlik peşəsində görürəm». Bu arzu 

onun həyat yolunu işıqlandıran bir mayak oldu. 

Orta məktəbi medalla bitirdi. Arzular mayakının şöləsi 

Şəfiqəni respublikamızın qədim elm məbədi – V.İ.Lenin adına 

APİ-nin auditoriyalarına gətirdi. Tezliklə bu uzun hörüklü qız 

savadına və mərifətinə görə müəllimlərinin sevimli tələbəsi 

oldu. İstedad və işgüzarlıq sayəsində üçüncü kursda Lenin tə-

qaüdünə layiq görüldü. Peşəsinin ən incə sirlərini sevimli 

müəllimləri M.Muradxanovdan, İ.İbrahimovdan, B.Yusifzadə-

dən və Ə.İbrahimovdan səbr və təmkinlə öyrəndi. İnstitutu fərq-

lənmə diplomu ilə bitirdi. Ona böyük etimad göstərdilər. Şəfiqə 

Şahbazova bir səhər sevimli müəllimləri ilə bərabər tələbəsi 

olduğu institutun auditoriyasına müəllim kimi daxil oldu. Bu 

günə kimi Şəfiqə xanım neçə-neçə gəncin müəllimlik sənətinə 

yiyələnməsində bələdçisi olmuşdur. 

Elə insanlar var ki, onlar mənsub olduğu xalqın tarixən 

formalaşmış adət-ənənələrini, mənəvi sərvətlərini çiyinlərində 

daşıyırlar. Heç bir kitab, heç bir söz, heç bir film və digər hər 
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hansı vasitə onları xalqın öz övladı kimi gələcək nəslə çatdıra 

bilməz. Riyaziyyat və onun orta məktəbdə tədrisi metodikası ka-

fedrasının baş müəllimi Şəfiqə xanım belə keyfiyyətlərə malik 

insandır. Şəfiqə xanım müdrik, tədbirli, təvazökar və sadədir. 

Həssas, qayğıkeş, fədakar övlad və anadır. Nəcib, incə zövqlü və 

zərif qadındır. 

Hörmətli müəllimim! Adi sözlərdən düzəltdiyim bu kiçik 

dəməti sizə hörmət bəsləyən kollektivimiz adından sadə bayram 

hədiyyəsi kimi qəbul edin. Qoy qismətiniz aydın səma, bərəkətli 

çöl-çəmən olsun. Qoy çöhrəniz yalnız sevinc şəfəqi ilə nurlan-

sın. (82) 

 

      Bakı, 05.03.1988 
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Ustadın usta Ģagirdi 

 

1960-cı ilin avqustunun son günləri idi. Qonaqkənd rayo-

nunun Qarabulaq kəndində toyda idik. Səhər tezdən qara zur-

nada səslənən «Qamət» sədaları bir vaxtlar Şah Abbasın ceyran 

dərisində yazdırdığı fərman ilə hər cür vergidən azad etdirdiyi 

Şeyx Əzizəddin torpağının dağını, dərəsini, meşəsini, büllur bu-

laqlarını lərzəyə gətirmişdi. Çalan Usta Ağası idi. Onu yeniyet-

mə bir oğlan müşayiət edirdi. Qara zurnanın ecazkar səsinin 

qəlblərində hakim kəsildiyi toy əhlinin diqqətini böyük fəxr və 

qürurla deyilmiş ikicə söz cəlb etdi: - Öz uşağımızdır. 

Kimsə əlavə etdi: - Allah bədnəzərdən saxlasın. 

- Sabir əmi (Sabir Hacəhməd oğlu – A.G.), bu cavan siz 

idiniz və mən də sizi ilk dəfə onda görmüşəm. Xalqın xeyir-

duası və qayğısı qəlbimi riqqətə gətirmişdi onda. İlk dəfə sənət 

və sənətkar anlayışlarını özüm üçün onda kəşf etmişdim. Əlim 

qələm tutandan sonra hər dəfə məclislərdə Sizə rast gələndə ürə-

yimdə Sizdən yazmaq istəyi baş qaldırırdı. 

- Sabir əmi, səhv etmirəmsə, həmin məclis öz ana torpa-

ğınızda ilk sənət imtahanınız idi. 

- Doğrudur, - deyə Sabir əmi, o günlərdən üzü bəri sənət 

yolunun bəzi dolaylarından söhbət açır. 

- Böyük Gümürün Nohurlar kəndində, ecazkar təbiətin bu 

gözəl qoynunda dünyaya göz açmışam. Uşaqlığım yaşıdlarım 

kimi çox çətin vaxta təsadüf edir. Çoxları kimi bu yaşıl yamaclar 

oylağımız idi, qoyun-quzu otarırdıq. Yarı ac, yarı tox. Ağlım 

kəsəndən nohurdan qamış kəsir, tütək düzəldir və çalırdım. Bu 

həvəs məni böyük-kiçik məsləhəti ilə Usta Ağasının yanına 

gətirdi. İki il şagird oldum. Üç il əsgərlikdə xidmət etdim. Bu-

rada da sənətə həvəsim məni dinc buraxmırdı. Əsgərlikdən sonra 

da 1968-ci ilə kimi Usta Ağasını müşayiət etdim. Həmin ildən 

sərbəst işləməyə başladım. Qeyd edim ki, sənətdə az-çox nəyə 

isə nail olmuşamsa, öz camaatımıza minnətdaram. Etibar edib 

bütün məclislərinə ancaq məni dəvət etməyə çalışırdılar. Yavaş-
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yavaş püxtələşirdim. Hörmətimi saxlayır, qayğı və diqqət göstə-

rirdilər. 

- 1968-ci ildən Dəvəçi rayon mədəniyyət şöbəsində çalı-

şırsınız. Haralarda çıxış etmisiniz rayon özfəaliyyət ansamblı-

nızla? 

- Hər şeydən əvvəl öz elimi qarış-qarış gəzmişəm: Gümür, 

Dəhnə, Puçuq, Xaltan, Xəşü. Qaçaq Mayılın ana torpağına ayaq 

basanda çox qəribə hisslər keçirmişəm. Təəssüf ki, bu əfsanəvi 

xalq qəhrəmanının ibrətamiz həyatı tədqiq olunub xalqa qayta-

rılmır. Quba, Xaçmaz, Qusar, Ağdam, Beyləqan rayonlarında, 

Dərbənddə dəfələrlə çıxış etmişik. Muxtar Dadaşovun xatirəsinə 

həsr olunmuş milli güləş yarışlarının açılışında iştirak etmişəm. 

1972-ci ildə Qurultaylar sarayında, 1975-ci ildə Xalq Nailiy-

yətləri Sərgisində ongünlüyün və başqa musiqi festivallarının 

iştirakçısı olmuşam. Xalq yaradıcılığına, rayon həyatına, Qala-

altı sanatoriyasına həsr olunmuş telefilmlərdə çəkilmişik. Üç 

dəfə müxtəlif festivalların laureatı olmuşam. 

- Siz üç musiqi alətində sənətkarlıqla ifa edirsiniz: zurna, 

balaban, klarnet. Hansı alət sizə daha doğmadır? 

- Zurna. Zurnaya vurulmamaq mümkün deyildir. Heç bir 

musiqi aləti zurna qüdrətinə malik ola bilməz, onun səviyyəsinə 

qalxa bilməz. Zurna bizim xalqın məğrurluq səsi, hünər harayı, 

çağırışıdır. 

- Bir sənətkar kimi öz sənətinizdə kimi özünüzə müəllim, 

ideal hesab edirsiniz? 

- Şəkili Əlövsətə xüsusi hörmətim var. 

- Ailənizdə sənətinizə münasibət necədir? 

- Oğlum Azər Sumqayıtda C.Hacıbəyov adına orta ixtisas 

musiqi məktəbini bitirmişdir. İndi müstəqil çalır. Öz dəstəsi-

ansamblı var. Oğlum Rəşid qoşanağara çalır. Mənimlə bir yerdə 

şənliklərdə iştirak edir. Qeyd edim ki, Azərin həm də öz şagird-

ləri var. Onların içərisində Elçinə böyük ümid bəsləyir. Müəllim 

kimi o məndən daha səriştəlidir. Öz şagirdlərimdən Vidadi Xəli-

lovu qeyd edə bilərəm. 
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- Sabir əmi, məni həmişə düşündürən bir məsələ. Böyük 

Azərbaycanın hər guşəsi bir folklor ocağıdır. Öz xalq yaradıcı-

ları var. Eşitmişəm ki, xaltanlılar Aşıq Tağının irsinin toplanma-

sı kimi savab və xeyirxah, müqəddəs bir işlə məşğul olmağa 

başlamışlar. Niyə xəşülülər Qaçaq Mayıl dastanını toplamasın-

lar? Bəs bizim gümürlülərin folklorunu toplamaq, xalq yaradıcı-

larının dili ilə yeni nəslə çatdırmaq məsələsinə münasibətiniz 

necədir? 

- Mən Sizinlə tamamilə şərikəm və təsəlli üçün bircə onu 

deyə bilərəm ki, doğrudan da Xaltanlı aşıq Haşım Aşıq Tağı 

irsini toplayır və tədqiqatlarının nəticəsi kimi məclislərdə Aşıq 

Tağı dastanını söyləyir. Onu da qeyd edim ki, bu tədqiqat pro-

sesində Aşıq Tağının Dağıstanlı Şeyx Şamil ilə görüşləri olduğu 

aşkar edilmişdir. Bu, aşığın öz dövründə böyük nüfuza malik 

olmasını bir daha sübut edir. 

Həm də onu əlavə deyim ki, yenə xaltanlı Telman tat di-

lində yaradır və oxuyur. Gümürlülər, xəşülülər və başqaları belə 

təşəbbüsləri təqdir etməli və ona qoşulmalıdırlar. 

- Təki siz deyən olsun. 

- Gənclərə böyük ümid bəsləyirəm! 

- Nəhayət sonuncu sualım. Həyata keçirmək istədiyiniz 

arzularınız? 

- Arzularım çoxdur. Ən böyüyü isə şagirdlərimin sayını 

artırmaqdır. 

- Gün o gün olsun ki, arzularınız həyata keçsin. El şənlik-

lərini bəzəyəsiniz sənətkarlığınızla. (86), (96). 

 

      Bakı Ģəhəri, 1991 
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Səbayıl, Səbayel yoxsa Səbail? 

 

Qəzetimizin ötən saylarının birində Bakı şəhərinin Səbayıl 

rayonunun adının rəsmi sənədlərdə, idarə və müəssisələrin qar-

şısına vurulmuş lövhələrdə çox vaxt düzgün yazılmadığı haqda 

məqalə dərc olunmuşdu. Məqalədə «Səbayel» sözünün əslində 

necə yazılmasına dair mülahizələr söylənmişdi. Hörmətli oxucu-

larımızdan biri «Səbayel» sözünün yazılışı ilə əlaqədar redak-

siyamıza fikir və mülahizələrini əks etdirən yazı göndərib. 

«Yeni Müsavat» qəzetinin 1998-ci il 15 may tarixli sayın-

da «Səbail, yoxsa Səbayel?» adlı yazı verilib. 

Müəllif «Səbayel» və «Səbayıl» sözlərinin mənasını yazır, 

bunlardan hansının dəyişikliklərə məruz qalaraq «Səbail» for-

masına düşməsi barədə fikir söyləyir. Bu zaman «Səbayel» 

sözünün çoxlarına məlum mənasını ətraflı izah etmədiyi kimi, 

«Səbayıl»ın nə üçün «çöl şəhər» mənasını verdiyini də açmır. 

Bunun açıqlanması isə zəruridir. «Rayonun adı Səbayel sözün-

dən götürülüb» qənaətini müəllif oxucuya ehkam kimi qəbul 

etdirir. Halbuki bu barədə müəllifin özünün diskussiya açması 

yazının elmi dəyərini daha çox artırardı. 

Əvvəla, ona görə ki, Bakıda «İçəri şəhər» ərazisi (topo-

nimi) olması hamıya məlumdur. Elementar məntiq «Səbayıl» - 

«çöl şəhər» məkanının (toponiminin) olması mümkünlüyünə 

daha çox haqq qazandırır. 

İkincisi, «Səbayel» termini təbii-coğrafi təbiətinə və mühi-

tinə görə Abşeronun təkcə kiçik bir ərazisinə deyil, bütünlükdə 

yarımadaya və hətta onu əhatə edən əraziyə də aid edilə bilərdi. 

Və nəhayət, «Səbail» sözünün «Səbayel»in deyil, məhz 

«Səbayıl»ın ruslaşdırılmış forması olması ehtimalı daha çoxdur. 

Əlavə edək ki, «Bayıl» və «Səbayıl» toponimlərinin hər 

ikisinin etimologiyasının əsasında Səba yeli, Səba küləyi, Səba 

səmtindən, qədim Səba şəhəri tərəfdən əsən külək anlayışlarının 

durduğunu da hesabdan atmaq olmaz. Bayıl və Səbayılın hər 

ikisi yel döyən, külək əsən yerdə salınmışdır. Təsadüfi deyildir 
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ki, «Badi Səba» bədii ifadəsi görkəmli şairlərimizin yaradıcı-

lığında tez-tez işlədilən müraciət formalarındandır və heç kim 

üçün sirr deyildir ki, bu obraz mifik obraz olmayıb, qədim Səba 

şəhəri səmtindən əsən real külək mənasında işlədilir. Qeyd edək 

ki, «səba» ərəbcədən tərcümədə «yüngül və lətif meh» (23; 540) 

mənasını verir.  

Ərəbcə «Sahil» sözünün cəm forması «Səbahil» şəklində-

dir. Bu sözdəki «h» hərfi azərbaycan dilində zamanın assimilya-

siyasına uğrayaraq düşmüş və cəm forması indiki «Səbail» şək-

lini almışdır. Toponimin Bakı şəhərinin bütövlükdə, eyni adlı 

rayonun isə xüsusi olaraq yerləşdiyi landşafta tamamilə uyğun 

olması baxımından bu versiyanı daha etibarlı və mükəmməl 

hesab edirik. (98). 

 

     Bakı, iyun 1998-ci il 
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«Naxçıvan» toponimi haqqında daha bir versiya 

 

Naxçıvan toponiminin etimologiyası həmişə böyük maraq 

doğurub. Bədnam qonşularımızın əsassız iddialarına birdəfəlik 

son qoyulması baxımından da bu problemin həlli xüsusi əhəmiy-

yət kəsb edir. 

Fikrimizcə, «Naxçıvan» toponiminin yaranmasının «Nuh» 

etnonimi ilə birbaşa əlaqəsi vardır. 

Belə ki, el arasında dənizdə batan şəxsin xilas yerini onun 

dənizdən çıxdığı yer kimi nişan verirlər. Ona görə də Nuhun gə-

misinin xilas yeri kimi məskənin, məkanın «Nuh çıxan» adlan-

dırılması tamamilə təbiidir. Buradan da «Nuh çıxan» - «Nah 

çıxan» - «Nax çıxan» - «Naxçıvan» və ya «Nuh çıxan» - «Nux-

çıxan» - «Naxçığan» - «Naxçıvan» etimoloji zənciri alınır. 

Çıxan – çıvan çevrilməsini isə təbii tarixi leksik deforma-

siyanın nəticəsi kimi izah etmək olar. Digər tərəfdən, bu versi-

yanı əsaslandırmağa imkan verən Naxçıvan dialektini qabarıq 

şəkildə nümayiş etdirmək istəyi ilə yarı gerçək, yarı hənək isti-

fadə olunan bir xalq deyimi yada düşür: «Navçığanda bir həvkəl 

qoyublar, həvkəlin əlində nəvləki, nəvləkinin də içində havla». 

Buradakı «Navçığan» sözünə diqqət yetirək. Nuhun adının 

«Noy», «Nov», «Nav» kimi işlədilməsi də məlumdur. Bunları 

nəzərə alsaq, «Navçığan» deyiminin «Noy çıxan» - «Nov çıxan» 

- «Nav çıxan» - «Navçığan» - «Naxçıvan» toponimi üçün baş-

lanğıc söz olması ehtimalı yaranır. Beləliklə, hər iki variantda 

«Nuh çıxan» söz birləşməsinin «Naxçıvan» toponiminin əmələ 

gəlməsi üçün başlanğıc olması versiyasını söyləmək olar. 

Gəmiqaya toponimi, Gəmiqaya rəsmlərinin mövcudluğu, 

bu yerlərin Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlı olması barədə el ara-

sında gəzən zəngin folklor nümunələri söylədiyimiz versiyanı 

inandırıcı edir. 

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, Naxçıvan tarixi birbaşa 

Nuh peyğəmbərin mövcudluğu dövrlərinə, bu dövrdən də əvvəl-

lərə gedib çıxan qədim bir tarixi əhatə edir. 
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Ən əsası isə, söylədiyimiz versiya bu yerlərin türkdilli əc-

dadlarımızın məskəni olduğunu bir daha sübut edir. Çünki 

«Naxçıvan» sözünün əmələ gəlməsində versiyamızda başlanğıc 

söz kimi götürülən «Nuh» və «çıxan» sözləri türk sözləridir. 

Nuh əyyamından daha qədim tarixə malik Naxçıvanın 

yaşını dəqiqləşdirib minilliklərlə hesablanan yubileyini 

YUNESKO xətti ilə qeyd edib dünyaya tanıtdırmaq vaxtı 

çatmışdır. (87), (94). 

 

     Bakı, may 1999-cu il 
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Riyaziyyat terminləri haqqında 

 

Terminlərin yaranma tarixinə bir nəzər 

 

Məlumdur ki, anlayışın formalaşması prosesinə onun sözlə 

və simvolla ifadə olunmasının böyük təsiri vardır. Təsadüfi 

deyildir ki, sözə anlayışın daşıyıcısı da deyirlər. Elm və ya tex-

nikanın bu və ya digər sahəsinə aid edilən ciddi müəyyən olun-

muş anlayışı ifadə (işarə) edən sözə termin deyilir. 

Azərbaycan dilində riyaziyyat terminlərinin yaranması ilə 

bağlı bir neçə mənbədə kiçik məlumatlar verilmişdir. 

Professor H.Ağayev «Riyaziyyat terminləri haqqında» 

(«Azərbaycan məktəbi» jurnalı, 1958, № 2) məqaləsində Azər-

baycan dilində riyazi terminlərin yaradılması və sistemləşdiril-

məsində üç prinsipə əsaslanmağı təklif edirdi: 

- milli dilin əsas lüğət fondu hesabına yeni elmi terminlər 

yaratmaq və ya terminləri sistemləşdirmək; 

- işlədilməkdə olan bir sıra ərəb və fars sözlərindən düzəl-

dilmiş terminləri saxlamaq; 

- beynəlmiləl lüğət fondundan keçən və ana dilində müqa-

bili olmayan terminləri saxlamaq. 

Bütün bunlarla bərabər, müəllifin fikrincə, həmin prinsip-

lər bu və ya digər şəkildə milli dilin xüsusiyyətinə uyğun olaraq 

tətbiq edilməli, onun qrammatik tələblərindən uzaqlaşmamalıdır. 

H.Ağayev qeyd edirdi ki, dildə işlədilən bir çox elmi ter-

minləri qondarma, saxta terminlərlə əvəz etmək elmi terminolo-

giyanın çatışmayan cəhətidir. İstər orijinal, istərsə tərcümə edi-

lən riyazi ədəbiyyatımızda bir çox terminin get-gedə dəqiqləşib 

daimiləşməsi nəzərə çarpır. 

Müəllif haqlı olaraq eyni bir anlayışın bir neçə terminlə 

işarə olunması uyğunsuzluğunun yanlış təsəvvür yaratdığını 

söyləyir və «sadə ədəd», «əsli ədəd», «bəsit ədəd» terminlərini 

nümunə gətirirdi. Fikrimizcə, burada «sadə ədəd» termini 
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«mürəkkəb ədəd» termini baxımından məntiqi cəhətdən daha 

yararlıdır. 

Müəllif məqalədə həmçinin mövcud riyazi termin lüğətlə-

rinə və rus dilindən tərcümə yolu ilə alınmış terminlərin bəzi 

qrammatik qaydalarına öz münasibətini şərh etmişdir. 

H.Nəbiyevin «Məktəblinin izahlı lüğəti» kitabında (49) isə 

XX əsrin 80-ci illərində orta məktəbin riyaziyyat dərsliklərində 

işlədilən terminlər haqqında məlumat verilmiş, onların mənşəyi 

izah olunmuş və terminlərin riyaziyyata ilk dəfə nə vaxt və kim 

tərəfindən daxil edilməsi göstərilmişdir. 

Əsrin əvvəllərində Azərbaycan dilində yazılmış riyaziyyat 

kitabları olmadığından, bu elmə aid terminlər də işlənib qaydaya 

salınmamışdı. Buna görə də riyaziyyatın tədrisi böyük çətinlik-

lərlə qarşılaşırdı. 1921-ci ildə təşkil olunmuş Ali Pedaqoji İnsti-

tutun əməkdaşları və məktəb müəllimləri bu çatışmazlığı qismən 

də olsa aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan dilində riyaziyyat 

terminləri yaratmağa başladılar. Peterburqda rus dilində ali təh-

sil almış ilk azərbaycanlı riyaziyyatçı olan professor M.Əfən-

diyevin (1887-1977) bu sahədə fəaliyyəti səmərəli olmuşdur. 

Qeyd edək ki, Məmmədbəy Əfəndiyev ilk dəfə ali riyaziyyatı və 

riyaziyyatın tədrisi metodikasını ali məktəbdə ana dilində tədris 

etmiş, Azərbaycan dilində yeni riyazi terminlər tapıb işlətməyin 

yollarını göstərmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən 

1931-ci ildə «Riyaziyyat terminləri lüğəti» çap olunmuşdu. Bu 

kitabda 5037 termin verilmişdi ki, onlar da əsasən orta məktəbin 

riyaziyyat kursunu əhatə edirdi. 

SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialı 1938-ci 

ildə orta və ali məktəblərdə riyaziyyatı tədris edən böyük müəl-

lim kollektivinin və nəşriyyat işçilərinin iştirakı ilə riyaziyyat 

terminlərini saflaşdırmaq (təkmilləşdirmək və dəqiqləşdirmək) 

üçün geniş müşavirə keçirdi. Bu müşavirədə yeni «riyaziyyat 

terminləri» nəşr edilməsi qərara alındı. Respublikanın qabaqcıl 

riyaziyyatçılarından M.Əfəndiyev, Ə.Hüseynov, M.Cavadov, 
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T.Abdullayev, C.Qasımov, B.Ağayev və başqaları bu mühüm 

işə cəlb olundular. 1939-cu ildə yeniləşdirilmiş və qismən tək-

milləşdirilmiş «Riyaziyyat terminləri lüğəti» (53) nəşr edildi. 

Müharibədən sonrakı illərdən etibarən riyazi terminlər 

Azərbaycan dilinin qrammatik xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırıl-

mağa başlanmış, Azərbaycan dilində çətin tələffüz olunan ter-

minlər tam qarşılığı olan termin-sözlərlə əvəz edilmişdir. 

Riyaziyyatçı alimlər Z.Xəlilov, Ə.Hüseynov, M.Cavadov, 

H.Ağayev, B.Ağayev, C.Qasımov, X.Bağırov və başqalarının 

yaxından iştirakı ilə «Riyaziyyat terminləri»nin yeni layihəsi 

hazırlandı və bu layihə 1954-cü ildə Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyasının Fizika və Riyaziyyat İnstitutu tərəfindən nəşr 

edildi. Layihə şəklində buraxılmış həmin kitabçada 1421 riyazi 

termin toplanmışdı. Layihə üzərində ciddi işləndikdən sonra 

1958-ci ildə yeni «Riyaziyyat terminləri lüğəti» (54) çap 

edilmişdir. 

F.Maqsudov və Q.Mustafayevin «Azərbaycan müəllimi» 

qəzetinin 1975-ci il 28 may tarixli nömrəsində dərc edilmiş 

«Riyaziyyat terminləri haqqında» məqaləsində Azərbaycan di-

lində müasir riyaziyyat terminologiyasının yaranmasının vaxtı-

nın çatdığı qabarıq şəkildə əsaslandırılırdı. Müəlliflərin verdiyi 

məlumata görə bu sahədə müəyyən konkret iş də görülmüşdür. 

Belə ki, Azərbaycan SSR EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu-

nun təşəbbüsü ilə EA-nın Terminologiya Komitəsinin tapşırığı-

na əsasən, riyaziyyat terminləri lüğətinin yeni nəşri hazırlanmış 

və kütləvi müzakirələrdən də keçirilmişdir (lüğət 1979-cu ildə 

ingiliscə-rusca-azərbaycanca nəşr olunmuşdu). (55). 

Müəlliflər adı çəkilən məqalədə ümumi və riyazi termino-

logiya barədə məlumat verir, bu və ya digər terminin dəqiqləşdi-

rilməsi haqqında konkret mülahizə yürüdürlər. 

Müəlliflərin fikrincə, hər hansı elmin inkişafını bu elmin 

tədqiq və izah etdiyi anlayışlar külliyyatının ciddi elmi termino-

logiyası olmadan təsəvvür etmək çətindir. «Terminlər nəinki 
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təkcə anlayışı ayırd edir, həmçinin onu dəqiqləşdirir və qonşu 

anlayışlardan ayırır». 

Məqalənin yazılmasından məqsəd dərsliklərdə işlədilən 

riyazi terminlərin seçilməsindəki bir sıra çatışmazlıqları, elmi 

terminlərin tərtib olunmasının əsas prinsiplərini göstərməkdən 

ibarət idi. Bunlardan birincisi kimi müəlliflər «terminin çoxmə-

nalılığını» göstərirdilər, başqa sözlə «eyni bir termin iki, üç və 

daha çox mənada işlədilir». Burada «kök» termini nümunə 

gətirilirdi. 

Qeyd edək ki, belə halların mənimsəməyə yetirdiyi zərər 

və ondan çıxış yolları göstərilmirdi. Həmçinin, müxtəlif anlayış-

ları ifadə edən yeni «kök»lərin hansı yeni terminlərlə əvəzlən-

məsi barədə heç bir təklif təqdim olunmurdu. 

Müəlliflərin fikrincə, terminologiya tərtibindəki çatışmaz-

lıqlardan ikincisi sinonimlərdən istifadə olunmasıdır. Sinonim 

terminlər dedikdə bir anlayış üçün iki və daha çox termindən 

istifadə edildiyi nəzərdə tutulur. Müəlliflər problem baxımından 

sinonimlərin zərərini onların yaddaşı həddindən artıq yükləməsi 

ilə izah edirdilər. «Hər hansı fənni öyrənərkən nəinki çoxlu say-

da anlayışları öyrənmək, həmçinin onları ifadə edən çoxlu sayda 

terminləri də yadda saxlamaq lazım gəlir». «Aydındır ki, artıq 

terminlər tədrisi çətinləşdirir və terminologiyanın ən əsas prinsi-

pi olan qənaətçiliyi (? – A.T.)

 pozur. Məsələn, «ekvivalent» ter-

minini həm «ekvivalent», həm də «eynigüclü», «birgüclü» ter-

minləri şəklində işlədirik. Bizcə, bunlardan «eynigüclü» termi-

nindən istifadə olunması məqsədəuyğundur, bu daha anlaşıq-

lıdır». Bu, müəlliflərin fikridir. Halbuki «ekvivalent» termininin 

saxlanılması bir çox baxımdan daha məqsədəuyğundur. 

Məqalə müəllifləri terminin anlayışa uyğun gəlməməsini, 

terminin bir neçə sözdən ibarət olmasını, termin tələffüzünün 

ahəngdar olmamasını da nöqsanlı hesab etmişlər. Sonuncu hala 

aid nümunə gətirilməsə də, bunun iki əsas səbəbdən yarandığı 

                                                 
      


 A.T. – Alimşah Teymurlu.  
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göstərilmişdir: «ya əsas termin meydana gələrkən onun törənmə 

imkanları kifayət qədər nəzərə alınmır, ya da xarici terminlərdən 

qeyri-tənqidi istifadə edildikdə meydana çıxır» (? – A.T.). 

Müəlliflərin «больше» - «çox», «Арифметический ко-

рень числа» - «hesabi radikal», «счетное множество» - «sayı-

lan çoxluq», «приближенное» - «yaxın» və s. kimi tərcümələri 

uğurlu hesab olunsa da, «плоская фигура» - «yastı fiqur» tərcü-

məsini uğursuz hesab edirik. Müəlliflər terminologiyanın xarici 

dillərdən qəbul olunmuş terminlərlə həddindən artıq yüklənmə-

sini də zərərli hesab edirlər. «Zəruriyyət olmadan artıq dərəcədə 

xarici dil terminlərini başqa dilə daxil etmək fayda verməz. Bu-

rada terminin ifadə etdiyi anlayışın xassələrinə uyğun gəlməsinə 

diqqət vermək tələb olunur». 

Terminin anlayışı mümkün qədər daha çox düzgün ifadə 

etməsi fikri ilə razılaşmaqla bərabər, bu halda ən məqbul mö-

tədil meyar olaraq əcnəbi sözün beynəlxalq riyazi termin kimi 

qəbul edilməsinin əsas götürülməsini məqsədəuyğun hesab 

edirik. 

Məqalə müəlliflərinin uzaqgörənliklə söylədikləri aşağıda-

kı fikir isə çox qiymətlidir: «Azərbaycan riyaziyyat terminologi-

yası ölkəmizin (SSRİ nəzərdə tutulur – A.T.) türkdilli xalqları-

nın (qazax, özbək, tatar, türkmən, başqırd, qırğız və s.) termino-

logiyaları ilə müqayisəli (daha doğrusu, əlaqəli – A.T.) şəkildə 

hazırlanarsa, bunun böyük faydası olardı». 

Akademik F.Maqsudovun ümumi redaktəsi ilə çap olun-

muş «Riyaziyyat terminləri lüğəti» (tərtib edənlər: H.Ağayev, 

F.Maqsudov, Q.Mustafayev, Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 1979) bu 

sahədə yazılmış ən təqdirəlayiq ilk və hələlik son fundamental 

əsərdir. Lüğət 4035 termini əhatə edir. 

Müəlliflər lüğəti tərtib edərkən mövcud sözlüklərdən, riya-

ziyyata aid Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş kitablardan bəh-

rələnmişlər. Lüğət klassik riyaziyyat terminləri ilə bərabər kiber-

netika, hesablama riyaziyyatı, riyazi statistika, riyazi məntiqin 

müasir terminlərini mümkün qədər əhatə etmişdir. 
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Lüğətdə əsasən aşağıdakı prinsiplərə riayət olunmuşdur: 

a) Azərbaycan dilinin metaforalarından istifadə edilərək 

bəzi riyaziyyat terminlərinin ekvivalenti mümkün qədər həm 

Azərbaycan dilində, həm də qəbul olunmuş beynəlxalq formada 

verilmişdir. Məs.: kompakt – yığcam – kompakt; 

b) xarici və rus terminlərindən istifadə edərkən Azərbay-

can dilinə yatımlı forması seçilmişdir. Məs.: structure – струк-

тура – struktur; 

v) lüğət əsasən tərcümə prinsipində tərtib edilərək termin-

lərə izahat verilməmişdir; 

q) bəzi hallarda isimlərdən sifət düzəldilərkən lüğətdə 

ingilis dilində sifət əmələgətirmə prinsipindən istifadə edilmiş-

dir. Məs.: maximal value – максимальное значение – maksi-

mal qiymət. 

Lüğətin tərtib olunmasına sərf edilmiş böyük zəhmətə və 

onun məziyyətlərinə baxmayaraq, onun «Riyaziyyat terminləri 

lüğəti» deyil, «İngiliscə-rusca-azərbaycanca riyaziyyat termin-

ləri lüğəti» adlandırılması daha düzgün olardı, çünki müəlliflərin 

etirafına görə «lüğət əsasən tərcümə prinsipində tərtib edilərək» 

hazırlanmışdır. 

Kütləvi istifadə üçün çətinlik törətdiyini nəzərə alaraq, bu 

lüğətin «Azərbaycanca-rusca-ingiliscə riyaziyyat terminləri lü-

ğəti» müqabilinin də yaradılması zərurəti meydana çıxır və bu 

boşluq indi özünü daha çox büruzə verməkdədir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, lüğətin elmi ictimaiyyət üçün 

hədsiz böyük əhəmiyyəti danılmaz faktdır. 

İndi Azərbaycan riyaziyyatçıları təkcə xarici dildən tərcü-

mədən bəhrələnməklə kifayətlənmirlər. Onların dəyərli tədqiqat-

larına xarici ölkələrdə böyük maraq vardır və buna görə də əsər-

lərin xarici dillərə tərcümə edilməsi zərurəti yaranmışdır. 
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Ziddiyyətlər və onların həlli barədə təkliflər 

 

Azərbaycan dilinin müasir riyaziyyat terminləri içərisində 

bir sıra uğursuz terminlərin olduğunu da müşahidə edirik. Belə 

bir hal ən çox sözdüzəltmə şəkilçilərinin köməyi ilə düzəldilmiş 

terminlərə aiddir. Məsələn, «üçbucaq» termininin qəbul edilməsi 

məntiqi ilə mühakimə yürütsək, «dördbucaqlı» (dörbucaq+lı) 

əvəzinə nə üçün «dördbucaq», «beşbucaqlı» əvəzinə «beşbucaq» 

və s., «çoxbucaqlı» əvəzinə «çoxbucaq» işlədilmədiyi təəccüb 

doğurur. Qeyd edək ki, elmdə bu şəkildə işlənən terminlərin 

mövcudluğu məlumdur: «qırxayaq», «qırxbuğum», «altıbar-

maq» (ümumişlək söz-ayama kimi) və s. 

Daha çox anlaşılmazlıq doğuran isə «düzbucaqlı» sözünün 

həm müstəqil termin kimi (bucağı düz olan paraleloqram anla-

yışını ifadə etmək üçün), həm də təyini söz birləşməsinin birinci 

(təyin) tərəfi kimi (məsələn, «düzbucaqlı üçbucaq» - üçbucağın 

növünü müəyyən edən əlaməti göstərmək üçün) işlədilməsidir. 

Şagird ikinci terminə adət edincəyə qədər anlaşılmazlıqla qarşı-

laşır. O, hər sözə müstəqil termin kimi baxdıqda bu birləşməni 

belə izah etməyə cəhd göstərir: «düz bucağı olan paraleloqram 

üçbucaq». Kim bundan baş aça bilər? Başqa sözlə, şagirddə belə 

təəssürat yaranır ki, bu, elə üçbucaqdır ki, düzbucaqlıdır (dörd-

bucaqlıdır, yəni «düzbucaqlı» sözü təyin kimi yox, müstəqil ter-

min kimi də qəbul edilə bilər). Müqayisə üçün: «düzbucaqlı 

üçbucaq», «kvadrat üçbucaq», «dairə üçbucaq» və s. Müqayisə-

də aşkar görünür ki, «düzbucaqlı üçbucaq» termini bəzi hallarda 

absurd və gülünc görünür. 

Bəs nə təklif olunur? Fikrimizcə, üçbucaqlar da bucaqlar-

da olduğu kimi «iti üçbucaq», «düz üçbucaq», «küt üçbucaq» 

kimi adlandırılarsa, bu terminlər aid olduqları anlayışı daha düz-

gün ifadə etmiş olar və daha asan mənimsənilər. Məs.: düz buca-

ğı olan üçbucaq «düz üçbucaq» adlanır. Eyni məntiqlə düz buca-

ğı olan paraleloqram üçün «düz dördbucaq» və ya «dörddüz-

bucaq» terminlərini qəbul etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 
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Qeyd edək ki, məişətdə «künc» sözünün «bucaq» sözün-

dən daha çox işləndiyini və aid olduğu anlayışı daha aydın və 

düzgün ifadə etdiyini nəzərə alaraq və «bucaq» terminini də 

saxlamaq şərtilə «düz bucaq» əvəzinə sadəcə «künc» terminini 

qəbul etmək də yuxarıda qeyd etdiyimiz anlaşılmazlıqlara böyük 

aydınlıq gətirə bilərdi. 

«Kor bucaq» və «qarşılıqlı bucaqlar» terminlərini aid ol-

duğu anlayışları düzgün ifadə etmədiyinə görə anlaşılmaz hesab 

edirik. 

«İti bucaq» məntiqi ilə «kor bucaq» əvəzinə «küt bucaq», 

«düz bucaq» məntiqi ilə isə «çəp bucaq» işlətmək olardı. Lakin 

sonuncu termin «iti bucaq»lara da aid edilə biləcəyindən «küt 

bucaq» terminini daha münasib hesab edirik. Məlum olduğu 

kimi, hər iki termin rus dilindən tərcümə kimi də «iti» (острый) 

və «küt» (тупой) qəbul edilməlidir. Bu şəkildə hər iki termin aid 

olduğu anlayışlara, kobud müqayisə aparıldıqda belə, daha çox 

uyğun gəlir. 

Məlum olduğu kimi, «qarşılıqlı» düzəltmə sözü ayrılıqda 

işləndikdə konkret mahiyyət (məna) kəsb etmir, yalnız birgə 

işləndiyi isimlə onu təyin edir. Təklikdə qeyri-müəyyənlik asso-

siasiyası yaradan «qarşılıqlı»lıq «paralel»liyi, «perpendikul-

yar»lığı, «tərs»liyi, «əks»liyi, «dost»luğu və s. təyin etdikdə bir 

məna kəsb etmiş olur. Ona görə də anlayışın bu terminlə ifadə 

edilməsi çox anlaşılmazlıq yaratdığı üçün uğursuzdur. Hesab 

edirik ki, «qarşılıqlı bucaqlar» əvəzinə onun ifadə etdiyi anlayış-

ların tərəflərinin vəziyyətinə uyğun olaraq «əks bucaqlar» ad-

landırılması söylədiyimiz çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün ən 

uğurlu termin olardı. Qeyd edək ki, rus dilindəki «вертикаль-

ные углы» termini də tam uğurlu olmasa da, onun «şaquli bu-

caqlar» tərcüməsi «qarşılıqlı bucaqlar» termininə nisbətən an-

layışa daha yaxındır. Fikrimizcə, «şaquli bucaqlar» ilə müqa-

yisədə də «əks bucaqlar» termini aid olduğu anlayışı daha düz-

gün ifadə edir. 
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«Ədədi silsilə fərqi» və «həndəsi silsilə vuruğu» terminləri 

də aid olduqları anlayışları eyni dərəcədə düzgün ifadə etmir. 

Belə ki, hər iki anlayışın təriflərinin analoji səslənməsinə bax-

mayaraq, onları ifadə edən terminlərin seçilməsində ümumiləş-

dirici amili başa düşmək olmur. «Həndəsi silsilə vuruğu» termi-

ninin tərifdəki «eyni bir ədədə vurulmasından» məntiqi ilə 

düzgün seçildiyini qəbul etsək, onda «ədədi silsilə fərqi» termini 

tərifdəki «eyni bir ədədlə toplanmasından» məntiqinin tam əksi-

nə olaraq «toplananı» əvəzinə «fərqi» adlandırılmasının səbəbini 

heç cürə izah etmək olmur. Qeyd edək ki, rus dilindəki 

«разность» və «знаменатель» müqabillərinin seçilməsində də 

bir qanunauyğunluq yoxdur. 

Tərifi əsas götürməklə «ədədi silsilə toplananı» və «ədədi 

silsilə vuruğu» terminlərini daha düzgün hesab edirik. Hər iki 

anlayış üçün eyni bir «sabit» sözündən istifadə etməklə «ədədi 

silsilə sabiti» və «həndəsi silsilə sabiti» terminlərini də məqbul 

hesab edirik. Lakin ikinci halın şagirdlərin yadda saxlamasında 

çətinlik törədə biləcəyini unutmamalıyıq. 

Bununla bağlı aparılan diskussiyalarda professor A.Adıgö-

zəlov və başqaları «fərq» termininin lehinə, onun iki ardıcıl 

həddin fərqi olması fikrini əsas götürməyə cəhd edirlər. Onda bu 

məntiqlə həndəsi silsilədə iki ardıcıl həddin nisbətinin sabit 

olması və analoji olaraq onun da «qismət» adlandırılması mən-

tiqi ilə razılaşmaq lazım gələrdi. Eyni zamanda həm «fərq», həm 

də «vuruq» terminlərinin saxlanması ən azı bu anlayışların tərif-

ləri (mahiyyət və məzmunları) baxımından absurddur. 

Ədədi və həndəsi silsilələrin hər ikisinin hədlərinin ədəd 

olması baxımından onlardan birini «hesabi», digərini «həndəsi» 

adlandırmaq daha doğru olardı. Qeyd edək ki, burada «hesabi 

orta» və «həndəsi orta» terminləri ilə analogiya olması da bu 

təklifin məqsədəuyğunluğuna dəlalət edir. 

Qeyri-müəyyənlik və anlaşılmazlıq yaradan hallardan biri 

də «həll» termininin həm sualın, problemin cavabını axtarıb tap-

maq prosesi kimi mühakimlər ardıcıllığına, həm də bu prosesin 
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son nəticəsi kimi alınmış cavaba («kök» termini ilə paralel 

olaraq) aid edilməsidir. Fikrimizcə, «kök»lə eyni mənada «həll» 

işlədilməsi düzgün deyildir. «Həll» prosesin özünü, «kök» isə 

alınan son nəticəni ifadə etməlidir. Biz «həll üsulu» işlədirik, 

amma «kök üsulu» mənasız ifadədir. Sonsuz sayda kök ola bilər, 

sonsuz sayda həll (üsulu) isə qeyri-mümkündür. 

«Həll» sözü son nəticəni (cavabı) yox, prosesin gedişini 

(gedişatını), həll prosesini ifadə edir. «Həllinə başlayaq», «həlli-

nə keçək», «həllini göstərək», «həllini nümayiş etdirək» ifadələ-

ri məhz prosesi ifadə edir, son nəticəni yox. 

Məsələnin, tənliyin, bərabərsizliyin, problemin həllini tap-

maq dedikdə həll prosesini, ardıcıllığını, üsulunu tapmaq kimi 

başa düşülməlidir. Məsələnin, tənliyin, bərabərsizliyin kökü de-

dikdə bu prosesdə, bu üsulla alınan son nəticə (cavab) nəzərdə 

tutulmalıdır. 

Bizcə, məzmunları yaxın olan anlayışları uyğun yaxınlıqla 

seçilmiş terminlərlə ifadə etmək böyük təlim effekti verir, də-

rindən mənimsənilir və yaxşı yadda saxlanılır. Bu baxımdan 

«törəmə» (sonrakı nəsil) və «ibtidai funksiya» (əcdad, əvvəlki 

nəsil, soy kök, ibtidaisi) kimi çox uğurlu seçilmiş terminləri (II 

törəmə – ikinci nəsil, III törəmə – üçüncü nəsil və s.) nümunə 

göstərmək olar. 

«Bərabərsizlik» (qeyri-bərabərlik, bərabər olmamaq, tən 

olmamaq, qismən haqsızlıq və s.) anlayışı və terminin düzgün 

mənimsənilməsi üçün «bərabərlik» (eynilik, tənlik – tən+lik, 

bərabər olmaq, tən olmaq, eyni olmaq və s.) anlayışı və termini 

haqqında məlumat daha geniş və qabarıq verilməlidir. 

«Varlığı və yeganəliyi» əvəzinə «mövcudluğu və yeganə-

liyi», «təpə» əvəzinə «zirvə», «şərt və nəticə» əvəzinə «şərt və 

hökm» qəbul edilməsini məzmun və məntiqi baxımdan daha 

düzgün və dəqiq hesab edirik. Adətən, bir təklifdən alınan yeni 

təklifləri «nəticə» adlandırdığımızdan alına biləcək anlaşılmaz-

lıq da bununla aradan qalxmış olardı. 
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Bənzətmə, oxşarlıq, analogiya, müqayisə yersiz görünsə 

də, termin anlayışın ardınca asılı olan asılı olmayanın (sərbəstin, 

müstəqilin), funksiya arqumentin, kamança tarın, aşiq məşuqun 

ardınca getdiyi kimi getməlidir, onlar bir-birini qarşılıqlı tamam-

lamalıdır. Yalnız bu zaman qarşılıqlı anlaşmadan, muğam 

ahəngdarlığı anlamından söhbət gedə bilər. Onların bir-birini ta-

mamlamamağı isə yan-yana düşən yad notların doğurduğu ögey-

lik, bayağılıq yaradır, anlaşma olmur. Belə olduqda anlayış-ter-

min harmoniyası pozulmuş olur və anlayışın mənimsənilməsi 

çətinləşir. 

Çox qəribədir ki, 1958-ci ildə çap edilmiş «Riyaziyyat 

terminləri» lüğətində «вертикальный» - «şaquli», «вертикаль-

ное направление» «şaquli istiqamət» kimi tərcümə olunduğu 

halda «вертикальные углы» «qarşılıqlı bucaqlar» kimi tərcümə 

olunub. «Вершина»nın «zirvə» əvəzinə «təpə» kimi, «боль-

ше»nin «çox» əvəzinə «böyük» kimi tərcümə olunması da anla-

şılmazdır. Bu məntiqlə böyük şriftlə yazılmış «sıfır» ilə kiçik 

şriftlə yazılmış «üç» arasında «» (böyük) işarəsi yazmaq lazım 

gələrdi. Müvafiq olaraq «меньше» - «kiçik» kimi yox, «az» 

kimi tərcümə edilməlidir. 

«Mərkəzi simmetriya» izah edilərkən onun «nöqtə sim-

metriyası» kimi, «ox simmetriyası»nı «xətti simmetriya» kimi, 

«müstəviyə nəzarət simmetriya»nı isə «müstəvi (güzgü) simmet-

riyası» kimi təqdim etmək daha yaddaqalandır. 

«Çoxhədlinin kökü» əvəzinə «çoxhədlinin sıfırı», «ədədin 

p-ci dərəcədən kökü» əvəzinə «ədədin p-ci radikalı» qəbul et-

mək daha məqsədəuyğundur. 

El arasında «trapes» işləndiyini nəzərə alaraq, russayağı 

«trapesiya» işlətməyə ehtiyac yoxdur. Qeyd edək ki, akademik 

F.Maqsudovun redaktəsi ilə çap olunan lüğətdə də bu termin 

«trapes» kimi tərcümə olunub. 

Terminlərlə bağlı daha bir çatışmazlıq bəzi anlayışlara ad 

verilməməsidir. Məsələn, dairəni hüdudlandıran xətt çevrə, kü-

rəni hüdudlandıran səth sfera adlanır. Lakin üçbucağı, dördbuca-
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ğı və s. çoxbucağı hüdudlandıran xətlərin, piramidanı, konusu, 

silindri hüdudlandıran səthlərin nədənsə adı yoxdur. 

Evklidin əsərlər toplusu rus dilində «Начала» adlanır. Fik-

rimizcə, onun «Əsaslar» və ya «Başlanğıclar» deyil, «Bünövrə-

lər» kimi qəbul olunması daha doğrudur, çünki «əsas» sözü 

«sübut», «fakt» kimi də işlədilir. 

«Parça» termini də dildə bir neçə mənada işləndiyindən 

onun ifadə etdiyi riyazi anlayışa münasib ad seçilməsini məqsə-

dəuyğun hesab edirik. Bu söz rus dilindəki «отрез», «отрезок» - 

«çit», «çit parası» sözündən kor-koranə tərcümə kimi qəbul 

olunmuşdur. Bunun kimi də «аксиомы порядка» rus dilindən 

«nizam aksiomları» əvəzinə nədənsə başqa cür tərcümə olunur. 

«Bərabərsizlik» termini «ədədi» və ya «dəyişənli», «məc-

hullu» sözləri ilə birlikdə işlədilməzsə, qeyri-müəyyənlik yara-

dar. Yeri gəlmişkən, «dəyişəni olan», «məchulu olan» əvəzinə 

«dəyişənli» və «məchullu» işlədilməsi dil qanunları baxımından 

daha doğrudur. 

Müxtəlif riyazi  ədəbiyyatlarda «həndəsi fiqur» və «həndə-

si cisim» terminləri işlədilir. Həndəsədə öyrədilən bu qəbildən 

olan anlayışların hamısını «həndəsi fiqur» adlandırmaq və onları 

«müstəvi fiqurları» və «fəza fiqurları» kimi təsnif etmək daha 

məqsədəuyğundur. Adətən, ustanın kağızdan və ya hər hansı 

başqa materialdan, məsələn, kəsmək və ya yonmaqla düzəltdiyi 

əşyaya çox vaxt fiqur deyirlər, yəni hər hansı müəyyən forma 

verilmiş əşyanı adətən, fiqur adlandırırlar. 

Qeyd edək ki, eyni bir sözün məişətdə və riyaziyyatda 

eyni mənada işlədilməsinə və tərsinə, məişətdə işlətdiyimiz ri-

yazi anlayışa da eyni elmi adın (termin) verilməsinin böyük tə-

lim əhəmiyyəti olmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 

Aid olduğu anlayışı düzgün ifadə edə bilmək səviyyəsin-

dən asılı olaraq, terminin nə dərəcədə uğurlu seçilməsinin bu an-

layışın dərindən mənimsənilməsində xüsusilə böyük əhəmiyyəti 

vardır. Ona görə də xarici dillərdən keçmə terminlərin dəqiq 

tərcüməsini və qısa, düzgün izahını vermək lazımdır. 
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Azərbaycan dilində olan mövcud riyazi ədəbiyyatın hamı-

sında «həndəsə» sözü yunan dilindəki «geometriya» sözü ilə 

izah edilir. Bu da rus dilindən qeyri-yaradıcı, kor-koranə tərcü-

mənin nəticəsidir. Yaradıcılıqla yanaşılsaydı, məlum olardı ki, 

«həndəsə» sözü ərəb sözüdür, dilimizdə vətəndaşlıq hüququ 

qazanmış «mühəndis» sözü ilə bir kökdən olub inşaat, qurucu-

luq, tikinti, memarlıq işi deməkdir. 

«Cəbr» sözü də ərəb sözüdür. Dilimizdəki «məcburi», 

«icbari» sözləri ilə eyni kökdəndir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, «alqebra» sözü də bu sözdən 

alınmışdır. «Əl-cəbr», «Al-cebra», «Al-qebra» - «alqebra». 

Təəssüf doğuracaq haldır ki, uzun illər məktəblərimizdə 

tədris olunan «Həndəsə» və «Cəbr» fənlərinin adlarının nə de-

mək olduğunu şagirdlərimizin əksəriyyəti nəinki orta məktəbdə 

oxuyarkən, hətta məktəbi qurtarandan sonra da bilməmişlər. 

Biz bilirik ki, dövlət standartları ilə təsbit olunmuş termin-

ləri dəyişmək çox çətindir. Lakin mövcud vəziyyət, müstəqil-

liyin verdiyi imkanlar və yaratdığı problemlər, müasir tələblər 

milli terminologiya məsələlərinə yenidən baxmağı zəruri edir. 

Dövlətin müstəqilliyi, dövlət dili statusu, müstəqil və yeni təhsil 

sistemi yaradılması prosesində differensasiya və inteqrasiya 

vacibliyi hər elmdə müvafiq terminologiya kataloqu (sistemi) 

yaradılması zərurətini yaradır. (75), (76).  

        

       Bakı, 1999 
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Dərbənddən Təbrizə körpü salan aĢıq 

 

«Bulaq», «Ozan», «Karvan», «Oğuz» kimi populyar radio 

və televiziya verilişlərinin redaktoru, yaradıcısı və aparıcısı 

Ağalar Mirzənin bu yaxınlarda «Elm» nəşriyyatında «Xaltanlı 

Tağı (Yaradıcılıq yoluna baxış, şeirlərindən seçmələr)» kitabı 

çapdan çıxmışdır. 

Kitabda XVIII əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində yaşa-

mış görkəmli el sənətkarı Xaltanlı Aşıq Tağının həyat və yara-

dıcılıq yolundan, şeirlərinin poetik xüsusiyyətlərindən, Şirvan 

aşıq mühitinə gətirdiyi yeniliklərdən, xüsusən dini-fəlsəfi irsinin 

orijinal keyfiyyətlərindən söz açılır. 

Tədqiqatçı Xaltanlı Tağının çox nadir, demək olar ki, yad-

daşlardan silinməkdə, itib-batmaqda olan bir neçə əsərinə ikinci 

həyat vermişdir. 

Əsərin ən böyük məziyyətlərindən biri də burada Aşıq Ta-

ğının ömür tarixçəsinin dəqiqləşdirilməsi cəhdidir. Müəllifin bu 

sahədə gəldiyi qənaət Aşıq Tağı yaradıcılığının başqa aspektlər-

də daha geniş tədqiqi və öyrənilməsi baxımından böyük diqqətə 

və təqdirə layiqdir. El arasında Aşıq Tağının XVIII əsrin əvvəl-

lərində doğulduğu və XX əsrin əvvəllərində həyatını dəyişməsi 

barədə versiyalar mövcuddur və bunları müxtəlif tarixi hadisə-

lərlə izah etmək cəhdləri də az deyildir. Ona görə də bu məsələ 

xüsusilə daha çox mübahisə doğururdu və doğurur. 

Müəllif mövcud arxiv materiallarından bəhrələnməklə 

kifayətlənməmişdir, materiallar qətrə-qətrə, damla-damla böyük 

bir ərazidə yaşayan Tağısevərlərlə şəxsi görüşlər nəticəsində 

toplanmış, müqayisələr aparılıb, ümumiləşdirilmişdir. Əsərin 

canlı bir ünsiyyətin bəhrəsi olduğu onun çox yerlərində özünü 

göstərir və əsəri az əhəmiyyətli, «ölü» tədqiqatlar çərçivəsindən 

uzaq, canlı, elmi mübahisə doğuran, fikir söyləməyə sövq edən 

aktual bir elmi əsər səviyyəsinə yüksəldir. 

Fikirlərimizin mübahisəsiz doğru olduğu iddiasından uzaq 

olmaqla bir neçə məsələyə münasibət göstərməyi lazım bilirik. 
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Əvvəla «Xaltan» toponimi barədə. Bu ərazidə yaşayan yerli 

camaat «Xaltun» işlədir. Sadəcə rəsmi mənbələrdə kəndin adı 

nədənsə «Xaltan» yazılmışdır. Belə nümunələr kifayət qədərdir, 

məsələn, yaxın yaşayış məskənlərindən «Gümür» kəndinin adı, 

nədənsə «Gömür» qəbul olunub yazılır, yaxud «Xəşü» deyilir, 

«Xaşı» yazılır və s. 

«Tağı» adının özü də el arasında Ta’qi kimi işlədilir. 

Tağının Xaltanlı olması barədə daha bir əsas. Bu yerlərin 

ən müqəddəs ocağı – Şeyx Əzizəddin babaya həsr etdiyi fəxriy-

yəsində (Şeyx Əzətdinin (?) vəsfi) bu müqəddəs tarixi şəxsiyyə-

tin və ona az qala ilahi münasibətin elə gizli, munis məqamları-

na toxunulmuşdur ki, fəxriyyə o qədər hərtərəfli, əhatəli və 

kamildir ki, aşığın bu pirin möcüzələrinə tam vaqif olduğu du-

yulur. Ancaq bu torpağın övladı bu müqəddəs ocağı belə vəsf 

edə bilər. 

Ağalar Mirzənin tədqiqatının əhəmiyyəti bir də ondan iba-

rətdir ki, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Mola Cümə, Vərxiyanlı Mə-

həmməd, Aşıq Valeh, Sarı Aşığın müasiri olmuş daha bir azman 

aşığı söz, saz qədri bilən xalqımıza tanıtmışdır və ümid edirik ki, 

bu tanışlıq davam edəcək və daha tutarlı faktlarla zənginləşə-

cəkdir. Bu çətin, şərəfli yaradıcılıq işində Ağalar Mirzəyə böyük 

uğurlar arzulayırıq. 

Ağalar Mirzənin kitabından aldığımız məlumatlara görə, 

Şirvan aşıq məktəbinin nümayəndəsi hesab edilən ustad aşıq 

Xaltanda doğulub orada həyatını dəyişsə də, yüz yaşdan artıq 

həyatında sözünün-sazının sorağı, şöhrəti çox uzaqlara yayıl-

mışdı. Şeyx Şamil ərənləri Aşıq Tağıya ədəb-ərkanla məclisin 

yuxarı başında yer göstərdikləri kimi, onun məclislərinin xoş sə-

dası Şirvandan, Göyçədən, Tovuzdan, Qarabağdan, Xan Arazın 

o tayından, nazlı Təbriz gözəllərinin də seyrəngahlarından pər-

vazlanırdı. (88; 5). 

 

     Bakı, iyun 2000-ci il 
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Bir ziyanın zərrələri 

 

Bu yaxınlarda bir telefon zəngi oldu. Kimsə salam verdi. 

Cavab verdim və nə məsələ ilə bağlı olduğunu müəyyən etmək 

üçün daha nə deyəcəyini gözlədim. 

- Görüm bir tanıyacaqsanmı? – deyə zəng edən şəxs 

dilləndi. 

Adətən mən bir dəfə telefonla danışdığım insanı ikinci 

zəngində o özünü təqdim etməmiş səsindən tanıyıram. Amma bu 

dəfə… heç özümü bağışlaya bilmirəm. Çox ərklə danışdığını 

hiss etdim, amma yenə tanımadım… 

- Sizə kim lazımdır? – deyə soruşdum ki, zəng edənin kim 

olduğuna bəlkə bu yolla bir aydınlıq gətirim. 

- Elə sən! 

- Bağışlayın, tanımadım. 

- Yusif müəllimdir. 

- Allah xatirinə üzrlü hesab edin, səsinizi tuta bilmədim. 

Siz Allah, bağışlayın, Yusif müəllim. 

- Yəqin telefonla az danışırıq, ona görə belədir. 

- Hər halda mən gərək tanıyaydım. Heç özümü bağışlaya 

bilmirəm, - dedim. 

Hal-əhval tutduq bir-birimizdən.  

- Çox sevindim ki, Siz də, müavini işlədiyiniz məktəbin 

direktoru Rima xanım da çox gümrahsınız, - dedim. 

Şamxəlil müəllimin bir kitab üzərində işlədiyini, Sizin 

barənizdə bu kitaba material daxil etmək istədiyini söylədiniz, 

məsləhət bildiniz ki, mən yazım bu materialı. Fərəhdən köksüm 

qalxıb endi… Böyük məsuliyyət tələb olunan bir yazını mənə 

etibar etmişdiniz. 

- Yusif müəllim, daha çox nələrdən yazılmağını istərdiniz? 

- Sən nəyi lazım bilirsən, onları da yaz! 

- Çox sağ olun, Yusif müəllim. 

Sizə demədim ki, bu yazı bütün yazdıqlarımın içərisində 

ən müqəddəs yazı olacaq, Sizdən dərs alan bir şagird kimi 
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mənim üçün. Hər kəs öz müəlliminə xüsusi hörmət edir. Amma 

heç kimin xətrinə dəyməsin, nə Sizin kimi unikal fədakar müəl-

lim olub, nə də şagirdləri tərəfindən ona bizim qədər pərəstiş 

olunan bir insan… Siz bir obrazda İnsan müəllimsiniz! 

Yaxşı yadımdadır, fədaicəsinə öz peşənizlə o qədər vur-

ğunluqla məşğul olurdunuz ki, bu Sizin səhhətinizə mənfi təsir 

etmişdi. Sizin bizdən sonrakı rəhbəri olduğunuz siniflə sizi 

yoluxmağa gələndə səhhətinizin qayğısına qalmaq əvəzinə yenə 

sinfinizin təhsil, ədəb-ərkan problemlərindən nigarançılığınızı 

bildirirdiniz. 

Bütün fənləri yaxşı oxuyurdum, amma özümü riyaziyyata 

xüsusi meylli hesab edirdim, çünki bu fənni Siz deyirdiniz. Han-

sı ixtisas seçməyimin mənim üçün fərqi yox idi. Arxayın idim 

ki, ali məktəbə qəbul olunaram. Amma riyaziyyatçı, daha doğru-

su, riyaziyyat müəllimi olmağı qət etdim. Oxuyacağım ali mək-

təbin auditoriyalarını 9-cu sinifdən tanıyırdım. Gənc riyaziyyat-

çılar məktəbinə gedirdik, Yusif müəllimin şagirdləri kimi… 

Qəbul imtahanında institutun prorektoru öz qeyd dəftərcə-

sinə yazanda ki, Yusif müəllimin şagirdiyəm, fərəhimin həddi-

hüdudu yox idi, Sizin zəhmətinizə, adınıza layiq ola bildiyimə 

fərəhlənirdim… 

Birinci kursda tələbə olanda 5-ci sinifdə bir dərsinizi mənə 

tapşırmışdınız. Bu dərsdə oturan qardaşınız Fəttah dərsdən sonra 

mənə dedi ki, mənə belə dərs desəydilər, mən də riyaziyyatçı 

olardım. Ona söylədim ki, bu mən dediyim dərs Yusif müəllimin 

dərsinin solğun kölgəsi olmağa da layiq deyil! 

Sonra pedaqoji təcrübəni də Sizdən aldım, özüm pedaqoji 

təcrübəyə rəhbərlik etdim. Sözlərinizi, maneralarınızı, insani 

münasibətlərinizi, ustalığınızı meyar qəbul etmişdim. 

Siz mənə dərs dediyiniz sinif otaqlarına müəllim kimi 

daxil olanda elə bilirdim ki, Siz yanımdasınız, Sizə arxalanır-

dım. Fəaliyyətimi görən müəllim və valideynlər Yusif müəllim 

kimi dərs dediyimi söyləyirdilər. Siz iş yerinizi başqa rayona 

dəyişəndə Yusif müəllimin şagirdi kimi məni rayona metodist 
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təyin etdilər. İnstitutda Sizi yaxşı tanıyan kafedrada mənə «Yu-

sifin şagirdi» deyərdilər, indi də elə deyirlər… Bakı şəhərində 

30, 115 və 54 nömrəli məktəblərdə dərs dediyiniz hər şagirdə 

fəxrlə «Yusifin şagirdi» deyirlər, respublikanın pedaqoji icti-

maiyyəti Sizi belə tanıyır!.. Qabaqcıl maarif xadimisiniz, saysız-

hesabsız fəxri fərmanlar, təltiflər, hədiyyələr layiq olduğunuzun 

kiçik nümunələridir. Ən böyük mükafatınız Sizi tanıyanların 

sevgisidir, qədirbilən şagirdlərinizdir. 

Yusif müəllim, mən də sizin saysız-hesabsız şagirdləri-

nizdən biriyəm. Onların da hər biri belə və bundan daha artıq 

sevgi və minnətdarlıq hissi ilə Sizi xatırlayır. Siz hər birimizin 

taleyinə beləcə daxil olmuşsunuz və nə yaxşı ki, Siz bizim müəl-

limimiz olmuşsunuz. Üzrlü hesab edin ki, Sizi az anırıq, az diq-

qət və qayğı göstəririk. 

Sizdən yazmaq istədim, özümdən yazmış oldum. Düşünü-

rəm ki, hansı şagirdinizi dindirsəniz, o da mənim kimi Sizin adı-

nızın ardınca öz adını çəkəcək. Çünki Sizin ziyanız zərrə-zərrə 

qanımıza, canımıza, varlığımıza hopub. Biz bu ziyanın işığı ilə 

addımlayırıq. 

Dərin minnətdarlıq hissi ilə şagirdiniz. (43; 197 – 2006). 

 

              Bakı, 2004 
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Ən dadlı Azərbaycan xörəyi 

 

Hörmətli Kulina, salam! Səhifələrini oxuyarkən böyük bir 

iştaha gəldim və ən dadlı Azərbaycan xörəyinin – çoban basdır-

masının nüsxəsini (reseptini) səninlə bölüşmək qərarına gəldim. 

Bu çox nadir, dəyərli (kalorili) və dadlı bir nüsxədir. Onu oxu-

yarkən iştaha gələcək, hazırlayıb dadanda isə təsvirəgəlməz ləz-

zət duyacaqsan! 

Qeyd edək ki, xörəyin adındakı «çoban» sözü bu xörəyin 

tərəkəmə həyatı ilə bağlı olduğu qənaətindən xəbər verir.  Belə 

ki, bu yemək, adətən, köç yaylaqda olanda hazırlanır. «Basdır-

ma» sözü isə onun (xörəyin) həqiqi mənada torpaqda basdırıl-

maqla hazırlanması texnologiyasını əks etdirir. Xörəyin adının 

etimologiyası bundan ibarətdir. Əlavə edək ki, çoban basdırma-

sını qışlaq və ya adi həyət şəraitində də, səyahətə (gəzintiyə) 

çıxarkən də hazırlamaq olar. Digər basdırmalar ev şəraitində 

bişirildiyindən qazan və ya tava (tas) basdırması adlanır. 

Beləliklə, çoban basdırması necə hazırlanır!? Yemək 

(xörək) cavan qoyunun, əsasən 1-2 yaşlı orta köklükdə olan 

toğlunun ətindən hazırlanır, çünki ət tezbişən və kövrək olsa 

daha yaxşıdır. Toğlunun dərisi zədələnmədən motal üçün soyu-

lan kimi (formada) soyulur, necə deyərlər, toğlunun «dərisi bo-

ğazından çıxarılır». Ət doğranır: tikələr kabab tikələri və ya 

bozbaş tikələri böyüklükdə olsa daha yaxşı olar. Quyruğun da 

yarısı bir qədər xırda tikələrə doğranıb ətə əlavə olunur. Bir ki-

loqrama qədər doğranmış soğan, zövqə uyğun olaraq duz, istiot 

və müxtəlif ədviyyatlar qatılır: kəkotu, bulaq (və ya adi) turşən-

gi, bir zoğ çöl şüyüdü (biyan), turş nar dənələri və ya turş alça, 

dağ yamaclarında bitən xüsusi xoş qoxusu və tamı olan «qəfəs 

kohuk» adlanan ədviyyənin yarpaqları və ya çiçəkləri (toxumla-

rı), dilimlənmiş 2-3 limon, sumax və s. əlavə olunur və yaxşı 

qarışdırılır. Qurudulmuş ədvalardan da istifadə etmək olar. 
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Qoyun kəsilməmişdən əvvəl yerdə ölçüləri təxminən 0,5 

m x 1 m olan 25-30 sm dərinliyində çala qazılır və onun içində 

böyük tonqal qalanır ki, kifayət qədər köz düşsün. 

Dərinin boğaz tərəfi dibindən (boş yer qalmasın deyə) iplə 

möhkəm bağlanır. Əl altda ip yoxdursa dərinin qırağından nazik 

duvala (davala) zolağı kəsilib çıxarılır və bununla bağlanır. İp 

əvəzinə uzun yaş ağac çubuqlarından və ya onların bir qədər  qa-

lınlarından soyulmuş qabıqlardan da istifadə etmək olar. İp əvə-

zinə hətta təmizlənmiş acı bağırsaqdan da istifadə etmək olar. 

Ədviyyə ilə qarışdırılıb hazırlanmış ət dərinin quyruq yeri 

tərəfindən açıq qalmış «ağzından» dərinin astar tərəfinin içinə 

doldurulur. Dərinin bu «ağzı» da iplə möhkəm bağlanır. Qol 

yerləri açıq saxlanılır ki, ət bişiriləndə dəri köpüb partlamasın, 

köpü qol yerlərindən çıxa bilsin. 

Həmçinin, iç-ciyər də xırda tikələrə doğranır. Qara ciyər 

tikələri qarının üzərindəki yağ (piy) pərdəsinə (yarpaq kimi 

doğranmış) dolma tikələri kimi bükülür. Qalan tikələr isə həmin 

pərdə nazikliyində quyruğun ikinci yarısından kəsilmiş «yarpaq-

lara» bükülür. Təmizlənmiş «şirin» bağırsaqlar da 4-5 sm uzun-

luğunda tikələrə kəsilir və onların içərisinə ağ ciyər tikələri bası-

lır. Bütün iç-ciyərə zövqə uyğun ədva vurulur. Qarın təmiz yu-

yulur, lakin astarındakı xüsusi qat qutab bişirilmək üçün hazır-

landığı vaxt təmizləndiyi kimi soyulmur, oddan qoruyucu kimi 

saxlanır. Astarı üzünə çevrilir və iç-ciyər onun təmiz üzünün 

içərisinə doldurulur. Ağzı elə bağlanır ki, iç-ciyər bişərkən içə-

ridə əmələ gələn köp çıxa bilsin. 

Daha sonra dibində bir qat yekdəst köz qalmaq şərti ilə 

ocağın üst qatındakı közü və kösövləri azca kənara çəkilir. 

Ocaqda qalan közün üzərinə onları tam örtmək şərti ilə 1-2 sm 

qalınlığında torpaq və ya kül səpilir. Dəriyə doldurulmuş ət və 

qarına yerləşdirilmiş iç-ciyər (içalat) ocağın içinə yerləşdirilir, 

daha doğrusu, dəri və qarın «yayıla», «sərilə» bildiyi qədər yas-

tıladılıb yerləşdirilir ki, həm daha çox hissəsi ocağın üzərinə 

yayılsın, həm də mümkün qədər nazik qat halında yerləşdirilsin 
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ki, bu onun tez və yekdəst bişməyinə şərait yaradır. Dəri arxası 

üstə qoyulur ki, açıq qollardan xörəyin yağı axıb getməsin. 

Qollar dərinin üzərinə qatlanıb qoyulur ki, içinə  tüstü və kül da-

xil olmasın. Bel dərisi nisbətən daha qalın olduğundan yanıb de-

şilib xörəyin şirəsinin, yağının axması ehtimalı az olur, həm də 

buna görə ocağa «arxası üstə» qoyulur. Qarın da bağlanmış tə-

rəfi yuxarıda qalmaqla ocağa qoyulub yastısına, mümkün olduq-

ca, daha çox yayılır. 

Dəri və qarının  üstünə də onları tam örtmək şərti ilə         

1-2 sm qalınlığında torpaq və ya kül səpilir. Örtüyün eyni qalın-

lıqda (yekdəst) olmasına diqqət yetirilməlidir. Ocaqdan artıq qa-

lan kənara itələnən közlər dəri və qarının üstünə gətirilir. Dəri və 

qarın altdan və üstdən torpaq qatı ilə ona görə izolə olunur ki, 

odla birbaşa təmasdan yanıb üzərində deşiklər açılmasın. Torpa-

ğın nəm olması daha yaxşıdır, nəm torpaq odla dəri arasında 

müəyyən müddətdə həm də qoruyucu buxar effekti yaradır. 

Ocaqda basdırılmış xörək vam közdə təxminən saat yarıma hazır 

olur. Köz tez sönərsə kənarda yanmağa davam edən ocaqdan 

basdırmanın üstünə köz çəkmək olar. 

Dəri və qarını zədələməmək şərti ilə üstündəki köz-kül 

qatı müəyyən olunmuş vaxtda çox ehtiyatla qaldırılır (kənara 

itələnir) və basdırma «ocaqdan götürülür». Dəri yenə «arxası 

üstə» yerə qoyulur, üst tərəfindəki külü təmiz otlarla «süpürü-

lür» və qolları arasından başlayaraq arxaya tərəf qarnı boyunca 

iti bıçaqla kəsilib basdırma açılır. Xörəyin bihuşedici ətrinin 

ətrafa necə yayılacağını təsəvvür etmək çətin deyildir. Eyni qay-

da ilə iç-ciyər olan qarın açılır. 

Xörək qapalı mühitdə bişdiyindən tamı buxarlanmayıb 

içində qalır. Müstəsna dadlılığının bir səbəbi də budur ki, tam 

təbii şəraitdə , «öz doğma mühitində» - dəridə və qarının içində 

bişir, metal və ya saxsı qabla təmasda olmur, onların tamını ver-

mir, tamı dəyişmir. 

Zövqə uyğun olaraq sarımsaq-qatıq, sirkə-sarımsaq, ayran, 

sərin bulaq suyu, sac lavaşı (yuxa), motal pendiri, göyərti (çöl 
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pencəri), tərəvəz salatı, üzərinə nar sıxılmış dilimlənmiş soğan 

(və ya göy soğan), alça rubu (rub-turş alça və ya göyəmin cem 

formasına düşüncəyə qədər məxsusi bişirilib balıq, kabab və 

digər yüksək kalorili xörəklərlə mət şəklində qatı halda, ya da 

azca suda qarışdırılıb əzilmiş sarımsağın üzərinə əlavə edilmiş 

bir qədər duru formada (sirkə-sarımsaq oxşarı kimi) süfrəyə ve-

rilən çox iştaha gətirən və həzmə kömək edən nadir bir məzə) ilə 

süfrəyə verilir. 

Nuş olsun. (70; 16-17). 

                                                                                          

Bakı, 2007 
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Xalqın alimi 

 

Allahın ona bəxş etdiyi ömrünün yarıdan çoxu Azər-

baycan Elmlər Akademiyası ilə sıx bağlı olan tarix elmləri dok-

toru Qəmərşah Cavadov haqqında söz deməkdən böyük qürur 

duymaqla bərabər, həm də çox kədərlənirəm ki, belə bir dəyərli 

şəxsiyyət aramızdan çox erkən getmişdir, onunla birbaşa ünsiy-

yətdən dəyərincə faydalana bilməmişik. 

Nə qəm. Onunla təsəlli tapırıq ki, insan, şəxsiyyət, müəl-

lim kimi saflığı, ağsaqqal kimi nüfuzu, alim kimi elmi və prinsi-

piallığı, eloğlu kimi qayğıkeşliyi və diqqəti ən qiymətli dəyərlər 

kimi bizə miras qalmış, qəlbimizdə məskən salmışdır. Biz bu 

dəyərlərdən zənginləşmişik. 

Ömür-gün yoldaşı Esmira xanımla bu yaxınlarda olan 

telefon bağlantımızda Qəmərşah müəllimi xalqın alimi kimi 

dəyərləndirdik. Bu doğrudan da belədir. Azərbaycan xalqının 

həyat və məişət tarixinin elə bir sahəsi yoxdur ki, Qəmərşah 

müəllim öz yaradıcılığında ora nüfuz etməmiş olsun. Bu sahədə 

qoyub getdiyi irs əvəzsizdir. 

Qəmərşah müəllim etnoqraf kimi elmə verdiyi töhfələri, 

Azərbaycan toponimlərinin etimologiyası barədə cürətli versi-

yaları ilə Azərbaycan onomastikasını xeyli zənginləşdirmişdir. 

Bu sahə qəlbimə daha yaxın olduğundan xüsusi qeyd etdim. 

Ümumiyyətlə isə, miras qoyduğu elmi irsindən Azərbaycanşü-

nasların neçə nəslinin bəhrələnəcəyi heç bir şübhə doğurmur. 

Belə gözəl bir insanla dostluğumdan böyük qürur duyur, 

məni onunla tanış edən əslən Qonaqkəndin Xaşı kəndindən olan, 

dəyərli elm ağsaqqalımız və ziyalımız İmaməddin Zəkiyevə 

dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qəmərşah müəllimin əziz xatirəsi 

onu tanıyanların hər biri kimi mənim də qəlbimdə yaşayacaqdır. 

Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. (19; 300). 

 

       Bakı, 2008 
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Atam deyərdi ki… 

 

...hətta bərk tələssən də, qocanı və şikəsti yolda ötüb 

qabağına keçmə, qəlbinə toxunar… 

…məhəllədən qərib adam keçəndə bərkdən deyib-gülmə-

yin, barmaqla, baş və baxışla səmt göstərməyin, elə bilər ki, 

onun kəm-kəsirinə işarə edirsiz, heysiyyətinə toxunar… 

…çörəyi sağ əllə götürün, sağ əllə yemək yeyin, nahar 

edin… 

…uşaq vaxtı özümdən kiçik əmim oğlu Eyvaz Teymur 

oğluna, allah hər ikisinə rəhmət eləsin, «meymun» dedim. Atam 

məni danladı ki, özü meymun olanın valideynləri də meymun 

olar, deməli, əmin və onun qardaşı da, özünü nəzərdə tuturdu, 

meymun olar. Bu günə kimi heç kimə lağ edib pis söz işlət-

mirəm… 

…gedib qeybətini elədikləri yerdə üstlərinə çıxsan, özünü 

o yerə qoyma, qoy onlar xəcalət çəksinlər… 

…oxumaq üçün, təhsil almaq üçün, savad, elm qazanmaq 

üçün gözümün ziyası lazım olsa, sənə verərəm… 

…mən pedaqoji ali məktəbə qəbul olunduğumu, müəllim 

olacağımı biləndə nəsihəti belə oldu:  - …ailənin yetkin qızı toya, 

qonaqlığa, həkimə, iclasa, qardaş-qohum evinə və s. gedəndə 

hökmən ailənin bir üzvü onu müşayiət edər, bu belə qəbul olunub. 

Lakin məktəb yeganə yerdir ki, heç nə düşünmədən portfelini 

əlinə verib müəllim hüzuruna tək yola salarlar… Bu, müəllimə, 

müəllim müqəddəsliyinə sonsuz inamın aşkar təzahürü idi… 

Bütün pedaqoji fəaliyyətimdə bu nəsihəti qorumuşam… 

…ali məktəbə daxil olduğumu biləndə məsləhəti bu oldu: - 

iş adamı olacaqsan, qonaqların gələcək, onları nahara gərək 

aparasan. Aralarında araq içən olsa, nəzakət xatirinə sən də gə-

rək onunla içəsən, amma elə içmə ki, bununla ad çıxarasan… 

Əlavə edim ki, bizim nəsildə həmin vaxta kimi nə içən və nə də 

çəkən olmamışdır. Bununla belə, atam qadağa qoymadı, məslə-

hət gördü… Bu, ibrətamiz idi… 
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…atam azsavadlı idi, bununla belə, nəslinin şəcərəsini, 

Şam vilayətindən bu yerlərə gəlmiş ulu babalarından bəri mənə 

qədər, hafizəsində əzbər saxlayırdı.  

Bəlkə az əhəmiyyətli görünən daha bir detal: Xaltunlu 

Aşıq Taqinin Şeyx İbadəddin və Şeyx Əzizəddin babalarına həsr 

etdiyi vəsfiyyəsinin 70 misrasını əzbər bilirdi və mən bunu bir 

şagird vərəqində batırma çernillə yazıya almışam. Mən bu vəs-

fiyyəni nəşr etdirəndən sonra məlum oldu ki, Ağalar Mirzənin 

Aşıq Taqiyə həsr etdiyi dissertasiya tədqiqatında belə bu poema-

nın çox kiçik bir hissəsi öz əksini tapmışdır. …ziyalılıq atamın 

savadında deyildi, ruhunda, qanında, mənəvi zənginliyində, 

uzaqgörənliyində, nicatın, tərəqqinin elmdə olmasını görə bil-

mək istedadında, bir sözlə, fəhminin ziyasında idi… 

… atam deyirdi ki, imkanlı ailələrdən olan yaşıdlarımı 

oxumaq üçün molla yanına, səhv etmirəmsə, molla Beytullah 

yanına apardılar, mənimsə belə imkanım yox idi. Amma içimdə 

oxumaq həvəsi var idi, dərsdən qayıdan yaşıdlarımdan həmin 

gün aldıqları dərsi öyrənib geri qalmamağa çalışırdım. Bunu 

Cabir (Cabir Behbud oğlu – A.G.) əmi də təsdiq edirdi… 

Allah hər ikisinə rəhmət eləsin… 

…atamın mənə verdiyi mənəvi, ən yüksək insani əxlaqi 

dəyərləri o mənə verdiyi kimi mən onun nəvələrinə ötürə bilmə-

dim, atama borclu qaldım. Onun doğmaları, əzizləri, yaxınları, 

sadəcə öz əhatəsi içərisində tutduğu yeri qazana, tuta bilmədim, 

onun nüfuz zirvəsinə çata bilmədim. Sonralar başa düşdüm ki, 

niyə bilmədim. Sabir əmi (Sabir Cabir oğlu) deyir ki, Dənyar 

əmi sağlığında övliya kimi bir insan idi. Allah ona rəhmət elə-

sin! Övliya zirvəsi hər kəsə nəsib olmur… 

…Bir patefonumuz var idi. Atam onun vasitəsilə mənə 

musiqiyə həqiqi münasibət formalaşdıra bildi… 

…Atam deyərdi ki, oğurluq etmə. Oğurluğun kiçiyi-bö-

yüyü olmaz. Yumurta nədi ki, əvvəl yumurtanı oğurlayınca, elə 

birdəfəlik toyuğu oğurlayarsan və beləcə baş alıb gedərsən. 

Oğurluq o qədər pis şeydir ki, sahibi onu tox saxlayan it də 
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oğurluq etməz!.. Sənin əməlinin faciəsi nəslin adına ləkə vurma-

ğın olacaq, bunu heç kim yuya bilməz… Təəssübün nəfsinə qa-

lib gəlsə, başı uca olarsan… Təhsibi (təəssübü) itə atıblar, it də 

götürməyib, - ifadəsini işlətmişdi, amma mən başa düşməmiş-

dim, onda hələ çox balaca idim… Heç indi də nə demək olduğu-

nu bilmirəm bu hikmətin… 

...Atam deyərdi ki, uşaq gedib qonşunun toyuq yumurtası-

nı oğurlayıb gətirəndə evdə cəzalandırılmırsa, sonrakı gün gedib 

toyuğu oğurlayacaq. Və beləliklə, oğurluq üstündə tutulub əli 

kəsiləndə özü ilə bərabər atasının da əli kəsilməlidir. Çünki, 

oğurluğun böyük günah olduğunu övladına tərbiyə etmək əvəzi-

nə oğurluğuna göz yummuş və bununla da əslində onunla şərik 

olmuşdur… 

…kiçik əmim Teymur çox erkən yaşında dünyasını dəyiş-

di. Teymur əmi rəhmətə gedəndə hamı ağlayırdı. Doğmalar da, 

yadlar da… Onu tanıyan müsəlmanlar da, ruslar da, tatarlar da, 

cuhudlar da, ləzgilər də, ermənilər də, digər millətlərin nüma-

yəndələri də Temirlərinə göz yaşı axıdırdılar. 

Bütün təbiət də ağlayırdı, göylərdən ələdiyi buz «göz yaş-

ları» ilə… Həmin il son 100 ilin ən soyuq qışı müşahidə edilmiş-

di… Göylər belə ona yas saxladı… Atam sarsılmışdı: - mən on-

ları atasız-anasız,  yoxsulluqla böyütmüşəm, mənə övlad kimi 

olublar. Sonra müharibənin məşəqqətlərindən keçmişəm. Başım 

nələr çəkməyib, hətta ilan da sancıb, iradəmin gücü ilə sağ qal-

mışam. Amma Teymurdan sonra yaşaya bilmərəm... 

Belə də oldu. Atam yaşamağa heç cəhd də göstərmədi. 

İlləri bir-birinə qarışdı. Teymur əmi 1969-cu ilin yanvarının 18-

də, atam dekabrının 5-də haqq dünyasına qovuşdular. Ən dəh-

şətlisi isə sonra oldu. Atamın və əmimin, bu əsl iki Qardaşın, əsl 

iki Kişinin cismani yoxluğundan sonra təkcə Teymurluların de-

yil, ümumən onlara yaxın olanların da çoxlarının həyat ritmi, ya-

şam tərzi pozuldu… Allah öz sevimlilərini çox tez çağırmışdı… 

…atam deyirdi ki, «Leyli-Məcnun» əfsanəsinin cazibəsi-

nin sirri bu ilahi eşqin əlçatmazlığında idi, sevgililərin əli heç 
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vaxt aşiqinin əlinə dəymir, vüsala yetmirlər. Vüsala yetsəydilər 

olardı adi məişət əhvalatı, bakirəlikdən çıxardı, tarixləri addayıb 

əbədiyyətə kimi getməzdi… 

…yalan danışma, doğrudan dönmə, qoy səni düz üstündə 

assınlar… heç kimi sənə nəzarət etmədiyi vaxt və bir ins-cins 

olmadığı yerdə belə, əgər içindən bir səs gəlirsə ki, bu hərəkəti 

etmə, onu etmə! Əvvəla Allah görür, sonra da, vərdişkar olarsan. 

Düz olmayan insandan böyük adam (şəxsiyyət mənasında) yetiş-

məz. Özünü doğru insan kimi tanıtsan, kimsə ünvanına pis bir 

şey söyləsə belə, yer-yerdən ona deyəcəklər: - Ola bilməz, o, 

belə hərəkət edə bilməz. Elin gözü tərəzi olar…  

…çox sərt, lakin çox ədalətli idi. Uşaqlardan kimsə yemək 

istəmirdi, küsmüşdü, qabına daş qoydurdu, dedi ki, acıyanda 

yeyər… Bu, hər kəsə dərs oldu… Deyərdi ki, insan gündə ən azı 

üç dəfə çörəyə, süfrəyə səcdəyə gəlir! Ondan küsmək olmaz! 

Allaha ən azı beş dəfə, süfrəyə ən azı üç dəfə! Ona görə də 

Allahdan sonra bərəkət müqəddəs hesab olunur, öpüb göz üstə 

qoyurlar… 

…deyərdi ki, ağac əkib bağ salanın, yol, körpü salanın, ev 

tikənin, oğul böyüdənin adı tarixdə qalar. Meyvəsindən yeyən, 

körpüsündən keçən, tikdiyində yaşayan, böyütdüyündən arxa 

görən rəhmət oxuyar bu işləri görənə… indi də kəndin bəndi-

bərəsi, arxı, körpüsü, pirə gedən yolları onun əllərinin əməyinin 

bəhrələridir… bel, balta, külüng götürüb yolları daş-kəsəkdən, 

ağac şaxlarından təmizləməyə gedərdi. Bunları kənddə hamı 

rəhmət oxumaqla xatırlayır… 

…deyərdi ki, ləyaqətini qoru, ondan uca qiymətləndirilən 

heç nə yoxdur. Mən şəhərə oxumağa gələndə dedi ki, şəhər 

uşaqları kənddən gələnləri sınağa çəkirlər. Görsən ki, yerdə pul 

var, əyilib götürmə. Sən onu götürmək istəyəndə iplə, rezinlə 

onu çəkərlər, pərt olarsan. O vaxt bunu deyildiyi kimi pərt olma-

maq üçün qəbul edirdim. Lakin sonralar əsl mahiyyətini anla-

dım: - pula, dünyanın var-dövlətinə əyilmə, quluna çevrilmə, sə-
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ninlə ağa kimi rəftar edər, heysiyyətinə toxunar, qırar, ləyaqətini 

sındırar, ucalıqdan ayaqlara salar… əyilmə, ləyaqətini qoru!.. 

…Nəslini, nəcabətini uca tut, onlara arxa ol, onlara arxa-

lan kənd içində… Kənddən çıxanda öz camaatını, ölkədən çı-

xanda xalqını uca tut!.. ...Bəşər övladını ucalığa aparan yol mə-

rifətdən, intizamdan, zəhmətdən və elmdən keçir. 

…Atam deyərdi ki, şər qarışanda evinizə-eşiyinizə yığışın, 

ailə bir yerdə olsun. Bütün qara işlər qaranlıqda görülür. Siz də 

orada olsanız, şərik olmasaz da, bu işləri soruşacaqlar ki, kimlər 

var idi orada, adınızı verəcəklər, sizi şahid çağıracaqlar. Bu isə 

sizə lazım deyil, ağrımayan başa dəsmal bağlamalı olacaqsız. 

Şərdən qorunun… 

…Anam deyərdi ki, işi gərək görəsən ki, qurtarsın… Sadə 

bir formula, sadə olduğu qədər də müdrik bir kəlam. «Bugünkü 

işi sabaha qoyma!» atalar sözünün kökündə də bu anlam durur… 

…Anam deyərdi ki, qədər üçün çox fikir etmək olmaz. 

Şükr etmək lazımdır ki, bundan betəri olmayıb. Aspiranturaya 

qəbul zamanı gördüyüm ədalətsizlikdən sarsıldığım vaxt anamın 

çox sərt, lakin müdrik məsləhəti sözün əsl mənasında məni yeni-

dən həyata qaytardı. Heç özümə gələ bilmədiyimi görən anam 

demişdi:   - Səni təsdiq edərdilər, amma oradan başqa bir xəbə-

rin gələrdi!  

Amansızcasına sərt idi, amma reallıq idi. Mən üstümə buz-

lu su tökülmüş kimi ayıldım, anladım ki, həyat davam edir… 

Şükr etdim… Doğrudan da az sonra hər şey öz qaydasına düşdü 

və mən savadsız anamın müdrikliyinə heyran qaldım… 

…Nəvələri anamdan soruşdular ki, hansı bəndələri xoş-

bəxt hesab edirsən? Anam düşünmədən cavab verdi: - O insan 

xoşbəxtdir ki, şükr etməyi bacarır və bunu heç vaxt unutmur!.. 

…Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur, fikrimizcə… 

…Doğmaları atama «Kələ amu» - «Böyük əmi» deyə müra-

ciət edirdilər. Təəssüf edirik ki, onun bizə verdiklərinin borcunu 

ona qaytara bilmədik. Fiziki-cismani yoxluğu buna imkan vermə-

di. Qulluğunda dura bilmədik, dünyasını tez dəyişdi, haqq dünya-
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sına tez qovuşdu. Amma çalışdıq ki, onun verdiyi öyüd-nəsihətə 

əməl edək, onun arzularına layiq olaq. Nalayiq bir sözümüz, 

əməlimiz olmasın. Onun adını uca tutmağa səy göstərdik… 

…Atamın verdiyi ənənəvi dəyərlərin əsl mahiyyətini çox 

sonralar başa düşdüm. Əslində, heç mən yox, mənimlə ünsiyyətdə 

olanların atamın mənə təlqin etdiklərini yüksək qiymətləndirdik-

lərinin şahidi olanda dərindən başa düşdüm, çünki mən elə bilir-

dim ki, atamın mənə dedikləri adi haldır və hər kəs mənim kimi 

hərəkət etməlidir. Sən demə, belə deyilmiş… İki nümunə… 

Aspiranturaya qəbul vaxtı gördüyüm ədalətsizliklə bağlı 

komissiyanın sədri professor Nurəddin Kazımovla fikirlərimi 

bölüşəndən sonra, Nurəddin müəllim məndən soruşdu: - Fikrin 

nədir, mənimlə bölüşdüklərin barədə yazmaq istəyirsən? Əslin-

də, bu sənin haqqındır. – Yox, Nurəddin müəllim, çox sağ olun 

ki, məni səbr və təmkinlə dinlədiz. Siz məni əsl müəllim olma-

ğınızla tərk-silah etdiniz. İçimdə bir yük olmuşdu. Ən əsası, əgər 

yaxınlarım eşitsələr ki, artıq kiminsə tutduğu yeri, fərqi yoxdur, 

haqlı ya haqsız, tutmaq üçün mən əlimə qələm alıb şikayət yaz-

mışam, məni öz siyahılarından silərlər. Belə iş görə bilmərəm. 

Aldığım tərbiyə buna yol verməz… 

On gün keçmir. Nurəddin müəllim məni yanına çağırtdırır: 

- Bəlkə sən heç dediyin sözün fərqində olmamısan, onu adi hal 

kimi qəbul etmisən, amma istəyirəm biləsən, bir dünyagörmüş 

insan kimi deyirəm, belə alicənablıq, belə keyfiyyətlər nadir in-

sanlarda ola bilər, çox nadir, sənin kimi cavandan belə şey eşit-

mək məni uzun müddət düşündürdü… Amma qərarımı dərhal 

vermişdim. Sənə əlavə yer almaq üçün Təhsil Nazirliyinə müra-

ciət etdim və nail oldum! Sənə halal olsun!.. 

Daha bir hadisə mərkəzi idarələrdən birində işləyəndə baş 

vermişdi. Şöbənin başqa bir əməkdaşı ilə bir məsələyə münasi-

bətdə baxışlarımız əks idi və biz əməlli-başlı qarşı-qarşıya gəl-

dik. Onun vəzifəsi yüksək olduğundan sözü keçərli oldu. Bir ne-

çə müddətdən sonra bu məsələ şöbə müdirinin yanında kəskin 

şəkildə yenidən qalxdı və mən mövqeyimi təkrar müdafiə etdim. 
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Şöbə müdiri bir az da kəskin formada ona nə üçün demədiyimi 

soruşdu. Mən həmin əməkdaşın yanında dedim ki, əgər mən 

hansısa əməkdaşdan gəlib Sizə nə isə desəm, heç şübhə etməyin 

ki, sizdən də gedib daha yuxarı dairələrdə kiməsə deyəcəyəm. 

Mənimsə aldığım tərbiyə, ləyaqətim buna yol verməz… Şöbə 

müdiri tək bircə fikir söylədi: - Sən nə dərin adamsan, yaxşı ki, 

indi də sənin kimiləri hələ də mövcuddur… Kimdən dərs almı-

sansa, Allah ona rəhmət eləsin…  

Atamın ruhu şad olsun… 

…Anam deyərdi ki, çox qalın və uzun saçları var imiş. - 

Dörd hörük hörürdüm, hər biri bilək yoğunluğunda, ayaq üstə 

darayırdım ki, yerə dəyməsin. İndiki kimi başımızı açıb gəzmir-

dik, ayıb sayılırdı. İstisuda gözə getdi, getdikcə seyrəldi… Özü-

nüzü bədnəzərdən qoruyun! Bədnəzərdən Allah da bezardır!.. 

 

   
 

…Anam deyərdi ki, bütün məlum köklü nəsillərin və xani-

manların yaranmasının və qorunmasının ən etibarlı dayağı müd-

rik qadınlar olmuşlar və olmaqda davam edirlər; 

bütün məlum dağılan köklü nəsillərin və süqut edən xani-

manların ən sürüşkən (d)ayağı nadan, nacins qadınlar olmuşlar 

və olmaqda davam edirlər. 

...Anam deyərdi ki, müdrik, nəcabətli qadın yuvasını qu-

rar, ocağını yandırar, halalına sadiq qalıb qoruyar, qayğısına qa-

lar, ucaltdığı imarətin, qurduğu yuvanın dayanıqlı əsas dirəyi, 

sütunu olar; 

nadan, bədəsil qadın halalına haram qatar, ocağına soyuq 

su səpər, əllər tikən yuvasını yıxıb uçurar. 

 

   
 

...Anam deyərdi ki, müdrik qadın fəqir bir erkəyi başıuca 

edib kişilər cərgəsinə çıxarar, ağıldan kəm qadın isə mərdi el 
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içində xar edər. Müdrik qadın adi bir komanı saraya çevirər, 

ağıldan seyrək isə sarayı xarabazarlığa. Müdrik qadın övladları-

nın atasını onların gözündə ucaldar, müqəddəslik zirvəsinə qal-

dırar, nacins qadın isə atanı övladlarının gözündən salıb balanı 

atanın qəniminə çevirər.  Müdrik qadının uşaqları atalarına arxa 

olar, bədəsilinkilər isə atalarının üzünə ağ olar. Müdrik qadın 

nəfsini qul edər, cahil isə nəfsinə qul olar. Biri şərəf gətirər, biri 

şərəfsizlik… 

 

   
 

...Anam deyərdi ki, nəvə çox şirin şeydir, özünüzə qismət 

olsun, onda bilərsiniz bu hikmətin əsl mənasını... 

Nəvəm Cəmilə doğuldu, içimi bu vaxta kimi duymadığım 

tamamilə yeni bir hiss ləmələm doldurdu. Bu sevincə Ağ Göyər-

çin deyirəm... Bir toyda mən xeyir-dua vermək üçün mikrofona 

dəvət olundum. Məni görüb zalın bir başından ağ paltarında 

yüyürüb ağ göyərçin kimi qucağıma qondu... Bu, əsrarəngiz idi. 

Sonra nəvəm Nuray doğuldu. Ona Nur deyirəm... Hələ bir 

yaşı yox idi. Görüşdük, qucağıma aldım, başını çiynimə qoyub, 

İçərişəhərin metronun arxasındakı giriş qapısından Qız Qalası-

nın başına qədər getdiyim yol boyu sakitcə yatdı... Təsvirəgəl-

məz bir məsumluq... 

Daha sonra Allahın sevimli mələyi Mikayıl, Allahın mö-

cüzəsi ən Böyük Turan doğuldular... 

Bir az da sonra Fatimə... Mən ona sevimli İslam peyğəm-

bərinin nişanəsi deyirəm... Qızım bu nişanə doğulan gün çəkdiyi 

şəklini mənim telefonuma ötürmüşdü. Bu şəklə ad da qoymu-

şam: - Ay baba, bir gündür gözümü bu dünyaya açandan səni 

axtarıram, bəs sən haradasan?!. 

Allah bədnəzərdən qorusun və hər birinizə nəvə sevinci, 

nəvə dadı nəsib eləsin. Amin!.. 
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Valideynlərimin bu qəbildən olan deyimləri, öyüd-nəsihət-

ləri çoxdur və onların əksəriyyəti ümumgümür ailə tərbiyəsində 

geniş yayıldığından və əksəriyyətə məlum olduğundan, mən bu 

deyimlərin az-çox xarakterik olanlarından yadımda qalanlarını 

yazdım. 

 

       Bakı, 2011 
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Pedaqoji incəsənət nümunələri 

 

(Müəllimin xatirələrindən…) 

 

…Bakının 31 nömrəli məktəbində təcrübəyə gələn tələbə-

lər riyaziyyat müəllimi Əziz Yeganlının 9-cu sinifdə dərsində 

iştirak edirdilər. Uzun müddət Bakı şəhər Müəllimləri Təkmil-

ləşdirmə İnstitutunun riyaziyyat kabinəsinin müdiri işləmiş Əziz 

müəllim təcrübəli və qabaqcıl riyaziyyat müəllimi kimi respubli-

kada yaxşı tanınırdı. Artıq qocalmışdı, saçı ağappaq ağarmışdı, 

amma saçı tökülməmişdi, nurani simasında həmişə gözəl bir 

təbəssüm cilvələnirdi. Başı yüngülcə əsirdi, bu da həmin gözəl-

liyi bir az da artırırdı… Nədənsə Əziz müəllim mənə Viktor 

Hüqonun «Səfillər»indəki həyatını insanların dar məqamlarında 

onların dadına yetməyə həsr etmiş Jan Valjan obrazını xatırla-

dırdı… 

Nəsibə adlı şagird ayağa qalxıb ev tapşırığını tam yerinə 

yetirmədiyini etiraf etdi. 

Nur saçan üzünü Nəsibəyə tutub dedi Əziz müəllim:  

- Heç müəlliminin sevimli şagirdi də ev tapşırığını tam 

yerinə yetirməzmi? 

Şagird üçün bundan bu qədər yüksək səviyyədə mədəni və 

zadəgansayağı söylənmiş uca müəllim məhəbbəti, bundan ağır 

məzəmmət, üzərinə qoyulan məsuliyyət düşünmək olmazdı. Tə-

ləbələr üçün isə bundan böyük və uca müəllim təcrübəsi dərsi 

düşünüb tapmaq olmazdı… 

 

   
 

...Rayon məktəblərinin birində iki paralel sinifdə riyaziy-

yat dərsi aparırdım. Şagirdlərdə bu fənnə böyük marağın yaran-

dığından istifadə etməyə başladım. Necə deyərlər, ağzımdan 

çıxan hər kəlməni hərisliklə izləyirdilər. Dərslikdə həll etmədi-

yimiz çalışmalar qalmayanda, əlavə vəsaitlərdən bilik və intel-
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lektual səviyyəni, məntiqi inkişaf etdirən xüsusi əyləncəli və 

çətin məsələlər seçir və dərsin sonunda onu uşaqlara təqdim edib 

deyirdim: 

- Axşam bu məsələ rastıma düşdü, nəsə alınmadı həlli, 

bəlkə bir siz də baxasınız. 

Burada bir neçə incə məqam, nüans var idi… 

Şagirdlər başa düşürdü ki, ancaq biliyinə arxayın olan 

müəllim nəyi isə həll edə bilmədiyini şagirdlərə açıq etiraf edə 

bilər, gözdən düşəcəyindən çəkinməz. Müəllim həll edə bilmə-

diyini həll edə bilmək perspektivi yaranırdı. Bu çox güclü və qı-

cıqlandırıcı stimul yaradırdı, çalışmağa sövq edirdi. Bir-birinin 

bəhsinə, hətta paralel siniflərarası yarışmada qalib gəlmək ajio-

tajı yaradırdı… Ən əsası isə, müəllimin aşkar göründüyü qədər 

də gizli qalan saf niyyəti – dərin savad vermək niyyəti həyata 

keçirdi… 

Bu siniflərdən 6 nəfəri bir ali məktəbin bir qrupunda təhsil 

alan bu uşaqlardan əksəriyyəti məsələni həll edə bilmədiyini 

onları qıcıqlandırıb, necə deyərlər, iş üstünə qoymaq üçün deyil-

diyini sonralar başa düşdüklərini etiraf edirdilər… 

Qeyd edək ki, bu priyomdan özündən razı müəllimi tədris 

prosesində qarşılıqlı əlbir işə cəlb etmək məqsədi ilə də istifadə 

olunmuşdur… 

 

   
 

...Beşinci sinfin rəhbəri idim. Zəhra adında bir qız tez-tez 

dərsə gəlmirdi, çox zəif oxuyurdu, birinci yarımildə bir neçə 

fəndən qeyri-müvəffəq qiymətləri var idi. 

Evlərinə getdim. Narahatlığımı bildirdim. 

- Qız uşağıdır, evdən çıxır, bəlkə elə bilirsiz ki, məktəbə 

gedir. Amma dərsə gəlmir tez-tez. Sabah bir hadisə olsa, hamı-

mızı ağrıdacaq. Belə davam edərsə, təkrar eyni sinifdə qalmaq 

qorxusu yaranmışdır. Mənim diqqətimdə olduğunu görürsüz, 
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çox narahatam. Siz də ciddi nəzarət edin, - deyə valideynləri ilə 

söhbət etdim. 

Bir müddət sonra başqa bir sinifdə dərsdə olanda qapını 

döydülər. İki nəfər cavan oğlan idi. Dedim ki, tənəffüsə kimi 

gözləsinlər. Tənəffüsdə məlum oldu ki, Zəhranın qardaşlarıdır. 

Onun qiymətlərinin düzəldəcəyimə məni məcbur etmək istəyir-

dilər. Bir az hallı idilər. Təzyiqin bir nəticə verməyəcəyini anla-

yınca, məni razı salmağa cəhd etdilər. Bir yox, iki nəfərin içkili 

halda, təzyiq və rüşvət təklifi ilə üstümə gəlməkləri heysiyyəti-

mə toxunmuşdu. 

- Dərsə davamiyyətində və hazırlığında heç bir dəyişiklik 

olmayacağı təqdirdə, ən əsası isə bu halda və hədə ilə üstümə 

gəldiyinizə görə Zəhranın sinifdə qalacağının günahkarı siz ola-

caqsınız. Mən qız uşağı olduğuna görə onun sinifdə qalmaması 

üçün mümkün və hətta qeyri-mümkün hər şeyi etməkdən çəkin-

məyəcəkdim, sizin belə hərəkətiniz mənim üçün heç bir seçim 

qoymadı, - dedim. 

Sonra yalvarmağa başladılar. Bu da bir əskiklik idi və bu 

cavanlar bir az da gözümdən düşdülər, Zəhranın qardaşları kimi 

də, bir insan kimi də… 

Bu, orta və ali məktəb təcrübəmdə kimi isə təkrar sinifdə 

və ya kursda saxladığım yeganə hal oldu və pedaqoji fəaliyyəti-

min ən ağrılı faktı idi. Həmişə bunun peşmançılığını çəkirəm, 

düşünürəm ki, indiki təcrübəm olsaydı, mən həmin insidenti 

ustalıqla yoluna qoya bilərdim və o hadisədən sonra da dəfələrlə 

məni sındırmağa cəhd göstərmələrinə baxmayaraq, başqa üsul-

larla onlara elədikləri hərəkətlərinin yolverilməz olduğunu anla-

dardım. Həqiqi peşmançılıq çəkdiklərinin etiraflarına nail ola 

bilərdim… 
 

   
 

…Axşam və qiyabi məktəbin direktoru Heydər müəllim 

iki dəfə gəlib xahiş etdi ki, müəllimləri kursa getdiyinə görə mən 

onun dərslərini əvəz edim. 
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Belə məktəbdə dərs demək təcrübəmin olmadığını bəhanə 

edib imtina etdim. Həm də əlavə etdim ki, gündüz məktəbində 

təlim-tərbiyədə yolverilməz hallara dözülməz xarakterlə axşam-

qiyabi məktəbdə belə halların daha çox olması ilə barışa 

bilmərəm və bunun da pis fəsadları ola bilər. 

Üçüncü dəfə gələndə onu sındıra bilmədim və çox könül-

süz razılaşdım. İlk dərsim 9-cu sinifdə idi. Müəllimlər otağında 

bu sinifdə oxuyan Tahir adında oğlandan danışırdılar. Sən demə 

bu Tahir öz dəstəsi ilə axşamlar şəhərdəki ərzaq dükanlarına 

girir, oradan özlərinə lazım olduğu qədər spirtli içki, siqaret, çö-

rək, kolbasa, konserv, spiçka və s. «zəruri» şeylər götürür, on-

ların siyahısını və dəyərini tərtib edir, altından «Fantomas» ya-

zıb qoyub çıxıb gedirlər. Milis bu işin Tahirin dəstəsinin işi ol-

duğunu bilirdi, amma onları iş üstündə tuta bilmədiklərindən 

çox çarəsiz qalırdılar.  «Fantomas» imzasına gəlincə, həmin adla 

film şəhər klubunda getdiyindən çox dəbdə idi və dəstə bu 

addan təxəllüs və imza kimi istifadə edirdi… 

Təsadüf elə gətirmişdi ki, birinci dərsim Tahir oxuduğu 

sinifdə idi. Zəng vuruldu. Dərsə girdim, şagirdlərlə salamlaşdım. 

Qızlar və gəlinlər olan qabaq iki sırada sıx şəkildə, bir neçə 

oğlan isə arxa sıralarda pərakəndə vəziyyətdə oturmuşdular. 

Sinfə yeni müəllim gəlmişdi, bu həmişə xüsusi maraq doğurur. 

Bu dəfə də belə idi və mən bunu aşkar hiss edirdim. Nə isə… 

Gündüz məktəbindəki kimi əvvəlki dərsin mövzusunu, nə ev 

tapşırığı verildiyini soruşdum və s. Məlum oldu ki, heç bir 

anlayışları yoxdur və bu, burada adi haldır. Əlacsız qalıb özüm 

yeni dərsi izah etməyə başladım. Gördüm ki, mənə çox qəribə 

baxırlar. Axırda qızlardan biri dilləndi: 

- Müəllim, onsuz da biz dediklərinizi, çox bəsit dildə izah 

etsəniz də, başa düşmürük. Özünüzə nahaq əziyyət verirsiniz. 

Baxırıq, əziyyət çəkirsiniz, Sizə heyifimiz gəlir… 

Qayğı məni mütəəssir etsə də, nə edəcəyimi bilməməyim 

mənim üçün əsl suala çevrildi. 
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Riyaziyyat ətrafından maraqlı məlumatlarla və yeni dərsin 

misallarını özüm həll edib onları köçürtməklə dərsi başa vurma-

ğa çalışırdım… 

Bütün bu keçən vaxt ərzində gündüz məktəbindən fərqli 

nə isə baş verməmişdi, şagirdlərin davranışında, tək bir istisna-

dan başqa… 

Sinfin qapısı otağın bir başında, yazı lövhəsi və müəllim 

stolu o biri başında idi. Deməli, otağın lap sonuncu, qapıya ya-

xın partasında Tahir oturmuşdu, bunu dərsə gələnləri jurnalla 

yoxlayanda bildim. Onun da o biri uşaqlar kimi məni diqqətlə 

öyrəndiyini hiss etmişdim və həm də bunu elə etməyə çalışırdı 

ki, mən hiss etməyim. Həm də özünü elə aparırdı ki, mən də ona 

diqqət yetirim və buna arxayın idi. Məşğuliyyəti isə bıçaqla par-

tanın aşağı taxtasını qurdalamaq idi. Bıçaq görünməsə də, işini 

nümayiş etdirirdi, sakitcə, başını qaldırmadan, nəzakətli inad-

karlıqla… Özüm də, o da tədricən içimdə qaynadığımı hiss edir-

dik. Mən bunu o biri şagirdlərdən deyəsən gizlədə bilirdim, 

amma Tahirin hiss etdiyinə tam əmin idim. Çox gənc idim və 

onun bu şagird hərəkəti mənə toxunurdu. Nəhayət, qaynama 

dərəcəsinə gətirdi məni və Tahir istəyinə nail oldu. Tabaşiri löv-

hənin kənarına qoydum, ilk baxışdan çox sakitcə Tahirə yaxın-

laşdım. 

Sinifdəki şagirdlərin başları bizə tərəf çevrildi. Nə baş ve-

rəcəyi onlar üçün həm maraqlı idi, həm də nəticəsindən qor-

xurdular. 

- Tahir, çölə çıxaq, - dedim. Şagirdlərin yanında ona öyüd-

nəsihət verməyin mənasız olduğunu başa düşürdüm. 

- Çıxaq, çıxaq da, - deyə qatlama bıçağı bağlayıb cibinə 

qoydu və sakitcə cavab verdi. 

Sinif qapısından bir az aralandıq. 

- Tahir, sən nə bilirsən ki, axşam məktəbinə dərsə gələn 

müəllim sənin kimilərlə rastlaşacağını düşünüb cibinə bıçaq qo-

yub gəlmir? 

- Gəzdirsin də, neyləyəcək ki? 
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- İndiki kimi sənin yersiz hərəkətinə dözməz və bir hadisə 

baş verər! 

- Məni vura bilməz! 

- Yaxşı, sən onu vurarsan və hamı bilər ki, bunu sən etmi-

sən, tutularsan, hələ yenicə başlayan həyatın puç olub gedər. Bu 

sənə lazımdı? 

Sözlərimdən tutuldu, aqressivliyi söndü, başını aşağı saldı. 

- Adam kimi mənə başa salsaydılar, mən də belə hərəkət 

eləməzdim. 

- Yəni, adam kimi deyəndə, müəllim adam kimi başa sal-

mayıb səni, yoxsa səni adam hesab edib başa salmayıblar? 

- Məni adam hesab etməyiblər, həmişə lağ edirdilər, təhqir 

edirdilər, mənə pis uşaq adı qoydular. Mən də belə haqsızlığa 

dözə bilmirdim, bildiyim kimi qisas alırdım… Siz qışqırmadız, 

təhqir etmədiz, başa saldız. Mən dəhşətə gəldim ki, doğrudan da 

heç nədən əlimdən xata çıxa bilərdi. Mən dərsinizdə sakit otura-

cağam. 

Mən hiss etdim ki, bıçaq gəzdirsə də, o hələ tamamilə 

uşaqdır, pozulmayıb. Bu, həmin «Fantomas» Tahir idi… 

Sonrakı dərslərimdə gəlib sakitcə oturar, sonra məktəbdən 

gedərdi. 

Mübaliğəsiz deyirəm, az sonra hamı qeyd edirdi ki, Tahir 

çox dəyişib. Hətta milis də bunu hiss etmişdi. Bir dəfə məndən 

icazə istədi, ona icazə verdim ki, işə getsin, gecə növbəsində işə 

girmişdi. O olmayanda sinfin uşaqları mənə dedilər ki, Tahir ta-

mam başqa uşaq olub, hamıya qaynayıb-qarışır… 

Təbii ki, belə səmərəni mən də gözləmirdim, görünür ki, 

səpilən saf toxum münbit mühitə düşmüşdü… 

 

   
 

…Beşinci kursda dərs dediyim tələbələrdən biri çox səli-

qəli və demək olardı ki, bahalı geyinirdi. Yaxşı oxuyurdu. An-

caq çox çevik və nadinc idi. Orta boydan bir az balaca, kök 
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olmayan dolu bədənli Səmədağa Abdullayev tükənməz enerji-

sini daha çox uşaqlarla bir qədər kobud zarafatlaşmağa, itələş-

məyə, atılıb-düşməyə, bir sözlə, hər vasitə ilə diqqət mərkəzində 

olmağa sərf edirdi. Dərsimdə özünü normal və mənə müna-

sibətdə demək olar ki, nəzakətli aparırdı. Lakin bir gün tənəf-

füsdə onun üçün xarakterik, lakin mənim üçün yolverilməz he-

sab etdiyim bir hadisə oldu. Mən pilləkənlə qalxanda bu tələ-

bələrim pilləkən başında mühazirə otağının qarşısında çox fəal 

dinamik hərəkətlər və yüksək səs-küylə qaynaşırdılar. Məni 

görüb tələbələr sakitləşdilər və salamlaşıb hərə bir kənara çəki-

lib yol verdilər. Səmədağadan başqa. Qaynarlığın intensivliyini 

bir az azaltsa da, uşaqların keçmək üçün yaratdıqları koridorun 

içində ora-bura vurnuxmaqda davam edirdi. Təvazökarlıqdan 

uzaq olsa da, bu, mənim üçün qeyri-adi hal idi. Hətta mənə qarşı 

yönəlmədiyini, xarakterindən irəli gəldiyini bilsəm də, içimdə 

Səmədağadı da, deyib düşünsəm də, bir neçə tələbənin ona iradı 

olsa da, onları kobudluqla itələməsi, adətən belə hallarda çox 

səbrli davranmağıma və tələbələrin açdığı koridordan artıq keç-

mək üzrə olmağıma baxmayaraq ayaq saxladım. Heç kəs üçün 

şübhə yeri yox idi ki, kobudluq çox ağır cəza ilə nəticələnəcək. 

- Dedim axı şitlik eləmə, - deyə ona yaxın duran tələbələr-

dən yavaşca dilləndiyini də hamı eşitdi. 

Səmədağanı yaxına çağırdım, qızlı-oğlanlı bir potokun 

tələbələri bizi dövrəyə aldı. 

- Mən səni yaxşı tanıyıram, bilirəm ki, tənəffüsdə hərəki 

istirahət etməyi xoşlayırsan. Bəzən kobud hərəkətlərindən keçi-

rik, bilirik ki, qərəzli deyil, ədəbsizlik saymırıq. Sən də bunu bi-

lirsən. Amma bu dəfə mən bu qənaətə gəldim ki, müəllimlərin 

və tələbə yoldaşlarının sənin xarakterinə anlaqlı yanaşmasını 

dəyərləndirmək əvəzinə, sən bundan istifadə edirsən və elə dü-

şünürsən ki, bu elə belə də olmalıdır, sənə dözməyə borcludur-

lar. Bu qənaətində tamamilə yanlışsan. 

Sənə olmuş bir tarixi əhvalat danışmaq istəyirəm. 
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Yunan filosofu Sokrat evdən çıxıb dostları ilə görüşdüyü 

şəhər meydanına gedəndə yolda toz içində ağnayan bir uzunqu-

laq ayağa qalxıb özünü silkələyib tozunu tökəndə qatı toz Sok-

ratın da üstünə qonur. Sokrat heç nə olmamış kimi halını, təhər-

töhürünü dəyişmədən yoluna davam edir. Bu mənzərəni dostları 

da müşahidə edirmiş və Sokrat onların yanına çatanda bəzilə-

rinin üzündə təbəssüm, bəzilərində iblisanə qımışmaq, bəzilərin-

də isə adi sakitlik görür. Qımışanlardan biri soruşur: 

- Yerdən bir çubuq götürüb uzunqulağı vurub qova 

bilməzdin? 

- Yox, çünki uzunqulaq yanından ötənin Sokrat olduğunu 

bilmirdi, amma mən onun uzunqulaq olduğunu bilirəm! 

Səmədağanın kürən ağ bənizi köz kimi qızarmış, üzündə 

tər şırımlar açmışdı. Hamı dərin və üzücü bir sükut içində idi. 

Heç kim Səmədağanın yerində olmaq istəməzdi. Səmədağa göz 

görəsi ayaq üstə əriyib yox olurdu. Bununla belə özündə güc 

tapıb dedi: 

- Sokrat sakitcə ötüb keçmişdi, bəs siz niyə ayaq saxlayıb 

bunları mənə dediniz? 

- Sokrat döysəydi belə uzunqulaq bunun səbəbini anlama-

yacaqdı, amma sən ağıllı və savad almağa meyilli insansan, 

bunun sənə ibrət dərsi olacağına şübhə etmirəm, ona görə ayaq 

saxlayıb bunları sənə söylədim, – deyib yoluma davam etdim… 

Amma içimdə bir xılt, özümdən narazılıq var idi. Çox ağır cəza 

vermişdim, özü də hamının yanında. Bir təsəllim var idi ki, tək-

likdə deyilsəydi, tələbə qəbahətini anlamayacaqdı… 

 

   
 

…Müəllim işlədiyim şəhər məktəbində üç sektor var idi: 

azərbaycan, rus, erməni. Məktəbin direktoru erməni idi. Bir gün, 

avqust ayının sonlarında, məni yanına çağırıb dedi ki, rus sek-

torunda sənə dərs saatları ayırmışıq, bu da proqram və dərsliklər. 

Mənim üçün çox gözlənilməz oldu. 



Alimşah Gümürlü 

 166 

- Siz bilirsiniz ki, mən orta və ali təhsilimi azərbaycan di-

lində almışam, - dedim. 

- Biz bu məsələni müzakirə etmişik, sən fənni çox yaxşı 

bilirsən, rayonun, hətta şəhərin tanınmış müəllimisən, məktəbin 

bütün şagirdləri sənə hörmət edir, qəsəbədə rus və erməni ailə-

ləri də xətrini çox istəyir və nəhayət, sən rus dilini kifayət qədər 

qrammatik yaxşı bilirsən, biz bunu kifayət qədər yaxşı müşahidə 

etmişik. Məsələni rayon təhsil şöbəsi ilə də razılaşdırmışıq. 

Onlar sizi yaxşı tanıdıqlarından böyük həvəslə «hə» deyiblər. 

Ona görə heç bir etiraz qəbul olunmur, - deyə ərklə əlini çiyni-

mə qoydu. – Get hazırlaş, uğurlar. 

Yuxarı sinif şagirdləri olsaydı, düşünürdüm ki, narahatlı-

ğım bir qədər az olardı. Balaca uşaqlar müəllimin dil qüsurlarına 

çox həssas olacağından çox narahat idim. 

Nə isə… Sentyabrın birində rus sektorunda birinci dərsimə 

girdim. Salamlaşdım, özümü təqdim etdim, onlara hansı fənni 

tədris edəcəyimi dedim və əlavə etdim: 

- Mən azərbaycan dilində təhsil almışam, yəqin ki, rus 

dilimdə müəyyən qüsurlarım olacaq, mən xahiş edirəm nəza-

kətlə onları mənə deyin. Mən də sizə dərs deyəcəyim fənlə bağlı 

mənə harada rast gələcəyinizdən asılı olmayaraq lazım gələndə, 

siz müraciət edəndə kömək edəcəyəm. Sinifdə, məktəbdə, mək-

təbdən kənarda, kinoda, yolda, hətta evimə gəlib çətinlik çəkdi-

yiniz məsələləri öyrənə bilərsiniz. Harada yaşadığımı bilirsiniz. 

Sonra intizam və tədrislə bağlı tələblərimi dedim. Çox diqqətlə 

qulaq asırdılar. Tədrislə bağlı heç bir problemim olmadı, tək 

bircə dəfə dillə bağlı Nataşa adında bir qız qüsurumu düzəltdi: - 

«Oya» yox, «aya» deyin. Sonralar heç belə qüsurları da göstər-

mədilər. Sinifdə azərbaycanlılar, ruslar və əksərən də ermənilər 

oxuyurdu. Üç il sonra öz müəllimləri işə qayıtmalı idi. Müəllim 

də erməni əsilli idi. 

Müəllimlərinin işə qayıdacağı ilin sentyabrının birində 

mən birinci dərsə gələndə bu sinfin uşaqları və valideynlərinin 



Çeçələ barmağın işığında... 

 167 

direktorun otağının qabağında toplaşdıqlarını gördüm. Böyük 

həyəcan və səs-küy hökm sürürdü. 

Məni görən kimi sözün əsl mənasında hamılıqla üstümə 

şığıdılar. Məsələdən xəbərsiz olduğumdan nə baş verdiyini kəs-

dirə bilmədim. 

- Siz bizim uşaqları, əslində elə bizi də niyə atmısınız, - 

deyə bir az hiddətlə, bir az da ərklə soruşdular. Biz ki, hamımız 

Sizi hamıdan çox istəyirdik. Sizi həmin sinfə qaytarmasalar, təh-

sil şöbəsinə, raykoma, lazım gəlsə lap nazirliyə gedəcəyik, - 

deyə rusca danışmağa başladılar. 

Nə baş verdiyini başa düşdüm. 

- Axı bu sinfin öz müəllimi məktəbə qayıdıb, işə çıxır və 

məktəbin rəhbərliyi də belə məsləhət bilir ki, öz müəllimləri bu 

sinifdə dərs desin. 

- Siz də bu uşaqların müəllimisiz və onlar sizin qalmağını-

zı istəyirlər. 

Elə bu vaxt direktor da bizə yaxınlaşdı və valideynləri 

sakitləşdirməyə çalışdı və sonra məni öz otağına dəvət etdi. 

- Neyləyək, nə məsləhət görürsən, bunlar çox ciddi müqa-

vimət göstərirlər, - deyə sözə başladı. 

- Məni onlar doğrudan da çox istəyirlər, bundan istifadə 

edəcəyəm, fikrimə bir ideya gəlib, - dedim. İcazə verin hamını 

içəri dəvət edək. 

Direktor razılaşdı. Şagirdli-valideynli içəri doluşdular və 

yenə öz tələblərində israrlı olduqlarını nümayiş etdirdilər. 

- Siz bizi dilə tutmağa çalışmayın, heç bir şey alınmaz, - 

dedi valideynlərdən biri. 

- Düzünü deyim ki, şagirdlərimin mənə xüsusi hörmət 

etdiyini bilirdim, amma bu dərəcədə olduğunu bilmirdim. Sizə 

təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun ki, işimi yüksək qiymət-

ləndirmisiniz, - deyə sözə başladım. Təbii ki, bu mənə çox xoş-

dur. Səmimiyyətimə inanın, amma elələri də tapılacaq ki, bu 

məsələnin təkcə hörmətdən irəli gəldiyini şübhə altına alacaq. 

Belə düşünməsələr də, elə ad qoyacaqlar ki, şagirdləri və vali-
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deynləri bu narazılığa mən öyrətmişəm. Bunun belə olmadığını 

siz və mən bilirik. Amma mənim iş yoldaşlarım, şikayətə gedə-

cəyiniz idarələrdə də buna şübhə edənlər tapıla bilər. Mən özü-

mü çox gözükölgəli hiss edə bilərəm, heç bir günahım olmaya-

olmaya. Hesab edirəm ki, sevimli müəlliminizin adına belə dam-

ğa vurulmasına siz də razı olmazsınız. Mən sizə dərs deməsəm 

də, bu məktəbdə qalıram və nə vaxt tədris problemləriniz olarsa, 

mənə müraciət edə biləcəyinizi hər biriniz yaxşı bilirsiniz. 

Mən danışdıqca onları müşahidə edirdim. Peşman edilmiş, 

qol-qıçı yanına düşmüş görkəmlərini görəndə düzünü deyim ki, 

bir az pis oldum, onlara heyifim gəldi. Dediklərimlə razılaşanlar 

çox olsa da, yenə də fikrində israr edənlər var idi. 

- Siz bizi razı salmaq üçün düşünüb belə deyirsiniz, kim 

sizin barədə belə düşünər? – deyə soruşanda heç gözləmədiyim 

halda direktor: 

- Mən, - dedi, - mənim də bu ağlıma gəlmişdi. 

Nə isə, bunları fikirlərindən döndərə bildik. Çıxdılar. 

Direktor əlini çiynimə qoydu və dedi: 

- Yox, mən əsla düşünmürdüm ki, bu işi sən təşkil etmi-

sən, sadəcə sənin fəhminə heyran qaldım, onu qüvvətləndirdim 

ki, qurğumuza inansınlar. 

Əlavə edim ki, ali məktəbin beşinci kursunda dərs dediyim 

bir qrupun tələbələrinə II yarımildə başqa müəllim təyin olunan-

da eyni hadisə baş vermişdi. Onda mənim təcrübəm var idi və 

rektora təcrübəmi danışandan sonra özü tələbələri  dəvət edib 

insidenti yuxarıdakı bəhanəni gətirməklə həll etmişdi… 

 

   
 

…Bir neçə gün idi ki, şəhər məktəblərindən birinə işə ge-

dirdim. Hələ uşaqların əksəriyyəti məni tanımırdı və bəlkə də 

müəllim olduğumu da bilmirdilər. Məktəbdə azərbaycan, rus və 

erməni sektorları var idi. Bir dəfə dərsə gələndə zəng tənəffüsə 

yenicə vurulmuşdu və məktəbin qapısını açıb içəri girmək istə-
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yəndə məktəb həyətinə çıxmaq istəyən rus sektorunun yuxarı 

sinif şagirdləri ilə rastlaşdım. Onlar sel kimi sözün əsl məna-

sında məni qabaqlarına qatıb çölə atmağa hazır idilər. Mənə mə-

həl qoymadıqları mənə toxundu və mən çatdırıb o biri əlimlə də 

qapının o biri tərəfindən zorla yapışa bildim, qapıdan keçdim. 

Niyə onları çölə buraxmadıqlarımı yüksək səslə soruşub təkrar 

üstümə gəldilər. Rusca danışırdılar, ən fəalları Vaqif adında pə-

zəvəng sarışın rusa bənzər bir oğlan idi. Sonralar öyrəndim ki, 

atası azərbaycanlı, anası rus olan bu oğlan, necə deyərlər, bərk 

gedənlərdəndir. Mən də rusca cavab verdim: 

- Qapını mən açmışdım, həm də mən müəlliməm…  

Sözümü yarımçıq kəsdi: 

- Nə olsun, bir də ki, mən səni tanımıram! 

- İndi tanıdınmı? 

- Yox, - deyib, əli ilə çiynimdən itələmək istəyəndə, mən 

hiss etdim ki, başının dəstəsinə arxalanıb Vaqif hər şeyi etməyə 

hazırdır. Hadisələri qabaqlamasam məni vura bilərdi. Mənim 

üçün başqa seçim qoymadı. Buna bir şillə tutuzdurdum. Həm 

həqiqi, həm də məcazi mənada şillə bomba kimi partladı… 

Məktəbin atamanı vurulmuşdu… Hamı çox pərt olmuşdu. Əvvəl 

bir az duruxdu və tez də özünə gəldi, təkrar üstümə gəlmək istə-

yəndə onu yanındakı qolbeçələri tutdular. Amma əl-qol atmaqda 

və məni hədələməkdə davam edirdi: 

- Çıxaq həyətə danışaq, - deyə məni hədələdi. 

Yaranmış vəziyyətin standart olmadığını şüuraltı dərk 

edərək  və bəlkə də pedaqoq kimi situasiyadan çıxış yolu tapma-

lı idim. Lakin bunu düşünməyə vaxt olmadı. Ya belə olmalı idi, 

yəni çıxış yolu tapmalı idim, ya da bunlar üstün gəlsəydilər mən 

dərs dediyim şagirdlər də eşidəcəkdilər ki, Vaqif müəllimlərini 

saymayıb. Bu mənim məktəbdə işləməyimi sual altında qoyur-

du… Buna yol vermək olmazdı. Mən zahiri sakitlik və qalib 

görkəmində ona çox yaxınlaşdım və indi azərbaycanca amiranə 

səslə dedim: 
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- Mən səni sayıb səninlə həyətə çıxsam, ancaq birimiz 

məktəbə qayıdacağıq. Bunu yaxşı-yaxşı yadında saxla.  

Vaqif diksinən kimi oldu. 

Mən davam etdim: 

- Sənə yaltaqlananlara çox da arxayın olma və bununla 

barış ki, mən bu məktəbin müəllimiyəm. Sən hələ bu dərs üçün 

mənə təşəkkür də edəcəksən. Sənə heç vaxt adi nəzakət qaydala-

rını və etik normaları öyrətməyiblər. Bil ki, biri içəridən, biri 

çöldən eyni vaxtda qapını açırlarsa, adi halda qadın, böyük, 

uşaqlı keçməlidir. İsti yay günlərində, şaxtalı qışda isə çöldən 

gələnə yol vermək lazımdır. Fövqəladə hallarda vəziyyətə görə 

hərəkət etmək olar və s. 

Amma sən və sənin dəstən adi nəzakət qaydalarına da 

riayət etmirsiniz. Bu əsl şagirdə yaraşmaz!.. 

Növbəti dərsə zəng vuruldu. Vaqif əlini üzündən çəkmə-

yərək dəstəsinin müşayiəti ilə aralanıb getdi… 

 

   
 

Pedaqoji fəaliyyətimin ilk illəri idi. Əvvəl siniflərdə, sonra 

məktəbdə, sonra rayon təhsil şöbəsində, rayon komsomolunda 

və rayon partiya komitəsində işimi qiymətləndirməyə başladılar. 

Konfrans, müşavirə və iclaslarda qabaqcıllar sırasında adımı çə-

kirdilər, özümə söz verirdilər. Axşam (qiyabi) məktəbdə direktor 

yeri boşalanda namizədliyimi irəli sürdülər, sənədlərim partiya 

komitəsinə təqdim olundu, sahə üzrə katib qəbul etdi və sənədlə-

ri birinci katibə apardı, məni qəbul etmək və təsdiq üçün. Birinci 

katib perspektivli kadr kimi məni qorumaq üçün razılıq vermə-

mişdi: 

- Gəncdir, axşam (qiyabi) məktəbdə iş təcrübəsi yoxdur, 

bu bataqlıqda onu məhv edərik. Qoruyun, münasib yer boşalan 

kimi ora göndərərik, - demişdi. 

Növbəti tədris ilinin sentyabrın 3-də işlədiyim məktəbin 

direktoru məni dərsdən çağırtdırdı. Otağına daxil olanda qəsəbə-
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dəki ikinci məktəbin direktoru Paşa müəllimi də kabinetdə 

gördüm. Salamlaşdım. 

- Paşa müəllim sizin üçün gəlib, - deyə, bizim direktor 

sözə başladı. Sizi bizdən alıb aparmaq istəyir. Biz buna təəssüf 

etsək də, həm də sevinirik ki, bizim məktəbdə yaxşı gənc kadrlar 

yetişir və onları qiymətləndirirlər… 

Mənim heç nədən xəbərim yox idi. 

- Oğlum, mən artıq yaşlı adamam, bu gün-sabah təqaüdə 

getmək istəyirəm. İşlədiyim məktəbi, demək olar ki, öz zəhmə-

timlə yaratmışam, ona öz əsərim kimi baxıb fərəhlənirəm. Son-

rakı taleyindən nigaranam. Etibarlı əllərə təhvil verib arxayın 

getmək istəyirəm. Rayon təhsil şöbəsində, rayon komsomo-

lunda, partiya komitəsində soraqlaşıb maraqlanmışam. Səni 

mənə elə təqdim ediblər ki, səni tanımaya-tanımaya, razılığını 

belə soruşmadan, direktor müavini kimi əmrini almışam. Hesab 

edirəm ki, səni tanıyanların, sənə zəmanət verənlərin etimadını 

doğruldacaq, mənim də əsərimi qoruyacaqsan… Əmrin avqus-

tun 28-dən verilib, nəyin varsa götür gedək… 

Çaşıb qalmışdım. İşimə verilən belə qiymətdən köksüm 

qalxıb ensə də, bir az kövrəlmişdim. Bir vaxtlar təhsil aldığım, 

indi isə həm də işləmək nəsib olan doğma məktəbimdən ayrıl-

malı idim… Kim bilir qabaqda məni nə gözləyirdi. 

Sinfimə qayıtdım, şagirdlərin hər biri ilə baxışlarımla sa-

ğollaşdım, dəftərimi götürüb çıxdım. Müəllimlər otağına düş-

düm, əlimin tabaşirini yudum, qapıdan çıxanda bir də dönüb geri 

baxdım. 

Direktorumla halallaşdım, Paşa müəllimin, məni ilk dəfə 

görən bu nurani təhsil fədaisinin, sözün həqiqi mənasında, 

yanına düşüb payı-piyada qonşuluqdakı ziya ocağına direktor 

müavini kimi gəldim… 

…İndi belə şeylər nağıl kimi görünür… 

Sonda onu da əlavə edim ki, mənə oxuduğum ali mək-

təbdə də öz müəllimlərimlə işləmək xoşbəxtliyi də nəsib olub. 

Bunun da bir ayrı tarixçəsi var, elə buna bənzər… Əslində, bu 
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barədə ötəri danışsam da, təfərrüatı ilə təkrar verməyimi qüsur 

hesab etməyin. 

 

   
 

…Şəhər məktəblərinin birində direktor müavini vəzifəsin-

də işləyirdim. Direktor olmaq perspektivim yüksək idi. Qəzetdə 

elana rast gəldim. Bir vaxtlar təhsil aldığım ali məktəbdə aspi-

ranturaya qəbul elan olunmuşdu. Heç kimə heç nə demədən 

sənədlərimi hazırlayıb təqdim etdim. Düzünü deyim, bu mənə 

əfsanə kimi görünürdü. Kəndimizdən 2-3 nəfərin alimlik dərəcə-

si almasından məlumatım var idi. Qiyabi aspiranturaya bir yerə 

4 nəfər sənəd vermişdi. İmtahanlarda mən hamıdan sonda cavab 

verirdim ki, müsabiqədə iştirak edənlərin cavablarını müşahidə 

edə bilim. Aşağı qiymət alan iki nəfər sənədlərini götürdülər. İki 

nəfər qaldıq və növbəti imtahana gəldik. Cavablarında qüsurlara 

yol verməsinə baxmayaraq, rəqibimə də paralel qiymət verirdi-

lər. Beləliklə, eyni qiymətlər almağımıza baxmayaraq, səbəbi 

göstərilmədən, onu qəbul etdilər və mən ədalətsizcəsinə kənarda 

qaldım. Həyatımda layiq olmadığım ən ağır zərbə aldım. 

Komissiyanın sədri institutun elmi işlər üzrə prorektoru 

professor Nurəddin Kazımov idi. İçimdəki narazıçılığı və hid-

dəti onunla bölüşmək qərarına gəldim. Sağ olsun, qəbul etdi. 

Səbr, təmkin və diqqətlə dinlədi. Əsl pedaqoq, əsl alim kimi, 

yüksək mənəviyyatlı bir insan kimi haqsızlığa aşkara olmasa da 

etiraz etdi. Birinci dəfə Nurəddin müəllimdən öyrəndim ki, 

adətən aspiranturaya qəbul yerləri əvvəlcədən kimin üçünsə nə-

zərdə tutulur. Mənə təsəlli verdi, əhvalımı anlamağa xeyli cəhd 

göstərdi, sakitləşməyimə çalışdı. Amma mən heç ovunmurdum. 

Bunu başa düşüb sonda soruşdu: 

- Neyləmək istəyirsiz, şikayət yazmaq fikrindəsiniz? 

- Yox, Nurəddin müəllim, yazmaq fikrim yoxdur, çünki 

kiminsə tutduğu yeri tutmaq üçün əlimə qələm alıb harasa yazdı-

ğımı məni tanıyanlar, doğmalarım, əhatəm eşitsə, məni öz siya-
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hılarından pozarlar! Bu isə mənim üçün ağır cəzadır! Sadəcə 

gördüklərim və müşahidə etdiyim haqsızlığı kiminləsə bölüş-

məli idim. Sizə təşəkkür edirəm. Böyük insanlara xas olan ləya-

qətlə məni dinlədiniz. Qismən yüngülləşdim… 

Çıxanda qalxıb məni yola saldı… 

…On gün sonra məktəbimdə pedaqoji təcrübəsinə rəhbər-

lik etdiyim tələbələrdən biri səhər dərsə gələndə mənə dedi ki, 

Nurəddin müəllim sizi institutda gözləyir. Dedi ki, hökmən 

gələsiniz… 

İnstituta gəldim. Pilləkənləri qalxanda onun rektorun ota-

ğının qapısını açıb içəri girmək istədiyini gördüm. Məni görüb 

ayaq saxladı. Salamlaşdıq. 

- Sənin o bir kəlməndə o qədər böyük yük var idi ki, sənin 

kimi cavanlara yox, mərdanə yaşamış köhnə kişilərə xasdır. O 

bir kəlməyə görə sənin üçün nazirlikdən əlavə yer aldım. Aspi-

ranturaya qəbulunun əmrini rəsmiləşdirmək üçün rektorun yanı-

na gedirəm… 

Bax belə, sən demə sözə dəyər verən insanlar varmış bu 

dünyada. Təmənnasız təhsil təəssübkeşləri ilə rastlaşmaq nəsib 

edib taleyim mənə. Bunlar təsadüf idimi?.. Bilmirəm. Və mənə 

beləcə təhsil aldığım ali məktəbdə də işləmək nəsib oldu. Oxu-

duğu orta və ali məktəbdə işləmək nəsibi çox gözəldir… 

 

   
 

...Müəllim sadəcə informasiya və bilik verməməlidir, bilik 

əldə etməyi öyrətməlidir. 

 

   

 

...Müəllimin əxlaqı nümunəvi, səsi təmiz və nüfuzedici, 

nitqi səlis və aydın, savadı mükəmməl, bütün hissiyyat üzvləri 

həssas, zahiri səliqəli və təmiz olmalıdır. Müəllimlərin zəkası, 

mərifəti, mənəviyyatı, əxlaqı, sağlam canı, normal düşüncəsinin 
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itiliyi, fəhmi, fərasəti, qabiliyyəti, dərrakəsi, hazırcavablığı, ya-

ranmış pedaqoji və ya hər hansı ekstremal situasiyadan çevik və 

ən optimal çıxış yolu tapa bilməyi ilə auditoriyada qarşısında 

oturan şagird və tələbələrinin gözündə layiqincə ucalmağı ba-

carmalıdır. Bir sözlə, daxili və zahiri cazibədarlığı ilə gənc qəlb-

ləri və beyinləri fəth etməyən insanları müəllim kimi auditoriya-

ya buraxmağı doğru hesab etmirəm. 

 

   
 

...Günəş şüası düşən hər yerdən qaranlıq yox olduğu kimi, 

müəllimin elminin, savadının, təliminin ziyası düşən hər yerdən 

cəhalət yox olar! Günəş batanda şöləsi də yox olur, elm sahibi 

öləndə isə, elmi ölməz, şagirdlərində nur saçar… Elm günəşdən 

ucadır… 

 

   
 

...Ən qiymətli bir şeyini satıb pul əldə edəndə həmin şey 

əldən çıxar. Elm, savad, sənətini başqalarına öyrətməklə «satıb» 

pul əldə edəndə isə onlar itmir, tərsinə, parlaqlığını daha da 

artırır, cilalanır. Elm heç vaxt əldən çıxmayan ən böyük xəzinə-

dir. Müəllim dərs deyir, müqabilində maaş alır, amma bizə ver-

diyi savad əlindən çıxmır, daha da zənginləşir. 

 

   
 

...Mərifət o deyil ki, ağlına gələn hər şeyi deyəsən və edə-

sən, mərifət odur ki, ağlına gələn hər şeyi deməkdən və etmək-

dən vaxtında özünü saxlaya biləsən. Həqiqi müəllim mərifət 

sahibi olmalıdır!      

        

          Bakı, 2012 
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Necə yaĢamalı

 

 

Oxumalı! Öyrənməli! Qabağa getməli! Təmiz vicdanla! 

Əsl insan kimi! 

Hər bir adamla səmimi olmalı. Heç kimi incitməməyə 

çalışmalı, böyüklərə və kiçiklərə hörmət etməli, yaxın qohum-

lara xüsusi ehtiram etməli. Çox boş şeylər danışmamalı, konkret 

və düzgün cavab verməli və mədəni hərəkət etməli, həm də 

düzgün düşünülmüş. Özünü tez ələ almalı, tələsməməli, küçədə 

özünü əsl insan kimi aparmalı (təkcə küçədə deyil, hər yerdə), 

yaxşı mənada nümunə olmağa çalışmalı. Böyüyün nəsihətlərinə 

sözsüz əməl etməli. Boş mübahisə etməməli (böyüklərlə heç 

mübahisə etməməli), oğurluqla, axmaq işlərlə məşğul olmamalı, 

vicdanlı olmalı, papiros çəkməməli və spirtli içki içməməli. 

Başqalarına əziyyət verməməli, heç kimin qəlbinə toxunmamalı, 

sirr saxlamağı bacarmalı, özü də mütləq! Bundan sonra burada 

yazılanların heç birinə zidd çıxmamalı, əks təqdirdə özü-özünü 

cəzalandırmalı, hər bir kiçik işi diqqətlə izləməli və düşünülmüş 

hərəkət etməli (təkrarən deyirəm). Ağıllı adamlardan öyrənməli. 

Ağılsızlardan ibrət götürməməli. Özünü çox sadə, yenə də sadə 

aparmalı. Heç vaxt öyünməməli, əks təqdirdə dibi görünməyən 

bir uçuruma yuvarlanmalı olarsan. Müvəffəqiyyətdəki «baş 

gicəllənmədən» yaxa qurtarmalı. Çalışmalı ki, gələcək həyatın 

şən və xoşbəxt olsun. Həyatla inamla mübarizə aparmalı. 

Düzgün danışmalı, lap kiçicik də olsa yalan danışmamalı, qəti 

                                                 
       Redaktordan: Alimşah Gümürlünün, indi dəbdə olan ifadə ilə desək, həya-

tının yol xəritəsi olan bu yazıya əmisi oğlu Ramiz Teymur oğlunun əlyaz-

masında, müəllifin arxivində rast gəldik. Yazı 15 yaşlı, təkrar edirik, 15 yaşlı 

məktəbli bir uşağın həyat düşüncələri, «Necə yaşamalı» sualına necə cavab 

axtarmaq səyləri, hansı işıqlı amallarla istəyini nümayiş etdirməsi baxımından 

diqqəti çəkir və bunu nəzərə alaraq yazının bu yaşda olan gənclər üçün dəyərini 

qiymətləndirib kitaba daxil etməyi təklif və israrla təkid etdik. Yazıya ad bizim 

tərəfimizdən seçilmişdir. Alimşah müəllimin erkən ilk yazılarından olmasına 

baxmayaraq, xronoloji ardıcıllığı pozaraq, ictimai əhəmiyyətinə görə onu 

bölmənin sonunda verilməsini məqsədəuyğun hesab etdik. 



Alimşah Gümürlü 

 176 

yalan danışmamalı, kobud olsa da deyəcəyəm, heç vaxt söyüş 

söyməməli, boş vaxt keçirməməli, vaxtdan səmərəli istifadə et-

məli ki, ondan sənə bir xeyir dəysin. «Hər dəqiqənin qızıl qədər 

qiyməti var». «Bugünkü işi sabaha qoyma. Çünki sabah bir ha-

disə baş verər və sən işi yerinə yetirə bilməzsən. Tərsinə, saba-

hın işini bu gün gör və vaxtı qabaqla». Çətinlikdən qorxmamalı, 

inadla mübarizə aparmalı, inadlı olmalı, çətinlikdən qurtarmaq 

üçün tez və düşünülmüş yol axtarmalı, elə belə durmamalı. Əgər 

özündən asılı bir adamı incitmisənsə, ondan üzr istəməli, bağış-

lamağını xahiş etməli. Mütləq buna nail olmalı! Əsas məsələ də 

bundadır. Özünü ələ almağı bacarmalı. Gələcəyi düşünməli, 

ancaq gələcəyi düşünməli. Gələcəyin şən və firavan keçməsi 

üçün isə bu gün, bu dəqiqə düşünməli, bu gün iş görməli, bu gün 

işləməli, bu gün yaratmalı. Ancaq öz xoşbəxtliyini düşünməmə-

li, bütün xalqı düşünməli, xalqla bir yerdə olmalı, ondan öyrən-

məli, xalqının həyatını öyrənməli, adət və ənənələrini aşkar et-

məli, görkəmli adamları ilə qiyabi görüş keçirməli və ondan nə-

ticə çıxarmalı. Bir şeyə nail olmaq istəyirsənsə, çox işləməli, 

həddindən artıq işləməli, gecələri yuxusuz keçirməli (boş yerə 

yox, əlbəttə), elə işləməli ki, gecə gördüyü hər bir iş açılan səhər 

kimi hamıya xoşbəxtlik gətirsin, hər yana işıq saçsın. 

«Böyüklərə hörmət etməli, əks təqdirdə hörmətdən düşər-

sən». «Arxayınçılığa qəti yol verməməli!» 

İşlədiyin, oxuduğun kollektivin hər bir qərarına əməl 

etməli, əlbəttə, əgər düzgün qərardırsa. Dünyada hər şey insanla-

ra qalacaq: yaxşılıq da, pislik də. Çalışmalı ki, adın yaxşılıqla 

yad edilsin, qoy desinlər ki, yaxşı insan idi (insandır). Öz insan-

lığınla insanlara nümunə ol, qoy səndən öz yetirmələrinin tərbi-

yəsində nümunə gətirsinlər. Öz əslinin dalınca get, nə qədər 

aciz, avam olsa da, özününküdür. 

Yüngülxasiyyətli olmamalı. Hamını özünə güldürməməli. 

Düzdür, sənin üzünə güləcəklər, hərəkətlərinin xoşlarına 

gəldiyini deyəcəklər. Bu isə əsl həqiqət deyildir. Arxadan sənə 
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güləcəklər. Sənə əsl həqiqəti başa salanı tanı! Onunla möhkəm 

dost ol! Dostu əğyardan ayırmağı bacar! 

 

 

    (Teymurov Ramizin əlyazması) 

        Bakı, 1960-1963 

        (ardı var) 
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Gümür haqqında bədii-tarixi etnodemoqrafik 

düĢüncələr... 

 

 

 

 

 

 



Alimşah Gümürlü 

 180 

 

 

 



Çeçələ barmağın işığında... 

 181 

Ön söz əvəzi 

 

…Azərbaycanın qədim yurd-yaşayış yerlərindən biri də 

Kələ Gümür (tatca «kələ» sözü «kələh’ə» sözünün qısaldılmış 

formasıdır və qarşılığı «böyük» deməkdir; qeyd edək ki, bu 

yazıda tatca-azərbaycanca və tərsinə qarşılıqlara tez-tez rast 

gələcəksiniz) mahalıdır. Mahal anlayışı burada bəlkə də bir qə-

dər şişirdilmiş səslənəcək, lakin bununla belə, «Kələ Gümür» 

anlayışı sadəcə «kənd» anlayışından daha geniş məna kəsb edir. 

Bu genişlik «Kələ Gümür» anlayışının mahiyyəti ilə bağlı 

olduğu qədər də, ərazisi ilə də bağlıdır. Bu mahal Böyük Qafqa-

zın aşağı ətəklərində böyük bir ərazini əhatə edir. Gümürün 

ərazisi Rus imperiyasının istilasından sonra keçmiş Quba qəza-

sının, daha sonra sovetlərin istilasından sonra 1930-cu ilin 8 av-

qust tarixində təşkil olunmuş, 1959-cu ilin 4 dekabr tarixində 

ləğv olunmuş (7; 203) Qonaqkənd rayonunun, bu rayon ləğv 

edildikdən sonra isə, qismən Quba rayonunun, qismən isə Də-

vəçi (indiki Şabran) rayonunun inzibati ərazisinə daxil edilmiş-

dir. Bu vəziyyət Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra da 

saxlanılmışdır. Kələ Gümür ərazisi keçmiş Qonaqkənd rayonu-

nun, indi isə əsasən Quba rayonunun Cənub-Şərqində və qismən 

də Şabran rayonunun qərbində, bu iki rayonun sərhəd ərazilə-

rində 41
o
-ci və 42

o
-ci paralellərin, 66

o
-cı və 67

o
-ci meridianların 

arasında (41
o
 17; 66

o
 26) koordinatları ətarfındakı torpaqlarda 

yerləşir (100). 

Azərbaycanda məskunlaşan avtoxton azsaylı xalqlardan 

biri olan tatların yaşadığı Kələ Gümür yaşayış məskəni özündə 

bir neçə kəndi birləşdirir. Bu mahal təkcə geniş ərazini əhatə 

etməsi baxımından deyil, həm də landşaftının və təbiətinin zən-

ginliyi və rəngarəngliyi baxımından və ən əsası isə, burada yaşa-

yan insanların həyat tərzi, adət və ənənələri, dili, dini və s. baxı-

mından da çox əhəmiyyətlidir. Bununla belə, qeyd etməliyik ki, 

yazı xüsusi elmi-tədqiqatın nəticəsi deyildir. Tat dilinin Qonaq-

kənd ləhcəsi tədqiq olunsa da, Gümür ləhcəsi Qonaqkənd ləhcə-
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sindən çox az fərqlənsə də, bu ərazi və burada yaşayan xalq 

üçün xarakterik olan digər sahələrin geniş tədqiqata ehtiyacı 

vardır və tədqiqat sahəsinin seçilməsindən asılı olaraq, hər bir 

sahə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Biz, sadəcə müşahidələrimizi, düşüncələrimizi, xatirələri-

mizi, bu və ya digər predmetlə bağlı bəzi hipoteza və versiyala-

rımızı bölüşməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Hesab edirik ki, 

yazıya daxil olacaq məlumatlar bu sahədə aparılacaq ciddi təd-

qiqatlar üçün istinad mənbəyi ola bilər. Böyük Gümürlülərin 

formalaşmış məişət özünəməxsusluğunu, ev-ailə, böyük-kiçik 

münasibətlərinin müqəddəsliyini, mənəvi dünyamızın indiki 

sürətli qərbsayağı yadlaşması tendensiyası atmosferində qoru-

yub saxlaya bilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Düşünürük ki, 

bu barədə məlumatlar böyük maraq doğuracaqdır. 

Qeyd edək ki, Quba ərazisində tat dilində danışan dağ 

yəhudilərinin həyatı kifayət qədər yaxşı tədqiq olunsa da, tatlar, 

o cümlədən Azərbaycanda yaşayan müsəlman tatları içərisində 

Gümür tatları da mövcudluqlarını təşkil edən bütün komponent-

lər baxımından geniş elmi tədqiqata cəlb olunmamışlar. Bu fikir 

Gümürlülərin yaşadıqları ərazilərə, burada yerləşən tarixi abidə-

lərə və digər tədqiqat obyektlərinə də eyni dərəcədə aiddir.  

Tatlar kimdir və onlar hansı dildə danışır, sualına elmi 

ədəbiyyatda kifayət qədər ətraflı cavab tapmaq mümkündür. 

Lakin bunların həqiqəti nə dərəcədə əks etdirdiyi sual olaraq 

qalır. 1986-cı ildə nəşr olunmuş Azərbaycan Sovet Ensiklopedi-

yasının IX cildində elmi tədqiqatların nəticəsi kimi iki məqalədə 

aşağıdakı məlumatlar verilmişdir. (8) 

«Tat dili – tatların dili. İran dillərinin cənub-qərb yarım-

qrupuna daxildir. Bu dildə SSRİ-də 15 minə yaxın adam danışır 

(1979). Fars və tacik dillərinə yaxın analitik dildir. Türk dillə-

rindəki ahəng qanununa müvafiq olan saitlərin assimilyasiyasına 

meyl nəzərə çarpır. Dini mənsubiyyətlərinə görə üç (müsəlman, 

yəhudi və xristian) fonetik, qrammatik, leksik cəhətdən fərqlə-

nən ləhcələri var. Tat-yəhudi dialekti Dağıstan MSSR-in ədəbi 
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dillərindəndir. Tat dilində qədim İran dillərinə məxsus bir sıra 

arxaik formalar qalmışdır. Yazıda 1938-ci ilədək latın əlifbasın-

dan istifadə olunmuş, sonra rus (kiril) qrafikasına keçirilmişdir» 

(8; 159).

 

Bəlkə də bəzilərinə qəribə, hətta absurd görünə bilər, lakin 

mənim qəti qənaətimdir ki, tat dili müstəqil dildir və tat dili fars 

dilinin deyil, fars dili tat dilinin dialektidir. Dünya əhalisinin 

siyahıya alınmasına dair statistik məlumatlardan görünür ki, 

tatların yaşadığı areal, fars dilində danışanların kompakt yaşa-

dığı ərazilərdən çox genişdir. Tatların məskən saldığı areal Ye-

nisey çayından başlayaraq, Qara dəniz, Aralıq dənizi sahillərinə 

kimi, cənubda fars körfəzinə kimi (Xuzistan) əraziləri əhatə edir. 

Bu faktdır və mənim tat olmaq eqoizmimlə heç bir əlaqəsi yox-

dur. Sadəcə, elmdə qəbul olunmuş yanlışlığı aradan qaldırmaq 

cəsarəti olmalıdır, həm də ciddi və dərin axtarışlar aparmaq... 

Məsələn, Gümür tatlarının dilində, fars dilindən kəskin 

fərqli olaraq, saitlərin və bir çox samitlərin ərəb əlifbası saitləri-

nə və müvafiq samitlərinə və ya onların birləşməsinə uyğun ol-

ması, «aynun», «gaynun» və digər boğaz səsləri ilə zəngin ol-

ması faktları təkzib olunmazdır. 

«Tatlar Azərbaycan SSR-in Xəzər dənizi sahillərində, 

Dağıstan MSSR-in cənubunda və İranın Qəzvin rayonunda yaşa-

yan xalq, SSRİ-də 22 min nəfərdir (1979). Tat dilində (Azərbay-

can SSR-də həm də Azərbaycan dilində) danışırlar. Mədəniyyət 

və məişətlərinə görə, demək olar ki, azərbaycanlılardan fərqlən-

mirlər. Ənənəvi məşğuliyyətləri əkinçilik və bağçılıqdır. Xalça-

çılıq, misgərlik və s. də inkişaf etmişdir. Sənaye sahəsində də 

çalışırlar. Dindarları müsəlman, xristian və induistdirlər. «Tat» 

sözünün mənşəyi barədə müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Bəzi 

tədqiqatlara görə «tabe şəxs», «qul», «kafir», «xarici», «kasıb», 

«oturaq həyat keçirən şəxs», «əkinçi», «şəhərli» və s. mənalarda 

                                                 
       Mötərizədəki birinci ədəd bu kitabın sonunda verilmiş siyahıdakı 

ədəbiyyatı, ikinci ədəd isə həmin ədəbiyyatdakı səhifəni göstərir.  
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işlədilmiş «tat» sözü əvvəllər etnik ad olmamışdır. Bu termin 

çox sonralar İran dillərindən birində danışan müəyyən bir xalqın 

adına çevrilmişdir» (8; 163). 

Əvvəla, qeyd edək ki, məqalədə göstərilən «tat» sözünün 

hər hansı bir etnik qrupun heysiyyətinə toxuna biləcək məna-

larının hər hansı birinin Gümür tatlarına heç bir aidiyyəti yox-

dur. Gümür tatlarının şəcərəsi qədim Şam vilayəti əsilzadə şeyx-

lərindən baş alıb gəlir. Sabir Cabir oğlu (82 yaş) deyir ki, ağsaq-

qallardan eşitmişəm ki, bizimkilər (Gümür tatları – A.G.) qədim 

Şam vilayətindən əcəm nəslindəndirlər. 

Tat dili fars dili olmadığı kimi, Gümür tatları da fars əsilli 

deyillər. Gümür tatları tatdilli türklərdir. Bunu sübut edən kifa-

yət qədər faktlar barədə ətraflı məlumat veriləcəkdir. Fikrimizcə, 

hətta «tat» sözünün özü də türk mənşəlidir və «dad», «dadlı» 

mənalarını verir. Hesab edirik ki, Ağstafa rayonunda «Tatlı» 

adında kəndin olması da təsadüfi deyildir. Yəni «tatların yaşadı-

ğı kənd» - dadlı sözündəndir (8; 235). Beyləqan rayonunda «Ta-

talar» kəndinin əsl adı «Tat Alılar» sözündəndir, tat tayfasından 

olan Alıların saldığı kənd kimi izah olunur (8; 159). 

Qeyd edək ki, məqalədə tatların əsas məşğuliyyəti kimi 

heyvandarlıq xüsusi qabardılmamışdır. Daha sonra, «şəhərli» 

yox, «həmşəri» olmalıdır ki, bu da «həmşəhri» sözündəndir. İran 

Azərbaycanından gələnlər öz aralarında bir-birini «yerli», «elli» 

yox, məhz «həmşəri» adlandırırdılar. 

«Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində» yazılmışdır: «Tat, 

isim. Azərbaycanda, Dağıstanda və İranda yaşayan irandilli xalq 

və bu xalqa mənsub adam» (10; 140).  

Tədqiqat obyektimiz «Tatlar» olmadığına görə bu asan 

tapılan ədəbiyyatdakı məlumatlarla kifayətlənirik. Əlavə məlu-

mat üçün kitabın sonunda verilmiş ədəbiyyat siyahısından isti-

fadə etmək olar. 

Bunları yazmaqda məqsədimiz Gümürlülərin tat olması və 

tat dilində danışması faktlarını tədqiq edib doğruluğunu təsdiq 

və ya təkzib etmək deyildir. Bunlar elmi ədəbiyyatda təsdiqini 
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tapmış məlum faktlardır. Sadəcə, biz mövzumuz baxımından 

bunları ilkin informasiya kimi yazımıza daxil etməyi zəruri he-

sab edirik. Əlavə edək ki, A.Bakıxanov «Gülüstani-İrəm» əsə-

rində Quba əyalətində 5 kənddən başqa digərlərinin tatdilli oldu-

ğunu təsdiq edir (15). 

Azərbaycan ərazisində tat dilində danışan müsəlmanlar, 

dağ yəhudiləri, Kilvar və Azərbaycanın digər kəndlərində kom-

pakt yaşayan qriqorian xristianları, Altıağac malakanları, hətta 

ləzgilərin yaşadığı məlumdur. Bu etnik azlıqlardan biri tat dilin-

də danışan Gümür qrupudur. Bizim məqsədimiz bir etnik qrup 

kimi Gümür tatlarının tarixi, məskunlaşdığı ərazi, məişəti, məş-

ğuliyyəti, zəhmətkeş insanları, adət-ənənələri və digər özünə-

məxsusluqları barədə qısa məlumat verməkdən ibarətdir. Əlavə 

edək ki, pasportlaşma aparıldığı gündən Gümür tatları özlərini 

«tat» kimi deyil, «azərbaycanlı» kimi qeydiyyata aldırıb yazdır-

mışlar. Bunun nə dərəcədə doğru olduğu mübahisə predmeti ol-

sa da, bir şey birqiymətli qəbul edilməlidir ki, bu, onların məhz 

türk olduqlarını qabartmaq istəyindən irəli gəlmişdir! 

Qeyd edək ki, Kələ Gümür haqqında hələ çiy və natamam 

bir material şəklində olan bu yazının ilk variantını nöqsanların 

aradan qaldırılması, sistemə salınması və az-çox tamamlanması 

məqsədi ilə Gümür haqqında bildiklərinin doğruluğuna etibar 

etdiyimiz bir neçə eloğlumuza göndərmişdik. 

Yazının az-çox sanballı alınması üçün köməkliklərini əsir-

gəmədiklərinə görə Hacı Məmmədi Oruc oğluna (85 yaş, Nohu-

ra), Sabir Cabir oğluna (82 yaş, Dəhnə),  Bürhan Bürhanəddin 

oğluna (80 yaş, Gümür), Əhməd Şahsuvar oğluna (2012-ci ildə 

66 yaşında dünyasını dəyişmişdir; Si Düşmə), Məmməd Səfər 

oğluna (Gümür, 71 yaş), Ağarəhim Əmirəli oğluna (Nohura, 64 

yaş), Əzizağa Mahmud oğluna (Çinar, 65 yaş), Novruz Bayram 

oğluna (61 yaş), Rizvan Əmirhüseyn oğluna (Si Düşmə, 62 yaş), 

Müzəffər Məmmədxan oğluna (Nohura, 55 yaş), Saleh Niyaz 

oğluna (37 yaş) və adını çəkmədiyim müsahiblərimin hər birinə, 

hörmətli rəyçi, fəlsəfə doktoru İmaməddin Zəkiyevə, redaktor, 
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Prezident təqaüdçüsü Südabə xanım Ağabalayevaya, materialın 

kompüterdə yığılmasında xüsusi səbr və təmkin nümayiş etdir-

miş Rəna xanım Xələfovaya, fotoqraf Hüseyn Quluzadəyə tə-

şəkkürümüzü bildiririk. Onların rəy və təklifləri yazıda öz əksini 

tapmışdır. Bu yazı barədə tənqidi qeydlərini bildirməyi hər bir 

oxucumuzdan xahiş edirik.  

Xüsusi qeyd etməyi özümüzə borc bilirik ki, Gümür barə-

də yazının hazırlandığını eşidənlərdən çox dəyərli ziyalımız 

Ömər Osman oğlu (73 yaş), hörmətli Hacı İmaməli Adıgözəl 

oğlu (76 yaş) və polkovnik-leytenant Əlican Hüseyn oğlu (62 

yaş) maddi köməkliklərini təkidlə təklif etmişlər. Təkliflərdən 

nəzakətlə imtina etsək də, bu alicənab insanlara dərin hörməti-

mizi və təşəkkürümüzü bildiririk. 
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I  FƏSĠL. Çeçələ barmağın iĢığında bir karvanın izi ilə...  

                 

Böyük kəramət sahibləri və Ģah Fərmanı 

 

Böyük Gümür obasının Dəhnə kəndindəki Kələkuh dağının 

kəndə tərəf döşündə (dabanında), güneydə, meşənin alt tərəfində, 

Büllur həyat çeşməsinin kənarında, yer üzünün cənnət, dilbər gu-

şəsində tariximizin bir parçası məskən salıb. Şeyx (Şix) İbadəd-

din, Şeyx (Şix) Əzizəddin türbəsi. Bir neçə para kənddən ibarət 

olan Gümür camaatının ulu babalarının əbədiyyət məkanı… 

Rəvayətə görə, Şah Abbas əyyamından da xeyli əvvəl bu  

iki qardaş Şam vilayətindən bu yerlərə güzar etmiş və bu məkanı 

həmişəlik özlərinə məskən etmişlər. 

… Nəsildən-nəslə keçən məlumatlara görə, Şah Abbas öz 

qoşunu ilə bu yerlərə qədər gəlib çıxır. Meydangah deyilən dü-

zənlikdə düşərgə salır. Gündüz buralarda bir ins-cinsə rast ol-

murlar. Axşam düşəndə xeyli uzaqdan işıq gəldiyini görürlər. 

Şah Abbas adam göndərir ki, gedin orada kim varsa, hüzuruma 

gətirin. 

Gedənlər özləri ilə əlavə bir at da götürürlər. Xeyli yol qət 

etdikdən sonra gəlib görürlər ki, bir nurani qoca... çeçələ barma-

ğının işığında mütaliə edir. 

Müəyyən məsafədən fikirləri oxumaq, başqasını öz iradə-

sinə tabe etdirmək, əllərinin və başqa bədən üzvlərinin ətrafın-

dakı xüsusi sahələrlə daxili xəstəliyin diaqnozunu qoymaq və 

onu müalicə etmək, bilavasitə, toxunmadan əşyaları hərəkətə gə-

tirmək, bağlı seyfin içində, xalça altındakı əşyaları görə bilmək, 

barmaqla yazını oxumaq qabiliyyəti olan, özü də hiss etmədən 

olduğu yerdə əşyaların od aldığını müşahidə edən insanların 

mövcudluğu kimi faktlar barədə çoxlarımız eşitmişik və belə 

hadisələrə indi elə də  heyrət etmirik. Amma onda… 
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Bu da bir möcüzə idi… Şeyx Əzizəddin babanın bu möcü-

zəsi başqa möcüzələr kimi uca Allahın öz sevimli bəndəsinə mü-

qəddəslik vergisi idi. 

Pirani öz qiraətini qurtardıqdan sonra elçilərlə salamlaşdı 

və hansı niyyətlə gəldiklərini özü onlara söylədi. 

Şahidi olduqları möcüzələri görüb mat qalan elçilər bu 

ecazkar səsdən ayılıb özlərinə  gələrək şahın sifarişini ona söylə-

dilər. 

- Siz gedin, mən də gələrəm,- deyə, qoca cavab verdi. 

- Yol uzaqdır, sizə at gətirmişik 

- Mən piyada gəzməyə adət etmişəm. 

Elçilər çarəsiz qalıb geri qayıtdılar. Onlar düşərgəyə çat-

dıqda qocanı Şah Abbasla söhbət edən görəndə çaşdılar. 

Şah Abbas məsələdən agah olduqdan sonra kiminlə söhbət 

etdiyini anladı. Daha bir neçə kəramətin şahidi olan şah qarşısın-

dakı sadə görkəmli bu şəxsin ağlına, dərrakəsinə, düşüncəsinə, 

kamil biliyinə, ən əsası isə mərifətinə valeh olmuş, görkəmcə 

diqqəti cəlb etməyən cisimdə incə bir ruh yaşadığını dərk et-

mişdi. Şah gecə qonağı yanında saxladı. Səhər isə dayandıqları 

yerdən göz işlədikcə görünən torpaqları bu nadir insana bəxş 

etdi və xüsusi fərmanla bunu təsdiq etdi. Fərmanı iki ceyran 

dərisinə qızıl suyu ilə həkk etdirdi və möhür vurdu. 

Həmin gündən XX əsrin 20-ci illərinə kimi heç bir hökm-

dar bu torpaqlarda yaşayanlardan vergi yığmamışdır. Onlar bu 

fərmanla vergidən azad edilmişdilər. Bu fərmanı zaman-zaman 

kəndin ən etibarlı, ən ziyalı, mükəmməl ruhani təhsili görmüş 

bir sakini saxlayarmış. Sovetlərə münasibətindən asılı olmaya-

raq, ziyalı ruhanilərin təqib olunması nəticəsində tariximizin 

belə bir əvəzsiz abidəsinin izi itmişdir. Onu axtarmaq, xalqın 

malı etmək indi bizim tədqiqatçılarımızın xalqımız, tariximiz 

qarşısında müqəddəs borcudur. Sözsüz ki, bu fərman tarixi keç-

mişimizdən, dünənimizdən xəbər verən ən dəyərli və nadir ta-

pıntı ola bilərdi.  
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Qədirbilən Gümür camaatı indi dünyanın hansı yerində 

yaşasalar da ildə bir dəfə ulu babalarının türbəsini ziyarət etməyi 

özlərinə müqəddəs borc  bilirlər. 

Xoş niyyətlə bu ocağa üz tutanlardan mətləbinə çatmayan 

bir kimsə olmamışdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, ziyarətgah – türbə yol quru olduqda 

belə maşının çox çətinliklə qalxdığı dağ döşündə yerləşir. Bu 

məkanın daha bir möcüzəsi yayda da soyuqluğu diş göynədən 

büllur bulağıdır. Meşə ilə örtülü dağda sanki ilahidən bu məqa-

mı nişan verən daha bir əlamət vardır. Gümür obasının yerləşdi-

yi ərazidə krateri xatırladan bu diyarın hər yerindən dağın dö-

şündəki dəvə karvanı şəklində sal daşlardan ibarət talalar diqqəti 

cəlb edir. 

İlahi bir qüdrət sanki bu nişanla bir tarixi faktı – bir za-

manlar Şam vilayətindən gələn bir dəvə karvanının son məqamı-

nı təbiətin əli ilə əbədiləşdirdiyini hər kəsə nümayiş etdirir. Bu 

da ocağın çoxsaylı müqəddəslik nişanələrindən, ilahi möcüzələ-

rindən biridir.  

Bura ziyarətə gələn qocalar şəhadət verir ki, bir gündə 

burada kəsilən mal-qara və qoyun-quzunun, gələn yemək şeylə-

rinin, xalça və qiymətli əşyaların sayı-hesabı olmazdı. Həmin 

şeylər və qurbanlıqların əti ziyarətə gələnlər və fəqir-füqara ara-

sında  paylanırdı. Ona görə də türbədə bəzi ocaqlarda təsadüf 

edilən zənginliyə rast gəlmək mümkün deyil. 

Ziyarətə gələnlərin hamısı əvvəlcə bulaqda əl-üzünü yu-

yur, dəstəmaz alır, sonra ziyarətə başlayırlar. 

Əvvəlcə böyük qardaşın – Şeyx İbadəddin babanın geniş 

və qalın daş hasarla çevrəyə alınmış qəbri ziyarət olunur. Bunu 

kiçik qardaş olan Şeyx Əzizəddin baba özü nəvələrinə belə və-

siyyət etmişdir. Rəvayətə görə, Şeyx İbadəddin babanın övladı 

olmadığından ruhu şad olsun deyə bu vəsiyyəti etmişdir. 

Rəvayətə görə, hər iki qəbrin üzərində türbə-məqbərə tiki-

lirmiş, lakin bənnalar bir səhər durub görürlər ki, tikilib başa 

çatmış Şeyx İbadəddin türbəsi uçub. Tikintidə nəyi isə səhv 
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etdiklərini düşünən bənnalar türbəni yenidən tikirlər. Lakin 

türbə yenidən uçub dağılır. Bu hadisə üçüncü dəfə də baş ve-

rəndən sonra müdriklərdən biri bunun da türbə sahibinin sonsuz 

olması ilə bağlılığını söyləyir və məsləhət görür ki, onu yenidən 

tikməsinlər. Bu tikililər bu günə qədər də ilkin formasında oldu-

ğu kimi qorunub saxlanılır. 

Ziyarətdən sonra ümumilikdə namaz qılınır, dualar oxu-

nur, ocaq sahiblərinin hörməti-izzəti xatirinə hərə öz niyyətinin 

müstəcab olması üçün diləyini uca göylərə izhar edir, Allaha üz 

tutur. 

Daha sonra qurbanlar kəsilir, gətirilən nəzir-niyaz pay-

lanır. 

Bu müqəddəs adət-ənənə hələ də qorunub saxlanılır. 

Bununla belə son vaxtlar pirin ziyarəti zamanı bəzi neqativ 

hallara, yersiz açıq-saçıqlığa yol verildiyinin şahidi oluruq. Bu, 

yolverilməzdir. Piri ziyarət etmək ənənələrinin müqəddəsliyini 

qorumaq üçün nələri gözləməliyik? 

Hər şeydən əvvəl, ziyarətgaha gələn hər kəs qüsl və ya 

dəstəmaz almalıdır. Burada məsum körpələr istisna ola bilər. 

Başıaçıq, açıq-saçıq geyimdə, bər-bəzək və xüsusi süslənmiş 

halda, əda ilə, imkanlarını nümayiş etdirmək niyyəti ilə ziyarət-

gahın ərazisinə ayaq basmaq məqbul deyildir. Ucadan danışmaq, 

hay-küy salmaq olmaz. Davranışda bir məhzunluq, çöhrələrdə 

bir hüzn, xüsusi ehtiram və inam, daxilində təmizlənməyə meyl, 

tövbə, öz Allahına tapınmaq, onunla baş-başa qalmaq tənhalığı 

olmalı, dilindən dualar, diləklər və şükranlıq səslənməlidir, özü 

və Allahı eşidəcək sakit səslə dua etmək, arınmaq, paklanmaq 

lazımdır. Hər kəs burada bir daxili rahatlıq, tarazlıq tapmalı, 

dualarının qəbul olunduğuna inam, diləklərinin müstəcab olaca-

ğına əminlik hasil etməli, bütün şübhələrdən xilas olmalıdır. 

Daşların üzərinə ad yazmaq olmaz, kef çəkmək əlaməti 

olaraq eyş-işrətə yol vermək olmaz! Ocağa gəlmək niyyəti ol-

mayanların bura nəzir-niyazdan pay ummaq üçün gəlməsi 
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günahdır. Nəfsə hakim kəsilməlidir. Qurbanlığı kəsib soyanların 

bu ətdən icazəsiz götürməsi günahdır. 

Nəzir kimi gətirilib paylanmayan əşyalar xüsusi tikilmiş 

türbə-muzeydə qorunmalıdır. Qurbanlıqların göz qabağında 

kəsilməməsi və təmizliyə riayət olunması üçün xüsusi qurban-

gah tikilməlidir. Uzaqdan gələnlərin istirahəti və aclığını dəf 

etməsi üçün xüsusi qapalı yer tikilməlidir. Namaz qılınması, nət-

lər, vəsfiyyələr, ilahilər, dualar, Quran oxunması üçün məscid ti-

kilməlidir. Hər kəsin burada mollalıq və mücöhürlük etməsi əsla 

yolverilməz sayılmalıdır. 

Bunlara riayət olunması ziyarətin qəbul olunması üçün 

çox mühüm şərtlərdir. Allah sidqlə dua edənləri eşidəndir. 

Ziyarətgahın yerləşdiyi böyük meşə ərazisi xüsusi hasara 

alınmış, oradan nəinki ağaclar kəsilmir, heç qırılıb tökülən quru 

budaqlar da yandırılmaq və ya məişətdə istifadə edilmək üçün 

meşədən çıxarılmır. 

Burada heç kim ürəyindən pis fikirlər keçirməyə cəsarət 

etməz. Yersiz hərəkətlərə yol verməz. 

Türbənin ətrafında salınmış qoruq-qəbiristanlıqda tənha 

bir qəbir var. Deyilənlərə görə, bu qəbir türbə tikilməmişdən əv-

vəl burada imiş. Qəbir başdaşında yazı vardır. Onu oxumaq la-

zımdır… Bəlkə qədim bir tarixi səhifəni açmaq mümkün oldu…  

Bu pirə inamla gəlib nicat tapanlar və yaxud ona şəkk gə-

tirib peşmançılıq çəkənlər barədə özümün şahidi olduğum bir 

neçə hadisəni sizə danışmaq istəyirəm.  

 

*  *  * 

 

Atamın söylədiklərindən: Müharibənin ən çətin anlarında 

Allaha üz tutub dua edərdim: Ya Allah, Şeyx Əzizəddin babanın 

xatirinə məni qoru, Vətənə qələbə ilə qayıdıb torpağına üz qoy-

maq nəsib olsun mənə! 

Vətənə qayıtdım. Evləndim. Uzun müddət övladım olma-

dı. Məni darıxdıran bu deyildi. Allah dualarımı eşidib mənə Və-
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tənə qayıtmağı nəsib etmişdi. Başqa bir diləyim yox idi. Amma 

bəzi ağzıgöyçəklər müharibədə xəstələndiyimi və buna görə də 

övladım olmadığını söyləyirdilər. Allaha üz tutacağım bir ün-

van, bir ümid yeri var idi. Səhərə yaxın gedib çayda yuyundum, 

piyada pirə gəlib üzüqoylu torpağına sərildim və  Allaha dua et-

dim: 

- Ya Rəbim, torpağına döşəndiyim bu ocaq sahibinin xati-

rinə adıma söylənilən yalanlardan qurtula bilmək üçün mənə 

övlad ver. Qız, ya oğlan, fərqi yoxdur.  

Hava hələ işıqlaşmamış, kənddə kimsə oyanıb məni 

görməmiş evə qayıtdım.. On il ərzində beş övladım oldu! 

Harada olmuşamsa həmin çeçələ barmağın ziyasını qəl-

bimdə gəzdirmişəm. Adını tutmaqla Allah çox çətin məqamlar-

da dadıma çatıb. Çox böyük kəramətləri var bizim ulu baba oca-

ğımızın… 

 

*  *  * 

 

Gümür obasının Qarabulaq kəndində dəvəçili məşhur zur-

naçalan toy aparırdı. Fermada çoban işləyən Kəmaləddin kişi də 

əlində çomağı, ayağında çarığı, çiynində yapıncısı, başında dəri 

papağı axşam toyxanaya gəldi. Usta onu görən kimi ayağa 

qalxıb bir «Tərəkəmə» başladı. Himə bənd imiş kimi Kəma-

ləddin kişi meydana girdi. Usta da şagirdinə işarə edib zurnasını 

ona verdi və Kəmaləddin kişi ilə oynamağa başladı. Oynamağı 

başa vurub meydançadaca qucaqlaşıb görüşdülər, bir-birindən 

hal-əhval tutdular. Bu iki dost II Dünya müharibəsinin od-alo-

vundan bir yerdə keçmişdilər. 

Gecədən xeyli keçmiş, meydandakılar ev-eşiklərinə yığı-

şandan sonra, usta çoban dostugildə gecələməyə getdi. Kəma-

ləddin kişi bilirdi ki, heç nəyə ehtiyacı olmayan müharibə dostu-

nun övladı yoxdur və o, nə qədər şən görünsə də bu dərd ürəyin-

də qubar yeri açıb. Kəmaləddin kişi çoxdan ürəyində gəzdirdiyi-

ni dostuna açır:  
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- Usta, neçə illərdir cavanlarımıza toy çalırsan, qız-gəlini-

mizi köçürürsən. Bu obanın hər kəsinə əzizsən. Bizim camaatın 

tapındığı bir pir var  - Şeyx İbadəddin, Şeyx Əzizəddin babaları-

mın ocağı! Getdiyin yola sidq-ürəklə inanıb gedəcəksənsə, ürə-

yindəki niyyətlə səni həmin pirə aparım.  

Bu təklif ustanın vücudunu titrətdi. Çünki hər dəfə bu tor-

pağa ayaq basanda ürəyində pirə getmək istəyi baş qaldırmışdı. 

Ancaq istəyini çoban dostuna açmağa cəsarəti çatmamışdı. Ona 

görə də gözlənilməz təklifdən çox mütəəssir olaraq bircə kəlmə 

deyə bildi: - razıyam! 

Kəmaləddin kişi usta ilə evdən çıxıb Hacı Hüseyn bulağı-

na gəldi.  

Hər ikisi bulaqda yuyunub pak oldular. İki yəhərlənmiş at 

onları gözləyirdi. Usta yorğun-arğın olsa da vücudunu titrədən 

bir hisslə gecə səfərinə çıxdı…  

… Bir il sonra usta  öz balaca  oğlu  ilə piri ziyarətə gəldi. 

Sonra başqa övladları doğuldu. Böyük oğlu ilə neçə toy 

aparmaq qismət oldu ustaya. O, heç vaxt həmin gecədən həyə-

cansız danışa bilmirdi…  

 

*  *  * 

 

Həsən kişi cavanlığında mədə iltihabından əziyyət çəkirdi. 

Cavan ailəsi var idi. Həkim və türkəçarə müalicələri bir səmərə 

vermirdi. Göz görə-görə məhv olurdu. Bir dəri, bir sümük 

qalmışdı. 

Gildir-gildir göz yaşı töküb, piri ziyarətə gəlib üzünü tor-

pağa sürtüb ürəkdən Allahdan imdad istədiyinin şahidi olmu-

şam… İndi nəvələri, bəlkə də nəticəsi də var. Hər il Bakıdan 

ailəsi ilə ziyarətə gəlir, pirin ətrafının abadlaşdırılması üçün 

xeyli zəhmət də çəkib… 

 

*  *  * 
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Məqbərənin divarında çat əmələ gəlmişdi. Bu hamını dü-

şündürürdü. Çox götür-qoydan sonra məqbərəni içərisinə alan 

yeni bir məqbərə, sanki əvvəlki üçün qılaf tikilməsi qərara alındı. 

Tikinti başa çatandan sonra girəcəyinə qapının üstündən Kəl-

meyi-şəhadət həkk olunmuş lövhə vurmağı qərara aldılar. Lövhə-

ni hazırlatmağı bir nəfərə həvalə etdilər. Onun qonşuluğunda baş 

daşı düzəldilən sexdə işləyən dövlətli, lakin övladsız bir xristian 

yaşayırdı. Keçmiş SSRİ məkanında az qala müalicə olun-

madıqları xəstəxana, müraciət etmədikləri həkim qalmamışdı.  

Lövhənin ölçülərini, ərəb əlifbası ilə yazılmış mətni ona 

verdilər. Volodya işi hazırlayıb gətirəndə ondan zəhmət haqqı-

nın nə qədər olacağını soruşurlar.  

- Əgər xətrinizə dəyməzsə və günah hesab etmirsinizsə, 

acizanə  xahiş edirəm, bunu mənim hədiyyəm kimi halallıqla qə-

bul edin. Əgər camaatınız razı olmazsa, onda haqqımı verərsi-

niz, - deyə Volodya cavab verir. 

Belə də razılaşırlar. «İnsanları bir olan Allaha iman birləş-

dirir», məntiqi ilə hədiyyəni qəbul edib məqbərənin divarına  

bərkidirlər. 

… Möcüzə baş verir. Volodyanın iki övladı dünyaya gəlir. 

Həmin vaxt onun yaşı  50-ni ötmüşdü… 

 

*  *  * 

 

T. ali məktəbdə oxuyurdu. Sovet uşaqları kimi o da 

möcüzələrə bir az ögey baxsa da ailəsi ilə birlikdə pirə ziyarətə 

gedir. Növbəti ziyarət vaxtı belə şeylərə inamsızlığını, etina-

sızlığını dilə gətirir. – Bu Cabir əmi də elə bil ki, Quran yox, 

muğamat oxuyur, - deyib, əlavə edir. Kəndə qayıdanda müşa-

hidə edirlər ki, T-nin sifətini paralic vurub, ağzı-burnu, sifəti 

əyilib, eybəcər hala düşüb, valideynləri əl-ayağa düşürlər. Müd-

rik kənd ağsaqqalları onları başa salırlar ki, dediklərindən peş-

man olsa, ürəyindəki şübhə xofuna qalib gəlib inamla pirin ziya-

rətinə getsə hər şey keçəcək. Belə də edirlər, aparıb qurban da 
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kəsirlər. Bir gecədən sonra sifəti öz əvvəlki görkəmini almağa 

başlayır… 

 

*  *  * 

 

Sürücü Həsənin dediklərindən: 

– Yük maşınında işləyirdim. Yağışdan sonra torpaq yol 

hələ tam qurumamış maşınla Gümürdən Dəvəçiyə yola düşdüm. 

Kabinədə bir qadın, onun qucağında çox yaxın qohumumuzun 

oğlu oturmuşdu. Onun anası yenicə rəhmətə getmişdi. 

Maşının banı köçlə dolu idi. Köçün üstündə də adamlar 

var idi. 

Yolun kənddən çıxan bir hissəsi aşağı tərəfi dərin dərə 

olan yarğanın yanından keçirdi. Buranın da torpağı çox gec qu-

ruyan, sürüşkən və gilli idi. 

Buradan keçəndə maşın yavaş-yavaş arxaya yarğana tərəf 

sürüşməyə başladı. Sürüşməni ram edə bilmirdim, maşın yoldan 

çıxırdı. Hər şeydən əlim üzüləndə başımı kabinədən çıxarıb 

Şeyx Əzizəddin türbəsi səmtə çevirdim və ucadan çığırdım: - Ya 

Allah, Şeyx Əzizəddin babanın xatirinə heç olmasa bu tifilə qıy-

ma! Söz ağzımdan çıxar-çıxmaz maşın silkələndi və sanki yerini 

rahatlayıb dayandı. Əvvəlcə nə baş verdiyini anlamadım. Üstdən 

gələn çığırtı və ağlaşma səslərindən ilk ağlıma gələn bu oldu ki, 

yəqin sakitcə dərənin dibinə uçuruq… 

Bir an keçdi… Sağ qaldığımızı dərk etdim. Taqətim yox 

idi. Həm də tərpənməkdən, tərpənməklə maşının tarazlığını 

pozacağımdan ehtiyat edirdim. 

Yaxşı ki, maşının sürüşməyinə nəzarət edərkən qapını 

açmış və sonra örtməyi unutmuşdum. Ehmalca yerə düşdüm, 

taqətim olmadı, çökdüm, yenidən üzümü pirə çevirib ağlamağa 

başladım. 

Kənddən bu hadisədən xəbər tutanlar gəlmişdi. Maşın dal-

dala sürüşüb arxa təkərləri lap yarğanın kənarındakı bir daşa 

amanatca bənd olmuş şəkildə dayanmışdı. Kəndirləri bir neçə 



Alimşah Gümürlü 

 196 

yerdən maşına bağlayıb, yaxınlıqdakı çox iri daşlara, kollara, 

yerə basdırılmış iri payalara bərkitdik. Üç cüt öküzə qoşub          

ehmalca onu yarğanın kənarından xeyli aralıya çəkdikdən sonra 

dərindən nəfəs aldıq.  

Həmin gündən pirimizin adını müqəddəs tutur, ən çətin 

anımda köməyimə yetəcəyinə şübhə etmirəm. 

 

*  *  * 

 

Uzaqdan maşınla ziyarətə gələnlər, adətən, yay aylarında 

gəlirlər. Bu da onunla bağlıdır ki, yol olmadığına görə yağış və 

qarda bu yerlərə maşınla gəlmək olmur. 

Belə yay günlərindən birində kəndə xəbər yayıldı ki, bir 

avtobus pirin yoluna çıxdığı  ilk dik-yoxuş döngədə aşıb. Cabir 

əmigilin (Cabir Behbud oğlu – A.G.) evlərindən bir az üst tərəf-

də olan bu yer kəndin çox yerindən görünür. Tezliklə xeyli adam 

yığışdı. Məlum oldu ki, aşan «PAZ» markalı avtobus Dəvəçidən 

gələn Q.gilin ailəsini ziyarətə gətirib.  

Ziyarətə gələnlərdən biri həyəcanla danışırdı ki, avtobusun 

dərəyə yuvarlandığını hiss edənlərdən kiminsə köksündən bir 

fəryad qopdu: - Ya Rəbbim, ziyarətinə gəldiyimiz bu ocağın 

xatirinə keç günahımızdan. 

Aşan avtobusu sanki bir qüdrətli əl tutub saxladı. Lakin bu 

nidaya qədər avtobus bircə dəfə çevrilməyə imkan tapmışdı. Elə 

bil ki, təkərlər uca göylərdən asılıb qalmışdı…  

Yolun çətin olmasına baxmayaraq bu yolda hadisə olduğu 

kimsənin yadına gəlmir. Ona görə də hamını indiki hadisənin 

səbəbi düşündürürdü. 

Əvvəla, onu qeyd edək ki, indi avtobusun «qərar tutduğu 

yer» elə formada idi ki, qaldırıcı kranla avtobusu qaldırıb arxası 

üstə həmin yerdə qoymağa cəhd göstərsən, avtobusun dərəyə 

yuvarlanacağına kimsə şübhə etməzdi. Ona görə də avtobusun 

indiki duruşunun bir möcüzə olduğu kənd camaatına da, ziyarətə 

gələnlərə də tam aydın idi. Onu da əlavə etsək ki, insanla dolu 
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bu avtobus qəzasından sonra bircə nəfərin də, necə deyərlər, 

burnu da qanamamışdı, oxucuda bu işin möcüzə olmasına şübhə 

qalmaz. Kənddən gətirilən uzun kəndirlərlə avtobusu bir neçə 

yerdən ətrafdakı kol və ağaclara bərkidib, onu təkərləri üstünə 

qaytardılar. Bir neçə pəncərəsi sınmış, damı bir qədər əzilmiş 

avtobusun mühərriki normal işləyirdi. Ziyarətçilər qalan yolu 

piyada getdilər və geri dönərkən həmin avtobusla Dəvəçiyə 

qayıtdılar. 

Bəs bu nə görsətmə idi? Məlum oldu ki, gələnlər Allaha 

dua etməklə diləklərini diləməklə yanaşı, qoşalülə tüfənglə, 

maqnitofonla, yüngül hərəkətlərlə öz imkanlarını göstərmək 

istəyir, ziyarətə necə gəldiklərini nümayiş etdirirlərmiş… 

 

*  *  * 

 

Dəvəçidə M. kişini hamı imkanlı, hörmətli, fəqir-füqaraya 

əl tutan, xeyirdən-şərdən qalmayan, savab işlər sahibi kimi 

tanıyır. Öz vəsaiti hesabına neçə məhəlləyə su çəkdirib. Eşidən-

də ki, M. ailəsi ilə ziyarətə gələndə gətirdiyi qurbanlıq meşəyə 

qaçıb, hamını təəccüb götürmüşdü. Bir həftə sonra bu erkəyi 

ovçular tapmışdılar.  

Məlum oldu ki, qurbanlığın haqqını ödəyərkən yiyəsini 

tam razı salıb ondan halallıq istəməyiblər. Bu, cavanların günahı 

idi… 

 

*  *  * 

 

Buna oxşar bir hadisə sonralar da olub. Bakıdan ziyarətə 

gələnlər kənddən qurbanlıq bir erkək alırlar. Yiyəsi 100 manat 

qiymət deyir, amma 85-ə satmağa məcbur edilir. Pirin yanında 

maşından düşürülən erkəyin ayağı açılır və o, meşəyə tərəf qaç-

mağa başlayır. Əvvəlki hadisənin təkrar olmasına yol verməmək 

üçün heyvanı tutmaq qərarına gəlirlər. Üç nəfər onun arxasınca 

düşür. Çox ağır məşəqqətlərdən sonra qurbanlığı tutmağa nail 
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olurlar. Lakin elə yerdə ki, onu ziyarətgaha gətirmək barədə 

fikirləşməkdən söhbət gedə bilməzdi. Yanlarında bıçaq olmadı-

ğına görə orada kəsmək də mümkün olmur. Yayın qızmarında 

çətin keçilən dərə və təpələrdən min əzab-əziyyətlə onu kəndə 

gətirmək məcburiyyətində qalırlar. Onlar kəndə gələndə artıq 

axşam düşürdü, qalan ziyarətçilər çoxdan kəndə qayıtmışdılar. 

Bu, çoxlarına dərs oldu. Qurbanlıq üçün alınan heyvanın 

yiyəsinin dediyi qiymətlə sözsüz razılaşmaq və ondan halallıq 

verməyi xahiş etmək, məmnuniyyətlə halallıq verildiyinə tam 

əmin olmaq lazımdır! 

 

*  *  * 

  

«Çeçələ barmağın işığında» yazısı bu kitaba daxil edilmə-

mişdən əvvəl ayrıca çap olunduqdan sonra (34; 30-45) onunla 

bağlı kifayət qədər müsbət rəylərin olmasına baxmayaraq, təəssüf 

doğuracaq hallara da rast gəlmişik. İki belə haldan yazmazdan 

əvvəl çox yaxşı xatırladığım ilk müsbət rəyləri söyləyənlərin adı-

nı çəkmək istəyirəm: Çərkəz Molla Beytullah qızı, Tahir Fəzail 

oğlu, Oqtay Məhəmmədqulu oğlu, Əyyub Ramazan oğlu və s. 

Çərkəz xanım zəng etmişdi: - Çox sağ ol, əmioğlu, elə bil 

ki, ürəyimdən tikan çıxartdın. Radioda, televiziyada, qəzetlərdə 

Azərbaycanın digər regionlarında olan pirlər, ziyarətgahlar 

barədə materiallar verildiyini görəndə, həmişə içimdən keçirdi 

ki, kaş bizim nüfuzlu kəramətli babamız barədə də bir yazan 

olaydı. Arzuma yetdim, - deyib kövrəldi. Məni də kövrəltdi… 

Digər rəylərdə də buna bənzər hallar təsvir olunurdu… 

Təbii ki, qürur duyurdum, sağ olsunlar… Lakin həmin yazı «Şeyx 

Əzizəddin Xanədanı» kitabında (34) çap olunandan sonra bir 

nəfər orada ona toxunan bir şeyin olduğunu düşünüb, öz kəskin 

narazılığını bildirmişdi. Hesab edirəm ki, bu, anlaşılmazlıqdan 

başqa bir şey deyildir, çünki bu qəbildən yazılar ancaq ibrətamiz 

məqsədlər güdür, orada heysiyyətə toxunulacaq heç bir fikrə işarə 

belə ola bilməz… Hər halda T. başqa cür düşünürdü... 
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İkinci belə anlaşılmazlıq isə, şəxsiyyətinə çox böyük 

hörmət bəslədiyimiz el ağsaqqallarından birinin ailəsinin ikinci 

nəsil nümayəndələri ilə bağlı idi. Adı çəkilən kitabın çapından 

sonra müəlliflər təzyiqlərə məruz qalmış, onlara kitabı satışdan 

götürməyi, yaxud bütün tirajı onlara satmağı, başqa sözlə, onu 

məhv etməyi təklif etmişlər. 

Əslində, kitab müəlliflərinin burada heç bir qəbahəti yox 

idi. Məsələ mənim adı çəkilən yazımın bu kitabda olduğu kimi 

təkrar verilməsi idi. Doğrusunu deyim ki, yazıya düzgün olma-

yan yozum veriləcəyi heç ağlıma da gəlməzdi. Opponentlərim 

pirin kəramətləri ilə bağlı ilk hadisənin doğma atamla bağlı 

olduğunu, özlərinkinə oxşar bir hadisənin öz doğma əmim oğlu 

ilə bağlı olduğunu oxuyub dərk edə-edə,  bu iki halda heysiyyətə 

toxunan bir şey yoxdursa və müəllif də bunu aşkar səmimiyyətlə 

nəql edirsə, niyə bundan daha yumşaq və adi hadisə kiməsə to-

xuna bilərdi. Burada əsas məqsəd pirin kəramətlərini qabartmaq-

dır və həmin danışılan hadisələr bunun üçün vasitədən başqa bir 

şey deyildir… 

Onların belə reaksiyası yazıya ləkə gətirməkdən çəkinmə-

məyi ilə özlərini nüfuzdan saldıqlarının fərqində olmadıqları 

təəssüf doğurur və bunun qərəzli edildiyini ağlıma belə gətirə 

bilmirəm. Halbuki, mən bu yazı ilə bağlı hər kəsdən «çox sağ 

ol!» eşitmişəm. Müəlliflər bunu mənə danışanda məsləhət gör-

düm ki, deyin ki, yazını bir də təkrar-təkrar, mahiyyəti başa dü-

şülənə kimi oxusunlar. Əgər kimə toxunulacaq bir şey varsa və 

onlar bunu toxunmaq kimi dəyərləndirirlərsə, ona sevinsinlər ki, 

bu yazı onlardan daha çox müəllifə və onun öz doğmalarına 

«toxunur» və əgər bu da onları qane etməsə, etirazlarını sadəcə 

kitab müəlliflərinə deyil, yazısını kitablarında verdikləri yazı 

müəllifinə, yəni mənə, bildirsinlər. Mənim onlara deməyə 

sözüm var!  

Unutmasınlar ki, onlarla bağlı, hadisə ilə bağlı ağzıgöy-

çəklərin hərəsinin ağzından bir söz çıxırdı. Kimi deyirdi qaçan 

qurbanlıq oğurluq heyvan olub, kimi deyirdi haram pulla alınıb, 



Alimşah Gümürlü 

 200 

kimi deyirdi ki, Cabbar Nafih (?) oğlunun toğlusu ilə dəyişik 

düşüb, kimi deyirdi ki, köç yaylağa qalxanda sürüdən qalandır, 

yolda rastlarına çıxıb gətiriblər, kimi də deyirdi nə sirdisə Allah 

qəbul etmədi və s. və i.a. Belə söhbətlər baş alıb gedirdi… 

Ailə başçısına hamı kimi mənim də xüsusi hörmətim, hələ 

desəm, rəğbətim var idi. Ona görə də, belə ara söhbətləri mənə 

ağır gəlirdi. Mən yazıdakı bircə kəlmə ilə bu iyrənc söhbətlərin 

səmtini ən yumşaq yozuma yönəltdim. Doğrusunu Allah bilir, 

amma mən tam dəqiqliyi ilə bilirəm ki, həmin iyrənc söhbətlərə 

bu yazıdan sonra son qoyuldu. Bir sözlə, mən ağzıgöyçəklərin, 

necə deyərlər, ağzının üstündən vurdum… Mən bunun üçün 

əvəz gözləmirdim, təmənnam yox idi, bu, şəxsi ləyaqət hissinin 

təcəssümü idi. Təşəkkür əvəzinə, bu anlaşılmaz münasibət də 

məni ağrıtmır! Çünki tam əminəm ki, niyyət pakdırsa, ləkə 

götürməz…  

 

      Xaltanlı AĢıq Taqinin vəsfiyyəsi nələrdən Ģəhadət verir... 

 

Bu yerlərin el ağsaqqalı olmuş Xaltanlı aşıq Taqinin Şeyx 

İbadəddin və Şeyx Əzizəddin babaların kəramətləri, bu müqəd-

dəs insanları vəsf etdiyi bir şeiri vardır. Xalq arasında dildən-

dilə gəzən bu şeir incisi tarixilik və coğrafi ərazinin tədqiqi baxı-

mından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Həmin vəsfiyyəni aşıq Taqinin söylədiyi tərzdə atamdan 

eşitdiyim formada sizə təqdim edirəm. 

 

 

XALTANLI AġIQ TAQĠ 

 

 

Şixi İbadəddin, Şixi Əzizəddin, 

Bəklədigin  dağın dabanına bax. 

İbadətə layiq mülki-məşayiq,  

Gülzar məqamının gülşaninə bax. 
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Çünki sakitliyin binasin qurdu, 

Ev-otaq tikdirib dayanıb durdu. 

Təhvilinə keçən xoş çəmən yurdu, 

Çəmən çevirməsin məskaninə bax. 

 

Dairəsinə gələn el hərləndi, 

Məst olub fevzindən nura buyandi. 

Hörmətin saxlayan Puçuğun kəndi, 

Səxavət sahibin sahmanına bax. 

 

Bunda bu vətənə saldı nazari, 

Qurtardı qəlbindən dar intizari, 

Sağ tərəfində çay Dəhnə bazari, 

Gülli bağçasının bustaninə bax. 

 

Üst tərəfi Kələvkuh yəvlaqi,  

Meşəsi, maralı gəzən eylaqi, 

Peysərində duran sovuq bulaqi, 

Şirin şaqqıldayan əfqanına bax. 

 

Kəlalə kənt olub kəramətindən, 

Aləm heybət çəkib məhabbətindən, 

Onun xubluğunun bərəkətindən, 

Küsəvi gügərtən rəhmanına bax. 

 

Nə əyyamdır bu diyara düşdügi, 

Vəfat qılıb mənzilindən köçdigi, 

Səqir qünçələrin azman  şişdigi, 

Qapısına gələn qurbanına bax. 

 

Kamillər seyr eylər pərvanəsindən, 

Bayquşlar əl üzməz viranəsindən, 

Hər aləm (min) öpüb ustanəsindən, 

Üstunünə xətm olan Quraninə bax. 
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Qutm övliyadır, həm sunalı Şah, 

Qulluğunda duran adi Əlpənah, 

Düzdürüb dəzgahi etdi sərbərah, 

Təlim edən səgid əyyanına bax. 

 

Bina babasının var idi əli, 

Quymədi qeyriləri düşsə irəli, 

Zibdə Nurəli İbn Şixəli, 

Daşınan xurəkin karvanına bax. 

 

Rabi ədəbiyə kim qoydu qədəm, 

Hani beylə Məhbub əqli  sərdə cəm, 

Bir alıcı tərlan yuvada mühkəm, 

Fatmanı buyuran fərmanına bax. 

 

Qəzada var imiş böylə qürbəti, 

Xalqa zair olub xatir hürməti, 

Bilqeysə bərabər gögçək sifəti, 

Kəskin kəmalının ərkanına bax. 

 

Kamil usta Haci Seyidi ağa, 

Çəkib divarini etdi səliqa, 

Günbəzi güglərdən durub aşağa, 

(Dərin) seyr eyləyib səhmanına bax. 

 

Asıldı qazanlar, oldu bozbaşi, 

Hesabsız yeyildi xürəki, aşi, 

Öz yerindən bitib əhəngi, daşi, 

Tutiyə torpağın mədanına bax. 

 

Sərin sərnicinin pendiri, yaği, 

Ləzzətli kababları, qəyğənaği, 

Beçə sərbirinin qalın qazmaği, 

Üzlü qatıqların eyranına bax. 
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Fərhad Yastunu çapan kimidür, 

Yaqub Yusifi tapan kimidür, 

İbrahim Kəbəni yapan kimidür, 

Əziz dustlarının əhsanına bax. 

 

Vəsbi sevdiginin nicabatinin, 

Vaxtında hazır səxavətinin, 

Taqidür Gümür camaatinin, 

Bir mən kimi düşgün qurbanına bax. 

 

Tamam oldu kitabin intəhasi, 

Gərəkdür, kamilə cənnət libasi.   (34; 30-45), (85; 10-11).  

 

Əlavə edək ki, vəsfiyyə şeyxlərin bu yerlərə gəlişinin 

tarixindən və vəsfiyyənin özünün yazılması tarixindən xəbər 

verməsə də, şeyxlərin həyatının bəzi məqamlarından və güzar 

saldıqları yerin dəqiq xəritəsi barədə səhih məlumat verir, bir 

sıra qaranlıqlara işıq salır. Belə ki, vəsfiyyədən məlum olur ki, 

məskən saldıqları yer «dağın dabanında», meşə kənarında, çə-

mənlikdə yerləşir. Üst tərəfində Kələkuh yaylağı yerləşdiyi, Pü-

çüx kəndi, Dəhnə çayı barədə məlumat verilir. Güman edilir ki, 

Gümürün əvvəlki adı Kəlalə olmuşdur. Bu toponimin etimolo-

giyası barədə heç bir məlumat əldə edə bilmədik. 

Vəsfiyyənin «Çünki sakitliyin binasin qurdu», «Bunda bu 

vətənə saldı nazarı, qurtardı qəlbindən dar intizari» və «Qəzada 

var imiş böylə qürbəti» kimi sətirlərindən bəlli olur ki, şeyx bu 

yerlərə öz xoşundan güzar salmamışdır, darlıqdan qurtarıb gəl-

mişdir, təqiblərdən baş götürüb el-obasından çıxmışdır. Bu, şiə-

lərin təqibindən can qurtardıqları barədə versiyanın yerini tapdı-

ğına dəlalət edə biləcək əsas ola bilər. 

Bu kəramət sahibinin qulluğunda duran Sədrəddinli Əlipə-

nah baba və onun əcdadları barədə, Fərmanla bu torpaqların şey-

xə bağışlandığı barədə, şeyxin böyük kəramət və kamal sahibi 
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olan bir övliya olması barədə, türbəsini tikən usta barədə vəsfiy-

yədə dürüst məlumat verilir. 

Qeyd edək ki, bu vəsfiyyə Aşıq Taqinin yaradıcılığında 

çox mühüm yer tutur. O dərəcədə mühüm bir yer ki, bundan 

başqa heç nə yazmasaydı belə, təkcə bu əsəri onun ustad aşıq 

olmasından xəbər verərdi. Vəsfiyyə həm vəsf olunduğu şəxsə, 

həm də öz müəllifinə ancaq baş ucalığı gətirən mükəmməl ədə-

biyyat nümunəsidir. Vəsfiyyə Kələ Gümürün tədqiqində də xü-

susi əhəmiyyət kəsb edir, buna və bütün yuxarıda deyilənlərə 

görə də onun daha geniş tədqiq olunmasına ciddi ehtiyac vardır. 

İstedadlı jurnalist, müdrik alim, son dərəcə həssas və də-

yərli insan olan Ağalar Mirzə Xaltanlı Aşıq Taqinin həyatı və 

yaradıcılığını tədqiq etmiş və irsini toplamışdır. Bu tədqiqatın 

nəticəsi kimi nəşr etdirdiyi kitabında Taqinin «Şeyx Əzətdin 

vəsfi» vəsfiyyəsini vermişdir (4; 148). Vəsfiyyənin bu kitabda 

verilən variantı 40 misradan ibarətdir. Göründüyü kimi, adında 

və, həmçinin, misralarında bir sıra yanlışlıqlar mövcuddur. Bu-

nunla belə, müəllifin böyük yaradıcılıq zəhmətini qeyd etməmək 

mümkün deyildir. 

Fəlsəfə doktoru İmaməddin Zəkiyev tədqiqatçı alim Ağa-

lar Mirzənin bu monoqrafiyasına verdiyi rəyində yazır: «Yazıçı 

Aydın Tağıyevin «Dəvə Şirvan yolunda» kitabından götürülüb 

monoqrafiyaya daxil edilmiş «Şeyx Əzizəddinin vəsfi» şeiri 40 

misradır. Onun (vəsfiyyənin – A.G.) kitab halına salınmış iri-

həcmli poema olduğu güman edilir. Poemanın 70 misrasını ata-

sının dilindən yazıya alan Tağısevər alim Alimşah Kömürlü 

(Dənyar oğlu Teymurlu) Şeyx Əzizəddin və Şeyx İbadəddin 

türbəsi (piri) haqqında çap etdirdiyi tarixi oçerkin sonunda əlavə 

etməklə faydalı iş görmüşdür (bax: «Həftə» qəzeti, 9 iyul 1999-

cu il, səh.10-11). (69; 187). 

Bir məsələni də diqqətinizə çatdıraq ki, aşığın adının və ya 

təxəllüsünün el arasında Taqi (uzun «a» saiti ilə) kimi məlum 

olduğu halda, nədənsə bəziləri onu Tağı kimi yazırlar. 



Çeçələ barmağın işığında... 

 205 

Yeri gəlmişkən, Aşıq Taqi barədə atamdan eşitdiyim bir 

hekayət: Aşıq Taqinin Dərbənd tərəflərə səfəri var imiş, məclis 

aparmağa dəvətli idi. Sambur (Samur – A.G.) çayına çatanda sel 

gəldiyini görürlər. Keçə bilməyəcəyini başa düşən Taqi sazı 

sinəsinə basıb Sambura xitabən Allah xatirinə yol verməyini 

istəyir. Çay paralanır, çay yatağı boyu seyrəlir və atlı Aşıq Taqi 

başının dəstəsi ilə çayı keçir. Atdan düşüb namaz qılır, Allaha 

şükranlığını izhar edir. Bu hekayət Aşıq Taqinin Haqq aşiqi 

olduğuna dəlalət edir. 
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II  FƏSĠL.  Gümür: inzibati ərazi vahidi kimi 
 

Sərhədləri silinmiĢ tarixi coğrafiyası və ya ot basmıĢ 

yolların qəlbi göynədən baxıĢları 

 

Heç kimə sirr deyildir ki, hər bir bəşər övladı doğulub 

ayaq açıb üstündə yeriməyə başladığı torpağı, bu torpaq od püs-

kürən qumlu səhra olsa da, daimi buzlaqla örtülən dağların 

soyuq ətəkləri olsa da, cənnəti xatırladan bir oazis olsa da, kiçik 

vətən adlanan bu torpağı sonralar harada yaşamağından asılı 

olmayaraq, bütün ömrü boyu ürəyində, beynində, arzularında, 

xəyallarında, hətta yuxularında da özü ilə daşıyır. Ağlım kəsən-

dən Gümür də mənim üçün belə Vətən olmuşdur və həmişə də 

bu ana torpaq haqqında bir neçə söz demək arzusu heç vaxt 

mənə rahatlıq verməmişdir. Zaman-zaman bu arzu qəlbimdə baş 

qaldıranda əlimə keçən kağız parçalarında kiçik qeydlər aparıb, 

bu arzunu gerçəkləşdirəcəyim günə toplayıb saxlayırdım. Yüz-

lərlə kağız parçalarının hər birində neçə-neçə belə qeydlər top-

lanmışdır. 

Hər il ən azı bir dəfə bu yerləri ziyarətə gəlirdim. Buna 

baxmayaraq, yaşlandıqca bu istəyi həyata keçirməməyim mənim 

üçün sözün əsl mənasında əzaba, işgəncəyə çevrilməyə başladı. 

Yuxularımda da rahatlıq tapa bilmirdim: gah Dəhnədə çayda 

köynəklə balıq tutduğumu görürdüm, gah biçənəyə su buraxmaq 

üçün arx çəkdiyimi, gah ocaqda sütül arpa qovurduğumu, gah 

qocaman tut ağacına dırmaşıb doşab bişirmək üçün məxsusi tut 

çırpmaq üçün tikilmiş ağ çadırın (biz buna sadəcə ağ deyərdik) 

üstünə tut çırpdığımı, gah gövdəsi hamar, hündür qoz ağacının 

zirvəsinə dırmaşıb düşə bilmədiyimi, aydın yay axşamlarında 

aralarından çay axan dağların arasında hind gözəlinin alnındakı 

xalı kimi görünən ayın tamaşasına daldığımı, Gümürdə bulağın 

yaxınlığındakı xırmanda gündən daldalanmaq üçün tikilən kiçik 

qazmada sütül bülül (tatcadır; qarşılığı – lərgə) qılafdan təmizlə-

yib yediyimi, qışın oğlan çağında yerdə qarın yarım metrə çatdı-
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ğı və yağmağa davam etdiyi tətil günlərində Gümürdən Dəhnəyə 

tək getdiyimi (onda ibtidai siniflərdə oxuyurdum), yazda quzula-

rın zərif otları qırpa-qırpa yeməyindən doğan bənzərsiz musiqi 

ahənginə qulaq asa-asa pendir-lavaş dürməyini (tatca qarşılığı – 

qulquli) dişlədiyimi, Dəhnədə evimizin arxasından axan çayın 

və ya evimizin lap qənşərindən keçən arxın kənarında oturub hər 

fəsildə fərqli ahəngi ilə axan suyun şırıltısının səni xəyalların 

qanadlarında uzaqlara apardığını, daha nələr-nələr görürdüm 

yuxularımda və oyanıb bunlara daha əlim çatmadığını hiss edən-

də canımda necə fiziki-cismani ağrı hiss edirdim, səhərə kimi 

oyaq qalır və bu əhval məni neçə günlər tərk etmirdi… Bir söz-

lə, harda özümü itirirdimsə, Gümürdə tapırdım… Gümür baxış-

larımla, nəfəsimlə digər hissiyyat üzvlərimlə qanıma keçmişdi, 

canımın bir hissəsinə çevrilmişdi… Və belə günlərin birində, 

Gümürlə bağlı xatirələrim ovqatımı segah üstündə köklədiyi 

günlərin birində, daha bu nisgilimin ağırlığına dözüş gətirə bil-

mədim, ...səbrim bir tikə oldu... və hər şeyi bir kənara atıb 

Gümürə tərəf yol aldım... Bilavasitə gözlə görməklə, yaddaşım 

da daha çox təzələnər tezisi ilə, varlığımı, mövcudluğumu 

Gümür həsrətinə büküb Bakı-Dəvəçi (indiki Şabran) – Zağlı 

istiqamətində Gümürə doğru yoxuşlanan yola çıxdım. Başlaya-

cağım yazıdan əvvəl o yerləri gəzib-dolaşıb yaddaşımı təzələ-

mək, bu torpağa ayaqyalın düşüb güc-qüvvət almaq, yazıb ərsə-

yə gətirə bilmək üçün bizdən inciyən,  övliya məskəni olan bu 

məkandan xeyir-dua almaq niyyəti ilə Kələ Gümürə üz tut-

dum… Bu dağlara üz tutdum. Dəvəçi, Düz Bilici, Zağlı, Çinar, 

Keş Cuhurun, Sürxəxaki, Şəhərgah, Meydungəh, Kotəh, Salam-

dərəyi, Nohura, Si Düşmə... Kələ Gümürə aparan yol... 

…Zağlıdan keçib Keş-Cuhurundan başlanan Çinar kəndin-

dən üzü yuxarı dağlara qalxdıqca görünən torpaqlardan qədim 

tarixə malik yaşayış yerlərindən olan Kələ Gümürün ərazisi 

başlayır. Dağlara sarılan yollarla Salamdərəyiyə qalxdım. Gü-

mürlülərin inanc yeri Şeyx İbadəddin və Şeyx Əzizəddin baba-

ların qarşı Kələ Kuh dağının döşündə yatan ocaqlarına salam 
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verib salavat çevirdim. Yolumu davam etdirib tarixlər şahidi 

Meydangəhə çatdım. Burada ayaq saxladım. Dərindən köks do-

lusu nəfəs alıb ovuc içi kimi görünən torpaqlara nəzər yetirməyə 

başladım. 

Meydungəhdə ayaq saxlayıb ətrafı buradan nəzərdən ke-

çirməyimin əsaslı və çox mühüm bir səbəbi vardır. Böyükdən 

kiçiyə hər bir Gümürlüyə belə bir rəvayət məlumdur ki, Şah 

Abbas öz hökmranlığı dövründə qoşunu ilə bu yerlərə qədər 

gəlib çıxmış və Gümürlülərin ulu babası olmuş, indi isə türbə-

sinin ziyarət və inanc yeri olduğu Şeyx Əzizəddin baba ilə 

həmin bu Meydungəhdə görüşmüşdür. Şeyxin kəramətlərinin 

şahidi olan hökmdar bu yerdən ətrafda gözlə görünən ərazidəki 

torpaqları ona bəxşeyiş etmiş və bunu Fərman ilə təsdiq etmişdir 

(34; 30-45). Bu səbəbdən də mən ulu tariximizə işıq tutaraq bu 

torpaqları məhz bu yerdən nəzərdən keçirməyi qərara aldım.  

Əlavə edim ki, əslində landşaftı nəhəng bir krateri xatırla-

dan bu ərazinin hansı qaşında durub ətrafa nəzər salsaydın indi 

durduğum Meydungəhdən görə biləcəklərimin demək olar ki, 

əksəriyyətini müşahidə etmək olardı. Amma tarixi rəvayətin izi 

ilə getmək məndə qəribə hisslər oyatmışdı və ona görə də məhz 

Meydungəhdən yolumu saldım ki, ilk əvvəlcə müşahidə imkan-

larının genişlik baxımından buranın ən münasib nöqtə olacağı 

təxminində idim və qənaətimdə yanılmadığıma əmin olmaq istə-

yirdim. Doğrudan da Kələ Gümür ərazisi buradan bütünlükdə əl 

içi kimi görünürdü…  

Bu krater vulkanik krater deyildi. Yer səthinin tarixi 

formalaşmasının möcüzəsi idi, bu şəkil idi… 

Təsvirəgəlməz və demək olar ki, bakirə bir təbiət gözəlli-

yinə malik yamyaşıl bir krateri xatırladan landşaft panoramı 

gözlərimin qarşısında cilvələnirdi… 

…Bir kimsə gözə dəymirdi. Mavi səmanın ənginliklərində 

məğrur bir qartal ahəstə-ahəstə bu kraterin başında tək-tənha 

süzürdü. Xəfif sərin mehin üzümü sığallayan zərif təmasını nə-

zərə almasan sükutun harayından qulaq tutulurdu. Əngin səma 
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ilə qarşımda açılan zümrüd ənginliyin qaşı arasındakı fəzada 

mən də özümü tamamilə tənha və az qala çəkisizlikdə hiss etdim 

bir anlığa. Qəlbim sıxıldı… Buraların hay-haraylı vaxtları yadı-

ma düşdü. Bu nəhəng və çox dərin kraterin hansı qaşına çıxsay-

dın, hər yanda həyatın qaynadığının şahidi olardın. Yamaclarda 

qoyun-quzu sürülərini, ocaqda yanan palıd odununun kənd 

evlərinin bacalarından çıxan zərif mavi tüstüsünü görmək olardı, 

həyətdən gələn it hürüşməsini, tənəffüsdə məktəbin həyətində 

oynayan uşaqların ətrafı başına götürən səs-küyünü eşitmək 

olardı. Bir sözlə, qaynar və xoşbəxt bir həyatın ahəngini və əla-

mətlərini hər addımda müşahidə etmək olardı bu yerlərdə… 

Sonra… Sonra isə hər şey dəyişdi, elə bil ki, kiminsə acı qarğışı 

tutdu bu cənnət məkanı, hər şey alt-üst oldu… İndi günəşdən od 

alan ocaqların közərən işartılarını axtarırdım… 

…Yadıma Gümür ağsaqqallarından eşitdiyim olmuş bir 

əhvalat düşdü. Danışırdılar ki, sovetlər Azərbaycanın şimalını 

istila edəndə Quba əyalətinin təəssübkeş insanları, Qələgah (qala 

yeri deməkdir) kəndindən olan əfəndilər başda olmaqla, bu 

istilanın Azərbaycan xalqına yaxşı heç nə vəd etmədiyini dərin-

dən anlayaraq sovetlərə qarşı qiyam qaldırırlar və bu qiyam ta-

rixə «əfəndilərin müharibəsi» adı ilə daxil olur. Güclərin qeyri-

bərabərliyi səbəbindən sovetlər bu qiyamı amansızlıqla yatırır. 

Ölənlər ölür, sağ qalanlar təqiblərə məruz qalır, həbs olunur, 

sürgünlərə göndərilir. Təqiblərə məruz qalanlardan biri də 

Qələgahlı Əbdülvahab əfəndi idi. Əbdülvahab əfəndi Gümür ca-

maatına pənah gətirir: - Məni ancaq Şeyx Əzizəddin babanın 

nəvələri ələ verməz! – deyir. Bu böyük insanın, Gümürlülərin 

hörmətlə Əfəndi baba və ya Qədəş əmi deyib, hörmətini sax-

ladığı bu şəxsin, Gümürlülərə verdiyi yüksək dəyər hər bir Gü-

mürlüdə böyük qürur hissi doğurur. Kələ Gümürlülərin saf, tə-

miz, etibarlı, dəyanətli, sözübütöv olduğunu hamı bilirdi. Tülün-

gülük, bicəngilik, pis sifətlər bu mərd insanlara yaddır. Ona görə 

də əfəndi babanın seçimi təsadüfi deyildir. Yəqin o da təsadüfi 

deyildir ki, Gümürlülər qadına «zən» («zənən»), kişiyə «mərd», 
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təkrar edirəm, «mərd» deyirlər! Bax, həmin Əfəndi baba məc-

lislərin birində öncə görənliklə söyləmişdi ki, hayıf Gümürlülərə 

ki, bir vaxtlar öz doğma torpaqlarını qoyub getməyə məcbur 

olacaq, dağılışacaqlar, amma sonralar yenə öz Baba ocaqlarına 

qayıdacaqlar… 

Əlavə edək ki, Əbdülvahab əfəndinin Qələgah kəndində 

İbrahim əfəndinin ailəsində, bəzi mənbələrə görə (21) 1862-ci 

ildə doğulduğu güman edilir. İsmayıl əfəndinin oğlu olan İbra-

him əfəndinin İsmayıl əfəndi və Məhəmməd əfəndi adında daha 

iki oğlu olmuşdur. Əbdülvahab əfəndi ən kiçik qardaşdır. Ən bö-

yük qardaş olan İsmayıl əfəndinin (nəvə) Həmdulla əfəndi adın-

da çox məşhur bir oğlu olmuşdur. O, beş qardaşdan ortancılı idi. 

Həmdulla əfəndinin adına yazımızda biz yenə rast gələcəyik. 

Onun Sovetlərə qarşı Quba üsyanının başçılarından biri olduğu 

güman edilir. 

O da məlumdur ki, Əfəndi baba 1931-ci ildə sovetlərin öz 

içindən dağılacağını söyləmişdir. Babanın bu ikinci öncəgörmə-

sinin də tam dəqiqliyi ilə gerçəkləşdiyi indi hamıya məlumdur. 

Hələ ki, Əfəndi babanın Gümürlə bağlı öncəgörənliyinin 

birinci hissəsi çin olmuşdur. İkinci Dünya müharibəsinin, daha 

sonra XX əsrin 60-cı illərində sovetlərin, başda Nikita Xruşov 

olmaqla, uzağı görə bilməyən rəhbərlərinin dağ kəndlərini pers-

pektivsiz hesab etməyinin nəticəsi olaraq bu kəndlər, o cümlə-

dən Kələ Gümür kəndləri boşaldıldı. İnsanlar oturaq doğma 

yaşayış yurd yerlərini, isti ocaqlarını, obalarını, ev-eşiklərini 

tərk etməyə məcbur olub, tanımadıqları yad yerlərə üz tutmağa, 

yenidən məskunlaşmağa məcbur oldular. Ən ağır «evin dağıl-

sın» qarğışı Gümürlülərin başına gəlmişdi. Dəyən zərəri başa 

düşmək üçün təkcə bir fakt göstərmək kifayətdir: 70-ci illərin 

sonlarında bütün Sovet Azərbaycanının heyvandarlıq təsərrüfatı 

dağ kəndlərinin köçürülməsi haqqında bu ağılsız qərar verilmə-

mişdən əvvəlki Xınalıq kəndinin təsərrüfatı qədər də qalmamışdı 

və bu müqayisə, mübaliğəsiz, həqiqətə sonsuz çox yaxın idi. 
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Sovet Azərbaycanına, onun dilbər və bərəkətli guşəsi olan Bö-

yük Gümürə, sovetlərin vurduğu zərbə bax belə sarsıdıcı oldu… 

Bu barədə çox geniş danışmaq olar. Bir sözlə, Əfəndi 

babanın birinci öncəgörməsinin birinci hissəsi belə reallaşdı. Elə 

bu öncəgörmənin mabədi kimi, düşündüm ki, kaş ki, Əfəndi 

babanın öncəgörməsinin ikinci hissəsi də çin olaydı, Gümürün 

övladları yenidən Baba ocaqlarına yığışaydılar…  

…Çox-çox uzaqlardan it hürüşməsi məni tənhalıq içində 

daldığım xəyallardan ayırdı. Səs kraterin dibində Dəhnə çayının 

sahilində yerləşən və bu yaylağı da, qışlağı da özündən olan 

Gümür cənnət məkanının qışlağı hesab edilən, iki-üç yaşayış 

məntəqəsi qalan Kələ Gümürün əvvəllər sadəcə Dəhnə, indi isə 

Gümür-Dəhnə adlanan kəndindən gəlirdi. Bu səs it hürüşməsi 

olsa da, içimi doldurmuş nisgildən pozulmuş əhvalıma zərif də 

olsa, sanki bir işıq tutdu. Deməli, həyat davam edir bu yerlərdə, 

deməli, gələcəyə ümidlə baxmaq lazımdır… 

Gözlə görünən hər yeri içimə doldurmaq, bir daha yadda-

şıma köçürmək həsrəti ilə sağ tərəfimdən başlayaraq saat əqrə-

binin hərəkəti istiqamətinin əksinə olaraq bu kraterin qaşlarında 

duran zirvələri və üzüaşağı lacivərd dərələri gözdən keçirməyə 

başladım… Salamdərəyi, Qərəvulxana, Qərəqəcluq, Gərdəni, 

oradan o biri üzə aşanda Kundahar, Şəhərgah, Yurd surra, daha 

sonra Örduc kəndinə aparan dağ silsiləsi, oradakı Kundahar, 

Afurca aşırımı, bu sıra ilə Qonaqkənd aşırımına aparan bir tərəfi 

çılpaq, əks tərəfi sıx meşəli dağ sıraları… Sonra Sər Mərcan, 

Kələ Kuh, Qootər, İstisu dağları çevrə  boyunca sıralanır… Bu 

dağları sıldırım dağ yarğanları ilə Gilgil çayın xırda qolları 

ayırır… Daha sonra Dəhnə çayın suları ilə çapılmış Si (Siyəh) 

Dahar dağlarının zirvələri, Kunçal, Yesürği…  

…Sonuncu toponimi ilk dəfə bir qolu olmayan Əlisəftər 

əmidən (Bayramov Əlisəftər Abı oğlu – A.G.) eşitdiyim təfər-

rüatları ilə yadımdadır. Dəhnədəki evimizin qabağındakı tarixlər 

şahidi nəhəng tut ağacının altında durub atamla söhbət edir və 



Alimşah Gümürlü 

 212 

əlinin istiqaməti ilə bu yerləri göstərirdilər. Əlisəftər əmi qolunu 

müharibədə itirmişdi... 

…Daha sonra Nohuranın üst tərəfi, Sineyinə Rah, Subura 

(Subiyə) Nohur, Çuxuryurd, daha bir Kundahar, Nohura və ye-

nidən Meydungəh… Burada çevrə qapanır. Kələ Gümür boyun-

bağısının ziqiymət inciləri… 

Palıd, vələs, qarağac, pip (fıstıq), dəndə, nadir ardıc və s. 

ağac və kol növləri ilə, həmçinin min cür cır meyvə və giləmey-

və ağac və kolları ilə zəngin olan qoca ormanlarla örtülü dağ 

quzeyləri, yamyaşıl bakirə talalar, sıldırım qayalıqlar, tək-tək 

kolları və nadir otlarla örtülmüş güneylər, sis, çən, dumandan 

duvağı əskik olmayan şiş dağ zirvələri göz oxşayan vüqarı ilə 

çox əsrarəngiz və çox əzəmətli görünürdülər göz işlədikcə bu 

torpağın hər qarışında… Bu əsrarəngiz kraterin bir qaşından 

digərinə aparan çalın-çarpaz yolları, çay və dərələri, bu dərələrin 

baş alıb gəldiyi gur və sısqa bulaqları axtarmağa başladım. 

Rastlaşdığım və xatirələrimdən tanıdığım hər şeyi, hətta indi 

görə bilmədiyim, lakin mövcudluğuna şübhə etmədiyim hər 

çiçəyi belə baxışlarımla öpürəmmiş kimi, ovcumun təması ilə 

oxşayırammış kimi içim xəfif-xəfif titrəyirdi, ayaq üstə canım 

uçunurdu… 

…Meydungəh həm də Kələ Gümürün hər tərəfinə aparan 

və Kələ Gümürdən başqa əyalətlərə aparan yollar ayrıcıdır. Bura 

gətirib çıxaran yollardan biri barədə yuxarıda söhbət açdım. 

Həmin yolla da Şabrana və haçalanan yollarla Müşkürə, Şeşpa-

raya və başqa istiqamətlərə getmək olar. 

Meydungəhə gəldiyim istiqamətin arxa (əks) tərəfində, 

belə demək mümkündürsə, kraterin çöl tərəfində Kələ Gümürün 

ən böyük yaşayış məntəqələrindən biri olmuş Nohura kəndinin 

geniş torpaqları yerləşir. Dayandığım yerdən geriyə bu kəndə 

neçə yollar və cığırlar aparır. Hər birinin öz gözəlliyi və özəlliyi, 

öz cazibəsi, öz füsunkarlığı… 

Kələ Gümürün geniş torpaqları kraterin daxili hissəsini 

tam əhatə etməklə bərabər, bayır tərəfindəki geniş əraziləri də 
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çox uzaqlara qədər uzanıb gedir. Və Nohura belə geniş ərazilər-

dən biridir. 

Qeyd edək ki, təəssüf ediləcək haldır ki, Kələ Gümürün 

toponimləri – yer adları vaxtı ilə rəsmiləşdirilərkən nədənsə bu-

rada yaşayan, köklü məskunlaşan aborigen, avtoxton Gümürlü-

lərin danışıq dili olan tat dilində deyil, tərcümə olunaraq rəsmi-

ləşdirilmişdir. Nohura da bu qəbildəndir. Nədənsə kəndin adı 

tərcümə edilərək Nohurlar kimi rəsmiləşdirilmişdir. Bu çox 

yolverilməz haldır. Dünyanın heç bir yerində belə hala rast 

gəlmək mümkün deyildir. Yerin bir çox keyfiyyətləri, özəllikləri 

məhz onun adında öz əksini tapır, həmin terminlə ifadə olunur. 

Tərcümədə isə belə balans pozulur və hətta tamamilə itir… 

Nümunə üçün qeyd edək ki, Azərbaycanın talış zonasında 

və Şirvan zonasında toponimlər orada yaşayanların danışıq 

dilində, talış və tat dillərində verilmişdir. Məsələn, talış dilində 

olan Təngərud və Gömürköy dar çay və gömur dağı kimi, Ağsu-

da yerləşən və tat dilində adlandırılan Ləngəbiz dağ silsiləsinin 

adı axsaq keçi kimi tərcümə olunur. 

Astara rayonunda «Kələ Dəhnə» kəndi vardır, yerli abori-

genlərin dilində adlandırılmışdır. Daha bir neçə nümunə göstə-

rək. Məsələn, Astara – ulduz, Separadi – Se+para+di – üç para-

kənd, Biləsuvar – belə suvar – bel+ə+suvar – belə, kurəyə al-

maq, götürmək, belə minmək, mindirilmək, məsələn, şalla uşağı 

belinə bağlamaq, yaxud kimi isə belinə, kürəyinə almaq. Belə 

nümunələr saysız-hesabsızdır. 

Kələ Gümürə aparan və oradan çıxan yollara qayıdaq. 

Meydungəhdən sol tərəfə daha bir yol Kunçal, Uqah, 

Haciskəndər, Çaraq (Çıraq) kəndinə, məşhur Çaraq Qalaya, 

Məşrif kəndinə tərəf, burada haçalanan bir yol isə Zağlı və Çinar 

tərəfə geriyə və ya əks istiqamətdə üzüaşağı Düz Biliciyə və 

Şabrana, digəri isə Gilgilçaydan keçərək Sədan kəndinə və Siyə-

zən şəhərinə aparır. 

Sol tərəfə gedən daha bir yol isə Subiyə nohurun üst 

tərəfindən keçərək, üzüaşağı Ərəb Dəhnə və ya Küşkə (küçügə) 
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Dəhnə kəndinə aparır. El arasında bu yola Sinehinəray, yəni sərt 

dağ döşü ilə enən piyada yol da deyirlər. 

Salamdərəyidən Mehdungəhə gəldiyim yoldan başqa əks 

tərəfə bir yol sağa – Gərdəniyə, Surxənohura, Kundahara, Mar-

xala (Üşüqünə), oradan Xari Şəhərgaha, ikinci yol üzbəüz dağın 

quzey döşü ilə Zeyvəyə, üçüncüsü bu dağın güney döşü ilə Yurd 

Surraya, daha sonra Ördüc kəndinə və Qonaqkəndə aparır. 

Salamdərəyidən daha bir yol Mehdungəhin alt tərəfi ilə sola tərəf 

Sidüsməyə, Yetəqxərə, Çaaraha, Gümürə (Kələ Gümür mahalının 

mərkəzi kəndi Gümür adlanır), oradan isə, daha aşağı, başqa yolla 

yenidən Ördüc və Qonaqkəndə, digəri isə aşağı Kələ Dəhnəyə, 

daha bir yol ayrıcı – Dəhnədən gələn yolla yenidən Ördücə, daha 

sonra Dəhnəyə çatmamış ayrılan yolla Püçüxə gedir. 

Gümür Ördüc yolu Qonaqkənd aşırımında haçalanır. Bu 

yollardan biri Dərəgəndov – Qonaqkənd – Cimi – Quba istiqa-

mətində bu yolda olan başqa kəndlərə, digəri isə əks istiqamətdə 

Dərə Baba amu – Püçüx istiqamətinə aparır. Püçüxdən Kələ 

Dəhnəyə iki yol, Şeyx İbadəddin, Şeyx Əzizəddin babaların 

türbəsinə, yuxarı əks istiqamətdə isə Sər Mərcana və Kələ Kuha 

yollar ayrılır. Kələ Dəhnəyə gedən aşağı yol çay vadilərinə enir 

və burada hər vadi üzrə Kələ Dəhnədən Ördücə və Gümürə 

qayıdan yuxarıda söylədiyimiz yollarla qovuşur. Dərə Baba 

amudan axan su öz mənbəyini Sər Mərcan və Kələ Kuh meşə-

lərindəki bulaqlardan alır. Sine Pirdən keçən yuxarı yol da Kələ 

Dəhnəyə aparır. Bu yol həm də Kələ Gümürlülərin kəramət-

lərinə iman gətirdikləri inanc yeri olan ulu babalarının türbələri 

yerləşən ziyarətgaha da aparır. 

Dəhne Gümürdən də Kələ Gümürün digər yaşayış məntə-

qələrinə və daha uzaqlara aparan yollar mövcuddur. Kələkuh və 

Qoytər dağlarının arasından axan Dəhnə çayının mənbəyinə 

doğru üzüyuxarı çayın içi ilə tez-tez çaya enib-qalxan sərt dağ 

cığırı ilə Xəşü Dəhnəsinə, Xəşü istisuyuna, Xəşü kəndinin özü-

nə, Dəhnə çayının (Gilgilçayın əsas qolu) mənsəbi istiqamətində 

Malaqani Əsyo (sel aparana, yaxın keçmişə qədər Malaqan 
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dəyirmanının yerləşdiyi ərazi) adlanan çay qovuşan yerdən 

Püçüxə, Ördücə, Gümürə, Nohuraya və Künçala, bir az daha çay 

aşağı vadi ilə gedən yolla Dəhne Ərəbə və burada Dəhnə çaya 

qovuşan istisu çayı ilə üzüyuxarı Xaltun istisuyuna, Çuxura 

Zəmiyə, Xaltunə, Altıağaca və Şamaxıya, Dəhne Ərəbdən çay 

aşağı isə, sol tərəfə Künçala, Üqəhə, Haciskəndərə, Calğana, 

Məşrifə, Qalaaltı sanatoriyasına, sağ tərəfə Dağ Quşçuya və 

Xızıya, düz yolla Siyəzənə, Şabrana və Bakıya getmək olar. 

Dəhnə-Siyəzən yolu çay içi ilə təxminən 50 km-ə yaxındır. 

Əslində, bunlara müasir mənada yol demək heç doğru da 

deyildir. Bir vaxtlar bu yollarla at və ulaqla, ya da sadəcə piyada 

get-gəl olub. İndi isə yalnız yay aylarında yollar quru olanda və 

çaylarda sel olmayanda Dəhnə-Püçüx-Qonaqkənd yolu ilə 

Qubaya və Dəhne Gümür-Dəhne Ərəb yolu ilə isə Siyəzənə yük 

maşınları ilə getmək olar. Rentabelliyi az hesab edilən bu 

yerlərə müasir yolların çəkilişi xəyal olaraq qalır… 

Kələ Gümürün keçmiş yaşayış məntəqələrini birləşdirən 

yollar-cığırlar barədə məlumatın daxil edilməsindən əsas məq-

səd Kələ Gümürün tarixi coğrafiyası barədə mümkün qədər ay-

dın və müfəssəl təsəvvür yaradılmasından ibarət idi.  

 Bu yolları sadalamaqla Kələ Gümürün xəritəsini cızmaq 

istədim. Bəlkə bir az artırdım, bəlkə bir az azaltdım, bilmirəm, 

dəqiq sərhədlərə varmadım. Amma onu bilirəm ki, Kələ Gümü-

rün xəritəsi təkcə bu yolçusuz itən yollarla, müsafirsiz közər-

məyən ocaqlarla bitmir. Gümürün xəritəsi rəsmi əhatə etdiyi 

torpaq sahəsi, yer səthi ilə də bitmir. Gümürün həqiqi xəritəsi 

ərazi anlayışının hüdudlarından aşır, bu xəritə ədəb-ərkanla, ürf-

adətlə torpaqdan-müstəvidən baş qaldırıb ərşə kimi fəzaya pər-

vazlanır, Allah dərgahına kimi ucalır. Bu əngin fəzalardan, bu 

ucalıqdan söz açmaq istəyi baş qaldırıb içimdə! Bunu bacarsam, 

yalnız bəlkə onda qəlbimdə rənglədiyim Kələ Gümür xəritəsini 

qismən də olsa nümayiş etdirə bilərəm. 

Kələ Gümürdən söz açmaq şərəfli olduğu qədər də çox 

ağırdır. Gümür və Gümürlü anlayışları sadəcə bir kəlməyə sığ-
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mır. Bu anlayışların hər biri çox geniş məfhumları əhatə edir. 

Gümür – fəlsəfədir, psixologiyadır, özünəməxsus həyat tərzidir, 

etnik toplumdur, öz fərqli adət-ənənələri vardır, irsi vardır, müx-

təlif sahələri baxımından bir kateqoriyadır, folklor vahididir. 

Məsələn, «İçərişəhər» anlayışı bir kateqoriya, bir vahid olduğu 

kimi, «Gümür» də həmin prizmadan baxılanda özündə özünə-

məxsus dəyərlər əks etdirir. Məsələn, təkcə bir nümunə, «əl 

öpmək» adəti bütün SSRİ məkanında təkcə bu əyalətdə mövcud 

olub və Gümürün belə özəllikləri kifayət qədər çoxdur… Bir 

sözlə, Gümür, Gümürlü fenomenləri elmi-tədqiqata cəlb olun-

malı tədqiqat predmetləridir… 

Hesab edirəm ki, həmişə hər kəsin içindən öz kəndi barədə 

söz demək keçir. Uşaqlıq xatirələrini danışmaq istəyi də buradan 

gəlir. Paralel axtarmaq, müqayisə aparmaq niyyətindən çox 

uzağam, amma necə ki, ustad Şəhriyar təkrarolunmaz «Heydər 

babaya salam»ını yazdı, mənim də həmişə öz kəndim barədə 

yazmaq keçirdi içimdən… 

 

   Yol tapa bilmədim duman əlindən, 

   Dincliyim olmadı yaman əlindən, 

   Daha bezmişəm mən güman əlindən, 

   Gümanlar gerçəyə çevriləydi kaş, 

   Gümürüm yenidən dirçələydi kaş!.. 

 

 

Nədənsə tərcümədə verilmiĢ Kələ Gümür toponimləri 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi çox təəssüf ki, Kələ Gümür 

toponimləri və digər onomastik vahidləri tat dilinin yerli ləhcə-

sində deyil, uğursuz tərcümə edilərək rəsmiləşdirilmişdir. Sovet-

lər əyyamında bunun xüsusi məqsədlə edildiyi şübhə doğurmur. 

Xalqları soy kökündən hər vasitə ilə qoparıb, bu kök üstündə 

heç vaxt calaq tutmayacaq qeyri-real köksüz sovet xalqı yarat-

maq proqramı uğursuzluqla bitdi. Ona görə çox təəssüf ki, ilkin 
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tat dilində verilmiş adlar yavaş-yavaş yaddaşlardan silinib gedir 

və onlar tat dilində olduğu kimi doğru-düzgün yazıya alınmasa, 

yaddaşlardan və beləliklə ümumiyyətlə tarixdən silinəcək!.. 

Bu boşluğu qismən də olsa, aradan qaldırmaq üçün Kələ 

Gümürün hələ də yaddaşlardan silinməyən bəzi toponimləri 

(yer-yurd adları) barədə məlumat veririk. 

1) Kələ Gümür – azəricəyə «Böyük Gümür» kimi tərcümə 

olunur. Kiçik mahal kimi XVII əsrdən mövcudluğu barədə mə-

lumatlar vardır. Bir neçə kənddən – yaşayış məskənindən ibarət-

dir: Gümür, Nohura, Dəhne Gümür, Dəhne Ərəb, Çinar, Sidüş-

mə, Çaaraha, Yetəqxər, Püçüx, Sər Mərcan, Ördüc.  Bəzən 

Çaaraha, Sidüşmə və Yetəqxəri bir kəndin, Sidüşmənin məhəllə-

ləri də hesab edirlər. Ördüc kəndi Kələ Gümür mahalının ərazi-

sinə düşsə də, camaatı Kələ Gümürlülər deyildir.  

2) Gümür – Kələ Gümür ərazisində ən böyük kənddir, ma-

halın qeyri-rəsmi mərkəzidir, belə demək mümkünsə. «Gümür» 

sözünün etimologiyası barədə isə yekdil bir fikir yoxdur. Kəndin 

landşaftı yamaclardan, dərələrdən, təpələrdən, dağ silsilələrin-

dən ibarətdir. «Gümür» toponiminin Gümürün landşaftı ilə əla-

qəsi barədə müəyyən fikirlər mövcuddur. Lakin bu versiyaların 

heç biri elmi şəkildə əsaslandırılmamışdır. Bunlardan bir neçəsi 

ilə tanış olaq. «Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti-

nin birinci cildində «Gümür» toponimi ilə bağlı aşağıdakı məlu-

matlar toplanmışdır. (11). 

«Gömür: hidronim, sadə. 1. Şahbuz rayonu ərazisində mi-

neral bulaqlar. Soyuq, şor-turş sulu (Narzan tipli) 7 bulaqdır;    

2. Şahbuz rayonunda çay. Naxçıvan çayının sol qoludur. Güclü 

sel hadisələri baş verir; Quba rayonu ərazisində çay. 

Hidronimlər «pik», «zirvə», «hündürlükdə olan yer» mə-

nalı «gömür» (Kömür/Gümür/Qomur/Qumur variantlarında da 

qeydə alınmışdır) sözündəndir. Bu coğrafi obyektlərin hamısı 

yüksəklikdə yerləşir». (11; 206). 
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Bu məlumat barədə onu deyə bilərik ki, Quba rayonu əra-

zisində Gömür çayı mövcud deyildir. «Gömür» sözünün qeyd 

edilən mənalarını verdiyi isə təsdiq olunmamışdır. 

«Gömür: oykonim, sadə. Şahbuz rayonunun eyni adlı inzi-

bati ərazi vahidində kənd. Orta dağlıq ərazidədir. Oykonim «dağ 

başında, hündürlükdə olan yer» mənasındadır». (11; 206). 

«Gömüratan: hidronim, mürəkkəb. Abşeron yarımadasının 

şimal-qərbində şor sulu göl. Hidronim «Gömür çayı tökülən 

göl» deməkdir». (11; 206). 

«Gömürdağ oronimi, mürəkkəb. 1. Kəlbəcər rayonunun 

qərb hissəsində dağ. İstisu qəsəbəsi yaxınlığındadır. Hündürlüyü 

3037 metrdir. Vulkan mənşəlidir; 2. Zəngəzur silsiləsinin mər-

kəzi hissəsində dağ. Naxçıvanla Ermənistan sərhədində Qarıcıq 

dağından şimaldadır. Hündürlüyü 3364 metrdir. Oronimlər Kö-

mürdağ variantında da qeydə alındığından tədqiqatçılar çox vaxt 

bu dağları kömürlə (yanacaq) əlaqələndirirlər. Əslində, bu oro-

nimlər «pik, zirvə» mənası ilə bağlıdır və bunu həmin coğrafi 

obyektlərin malik olduğu yüksəklik də təsdiq edir». (11; 206). 

«Gömürdəhnə oykonimi, mürəkkəb. Quba rayonunun Qo-

naqkənd inzibati ərazi vahidində kənd, Kömürçayın sahilində, 

dağətəyi ərazidədir. Kənd əvvəllər Dəhnə adlanırdı. Yaşayış 

məntəqəsi Gömürçayın düzənə çıxdığı ağız hissədə salınmışdır. 

Oykonim Gömür (çayın) adı və Dəhnə (çayın dar yerdən axaraq 

düzənə çıxdığı sahə, ağız) komponentlərindən düzəlib, «Gömür-

çayın dəhnəsi» mənasındadır». (11; 206). 

Bu məlumatda bir neçə səhv vardır. Əvvəla, eyni çayın adı 

həm Kömürçay, həm də Gömürçay ola bilməz. İkinci, haqqında 

söhbət gedən çayın adı bunlardan heç biri deyildir. Gilgilçayın 

qollarından biri olan bu çay yerlilər arasında «Arkare Dəhnə», 

yəni «Dəhnə çayı» adlanır. Üçüncü, kəndin adının izahı tama-

milə səhvdir. Əvvəlki «Dəhnə»nin sonradan «Gömür Dəhnə» 

adlandırılmasının səbəbi Quba rayonunda daha bir neçə Dəhnə 

kəndi ilə qarışıq salınmaması məqsədi ilə belə adlandırılmışdır. 

Daha iki kənd Qrız Dəhnə və Dəhnə Püstəqasım adlanır. Bu 
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adlar təsadüfi seçilməmişdir. «Gömürdəhnə» Kələ Gümürün 

Dəhnəsi, «Qrızdəhnə» Böyük Qrızın Dəhnəsi, Dəhnə Püstəqa-

sım isə Püstəqasımın Dəhnəsi kimi adlandırılmışdır. Qeyd edək 

ki, «Dəhnə» adlı kəndlər Şəki rayonunda da mövcuddur. Dör-

düncü, «dəhnə» komponentinin izahı da düzgün verilməmişdir. 

«Dəhnə» termininin baş arx və ya baş arxa suyu yönəltmək üçün 

çayın qarşısına çəkilən bənd mənalarında işlədildiyi hər kəsə 

məlum faktdır. 

«Gömürlüdağ oronimi, mürəkkəb. Şərur rayonu ərazisində 

dağ. Rayonun şimalında, Ermənistanla sərhəddədir. Hündürlüyü 

2064 metrdir. Oronim «zirvəli dağ mənasındadır» (11, səh. 206-

207). 

«Gümürgöy oronimi, mürəkkəb. Lerik rayonunda dağ. 

Talış silsiləsinin zirvəsidir. Hündürlüyü 2494 metrdir. Oronim 

gümür (gömür sözünün yerli tələffüz formasıdır, «dağ başında 

dar yarğanlı, uçurumlu yer» deməkdir) və talış dilindəki kuy 

(dağ) komponentlərindən düzəlib, «dar yarğanlı dağ» mənasın-

dadır» (11, səh.214). 

Göründüyü kimi, «Gümür» toponimi barədə yekdil fikir 

mövcud deyildir. Yuxarıdakı məlumatlarda söylənilənlər isə, 

təsdiqini tapmamış fərziyyələrdən başqa bir şey deyildir. 

Bəzi versiyaları da bölüşmək istəyirik. Yadımdadır ki, 

anam «güm-gümə» ifadəsini işlədirdi. Çox qəmli-qəmli, bəlkə 

elə «qəmli» sözü də «güm-gümə» sözündəndir, kim bilir, ağlam-

sınaraq, narın-narın, həzin-həzin, xısın-xısın, için-için, həyaya 

boğulub səsini kimsə eşitməsin deyə az qala səsini içinə çəkib 

astaca, ağır-ağır, ürəyi sızladan qəlb yanğısı ilə oxumaq-ağla-

maqdır güm-gümə, mənası və mahiyyəti etibarilə. «Gümürlən-

mək» də bu sözdəndir. Bu fikrin doğruluğuna əvvəllər bir qədər 

ehtiyatla yanaşsam da, televiziya verilişlərinin birində onu eşit-

məyim qənaətimdə doğru olduğumu bir daha təsdiq etdi. Bir 

axşam (11.07.2009) İctimai televiziya kanalında ustad aşıq Avdı 

Qaymaqlının (İncədərəli) – «İncəgülü» aşıq havasının müəllifi-

nin 100 illik yubileyi münasibətilə məclis keçirilirdi. Çıxış edən-
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lərdən biri, səhv etmirəmsə, aşıq Cahangir Gədəbəyli idi, dedi: - 

«Getmişdim Avdı babanı ziyarət etməyə. Çox yaşlı vaxtı idi. 

Gördüm ki, oturub bir qəmli saz havasında, deyəsən «İbrahimi» 

üstündə ağır-ağır, asta-asta gümürlənir!» Eşitdiyim bu söz 

Azərbaycan türklərinin bir çoxunun, ya da heç olmazsa, Tovuz, 

Qazax, Ağstafalıların, İncədərəlilərin, Aveylilərin leksikonunda 

bəlkə də tez-tez işlətdikləri adi bir sözdür. Amma mənim üçün 

nadir hallarda eşitdiyim xoş bir tapıntı idi. Bu söz mənə 

Gümürümü xatırlatdı. Həm də yuxarıda qeyd etdiyim kimi, tikiş 

maşınında işləyən anamın həzin gümgüməsini xatırlatdı. Bey-

nimdən ilk keçən Gümür və «gümgümə» sözlərinin məna bağlı-

lığı barədə düşündüm. 

Şair Akif Səməd «qımqıma» kimi işlədir Gümürlülərin 

«güm-gümə» kimi işlətdiyi bu sözü. (5; 36). Akif də İncədərə, 

Avey tərəflərdəndir. 

Bütün bunlar «Gümür» sözünün etimologiyası barədə 

daha bir versiya irəli sürməyə əsas yaradır. Güm-gümə, qım-

qıma, gümürlənmə – bütün bunlar Kələ Gümürün hər dağ dö-

şündə biri və ya bir neçəsi çıxan büllur bulaqların, bu bulaqlar-

dan qidalanan saf, təmiz sulu çayların hər fəsildə bu fəslin xüsu-

siyyətlərinə uyğun olaraq suyunun şırıltısının yaratdığı əsrarən-

giz, bəzən həzin və şən, bəzən qəmli, nisgilli laylalarından, 

Gümür tatlarının və qaqauzların dediyi kimi, mənilərdən 

(mahnılardan) baş alıb gəlmirmi? «Gümür» sözü bu mənilərlə 

həmahəng səslənmirmi? Bəlkə bu torpağın gələcəyinə nigaran 

suların gümgüməsindən doğulub «Gümür»? Bəlkə bu səslə, bu 

ahənglə oxuyan bulaqların, aydın, duru, saf, nur çeşməli suların 

torpağıdır Gümür!? Kim bilir?! 

Daha bir versiya. Bəlkə gömmək sözündəndir «Gümür» 

toponimi; gömmək, gömdürmək, hopmaq, hopdurmaq, basdır-

maq, udmaq. Bataqlıq çox şeyi özünə, içinə çəkib udduğu kimi, 

Gümür torpağı da sinəsində göz-göz olub yerdən çıxan irili-

xırdalı bulaqların suyunu bir az aralıda özünə hopdurur, sular 

torpağa gömür, sular udulur, suları gömürür özündə, udur. 
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Başqa sözlə, su bu torpaqlarda gömür, torpaq suyu özünə 

gömürür, gömdürür. Təsadüfi deyildir ki, Kələ Gümürün dağ 

döşlərində hər addımda torpaq axınları, uçqunları, sürüşmələri – 

marxallar baş alıb gedir. Bu təbiət hadisəsi, ümumiyyətlə, sula-

rın torpağa gömdüyü, yerin üstü ilə axıb getmədiyi ərazilərə xas 

olan haldır. Təsadüfi deyildir ki, Gümürdə və Şəki rayonunda 

«marxal» adlanan yerlər mövcuddur.  

Novruz Bayramoğlu bu toponimi hər tərəfi açıq yer kimi 

izah edir. Mənə belə gəlir ki, Çaaraha toponimi ilə qarışdırır. 

Daha bir versiya, «Gümür» bəlkə yuxulayır, yatır, mürgü-

ləyir, mürgü vurur anlayışları ilə bağlıdır. Bəlkə də… murğu sö-

zündəndir «Gümür» toponimi... Kim bilir... 

Ermənistandakı keçmiş Leninakanın əsl adı «Gümrü»dür.  

Sabir əmi (Sabir Hacəhməd oğlu – A.G.) deyir ki, Dağıs-

tanda Gümür kəndində toy aparıb və orada yaşayanlar, bizim 

Kələ Gümürdən köçüb gedənlərdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək 

ki, Hümmət Cavad oğlunun dediyinə görə isə, burada Veysəl 

Qara piri vardır və ziyarətgaha çevrilmişdir. Bu pirin bütün türk 

dünyasında sevilən məşhur Veysəl Qəraninin türbəsi olduğu 

güman edilir. Çox savadlı ilahiyyatçı olan və Veysəl Qərani ya-

radıcılığı ilə yaxın olan Gümürlü Molla Beytullah onun xatirinə 

oğlanlarından birinin adını Veysəlqara qoymuşdur. Ruhları şad 

olsun... 

Lənkəranda «Gömür köy» dağı var. Qeyd etdiyim kimi, 

Şahbuz rayonunda da Gömür kəndi var. Bəzi məlumatlara görə 

Azərbaycanın Oğuz rayonunda da «Gömür» adında kənd vardır. 

Sonda onu əlavə edim ki, «Quba rayonunun kameral 

təsviri» kitabında verilən 1831-ci il siyahıyaalmasının nəticələri-

ni göstərən cədvəllərdə kəndin adı «Gömür» kimi yox, «Gümür» 

kimi verilmişdir və biz də ancaq ikinci variantı məqbul hesab 

edirik. (40; 451). 

3) Cırluq – meşə sahəsidir; cır armud ağacları ilə zən-

gindir. 
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4) Çaaraha – qədim yaşayış məskənidir. Gümürlə Sidüşmə 

kəndləri arasında xarabalıqları son vaxtlara kimi qalırdı. Toponi-

min etimologiyası iki cür izah oluna bilər: a) çaharraha – 

çahar+raha, yəni landşaftına uyğun olaraq dörd tərəfi açıq məna-

sını verir. Doğrudan da, buradan ətrafdakı ərazilərin dörd yanı 

aydın görünür; b) çahar+rah+ha – dörd yol ayrıcı kimi başa dü-

şülür ki, bu da onun yerləşdiyi mövqeyə tamamilə uyğundur. 

Yurd yeri yolların kəsişdiyi ərazidə yerləşir. 

5) Çinar – Kələ Gümürün yaşayış məntəqələrindən biridir. 

Rəsmi sənədlərdə «Çinarlar» kimi qeydə alınmışdır. «Çinarlar» 

oykonimi, sadə. Dəvəçi rayonunun Düz Bilici inzibati ərazi va-

hidində kənd. Dağətəyi ərazidədir. Yaşayış məntəqəsini XVIII 

əsrin sonu – XIX əsrin əvvəllərində Quba qəzasının Gümür kənd 

icmasına mənsub ailələr Çinarlar adlı yerdə əvvəlcə oba kimi 

salmış, sonralar isə daimi yaşayış məntəqəsinə çevirmişlər. 

Oykonim «Çinar ağacı ilə zəngin» deməkdir   (11; 139). 

6) «Dəhnə» - Kələ Gümürün böyük kəndlərindən biridir. 

«Dəhnə» toponimi barədə «Gümür» toponimi barədə bəhs edər-

kən qismən məlumat vermişik. «Dəhnə» toponimi «Dəhnə» hid-

ronimi ilə bağlı yaranmışdır. «Dəhnə» hidronimi isə, «baş qurğu 

– çaydan sugötürən qurğu, çayın düzənliyə çıxan hissəsinin qar-

şısını daş, kol-kos, ağacla (və otla – A.G.) tutmaqla suyu suvar-

ma arxlarına yönəltmək (çıxarmaq) qurğusu» (7; 429). Bəzi 

yerlərdə bu qurğuya bənd də deyirlər. Yeri gəldikcə bu məlu-

matlar daha da zənginləşdiriləcəkdir (11; 156). 

7) Dəhne Ərəb (Ərəb Dəhnə) – Kələ Gümürün yaşayış 

məntəqələrindən biri, kənd adı. Kənd Kiçik Dəhnə də adlanır. 

Q.Cavadova görə vaxtı ilə Azərbaycanı istila etmiş, məskunlaş-

mış və türkləşmiş ərəblər VII əsrdən başlayaraq Quba əyalətlə-

rində də yaşamışlar (18; 34). 

8) Dəhne Gümür (Gümür Dəhnə) – Kələ Gümürün yaşayış 

məntəqələrindən biri. Kənd Kələ Dəhnə də adlanır; Böyük 

Dəhnə deməkdir. 
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9) Dəndəluk – meşə sahəsidir; daha çox dəndə ağacları 

bitir. 

10) Gərdəni – yer adıdır. Gərdən – boyun deməkdir. Land-

şaftdakı yeri at, dəvə, ümumiyyətlə, heyvan boynu formasında-

dır. 

11) Keş cuhurun – yer, yoxuş (?) adıdır. Zağlı kəndindən 

Çinar kəndinə gedən yolun bir hissəsi. Cuhudların, yəni yəhudi-

lərin keşi (?) mənasını verir. Niyə belə adlandırıldığı məlum 

deyildir. «Keş» sözünün mənası «Sərdarkeşi» hidronimi barədə 

məlumatda «keş»in tat dilində dağlıq ərazidə dərələr arasından 

axan kiçik çay» mənasını verdiyi kimi izah olunur. (21; 187). 

İsrafil Şahsuvar oğlunun (61 yaş) versiyasına görə, keş 

adətən meşə ilə örtülü iki dağ (təpə) arasındakı suaxan dərə 

keçidi mənasında işlədilir.  

12) Kələ Əjdaha – Dəhnədə ziyarətgaha və Püçüxə gedən 

yolun üstündə yer adıdır. Torpaq sürüşməsindən sonra alındığı 

güman edilən dağ döşündə düzən yerdir. Niyə belə adlandırıldığı 

məlum deyildir. Bəlkə də hər şeyi qabağına alıb aparan, əjdaha 

kimi vahimə doğuran böyük torpaq sürüşməsinə işarə ilə belə 

adlandırılmışdır. 

13) Kələ Ku(h) – Kələ Gümür ərazisində ən hündür dağ; 

«Böyük dağ» deməkdir. Pir bu dağın döşündə yerləşir. Türbənin 

yeri Gümür kraterinin hər bir qaşından görünür. 

14) Kundahar – Gümürün Gərdəni ərazisində yer adıdır. 

Dağın, daş qayalığın dibi, altı mənasını verir. 

15) Qələe Gürgun – Gümür kəndinin ərazisində yer adıdır. 

Qəl’ə+e+gürg+un – canavarların qalası, canavarların məskəni, 

onların çox olduğu yer mənasını verir. Burada «un» şəkilçisi tat 

dilində həm cəm, həm də mənsubiyyət şəkilçisi kimi işlədilir. 

Tərcümə hər iki hala uyğun gəlir. Etimologiyası həm də «qurd» 

- «qorxmaz» insanların məskəni kimi də izah edilə bilər. 

16) Qərəqəjluq – meşə sahəsidir; daha çox qarağac ağac-

larının çoxluğu ilə fərqlənir. 
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17) Qərəvulxana – Qaravulxana. Kələ Gümür krateri aşı-

rımlarından birinin adıdır. Bəzi rəvayətlərə görə, Əmir Teymur öz 

qoşunu ilə bu yerlərə gəlib çıxmış və həmin yerdə qaravul 

çəkmək üçün əsgərlərini qoyubmuş. Sovetlər dönəmində bu nöqtə 

Qonaqkənd və Dəvəçi rayonlarının sərhəd nişanı olmuşdur. 

18) Qirə Çoruq – Kələ Dəhnə kəndində dağdır, qozbel ça-

rıq deməkdir, səthi formaca çarığı xatırladır. Yeri gəlmişkən 

Bakı-Şamaxı yolunun üst tərəfində «At yalı» adlanan yeni yaşa-

yış sahəsi mövcuddur. Bu yamacın yerləşdiyi ərazi məskunlaş-

mamışdan əvvəl at yalını xatırladırdı. 

19) Qirə sənq – «qozbel, əyilmiş daş» mənasını verir. Bu 

daşın yerləşdiyi ərazidir. Nohura kəndinin ərazisinə yaxındır. 

20) Qir Qabu – dağ adıdır. Bitki örtüyü çox kasıb olan, 

yaxud heç olmayan bu dağ Gümür kəndi ilə Ördüc kəndlərinin 

sahələrini ayırır. 

Yeri gəlmişkən əlavə edək ki, tat dilinin Gümür ləhcəsində 

ku(h), dahar, qir terminlərinin hər üçü dağ mənasında işlədilir. 

Ku(h) daha hündür dağa deyirlər. Adətən daş qayalıqlardan 

ibarət dağa «dahar», gil süxurlarından ibarət dağa isə «qir» 

deyirlər. «Qir» sözünün cəm halı olan «qiira» termini yal, yallar 

kimi dağ silsiləsi mənasını verir ki, bunlar da hündürlüyü ku(h) 

və gödük, yəni gədik, təpəlik arasında dəyişən yer səthi landşaf-

tıdır. Bu landşaftda dağ yamacları «gəmrəha» adlanır. 

21) Qootər və ya Qoytər – dağ adıdır. Kələ Dəhnə kəndinin 

ərazisi ilə Xaltun torpaqlarının sərhəddidir. Dəhnə çayı ilə Xaltun 

istisu çaylarının sularının zaman-zaman yuyub əmələ gətirdiyi 

yarğanlardan ibarətdir. Dəhnə çaya tərəfi meşə ilə örtülüdür. 

22) Məçidi – Nohura kəndinin yaxınlığında Çinar-Gümür 

yolunun üstündə yer adıdır. «Məscid» sözündəndir. Niyə belə 

adlandırıldığı məlum deyildir. 

23) Nohura – Kələ Gümürün böyük yaşayış məntəqələrin-

dən biri olmuşdur. Bəzi versiyalara görə keçmiş adı Yaylaqkənd 

(100) imiş. Yaşayış məntəqəsi Kələ Gümürün Dəhnə kəndindən 

XVIII əsrin sonları – XIX əsrin əvvəllərində ayrılmış ailələrin 
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öz yaylaq yerlərində daimi məskunlaşması nəticəsində yaran-

mışdır. Rəsmi mənbələrdə tat dilindən tərcümədə «Nohurlar» 

kimi işlədilir (12; 137). 

24)  Ördüc – Kələ Gümür ərazisində yaşayış məntəqəsidir. 

«Ördüc oykonimi, sadə. Quba rayonunun Qonaqkənd qəsəbə 

inzibati ərazi vahidində kənd. Gilgilçayın qolu sahilində, Baş 

Qafqaz silsiləsinin yamacındadır. Əsl adı Ördüccədir. Orduc va-

riantında da qeydə alınmışdır. Yaşayış məntəqəsini Qonaqkənd-

dən çıxmış ailələr Ördüccə adlı yerdə salmışlar. Keçmişdə Ör-

dücqışlaq da adlanmışdır. Yerli əhalinin dilində (tat – A.G.) ör-

düc ardıc ağacına deyilir. Oykonim «ardıc ağacı bitən yer» mə-

nasındadır. Kənd, həqiqətən də, ardıc meşəsi yaxınlığındadır» 

(12; 149). 

25) Püçüx – Kələ Gümürün yaşayış məntəqələrindən biri-

dir. Rəsmi sənədlərdə «Puçuq» kimi qeydə alınmışdır. «Puçuq» 

oykonimi, sadə. Quba rayonunun Qonaqkənd inzibati ərazi vahi-

dində kənd. Dağətəyi ərazidədir. Keçmiş adı Puçuqqışlaq ol-

muşdur. Yaşayış məntəqəsini XVIII əsrin sonları – XIX əsrin 

əvvəllərində Quba qəzasının Gümür kənd icmasına mənsub ailə-

lər onlara məxsus qışlaq yerində salmışlar. Sonralar toponimin 

tərkibindəki qışlaq sözü ixtisar edilmişdir. Toponimiyada puçuq 

(pucuq) puşuq «əkinə yararlı olmayan sahə», «örüş sahəsi» mə-

nalarını bildirir (12; 163). 

26) Salamdərəhi və ya salamdərəyi – salam verilən yer 

deməkdir; salam dadən, salam darən ifadələri ilə bağlıdır. 

«Dərə» sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Belə salamdərəyilər Kələ Gümür ərazisində bir neçə xüsu-

si yerdə mövcuddur. Bu yerlərə yaxınlaşan hər kəs orada nişan 

yeri kimi toplanmış daş qalağının üstünə daha bir kiçik daş əlavə 

edir ki, bu yer məlum qalsın, itib getməsin. Kələ Gümürlülərin 

hər biri bu daş kurqanların nə üçün yığıldığının səbəbini, onların 

təyinatını çox yaxşı bilirlər. Bu daş kurqanları Kələ Gümürlü-

lərin inanc yeri, böyük övliya olan kəramətli babalarının türbə-

ləri yerləşən Pirin ilk göründüyü yol kənarlarında yerləşir. Bura 
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çatan hər yolçu Pirə salam verir, dua edir, fatihə surəsini oxuyur, 

Salavat çevirir, Allaha səcdəyə gedir, torpağı və ya bu daş kur-

qanını öpür. Budur Kələ Gümürlülərin ulu babalarına ehtiramı! 

Bu daş yığımları əski moğol daş yığımlarını – kurqanlarını 

xatırladır. Bu moğol – türk adəti olduğu kimi Gümür türklərində 

bu günə kimi qorunub saxlanılır. 

Yeri gəlmişkən, daha bir qədim moğol – türk adəti də 

Gümürlülər arasında saxlanılır: məğlub güləşçi qalibin yerə 

paralel tutulmuş sağ qolunun, - oxuyun: sağ qolundakı qılıncı-

nın, - qoltuğunun altından keçməlidir. 

Daha bir nümunə: məlum olur ki, Teymur, Tömür – Temir 

– Demir – Dəmir, həmçinin Dənyar və Sədrəddin qədim moğol-

türk adlarıdır.  

27) Sər Mərcan – Kələ Gümürün yaşayış məntəqələrindən 

biri. Dağ döşündəki meşə talasında yerləşir. «Mərcan başı», 

«Mərcanın üstü, üst tərəfi» mənasında işlədilir. Bəzən «dənizin 

mərcan sularında qərq olmaq» ifadəsi işlədilir. Buradan yurd 

yerinin adının «mərcan suların», «mərcan bulaqların» baş tərəfi, 

üst tərəfi kimi etimologiyası ola biləcəyi versiyası yaranır. 

28) Si Dahar – dağ adıdır. «Qara qaya» kimi tərcümə 

olunur. Əlavə edək ki, «dahar» toponimi həm «dağ», həm də 

«qaya» kimi tərcümə olunur. 

29) Sidüşmə – Kələ Gümürdə yaşayış məskənidir; «qara 

bulaq» deməkdir» siyəh, siyah və «düşmə» - bulaq sözlərin-

dəndir. 

30) Şəhərgəh – Gümürdə qədim yaşayış məskəni; 

şəhər+gah – şəhər yeri mənasında işlədilir. Şərgə və ya şərgəh 

kimi işlədilməsi tamamilə yanlışdır. «Şər yeri» mənasını 

verdiyindən bu şəkildə işlədilməyi səhvdir, fikirləri haçalamaq 

kimi məkrli cəhddən başqa bir şey deyildir. Bura ocaq kimi 

ziyarətə gəlir, Allahın adına qurbanlar kəsirlər. Şər yerində heç 

kim qurban kəsməz. Bu ehkamdır! Toponimin etimologiyasının 

yeganə izahı vardır: şəhər (!) yeri – qədim yaşayış məskəni! 
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31) Taxtakörpü – Kələ Gümürün qışlaq sahələridir; 

Toponim Şabran şəhərinin girəcəyində Dərəçayın üstündən 

salınmış ilkin taxta körpü ilə bağlı yaranmışdır. Bu körpünün 

ətrafındakı əraziləri əhatə edir. Sonralar daimi yaşayış 

məskəninə çevrilmişdir. 

32) Təxtəha – meşəlik və ya kolluq yer səthində süni və ya 

təbii talalar, səthi hamar yamaclar. 

33) Yesürgi – Yek+Sürg sözlərindən yaranmış mürəkkəb 

toponimdir. «Təkbuynuzlu» mənasını verir. Kələ Gümür 

kraterində dağ yamacıdır. Nohura kəndinin üst tərəfində yerləşir. 

34) Yetəqxər – Sidüşmədə məhəllə adıdır; «eşşək yatağı» 

deməkdir. 

35) Yurd Qazan – Kələ Gümür kraterinin qaşlarından 

birinin adıdır. Nohuradan kraterin iç tərəfinə aşırımda Kunçala 

tərəfdir. Qədim yurd yeridir; etimologiyası barədə onu deyə 

bilərik ki, yurd (yeri) qazımaq, yaxud məişət aləti olan 

«qazan»la bağlı olması versiyalarını dərhal rədd edirik. Etno-

toponim kimi yaranmasının Qazan (kazan) tatarlarının yürüşü və 

istilası ilə bağlı olması versiyalarına daha çox üstünlük versək 

də, onun təsdiqi məsələsi açıq qalır. Xüsusi araşdırılması və 

tədqiqini gözləyir.  

36) Yurd Surra – Gümür kraterinin qaşlarından birinin 

adıdır. Ördücə aparan dağ silsiləsindədir. «Surra» toponiminə 

Azərbaycan ərazisinin bir neçə regionunda rast gəlmək olur. 

Hesab edirik ki, etno-toponim kimi tayfa adı ilə bağlı 

yaranmışdır. «Surra-Şabran və Sabirabad rayonlarında kənd adı. 

Tədqiqatçılara görə, sor-sor (sur-sur) adlı türkdilli tayfanın 

məskən saldığı kəndlərdir. Bu tayfa XIII əsrdə Orta Asiyadan 

Azərbaycana köçürülmüş tayfalardan hesab olunur. Əvvəlcə 

Kürün Şirvan sahillərində yerləşmişlər. 1739-cu ildə Nadir şah 

tərəfindən onların bir hissəsi ləzgilərin basqınlarına qarşı şimali-

şərqi Azərbaycana köçürülmüşdür. Bu toponim də bu köçürülmə 

ilə bağlı ola bilər (17; 23).  
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 Yurd Surrada meşə kənarında dəmyə yetişdirilən Gümür 

kartofu tamı, məhsuldarlığı və keyfiyyəti ilə Gədəbəyin məşhur 

«Ağ gül» kartof növü ilə rəqabət apara bilərdi.  

 

Azərbaycanın bəzi toponimlərinin etimologiyası barədə 

versiyalar 

 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın digər ərazilərində də 

etimologiyası tat dilində izah olunan bir çox toponimlər (yer 

adları) və digər onomastik vahidlər (xüsusi adlar) mövcuddur. 

Onların bəziləri ilə sizi tanış edirik. 

1) Abşeron – Ab+şeron – Ab+şoran – Ab+şor+an – şor 

sulu məkan, yer mənasında. 

2) Amburan – Bakıda dəniz sahilində Bilgəh kəndi 

yaxınlığında burun (Sahil landşaftlı) adı; əmburun (armud); 

armuda oxşarlığına və ya orada armud ağacı bitdiyinə görə.  

3) Azərbaycan – azər+bə+can – canında od olan, 

torpağından (canından) od çıxan məkan, yer.  

Bu versiyaya söykənərək söyləmək olar ki, Azərbaycan 

xalqını azərlər (diqqət: farssayağı azərilər yox, məhz azərlər), 

yəni azər-odlar yurdundan olanlar, odlar yurdunun məskunları, 

orada yaşayanlar, başqa sözlə, azər türkləri; onların danışıq ana 

dilini isə, azər dili, yəni, azər türkcəsi adlandırmaq tamamilə 

məntiqə uyğundur. Təsadüfi deyildir ki, Rusiyada yaşayan ruslar 

Azərbaycandan olan miqrantları məhz «azerı» adlandııırırlar. Bu 

söz rus dilində «azer» - azər sözünün cəm formasıdır. Burada 

«ı» şəkilçisi cəm şəkilçisidir. Bu söz azərbaycancaya «azərlər» 

kimi tərcümə olunur. 

4) Badamdar (Bakıda yaşayış sahəsi) – Badam ağacı. 

5) Bakı – baku – bə-ku – bə-kuh; dağın, təpənin üstündə 

yerləşən yer, yaşayış məskəni. Bu versiyanı söyləmək üçün 

P.Vereşaginin 1872-ci ildə çəkdiyi «Bakının dənizdən 

görünüşü» rəsminə baxmaq kifayətdir (14; 62). 
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6) Balaxanı – Bakıda kənd adı; kiçik, bala, balaca ev 

mənasında. 

7) Bülbülə – Bakıda kənd; Bilbila – Pılpıla sözündəndir, 

palçıqlı, palçıq qaynayan yer mənasını verir. 

8) Çiləgir – Xaçmaz rayonunda kənd. Çilə+gir – çilə tutan, 

qırx saxlayan deməkdir. Yeri gəlmişkən, Kələ çilə (Böyük çillə), 

xürdə çülləha (kiçik, xırda çilə) sözləri də «Çilə» kökündəndir. 

9) Dərəgəndo (Qonaqkənd) – dərə-gənd-o(v) və ya ob – 

şirin Sulu dərə, şirin su dərəsi. 

10) Dərnəgül – dərinəgül – dərin+ə+göl – dərin göl, bir 

vaxtlar burada dərin gölün (gölməçənin) olması ilə yarana 

bilərdi. 

11) Gəndab (Şabran rayonunda kənd) – tatca – gəndo– 

gənd+av – qənd+ab (şirin su). 

12) Gömürköy (Lənkəran rayonu, dağ adı) – Gömür+köy 

– Gömür+kü – Gömür+kuh. 

13) Gürgan – Bakıda kənd adı – canavarlar, qurdlar 

məskəni kimi tərcümə olunur, qoçaqların, igidlərin məskəni 

mənasında. gürg+an – canavar, qurd+məkan göstərən «an» 

şəkilçisi, bu şəkilçi cəm şəkilçisi kimi də işlədilir. Ona görə də, 

həqiqi mənada canavarlar və ya qurdların məskunlaşdığı yer, 

məkan və ya məcazi mənada: canavar kimi, qurd kimi qoçaq 

insanların məskəni kimi də tərcümə edilə bilər. Əlavə edək ki, 

«gürgani» buğda sortu da bu məkanın adi ilə bağlıdır. Müqayisə 

üçün mərdan – mərd+an – mərdlər, mərd adamlar. 

14) Xaçmaz (inzibati ərazi vahidi, rayon mərkəzi), 

«Xacamaz» tat dilində «qoz» deməkdir. Bu rayonda salınma qoz 

meşələri vardır. Xacamaz – Xaçamaz – Xaçmaz; «a» hərfi itir, c 

 ç transmilyasiya olur. (2); (3).  

15) Xırdalan – Abşeron rayonunda şəhər – iki versiya: 

1) Xır+dalan, bəzi regionlarda ləkə xır da deyirlər. 

2) Xırdalan – Xürdalan – xürd+dalan, tatca sınıq dalan, 

köhnə kiçik tikili, dam mənasında. 2-ci versiyanı daha etibarlı 

hesab edirik. 
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16) Xişkədar – Xızı rayonunda inzibati ərazi vahidi, kənd 

adı; xişk+ə+dar – quru ağac. 

17) Kəlbəcər – 1) gəl+becər; qaratorpaq mənasında, 

becərmək üçün münbit torpaq, yer mənasında. 2) Kəl haradadır 

mənasında. 

18) Kələki (Naxçıvanın Ordubad rayonunda yaşayış 

məntəqəsi – dağ kəndi), Kələ(hə)+ki – böyük dağ. 

19) Kunçal (Şabran rayonunda kənd) – kun+çal, quyunun 

dibi mənasında. 

20) Kürdəxanı – Bakıda kənd adı; girdə, dairəvi formada 

tikili ev mənasında. 

21) Qələgəh (Quba, İsmayıllı və Şabran rayonlarında 

kənd) – qala+gah, qala olan yer, qala yeri mənasında. 

22) Ləngəbiz (Ağsu rayonunda dağ silsiləsi) – Ləng+ə+biz 

– Ləng+ə+büz – axsaq keçi. 

23) Maştağa – Meşədi ağa ifadəsindən. 

24) Mərdəkan – mərd+ə+kan; mərd adamların, kişi 

xasiyyət, xarakterli insanların məskəni: 1) həqiqi mənada – ilk 

əvvəl ancaq kişilərin məskunlaşdığı, müvəqqəti qaldığı yer; 2) 

məcazi mənada – mərdlikləri ilə seçilən insanların yaşayış yeri. 

25) Mərəzə (Qobustan rayonunun mərkəzi, yaşayış yeri); 

1) bir vaxtlar orada yaşayanların məlum olmayan mərəzə 

tutulması barədə rəvayətlər mövcuddur. Toponimin tat dilindəki 

«mərəz» sözündən alındığı güman olunur; 2) vərəzə, tat dilində 

«yoxuş» deməkdir. «yoxuşda yerləşən yer» mənasında işlənir.  

26) Nardaran – nar+darən; 1) «od saçan» yer, məkan 

mənasında; 2) dəvə, nər saxlanan yer, məkan mənasında. 

27) Novxanı – nov+xanı – nov+xana – yeni ev. Müqayisə 

üçün novruz – nov+ruz – yeni gün. 

28) Nügədi (Quba) – nug+ə+di – təzə (yeni) kənd; Nüvədi 

(Zəngəzur) – həmçinin yeni kənd. 

29) Nüs-nüs – Ordubadda kənd; nüs – nüs  nis – nis, 

nist – nist, yəni yoxdur – yoxdur. Mağarada kimi isə 

axtarırlarmış, kimsəni tapmayıb nüs-nüs deyirlərmiş. Güman 
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edilir ki, bu kənddə yaşayanlar farsdilli olmuşlar, tatlar, kürdlər 

və s. 

30) Pirşağı – Bakıda kənd; pir+aşağı. 

31) Sənqəçal – Bakı yaxınlığında yer adı. Sənq+ə+çal – 

daş quyu kimi tərcümə olunur. Daş bulaq mənasında da başa 

düşülə bilər. 

32) Siyəku – indiki Qaradağ rayonu ərazisinin əvvəlki adı, 

Siyə+ku – Siyəh+kuh – qara+dağ kimi tərcümə olunur. 

33) Siyəzən – inzibati ərazi vahidi, rayon mərkəzi, şəhər 

adı. Siyəh+zən – siyəh+zənən – qara qadın. 

34) Suraxanı – Bakıda kənd adı; sıra ilə tikilmiş evlər, 

məhəllə mənasında. 

35) «Uqah» toponiminin etimologiyası. 

«Uqah kəndinin unudulmaz çağları» kitabında Uqah – 

O+qəh (su+çox), yəni su çox olan yer və ya çoxlu qəbirlər olan 

yer kimi izah olunur. Hər iki izah şübhə doğurur (21; 5).   

Sucaq yer mənasını məqbul hesab etsək də, müəllifin 

kitabda verilən hər iki versiyası inandırıcı deyildir. Çünki, «çox» 

anlayışı tat dilinin Uqah ləhcəsində «qəh» kimi deyil, «qəy» 

kimi tərcümə olunur. Biz aşağıdakı versiyanı daha etibarlı hesab 

edirik: Uqah – Oqəh – Ogəh – O+gəh, yəni Sulu, sucaq, su bol 

olan, suyu çox olan yer. Məsələn, Şəhərgah – şəhər yeri, 

Meydungəh – meydan yeri, Qəhəgəh – qala yeri və s. kimi. 

Yeri gəlmişkən, «Uqah kəndinin unudulmaz çağları» 

kitabında 1929-1930-cu illərdə «Quba qəzasının Gömür-Dəhnə 

nahiyəsi» inzibati ərazi vahidinin mövcudluğu və bu ərazi 

vahidinin mərkəzinin əvvəlcə Uqahda və daha sonra isə Dağ 

Quşçuda olması barədə məlumatlar heç bir rəsmi sənədlərlə 

təsdiqini tapmamış məlumatlardır. Bu qayda ilə hər hansı kəndi 

dünyanın mərkəzi də hesab etmək çətin deyildir. Məmmədi 

Oruc oğlunun (85 yaş) dediyinə görə, inzibati ərazi vahidi Kələ 

Gümürü deyil, ola bilsin ki, Uqahla Nohuranı və Uqahın bəzi 

kəndlərini əhatə etmişdir. Bununla belə, Sabir Cabir oğlu deyir 

ki, atam Cabir Behbud oğlu danışardı ki, nikah kəsdirmək üçün 
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Gömürdən Dağ Quşçuya getmişdik. İdarə orada yerləşirdi, 

inzibati ərazi vahidi isə Gümür idi. 

Qeyd edək ki, bu anlaşılmazlıqlar 1930-cu ildən sonra 

Qonaqkənd və Dəvəçi rayonları inzibati ərazi vahidlərinin 

yaradılması və Kələ Gümür torpaqlarının bu rayonlar arasında 

parçalanması ilə əlaqədar yaranmışdır. 

36) Vəro – Gümürlülər kəskin qoxu verən sulara deyirlər. 

Bakıda isə Qala kəndi yaxınlığında «pirvəro» adlanan neftli-

palçıqlı yer vardır. Köhnə Çəmpərəkənddə «Pirəvənzər» qaya 

adı vardır. 

37) Zirə – Bakıda kənd. Bir versiyaya görə, «cirə» 

ədviyyəsinin adı ilə bağlıdır. Biz belə hesab etmirik. Kəndin adı 

zirə (aşağı) tat sözü ilə bağlıdır. Bunu burada tat dilli məskun-

ların yaşaması ilə və kəndin yerləşdiyi ərazinin həqiqətən yaxın 

landşaftın aşağı hissəsinə təsadüf etməsi ilə izah edirik. 
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ĠtirilmiĢ tarixə qısa ekskurs və ya cavabsız qalmıĢ  

suallara kim cavab axtaracaq 

 

Adətən Gümürün tarixi barədə çox az danışılır. Həmin 

tarixin Gümürlülərin inanc yeri, özlərinin ulu babaları hesab 

etdikləri Şeyx İbadəddin və Şeyx Əzizəddin qardaşlarının bu 

yerlərə gəlməsi ilə üst-üstə düşdüyünü hesab edirlər. Sonuncu 

tarix də təsdiq olunmamışdırsa, heç bir yazılı mənbəyə 

söykənmirsə, həmin tarix heç bir sənədlə təsdiq olunmayan 

versiyadan başqa bir şey deyildir. Adı çəkilən şeyxlərin bu 

yerlərə Şam vilayətindən gəldikləri güman edilir və bunun Şah 

Abbasın hökmdarlığı dövrlərə təsadüf etdiyi barədə rəvayətlər 

söylənilir.  

Belə rəvayətlərdən bir versiya «Çeçələ barmağın işığında» 

başlıqlı yazımızda verilmişdir (34; 30-45). Qeyd edək ki, 

nəsildən-nəslə keçərək hər bir Gümürlünün inancına çevrilmiş 

bu rəvayətlərə şübhə gətirmək niyyətindən çox uzağam. Lakin 

reallıqla üz-üzə duranda kifayət qədər cavabsız qalmış suallara 

cavab axtarmaq zəruriyyəti ilə üz-üzə qalırıq. 

Adı çəkilən müqəddəslərin bu bakirə torpaqlara ziyarətinə 

kimi buralarda insanların qədim yaşayış məskənləri olmuşdur-

mu? Əgər olmuşdursa, həmin vaxtlarda bu məskənlərdə kimlər-

sə yaşayırdımı? Yaşayırdılarsa, onlar kimlər idi? Yaşayış məs-

kənləri var idisə, lakin orada heç kim yaşamırdısa, bəs onda 

buranın daimi sakinlərinin başına nə gəlmişdi, hansı səbəbdən 

tamam məhv olmuşdular? Və ya onlar hara köçməyə məcbur 

olmuşdular, elliklə köçün səbəbi nə idi? Yox, əgər söylədiyimiz 

vaxta kimi (şeyxlərin ziyarətinə kimi) bu yerlərə insan ayağı 

dəyməmişdisə, bunun səbəbi nə idi, bu, real ola bilərdimi? 

Buralar ki, əlçatmaz dağ zirvələri və ya sıx cəngəlliklər deyildi. 

4-5 əsrlik yaxın zaman intervalı bundan əvvələ kimi bu yerlərə 

insan ayağının dəymədiyi qeyri-real görünmürmü? Real 

görünmürsə, Gümür camaatı yekcins bir camaatın yaşayış 

məskənidir, yoxsa müxtəlif yad tayfaların qarışığıdır? Bir sözlə, 



Alimşah Gümürlü 

 234 

Gümürün və Gümürlülərin tarixi nə vaxtdan hesablanır? Hesab 

edirəm ki, bu sualın cavabı hər bir düşünən Gümürlü üçün bəşər 

tarixinin eramızdan əvvəlki və sonrakı tarixi qədər 

əhəmiyyətlidir. Burada müqayisə obyekti kimi biz Şeyx 

Əzizəddin babadan əvvəlki və sonrakı tarixi nəzərdə tuturuq. 

Çünki əvvəlki tarix yazılmamış səhifə kimi tamamilə ağdır. Bu 

səhifə doğrudanmı boşdur, yoxsa onu tarix soldurmuşdur 

(«sildirmişdir» kimi oxuyun) və məlumatımız olmadığından onu 

ağ və ya boş hesab edirik? 

Bu barədə bəzi mülahizələrimi bölüşmək istəyirəm. Onlar 

heç bir əsasla təsdiq olunmayan versiyalar üzərində qurulsa da, 

hesab edirəm ki, kifayət qədər böyük maraq doğurur. 

Gümürlülərin ulu babası hesab etdiyimiz Şeyx Əzizəddin 

babanın və onun yaxınlarının bu yerlərə gəlişinin əsas səbəbi nə 

olmuşdur? İslamın bu yerlərdə yayılması missiyasımı? Bəs onda 

niyə heç kimin yaşamadığı yerdə məskən salmışdır, kimlər 

arasında islamı yayırmış? Yoxsa öz vətənində təqiblərə məruz 

qalmaqdan bu uzaq diyara pənah gətirmişdir. Belə isə, nəyə 

görə, hansı baxışlarına, hansı əqidəsinə, bir sözlə, hansı əməllə-

rinə görə təqib olunurdu Allahın kəramət sahibi etdiyi bu 

əməlisaleh insan?! 

Əgər birinci versiya doğru isə, onda bu yerlərdə yaşayan 

kimlər arasında, yəni hansı dinə, əqidəyə qulluq edən insanlar 

arasında islamı yayırmış? Bu ona dəlalət etmirmi ki, burada 

yaşayış var idi və özünü yekcins hesab edən Gümür camaatı bu 

vaxtadək düşünüldüyü kimi, heç də yekcins hesab edilə bilməz! 

Yox, əgər, o, bura ailəsi və ətrafı ilə təqiblərdən qaçıb gəlib 

gizlənmişsə və burada heç bir yaşayan və yaşayış məskəni yox 

imişsə, onda bu yerlərdə yaşayış məskəni olmağına dəlalət edən 

və tarixi daha qədim olan yerlərin mövcudluğunu necə izah 

etmək olar? Məsələn, Şeyx Əzizəddin babanın türbəsinin 

yerləşdiyi qəbiristanlıqda tarixi babanın bu yerlərə gəlişindən 

xeyli əvvəllərə aid olduğu güman edilən və başdaşında ərəb 

qrafikası ilə yazısı olan qərib qəbirin mövcudluğunu, Püçüx 
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kəndindəki qəbiristanlıqda rast gəlinən tarixi məlum olmayan 

daş sənduqə-qəbirin mövcudluğunu, Kələ Gümürün həm Dəhnə, 

həm də Gümür kəndlərindəki düz, geniş, hündür terrasdakı 

«dörü di» (kənd içi), «Yurd surra», «Yurd Qazan» toponim-

lərini, Si Düşmə kənd qəbiristanlığının Qələəyə, daha doğrusu, 

Qələə gürgun (bəlkə də, gələgəh-qalagah) adlanan əraziyə yaxın 

hissəsində yağış-qar sularının yuyub, küləklərin sovurub üzə 

çıxardığı saxsı qırıntılarının müşahidə edildiyi kurqan-təpəciyin 

olmasını, Qərəvulxana (Qaravulxana) və ən əsası isə «Səhər-

gah» yurd yeri toponiminin mövcudluğunu nə ilə izah etmək 

olar? 

Bu sadalananların içərisində «Şəhərgah» xüsusi statusa 

malikdir. «Şəhərgah»ın Gümür üçün əlahiddəliyini nümayiş 

etdirmək üçün cəsarətlə bir paralel aparmaq yerinə düşür: İçəri-

şəhər Bakı üçün nədirsə Gümür üçün «Şəhərgah» həmin statusa 

malikdir. Sadəcə «Şəhərgah»ı «diri» şəhərə çevirmək üçün 

orada sistemli tədqiqat aparmaq lazımdır. Bu şişirtmə deyildir, 

mübaliğəsiz deyirik ki, burada etnoqrafiya, tarix və digər aidiy-

yəti elm sahələri üçün nadir tapıntılar aşkar ediləcəyinə şübhə 

etmirik. 

Son dörd yüz ildə bu yerlərdə dağıdıcı müharibələrin mey-

danı olması, bu yerlərdə yandırıcı vulkanların püskürməsi, 

məhvedici zəlzələlərin baş verməsi, geniş əraziləri əhatə edən 

palçıq axınlarının (marxalların), torpaq sürüşmələrinin (üşüqün-

lərin) və ya digər təbii fəlakətlərin olması barədə nəinki rəsmi, 

heç ağızdan-ağıza keçən şifahi məlumatlar da bizə gəlib çatma-

mışdırsa, bəs yuxarıdakı əsassız olmayan sualların cavabını ha-

rada axtarmalıyıq? 

Hesab edirik ki, bu suallara cavab axtarılması ümumən 

Azərbaycan, xüsusi halda isə Gümürün tarixi etnoqrafiyasının, 

toponimiyasının və digər sahələrin öyrənilməsi baxımından 

kifayət qədər dəyərli tədqiqat obyekti ola bilər. Təəssübkeş 

tədqiqatçıların bunlarla ciddi şəkildə məşğul olması zamanının 

çatdığını hesab edirik. 
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Bütün bu suallara cavab tapa bilməsəm də, bu yaxınlarda 

mövzumuzun predmeti baxımından bəzi məsələlərə işıq tuta 

biləcək bir kitabla tanış olmağım bir daha sübut etdi ki, 

axtarışlar hökmən öz müsbət nəticəsini verir. Sadəcə bir qədər 

inadkarlıqla məqsədə doğru getmək lazımdır. Bu kitab təəssüb-

keş və zəhmətkeş eloğlumuz tarix elmləri doktoru Tofiq Musta-

fayevin təkrar nəşrə hazırladığı «Quba əyalətinin kameral 

təsviri» (39) kitabıdır. Bu kitabda çar Rusiyasının öz təbəələ-

rinin siyahıya alınmasının nəticələri verilmişdir. 1831-ci ildə 

nəşr olunan bu nəticələrdə Quba əyalətinin Buduq mahalına 

daxil edilmiş kəndlərdə, o cümlədən, Gümürdə yaşayanların si-

yahısı verilmişdir. Burada siyahıyaalmanın nəticələrinin dərc 

olunmasından başqa, maraq doğuran əsas cəhətlərdən biri də 

budur ki, 1) ailə başçılarının adları Şeyx Əzizəddin babanın 

nəslindən hesab edilənlərin adları olan əqrəbaların (tayfaların) 

adları ilə uyğunluq təşkil edir; 2) Yəhudi və erməni kəndlərində 

yaşayanların siyahılarında qadınların və qızların da adı qeyd 

edildiyi halda, müsəlman kişiləri bu siyahıya qadın cinsindən 

olanların adlarını saldırmamışlar. Siyahıya almanın Gümürlə 

bağlı adı çəkilən kitabdan götürülmüş nəticələrini bu kitabın 

sonrakı səhifələrində verəcəyik. 

Təkrar edirəm ki, xüsusi tədqiqat aparmasam da, bu 

kitabın və xüsusilə onun sonunda verilən ədəbiyyat siyahısının 

mövzumuzun predmeti baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb 

etdiyini xüsusi qeyd edirəm və bu barədə müəlliflə söhbətimizdə 

ona minnətdarlığımı bildirmişəm. Çünki, buradakılar artıq 

ağızdan-ağıza keçən rəvayətlər deyil, tutarlı faktlar və yaxın 

keçmişə dair tarixə söykənən dəyərli mənbələrdən qaynaqlanır. 

 

Flora və faunası  

 

…Zəngin bitki örtüyü və heyvanlar aləmi barədə yeri 

gəldikcə başqa bölmələrin daxilində məlumatlar veriləcəyindən, 

fauna və florasına xüsusi fəsil ayırmağı lüzumsuz hesab edirik. 
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Bununla belə, Kələ Gümür haqqında məlumatın bir bitkinlik 

hasil etməsi xatirinə aşağıdakıları ümumiləşdirməyi lazım 

bilirik. 

Kələ Gümürün flora və faunası Azərbaycan flora və 

faunası kimi çox zəngindir və dağ rayonları üçün xarakterik olan 

nümayəndələrinin demək olar ki, hər birinə burada da rast 

gəlmək olar. Bununla belə, bəzi istisnalar və nadir növ fərqləri 

də mövcuddur. Sonuncular barədə yeri gəldikcə məlumat versək 

də, bu məlumatları ümumiləşdirməyi məqsədəuyğun hesab 

edirik. Ən xarakterik bitki örtüyü və heyvanlar aləmi barədə 

qısaca məlumat verək.  

Florasından xarakterik bitki örtüyü: mərzə purnə – bəziləri 

kəkotu, bəziləri kəklik otu kimi tərcümə edir. Təbabətdə 

soyuqdəymənin loğmanı kimi istifadə olunur, çay kimi çayla 

bərabər və ayrıca dəmlənib içilir. Yaylaq dağ döşlərindən tutmuş 

dərələrə və çay vadilərinə kimi çox yerdə rast gəlmək olur. 

Yaylaq mərzə purnəsi daha ətirli və keyfiyyətli olur. 

Hülbə – həmçinin təbabətdə geniş istifadə olunur. Çaya 

atılıb dəmlənir, gözəl ətri və müalicəvi əhəmiyyəti vardır. 

Qəfəs kohuk – az bitki örtüyü olan yamaclarda bitir. 

Keşniş tumuna bənzər, lakin daha xırda, çox zərif, məxməri, 

ətirli toxumları olur. Ədviyyə kimi istifadə olunur. Hədik, 

kəlləpaça, bəzi ət yeməklərinə xüsusi təkrarolunmaz ətir və tam 

verir. 

Pəl – ilkin yazda meşədə qalın yarpaqları yarıb çıxır, zərif 

yaşıl rəngli yarpaqları çox kövrək olur. Kiçik soğanaqdan bitir 

və başında kiçik ağ diyircəklərə bənzər çiçəkləri olur. Çox qısa 

ömrü olur. Qida kimi qutabda, pendir-lavaşla istifadə olunur. 

Zərif soğan tamı verir. 

Soğanaq – çoxlarına məlum bitkidir. Çiçəkləri ədva kimi 

işlənir. 

Təhələpusi – kəvərdən daha çox sarımsağa oxşayır, 

sarımsaqdan daha tünddür. Çılpaq gil yamaclarda (bə qiira) bitir. 
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Ərzaq kimi istifadə olunur. Başqa regionlarda rast gəlməmişik, 

endemik hesab edilə bilmək versiyası vardır. 

Daş nanəsi, yarpız – bulaq kənarlarında bitir. 

Pay mərçikə (qaz ayağı), ciləxtə (əməköməci), handalu 

(əvəlik), quzuqulağı, tərə (yabanı şomu, ispanaq), turşəng, 

yemlik, marcilək, gicitkan, şalğam, baldırqan, buyən, boyana 

(dəmyə şüyüdə bənzər ədva, razyanə) və s. kimi yeməkdə istifa-

də edilən təbii otlar, andız, gəndalaş, dürəminə (yovşan), pəm-

bələ (şalfey), çobanyastığı, dəvədabanı, səhləb, üzərlik və s. 

kimi təbabətdə istifadə olunan otlar, bənövşə, nərgiz, xarı 

bülbül, yabanı qərənfil, gülsabah (sarmaşıq) kimi çiçəklər, ru-

qanas kimi boyaqçılıqda istifadə olunan ot kökü, qərəqün, qara 

yonca, sürəbun kimi yem ehtiyatı, çayır, biyan, sirkan, bataqlıq-

larda lığ, qamış və s. kimi yaşıl kütləli otlar bitir bu ərazilərdə. 

Yabanı çiyələk, meşə moruğu, bəqələ (böyürtkən), xündül 

ilə zəngindir Kələ Gümürün meşə ətrafı sahələri, talaları və 

yamacları. Burada müxtəlif giləmeyvə və cır meyvələrdən 

məzluq, ciqərəlu, zəərun (yemişan – polkovnik Ağamiri Mayı-

lovun verdiyi məlumata görə prostatın ən etibarlı dərmanıdır) 

bitir. Əlavə edək ki, yemişan oduncağı çox möhkəm və elastik 

olduğundan çəkic, balta, dəryaz sapı düzəldirlər. Bu yerlər cır 

alça, cır alma, cır armud, quşarmudu, zoğal, çaytikanı, külüt 

(mıc, gəvən; həm də yağlı tikan adlanan bu külüt bitkisinin yem 

qıtlığı zamanı tikanlarını alovda qarsıdıb, ütüb, sonra daşda əzər, 

yağla zəngin zoğlarını heyvanlara qidalı yem kimi verərdilər), 

qəribi, cum (ziriş və ya zirinc) və s., qaratikan, itburnu, qəmqəl, 

mirmirin (gərməşov), yulğun, mundarça kimi kollar, palıd, 

fıstıq, küknar, vələs, cökə, ağcaqayın, dəndə, çinar, söyüd, xərə-

copu (xərəcərə), evkalipt və söyüdə bənzər, tərkibində yağ olan 

yarpaqlara malik ağac növü, ardıc və iynəyarpaqlıların kola-

bənzər müxtəlif növləri kimi ağaclarla zəngindir. Sər qəmqəl, 

sər mirmirin müalicə əhəmiyyəti giləmeyvələrdir. 
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Təbii ki, mənim müşahidə etdiklərim Kələ Gümür florası 

barədə tam təsəvvür verə bilməz, mən, sadəcə, görüb yadımda 

saxladıqlarımı şərh etməklə kifayətlənirəm. 

Sonuncu fikri Kələ Gümürün faunası ilə bağlı yazdıq-

larıma da aid etmək olar. 

Azərbaycan faunasının bəzi nümayəndələrindən burada 

canavar, çaqqal, tülkü, vaşaq, dovşan, dələ, porsuq, ayı, qaban 

(vəhşi donuz), dağ kəli, dağ keçisi, ceyran kimi heyvanlar 

yaşayır. Hətta pələng də olub. Bunu təsdiq edən amil: Dəhnə 

çayın içi ilə Xəşü istisuyuna gedən cığırın üstündə Lüləpələng 

(pələng yuvası) adlanan və girişi qayanın içinə aşağı enən 

mağara var. 

Kələ Gümürdə sərçə, kəklik, sığırçın, qaratoyuq, bülbül, 

şanapipik, çalağan, qırğı, qarğa, quzğun, qartal, göy quş (göy 

göyərçin), bəno (qumru), alabaxta, sağsağan, qaranquş, çöl qazı, 

çöl ördəyi, leylək, bəzgək və s. quşlara rast gəlmək olar. 

 

 

Qədim yaĢayıĢ məskənləri, boĢ qalmıĢ yurd yerləri  

və ya isti ocaqların soyuq daĢları 

 

Kələ Gümür mahalının yaşayış məskənləri Gümür, 

Nohura, Dəhne Gümür, Dəhne Ərəb, Püçüx, Sidüşmə, Yetəqxər, 

Çinar, Sər Mərcan, Çaaraha kəndlərindən ibarətdir. Ördüc kəndi 

də tarixi Gümür torpaqlarında salınsa da, bu kənddə Qonaqkənd 

və Cimi camaatından olanlar yaşayırlar. 

 

1. Gümür kəndi 

 

Kələ Gümür mahalının ən böyük yaşayış məskəni Gümür 

kəndidir. Bu kənd Nohura ilə birlikdə mahalın iki ən böyük 

yaşayış məskənindən biri olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, 

Nohuradan olanlar öz kəndlərinin birinci olması iddiasından 

hələ də əl çəkmirlər. İnzibati ərazi vahidi kimi rəsmi sənədlərdə 
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kəndin adı Gömür kimi yazılsa da, hər bir Gümürlü və ətraf 

ərazilərdə yaşayanlar məhz Gümür və Gümürlü terminlərini 

işlədirlər. Mən də bunu düzgün qəbul edirəm. 

Kələ Gümür haqqında keçmiş zamanda danışmaq və 

yazmaq mənə çox ağırdır. Bu reallığı soyuq ağılla qəbul etsəm 

də, isti ürəyimlə bununla barışa bilmədiyimdən indiki zamanda 

yazmağımı başa düşməyə çalışın. 

Təkzibolunmaz reallıq bundan ibarətdir ki, «di» tat dilində 

«kənd» mənasını verdiyi halda, bu söz Kələ Gümürün digər 

kəndlərinə yox, məhz Gümürə işarə ilə işlədilirdi. Kələ Gümü-

rün hansı yerində olmağından asılı olmayaraq, heç bir Kələ 

Gümürlü üçün sirr deyil ki, «Mən kəndə (bə di) gedirəm» deyən 

şəxsin məhz Gümürə gedəcəyi anlamına gəlir. Digər kəndlər 

barədə söhbət gedəndə konkret ad çəkilir: bə Püçüx, bə Nohura 

və s. «Di» - Gümür isə sanki başkənd mənasında işlədildiyi 

fenomeni qəti formalaşmışdı. 

Aşağıdakı müqayisə yerinə düşür: Azərbaycanın istənilən 

regionunda «şəhərə gedirəm» ifadəsi «Bakıya – paytaxta 

gedirəm» mənasında başa düşülür. Di-Gümür də Kələ Gümürün 

«paytaxtı» anlamına gəlir. 

Gümür kəndi ümumi krateri xatırladan Kələ Gümür land-

şaftının üzü cənuba olan daxili döşündə (sinəsində), bu krater 

səthinin təxminən orta hissələrində yerləşir. Yerləşdiyi ərazi 

maili və nahamavar yer səthindən ibarətdir. Torpağı müxtəlif 

rənglərə çalan gilabi tərkibli xırda daşlı az məhsuldar torpaqdan 

ibarətdir. Yaşıllıq, demək olar ki, yoxdur. Ümumiyyətlə, su sarı-

dan, o cümlədən, içməli su sarıdan həmişə korluq çəkirlər. 

Kəndə su Siduşmə kəndinin qərb tərəfində çıxan sısqa bir 

bulaqdan qədim künglərlə (saxsı borularla) kürəbənd vasitəsilə 

uzaq məsafədən gətirilirdi. Kənd üçün niyə məhz belə, ilk 

baxışdan çox namünasib yer seçildiyi məni həmişə dərindən 

düşündürürdü. 

Gümürlülərin həyat tərzi, məişəti, məşğuliyyəti, Gümürün 

iqlimi ilə daha yaxından tanış olduqdan, kənd köçüb gedəndən 
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sonra Gümürün ərazisində baş verən hadisələri – torpaq 

sürüşmələrinin vüsətini müşahidə etdikdən sonra burada yaşa-

yan insanların kənd yeri seçməkdə çox müdrik və təcrübəli 

olduqları qənaətinə gəldim. 

1) Bu kənd yeri güneydə yerləşir, deməli, iqlimi rütubətli 

deyildir, havası quru və safdır, həyat üçün ən optimal yerdir. 

İqlimi çox sərt olan Gümürün çovğunlu-boranlı, tufanlı elə 

qışları olurdu ki, sovuruq qarı evlərin damına qədər doldurardı, 

qarı tunel kimi yarıb, evdən çıxmaq lazım gəlirdi. Yolları tutan 

gürvə insanlara və heyvanlara hərəkət etməyə imkan vermirdi.  

Yayın ortalarında Sidüşmə kəndini külək duman-çənə 

bürüyəndə, burada da qalın isti paltarsız ötüşmək olmurdu. Yeri 

gəlmişkən, əlavə edək ki, Gümürlülər Gümürün iqliminə xüsusi 

təsiri olan küləkləri üç əsas növə ayırırlar: şa(h)var, xəzri, 

kaavar. 

Şa(h)var – soyuq şimal küləyi, xəzri – Xəzərdən əsən 

külək, kaavar – cənubdan əsən isti küləkdir. 

2) Su olmadığından torpaq axınlarının baş verəcəyi 

ehtimalı az idi və bu qənaəti kənd köçürüləndən sonra baş verən 

təbii hadisələr sübut etdi. Kraterin qaşlarının birindən başlanan 

torpaq axınları (marxallar), Yetəq xər və Gümürün yerləşdiyi 

ərazilər də daxil olmaqla, böyük bir sahəni cənginə alıb, demək 

olar ki, kraterin dibinə qədər kilometrlərlə məsafədə axıdıb yer 

səthindəki hər şeyi yerlə-yeksan etsə də, əsas kənd yeri bu 

fəlakətin içərisində bir ada kimi toxunulmaz qalmışdır. Bu 

torpaq axınları görənləri vahiməyə salırdı, bu əsl möcüzə idi. Bu 

baxımdan ikinci möcüzə budur ki, təbii fəlakət kənd köçəndən, 

yəni buralardan insan ayağı çəkiləndən sonra baş verdi. Sözün 

əsl mənasında, xarabazara çevrildi, elə bil ki, bu yerlərdən xeyir-

bərəkət də çəkildi. 

Belə isə buralara insanın qayıdışı ilə xeyir-bərəkət 

qaytarmağın vaxtı çatmamışdırmı?! 

3) Əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olan Gümürlülər kəndi 

örüş yerlərinin (krater səthinin) orta hissəsində salmışlar ki, 
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yayda yuxarı meşə ətrafı yaylaq örüşlərinə, qışda isə iqlimi 

nisbətən mülayim və yumşaq olan aşağı dərələrə və gəmrələrə 

örüşə gedən heyvanların örüş yolları nisbətən daha qısa olsun, 

kənddən çox uzağa düşməsin. 

4) Təsərrüfatlarında tıxlıçılığın olacağı zərurətini başa 

düşən bu insanlar kəndi bu yerlərin landşaftında az-az təsadüf 

edilən düzəvar yerlərdən birində salmamışlar ki, taxıl əkmək 

üçün maksimum daha çox yararlı torpaq sahəsi qalsın. 

Bütün bu sadaladıqlarımız kəndin ilk baxışdan namünasib 

görünən sahədə salınmasının az qala elmi əsaslandırılması üçün 

kifayət qədər tutarlı dəlillərdir. Halbuki bu istedadlı insanların 

bütün bunları fəhmləri və həyat təcrübələri ilə müəyyən etdikləri 

şübhə doğurmur. Bütün bunlar burada yaşayan insanların sadə 

olduqları qədər də sadəlövh olmadıqlarına dəlalət edir, onların 

müdrikliyindən və böyük ibrətamiz həyat təcrübəsindən xəbər 

verir. 

Xırda daşlar istisna olmaqla, ümumiyyətlə, daşların, daş 

qayaların olmadığı Gümür kəndi ərazisində iki möhtəşəm daş 

vardır. El arasında onların birini Kələ sənq (Böyük daş), onun 

alt və üst tərəfindəki əraziləri zir Kələ sənq və sər Kələ sənq ad-

landırırdılar. Digər nəhəng daşa isə Sulahinə sənq (oyuqlu daş) 

deyirlər. Bu daşda təbiətin əli ilə oyulmuş kahada çovğundan, 

leysandan daldalanmaq olar. Üstündə Sulahinə sənqin qərar tut-

duğu yalın bir tərəfi Qələə adlanan (səhv etmirəmsə, bu düzəni 

«dörü di» (kəndin içi) kimi də adlandırılırlar) düzən bir sahə, 

digər tərəfi isə Qələə Gürgun adlanan və kolluqlarla (əsasən xır-

da ardıc ağacları və başqa kollar) örtülmüş dərələrdən ibarətdir. 

«Qələə» sözünün etimologiyasını qəl’əgəh – qələgə – qələə kimi 

izah etmək olar, «gürgun» («gürgan») sözü «canavar» kimi tər-

cümə olunan «gürg» sözünün cəm şəklinin yiyəlik halındadır. 

Beləliklə, «Qələə Gürgün» toponimi, canavarların qələəsi, yəni 

canavarların qalası anlamına gəlir. 

Kəndlə üzbəüz dağ Qir Qabu (bəzi anlayışların adını tat 

dilində ifadə edən terminlərin qarşılığını bilmədiyimdən verə 



Çeçələ barmağın işığında... 

 243 

bilmirəm) adlanır və bu dağ silsiləsi Gümürün geniş ərazilərini 

Ördüc kəndinin ərazilərindən ayırır. Gümürün yerləşdiyi ərazi-

dən sel sularının açdığı dərin yarğanları olan iki dərə keçir. On-

ların dibində xırda bulaqlardan baş alıb gələn çox az su axır. 

Bəzən yayda bu sular da quruyur. 

Kənddə üç qəbiristanlıq var. Kələ Gümürlülər məzarların 

üstünü yerli materiallardan istifadə etməklə, çox sadə formada 

götürərdilər. Sement və başqa yad materiallar işlənməzdi, dəb-

dəbə yoxdu, qiymətli başdaşları yox, adi yerli qaya daşlarından 

başdaşı qoyulardı. Qədim məzarlıqlarda bəzi məzarlar artıq itib 

getmişdir. İslam dini də bunu təbliğ edir. Təəssüf ki, şəhərin 

təsiri bu məsələdə də şəhərdə yaşayan Gümürlülərə öz mənfi 

təsirini göstərmişdir… 

Gümürün üst tərəfində kraterin Gərdəni adlanan qaşında 

səthinin sahəsi çox da böyük olmayan möcüzəli Sürxə nohur 

(Qonur nohur) vardır. Suyunun rəngi bulanıq qonur rəngindədir. 

Su bu rəngi nohurun yerləşdiyi qonur süxurlu torpağın rəngin-

dən alır. Yer səthində su mənbəyi olmayan və suyu axmayan bu 

nohurun suyunun səviyyəsi demək olar ki, həmişə dəyişməz 

qalır. Nohur o qədər dərindir ki, el arasında deyirlər ki, dibi yox-

dur. Nohurun yeraltı su axını ilə əlaqəsi şəksizdir. Bir az aşağı 

tərəfində marxal (palçıq, torpaq axını) yerləri aşkar görünür və 

buradan yer səthinə su çıxan yerlər var. Üzə çıxan bu suların 

nohurla bir əlaqəsi olması versiyası ağlabatandır. Kraterin ən 

uca yerində, dağ başında göl olması doğrudan da heyrət doğurur. 

Nohurla marxalın (üşüqünün) arasında Kun Dahar (Qaya 

dibi) adlanan yerdə meşədən kənarda bitən tənha palıd ağacının 

yanında soyuq bir bulaq çıxır. Azərbaycanın çox bulaqları barə-

də söylənən «əlini bir dəqiqə altında saxlamaq olmur, soyuq 

aparır», «bir qoyunu ye, üstündən bir stəkan bu bulağın suyun-

dan iç, elə bilərsən ki, heç nə yeməmisən» deyimləri eynilə bu 

bulağa və ümumiyyətlə, Gümürün əksər bulaqlarına aid edilə 

bilər. Bunun sirrini bulaqların mənbələrində yeraltı buzlaqların 

olması ilə və suyun həzmə kömək edə bilən minerallarla zəngin 
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süxurların içindən süzülüb üzə çıxması ilə izah etmək olar. Bu 

versiya ona söykənir ki, yerin dərin qatlarında temperaturu min-

lərlə dərəcə ilə ölçülən maqmalar ola bilirsə, bunlar odlu vul-

kanlar şəklində yer səthinə yol tapa bilirsə, nə üçün yeraltı buz-

laqlar ola bilməz və onlar soyuq bulaqlar şəklində yer səthinə 

yol tapa bilməz? Hesab edirəm ki, belə bir versiyada güclü bir 

həqiqət olmaya bilməz! 

Sürxə nohurun bir qəribə xüsusiyyəti də ondan ibarətdir 

ki, suyu şirin olan bu nohur bu ətrafda mal-qara üçün əsas içməli 

su mənbəyi olsa da, nohurda canlı aləmin mövcudluğu barədə 

məlumat yoxdur, nohurun canlı aləmi heç vaxt tədqiq olunma-

mışdır. Bu sirli aləm hələ də öz təəssübkeş tədqiqatçısını 

gözləyir.  

Gümürdən qalxıb Gərdəni aşırımını Sürxə nohurun sol 

tərəfindən aşan yol Qut bulağın yanından keçərək Şəhərgaha 

aparır. Gümürlülərin yaylaqları bu əsrarəngiz gözəlliyin qoynun-

daydı. Meşələrlə örtülmüş dağların əhatəsində, düzən yerdə bir 

tala – qədim şəhər yeri. Deyirlər ki, sovetlər əyyamında kolxoz 

silos ehtiyatı üçün burada silos quyuları qazarkən hər torpaq 

layından müxtəlif məişət əşyaları, insan sümüklərinin qalıqları 

çıxırmış. İnsan sivilizasiyasının bu torpaqda neçə qatının – döv-

rünün yatdığını hələ də heç kim tədqiq etməmişdir. Kim bilir, 

bəlkə də buralar Azıx mağarasından daha qədim ibtidai insan 

məskənlərinin sirrini, sehrini özündə gizlədir… 

Rəvayətə görə sərkərdə Teymurləng də bir müddət Şəhər-

gahda məskən salmış və burada onun dəmirlə örtülmüş xırman 

yeri olmuşdur. Bu yerin yaxınlığında isə günahkarı cəzalandırıb 

çarmıxa çəkdirmək üçün xüsusi qurğuları var imiş… 

Bu rəvayəti Əzizağa Mahmud oğlu böyük nüfuz sahibi 

olan molla Güləli İsaq oğlundan eşitdiyini söyləyir. 

Kələ Gümürdə Fəti adında güləşən pəhləvan bir kişi var 

idi. Səs-sorağı qonşu ərazilərə də yayılmışdı. Bir gün Dəhnədə 

xış sürərkən işini qurtarıb öküzləri buraxan zaman bir kişi at 

belində salam verərək Fəti kişidən Gümürün yolunu soruşur. 
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Fəti kişi xışı yerdən buyunduruq qarışıq qaldırıb bu dəzgahla 

səmti göstərərək kişiyə deyir: 

- Düz gedərsən, qabağına sola döngə çıxacaq, sən sağla 

gedərsən, xeyli gedəndən sonra yenə sola yol ayrılacaq, yenə 

sağla gedərsən, bir az gedəndən sonra Gümür kəndi görünəcək, - 

deyib xışı öz yerinə qaytarır.  

Kişi mat-məəttəl qalıb deyir:  

- Daha getməli olmadım. 

Fəti kişi qəribi yanına çağırıb soruşur: 

- Hardan gəlmisən və niyə getməli olmadın? 

Kişi deyir: 

- Şamaxıdan gəlmişəm. Deyirlər Gümürdə Pəhlivan Fəti 

adında bir kişi var, onunla güləşməyə gəlmişdim, fikirləşirəm ki, 

xış sürəni belə olanda Fəti kişi necə olar, - deyib, qayıtmaq 

istərkən Fəti kişi ona deyir: 

- Bayır axşamdır, bu vaxtı getmə, qonağım ol, sənə bir sirr 

açaram. 

Kişi razı olur və onlar Dəhnə kəndində evə gedərkən 

yolun qırağında bir daşı görüb kişiyə deyir: 

- Bu daşı götür qoy yolun o biri üzünə. 

Kişi deyir: 

- Buna bir adamın gücü çatmaz. 

Fəti kişi əlini atıb daşı yolun o biri üzünə qoyur və deyir: 

- Sən qaytar öz yerinə qoy. 

Kişi nə qədər güc edirsə, daşı tərpədə bilmir. Fəti kişi 

deyir: 

- Sən axtardığın Pəhlivan Fəti mənəm.  

Kişi deyir: 

- Mən uduzdum, lakin səninlə tanış olmağıma çox şadam.   

Onlar dostlaşırlar. Bu dostluqları uzun müddət davam edir. 

 Belə bir versiya da vardır ki, Fəti pəhlivan gecə qonağının 

patavalarını yudurub qurumaq üçün evin tirini qaldırıb tirlə 

dirəyin (qaymənin) arasından asıbmış. Səhər qonaq oyanıb çay-

çörəyini yeyib, çarığını geymək istəyəndə patavaları tapmır. Fəti 
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kişi qurumuş patavaların yerini göstərir. Qonaq nə qədər cəhd 

göstərirsə, onları götürə bilmir. Fəti kişi asanlıqla patavaları dü-

şürüb qonağına verir. Fəti kişi belə pəhlivan idi… Dəqiq olmayan 

məlumata görə, Pəhlivan Fətinin atasının adı Vahab olmuşdur. 

…Bürhan Bürhanəddin oğlunun dediklərindən: 

«Gümürün hansı əsrdə və ildə kənd, oba və yaşayış yeri 

olması haqqında əlimizdə bir dəlil yoxdur. Ancaq ağsaqqalların 

və ağbirçəklərin öz nəvə-nəticələrinə söylədikləri gəlib bu 

günümüzə çatıb. 

Anamın ulu nənəsi nəvələrinə söhbətində deyib ki, mən 

uşaq olanda bizim indiki Gümür kəndimiz xırda və orta boylu 

kolluqlar və ağaclarla dolu idi. Biz uşaqlar kəndimizin ətəklərin-

də moruq, ərik və böyürtkən (bəğələ) yığardıq. Ulu nənəmin 

həmin dövrünə gedib çıxmaq üçün azı 324 il lazım gəlirdi. XVII 

əsrin  80-ci illəri, miladi tarixi ilə 1688-ci il olur. 

Sonra əhali tədricən artır. Hər il kol-kos və ağaclar kəsilir, 

onların yerində yeni-yeni evlər tikilir. Əkinçilik üçün sahələr daş 

və kollardan təmizlənir, heyvanlar üçün örüş yerləri açılır. 

Adamlar məcburiyyət qarşısında qalıb yeni-yeni yaşayış sahələri 

üçün münasib yerlər axtarmağa məcbur olurlar. Bu yol ilə 

Gümürün ətraf kəndləri, yaylaqları və qışlaqları artır. Anam de-

yirdi ki, 1941-1945-ci illərin müharibəsindən əvvəl Gümürdə 

180 təsərrüfat və 4 briqada var idi. 

Müharibə illəri mənim yaxşı yadıma gəlir. Müharibə baş-

layanda 7, qurtaranda 1945-ci ildə 11 yaşım var idi. Mühari-

bədən sonra Gümürdə 7 evdən 1-i qalmışdı. Kəndlərdə yaşayış 

(Gümürdə) pisləşirdi, kənd boşalırdı. İş yerlərinin olmaması, 

əhalinin pasportlaşmaması, nəqliyyatın, telefonun, ərzağın, su-

yun, yolun olmaması üzündən insanlar kəndləri tərk edirdi. 

Təxminən 3-4 yüz il bundan əvvəl kəndimizin ətrafı meşə 

və kolluqlarla əhatə olunmuşdur. Həmin meşələrdə hər cür hey-

vana rast gəlmək olardı. Hətta insanabənzər, lakin nə div, nə də 

meymun olmayan məxluqat yaşayırdı. Onların meymunlar kimi 

quyruqları yox idi. İki ayaq üzərində gəzərdilər. Təhlükə olanda 
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4 əl-ayaqla qaçardılar. Olduqca diribaş, cəld idilər. Adamları 

yamsılamağı xoşlayardılar (meymunlar kimi). Onların pis də 

olsa, danışıq qabiliyyətləri var idi. Bir neçə dəfə bizim yerlilər 

həmin məxluqlarla rastlaşmışlar». 

 

2. Nohura kəndi.  
 

İnzibati ərazi vahidi kimi rəsmi adı «Nohurlar» kimi qəbul 

edilmişdir. Tat dilindən tərcümə olunmuşdur: Nohur+a; burada 

«a»  tat dilində cəm şəkilçisidir. Bu toponim həmin kəndin 

ərazisində nohurların çox olması ilə izah edilir. 

Gümür kəndindən fərqli olaraq Nohura kəndinin yerləşdiyi 

ərazi Böyük Gümür kraterinin, necə deyirlər, içəri tərəfində 

deyil, çöl tərəfində və ya bayır tərəfində yerləşir. Üst tərəfdən 

Subura və ya Subiyə (ağ) nohurla başlayan kənd ərazisi meşə 

qarışıq sahələri əhatə edir. Örüş yerləri, zəmi yerləri, ümumiy-

yətlə torpaqları çox geniş və münbitdir. Heyvandarlıq, taxılçılıq 

və əkinçilik üçün xüsusilə yararlıdır. Yaxşı kartof, lobya və 

başqa bostan bitkiləri yetişir. Arıçılıq üçün münbitdir. Kələ Gü-

mür mahalının şimal şərqində qismən açıq sahədə yerləşsə də, 

yerini quzey hesab etmək olar. 

Kraterin başqa bir qaşında yerləşən Subiyə nohur da Sürxə 

nohur kimi heç bir su mənbəyindən qidalanmır. Yerləşdiyi tor-

paq sahəsi xırda ağ daşlıq və ağ gilabidən ibarət olduğundan, su-

yu dümağ görünür və «Subiyənohur» hidronimi bununla izah 

edilir. Nohurda canlı aləmin olması barədə heç bir məlumat 

yoxdur.  

Kəndin ərazisində daha bir böyük nohur – Si nohur (siyəh 

nohur – qara nohur) vardır. Bu nohur düzdə yerləşir, bura bulaq 

suları axır, lakin mənbəyini bu göldən alan su axarları yoxdur. 

Zəngin təbii aləmi vardır: ətrafı yaşıllıqdır, nohurda yosunlar, 

müxtəlif su otları və qamış bitir. Ən əsası isə, Si nohurda təba-

bətdə geniş istifadə olunan zəli yetişir. Bu amili əczaçılıq təsər-
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rüfatına çevirmək çox böyük vəsait də tələb etmir, sadəcə təşəb-

büs göstərən bir təəssübkeş eloğlu, iş adamı olmaq kifayət edər. 

Gümürdən fərqli olaraq, Nohura kəndində içməli su bulaq-

ları kəndin hər addımında çıxır. Yaşıl təbiəti ilə zəngin olan bir 

meşə kənarı qaratorpaq, hətta meşətorpaq ərazidə yerləşir. Zən-

gin bitki örtüyü, saf havası olan səfalı bir yaşayış məskənidir. 

Alt tərəfi zəngin fauna və floraya malik meşəlikdir. Bulaqların 

ətrafı müxtəlif şəfalı otlarla, pencərlə, kollarla əhatə olunmuş-

dur. Burada hərə öz vaxtında-vədəsində, öz fəslində yarpız, bal-

dırğan, gicitkan, paymərçikə, quşəppəyi, qazayağı, quzuqulağı, 

tərə, yemlik, turşəng, lilpar, cincilim, əməköməci, bağayarpağı, 

çobanyastığı, gəndəlaş, yolotu, qırxbuğum kimi minbir dərdin 

dərmanı olan təbiət möcüzələrinə hər qarışda rast gəlmək olur. 

Bənövşə, nərgiz, qaymaqçiçəyi, xarı bülbül kimi çiçəklər, çiyə-

lək, moruq, böyürtkən kimi şəfalı giləmeyvələrlə zəngindir. Ba-

ğayarpağı və böyürtkən yarpaqlarını çiban və başqa irinli yara-

ların üstünə qoyurlar, yaranı yumşaldır və irini çəkib çıxarır, 

sağalmanı sürətləndirir. Bu diyar təbii loğmanları ilə zəngindir. 

Hayıf ki, sirləri itib-batır… Belə «loğmanlara» Kələ Gümürün 

hər dərəsində, hər bulaq başında, hər yamacında, hər kol dibində 

rast gəlmək olar… Qışı sərt keçir. Yayda isə yaylaq kimi istifadə 

olunur. Geniş örüş ərazilərinə və dəmyə otlaqlara malikdir. 

Geniş turizm imkanlarına malik olan bu dilbər guşə də yuxarıda 

söylədiyimiz səbəblərə görə demək olar ki, tamamilə tərk edil-

mişdir. Dağ ətəyində və dəniz sahillərində məskunlaşan nohura-

lılardan yalnız mal-qara təsərrüfatı olanlar bura yaylağa gəlirlər. 

Əlavə edim ki, Nohuradan da Kələ Gümürün əksər yaşayış 

məntəqələrinə yollar aparır. Bunlardan biri Dəhne Ərəbə krate-

rin yalını aşmaqla içərilərə tərəf Qırə sənqin üst tərəfindən keçən 

Senehinə rah adlanır. Digər bir ecazkar yol isə əsrarəngiz meşə-

lərin içərisi ilə keçərək Çinara, oradan da üzüaşağı dağ ətək-

lərində və dəniz sahillərində yerləşən kənd və şəhərlərə aparır. 

Nohura ilə bağlı 2010-cu ildə baş vermiş bir əhvalatı sizin-

lə bölüşmək istəyirəm. Fevral ayının bazar günlərindən birində 



Çeçələ barmağın işığında... 

 249 

Az.TV-nin «Ovqat» proqramına 83 yaşlı jurnalist Əli İldırım-

oğlu dəvət olunmuşdu. Ekranda gedən proqrama xüsusi diqqət 

kəsilməsəm də qulağım «…Nohurlar, …tək bir sakin-qadın, 

…Gülcamal nənə» sözlərini aldı və mən böyük maraqla diqqət 

kəsildim. Xoşbəxtlikdən 5-10 dəqiqə sonra Əli müəllim yenidən 

bu mövzuya qayıtdı. Dəvəçi rayonunun bir vəzifəli şəxsi ilə bu 

kəndə səfərindən, bu kəndin yeganə sakini Gülcamal nənə ilə 

görüşməyindən, bu barədə bir oçerk yazmağından ətraflı danış-

dı. Amma bu yazının aqibəti barədə bir şey eşitmədim, bəlkə də 

söhbətinin əvvəlində nə isə demişdi, hər halda buna təkrar qayıt-

madı. Mən çox təəssüf etdim ki, Əli müəllimin söhbətini tam 

eşitməmişəm… 

Sonrakı gün V.İ.Lenin adına APİ-dən tanıdığım Fikrət 

Əhmədova və Yazıçılar İttifaqına, əslən Qubalı Südabə xanım 

Ağabalayevaya zəng etdim. Əli İldırımoğlu İttifaqın üzvü ola bi-

lərdi. Qənaətim düz çıxdı. Fikrət müəllim və Südabə xanım Əli 

müəllimin telefon nömrələrini və ev ünvanını tapıb mənə çatdı-

rdılar. Əli müəllimə zəng etdim. Çox səmimi və sevinclə qarşı-

ladı marağımı. Şimal zonasında zona müxbiri işlədiyi vaxtlardan 

və Nohuraya səfərindən danışdı. Məlum oldu ki, bu barədə 

oçerki 1997-ci ildə nəşr etdirdiyi «Silinməz izlər» kitabına daxil 

edilmişdir (32; 119). 2010-cu ilin fevral ayının 3-də bu kitabını 

və başqa daha bir kitabını avtoqrafla mənə göndərdi. Suya həsrət 

təşnə kimi içdim – oxudum oçerki. Sağ ol, Əli müəllim! Gülca-

mal nənələrin abidələrini yaratmaqla xatirəmizdə əbədi abidələ-

şən ləngərli ağsaqqal, sağ ol! 

Əziz oxucum və xüsusilə həmyerlim olan Nohuralılar, 

əslində, son qeydləri Kələ Gümür haqqında yazıma daxil etməyə 

də bilərdim. Amma bunun bir ibrətamizliyi var! Qabartmaq istə-

dim ki, Gülcamal nənə, bir Nohuralı sadə insan haqqında doğma 

Azərbaycanımızın uzaq Qubadlı rayonunun Əliuşağı kəndindən 

olan Əli İldırımoğlunun yazdığı oçerk, yaratdığı abidə, göstər-

diyi xidmətdir! Əziz Nohuralı el oğlanlarım və el qızlarım, bəs 

sizin (həm də mənim) xidmətiniz nədən ibarətdir? Hanı təəssüb-
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keşliyiniz? Hanı özündən razı oğlanlar, niyə Kələ Gümürün 

tarixinin tədqiqinə hərə öz imkanları daxilində töhfəsini vermir, 

özünü, varını, qabiliyyətini xərcləmək əvəzinə əsirgəyir.  

Bu kontekstdən Hacı Məmmədi Oruc oğlunun qeydlərini 

hərfinə və ruhuna toxunmadan yazıya əlavə edirəm və ona 

sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. 

«... həmişə bizim yerlərlə bağlı yazılardan söhbət düşəndə 

məni yazan daha çox maraqlandırır. Yazanın o yerlərin havası 

ilə nəfəs almayan, suyunu içməyən, torpağının üstündə izi olma-

yan adam olduğunu bildikdə təəssüflənirəm. Daim o yerlərin 

yetişdirmələrinin qələmindən çıxan yazıların həsrətində olmu-

şam. Çox sağ olun ki, tanışlıq üçün göndərdiyiniz bu əsərlə həs-

rətimə son qoydunuz. Bu əsər Azərbaycanın qayğıdan kənar qal-

mış, unudulmuş bir guşəsinin, orada yaşamış və yaşayan insan-

larının taleyinin, həyatının adət-ənənələrinin güzgüsüdür… 

Eşitdiyimə görə ululardan kimsə demişdir ki, gümürlülər 

bir vaxt səpələnəcək, sonra yenidən yurdlarına qayıdacaqlar. 

Səpələnmək bizə qismət oldu. Qayıtmaq da nə vaxtsa yeni nəslə 

nəsib olacaqdır. Onda Sizin bu əsəriniz keçmişini öyrənmək 

üçün yeni nəsillərə örnək olacaqdır. 

Mənim 85 yaşım var. Əsərdə adı çəkilən yerlərin hamısı 

mənə tanışdır. Haqqında söhbət gedən hadisələrin bəzisini eşit-

mişəm, bəzisinin isə şahidi olmuşam. İzahı verilən adət-ənənə-

ləri öz həyatımda yaşamışam. Göstərilənlərə heç bir əlavə edə 

bilmərəm. Ancaq «Nohurlar»a aid məlumatları bir qədər geniş-

ləndirməyi məsləhət görürəm. Əgər Gümür canlı varlıq kimi 

götürülsə, Nohurlar onun ürəyi ola bilər. Gümür adı ilə tanınan 

kəndlərin arasında Nohurlar hər cəhətdən (ərazisi, əhalisi, tor-

pağının münbitliyi, bitkiləri…) üstünlük təşkil edir. 1939-cu ilə 

qədər Gümür Dəvəçinin ərazisi olanda Nohurlar mərkəz olmuş-

dur. İlk təhsil müəssisələri Nohurlarda fəaliyyətə başlamışdır. 

Gümür adı daşıyan kəndlərin vaxtilə dini mərkəzi də Nohurlar 

olmuşdur. Cümə və bayram namazları Nohurlar məscidində 

qılınmışdır… 
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Nohurlarda üç böyük (Si nohur, Subura nohur, Şəftə no-

hur) və çoxlu xırda nohurdan başqa, qırxa qədər bulaq olmuşdur. 

«Qırdırma bulağı»nın suyundan indi də şəfaverici kimi istifadə 

edilir. Çinarlar kəndinə gedən qədim yolun qırağında yerləşən 

«Vəro»nun suyu neçə-neçə xəstəni sağlam həyata qaytarmışdır. 

«Kotəh»in buğda zəmiləri, «Meçidi»nin kartof sahələri 

ətraf kəndlərin əhalisi üçün də ruzi mənbəyi olub. Əsərdə tibbi 

əhəmiyyətli müxtəlif yabanı otların adı çəkilir. Ancaq adını bil-

mədiyimiz tibbi dərman bitkiləri çoxluq təşkil edir. 

Nohurlar meşə sərvəti ilə də zəngindir. Hər cür meyvə və 

giləmeyvə ağacları vardır. Bu ağacların barından həm ruzi, həm 

də müxtəlif xəstəliklərə qarşı dərman kimi də istifadə edilir… 

Həyatda ən qiymətli sərvət insandır. Mənə elə gəlir ki, 

Gümür adını daşıyan ayrı-ayrı kəndlərdən söhbət açanda hər 

hansı cəhətinə görə ad-san sahibi olan insanlar da xatırlansa 

yaxşı təsir bağışlayar. 

 

Ayamalar haqqında. 

1. Zamalü – varə və düm. 

2. Məhmədkərimlü – xugə məhmədkərimlü. 

3. «Məmmədi» yox, Məhəmmədi – pintiyə Məhəmmədi. 

Ölçü vahidi. 

1. Dayil – 12 metrdir. 

Əsərdə yazılır ki, Günəşin çıxması və batması ölçüsü 3 

dayildir. Günəş 1,5 dayildə olanda günorta olur. 

Mənim fikrim: Günəş 1 dayil (12 metr) hərəkət edəndə 

təqribən 1 saat vaxt sərf olunur. 29/IV/2012 tarixi üçün hesabla 

gün çıxır 6
37

, batır 20
15

. Ən azı 13 saat vaxt sərf olunur. Hər 

saatda 1 dayil hesabı ilə 13 dayil. Günorta olanda gün 6,5 

«dayil»də olur. 

Şübhəsiz, bu ölçüdə tam dəqiqlikdən söhbət ola bilməz. El 

arasında belə qəbul edilmişdir. 

Əsərin ən yaxşı cəhəti mövzunun dar çərçivəyə sığışdırıl-

mamasıdır. Mövzuya aid məlumatlar Azərbaycanın müxtəlif 
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bölgələri ilə əlaqəli, müxtəlif elm sahələri ilə əhatəli verilmişdir. 

Bu cəhət əsərin maraqla qarşılanacağına, müəllifə rəğbət qazan-

dıracağına əminliyi artırır. 

Uğurlar arzulayıram. 

Hacı Məmmədi Qəhrəmanov». 

 

3. Dəhne Gümür kəndi. 

 

Nohura kəndindən Subura nohurun üst tərəfini aşmaqla bir 

yol Dəhne Gümürə (Gümür Dəhnəsi), digəri isə Sər Qirə 

Sənqdən (əyri Daşın üst tərəfindən) keçməklə Dəhne Ərəbə 

(Ərəb Dəhnəsi) enir. Demək olar ki, hər iki yol piyada yoludur, 

çünki hətta at və ya ulaq üstündə enişdə çətinliklə oturmaq olur, 

qayadan aşmaq qorxusu vardır. Qeyd edək ki, bu kəndlərə həm 

də Kələ Dəhnə (Böyük Dəhnə) və Küşkə (Küçükə) Dəhnə 

(Kiçik Dəhnə) də deyirlər. 

Dəhnə həm hidronim, həm də toponiminin «çayın qarşısını 

kəsən bənd» və ya çaydan ayrılan «baş arx» kimi izah olunduğu 

məlumdur. Lakin Kələ Gümürün kəndlərindən olan Küşkə Dəh-

nənin nə üçün Ərəb Dəhnə adlandırıldığı hələ də araşdırılma-

mışdır. 

Kələ Dəhnəyə gələn yol kəndin aşağı ətəyinə, Gümür, Ör-

düc və Püçüx kəndlərindən gələn çayların Dəhnə çayla qovuşdu-

ğu və bir vaxtlar Dəhnədə fəaliyyət göstərən Malaqani əsyonun 

yerləşdiyi (Malakan dəyirmanının) əraziyə gəlib çıxır. Dəyirman 

fəaliyyət göstərdiyi vaxtlarda yanında çox uca iki qovaq ağacı var 

idi. Hansı yolla gəlməyindən asılı olmayaraq, burumu burulub 

çayqovuşan vadiyə çıxan kimi ilk əvvəl bu ağacların zirvələri 

görünürdü və başa düşürdün ki, artıq Dəhnəyə çox az qalmışdır. 

Olan bir hadisəni sizə də danışıram. 

Dəhnə kəndində Malakan dəyirmanı quraşdırırlar və çay-

dan su gətirmək üçün kanal qazmalı olurlar. İki qrupa bölünür-

lər: 10 nəfər dəyirman tərəfdən, 10 nəfər isə çay tərəfdən kanal 

qazmağa başlayırlar. Birdən görürlər ki, qabaqlarında böyük bir 
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daş var. Daşın yerləşdiyi sahə Qirə Çaruqun çaya endiyi yerə 

təsadüf edir ki, bura da kəskin mailliyi ilə fərqlənir. Arxın daşın 

alt tərəfi ilə aparılmasından söhbət gedə bilməzdi. Üst tərəfdən 

dolanmağı isə əl əməyi ilə ağır, üzücü zəhmət, vaxt tələb edirdi. 

Ən pisi isə bu olur ki, yarılmış dağda torpaq axınları başlanacaq 

və hər dəfə bu ağır zəhmət təkrar olunacaqdı. Daş isə, əslində, 

daş qaya idi. Onu yerindən dəbərtmək mümkünsüz idi. Suyun 

dəyirmana çatması üçün yeganə kanal isə ancaq bu istiqamətdə 

aparılmalı idi. Hər iki tərəfdən arxı qazıb gəlib daşa dirənirlər. 

Axşam düşür, evə dağılışırlar. Gecə dəstəmaz alır və namaz qı-

lır, Allaha dualar edir, bu daşa bir əncam istəyirlər. Səhər gəlib 

baxıb görürlər ki, daş iki hissəyə bölünüb və hissələr torpaqla 

bərabər sürüşüb yarım metrə qədər bir-birindən aralı düşüblər. 

Adamlar səhər bunu gəlib görəndə mat-məəttəl qalırlar. Hal-

hazırda həmin qaya parçaları da yerindədir, Fəti kişinin qaldır-

dığı daş da. Həmin hadisələrin şahidi kimi... 

Hər iki Dəhnə kəndini səciyyələndirən ən qabarıq xüsu-

siyyətlərdən biri onların hər ikisinin çay vadisində, demək olar 

ki, düzənlikdə yerləşməsidir. Bu kəndlərin əraziləri Kələ Gümü-

rün digər yaşayış məskənlərinin dəmyə ərazilərindən fərqli 

olaraq sualtı suvarılan torpaqlardır və Dəhnə çaydan çəkilmiş 

bəndlər vasitəsilə suvarılır və tamamilə biçənəklərdən, zəngin 

bağ və bostanlardan ibarətdir. 

Bu iki yaşayış məskənini fərqləndirən ikinci xüsusiyyət 

onların iqliminin qismən mülayimliyindədir. Burada sərt küləyə 

çox az-az rast gəlmək olar. Dağavar kəndlərə nisbətən yay və qış 

temperatur fərqi xeyli aşağıdır. Bu əraziləri əhatə edən dağlar 

qışda sanki həm də buranı şaxtadan, sualtı ərazinin yaşıllığı və 

çay iqlimi isə yayda yandırıcı istilərdən qoruyur. 

Əlavə edək ki, Kələ Gümür krateri müxtəlif fəsillərdə 

müxtəlif hava cərəyanlarının təsirinə məruz qalır. Sərt və müla-

yim küləklər onun yanaqlarını yandırır və oxşayır. Bu yerlərdə 

şa(h)var, kaavar, xəzri, gilavar küləklərinə rast gəlinir. Yaylağa 

öz dağ kəndlərinə çıxan Kələ Gümürlülər bu kəndlərdən qışlaq 
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kimi istifadə edirdilər. Sonralar bu kəndlər daimi yaşayış yeri 

kimi bir cənnətə çevrilmişdir. 

Dəhnə çayı Kələ Kuh və Qootər (Qoytər və ya Qovtər: bu 

toponimin etimologiyası araşdırılmamışdır) dağlarının qovuşdu-

ğu yerdən düzənliyə (iki növbəti vadiyə) çıxır və hər iki Dəhnə 

tamamilə bu vadilərdə yerləşir. Onları sadəcə bir burum bir-

birindən ayırır. Bu çay yatağı ilə sübh açılarkən hətta ən isti yay 

günlərində belə çox sərin meh əsir və bu meh özü ilə dağ ya-

maclarında bitən rəngarəng dağ çiçəklərinin rayihəsini gətirir. 

Bu meh min bir dərdin, xüsusilə astmadan əziyyət çəkənlərin, 

göy öskürəyə tutulanların əsl ilahi məlhəmi olur. 

Dəhnə landşaftı, çayı, yaşıllıqları, bağları ilə əsl cənnəti 

xatırladır. Bunu bu kənddə doğulduğum üçün şişirtmirəm, bu 

kəndin hər bir müsafiri bunu etiraf edir. Dəhnənin gündüzləri 

kimi gecələri də əsrarəngizdir. Bədrlənmiş ay Kələ Kuh ilə 

Qootər arasında çayın üstündə qərar tutanda, xüsusilə yay ay-

larında, ayın iri diski hind gözəlinin alnındakı xalına, bu dağlar 

isə onun gözəl qaşlarının qövşünə bənzəyir. Seyr etməklə məf-

tun olursan bu ilahi naxışa… 

Bu çay və çay yatağının gözəllikləri və həyat üçün vacib 

tərəfləri ilə bərabər burada yaşayan insanlar, onların həyatı üçün 

həm də problemləri olur. Yağışlardan sonra gur sel suları bənd-

ləri – dəhnələri qabağına qatıb aparır və insanlar onları böyük 

zəhmətlə yenidən bərpa etmək məcburiyyətində qalırlar. Bundan 

əlavə, çay kəndi iki hissəyə ayırır və gediş-gəliş üçün üstündən 

fundamental körpü salınmamışdır. Bunu adi hallarda çayın üstü 

ilə uzadılmış ağac gövdəsi əvəz edir. Yerlilər «yekçu» deyirlər 

ki, bu da «bir ağac», «tək ağac» mənasını verir. Onu da məftillə 

bir kola bağlayırlar ki, sel gələndə çayın üstündən atsa da tamam 

aparmasın. Sel suları isə çox zalım olur, bəzən yekçunu kol 

qarışıq qoparıb qabağına qatıb aparır. Belə hallarda o tərəflə bu 

tərəf arasında əlaqə tamam kəsilir. Məsələn, örüşə gedən naxır 

və sürüdəki heyvanlar çayın bir tərəfində qalır. Onları yerləşdir-

mək məcburiyyətində qalır bu tərəfdəkilər və s. 
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Yuxarıda adını çəkdiyim dağların qovuşduğu yerdən dü-

zənliyə çıxan çayın qarşısından çəkilmiş 2-3 bənd və kəndə çə-

kilən baş arxların (dəhnələrin) vasitəsilə kənd torpaqları suva-

rılır. Zəhmətkeş Gümürlülərin yaşamaq əzmi onları təbiətlə mü-

barizəyə sövq edir və onlar yenidən bu bəndləri bərpa edirlər, 

çünki burada həyat çayın suyundan birbaşa asılıdır. Torpaqlar 

sudan məhrum olsa biçənəklər məhv olar, bağlar-bostanlar quru-

yar, bağçılıq və heyvandarlıqla məşğul olmaq müşkül işə çev-

rilər. Bir sözlə, Dəhnə çayı Dəhnə kəndlərinin həyat mənbəyidir. 

Əslində, bu fikri sözün həqiqi mənasında qəbul etmək lazımdır. 

Çünki bu çay həm də insanlar üçün, demək olar yeganə içməli 

su mənbəyidir. Bu kəndlərdə çayın suyu bulaq suyu qədər tə-

mizdir. Çünki, dağ bulaqlarından baş alıb gələn bu suyun mən-

bəyində Dəhnə kəndindən yuxarıda suyu korlaya biləcək heç bir 

yaşayış məskəni və başqa digər səbəb yoxdur.   

Çayın yatağındakı yarğanların dibindən sızıb qaynayan 

bulaqların çaydan qidalanmadığını qəti söyləmək çox çətindir. 

Bununla belə, bu bulaqlar mineral süxurlarından süzülüb gəlsə 

də, dağ yamaclarında çıxan şirin su bulaqları kimi soyuq və saf 

deyildirlər. Lakin bəziləri qara su da deyil, içmək, çay dəmlə-

mək və yemək bişirmək üçün yararlı və çox faydalıdır. 

Belə bulaqlardan biri iki dəhnə (bənd) arasında Qootər da-

ğının ətəyində, demək olar ki, lap çayın içində yarğanın altında 

çıxır. Bulağın üst tərəfi dağ boyunca sıx kolluqlar və meşə ilə 

örtülmüşdür. İnsanlar atla bidonlarda bu suyu içməli su kimi 

evlərinə daşımağa məcburdurlar. 

Bu iki kəndin iqliminin qismən mülayim olmasının səbəbi 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi yerləşdikləri çay vadisinin dörd 

tərəfdən uca dağlarla əhatə olunması, yəni təbii kraterin lap di-

bində olmasıdır. Lakin iqlimləri mülayim olsa da, hər iki Dəhnə 

kəndinin havası Kələ Gümürün dağ döşlərində yerləşən kəndlə-

rinin havasına nisbətən bir qədər rütubətlidir. Bu kəndləri əhatə 

edən dağlardan Kələ Kuh və Qootər meşələrlə örtülü olsa da, 



Alimşah Gümürlü 

 256 

digər dağlar seyrək kolluqlarla örtülmüşdür. Bunlar əsasən ardıc, 

qaratikan, yulgün və başqa kol və xırda ağaclardan ibarətdir. 

Çay yuxarı, demək olar ki, ancaq çayın içi ilə, yəni sözün 

həqiqi mənasında suyun içi ilə, bu da mümkün olmayanda daş 

qayalıqların çətin cığırları ilə indi yaşayış olmayan Dəhne Xəşü 

kəndi sahəsinə, Xəşü istisuyuna, Xəşü kəndinin özünə və çayın 

baş alıb gəldiyi buz bulaqlı dağlara qalxmaq olar. 

Qeyd edək ki, Dəhnə çayın Xəşü isti suyu çıxan sahəsində 

Qootər dağında bir mağara vardır. Burada quşlar məskən salıb 

və mağaranın girəcəyində quş zili tavanacan qalxır. Mağara təd-

qiq olunmamışdır. Girəcəkdə həmişə dağın içindən gələn bir 

hava axını müşahidə olunur. Deyilənlərə görə, ora buraxılan 

pişik Qootərin güney tərəfindəki Xaltun istisuyunun çıxdığı isti 

su çayı tərəfdəki mağaradan gedib çıxmışdır. Bu deməyə əsas 

verir ki, mağara dağı bəlkə də kilometrlərlə dələrək bir üzündən 

– quzeydən, o biri üzünə – güneyə qədər dəlib keçir. Bu versiya 

doğrudursa, mağaranın Azərbaycan tarixi etnoqrafiyası üçün 

əvəzsiz sirlər gizlətdiyi şübhə doğurmur… 

Dəhne Gümürdən çayaşağı getdikcə genişlənən vadi ilə 

yol Ərəb Dəhnəyə, oradan sola burulmaqla İstisu çayının yatağı 

ilə üzüyuxarı Xaltun istisuyuna, Çuxurazəmi və Xaltun kəndləri 

istiqamətində Şamaxı kəndlərinə torpaq yollar aparır, Dəhnə və 

İstisu çaylarının qovuşduğu çay vadisi ilə üzüaşağı Are Si 

Dahardan (Qara Qaya Keçidindən) keçməklə indi Sitölüluk 

(Qaratikanlıq) adlanan keçmiş yurd yerindən, Quşçu dəyirmanı 

adlanan yerdən keçməklə sağa üzüyuxarı təkrar Çuxurazəmiyə, 

sola Kunçal, sağa Dağ Quşçu kəndinə, daha sonra yenə sola, 

dağa, Haciskəndər, Calğan, Məşrif, Qalaaltı, Zağlı, Çinar kənd-

lərinə, çay vadisi ilə, artıq Vəlvələçayla  üzüaşağı Sədan kəndinə 

və Siyəzənə getmək olur. 

Çay vadisini tez-tez yuyub aparan güclü sel suları buradan 

keçən yolları demək olar ki, keçilməz edir. Ona görə də buradan 

çayda su azalan vaxtlarda, yəni yayda və qismən də qışda bura-

lar qarla örtüləndə çox çətinliklə də olsa keçmək mümkün olur. 
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Bax, buna görə də əslində sadaladıqlarımıza yol demək çox nis-

bi xarakter daşıyır. Dövlət tərəfindən Dünya müharibəsindən əv-

vəl bu yerlərə yol çəkdirmək təşəbbüsü təəssüf ki, yarımçıq qal-

mışdır. Bu da müharibənin daha bir bəlası… Bu mənada hər iki 

Dəhnənin bir xarakterik (üçüncü) xüsusiyyəti də, necə deyərlər, 

gözdən-qulaqdan, başqa sözlə, müasir sivilizasiyadan uzaq bir 

oazis olmasıdır. Bakirəliyini saxlaya bilməsi baxımından belə 

vəziyyət kəndin bəlkə də xeyrinə olsa da, burada rabitə şöbəsi-

nin, tibb məntəqəsinin olmaması, klub, kitabxana və məktəbin 

mövcudluğunun isə simvolik xarakter daşıması kənddə yaşayan-

ların ziyanınadır. Kənd çox qapalı bir həyat tərzi keçirir. 

Kələ Kuh dağının orta ətəklərindəki döşündə Gümürlülə-

rin öz ulu babaları hesab etdikləri Şeyx Əzizəddin babanın və 

böyük qardaşı Şeyx İbadəddin babanın və onların yaxınlarının 

məzarları olan qədim qəbiristanlıq yerləşir. 

…Təvazökarlıqdan bir qədər uzaq olsa da qeyd edim ki, 

atamın ana babası Əlipənah Şıxzadə oğlunun və valideynlərimin 

də məzarları tarixən ziyarətgaha çevrilmiş bu qəbiristanlıqdadır. 

Əlavə etmək yerinə düşərdi ki, Əlipənah baba Şeyx Əzizəddin 

baba türbəsinin mücöhürü olmuş və tikintisində bilavasitə iştirak 

etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, məşhur Xaltunlu Aşıq Taqi Şeyx 

Əzizəddin babaya həsr etdiyi vəsfiyyəsində Əlipənah babanın 

adını əbədiləşdirmişdir.  

Məlumdur ki, Şeyx Əzizəddin babanın ilk türbəsinin 

tikintisində Əlipənah baba ailəsi ilə – həyat yoldaşı Fatimə və 

oğlu Nətfulla(h) ilə bilavasitə iştirak etmişdir. Xanımı və oğlu 

palçıq qarışdırıb verir, Əlipənah baba isə divarın hörgüsünü 

hörürdü. 

Maraqlı burasındadır ki, Nətfullah (nəvəsi Əzizağaya görə, 

Lətfullah – yəni Allahın lütfü mənasında) kişiyə türbənin bərpa-

gücləndirilməsində iştirak etmək də nəsib olmuşdur. Bu işdə ona 

yaxından kömək edənlərdən biri də bacısı oğlu – mənim atam 

Dənyar Cənnətəli oğlu olmuşdur. Türbənin bu bərpa-gücləndir-

məsi zamanı hörgü işlərini usta Seyidqulu Cəfər oğlu görmüş-
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dür! Əzizağa Umudşah oğlunun fikrinə hörmətlə yanaşsam da 

onunla qəti şəkildə razı deyiləm. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, 

övliya kimi bir insan olan Əlipənah baba öz oğluna mənasını 

bilmədiyi ad qoymazdı. Sonra da nət (nə’t) sözünün, çoxlarına 

məlum olmasa da, şeir forması olduğunu bilənlər az deyildir. 1) 

Tərif; 2) peyğəmbərin şəninə söylənən mədhiyyə mənalarını 

verir. Bu məntiqlə Nətfullah – nə’t+fi – Allah – Allahın tərifi, 

Allahın şəninə söylənən mədhiyyə mənalarını verdiyini aşkar 

edirik. Deməli, Nətfullah adının dərin bilik sahibi olan Əlipənah 

babanın seçdiyi çox uca bir ad olduğunun şahidi oluruq. Hər 

ikisinə Allah rəhmət eləsin! 

Türbənin bərpasında bilavasitə iştirak edənlərdən biri 

Fatma Kəldədənin nəvəsi Sədrəddinli Qurban Qərib oğlu olmuş-

dur. Bu da məlumdur ki, pulu ilə bu işdə kömək etmək istəyini 

təklif edən bir nəfər şəhərdə yaşayan gümürlüyə Qurban kişi 

kəskin etiraz etmişdir: - Allah razı olsun, amma olmaz, çünki bu 

iş bizə (yəni Sədrəddinlilərə - A.G.) düşür!.. 

Sabir əmi (Sabir Cabir oğlu – A.G.) deyir ki, əvvəllər pirə 

ziyarətə gələnlər Dəhnədən piyada və ya atla ocağa qalxırdılar. 

Atam Cabir Behbud oğlunun sifarişi ilə Xaçmazdan olan trak-

torçu Şahmurad adlı şəxslə danışdım və o, traktorla Dəhnədən 

pirə qədər yolu maşınla çıxa bilmək üçün səliqə-sahmana saldı. 

Bu iş üçün traktorçuya 2 baş üçillik cöngə verildi. 

Bundan başqa, türbələrin ətrafındakı daş hasar dağıldı-

ğından, Cabir əmi öz vəsaiti hesabına dəmir tordan 1000 metrə 

qədər uzunluğu olan yeni hasar çəkdirmişdir. Bu işlər XX əsrin 

80-ci illərinə təsadüf edir. 

Əlavə edim ki, mən də bu işlərin şahidiyəm. 

Əlipənah baba rəvayəti Gümürlülər arasında hamıya mə-

lumdur. Ocağı ziyarətə gələndə Əlipənah baba yolda yanındakı-

lara deyir ki, türbədəki nərdivanın yerini dəyişdilər. Ziyarətə 

gələnlər bunu yoxlayırlar. Məlum olur ki, türbənin divarlarını 

şirələyib ağardan xanım nərdivandan istifadə edərək onu bir 

divardan götürüb başqa divara söykəmişdir. Kələ Gümürlülərin 
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əməlisaleh bir insan kimi tanıdıqları Əlipənah babanın öncəgör-

məsi onun nüfuzunu bir az da artırmışdır… 

Ziyarətgahdan bir az aşağıda Kələ Əjdaha (Böyük Əjdaha) 

yastanası, Qirə Çaruq, Gijə Dahari dağları vardır. Bunlar çox da 

uca olmayan güneyləri çılpaq dağlardır. Kələ Əjdahada sərin 

sulu bir bulaq çıxır. Ağıllı və müdrik insanlar onu meşənin kəna-

rında, ağacın altında, axıb yaxınlığı gölləndirməsin deyə döşdə 

üzə çıxarıb nov qoyublar ki, su aşağılara axsın, bulağın ətrafı 

quru, səliqəli və kölgəlik olsun. 

Qirə Çaruq – beli bükülmüş, əyilmiş çarıq mənasını verir 

ki, bu da dağın formasına tamamilə uyğun gəlir. Gijə Dahari – 

dəli, gic dağ deməkdir və bu ad onun xarakterinə görə verilmiş-

dir. İş burasındadır ki, bu dağda ilin bütün fəsillərində mütəmadi 

olaraq gurultu ilə quru torpaq axını baş verir. Bu torpaq axının-

dakı gildən suda yaxşı isladıb həll etməklə kənd evlərinin saman 

qatılmış palçıqla suvanmış divarlarının və torpaq döşəməsinin 

şirələnib ağardılmasında istifadə olunur. Divarlar təmiz və 

səliqəli görünür və az qala əhənglə ağardılmış kimi kifayət qədər 

ağ rəng alır. Suda tamamilə həll olunan bu axan torpaq-gilin 

quruyanda əhəng kimi ağarmaq xüsusiyyəti vardır. Buna görə də 

yerli camaat axıb gələn bu torpağı «şirə xaki» - şirələmək üçün 

istifadə olunan torpaq adlandırırlar. 

Ziyarətgahın yanındakı qədim qəbiristanlıqdan başqa 

kənddə daha iki qəbiristanlıq mövcuddur. Bunlardan biri qədim, 

digəri isə yeni salınan qəbiristanlıqlardır. 

Kəndin ərazisində Qootər dağının ətəklərində keçmiş çay 

yatağı olması şübhə doğurmayan hündürlükləri azalan silsilədə 

olan terras şəklində düzənliklər mövcuddur. Bunlardan ən 

hündürü və sahəsi ən geniş olan düzənlik «Dörü di» (kəndin içi) 

adlanır. Burada qədimdə yaşayış yeri olduğu şübhə doğurmur, 

lakin bu versiya da hələlik tədqiq olunmamış qalır. 

Səviyyəsi bundan bir az aşağı olan ikinci eyni səviyyəli 

terraslar silsiləsi düzənliklərə el arasında «bunha» deyirlər. 

Gümür tatları evlərin torpaq damına da «bun» deyirlər. Belə-
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liklə, həm cəm, həm də yerlik hal şəkilçisi olan «ha» ilə birlikdə 

«bunha» sözü «damlar» mənasını verir. İndi örüş yeri kimi isti-

fadə edilən bu sahələrin qədimdə dəmyə taxıl əkmək üçün isti-

fadə edildiyi istisna deyildir. Eyni mülahizəni «Dörü di» barədə 

də söyləmək olar, çünki indinin özündə də zəmilərin sərhədlərini 

işarə edən kolların olması bu fikri təsdiq edir. Əlavə edək ki, 

hətta meşə ilə örtülən Qootər dağının döşlərində mailliyi kifayət 

qədər sərt olmasına baxmayaraq, taxıl zəmiləri kimi istifadə 

edildiyi güman edilən tala yerləri indi də açıq-aşkar seçilir. Nə 

vaxtsa dəmyə taxıl əkinçiliyi üçün istifadə olunmuş belə meşə 

talalarına – taxtalara Kələ Gümürün digər kəndlərində də, xüsu-

silə də Nohura, Çinar və Püçüx kəndlərində də rast gəlmək olar. 

Və nəhayət, keçmiş çay yatağı olan üçüncü, daha aşağı 

səviyyədə olan, terrasda  indi Dəhnə kəndləri özləri yerləşir. Çay 

isə indiki yatağı ilə dördüncü terrası yaradır və təbiət öz pozul-

maz ahəngi ilə həyatımıza naxışlar vurur. 

 

4. Dəhne Ərəb kəndi 

 

Niyə Dəhne Ərəb (Ərəb Dəhnəsi) adlandırıldığı tədqiq 

olunmamışdır. Azərbaycan ərazisində Dəhne Gümür, Dəhne 

Xəşü, Dəhne Quşçi, Qrız Dəhnə, Şəki Dəhnəsi (böyük və kiçik) 

və s. «Dəhnə» hidronimi ilə bağlı toponimlərin olduğu məlum-

dur. Bunların hər birində «Dəhnə» hidronimi aid olduğu 

müvafiq kənd adını daşıyan toponimlə bağlıdır. Məsələn: Qrız 

Dəhnə – yəni Qrız kəndinin Dəhnəsi. Yalnız Dəhne Ərəb topo-

nimi istisna təşkil edir. Buradakı «Ərəb» sözünün toponim kimi 

formalaşması tədqiq olunmamışdır və bu toponimin etimolo-

giyası qeyri-müəyyən olaraq qalır. Yeganə təsdiq olunmamış 

hipoteza (versiya kimi) ondan ibarətdir ki, bu toponim qədim 

zamanlarda (?) Ərəbistandan hansı məqsədləsə bura gələn bir və 

ya bir neçə ərəbin (bəlkə də Şeyx Əzizəddin babanın yaxın 

ətrafından) burada müvəqqəti və ya daimi məskunlaşması ilə sıx 
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bağlıdır. Bir sözlə, bu toponimin də etimologiyasının tədqiqi öz 

təəssübkeş Gümürlü tədqiqatçısını gözləyir… 

Dəhne Ərəb kəndi Dəhne Gümür kəndindən çox da aralı 

deyildir. Çay vadisinin sağa tərəf burumundan 2-3 km sonra 

çayın hər iki sahilində yerləşir. Vaxtilə sualtı ərazisi də, əhalisi 

də Dəhne Gümürdən az olduğuna görə, bəlkə də, bura Küçükə 

Dəhnə deyirmişlər. Əslində, bu kəndlərin arasındakı məsafə 

anlayışı da çox simvolik bir xarakter daşıyır, çünki bu kəndlərdə 

insanların gur yaşadığı əyyamlarda bu kəndlər demək olar ki, 

yan-yana az qala bir kənd kimi birləşiblər. Lakin sovetləşmədən 

sonra bu kəndlərin və ümumiyyətlə Kələ Gümür mahalının 

torpaqları iki rayon – Qonaqkənd və Dəvəçi, hazırda isə Şabran 

rayonları arasında bölüşdürülmüşdür. Belə ki, Dəhne Ərəb 

kəndinin ərazisi Dəvəçi rayonuna, Dəhne Gümür kəndinin ərazi-

sinin böyük bir qismi isə Qonaqkənd rayonuna aid edilmişdir. 

Ona görə bir qismi deyirəm ki, Kələ Dəhnə kəndinin ərazisində 

adda-budda anklav şəklində Dəvəçi rayonunun torpaqları hesab 

edilən ərazilər var. Tamamilə məntiqsiz görünən bu maraqlı və-

ziyyət onunla izah olunur ki, rayonlar təşkil edilərkən, yuxarıda 

bəhs etdiyimiz kimi, Qarovulxana dediyimiz yerdən Dəvəçiyə 

tərəf yerləşən Kələ Gümür torpaqları Dəvəçi rayonuna, əks tə-

rəfdə qalan torpaqlar isə Qonaqkənd rayonuna aid edilmişdir və 

beləliklə, Kələ Gümür mahal torpaqlarında üç sovetlik yaradıl-

mışdır: Nohura sovetliyi Dəvəçi rayonuna, Gümür və Ördüc 

sovetlikləri isə Qonaqkənd rayonunun tərkibinə daxil edilmişdir. 

Daha qəribəsi isə budur ki, Çinar və Nohura kəndləri Dəvəçi 

rayonunun ərazisinə daxil edildiyindən Gümürlülərin ortaq qış-

lağı olan Dəhnə kəndinin torpaqlarından Nohura kəndindən 

hesab edilən insanlara məxsus mülklər Dəvəçi rayonunun, 

Gümür kəndindən hesab edilən insanların mülkləri isə Qonaq-

kənd rayonunun ərazisinə daxil edilmişdir. Beləcə heç bir aşkar 

vahid xətt boyunca aparılan sərhəd olmadan Kələ Dəhnə kən-

dinin torpaqları tala-tala, mülk-mülk iki sovetliyin, hətta iki 
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rayonun arasında bölüşdürülmüşdür. Absurd görünsə də, bu hal 

heç bir vaxt heç bir problem yaratmamışdır. 

Beləliklə, Dəhne Ərəb kəndinin bütün ərazisi, Kələ Dəh-

nənin də bir neçə və əsasən aşağı tərəflərinə (bə ətək Dəhnə) dü-

şən əraziləri Dəvəçi rayonuna aid edilmişdir. Bir kənd, eyni ca-

maat, lakin müxtəlif rayonların sakinləri! Bu, Kələ Gümürdür!.. 

Dəhne Ərəb kəndinin özəlliklərindən biri də budur ki, bu 

kənd çayqovuşanda yerləşir. Dəhnə çayı ilə qovuşan İstisu çayı-

nın yatağı ilə üzüyuxarı Xaltun isti suyuna gediş-gəliş bu kəndin 

içindən keçən yolla həyata keçirilir.  

Qeyd edək ki, bu istisu böyük müalicə əhəmiyyətinə ma-

likdir. Soyuqdəymə, dəri xəstəlikləri, aşağı ətrafların iflici, tə-

nəffüs orqanları, mədə-bağırsaq xəstəlikləri və s.-nin müalicə-

sində müsbət nəticələri Şirvan, Quba, Şabranda və yaxın ərazi-

lərdə yaşayanlara ta qədimdən məlumdur və hər yay bura müali-

cəyə gələn əlindən, necə deyərlər, iynə atsan yerə düşməz.  

Bu istisu barədə bir rəvayətə görə, Şah Abbasın ordusunda 

qoturluq tutmuş əsgərlər bu sularda yuyunub nicat tapmışlar və 

bunun xatirəsinə Şah Abbas burada indi də fəaliyyət göstərən 

qədim hamamı tikdirmişdir. Bura müxtəlif tərkibli isti və soyuq 

su bulaqları ilə zəngindir. Pirəkəkil baba ziyarətgahı da bu 

ərazidə yerləşir. XX əsrin 60-cı illərinin ortalarına qədər istisuya 

maşınlar getmədiyindən, bu kəndə qədər maşınla gələnlərin 

köçü sonra atlarla istisuya daşınırdı. Həmin vaxtlarda gələnlər 

Balasultan kişinin evinə düşərdilər. Bu kişi çox alicənab və 

süfrəsi həmişə açıq və bərəkətli bir insan idi. Bunlar təsadüfi 

deyildi, nəsil-nəcabətindən gəlirdi. Balasultan kişi yüzbaşı Hacı 

Nəcəfin oğlu idi. Onun evinə gələn hər kəs burada dincini alır, 

rahatlıq tapırdı. Babasultan kişi də iki-üç at saxlayırdı və uşaqla-

rı kirəkeşlik edib, istisuya müalicəyə gələnlərin yüklərini atla 

kənddən istisuya aparardılar. Yaxşı yadımdadır, Kələ Dəhnə 

bağlarının məhsullarından İstisuya müalicəyə gələnlərə satmaq 

üçün bazara bu kənddən keçib gedirdik. Meyvələrimizi satıb 

bazardan qayıdandan sonra İstisuya gələnlər çox olanda biz Kələ 
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Dəhnə uşaqları da Balasultan əminin uşaqlarına qoşulub öz 

atlarımızla kirəkeşlik edərdik və əvəzində 3 sovet rublu kirə 

haqqı alardıq. Yağışlı havalarda bu iş çox təhlükəli olurdu. Qə-

fildən gələn sel zəvvarları sıldırım qayalarla əhatə olunmuş çox 

dar çay yatağında haqlayanda, bədbəxt hadisələr baş verirdi. 

Dəhne Ərəb kəndinin mülayim iqlimi, sualtı biçənəkləri, 

geniş örüş yerləri burada heyvandarlıq üçün geniş imkanlar açır. 

Çox təəssüf ediləcək haldır ki, burada bağçılığa xüsusi əhəmiy-

yət verilməmişdir. İnsanların belə gözəl yurd yerini tərk etməsi 

isə daha böyük təəssüf doğurur. 

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Kələ Dəhnədən İstisuya 

müalicəyə gələnlərə satmaq üçün bağ-bostan nemətləri aparar-

dıq. Kənddən adətən gecə saat 3-də, 4-də çıxardıq ki, sübh 

açılanda orada olaq, təzə tut və başqa nemətlər xarab olmamış 

satıb qayıdaq. 

Gecə saat 3-də atları yəhərləyib, aparacağımız bağ-bostan 

nemətlərini vedrə və yeşiklərdə xurcunlara yığıb yəhərin üstünə 

qoyub yola çıxardıq. Atlar çay vadisi ilə hərəkət etdikcə, yəhər 

üstündə mürgülədiyimiz vaxtlar da olurdu. Yuxu güc gələndə 

atlardan düşüb onları otlağa buraxar, özümüz pıçıldayan qova-

ğın altında oturub gövdəsinə söykənib bir çimir yuxu alardıq. 

Sonra durub yolumuza davam edərdik. Sübh açılanda çadır şə-

hərciyini xatırladan istisuya çatardıq. Belə tez gəlməyimizin bir 

səbəbi vaxta qənaət olsa da, əsas səbəb başqaydı; istirahət edən-

lərin təzə tər tutu acqarına qəbul etməyinin müalicəyə xeyri var-

dı. Əlavə edim ki, kənddə olduğu kimi artıq istisuda istirahət 

edənlər də neçə illik təcrübələrindən bilirdilər ki, anamın bişirdi-

yi doşab rənginin açıqlığına və qatılığına görə başqa doşablar-

dan fərqlənir. Bunun sirri tam yetişmiş seçmə tutdan bişirilməyi, 

tərkibində suyun qalmamağı idi. Bal kimi hər həcm vahidinin 

çəkisi 1,5 çəki vahidi olur, uzun müddət qalır, qıcqırmırdı, xar-

lanmırdı, qatılaşıb bərkisə də, keyfiyyətini itirmirdi. Bütün bu 

keyfiyyətlərinə görə mənə əvvəlcədən sifariş verilirdi, ona görə 

də satmaq problemi yaranmırdı. Kəndə qayıdan kimi yatıb yuxu-
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muzu alar və sabahkı bazarlığımızın tədarükünə başlardıq. De-

mək olar ki, heç vaxt isti su vannası qəbul etməzdik. Həm vaxt 

itirərdik, həm də bir az xatalı iş idi. Bir dəfə belə bir xatalı iş baş 

verdi. Uşaqların hardansa başlarına düşdü ki, gedib vanna qəbul 

etsinlər. Məni də başdan çıxara bildilər. Getməsəydim bir az 

başqa cür baxacaqlarını istəmədim. Nə isə, getdik vannaya… 

İsti yay günü ola və üstəlik də vannadan çıxmış olasan… Bir 

sözlə, canımız tər-su içində, islanmış paltarda atlara mindik və 

kəndə qovmağa başladıq… Atlar səhər-səhər isti suya çox kö-

nülsüz gəlsələr də, evə böyük həvəslə qayıdardılar, çünki isti 

suda olduqları müddətdə çox vaxt ac qalırdılar. Bir az yorğalığı 

olan tünd yerişli atımız var idi, bütün yolu sürətlə evə çapardı. 

Həmin gün də evə gəlib çatdığımı xatırlayıram, at həyətə girib 

dayandı. Anamın qapıya çıxdığını gördüm. Sonra nə olduğunu 

xatırlamıram, heç atdan necə düşdüyümü də… Ayılıb gözümü 

açanda özümü yataqda, evin adamla dolu olduğunu gördüm, 

başqa heç nə hiss etmirdim, bircə, - şükür, ayıldı, - dediklərini 

eşitdim. 

Sürətlə yorğa yeriyib evə tələsən ac atın üstündə isti su 

vannasından çıxan, necə deyərlər, isti və tərli can, yüngül yay 

geyimi, yüngülvarı əsən meh… Sən demə yolda məni möhkəm 

soyuq götürüb, evə çatanda artıq rəngim qap-qara imiş. Anam 

məni yatağa aparıb və üç gün məndə heç bir həyat əlaməti ol-

mayıb, çox yüksək hərarət və çox zəif nəfəsdən başqa… Qo-

hum-qonşu da bərk qorxuya düşübmüş… Yazıq anam… Əldən 

getdiyim şübhə doğurmayanda alnımdan qan aldırıb, onun 

üstündən kiçik banka qoyublar. Bankanın içi tünd qara rəngdə 

qan laxtası ilə dolubmuş… Bundan sonra canıma tər gəldiyini 

hiss ediblər, başa düşüblər ki, həyata qayıdıram… Ayılıb gözü-

mü açanda nə baş verdiyini anlamırdım. Təkrar gözümü yumub 

yuxuya getmişəm. Oyananda bədənim tər-su imiş… Anamın ilk 

dəfə belə heysiz-heysiz səssizcə ağladığını görmüşəm…  

Anamın belə əhvalını görəndə ürəyim sıxıldı, onu belə 

vəziyyətə salmağımdan xəcalət çəkdim və nədənsə ilk yadıma 
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düşən böyük C.Cabbarlının məşhur «Ana» şeiri oldu… və bu 

əhvalımda məndə belə qənaət formalaşdı ki, dünyanın hər ye-

rindən ana barədə yazılanları bir yerə yığıb onları qarışdırıb 

yapıb- yoğursan hamısından birlikdə C.Cabbarlının «Ana»sı 

boyda bir Ana obrazı yaratmaq mümkün deyil… Təkcə bu şeirə 

görə C.Cabbarlı dahidir… Gözümü zorla açıb qəlbimdə göylərə 

ucalan anama baxdım, Cabbarlını anladım… 

Bax belə… Bir sözlə, isti su ilə zarafat etmək olmaz. Bu 

bir ibrət dərsi oldu. Təsadüfi deyildir ki, istisuda 10-12 günlük 

müalicə kursundan sonra da insanlar 30-40 gün yayın qızma-

rında da soyuqdəymədən qorunur və ciddi pəhriz gözləyirlər. 

Yeri gəlmişkən əlavə edim ki, Xaltun istisuyu ilə əks tə-

rəfdə Qootər dağının Dəhnə çayı yatağında həmin səviyyədə, 

həmin tərkiblərdə Xəşü istisuyu çıxır. Onların eyni laylardan 

çıxdığı və eyni mineral tərkibli və eyni temperaturda olduğu 

güman edilir. Eyni müalicə effektlərinə malik olsalar da, Xəşü 

istisuyuna yol çətin keçilən və ərazisi çox məhdud olduğundan 

bura müalicəyə gələnlər Xaltun istisuyuna gələnlərə nisbətən 

çox-çox az olur…  

Əlavə edim ki, hər iki Dəhnə kəndlərində keçmiş mülk 

torpaqları və yeni pay torpaqlarının sərhədləri çay daşları ilə 

hasara alınmışdır. Bu, bağ, bostan və biçənəklərin qorunması 

üçün çox vacibdir. Çünki, məsələn, camış və çöl donuzları başqa 

hər cür hasarı dağıdıb qorunan sahələri tar-mar edir. Qoruqları 

xırdadırnaqlılardan qorumaq üçün bu daş hasarların üstündən 

qaratikandan əlavə mühafizə çəpəri çəkirlər. 

 

5. Si DüĢmə kəndi  

 

Dəvəçi – Düz Bilici – Zağlı – Çinar – Keş Cuhurun – Mə-

çidi – Salamdərəyi – Gümür yolunun Salamdərəyi aşırımını aşıb 

Kələ Gümür kraterinin daxilinə enəndə rast gəldiyin ilk bulaq – 

Hacı Hüseyn bulağı olur. El arasında bu bulaq Si Düşmə adlanır. 

Bu bulaq onun adı ilə adlanan Si Düşmə kəndinin bulaqlarından 
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biridir. Bulağa rast gəlmək aydınlığa çıxmaq kimi də yozulur. 

Bu kənd doğrudan da aydın, işıqlı, aşkar bir yerdə salınıb. Kələ 

Gümür kraterinin içərisi buradan aydın görünür. Hər tərəfi geniş 

örüş yamacları ilə əhatə olunub.  

Hacı Hüseyn bulağı barədə Gümür camaatı arasında ma-

raqlı bir rəvayət dolanır. 

Hacı Hüseyn Həcc ziyarətindən necə qayıdacağının xif-

fətini çəkirdi. Onu fikirli görən hacılardan biri fikirli olmağının 

səbəbini soruşur. Hüseyn dərdini danışır. Hacı Hüseyndən hansı 

diyara qayıdacağını öyrənən hacı ona bir cüt ayaqqabı göstərir 

və məsləhət görür ki, onları götürsün. Sahibi çıxıb axtaranda 

səndə olduğunu de və niyyətini söylə. Hacı Hüseyn belə də edir. 

Ayaqqabı yiyəsi ona deyir ki, gözlərini yumsun və ancaq «aç» 

deyəndə açsın. Hacı Hüseyn gözlərini açanda özünü vətənində 

görür, onu bura gətirdən kəramət sahibini axtarır ki, ona təşək-

kürünü bildirsin, tapa bilməyəndə təəssüfündən əlindəki çomağı 

yerə vurur... Həmin yerdən bulaq qaynayır... 

Kənd üç məhəllədən ibarətdir və onların hər biri az qala 

bir kiçik kənddir. Hər məhəllənin öz bulaqları vardır. Adı çəki-

lən bulağın yerləşdiyi lap yuxarıdakı məhəllə də kəndin və 

bulağın adı ilə Si Düşmə məhəlləsi adlanır. 

Bu məhəllənin alt tərəfində böyük məzarlıq, məzarlıqdan 

bir az aralıda kurqan yerləşir. Yağış, qar sularının yuması nəti-

cəsində torpağın altından müxtəlif dövrlərə aid olan saxsı qab 

qırıntıları üzə çıxır. Kurqanın elmi tədqiqi bu yerlərdə yaşayış 

məskənləri mövcudluğunun tarixinə işıq sala bilərdi. Kim bilir 

bu kurqan tarix səhifələrinin daha hansı sirlərini qoynunda 

gizlədir. Nə vaxta qədər gizlədəcəyi isə, Si Düşməlilərin təəs-

sübkeşliyindən asılıdır...   

Buradan bir az aşağıda bir az da sağ tərəfdə Yetəq Xər 

məhəlləsi yerləşir. Bu məhəllənin evləri qismən düz yerdə salı-

nıb. Çox qəribədir ki, bütünlükdə kəndin uzunqulaqları yayda 

gediş-gəlişdən toz salmış yolun içinə yığışır və burada tozda 

ağnamağı xoşlayırlar. 
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Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, bu məhəllə yetişdirdiyi el-

oba, ictimaiyyət içərisində nüfuzlu, vəzifəli, ali savadlı şəxsiy-

yətlərinin sayı ilə seçilir. Kələ Gümürün digər kəndlərinin bütün 

məhəllələri bu göstərici baxımından Yetəq Xərdən bir baş, bir 

boy aşağıda dururlar. 

Üçüncü məhəllə yetəq xər məhəlləsi ilə Gümürün üst tərə-

fində yerləşən üçüncü qəbiristanlığının arasındakı sahədə – az 

mailli yamacda yerləşən Çaaraha məhəlləsidir. Bu toponimin 

etimologiyası barədəki iki versiya barədə ətraflı məlumat kitaba 

daxil edilmişdir.  

Ən qəribəsi budur ki, hər üç məhəllə strateji dörd yol ayrı-

cında yerləşir. 

Əlavə edim ki, ilk dəfə bu kənddə məşhur zurnaçalan Sa-

bir əminin usta şagirdi kimi toy apardığı Macarqulunun toyunun 

şahidi olmuşam. Bu toyun sonunda Çinardan olan məşhur gü-

ləşçi Hüseynağa Mahmud oğlu ilə Məmmədhüseyn Qurban oğ-

lunun xonça üstündə güləşini izləmişəm. Bakıya ikinci gəlişim-

də, şəhərə oxumağa ilk dəfə yolum da Si Düşmədən başlan-

mışdır. İlk dəfə Kələ Gümür Krateri öz əsrarəngizliyi ilə qar-

şımda Si Düşmədə canlanmışdı o vaxt. Bəlkə də bu yazının da 

yazılması elə o vaxtlarda başlanmışdı, kim bilir… 

 

6. Püçüx kəndi 

 

İnzibati ərazi vahidi kimi Puçuq kimi rəsmiləşmişdir. 

«Puçuq» türk sözüdür və «dəstə», «bölük» və s. kimi mənalar ve-

rir. «Püçüx» kimi hansı mənanı daşıdığı aydınlaşdırılmamışdır. 

Kələ Dəhnənin yuxarı başından Kələ Kuhun (Böyük dağ) 

aşağı ətəklərindəki yamacları boyunca qalxan yol Gümürlülərin 

böyük ziyarətgahı olan Şeyx İbadəddin baba və Şeyx Əzizəddin 

baba türbələrinə və Püçüx kəndinə aparır. Qeyd edək ki, ziya-

rətgahın yerləşdiyi meşə ətəyindəki düzənlikdən Kələ Gümürün 

adı çəkilən kraterin daxilində yerləşən ərazilərinin hamısı əl işi 

kimi aydın görünür. Burada Püçüx və Sər Mərcan kəndləri istis-
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na təşkil edir. Çünki bu kəndlər ziyarətgahla üzbəüz deyil, onun-

la bərabər Kələ Kuhun yamaclarında yerləşirlər. Gümür torpaq-

larının əksəriyyətinin göründüyü türbə məkanı bəlkə də təsadüfi 

seçilməmişdir. Bura həm də bir cənnət məkanı xatırladır, 

«peysərində» soyuq bulağı da olan bir cənnəti. 

Bu ziyarətgahdan xeyli aralıda və onun səviyyəsindən bir 

az aşağıda olmaqla Kələ Kuhun meşə ətəklərindən başqa birində 

Püçüx kəndi yerləşir. Burada da evlər Gümürdəki kimi kiçik 

təpələrin üstündə tikilmişdir, amma Gümürdən xeyli kiçik yaşa-

yış məskəni olmuşdur. Gümürdən fərqli olaraq, yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi, bu kənd meşə ətəyində yerləşir və yerləşdiyi 

yamac Gümürün landşaftına nisbətən daha az mailidir. Torpağı 

münbitdir. Demək olar ki, hər məhəllənin öz bulağı vardır. Bu 

da bağ-bostan salınmasına imkan verir, biçənəklərin suvarılma-

sına şərait yaradır. Meşələri çoxəsrlik ağacları, cır meyvə və 

giləmeyvə kolları ilə zəngindir. Qismən quzeydə yerləşsə də, bu 

kəndə bol günəş şüaları düşür və saf havası vardır. İnsanlar 

arasında uzunömürlülük bununla şərtlənir. Çox uğurla seçilmiş 

bu münbit yurd yerinin ərazisi meşəətəyi yamaclar və talalar, 

geniş dərələr, dağ döşlərindən ibarətdir. Bütün bunlar zəngin 

örüş yerləri olduğundan heyvandarlığın inkişafına xüsusi şərait 

yaradır. Qışlağı da, yaylağı da özündən olan bu qədim yurd ye-

rində zəhmətkeş insanlar oturaq həyat tərzi keçirirlər. Bu kənd 

Kələ Dəhnə-Qonaqkənd yolunun üstündə yerləşir. 

Qeyd edim ki, məşhur balaban ustası Həsrət Hüseynovu 

ilk dəfə bu kənddə toyda görmüşəm. 

 

7. Sər Mərcan kəndi 

 

İnzibati ərazi vahidi kimi də bu adla qeyd olunmuşdur.  

«Mərcan başı və ya baş tərəfi», «Mərcanın üst tərəfi və ya üstü» 

mənalarını verir. Kələ Dəhnə-Püçüx-Qonaqkənd yolunun Dərə 

baba amuya enən hissəsində dərəni keçməzdən əvvəl sol sahillə 

ayrılan qolu ilə dağa, meşə tunellə qalxan yol aparır bu kəndə. 
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Bu kənddə son illərə kimi tək bir ailə yaşamışdır. Bu yurd yeri 

Püçüxdən xeyli yüksəkdə Kələ Kuhun şimala baxan döşündə 

lacivərd meşə yaşıllıqları qoynunda yerləşən bir tac qaşını xatır-

ladır. Yurd yeri kimi çox kiçik ərazisi olsa da, bu bakirə təbiət 

qoynunda yaşamaq əsl səadətdir. Burada bağ-bostan əkilir, arı 

bəslənilir, heyvan saxlanılır, taxıl əkilir, ot biçilir. Buranın ya-

banı meşə meyvə və giləmeyvələrinin dadı-tamı tamamilə əsra-

rəngizdir. Mədəni yetişdirilən meyvə-tərəvəzi çox peyvənd və 

ətirli olur. Südü, süd məhsulları fərqli xeyirli xüsusiyyətlərə ma-

lik olur. Balından, qaymağından doydum deyən olduğunu eşit-

məmişəm.  

 

8. Ördüc kəndi 

 

Püçüxdən çıxıb Dərə-baba amudan keçməklə Qonaqkəndə 

yolun Dərəgəndo aşırımından aşmamış bu aşırımın qaşı ilə sağa 

dönən yolla dağın (bilmirəm necə adlanır) döşü ilə köndələn 

yolla Ördüc kəndinə getmək olar. Əlavə edim ki, həmin bu 

yolun davamı Ördücdən keçməklə Gümürə aparıb çıxarır. 

Qəribə görünsə də, uzaqdan dəfələrlə müşahidə edib bax-

dığım bu kəndi yaxından görməmişəm, başqa sözlə, bu kənddə 

heç olmamışam. Bəlkə buna görə də bu kənd barədə ətraflı yaza 

bilmirəm. Ördücə Püçüxün aşağı tərəfindən çay vadiləri ilə daha 

bir yol, Kələ Dəhnədən gələn yolla birləşib aparır. Qeyd edim 

ki, Gümürdən aşağı Kələ Dəhnəyə gedən yoldan ayrılan yol da 

Ördücə gedən bu yola qovuşur. Ördüc ərazisini və örüşlərini 

Gümür ərazisindən Qir Qabu adlanan çox da uca olmayan silsilə 

dağlar ayırır. Bu dağın hər iki tərəfindən biri Gümürdən, digəri 

Ördücdən gələn və adətən yayda quruyan iki çay bu yol ayrıcın-

da qovuşur. Daha sonra Püçüxdən gələn çayla qovuşan bu çay 

da Kələ Dəhnənin ətəyindəki burumda qismən daha gur sulu 

Dəhnə çaya qarışır. 
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9. Çinar kəndi 
 

İnzibati ərazi vahidi kimi nədənsə «Çinarlar» kimi rəsmi-

ləşmişdir. Bu kənd Şabrandan Düzbilici və Zağlı kəndlərindən 

keçməklə Gümürə aparan yolun üstündədir. Kələ Gümür krateri-

nin dənizə tərəf baxan çöl tərəfindədir. Bu kəndə həm də Siyə-

zəndən məşhur Qalaaltı sanatoriyasının alt tərəfindən, Çıraq 

Qalanın yerləşdiyi dağın ətəklərindən keçməklə Keş cuhurundan 

(cuhudların keşi) qalxan və Gümürə aparan yolla da qalxmaq 

olar. Bu iki yol Çinarın alt ərazilərində bir-biri ilə qovuşur. Me-

şəliklərlə örtülmüş dağların talalarında yerləşir. Yerləşdiyi ərazi 

qismən quzeydədir, ona görə də iqlimində rütubətlilik özünü 

göstərir. Kraterə aparan dağın orta yamaclarındadır. Əsrarəngiz 

təbiətə, saf sulara, zəngin təbii yaşıllıqlara malikdir. Azərbaycan 

fauna və florasının demək olar ki, bütün nümunələri ilə zəngin 

olan bu kənd və onu əhatə edən torpaqların ərazisi böyük və tü-

kənməz turizm imkanlarına malikdir. Qarabağlıların qürurla 

ancaq özlərininki hesab etdikləri xarı bülbülün daha peyvəndləri 

bu cənnət məkanın adi çiçəklərindən biri kimi qəbul edilir. 

Sanki buranın zəngin təbiətinin, necə deyərlər, xətrinə dəymə-

mək üçün, başqa və daha gözəl çiçəklərin qəlbinə, könlünə to-

xunmamaq üçün heç birinin, hətta xarı bülbülün də əsrarəngiz 

gözəlliyini xüsusi qabartmırlar. Buranın hər çiçəyinin biri digə-

rindən daha gözəldir və xarı bülbüldən də gözəl çiçəklər möv-

cuddur bu cənnətdə. Burada təbii mənzərələr göz oxşayır, yayı 

da, qışı da eyni dərəcədə səfalı və maraqlıdır. Yaz çiçəklərinin 

və güllərinin məstedici rayihəsi, yayın bərəkətli meyvə və gilə-

meyvəsi, payızın rəngarəng mənzərə tabloları, qışının iliklərə 

işləyən şaxtası insan sağlamlığının loğmanı, min bir dərdin, aza-

rın məlhəmi olur. Burada uzun ömür yaşamamaq mümkün deyil. 

Gözün qarşısında açılan hər mənzərə, meşə, dağ, qaya, çöl, çə-

mən, hər daş, yol, cığır, bulaq, çiçəkdən-çiçəyə uçuşan arı, daha 

nələr, nələr… bütün bunlar yaradıcı insanların ilham mənbəyi və 

vəsf mövzusu ola bilir… 
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Çinarlı Əzizağa Mahmud oğlunun dediklərindən: 

«Çinar kəndi Qaravulxana dağının ətəyində, Qirəsənq dağı 

ilə üzbəüz yerləşir. Tarixi qədimdir. Kənd ərazisində iki qalaça 

və bişmiş kərpicdən hörülmüş səddin olması və Çinar babanın 

yanında dəfn olunan şəhidlər (yəqin ki, bu şəhid daşları olan 

yazılı kitabədən ibarət baş daşları ərəblərin yürüşlərindən yadi-

gardır) bu kəndin qədim tarixindən xəbər verir. Çinarlar səddi 

yəqin ki, Gil-gil çay səddinin davamı olaraq Qaravulxanadan ke-

çərək şərqə qədər uzanır. Kənd  camaatı həmin səddən təxminən 

40x40 ölçüdə qızıl kərpic çıxarıb, pilətə (ocaq) hörməkdə istifa-

də edirdilər. Çinarlar səddi Kələsənq adlandırdığımız qaya daş-

dan başlayaraq Qaravulxanaya qədər davam edir. Yəqin ki, bu 

sədd hansı xanlığınsa və ya hansı şahlığınsa sərhəddi olub. 

Çinarlardakı qalaçaların biri kənd içində olub, kolxoz döv-

rü sökülüb və yerində ikimərtəbəli kolxoz idarəsi, daha sonra isə 

yerində ev tikilib. İkinci qalaça talalar adlandırdığımız (indi Şa-

balıdlıq adlandırırlar) yerdədir. Bütün bunlar Çinarların qədim 

tarixə malik olmasına sübutdur. 

Gümürlülər bu kəndə gələndə ulu babam ev tikmək üçün 

qardaşları ilə birgə Çinar babanın yaxınlığında ev bünövrəsi 

üçün qəlib atıb. Divarlarını çəkib pərdiləri düzüblər ki, sabah 

torpaqla örtərik. Səhər gələndə görürlər ki, pərdilər yerdədir. Bu 

hal bir neçə dəfə təkrar olunur. Bir gecə Nəzirə nənə yuxuda 

görür ki, bir nurani kişi ona deyir ki, bura mənim məkanımdır, 

evinizi aparıb təpənin üstündə tikin. Belə də edirlər. Həmin qəli-

bin yeri indi də durur. 

Kəndin adı tək bir xan çinarla bağlıdır. Həmin Çinar ağacı 

nişangahdır. Həmin ağaclardan Dərbənddə üçü əkilmişdir. Bu 

ara məsafədə pirlər olan yerlərdə təsadüf olunur. 

Çinar zəhmətli və bərəkətli yerdir, orada hər bir meyvə 

ağacı, bostan bitkiləri, tərəvəz yetişdirmək olur. Çinarda kolxoz 

dövründə böyük alma, armud bağları olub, hamısı məhv olub 

gedib. Nə qalıbsa, həyətlərdə qalıb. Çinarların paxlasının, noxu-

dunun, xiyar-pomidorunun, meyvəsinin dadından olmaz. Bol 
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sulu bulaqlara malik olan Çinarlarda bostançılıq geniş inkişaf 

etdiyi üçün müharibə dövründə bir nəfər də olsa acından ölmə-

mişdir. Digər kəndlər kimi ruzi axtarmağa gedən olmamışdır. 

Çinarda zəminin hündürlüyü adam boyundan yuxarı olur-

du. Təəssüf ki, indi həmin yerləri meşə və kol-kos basmışdır. Çi-

narın öz dəyirmanı olmuş, həmin dəyirmanın unundan bişirilmiş 

çörəyin ətri bir kilometrdən duyulurdu. 

Camaatının məşğuliyyəti əkinçilik, meşəçilik, heyvandarlıq, 

ağacdan müəyyən əşyalar hazırlamaq olmuşdur. Ovçuluq geniş 

yayılmışdır. Sərrast atəş açmaq onların peşəsinə çevrilmişdir. 

Atam çinarlı Mahmud Əzizağa oğlu söhbət edirdi ki, 

Pirəbədil kəndinə qız toyuna getmişdim. Gəlin üçün gələndə qız 

evi şərt qoydu ki, qoz ağacının başından asılan abbasını vurma-

sanız qızı verən deyilik. Çoxunda beşatlan tüfəng var idi. Nə 

qədər elədilərsə, nişangahı vura bilmədilər. Axırda dözməyib 

elan elədim ki, mən oğlan tərəfdən atəş açacam. Birinci dəfədən 

abbasını vurub yerə saldım. Oğlan evi məni alqışlayıb, qızı apar-

maq üçün içəri daxil oldu. 

Kələ Gümürün toylarını Çinarlı Şirincan Vəliyulla oğlu 

çalardı. Şirincanın zurnada çaldığı ərüsbərdəni xüsusi zövq ve-

rirdi. Comərd kişinin bağladığı sazın mahalda bərabəri olmazdı. 

Çinar haqqında çox yazmaq olar, lakin tam tədqiq olun-

madığı üçün mənə elə gəlir ki, bəs edər. 

Hörmətli dostum, tələbə yoldaşım, camaatım Alimşah 

müəllim, sənə belə bir əsəri ərsəyə gətirdiyin üçün minnətdaram. 

Ürəyimizi sızladan dağılmış yurd yerlərimiz haqqında yazmaq, 

onların tarixdə yer almasına çalışmaq, Gümürü tədqiq etmək, 

elmi əsaslarla öyrənmək fədakarlıqdır. Kələ Gümür haqqında 

dolğun bir əsər yazdığın üçün öz təşəkkürümü bildirirəm».  

Əlavə edim ki, Əzizağa Mahmud oğlu ötən əsrdə bu zona-

nın təkrarsız təhsil fədaisi İsbat müəllimin (İsbat Polad oğlu) 

yetirməsidir. 10-cu və 11-ci siniflərin eyni vaxtda məzun olduğu 

1966-cı ildə bir yerə 17 iddiaçının ərizə verdiyi riyaziyyat fa-
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kültəsinə daxil olmuşdur. Əzizağa müəllimə doğma məktəbində 

müəllim və direktor vəzifələrində işləmək nəsib olmuşdur… 

Çinar kəndində sıx meşələrin ətəyində pıçıldaşan çinarlar 

talası vardır. Kəndin çox qədim qəbiristanlığının kənarında gur 

sulu bulağın alt tərəfində onu əhatə edən zümrüd yaşıllıqların 

tacı kimi 300 illik yaşı olan Şah Çinar qürurla tək-tənha durur. 

Belə bir versiya irəli sürmək olar ki, bu kəndin adının etimolo-

giyası çinar talası və şah Çinarla birbaşa bağlıdır. 

Qəribədir ki, bu növdən olan ikinci çinar ağacı bu ərazidə 

yoxdur. Bu çinar dövlət tərəfindən qorunur. Yerli insanlar bu 

ağacı pir kimi ziyarət edir və Pir Çinar baba adlandırırlar. Ən 

çox dəri xəstəlikləri ilə bağlı niyyət edib bura ziyarətə gəlir və 

şəfa tapırlar. 

Şahidi olduğum bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Bakı şə-

hərində yaşayan və sürücülük məktəbində müəllim işləyən əslən 

Gümürlü Hüseyn Aslan oğlunun ayağının altında – pəncəsində 

fırfıra kimi konusvarı, ucu artıq gedib sümüyünə dirənən bər-

kimiş ət formasında qabaraoxşar forma almış ziyil törəmələr 

əmələ gəlmişdi. Ayağı yerə qoymaq mümkün deyildi, dözülməz 

ağrılardan huşunu itirirdi. Yeriyəndə kəskin ağrı verən bu 

törəmələr oturanda dözülməz qaşınmalar verirdi. Bıçağı əlinə 

alıb onları oymağın ağrısı da bu ağrıların yanında ona yüngül 

görünürdü və lay-lay onları bıçaqla qazıyıb çıxarırdı. Amma bu 

törəmələr yenə bərpa olurdu. 

Hüseynə şəfa tapacağına şübhəsiz inanc hissi ilə Pir Çinar 

babanı ziyarət etməyi məsləhət görürlər. Hüseyn deyir ki, elə 

yoldaca hələ pirə xeyli qalmış mən bu yaralarımda bu vaxta 

kimi hiss etmədiyim başqa hallar baş verdiyini duydum… 

Ocaqdan qayıdanda ağrılanım səngimiş və sağalacağıma sonsuz 

inam içimi ləmələm doldurmuşdu. Bu, Allahın hikməti idi!.. 

Evə qayıtdıqdan sonra Çinarın altından götürüb gətirdiyim 

torpağı isladıb quru qabar yerlərinə sürtdüm. Bir gün sonra bu 

törəmələr qopub düşmüş, yerlərində dərin boş oyuqlar qalmışdı. 

Bunu görəndə, necə deyərlər, gözüm kəlləmə çıxmışdı… 
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Qaşınma və ağrılar olmayıbmış kimi çəkilmişdi. Düşündüm ki, 

bu oyuqların yeri elə-belə də qalacaq. Ancaq bir müddət sonra 

onların içi normal ətlə dolmağa başladı. Aparıb pirdə qüdrətli 

Allahın adı ilə qurbanlıq kəsdim… Allahın qüdrəti sonsuz və 

dərkedilməzdir!.. 

Adı çəkilən Pir Çinar qəbiristanlığında baş daşında ərəbcə 

yazısı olan  qəbirlər var. Rəvayətə görə, bunlar şəhid qəbirləri-

dir. Kim bilir, Kələ Gümürün hansı tarixinin səhifələri gizlənir 

bu başdaşlarında?.. 

Əhməd Şahsuvar oğlunun dediklərindən: 

Cabir əmidən (Cabir Behbud oğlu – A.G.) eşitmişəm ki, 

Qələgəhli Həmdulla əfəndi Çinarda bir bulağa çatanda başının 

dəstəsini atlardan düşürüb dəstəmaz aldırır və deyir: - Buradan 

Şeyx Əzizəddin babanın torpaqları başlayır, bu torpaqlara 

dəstəmazsız ayaq basmaq olmaz.  

Şeyximiz belə nüfuz sahibidir. Həmdulla əfəndi kimi nə-

hənglər onun hörmətini belə saxlayırdılar. Bəs babamızın bəzi 

nəvələri necə?.. 

 

10. Taxtakörpü kəndi 

 

Quba-Bakı yolunun Şabrandan çıxacağında bir dərə var. 

Vaxtilə bu yolla arabaların hərəkətini asanlaşdırmaq üçün dərə-

nin üstündən körpü salıblar. Taxtadan. Ona görə də bu körpü və 

yaxın ərazilər Taxtakörpü adlandırılır. Taxtakörpü toponimi belə 

yaranmışdır və Azərbaycan ərazisində bir neçə belə toponim 

mövcuddur. 

Şoran suyu olan bu dərə yayda adətən quruyur. Dərənin 

suyu yuxarılardakı təpələrin döşündən çıxan sısqa şor bulaq-

lardan qidalanır. Mal-qara çarəsizlikdən bəzən bu sudan içir. 

Taxtakörpü su anbarı indi bu dərənin qarşısında böyük bir 

bənd çəkilməklə tikilir. Qeyd edək ki, məşhur Samur-Dəvəçi 

kanalı bu dərənin üstündən məxsusi bu kanal üçün qurulmuş 

metal konstruksiyalı nov vasitəsilə keçir. Kanal körpünün aşağı, 
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dənizə tərəf olan alt hissəsindən keçir, su anbarı isə körpünün 

yuxarı – dağlara tərəf səmtində tikilir. Bu anbarın Azərbaycan 

iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyacağı gözlənilir. 

Körpüdən aşağı tərəfdə dərə qismən də olsa maili dü-

zənliyə çıxır və dənizə kimi bu ərazilərin nə vaxtlarsa dəniz 

suyu ilə örtüldüyü şübhə doğurmur. Körpünün yuxarı tərəfində 

dərənin kənarları kifayət qədər hündür yarğanlarla əhatə 

olunmuşdur. Buradan yuxarıda, su anbarının tikildiyi ərazilər və 

dağlara tərəf qalxan sahələrdəki landşaft bir neçə terrasdan 

ibarət olan düzənliklərdən ibarətdir. 

Bu terraslardan ən aşağı səviyyədə olanını dərə iki dü-

zənliyə bölür ki, bunlardan Şabrana tərəf olan sahə Oyə (Sucaq 

yer), əks tərəfdə yerləşənini isə Xari Əbasəli (Abasəlinin yeri və 

ya torpağı mənasında) adlanır. Hər iki sahə Quba-Bakı bey-

nəlxalq magistral yolu ilə ikinci səviyyədə olan terras arasında 

yerləşir. Bu torpaqlar dədə-babadan Kələ Gümürlülərin tor-

paqları hesab edilir. Gümürlülər burada dəmyə taxıl əkib be-

cərmiş və mal-qara saxlamaq üçün qışlaq kimi istifadə etmişlər. 

Bu yurd yerini fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyətlərindən 

biri budur ki, yaşayış üçün sığınacaqlar yer səthində, dərənin 

ətrafındakı kiçik düzənlikdə salınmayıb. Bu yerlərə bələd 

olmayan yoldan ötənlər son vaxtlara qədər ağıllarına belə gətirə 

bilməzdilər ki, bu dərədə insanların daimi yaşayışı mövcuddur. 

İş ondadır ki, burada insanlar dərənin yarğanlarında qazılmış 

torpaq kühüllərdə (kahalarda) yaşayırlar. Kühüllər üzü dərəyə 

tərəf açılan dar giriş yerindən başlanaraq qazılmış və oval arka 

formasında yarğanın içərilərinə doğru genişləndirilmişdir. Kü-

hülün düz döşəməsi, oval formasında olan divar və tavanı tor-

paqdandır. Sadəcə toz tökülməsin deyə xüsusi şirəli ağ gillə 

şirələnib qismən ağardılır. Divarlarda zəruri mətbəx əşyaları 

üçün kiçik taxçalar qazılmışdır. Tavanı və divarları saxlaya 

biləcək əlavə hər hansı qurğuya heç bir ehtiyac duyulmur. Giriş 

üçün qazılmış dar oyuq həm qapı, həm də pəncərə rolunu 

oynayır. Bu girişə bəzən sadəcə çox da hündür olmayan və 
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buranı örtə biləcək sadə taxta qapsaq (kiçik qapıcıq) qoyulur. 

İnsanlar xeyli əyilərək bu kühüllərə girib çıxırlar. Girişin çox 

kiçik olması həm yayın nəfəsi kəsən istisinin, həm də qışın 

şaxtasının kühüllərin içərisinə dolmağından qoruyur. Bu torpaq 

evciklər yayda çox sərin, qışda çox isti olur. Yarğanların 

üstündəki düzənlikdən bu kühülləri görmək mümkün deyildir. 

Əlavə edim ki, kühüllərin hamısı dərənin bir tərəfindəki 

yarğanda qazılmışdır. Şimal küləklərinin tutmadığı üzündə... 

Mal-qara saxlamaq üçün belə kühüllərdən həm də tövlə 

kimi də istifadə edirlər. Onların giriş yeri, at, camış və inəyin 

girib çıxa bilməsi hündürlüyündə qazılır. Heyvanlar da belə 

tövlələrə başlarını əyib girib-çıxmağa adət etmişlər. 

Burada içməli su, qaz və son vaxtlara kimi elektrik işığı da 

olmayıb. Yanacaq kimi uzaq meşələrdən çətinliklə gətirilmiş 

odundan, yulgün kollarının qurumuş budaqlarından, quru kol-

kosdan və kərmədən (gərmə) istifadə edərdilər. Taxtakörpüdə 

daimi yaşayanlar içməli su kimi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 

Bakıya çəkdirdiyi şollar suyundan istifadə edirlər. İçməli suyu 

körpünün yaxınlığından yerin altından Bakı şəhərinə aparılan 

şollar su xəttindən üzə çıxarılan kiçik həcmli boru vasitəsilə əldə 

edirlər. 

İqlimi yayda cəhənnəm kimi isti, ağcaqanadlı, qışı isə çox 

mülayim və küləksiz olur. Qışlaq kimi çox münbit yurd yeridir. 

Daimi yurd yeri olmamışdan əvvəl burda taxıl biçini mövsü-

mündə və qışlaqda olarkən müvəqqəti qalardılar. 

Şirin su olmadığından və torpaq şoran olduğundan kühül-

lərin üstündəki düzənlik yaşıllıqdan məhrumdur. Yalnız yağışlar 

başlanandan sonra burada xırda otlar və pencər qalxar. Ağac və 

tərəvəz yetişdirmək, demək olar ki, mümkün deyil. 

İlk baxışdan çox miskin görünən bir yurd  yeri barədə belə 

təfsilat və təfərrüatla yazmağım çoxlarına bəlkə də haqlı olaraq 

qəribə görünə bilər: bu ingilis qəsri və ya malikanəsi, bu fransız 

qalası, yaxud bəzi yeni Azərbaycanlıların villası və ya koteji 

deyildir ki, belə fərəhlə və ağızdolusu ondan söz açıb öyünəsən. 
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Təbii, bu belədir. Lakin danmaq olmaz ki, yazdıqlarım yaxın 

keçmişimizin və yaşadığımız günlərin reallıqlarıdır və bu real-

lıqdan qaçmaq mümkün deyildir, onu gizlətmək mümkün 

deyildir. Bunlar insana, böyük hərflə yazılan İnsana utanc gətirə 

bilməz. Bunlar Kələ Gümürün tarixi həqiqətləridir və mən də 

Gümürlüyəm!.. Gümürlülərin qürur duyduğu, fəxr etdiyi, onlara 

baş ucalığı gətirən çox dəyərləri vardır. Bununla belə, Taxta-

körpüsü də vardır.  

Əlavə edim ki, böyük məhəbbətlə vəsf etdiyim Kələ 

Gümürün anklav kimi başqa ərazidə yerləşən bu torpaq parçası 

ilə bağlı çox acı xatirələrim də vardır. Qeyd edim ki, II Dünya 

müharibəsinin ağır illərində güzəran dalınca gəlib bir müddət üç 

körpə övladı ilə Taxtakörpüyə pənah gətirmiş anam körpəsi 

Səlimi burada itirmişdir. Gecə vaxtı qızdırmalı uşaq yerindən 

qalxıb su dalınca dərəyə enmişdir. Bunu palçıqda qalan ləpir-

lərindən biliblər. Kühülə qayıdan uşaq səhər dünyasını dəyiş-

mişdir. Bunu şor və çirkli sudan zəhərlənmə ilə bağlayanlar da 

tapıldı, uşağın gecə qorxması, necə deyərlər, qaranlıqda «vurul-

ması» ilə izah edənlər də! Fakt isə budur ki, anam sonrakı bütün 

ömrü boyu Səlimi xatırlayıb güm-gümə (qım-qıma) deyib xısın-

xısın ağlayırdı. Göz yaşları üzündə cərgələnərdi, baxanda içim 

göynəyərdi və mən də ona qoşulardım. Onda səbəbini bilmir-

dim, balaca idim…  

Daha bir acı xatirə. 60-cı illərin yay günlərinin birində 

burada ot tədarükündə qohumuna kömək edən atamı ilan sancır. 

Buralarda yayda sözün əsl mənasında ilanlar mələşir. Sağlamlığı 

bununla da bir az da pozulmuş atam tamam sağalsa da, bundan 

sonra çox az yaşadı... 

…Bax, Gümür mənim üçün həm də bunlardan ibarətdir! 

Şirinli və acılı üzü ilə… 
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11. Gümürlülərin ġirvan qıĢlaqları 
 

Sovet İmperiyası dönəmində Gümürün kolxoz qoyun 

sürüləri qışı Şirvanda keçirərdilər. Daimi məskunlaşmayan bu 

qışlaq torpaqları, səhv etmirəmsə, indiki Qobustan, Hacıqabul 

və Kürdəmir rayonlarının ərazisində yerləşərdi. Çox təəssüf edi-

rəm ki, bu qışlaqların dəqiq yerini müəyyən edə bilməmişəm… 

 

İlahi, dağıtdın bu obanı, bu eli 

  Bu dərdə alim neyləsin, ya şah neyləsin. 

  Harda qaldı yığışmağı, niyə görünmür, 

  Gümürə həsrət qalan Alimşah neyləsin. 
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III  FƏSĠL.  Gümürlü: bir etnik qrup kimi 
 

Maddi-mədəni sərvətləri, həyat tərzi və məĢğuliyyəti, bəzi 

etnik xüsusiyyətləri, etnodemoqrafik vəziyyəti barədə 

 

 

Kələ Gümürdə tarixi demoqrafik və etnodemoqrafik və-

ziyyətin dinamikası barədə statistik məlumatlar heç vaxt araş-

dırılmadığından, tədqiqat predmeti və obyekti kimi xüsusi təd-

qiqata cəlb olunmadığından, bu barədə geniş məlumat vermək 

imkanından məhrumuq. Sadəcə, onu qeyd edə bilərik ki, yüzlər-

lə insanın daimi yaşayış məskəni olmuş Kələ Gümürün yaşayış 

məskənlərinin əksəriyyətində indi, demək olar ki, heç kim 

yaşamır. Daimi yaşayış indi yalnız Kələ Dəhnədə (50-yə yaxın 

təsərrüfat), Püçüxdə (15-ə yaxın təsərrüfat), Dəhne Ərəbdə (2-3 

təsərrüfat), Sər Mərcanda (1 təsərrüfat) mövcuddur. 

İkinci Dünya müharibəsinin yaratdığı dağıdıcı şərait, 

insanların, bilavasitə ailə başçılarının itkisi, sonrakı dövrdə aclıq 

və səfalət üzündən və dağ kəndlərinin az rentabelli olmasını 

bəhanə edən yanlış sovet siyasətinin bu kəndlərdə kompakt ya-

şayan insanların həyatına vurduğu ağır köçürülmə yaralarının 

nəticəsində Kələ Gümür kəndlərinin əhalisi əsasən Xaçmaz, 

Quba, Dəvəçi (indiki Şabran), Siyəzən, Abşeron, Qobustan, Şa-

maxı rayonlarının düzən yerlərinə, Bakı və Sumqayıt şəhərlə-

rinə, hətta indiki Rusiya Federasiyasının müxtəlif respublika və 

quberniyalarına, ələlxüsus Dağıstan Respublikasına köçməyə 

məcbur oldular və yaşayışlarını yenidən qurmağa başladılar. 

Bütün bunlar Gümürlülərin təkcə iqtisadiyyatına dəyən zərbə ilə 

bitmirdi, bu, həm də kompakt bir etnik qrupun mənəvi deqrada-

siyası, özünəməxsus zəngin bir mənəviyyatın və mədəniyyətin 

məhvi idi. Bu faciə idi, təkcə Gümürlülərin deyil, SSRİ məka-

nında yaşayan mərd və qürurlu insanların faciəsi idi, bu, dağ 

qartallarının yuvalarının dağıdılması idi. Və ən əsası, bu, düşü-

nülmüş bir siyasətin planlı şəkildə həyata keçirilməsi idi, insan-
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lara tarixi keçmişlərini unutdurmaq siyasəti idi, köksüz, nəsil-

nəcabətsiz sovet xalqı yaratmaq cəhdi, təşəbbüsü idi. Sovet xalqı 

yaratmaq eksperimenti iflasa uğrasa da, bu iflasın qurbanları 

minlərlə kəndlər, regionlar, onların daimi məskunları oldu! 

Bunun ağır nəticələri insanların doğma yurd-yuvalarından didər-

gin salınmasına gətirib çıxartdı. Bu məkrli siyasət kəndlərdə 

yaşayan əhalinin mövcud sayının itkilərinə və sonrakı sayartma 

dinamikasının kəskin aşağı düşməsinə səbəb oldu. Əhali artı-

mına vurulan bu zərbədən sonra bu mənada qəddini düzəltmək 

mümkün olmadı. Gümürlülərin sayı çox böyük sürətlə azalmağa 

başladı… 

Bütün bunlar müasir həyatımızda Avropaya kortəbii düşü-

nülmüş inteqrasiyanın mentalitetimizə və məişətimizə böyük 

sürətlə gətirdiyi fəsadlarla müqayisə edilə bilər. Bu da bir paz-

dır. Bu da Qərbin xüsusi proqramıdır.  Qədim və müdrik Şərqi 

öz kökündən qoparmaq, ənənəvi dəyərlərindən məhrum etmək, 

onu köksüz qoyub məhv etməkdir. Ehtiyatlı və müdrikliklə 

düşünülmüş siyasət aparmasaq, bu, məişətimizə yad inteqrasi-

yanın fəsadları çox ağır ola bilər!.. Kələ Gümür tatları bu zərbə-

yə tab gətirə biləcəkmi? 

…Kələ Gümür tatları etnik qrupunun hansı antropoloji 

tipə aid olması və ya xüsusi tip təşkil etməsi barədə əsaslı təd-

qiqat nəticələri mövcud deyildir. Yalnız onu demək olar ki, təs-

diq olunmamış cüzi məlumatlar və müşahidələr onu göstərir ki, 

bu insanlar yaxın Şərqin zənci olmayan ərəblərinin qrupuna 

aiddirlər. Rəngləri əksərən qarabuğdayı, gözlərinin rəngi qonur-

dur. Kəllə-sümük quruluşunda xarakterik xüsusiyyətlər müşahi-

də olunmamışdır. Məskunlaşdıqları Azərbaycan şimalının dağ 

şəraitinin təsiri nəticəsində tək-tək ağbəniz və açıq rəngli, açıq 

mavi gözlü insanlar formalaşmışdır. Sonuncu versiya təsdiq 

olunmamış hipotezadan başqa bir şey deyildir. Lakin belə istis-

nalar mövcuddur. Təndürüst və mütənasib bədən quruluşuna 

malikdirlər, düz qamətlidirlər. Başlarını dik tuturlar, üzə düz 

baxırlar, baxışlarını gizlətməz, yayındırmazlar. Arıq, caydaq və 
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çox çevikdirlər. Çox uzun və çox qısa boylulara az-az təsadüf 

olunur. Bununla belə, bəstəboy adlandırdıqlarımızdan daha uca-

boydurlar. Kəndlərdə yaşayanlar arasında, demək olar ki, kök, 

pöstərək insanlara çox nadir hallarda rast gəlmək olar. Bu da 

dinamik hərəki həyat tərzindən irəli gəlir. Əsl zəhmətkeşdirlər. 

Yaşayış tərzləri hər mənada təbii və saf olduğundan, xaraktercə 

də saf və səmimidirlər, xəbis insanlara rast gəlmək olmaz! Saf 

təbiətli və saf təbiətdə yaşayan bu insanlar uzun ömürlüdürlər. 

Şəhərlə əlaqələrə qədər bu yerlərdə 90-100 il yaşamaq adi hal 

idi. Oğurluq, əyrilik, boşanma halları sensasiya kimi səslənirdi 

və bunu edən əqrəba (tayfa) üzvü öz əqrəbasının adına ləkə 

gətirmiş hesab edilirdi. Verdikləri sözün ağasıdırlar, düz danışır-

lar. Əsl Gümürlü çörəyinə haram qatmaz, ona görə də buralarda 

haram adam tapılmazdı... 

Gümürlüləri xarakterizə edən bir haşiyə. V.İ.Leninin adına 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda bizə pedaqogika kur-

sundan mühazirə oxuyan əslən Gürcüstanlı olan dosent Bəxtiyar 

Abdullayev bir dəfə tənəffüslərin birində mənə dedi ki, sən 

bilirsənmi ki, sizin zonada dilənçi yoxdur. Bəxtiyar müəllimlə 

razılaşdım və böyük qürur hissi içimi ləmələm doldurdu. Mən 

bunu bilirdim, bunu başqasından eşitmək isə bir başqa fəxrdir. 

Bu barədə mən yazılarımın birində yazmışam. II Dünya mühari-

bəsindən sonrakı illərdə yad bir adam Gümürə dilənməyə gəlib-

miş. Belə şeyi görməyən və mümkünlüyünü ağıllarına gətirmə-

yən kənd camaatı onu «şpiondur» deyə aparıb kolxoz idarəsinə 

təhvil vermişdilər. Dilənçiliyi dinə zidd, nəsil ləyaqətinə ləkə 

hesab edir Gümürlülər!.. 

Burada kənardan gələnlər, daimi məskən salıb yaşayanlar 

yoxdur, ümumən bir camaatdırlar. Bəlkə də bir tayfadırlar, - de-

mək daha doğru olardı… 

Bu halal zəhmət insanlarının günü dan söküləndən başla-

yır, gün batanda isə bitir, hər yerdən əl-ayaq çəkilir. Qaranlıqda 

baş verən qara əməllərlə bu saf insanların işi olmaz. Nəsihət-

lərində deyərlər, - qaranlıq düşən kimi çöldən-bayırdan evə 
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gəlin. Qaranlıqda bir pis iş görülsə, sorğu-suala tutacaqlar ki, 

orada kimlər vardı? Qoy sənin adın çəkilməsin! 

Qeyd edək ki, ailədaxili intizam, qayda-qanunlar kimi əqrə-

badaxili ənənələr də müqəddəs bir relikviya kimi indi də qorunub 

saxlanılır. Əqrəba ağsaqqalı tayfa başçısı kimi qeyri-rəsmi xüsusi 

statusa malikdir. Ailədaxili, əqrəbadaxili, əqrəbalar arası və hətta 

Gümürlülərdən kənar bütün məsələlərdə, ümumiyyətlə xeyir-şər 

mərasimlərində çox vaxt əqrəba ağsaqqalının rəyi öyrənilmədən 

hərəkət etmirlər. Ailədə valideynlərin, böyük qardaşın, xüsusi və 

təmənnasız hörmət əlaməti olaraq, əlini öpmək onların hörmətini 

saxlamaq, onlar içəri girəndə ayağa qalxmaq adəti vardır, onlar 

olan yerdə kiçiklərə müraciət edilmədən kiçiklərin danışmağı, 

bərkdən deyib-gülməyi ədəbsizlik hesab edilir. 

Gümürlülər arasında yuxarıda sadaladığımız iyerarxiya 

münasibətlərindən başqa gözlənilməsi qanun ranqına çıxarılmış 

çox məşhur bir «Kələ Əmlə» anlayış-totemi mövcuddur. Bu, 

«Böyük əmi» kimi tərcümə olunur və ailədaxili və hətta əqrə-

badakı məsələlərdə Böyük əminin xüsusi statusa malik olmasına 

dəlalət edir. Çox təəssüf ediləcək haldır ki, Gümür camaatından 

olmayan bəzi nadanlar «Kələ Əmlə» institutunun əsl mahiyyətini 

düzgün dəyərləndirə bilmədiklərindən, ona yanlış traktovka 

verməklə müxtəlif yumoristik lətifələrlə hallandırırlar. Heç öz 

ailələrində böyük-kiçik gözləməyən belə yadlar saf, səmimi, 

mərd, müdrik və yüksək mənəviyyat sahibi olan Gümürlülərə 

sadəlövh kimi baxırlar və onların avam olmasına yersiz işarə edə-

rək lətifələr söyləyirlər. Belə şeyləri danışanlar Gümürlülərlə ya-

xından tanış olduqdan sonra, «Kələ Əmlə» fenomeninin əsl ma-

hiyyətini anlayandan sonra öz düşüncələrindən xəcalət çəkirlər. 

Olmuş bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. XX əsrin 70-ci il-

lərində əslən Dəvəçi rayonunun Baş Əmirxanlı kəndindən olan 

gənc müəllim Faiq Şahbazov təyinatla Quba rayonunun Xaltun 

(Xaltan) kəndinə göndərilir. O, burada müəllimlik etməklə bəra-

bər, həm də folklor nümunələri, o cümlədən lətifələr toplamaq 

qərarına gəlir. Ya Xaltunda maraqlı bir şey tapa bilmir, ya da 
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Gümürlülərin çox uzaqda olduğunu düşünüb onlar barədə yersiz 

danışılan bir neçə lətifəni həmmüəllif kimi bir qadın tanışı ilə o 

zaman nəşr olunan «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində çap 

etdirir. Bu məsələdə ən qəribəsi də burasıdır ki, «topladığı» ləti-

fələrin məhz Gümürlülərə məxsus olduğunu zənn edən yarımçıq 

tədqiqatçı dostumuz bilmirdi ki, Azərbaycanın müxtəlif region-

larında da bunları özlərinə aid edənlər vardır. Yaxşı yadımdadır, 

mən belə lətifələri ali məktəbdə oxuyarkən tələbə dostlarıma 

danışanda kimlərinsə bostanına daş atdığımı zənn edənlərin bə-

zisi bərk alınmışdılar. Talış zonasının, İsmayıllı və ətraf rayon-

ların uşaqları yekdilliklə təsdiq edirdilər ki, bu lətifələr onların 

arasında da çox məşhurdur və onlara sataşdığımı zənn edib 

məndən bir az da incimişdilər. Əslən Dəvəçinin Baş Əmirxanlı 

kəndindən olan bu folklorçu dostumuzun Gümürlülərin yaxşı 

mənada kim olduğunu çox yaxşı tanıyan və böyük hörmət bəslə-

yən Baş Əmirxanlının həqiqi mərd ağsaqqallarının ən azı tənə və 

qınağına rast gələcəyinə şübhə etmirəm. Onu bu cəzadan qoru-

maq istəyirəm bir qədər kinayə ilə gördüyü bu kal və naşı hərə-

kətinə görə. Hesab edirəm ki, Kələ Gümür anlayışını dərk etmə-

yən səriştəsiz və tədbirsiz bir iş gördüyünün fərqinə varmaq sə-

viyyəsində olmamışdır. Əvvəla ona görə ki, dostumuz bilmirdi 

ki, hər bir elin-obanın özünə məxsus məzəli lətifələri vardır və 

bunların çoxluğu həmin elin mənəvi zənginliyindən xəbər verən 

əlamətlərdən biridir, ikincisi də, Gümürlülər də Əmirxanlılarla 

bağlı kifayət qədər belə lətifələr barədə məlumatlıdırlar, ancaq 

kinayə ilə onların ünvanına söyləməyi heysiyyətə toxunmaq 

kimi qəbul edirlər. Gümürlülər həmişə dinc insanlar olmuşlar və 

qonşuları ilə mehriban dolanmışlar. 

Düşünürəm ki, belə lətifələrdən bəzilərini xatırlatmağımın 

günahkarının bizim dostumuz olduğunu başa düşmək oxucum 

üçün heç də çətin olmayacaqdır… 

…Bir payız Gümürlü Soltan kişi ətliyə təhvil verilməli 

kolxoz mal-qarasını dağdan endirib Taxtakörpüyə gətirirmiş. 

Baş Əmirxanlıdan keçəndə bu kənddən olan Şahbaz kişiyə rast 
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gəlir. Hal-əhvaldan sonra dostlar bir-birinə ərklə baməzə söhbət-

ləri ilə yenə sataşmağa başlayırlar. 

Şahbaz kişi: 

- Ay Gümürlü, çomağın təzə və çox nəhəng toppuzu, çarı-

ğın da indicə elə bil camış belindən düşüb. Hardan bütün bunlar 

Gümürlülər üçün, hər dəfə yola çıxanda təzə geyinirlər? – deyə 

məzələnir. 

Soltan kişi də eyni məzə ilə söz altda qalmır: 

- Baş Əmirxanlıdan keçəndə sizin uşaqlar Gümürlüləri və 

onların mal-qarasını bulaqdan su içməyə qoymurlar, onları inci-

dirlər. Sən deyən kimi, bu toppuzu yekə çomağı sizin meşədən 

kəsdim. Fikirləşdim ki, səninlə dost olduğuma da məhəl qoyma-

salar, bu çomaqla cavablarını verim. Sizin başlara öz çomağınız 

tab gətirər… 

Şahbaz kişi bir az alınsa da, dostunun sözündən incimədi 

və əlavə elədi: - yoxsa çarıqların da bizim camışların dərisindən-

di, - deyib yenə zarafat elədi. 

Soltan kişi cavab verdi ki, yox, sizin camışların dərisindən 

deyil. Biz Gümürlülər hər payızda kök kəllərimizin hər sağrısın-

dan bir çarıqlıq dəri soyub çarıq tikərik, kəllərin də dərisini soy-

duğumuz sağrıları o biri payızacan təzə dəri gətirər, - deyib, qar-

şılarındakı mal-qaranın içindən sağrılarında canavarın köhnə cır-

maq yerləri görünən və cırmaqlanandan sonra tamam sağalmış 

bir kəli ona göstərdi. Bu söz Şahbaz kişinin ağlına batdı və bu 

vaxta kimi belə sadə şeyin Baş Əmirxanlıların ağlına gəlmədi-

yinə təəccüb elədi və utandı. 

Dostlar sağollaşıb ayrıldılar. Şahbaz kişi Gümürlü dostu-

nun «kəşfini» özününkü kimi həmkəndlilərinə danışdı və bir 

həftədən sonra həyətində camışı olan Baş Əmirxanlıların aya-

ğında təzə çarıq var idi… Qışda isə, təzə çarığın qurbanları olan 

camışlar bu yerlərin soyuq şaxtasından, el arasında deyildiyi 

kimi, sim çəkib öldülər… Bax, Kələ Gümürlü belə Kələ Əmlə-

dir!.. Kələ əmlələrdən daha bir lətifə danışmağı lüzumsuz hesab 

edirəm!.. 
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Amma yeni Gümürlülərdən bir lətifə danışacağam. 

…Bir yeni Gümürlünün əlində üstündə «Boss» yazısı olan 

çətir var idi. Dələduzlar ona sataşmaq üçün yaxınlaşıb soruşurlar: 

- Əə…, sənin nəyin Bossdur? 

Çox hazırcavab olan yeni Gümürlü: 

- Çətirim, - deyə düşünmədən cavab verir. 

- Çətirinin «Boss» olduğunu bildik, bəs sən özün kimsən? 

- Mən də çətirimin altında günümü keçirən Gümürlü, - 

deyə cavab verir. 

Gümürlünün hazırcavablığına heyran qalan dələduzlar, - 

sağ ol, sən elə özün də Bossan! – deyib, əyləncələrindən əl çəkib 

aralanırlar. 

Bax bu da Kələ Əmlə çuxasından çıxan Yeni Gümürlü! 

Necə deyərlər, ot kökü üstündə bitər!.. 

Lətifə öz yerində, indi də bir olmuş hadisəni danışmaq 

istəyirəm. …Bir gün bir gümürlü Şabrandan Nohuraya gedirmiş. 

Əmirxanlı məhəlləsindən keçəndə görür ki, iki-üç Əmirxanlı bir 

həmyerlisini dövrəyə alıb höcətləşir, döymək istəyirlər. Birinci 

gümürlü bu həmyerlisi ilə ədavətli olsa da, Əmirxanlıların tək 

adamın üstünə düşməyi ona toxunur. Heybəsini və çomağını bir 

kənara qoyur, höcətləşənlərə yaxınlaşıb, niyə onu döydüklərini 

soruşur. Ona kobud cavab verirlər: 

- Sənə dəxli yoxdur, yolunla düz get, - deyib sinəsindən 

itələyirlər. Vurub yıxmaqda xüsusi səriştəsi olan birinci gümür-

lünün çox zor qolu var idi. Güclü zərbə ilə onu itələyəni vurub 

yerə yıxır, keçir o birilərin işinə baxmağa… Bir sözlə, iki Gü-

mürlü birləşib Əmirxanlıları öz məhəllələrində şil-küt edirlər. 

Kəmərlərini açıb qollarını bağlayırlar. Bulaqda əl-üzlərini yuyub 

yola düzələndə, yerlisi birinci gümürlüyə bir yerdə Nohuraya 

yol yoldaşı olmağı təklif edir. O, buna razı olmur. 

- Səni təkləyib döydükləri heysiyyətimə toxundu. Sənə 

kömək etdim, amma ədavətimiz qalır. Sən arxayın olasan deyə, 

mən qabaqda gedəcəyəm, sən də arxamca gələrsən, - deyib 

yoluna davam edir… 
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Qeyd edim ki, Gümürlülərin aldıqları kişilik dərsləri belə 

və buna bənzər real hadisələrdən qaynaqlanırdı. 

 

YaĢayıĢ evləri 

 

Kələ Gümürün, Dəhnə istisna olmaqla, digər kəndlərinin 

salındığı yerlər maili landşafta malik olduğundan, burada tiki-

lilər, o cümlədən yaşayış evlərinin əksərən üç tərəfi yamaclarda 

qazılmış kifayət qədər dərin yarğanlara söykənir. Bünövrə üçün 

elə münasib yer seçilirdi ki, gün ərzində evə daha çox gün işığı 

düşsün, başqa sözlə, evin anfası günəşə doğru daha çox yönəl-

miş olsun. 

Evlərin landşafta bu şəkildə uyğunlaşdırılmasının praktik 

əhəmiyyəti vardır və düzünü deyim ki, dərin biliyə malik olma-

yan insanların fəhminə hər kəs heyran olmaya bilməz. Özünüz 

diqqət yetirin. Əvvəla evin arxa hissəsinin və qismən də yan di-

varlarının qayaya söykənməsi buraların sərt qışında evin yaşayış 

sahəsini soyuqdan qoruyur. Bir sözlə, Gümürlülərin, necə 

deyərlər, özləri kimi, evləri də dağa söykənərdi. Bunu etiraf et-

mək mənim üçün çox ağırdır ki, bu barədə keçmiş zamanda 

yazıram. Təəssüf… Bu həqiqətdir!.. Nə isə… Bununla belə, hə-

yat davam edir!.. 

Bəzi evlər hətta damına qədər arxadakı qaya-yarğan torpa-

ğına söykənirsə, bu əsl izolyasiya olur: qışda soyuqdan, yayda 

isə istidən. İkincisi, gün ərzində evin həyətini və otaqlarını gü-

nəş şüaları tutur, nəmişlik olmur, evin içi işıqlı olur. Çıraq və 

lampa işığına maksimum qənaət olunur, hətta burada qaynar fəal 

həyat sübhün açılması (sübh namazı) ilə başlanıb, gün batması 

(gecə namazı) ilə qurtarsa belə. «Üzü günəşə» amili, əslində, bu 

müsəlman camaatının evlərinin üzü qibləyə tikilməsini şərtlən-

dirir. Evlər adətən birmərtəbəli tikilir, otaqlara daha az sayda 

(bəzən bircə dənə) və kiçik pəncərələr qoyulur ki, qışda içəridə-

ki istiliyi, yayda sərinliyi saxlamış olsun. Damda adətən dairəvi 

baca yerləri qoyulur. Bu baca həm də işıqlandırma mənbəyi 
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rolunu oynayır. Lakin bu baca, yerlilər buna ruznə deyirlər və 

«ruz» - «gündüz» sözü ilə izah olunur, ocağın üstündə tüstünün 

çıxması üçün məxsusi daşdan dairəvi silindrik və konik formada 

boru kimi hörülmüş tüstü bacası ilə qarışıq salınmamalıdır. 

Ruznənin altında oturub çox vaxt xalça toxunar və ya başqa işıq 

tələb edən işlər görülərdi. 

Hər kəsə məlumdur ki, ev tikmək insan həyatının ən vacib 

və ən çətin atributudur. Belə çətin anlarda Kələ Gümürlülər 

elliklə ev tikənin köməyinə təmənnasız gəlirlər. Belə iş bölgü-

sünə «övrəz» deyərlər ki, bu da iməcilik mənasına yaxındır. 

Evlərin tikilməsində ancaq yerli materiallardan istifadə 

olunardı. Divarlar çay daşı ilə tikilərdi, möhkəmliyi və davamlı-

lığı ilə uzunömürlülüyünün təmin olunması üçün bir və ya iki 

yerdən ağac kətillə kəmərbənd edilirdi, başqa sözlə kəmərlə 

bərkidilərdi, bağlanardı, ağac kəmərlə dövrələnərdi. Bu kəmərlər 

müasir şəhər binalarının tikintisində istifadə edilən dəmir-beton 

karkasların rolunu oynayırdı və bunlardan daha etibarlı, daha 

təbii olurdu, tikilidə çatların əmələ gəlməsinin qarşısını almış 

olurdu, seysmik dözümlülüyünü təmin edirdi. Divarlar hörülər-

kən çay daşları arasında bağlayıcı və bərkidici material kimi 

horra şəklində hazırlanmış adi palçıqdan istifadə edilirdi. 

Divarların içində boşluqların qalmaması üçün və həm də divarın 

daha möhkəm olmasını təmin etmək üçün yaranan boşluqları 

doldurardılar. Divarın üzləri arasında qalan bu boşluqlara xırda 

daş parçaları və daha duru palçıq horrası tökərdilər. Bu, divar-

ların monolitliyini təmin etməklə bərabər, həm də təbii izolyator 

rolunu oynayırdı. Evin içini qışda soyuqdan, yayda istidən 

qoruyardı. Divarlar kifayət qədər enli hörülürdü. Belə ki, bu 

divarlarda damın tavanının pərdilərindən (tirlərindən) azca aşağı 

tərəfdə müxtəlif məişət əşyaları qoymaq üçün dörd divar boyu 

rəflər, qab-qacaq və qazanlar üçün taxçalar və yük yığmaq üçün 

geniş və dərin camaxodunlar (camaxdan) qoyulurdu. 

Qeyd etdiyimiz kimi, damı örtmək üçün pərdilər (tirlər), 

onların arasında bunun üçün məxsusi kəsilib yonulmuş taxtalar 
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(qantarlar) düzülürdü. Otaqların ölçüsü böyük olduqda kiçik 

divarların ortasından uzununa qalın tir qoyular, sonra pərdilər 

uzun divarlarla bu tirin üstünə düzülərdi. Tirin orta hissəsində 

onu saxlayan sütun kimi ağac qaymə dikəldərdilər. Sonda damı 

örtəcək, torpağın bu taxtaların arasından içəri tökülməməsi 

üçün, onların üstünə əvvəlcə bir qat talaş (talaşa – ağac yonqarı), 

onun da üstündən saman qatı əlavə olunur və yalnız bundan 

sonra dam kifayət qədər qalın (20-25 sm) torpaq qatı ilə örtülür. 

Otağın içində orta pərdilərin birinin orta hissəsinə və ya iki 

qonşu pərdiyə iki halqa vurardılar. Bu halqalardan lolu (ləli, 

nənni, beşik) asardılar dörd iplə. Hərəkət amplitudu böyük olan 

belə lolunun bir küncünə uzun ip bağlamaqla otağın hansı 

tərəfindən istəsən onu yırğalamaq mümkün olur. Lazım olma-

yanda onu tavana tərəf yuxarı qaldırıb bərkitmək çox asan olur. 

Divarlar adətən içəridən, çox nadir hallarda isə həm də 

çöldən samanla qatılmış palçıqla suvanır. Döşəmə torpaqdandır 

və xüsusi gil məhlulu (şirə xaki) ilə mütəmadi şirələnir. Divarlar 

da bu məhlulla şirələnir. Hamar və ağ olur, xüsusi ətri var. Evin 

içinin süpürülməsi üçün iki cür süpürgədən istifadə olunur. 

Xalça palaz indi də məişətimizdə demək olar ki, hər bir müasir 

evdə rast gəlinən əkmə süpürgələrlə və çılpaq torpaq yerləri isə 

qamış başlarından hazırlanmış xüsusi yumşaq və kiçik süpürgə-

lərlə süpürülür. El arasında bunlara nərməpufə coru – yumşaq 

süpürən süpürgə deyirlər. 

Qapılar da pəncərələr kimi çox hündür olmur, adətən ota-

ğa əyilib girmək lazım gəlir. Tikintidə işlənən, demək olar ki, 

bütün taxta materiallar adətən palıddan olur. Davamlı, möhkəm 

və estetik olduğuna görə! 

Evlərdə ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş otaqlardan 

başqa, məxsusi, qonaq üçün nəzərdə tutulmuş və xüsusi bəzə-

dilmiş qonaq otağı – qonaq evi tikilirdi.  

Tamamilə təbii materiallardan tikilmiş Gümür evləri in-

sanların sağlam yaşayışının təminatçısıdır. Bəzi evlərdə içəri 

girən yad adama otağın və otaqda baş verənlərin bütün mənzə-
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rəsi birbaşa açılmasın deyə, qapının girəcəyində «salamlıq» 

adlanan bütöv taxtadan olan şirmalar olurdu. İçəri girən salam 

verib müəyyən pauzadan sonra salamlığın arxasından otağa 

daxil olurdu. 

Məşhur Misir yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Naqib 

Mahfuza görə «salamlık» (40; 69) ərəblərdə evin kişilər üçün 

nəzərdə tutulmuş hissəsində qonaqları qəbul etmək üçün xüsusi 

yer, xüsusi otaqdır. 

Gümür evlərinin yeganə çatışmayan cəhəti yağış zamanı 

və yazda qar əriyərkən dammamaq təminatının olmamasıdır. 

Hər dəfə yağış yağmağa başlayanda damın torpağını xüsusi 

alətlərlə döyüb-basıb sıxlaşdırmaq lazım gəlir ki, su alta keçmə-

yib, üstdən xüsusi sudaşıyan novlarla evin damından kənara 

axsın. Bununla belə, bu da tam təminat deyildir. 

Adətən evin otaqlarının və ya tək otağının qarşısında 

eyvan tikilir. Bir qayda olaraq, Gümür evlərinin həyəti onun 

qarşısında mal-qara saxlamaq üçün tikilmiş tövlə və ya saxlanc 

kimi istifadə olunan anbarların damı olurdu. Ayaqyolu evdən 

kifayət qədər aralıda və qapısı evə tərəf tikilirdi. Çox vaxt 

otaqların döşəmələri də divarları kimi samanla qarışdırılmış 

palçıqla suvanır. 

Otağı qızdırmaq üçün otağın bir küncündə bacanın altında 

buxarı (too) –müasir kaminlərin əcdadı tikilirdi. Tüstü bacası 

divarın içində olan belə toonun altına odadavamlı xüsusi böyük 

dairəvi bütöv daş döşənər, yanları isə 20-30 sm hündürlüyündə 

hörülərdi. Tüstü bacası konusvari olub diametrləri 1 m və 60 

sm-ə yaxın olardı. Divarın ocağa baxan «pəncərəsi» bu ocaqda 

sərbəst işləmək imkanı verirdi. Belə ocaqda üçayaq (el arasında 

buna sacayaq da deyirlər) və ya dördayaq üstündə yemək bişi-

rilər və çay qaynadılardı. Palıdın belə ocaqda yanmağını müşa-

hidə etməyin əsrarəngiz gözəlliyi təsvirəgəlməzdir. Bunu duy-

maq üçün sadəcə belə oda baxmaq lazımdır. Belə buxarıların 

yanlarında çıraq (lampa) qoymaq üçün xüsusi taxçalar elə 
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qurulurdu ki, buradan gələn işıq xörək asılan qazanı və çaydanı 

yuxarıdan işıqlandıra bilsin. 

Hər iki Dəhnə kəndinin yerləşdiyi landşaft digər Kələ 

Gümür kəndlərinin yerləşdiyi ərazilərdən fərqli olaraq, burada 

evlərin düzən yerdə tikilməsinə imkan verirdi. Bununla belə, 

burada da əksər evlər digər kəndlərdəki kimi qayalara söykə-

nirdi. Bu ona görə belə edilirdi ki, biçənəkaltı və taxıl əkilmək 

üçün münbit torpaqlara maksimum qənaət edilsin.  

Daimi yaşayış evlərindən fərqli olaraq, yaylaq yerlərində 

üstü yüngülvarı örtülmüş qazmalarda və ya çox nadir hallarda 

alaçıqlarda yaşayırdılar. Qazmalar adından göründüyü kimi, qis-

mən qayanın dibində qazılır, arxa divar qaya olur. Qarşı divar 

əvəzinə iki haça üzərinə tir qoyulur. Qazmanın üstünü örtən kiçik 

tirlərin bir ucu bu tirin, digər ucu isə qayanın üzərinə qoyulur. 

Dam qamış və nazik torpaq qatı ilə, ya da onu əvəz edən palazla 

örtülür. Qazmanın yan və qarşı tərəfləri də palaz və ya xüsusi 

möhkəm parçalarla bağlanır. Qapı yerinə də yüngül parça sallanır. 

Mal-qara üçün açıq havada şaxlardan hörülmüş ağıllar hazır-

lanırdı. Bir qayda olaraq, qazma tikilməmişdən əvvəl ayaqyolu 

tikilərdi və onlar üçün qazmadan bir qədər aralıda yer ayrılardı. 

Taxtakörpü qışlağı və eyni zamanda daimi yaşayış məskə-

nindəki «evlər» barədə yuxarıda ətraflı məlumat verilmişdir. 

Əlavə edək ki, bir əqrəba evləri adətən kiçik məhəllələr – odalar 

təşkil edirdi və məhəllələrin adları əqrəbaların adları ilə ad-

landırılardı. Çox vaxt isə bunlara ya xüsusi ad verilməzdi, ya da 

yerləşdiyi səmtə görə ad verilirdi: «Zəvərinə Dəhnə» (yuxarı 

Dəhnə), «o tay», «idarənin yanı», «oda Cabir amuha» və s. 

 

Əsas məĢğuliyyətləri 

 

Sualtı və dəmyə əkinçilik 

 

Kələ Gümürün ərazisi intensiv mədəni əkinçilik üçün çox 

əlverişli təbii-coğrafi şəraitə malik olmasa da, burada yaşayan 
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insanlar böyük zəhmətləri hesabına min əzaba qatlaşıb hər 

şeydən əvvəl əkinçiliklə, bunun ən vacib sahəsi olan taxılçılıqla 

məşğul olmuşlar. Bundan başqa burada xırçılıq, bostançılıq və 

tərəvəzçilik sahələri də inkişaf etdirilmişdir. Əsasən dəmyə 

şəraitində arpa, buğda, vələmir, noxud, lərgə, mərcimək, lobya, 

peyğəmbəri (qarğıdalı) kimi dənli bitkilərlə bərabər yeralması 

(kartof) da yetişdirilmişdir. Dəhnə kəndlərində sualtı torpaqlarda 

isə çəltik, kələm, kök, ağ və qırmızı çuğundur, gülbəsər (xiyar), 

pomidor, bibər, soğan, kartof, boranı (balqabaq), sarımsaq 

(düşər-düşməzi olar deyə acılıq kimi nadir hallarda tək-tək hə-

yətlərdə), keşniş, şüyüd, vəzəri, reyhan, nanə, mətbəx pilətəsinin 

duxovkasında və ya təndirdə bişirilən çörəyin və ya qoğalların 

üstünə yumurta ilə qarışdırılıb yaxılmaq üçün si tum (qara tum), 

xaşxaş kimi tərəvəz bitkiləri, liflərindən ip əyirmək üçün qənəp 

(kanap və ya çətənə), kolxoz dövründə isə hətta tütün əkilib 

becərilərdi.  

II Dünya müharibəsi zamanı peyğəmbəri dənini dəyirman-

da üyüdər, bundan cad adlanan kökələr bişirərdilər. Qarğıdalı 

ununa az miqdarda buğda unu qatardılar ki, xəmir yoğurmaq 

mümkün olsun. Qarğıdalı unundan xəmir yoğurmaq mümkün 

deyildir, kökə üçün kündələmək və yaymaq olmur. Kasıb ailələr 

belə cadların hesabına müharibədən salamat çıxa bilmişlər. 

Zəmi, tarla və bostan üçün yerlər düzəndə, meşə kənarla-

rında, meşə talalarında belə bel, xış, sonralar isə kotanlarla şum-

lanıb hazırlanırdı. Böyük məhsuldarlığa malik olmasa da, Gü-

mürün hər bir əkinçilik məhsulunun özünəməxsus spesifik tamı 

və xoşagələn rayihəsi olurdu. Gümür zəmilərində əldə olunan 

taxıl məhsulları Dəhnədəki su dəyirmanlarında üyüdülərdi. Son 

vaxtlara kimi burada hətta malakan dəyirmanı da işləyirdi. Bu 

dəyirmanın müsəlman dəyirmanları adlandırılan digər dəyir-

manlardan fərqi onun daha müasir mexanizmlə təchizatında idi. 

Burada metal dişli çarxlar suyun vertikal vəziyyətdə hərlətdiyi 

çarxın qüvvəsini horizontal dəyirman daşı fırlanmasına çevirə 

bilirdi. 
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Çəltik çay kənarı ərazilərdəki xırlarda əkilirdi. Qeyd edək 

ki, bəzi bölgələrdə, məsələn Bakı kəndlərində tərəvəz ləklərinə 

də xır deyirlər. Çəltik məhsulu ding deyilən primitiv alətlərdə 

döyülüb təmizlənirdi. 

Taxıl, un, bəzən düyü də kəndü (kəndi) adlanan kiçik taxta 

anbarlarda və ya qut adlanan içi oyulmuş iri ağac gövdələrindən 

silindrik boruya və ya çəlləyə bənzər qablarda saxlanılırdı. 

Qutun yalnız ağzını qapamağa ehtiyac qalırdı. Bunlara qab 

demək heç də doğru deyildir, çünki bu vacib məişət əşyalarının 

diametri bəzən 1,5 m-ə, hündürlüyü isə 2 m-ə çatırdı. 

Taxılı və unu ölçmək üçün Kələ Gümürlülər kiçik quta 

bənzər, silindrik vedrə tutumunda kilə adlanan içi oyulmuş 

ağacdan hazırlanmış ölçü vahidindən istifadə edərdilər. 1 kilə 

təxminən 7 kq arpa və ya 8 kq buğda tuturdu. Yeri gəlmişkən 

Kələ Gümürlülərin istifadə etdikləri bəzi özünəməxsus ölçü 

vahidləri olmuşdur.  

Gümürlülərin bəzi ölçü vahidləri: 

1) dayil – uzunluqla (kəndir uzunluğu ilə) ifadə olunan 

zaman vahidi, bununla səhər gün çıxandan sonra günəşin 

müəyyən məsafəyə qədər qalxması ifadə olunur. Təəssüf ki, bu 

məsafənin konkret olaraq nə qədər olduğunu məlum ölçü 

vahidləri ilə necə ifadə olunduğu məlum deyildir. Əslində isə, 

dayil tərcümədə kəndir mənasını verir və bu da Gümürlülərdə 

məlum uzunluğa, təxminən 12 tam açılmış qol (qulac) arası 

uzunluğuna malik olur. 

Dayil (burada məlum uzunluğa malik kəndir mənasında) 

dəstələnib yığılarkən, ovucun içi ilə dirsəyə dolanır və belə 12 

halqa alınır. 

Bəzi versiyalara görə gün çıxandan gün batana qədər 

günəşin qət etdiyi məsafə (zaman) 3 dayildir. Gün 1 dayil yarım 

qalxanda, bu günorta namazının vaxtını göstərir, beləliklə, 1 da-

yil saat 11
30

-la 12
00

 aralığına uyğun gəlir; 
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2) qulac – uzunluq vahidi; saat 12 tamamda əqrəblərin 

vəziyyəti kimi açılmış iki qolun orta barmaqlarının ucları ara-

sındakı məsafə; 

3) gəz – uzunluq vahidi; qulacın yarısı, arşın – burnun 

ucundan açılan qolun orta barmağının ucuna qədər məsafə;  1 m; 

4) vijə – uzunluq vahidi; 1 qarış; 

5) çərək – uzunluq vahidi, 1 metrin təxminən dörddə bir 

hissəsinə bərabərdir,  25 sm;  bir vijə bir əngüst; əngüst – baş 

barmağın bükülən hissəsinin uzunluğudur; ümumiyyətlə, 1 çərək 

dörddə bir mənasında işlədilir; təsadüfi deyildir ki, Qurani-Kə-

rimin dörddə bir hissəsi qədər olan kitabçalar da çərəkə adlanır. 

6) 4 çərək – uzunluq vahidi;  1 metr; 

7) kilə – tutum (çəki) vahidi – 8 kq buğda tutan qab; 

anbarda işləyəndə sürüşüb əldən düşməsin deyə dəridən çəkil-

miş ipdən (duvalə) ağız tərəfinə çöl tərəfdən xüsusi kant çəkib 

sarıyırdılar; beləliklə 1 kilə  8 kq (buğda); 

8) 1 kilə – 4 çərək (burada çəkini ifadə edir); beləliklə,      

1 çərək = 1/4 kilə = 2 kq (buğda); 

9) 1 pud – 16 kq; 

10) rubə – çəki vahidi; 12 kilə və ya 6 pud  96 kq 

(buğda);  

11) rub – 100 qr; rubə və rub sözləri ərəbcə dördə bir 

mənasını verən «rüb» sözündəndir; riyaziyyatda işlənən rüb 

(kvadrant) termini də bu kökdəndir (23; 528);  

12) girvənkə – 400 qr; 

13) nim istil – dürub = 200 qr; yəni yarım istil (?) iki rub 

deməkdir; beləliklə, 1 istil  1 girvənkə  400 qr çəki vahidi 

olur; 

14) yə müşk – bir ovuc (həcm vahidi); 

15) cirə – qürmüz (boyaq rəngi) ölçü vahidi, çox kiçik 

çəki ilə ifadə olunur. 

Qeyd edək ki, buğdadan yarma (qurqut) almaq üçün dastar 

(kir-kirə) adlanan əl dəyirmanından da istifadə olunurdu. Bu 

mini dəyirmanda Novruz bayramında qovrulmuş qorğadan 
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qovut da üyüdürdülər. Doşab və ya bal ilə qatılıb yeyilən qovut 

çox dadlı və qidalı ərzaqdır. 

Gümürlülər, qeyd etdiyim kimi yarmaya «qurqut» deyir-

lər. Zaqatala rayonunun Əliabad kəndində yaşayanlar isə qışlıq 

üçün tədarük görülmüş taxılın, xüsusilə buğdanın Novruz bayra-

mına və ondan sonra qalan hissəsini qurqut adlandırırlar. Bu 

adın verilməsini qutun dibi, dibində qalan kimi də izah etmək 

olar, xəm-xürd, kəm-xürd, yəni «bir az qalmış» kimi də. Ən 

qəribəsi isə budur ki, Əliabadlılar Novruz bayramına da Qurqut 

və ya Qurqud Bayramı deyirlər. 

Kim bilir, bəlkə də «Dədə Qorqud»un etimologiyası da elə 

«qurqut»la bağlıdır?! 

Müasir həyatımızda qəribə və paradoksal görünə bilən bir 

məqamı vurğulamaq da yerinə düşər. XX əsrin 60-cı illərinin 

sonlarına kimi Dəhnədə və Çinarda tarlada kifayət qədər böyük 

sahələrdə qənəp (çətənə), dirrikdə isə xaş-xaş əkilərdi. Və 

kimsənin bunlardan uyuşdurucu kimi istifadə etmək ağlına belə 

gələ bilməzdi. Çünki heç kim bunların uyuşdurucu olduğunu 

bilmirdi. Bunların ədviyyə, ərzaq və təsərrüfatlarında istifadəyə 

yararlı olmasından başqa da, hər hansı digər məqsədlə istifadəsi 

barədə heç nə bilmirdilər. Şəhərə inteqrasiya, necə deyərlər, 

dəlinin yadına daş salan kimi, insanları doğru yolundan azdırdı 

və onlar təsərrüfat və istifadə etdikləri bu dəyərli bitkilərdən 

imtina etməyə məcbur edildilər. Halbuki, xaş-xaşdan pilətə du-

xovkasında və ya təndirdə bişirilən çörək xəmirinin üstünə sa-

dəcə səpilən və ya yumurta ilə qarışdırılıb üstünə yaxılan çörək 

çox dadlı və ətirli olardı. Əlimizdən aldılar… 

Qənəpin (kanap, kanaplya, kanat, kəndir sözləri bu kökdən-

dir) toxumları olan qənəptum qorğanın vacib komponentlərin-

dən olmaqdan başqa, qənəpin gövdəsindən, daha doğrusu, göv-

dəsinin qabığından kəndir hazırlanmasında, həsir və hətta palaz-

ların toxunmasında da istifadə edilərdi. Boyu 2 m-dən hündür 

qənəp kolları biçilir, qurudulur, zoğları döyülüb içindəki odun-

caq hissəsi çıxarıldıqdan sonra qabıqlarındakı liflərdən ip əyirir-
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dilər. Bu ipdən isə kəndir və adları çəkilən məişət, təsərrüfat 

üçün zəruri əşyalar toxunub hazırlanardı. Qənəp tumundan qor-

ğaya qatardılar. Çox ləzzətli olurdu... 

Qeyd edək ki, narkotika, alkoqol qəbul edənlər, tütün çə-

kənlər, benzin, kley və s. qoxulayan toksikomanlar, ümumiy-

yətlə, hər hansı növ uyuşdurucu aludəçiləri və ya hələ heç bunla-

ra qurşanmayanlar üçün qadağa təbliğatlarında sanki bizim qə-

dim nağıllardakı «40-cı otağın qapısını açmaq olmaz» qadağa-

sının cazibəsi vardır. Buradakı kimi, qadağaların çox vaxt əks 

effekt verdiyi hallar geniş yayılmışdır və çoxlarına məlumdur. 

Adətən bu, təbliğat işinin naşı, kor-koranə, düşünülməmiş apa-

rılması ilə bağlı olur. Belə vəziyyətdən də ustalıqla faydalanan-

lar tapılır. Bu işin incə psixologiyasına yiyələnənlər narkobaron-

lara çevrilirlər, insanların sağlamlığı, pulu və həyatı hesabına. 

Dərindən düşünülməyən qadağalar əslində əks effektə malik 

reklama çevrilir belələrinin əlində. Ziyançəkən üçün isə belə sə-

riştəsiz qadağanın mahiyyəti, necə deyərlər, iş-işdən keçəndən 

sonra məlum olur. Uşağa «oda yaxınlaşma yandırar» qadağa-

sının cazibəsi uşağın əli yanana qədər davam edir və sonra zorla 

da uşağı ocağa yaxınlaşdırmaq olmaz. «Özünü qayadan atma», 

«özünü selə atma», məhv olarsan kimi qadağalar yoxdur. Bəlkə 

ona görə də belə şeylərə nadir hallarda təşəbbüs edilir. Belə qa-

dağalar qanunvericiliklə təsbit edilsə, bəlkə də belə meyllər də 

artacaq… 

Burada yadıma daha bir qadağa düşür: Macar riyaziyyat-

çısı Farkaş Boyainin oğlu Yanoş Boyaiyə Evklidin məşhur pa-

ralellik aksiomu ilə məşğul olmasına qadağa qoyması… Bu qa-

dağanın cazibəsi yeni həndəsənin yaranmasına gətirib çıxarır… 

Çayın sahilində çay qumunda gün dəyən yerdə də çox 

şirin və dadlı qarpız və qovun yetişdirilərdi. Yaxşı yadımdadır, 

atamla Xaltun istisuyuna gedərkən, Ərəbdəhnədən istisuya 

dönən burumda belə bostan var idi. Ev yiyəsi Teymurxanın atası 

(çox təəssüf edirəm ki, adını xatırlamıram) bizi bu bostan 
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məhsullarına qonaq etmişdi və sonralar o dad və tamı heç vaxt 

duya bilmədim. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun!.. 

Sovetlər əyyamında, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Dəh-

nədə çox ağır zəhmət tələb edən tütünçülüklə də məşğul olurdu-

lar. Çox yaxşı ki, insan sağlamlığı üçün çox zərərli olan bu sahə 

Gümürlülərin təsərrüfatında pasportlaşmadı və tezliklə də ləğv 

edildi. Siqaret və ya papiros çəkməyə meyilli olmayan bu insan-

lar üçün tütün yad bir bitki idi… 

Kolxoz əyyamında Dəhnə kəndində tut ağaclarının bol 

olması əsasında camaatı barama və ipək yetişdirməklə də məş-

ğul olmağa məcbur etmişdilər. Lakin bu təsərrüfat sahəsi də 

burada müvəqqəti olmuşdur… 

 

Bağçılıq təsərrüfatının ekoloji təmiz və saf barları 

 

Kələ Gümürün hər iki Dəhnə, Püçüx, Çinar və Sərmərcan 

kəndlərində yaşayanların təsərrüfatında bağçılığın öz yeri vardır. 

Kələ Dəhnədən başqa, adı çəkilən digər kəndlərdə bağçılıqla 

yalnız ailənin meyvəyə tələbatını ödəmək üçün məşğul olur-

larsa, Kələ Dəhnəlilər geniş meyvə bağlarının məhsullarını, həm 

də bazara çıxarmaq üçün tədarük edir və demək olar ki, hər bir 

ailənin büdcəsini formalaşdırmağın əsasını təşkil edir. Bu büdcə 

isə kənd şəraitində firavan da olmasa, kifayət qədər normal 

yaşamağa şərait yaradır. 

Bağçılıqla bağlı burada adı çəkilməyən digər Kələ Gümür 

kəndlərində insanların gur yaşadığı dövrlərdə belə, nəinki mey-

və ağacları, hətta sadəcə kölgələnmək üçün də ağac əkilməmiş-

di. Bu, qismən su qıtlığı ilə bağlı olsa da, kənd sakinlərinin bu 

vacib işə bir qədər ögey münasibətindən irəli gəlir. Halbuki, elə 

ölkələr vardır ki, orada uzaq dağ kəndlərində yaşayanlar xeyli 

aralıda yerləşən düzən sahələrdən torpağı iri səbətlərə (səvələrə) 

doldurub bellərində və ya atla-ulaqla daşlıqlardan ibarət dağ 

yamaclarına çıxarır, orada kiçik süni terraslar düzəldir və bu 

terraslarda bağ-bostan salır, meyvə-tərəvəz becərirlər. Dedik-
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lərim Gümürlülərin zəhmətkeş olmamasına əsla dəlalət etmir, 

sadəcə bu saf camaat aza qane olmağa öyrənmiş gözütox insan-

lardır. 

Dəhnə kəndində Azərbaycan intensiv bağçılığı üçün xa-

rakterik olan meyvə ağaclarının əksəriyyəti yetişdirilir. Belə ki, 

geniş bağ sahələrində tut ağacının müxtəlif növləri, hər növ ərik, 

almanın isə əsasən sibiryanka, palmet, cırhacı, nazikqabıq, ağ və 

qırmızı alma növləri, armudun düşes, abasbəyi və digər yay və 

qış növləri, əzgil, zoğal giləmeyvələri yetişdirilir. Yabanı halda 

Gümür meşələrində zəərun (yemişan, qarağat, qaragilə), məzluq, 

cum (zirinc), sib xürs, amburun mərçikə (quş armudu), cır 

armud bitir. Çox qəribədir ki, «cır» deyiləndə Gümürlülər ara-

sında yalnız cır armuddan söhbət getdiyi başa düşülür, halbuki 

çırə sib, çırə əlü və s. sözlərini də işlədirlər. Bu yerlərdə yetişən 

cır (armud) təsvirəgəlməz dərəcədə çox dadlı və ətirli olur (əlavə 

edim ki, quş armudu barədə də eyni fikri söyləmək olar) və 

bunlara peyvənddən tamamilə yeni və faydalı mədəni növ mey-

vələr alınmışdır. 

Calaqla yeni növ meyvə növlərinin alınması mədəni bağ-

çılıqda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də bu yerlərin 

zəngin florasına daxil olan, cır halda bitən və calaq vurulmaqla 

yeni meyvə növü yaradılmasına imkan verən bir neçə meyvə və 

giləmeyvə barədə danışmaqdan vaz keçə bilmirik. Çay vadisin-

də və dağ yamaclarında, meşə talalarında, meşə kənarlarında ya-

banı şəkildə bitən cum və məzluq giləmeyvəsi növlərinə Azər-

baycanın digər regionlarında ya rast gəlinmir, ya da çox nadir 

hallarda təsadüf edilir. Bu mənada bu yerlər üçün endemik 

sayıla bilən cır meyvə növlərindən biri də qəribi adlanan meyvə-

dir. Məzluq, qəribi, ciqərəlü, uzunsov növ cum meyvə və gilə-

meyvələri bu yerlərə məxsus endemik və bəlkə də reliktiv bitki 

növlərinə aiddirlər. Bunların başqa regionlarda bitməsi barədə 

bir məlumat əldə edə bilmədik. Qəribi ağacları meşə ətəklə-

rindəki düzənliklərdə, çılpaq yamaclarda və çay vadilərində adə-

tən tək bitirlər, ətraflarında bəzən heç kol da olmur. Bu mənada 
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onların görkəmində doğrudan da bir qəriblik olur. Bəlkə də elə 

buna görə ona qəribi adı verilmişdir. Oduncağı möhkəm, yar-

paqları uzunsov bozumtul rəngdə olan bu ağacların çox da 

böyük olmayan çətirləri çox sıx olur. Çox böyük olmayan və 

saplağı ilə çiçək yeri (ucluğu) arasında sanki sıxılmış kimi 

formaya malik (barasa kimi) bozumtul yaşıl meyvələri son 

payızda yetişəndə saralırlar. Bu dadlığında meyvə təsəvvürə 

gətirmək mümkün deyildir. Fikrimizcə, bu meyvə cır armudun 

endemik, yəni ancaq bu ərazilərdə bitən bir növüdür. Hesab 

edirik ki, cavan ağaclara rast gəlinərsə, calaq yolu ilə yeni 

armud növünün yetişdirilməsində inqilabi kəşf ola bilər. 

Məzluq giləmeyvəsi çəyirdəklilər sinfinə aiddir, kal vaxtı 

alça rəngində olur və yetişəndə xüsusi qara rəng alır, qara 

gilasdan daha dadlı olur. Cıqərəlu giləmeyvəsi isə bir yerdə sıx 

şəkildə bitən xırda tikanlı kollardan ibarətdir. Yetişəndə çox turş 

və ağzı büzüşdürən xırda qara giləmeyvədir. Fikrimizcə, cır 

göyəm sinfinə aiddir. 

Dəhnə kəndində iydə, heyva, göyəm, bir neçə növ gavalı, 

dambul (yeri gəlmişkən, Gürcüstan Azərbaycanlıları da bu ga-

valı növünə gavalı yox, məhz dambul deyirlər) bitir və yüksək 

məhsuldarlığa malik olur. 

Qeyd edək ki, indi bütün dünyanı bir bəla kimi biçən şəkər 

xəstəliyinin ən təbii dərmanı olan cum da burada yetişir. Bə-

zilərinin zirinc, bəzilərinin ziriş adlandırdığı bu giləmeyvənin 

cum növünə digər regionlarda rast gəlinmir. Gümürlülər cum-

dan, göyəmdən və cır ərikdən yüksək keyfiyyətli rub (şəkər qa-

tılmamış cem) bişirir, lavaş turşusu hazırlayırlar. Bunlar yağlı ət 

xörəkləri, xüsusilə kababla, həmçinin xəmir xörəkləri ilə geniş 

istifadə olunur. 

Dəhnəlilər ərikdən həm də riçal bişirirlər. Dəhnədə son 

vaxtlar bu yerlər üçün xarakterik olmayan müxtəlif meyvə və 

giləmeyvə növləri yetişdirilməyə başlanmışdır. Belə ki, indi 

qarağatın qara, qırmızı, qırmızı-sarımtıl növləri və moruq da ye-

tişdirilir. Cır və mədəni halda çiyələk, yabanı halda bəqələ 
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(böyürtkən) bitir. Çox çətinliklə uyğunlaşsa da, üzümün 2-3 nö-

vü və tez yetişən əncir növü yetişdirmək mümkündür. Bunu 

deməyə bizə o haqq verir ki, iqlimi Dəhne Gümürün iqlimindən 

daha sərt olan və çay boyunca ondan daha yuxarıda yerləşən 

Dəhne Xəşünün yaşayış olmadığına görə nəzarətsiz qalmış keç-

miş bağ yerlərində indi də əncir ağaclarına, nadir armud növünə 

və hətta xar tuta rast gəlmək olur. 

Bu yerlərdə nar və sitrus bitkiləri sərt iqlimə tab gətirmə-

yərək qışdan çıxmır. Şaxta vurub onları məhv edir. Yaxşı ya-

dımdadır, atamın yazda basdırdığı nar çubuqları payıza kimi 

pöhrələnib böyüyür, lakin onları qışdan çıxarmaq olmurdu. 

Meyvə və giləmeyvələrdən geniş çeşiddə mürəbbələr bişi-

rilir, qurudularaq çərəzlər, ədvalar və içkilər (kompot) hazırla-

nır. Qışda meyvə qurusundan geniş istifadə olunur. Armud quru-

suna əncinə, üzüm qurusuna isə mövüc deyirlər. 

Meyvələrinin yüksək şəkər tərkibinə görə burada çox na-

dir ağ tut ağacları yetişir.  Qara və bozumtul cır meyvəsi olan tut 

ağacları burada cır halda bitir. Tutdan da riçal bişirilir. Burada 

çox nadir hallarda tut qurusu hazırlanır. Tutdan burada yüksək 

keyfiyyətli doşab bişirirlər. Mahir ustası olanlar ağ tutdan açıq 

rəngli, şəkərliliyi və qatılığı çox yüksək olan elə doşab bişirə 

bilirlər ki, belə doşab eyni tutumlu balla eyni çəkidə gələ bilir. 

Onun tərkibi demək olar ki, bütünlükdə qlükozadan ibarət olur, 

tərkibindəki zəngin qatışığı ilə öd, qara ciyər, böyrəklər, mədə-

bağırsaq, ürək-damar və baş-beyin xəstəliklərinin ən böyük 

loğmanı olur. Yaxşı yadımdadır, uşaq vaxtı bağ, bostan və bağ-

çaların məhsullarını yayda Dəhnədən bir neçə kilometr aralıda 

yerləşən Xaltun istisuyuna müalicəyə gələnlərə satmaq üçün 

aparardıq. Burada belə təzə və təmiz məhsullara böyük tələbat 

olurdu. 

Qeyd edək ki, calaq yolu ilə Dəhnədə intensiv və mədəni 

bağçılıqda tamamilə yeni meyvə sortları almaq təcrübəsi olsa da, 

bu sahə geniş tədqiq olunmamışdır. Çox təəssüf doğuracaq haldır. 
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Siyəzən şəhər 2 nömrəli orta məktəbində işləyirdim. Anam 

Dəhnədən Dəvəçiyə bibimgilə mer-meyvə payı göndərmişdi. 

Dəvəçi-Siyəzən avtobusunda iş yoldaşım Əkbər Əliyevlə yan-

yana oturmuşduq. Çantamdan çıxarıb ona iri bir armud verdim 

ki, sonra bununla bağlı bir neçə sual verim. Reaksiyasını müşa-

hidə etməyə başladım. Heç gözləmədiyim halda o, armuddan 

çox bərk bir dişlək aldı, anlaşılmaz bir səs çıxardı və qısa fasi-

lədən sonra armudu ləzzətlə yeyib qurtardı. Dəymiş yumşaq ar-

muda batmış dodaqlarından, çənəsindən, əl barmaqlarının ara-

sından armudun şirəsi axırdı. Ağzını, çənəsini, əlini silib quru-

ladı cib dəsmalı ilə. Üzünü mənə çevirib dedi: - Bu nə idi, ay 

qardaş?  

Özü də cavab verdi: - Bu ki, əsl möcüzə idi! Düzünü de-

yim ki, rəngi sarı olduğundan, səthinin çox da hamar olmama-

ğından, həm də qoxusundan əvvəl elə bildim ki, heyvadır və 

düşündüm ki, avtobusda camaatın içində niyə verdi mənə bu 

heyvanı, özü də bircə dənə?!. Düzünü deyim ki, bir az inciyən 

təhər oldum. Amma səni yaxşı tanıyıram, naşı iş görməzsən! Və 

heyva sanıb bərk olacağını düşünüb acıqlı və möhkəm bir diş-

ləm alanda az qala üzümün yarısı dəymiş armudun içinə batanda 

başa düşdüm ki, bu armuddur. Sonrasını özün gördün, heç nəyə 

fikir vermədən ləzzətlə onu yedim… 

Əkbərdən soruşmaq istəyirdim ki, bu nə meyvədir, sən bi-

lən?! Və ona danışdım ki, qış armudu atamın cır heyva ağacına 

etdiyi calağın məhsuludur bu heyrətamiz heyva-armud! Bu 

meyvədən həm heyva ətri, həm də armud ətri gəlir, formaca isə 

üstü təmizlənmiş heyva olan bir möcüzə!.. Əkbərgilə getdik. 

Payımı onunla yarı böldüm. Onunla hər görüşəndə heyva əhva-

latını xatırlayırıq. Əlavə edim ki, Əkbər Əliyev Olimpiya çem-

pionu Namiq Abdullayevin şəxsi məşqçisi, öz sahəsində ən 

yüksək zirvələri fəth etmiş və dövlət mükafatlarına layiq görül-

müş Vahid Məmmədovun həm idman müəllimi, həm də məşq-

çisi olmuşdur. Siyəzən şəhər 2 nömrəli orta məktəbində mən də 
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Vahid Məmmədova riyaziyyatdan dərs demişəm və mən bunun-

la qürur duyuram. 

…Məmməd Qədir oğlu deyir ki, Dəhnədə pərakəndə bağ-

çılığın əsasını  usta Behbud Hacı Hüseyn oğlu qoymuşdur. Dən-

yar Cənnətəli oğlunun isə intensiv elmi-mədəni bağçılıq ənənə-

lərinin yaradılması və bağçılıq təsərrüfatının təkmilləşdirilmə-

sində təkzibolunmaz və əvəzolunmaz xidmətləri olmuşdur... 

...Yaxşı yadımdadır mənim birinci sinif payız tətili gün-

lərimdən biri idi. Payızın xırda çiskini könül oxşayır. Belə bir 

gündə atam məni yanına salıb yeni salınmış bağı ilə böyük qürur 

və məhəbbət hissi ilə tanış edirdi. Hər bir ağac barədə danışanda 

nəvazişlə əlini nazik gövdəsində, xırda budaqlarında gəzdirirdi. 

Hər bir fidan, ting, pöhrə tikanlı kol budaqlarıyla səliqə ilə çə-

pərə alınmışdı ki, mal-qara kövrək budaqları yeyib məhv etmə-

sin. Cavan ağacın dibində biçilməmiş otların arasında özünə yu-

va quran bir hind quşumuz yumurta üstündə oturmuşdu. Ürküt-

məmək üçün atam onu mənə bir az aralıdan göstərdi. Çox çətin-

liklə quşun ancaq başını görə bildim. Bizim ona baxdığımızı 

görüb başını da otun içində gizlətdi… Tanışlıq davam edirdi… 

 

Heyvandarlıq və quĢçuluq 

 

Kələ Gümürün düzən, dağətəyi və dağlıq ərazilərində zən-

gin otlaq yerlərinin mövcudluğu burada həm yaylaq, həm də 

qışlaq şəraitində heyvandarlıq üçün, xüsusi halda maldarlıq və 

qoyunçuluq üçün münasib şərait yaradır. Gümürdə də ümumən 

Azərbaycan heyvandarlığı üçün xarakterik olan ev heyvanları, 

iribuynuzlu mal-qaradan camış və inək, xırdadırnaqlardan qoyun 

və keçi, həmçinin at və eşşək saxlanılırdı. Adətən hər həyətdə 

bir it, hər evdə bir pişik olardı. Qeyd edək ki, Gümürdə heyvan-

darlıq Azərbaycanda heyvandarlığın formalaşmış ənənələrindən 

fərqlənmədiyindən bunun üzərində məxsusi dayanmağı lüzum-

suz hesab edirik. 
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Heyvandarlıq üçün yem ehtiyatı yaylaqlarda dəmyə sahə-

lərdə, Dəhnədə isə sualtı sahələrin otu hesabına görülürdü. Yay-

laqlarda ot biçiminə və tədarükünə may ayının sonlarında, Dəh-

nədə avqustun əvvəllərindən başlanardı. Dəhnədə deyirlər ki, 

sürəbun adlanan ot çiçəkləyəndə, deməli, ot yetişib və biçinə 

başlamaq olar. Ot dəryazla biçilir, tövlələrin yaxınlığında taya-

lara vurulur. Saman və digər yem ehtiyatlarından da istifadə olu-

nur. Atlar arpa ilə də yemlənir. Nisbətən zərif ot, gül-çiçək qu-

zular üçün ayrıca yığılır. Eşşəyə nisbətən qaba ot və ya çovğal 

(qabaqdan qalan ot nəzərdə tutulur) verilərdi. 

Hər bir Gümürlü öz təsərrüfatında imkanlarına uyğun 

olaraq ailəsinin ərzaq tələbatını ödəyəcək qədər toyuq, qaz, 

ördək və hindquşu saxlayır. 

Heyvan və quş ətindən istifadə ümumazərbaycan ənənə-

lərindən, demək olar ki, heç nə ilə fərqlənmir. 

Qoyunçuluqla bağlı bir neçə olmuş hadisəni danışmaq 

istəyirəm. 

Sovet dövründə Bayram Saleh oğlu, Kəmaləddin Nazarəli 

oğlu, Cavad Hümmət oğlu və Nizaməddin Cavad oğlu, el ara-

sında deyildiyi kimi, kolxoz qoyununa gedirdilər, başqa sözlə, 

kolxoz qoyununa baxırdılar. Bəzilərinin həqarətlə baxdığı çoban 

peşəsinə ömürlərini həsr edən bu insanları sözün əsl mənasında 

fədai adlandırmaq olar. Burada «çoban» sözü böyük hərflə 

yazılmalıdır. Öz peşələrində şəxsiyyət səviyyəsinə yüksələn bu 

sadə əmək adamları el içində böyük nüfuz yiyəsi idilər. Ovçular 

kimi öz başlarına gələn əhvalatları bir az da rəng qatıb danı-

şanda onların söhbətlərinə hədsiz maraq, həyəcan və heyrətlə 

qulaq asardıq. Uzun qış gecələrində bu söhbətlərdən doymaq 

olmurdu. 

…Bayram kişi öz peşəsinə o dərəcədə sədaqətli idi ki, köç 

Şirvana qışlağa gedəndə keçmiş Nasosnaya qəsəbəsinin (indiki 

H.Z.Tağıyev qəsəbəsi) yaxınlığında yolu keçən sürünün üstünə 

gələn maşının qarşısına çıxır, qoyunları yoldan çıxarsa da, çox 

sürətlə gələn maşın özünü vurur. Bu fədai və gözəl insan ömrü-
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nün qalan hissəsini bir ayaq üstündə yaşayıb yaradır, son nəfə-

sinə qədər halal zəhmətlə məşğul olur… 

…Kəmaləddin kişi tərəkəməliyin incəliklərinə bələd 

olmaqdan başqa, həm də «Tərəkəmə» rəqsinin mahir ifaçısı-

oynayanı idi. Si Düşmədə bir toyda bu böyük tərəkəmənin 2-ci 

Dünya Müharibəsində onunla bir yerdə vuruşduğu dostu – 

məşhur sazəndə – zurna ifaçısı usta Ağasi ilə qoşa rəqs etdiklə-

rinin şahidi olmuşam… Qoyun dərisindən uzun saçaqlı papağı 

ilə, yapıncısı ilə, şal-patavalı çarığı ilə, başı toppuzlu çomağı ilə 

çoban Kəmaləddin bu görkəmində bir dağ qartalını, möhtəşəm 

canlı heykəli xatırladırdı, o qədər əzəmətli idi ki, rəqsi də, özü 

də!.. Bu iki nəhəng təkcə müharibə od-alovundan birgə çıxan 

dostlar deyildi, həm də bu torpağın inanc yerinin can bir qəlb 

bağladığı ailəvi dostlar idi. Bu barədə «Çeçələ barmağın işığın-

da» adlı yazımda ətraflı məlumat verilmişdir. 

…Cavad kişi Gümür yaylağında olanda əyin-başını dəyiş-

mək üçün yataqdan aşağı – kəndə evə gəlir. Bu, payıza – qışlağa 

köçün ərəfələrinə təsadüf edirdi. Havalar soyumağa başlamış-

dı… Həyat yoldaşı danışır ki, su qızdırıb onu yuyundurdum, 

əyin-başını təzələdim, heç olmazsa bu gecə rahat yata bilməsi 

üçün ən yaxşı yorğan-döşəkdən yataq saldım. …Gecənin bir 

vaxtında oyananda Cavadı yataqda görmədim. Narahat oldum. 

Açıq aynabəndə çıxanda nə görsəm yaxşıdır… Cavad düşüb hə-

yətdən tapıb gətirdiyi yumru bir daşı başının altına qoyub, ya-

pıncısına bürünüb şirin-şirin yatır… 

Mən başa düşdüm ki, iliyinə kimi peşəsinin vurğunu olan 

bu böyük insanın çobanlıq peşəsi onun yatağına qədər həyat 

tərzinə çevrilmişdir. Bu fədai gözümdə bir az da yüksəldi… Onu 

oyatmağa qıymadım… Əyilib nəvazişlə alnından öpdüm… 

Yuxuda gülümsəyirdi… 

…Nizaməddin kişi sinədən gələn boğuq, xoşa gələn xırıl-

tılı bir səslə danışırdı. Onun belə tərzdə danışığı da söhbətlərinə 

xoş bir ovqat qatırdı. Arada sözünü kəsib cibindən tənbəki kisəsi 

və qəzet parçası çıxarar, səliqə ilə tənbəki bükər, çaxmaq daşı ilə 



Alimşah Gümürlü 

 304 

yandırıb dərin bir qullab vurar, sonra yenə söhbətinə davam 

edərdi. Böyükdən-kiçiyə hamı onun söhbətinə maraq kəsilərdi.  

Yenə sevimli qoyun itlərindən danışırdı. Qorxmazdan və 

Sarıdan! Bütün Kələ Gümürdə, Qonaqkənd rayonunda, bütün 

Şirvan qışlaqlarında məşhur idi itləri. Onlara xüsusi qulluq 

edirdi, hərdən sonuncu tikəsini də onlara atırdı, çox əzizləyirdi 

onları. Onlar da Nizaməddin kişiyə sədaqətli idilər, sahiblərinin 

boğuq-xırıltılı səsinin ahəngindən əhvalını anlayır, nə istədiyini 

başa düşür, bir göz qırpımında yanında hazır olur, nə etmək 

lazım gəldiyini gözlərindən oxuyurdular. Onlar sahiblərinin hət-

ta üzünün ifadəsindən, baxışlarından nə demək istədiyini başa 

düşür və o saat əmrinə, xahişinə, hətta kədərinə təzim edirdilər. 

Onlar sahiblərinin ən çətin anlarında dəfələrlə özlərinin həyatını 

təhlükə altına atmaqdan qorxmazdılar. Yersiz görünsə də, bir 

haşiyə çıxım. Məşhur «Komissar Reks» filminə baxanda nədən-

sə həmişə Qorxmaz yadıma düşürdü… 

Belə bir əhvalat olmuşdu. Qorxmazla itini döyüşdürən bir 

çoban itinin məğlub olmağını həzm edə bilməmiş, bunu şəninə 

sığışdırmamışdı. Qorxmazı atmaq üçün tüfəngi üzünə qaldıranda 

Nizaməddin kişi Qorxmazı qorumaq üçün sipər kimi tüfəngin 

qabağını kəsmişdi. İlahi bir təsadüf qan tökülməsinin qarşısını al-

mışdı… Bu xəbər ildırım sürəti ilə bütün Şirvan qışlaqlarını do-

laşmışdı… Qorxmazın onu tapıb parçalayacağını anlayan həmin 

namərd çobanlıqdan getmişdi. Qorxmaz belə Qorxmaz idi… 

Sahibi onu küçük vaxtından çox ərköyün, amma çox inti-

zamlı, sədaqətli, həm də çox cəsarətli və qorxmaz böyütmüşdü. 

Biləyi o qədər güclü idi ki, zərbəsindən hər bir canavar, istənilən 

çoban iti yerə sərilirdi. – Qorxmazda pələng biləyi var, - deyirdi 

Nizaməddin kişi. Dəfələrlə onu satmağı,  üstündə at, bir neçə 

qoyun verməklə bir başqa çoban itinə dəyişməyi təklif etmiş-

dilər əsl tərəkəmə və bir az da peşəkar itbaz azarkeşliyi olanlar, 

bir sözlə, iti dəyərləndirə bilənlər! Bir dəfə başqa bir rayonun 

çobanı, Nizaməddin kişiyə təklif edir ki, gir sürünün içərisinə, 

hansı erkək və neçəsini gözün tutursa seç, məşhur yorğa kəhər 
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atımı götür, itlərimdən hansını istəyirsənsə verim, Qorxmazı 

mənə ver. Nizaməddin kişi bu sözdən alınır, Qorxmaza belə 

qiymət verilməsindən qürur duyur, köksü dağa dönür, kövrəlir. 

Dönüb yanında duran, sanki söhbətin nədən getdiyini anlayırmış 

kimi gözünü gözünə zilləyən vəfalı dostu – iti Qorxmaza baxır. 

Əyilib Qorxmazın boynunu qucaqlayıb yaşaran gözlərini gizlə-

dir. Sanki vəfalı dostundan səssiz baxışları ilə soruşur ki, bunlar 

nə danışırlar, heç mən sənə qarşı belə dönüklük edərəmmi?..  

Bir haşiyə çıxım ki, peşəkar çobanların sürülərinin sərkeş 

təkələrinə münasibəti də çox ibrətamiz olar!.. 

Ətrafdakılar bu səhnəyə mat-məəttəl qalır və gördüklə-

rindən çox mütəəssir olurlar. Təklif sahibi səhvini anlayır. Kön-

lünə toxunduğu üçün Nizaməddin kişidən üzr istəyir və başının 

dəstəsi ilə oradan uzaqlaşır… Nizaməddin kişi, Qorxmaz, Sarı 

bir-birinə belə bağlı idilər… bu, əfsanəvi bağlılıq idi!... 

Nizaməddin kişinin duzlu, bir az da ehtiraslı söhbətlərin-

dən söz düşmüşkən uzun qış gecələrimizin pasibanı olan Hacxa-

nım bibimin, Hacxanım Cənnətəli qızının indiki serialları xatır-

ladan nağılları yadıma düşdü. Bu nağıllar da davamlı və uzun 

olardı. Heyranlıqla qulaq asardıq və səbirsizliklə növbəti axşamı 

gözləyərdik… 

 

Digər məĢğuliyyət növləri və formaları 

 

Arıçılıq. Kələ Gümürün zəngin florası burada arıçılığın 

inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Hər bir kənddə bir neçə arı 

ailəsi olan fərdi təsərrüfatlar olub, indi də vardır.  

Xalçaçılıq. Xırdadırnaq davar heyvandarlığı ilə sıx bağlı 

olduğundan,  Azərbaycanın hər bir regionunda olduğu kimi, 

Kələ Gümürdə də xalçaçılıq sənəti geniş yayılmış və inkişaf 

etmişdir. Son vaxtlara kimi xalçaçılıq avadanlığı ağacdan kustar 

yolla düzəldilmiş cəhrə, daraq və s. kimi alətlər olsa da, Gümür 

xalçaları Qonaqkənd xalçaçılıq qrupunu özünəməxsusluğu ilə 

yüksək səviyyədə təmsil edə bilmişdir. 
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Gümürlü üçün xalça nədir? – sualı ritorik sual deyildir. 

Onun cavabı bir etnik qrupun həyat tərzini şərtləndirən mühüm 

amillərdən və əlamətlərdən biridir. Xalça fenomeni hər bir 

Gümürlü ailəsində nəslin relikviyası kimi xüsusi yer tutur. Belə 

ki, Gümürlü üçün xalça cah-calal, dəbdəbə, əntiq zinət əşyası 

deyildir, daha çox həyat tərzini təşkil edən atributlardan biridir. 

Gümürlü xalça üzərində doğulur, xalça üzərində ayaq açıb 

yeriyir, yatıb-durur, toy-bayram keçirir, yaşayır, xalça-canamaz 

üzərində Allaha səcdəyə gedir, xalça üzərində dünyasını dəyişir, 

xalça üzərində əbədi mənzilinə yola salınır. 

Bu mənada xalça üzərində yaşadığımız ana torpağı sim-

volizə edir. Yazda qarın altından çıxan torpağa kim ayaq ba-

sıbsa, o bilir ki, bu torpaq, necə deyərlər, pəmbə kimi yumyum-

şaq olur, elə ayaqaltına salınmış xalça kimi! Xalçanın əlvan 

rəngləri, nəbati naxışları ana torpağın, ana təbiətin əlvanlığının 

xalçaya köçmüş obrazı deyilmi?!. Xalça öz rəngini təbiətdən, 

torpağın yetirdiyi rənglərdən almırmı?! Bax, məhz bütün bun-

lara görə də xalçaçılıq bütövlükdə və bu peşənin məhsulu kimi 

hər bir xalça torpaq kimi müqəddəs bir simvola çevrilmişdir. 

Çöldən-bayırdan, təbiətdən, bir sözlə, torpaqdan yaşayış məka-

nının qapılarından içəri, yəni otağın döşəməsinə, divarlarına 

köçmüşdür! 

Beləliklə, xalça ana torpağı, ana təbiəti otağa köçürür, 

sanki bu qapalı mühitdə – otaqda olanda da, biz yenə ana təbiə-

tin qoynunda yaşayırıq. Bu mənada xalça hər bir Azərbaycanlı 

kimi, hər bir Gümürlünün də rəngləri və əlvanlığı ilə bədii 

təsəvvürü və fantaziyasının naxışları – kodlaşmış simvolları ilə 

düşüncəsinin – riyazi təfəkkürünün vəhdətinin məhsulu olur. 

Buna heyran qalmamaq, heyrət etməmək mümkün deyildir! Eşq 

olsun belə sənətə, belə sənətkarlığa!.. 

Ovçuluq. Bazar üçün nəzərdə tutulmasa da, Gümürlülər 

həmişə ovçuluqla məşğul olurlar. Buna Kələ Gümürün zəngin 

faunası və iqlim şəraiti də geniş imkan açır. Belə ki, burada vəh-

şi heyvanlardan ayı, canavar, vaşaq, donuz, tülkü, dovşan, por-
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suq, dələ və s., quşlardan isə kəklik və turacın daimi yaşayış 

sahələri, vəhşi qaz, vəhşi ördək, qırqovul kimi çöl quşlarının 

mövsumi dayanacaqları mövcuddur. 

Qeyd edək ki, Gümür ovçuları kəklik ovu zamanı xırda 

əlvan parçalardan çətir formasında dairəvi tikmədən-davaladan 

istifadə edirdilər. Onun mərkəzində tüfəng lüləsinin keçməsi və 

kəkliyin hərəkətinə nəzarət üçün kiçik dəlik qoyulardı. Ovçu 

davalının üzünü kəkliklərə tərəf tutar, özü isə onları ürkütmə-

mək üçün astarında – arxasında gizlənərdi. Əslində davala əl-

vanlığının cazibəsi ilə kəkliklərin diqqətini cəlb edib ayaq sax-

latmaq məqsədi ilə düzəldilib istifadə olunur. Bu əlvanlıqdan 

gözləri qamaşan quşlar, necə deyərlər, döyüküb qalır və bu 

zaman onları atmaq asan olur…  

Payızda buradakı göllərə, qara su gölməçələrinə və çay 

nohurlarına vəhşi qaz, ördək, vağ və s. kimi köçəri quşlar qonur. 

Əti yeyilən heyvanlar və quşlar ətinə görə, digərləri isə 

dərisi, tükü və başqa faydalı keyfiyyətlərinə görə, məsələn, ayı 

türkəçarə dərmanı kimi yağına görə ovlanır. 

Bu yerlərdə hətta dağ keçiləri, kəllər, marallara da rast 

gəlmək olur.  

Əlavə edək ki, ova gedən ovçuya rast gələndə hər kəs «ov 

qanlı, igid canlı» deyib, xeyir-dua verir. Burada «canlı» - sağ-

salamat qayıt, - mənasında işlənir. 

Sənətkarlıq. Əvvəlcədən qeyd edim ki, Kələ Gümürün 

ərazisində heç vaxt iri və ya xırda sənaye müəssisə olmamışdır. 

Burada söhbət ev şəraitində inkişaf edən sənətkarlıqdan, məişət 

və ev əşyalarının kustar halda hazırlanması sənətkarlığından 

gedir. 

Bir sıra təbii xammal mənbələrinin mövcudluğu Kələ 

Gümürdə müxtəlif sənət sahələrinin təşəkkülünə şərait yarat-

mışdır. Məsələn, meşələrin və çayların mövcudluğu bir xammal 

kimi ağac və çay daşından istifadə olunan sənətlərin daha çox 

inkişafına səbəb olmuşdur. Daş binalar neçə nəsillərin şahidi 
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olsa da, ilkin vəziyyətlərini bu gün də saxlayır. Bənnalar insafla 

və səliqəli iş görərdilər. 

Eyni sözləri dülgərlik barədə də söyləmək olar. Gümürlü 

dülgərlərin palıd, fıstıq, qarağac və başqa yerli ağac növlərindən 

hazırladıqları dülgərlik məmulatları, qapı-pəncərələr və digər 

məişət əşyaları o qədər davamlı, uzunömürlü və sənətkarlıq 

baxımından dəyərli olurdu ki, əsrlər keçməsinə baxmayaraq, 

bəzi ailələrdə bu günə kimi gəlib çıxmışdır. Bu əşya və məmu-

latlar mismar işlədilmədən o dərəcədə möhkəm və fundamental 

bağlanmışdır ki, dağətəyi ərazilərə köçəndən sonra Gümürdəki 

evlərindən sökülüb gətirilən salamlıqlar, qapı-pəncərələr və ya 

məişətdə bu və ya digər məqsədlərlə işlədilən məişət əşyaların-

dan kilə, qut, taxt, taxıl və un anbarları, xəmir yoğurmaq üçün 

teştlər, tabaqlar, lavaş yaymaq üçün çarpaylar və digər ağac mə-

mulatları bu gün də istifadə edilməkdədir. Əlavə edək ki, qut, 

kilə, teşt, çarpay çox vaxt bütöv ağac gövdələrindən yonulub-

oyulub hazırlanırdı. Bütün bu əşyaların üzərindəki oymalar indi 

də göz oxşayır. Qeyri-formal şəkildə taxta üzərində dekorativ 

oyma sənəti inkişaf etmişdir. 

Toxuculuq. Toxuculuq da Kələ Gümürlülərin sevimli 

məşğuliyyətindən olmuşdur. Nəsildən nəslə ötürüldükcə daha da 

cilalanan peşə sirlərini özündə əks etdirən bəzi sənət çeşidləri əsl 

incəsənət nümunələrinə çevrilmişdir. Xalça toxuculuğu barədə 

yuxarıda qismən məlumat verilmişdir. Xalçadan başqa Gümürdə 

kilim, palaz, canamaz, qotazlı heybə, qotazlı yəhərüstü, naxışlı 

xurcun, saya çuval (guval), bafta (qarşılığı – toxuma), payəndaz, 

çuxa, küstbənd (qurşaq), patava və s. üçün şal, həsir, quşqun, 

tapqır, ovsar, səvə (səbət), arı pətəyi və s. toxunurdu. Saydıqla-

rımın hazırlanmasında yerli xammal kimi qoyun yunundan, keçi 

qılından (buzəmi – büzə muy), indi nə qədər qəribə görünsə də, 

qənəp (çətənə) liflərindən, gərməşov və söyüd ağacının nazik 

elastik budaqlarından, gətirilmə pambıqdan istifadə olunurdu. 

Gümürlülərin toxuduğu naxışlı yun corab və beşbarmaq 

əlcəklər hətta yaxın əyalətlərdə də çox yüksək qiymətləndiril-
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mişdir. Hər corab və əlcək cütü fərdi yaradıcılıq məhsulu kimi 

vurulan naxışları və toxunma texnikası ilə diqqəti cəlb edirdi və 

xüsusi öyrənilməyə layiq bədii-dekorativ toxuculuq əsəri nümu-

nəsi idi. 

Qız və gəlinlər cehizlik kimi özlərinə və gələcək gözaltı-

larına nəfis toxuculuq məmulatları ilə bərabər tikmə, naxışsalma 

və bəzəkvurma işini də öyrənir və müxtəlif məmulatlar hazırla-

yırdılar. 

Bürhan Bürhanəddin oğlunun dediklərindən: 

«Anam Həbibə Şahpələng qızı Gümürdə şal toxumaq 

ustası olub, onun toxuduğu şallardan dərzilər kostyum-şalvar 

tikirdilər, çarıq geyənlər şaldan patava kimi istifadə edir (şal-

çarıq və ya «şal-türax» nəzərdə tutulur ki, bu da patava-çarıq 

deməkdir), qadınlar balaqlarının ətəklərini yığıb bu şallarla sarı-

yırdılar. Ata minərkən tumanları mane olmasın deyə bu şalla sa-

rıyırdılar (dügüri). Kişilər üçün ağ yun iplikdən 30 sm enliyində 

20-25 m uzunluğunda yun şal toxuyardı, həmin şalı sürməyi 

rəngə boyayıb pencək, çuxa, qalafayı (aşıqların şalvarı), şalvar 

toxuyardı. Anamın şal toxumaq üçün dəzgahı olub. Anamın 

əmisi arvadı Gülnar Gümürdə dükan açmışdı. Gülnar özü 

Şamaxılı idi. Qardaşının köməyi ilə gümürlülərin ehtiyacını 

dükana gətirdiyi mallarla ödəyirdi. Gümürə birinci dəfə pilətə 

(peç) o gətirdib. Pilətəni qoyub qurtardıqdan sonra bibilərini 

(80-82 yaşında) evə pilətəyə baxmağa çağırırlar. Onlar içəri 

girən kimi qorxub «bismillah, bismillah» deyiblər». 

Dəmirçilik. Hər bir kənddə dəmirçixana var idi və burada 

məişətdə və təsərrüfatda işlənən metal, əsasən dəmir əşyaların 

xırda təmir işləri görülür, bəzən isə hətta yeni metal alətlər ha-

zırlanırdı. Dəstəyi buynuzdan olan qatlama bıçaqlar belə mə-

mulatlara ən bariz nümunədir. Buynuz dəstə üzərində dekorativ 

naxışlar vurulurdu. Dəmirdən, həmçinin cəftə, rəzə, ağac araba 

təkərinin dəmir kəməri (tuğ, qurşaq), xış gavahını və s. düzəl-

dirdilər.  
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Gümürdə dəmirçiliklə yanaşı bu sənətlə birbaşa bağlı olan 

nalbəndlik də inkişaf etmişdir. Bu peşələrin hər ikisi isə körük-

çülük və basmaçılıq (kömür istehsalı) peşələrinə yiyələnmək 

ehtiyaclarını yaratmış və bu ehtiyac layiqincə ödənilmişdir. 

Dülgərlik. Gümür sənətkarları ağacdan furqon, araba, on-

lar üçün təkər və banlar, kirşə, taxıl döymək üçün vəl, xış, təkər 

kəmərləri düzəltməyi, onların üzlənməsinin öhdəsindən gəlirdi-

lər. Dəhnə kəndində su dəyirmançılığı onu hazırlayıb ərsəyə gə-

tirən ustaların yetişməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu nisbətən mü-

rəkkəb qurgü-müsəlmani əsyo (müsəlman dəyirmanı) üçün çox 

böyük dəqiqliklə pər, pərlərin bərkidildiyi ox, oxun içində fır-

landığı oyuqlar, xüsusi seçilmiş qranit qaya daşlarından diametri 

2 m-ə yaxın dəyirman daşları, bunları oxa bərkidən qurğuların 

hazırlanması böyük zəhmət, kollektiv əmək, dəqiq hesablamalar 

və təcrübə tələb edir. 

Usta Ağahüseyn və usta Baxışəli kimi sənətkarlara el ara-

sında «əlləri qızıldır» - deyərdilər. Yoğun ağac gövdələrinin içi-

ni oymaqla diametri 1,5-ə çatan taxıl və un saxlamaq üçün altı 

(dibi) və üstü (ağzı) da az qala bir bütöv ağacdan olan belə 

məişət üçün zəruri saxlanclar insanı heyrətə gətirir. Onun ağzı 

yalnız içərisinə girib onu oya bilməsinə, yəni bir insanın işləyə 

bilməsinə imkan verdiyi qədər açıq olur. Gümürlülər buna kən-

dü (kəndi) və ya qut deyirlər. Kəndü kiçik taxıl anbarını əvəz 

edir. Əlavə edək ki, taxtadan da belə kiçik düzbucaqlı paralele-

piped formasında anbarlar hazırlanırdı. Ölçüləri təxminən 3 m x 

1 m x 1,5 m olan belə mini anbarlar iki gözdən ibarət olur. 

Gözlərdən birində buğda, birində isə un saxlanılır. Üzünün aşağı 

hissəsində buğdanı və unu götürə bilmək üçün yuxarı çəkiləndə 

açılan qapıcıqları olur. Anbara taxıl və un üstündəki qapaqları 

qaldırmaqla doldururdular. Adətən palıd ağacından hazırlanan 

belə anbarlar ərzağın təbii keyfiyyətini uzun müddət saxlayır. 

Xırda iĢlər. Yundan və quş tükündən yataq dəstlərinin sa-

lınması (hazırlanması) isə, Kələ Gümürlü gəlinlərin hər birinin 

əlindən gəlir. 
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Dabbaqlar gön-dəri məmulatını aşılayır, bu materialdan 

dəri ustaları kürk, gödəkçə, papaq, yəhər balışı, çarıq, xüsusilə 

şirazi çarıq, daraqqabı və s. gön-dəri məhsulları hazırlamaq tex-

nikasına yiyələnmişdilər. Dəridən nazik kəsilmiş duvaladən 

(dəri iplərdən) bu məmulatlar tikilər və onlara naxışlar vurulardı. 

Çarığın üstü yundan toxunma xüsusi bağlarla hörülər və pata-

valarla bərkidilərdi. Kənd həyatı üçün vacib olan əyin-baş və 

paltarları yerli dərzilər, papaqçılar, çarıqçılar, dəri məmulatı 

ustaları tikirdilər. Yaxşı yadımdadır, anama toyqabağı kəndin 

qız-gəlini üçün təzə paltar biçib-tikməyi sifariş edirdilər. Kasıb-

çılıq idi, bunun müqabilində anama kənd məhsulları, hər kəs 

olanından, yağ, bal, yumurta, corab və s. naturada olan şeylər 

gətirirdilər. Pul yox idi, bəziləri sadəcə «sağ ol, halal elə» deyib, 

gedirdilər… 

Xalçaçılıqla birbaşa əlaqəsi olan boyaqçılıq sənətinə də 

yiyələnmək zərurəti var idi. Bunsuz gözəl xalça ərsəyə gətir-

məkdən söhbət gedə bilməzdi. Xalça iplikləri üçün boyaqlar 

təkcə sürmeyidən başqa, bütünlüklə təbii şəkildə ot, tərəvəz, kol, 

ağac bitkilərinin yarpaq, xırda nazik budaqları, qabıqları və 

köklərindən almaq texnologiyasının sirlərinə yiyələnmişdilər. 

Bunun üçün soğan qabığı, kal qoz meyvələri, bəzi meyvələrin 

çəyirdəklərindən, ruqanas (təəssüf ki, qarşılığını bilmirəm) və s.-

dən istifadə olunurdu. Məsələn, qırmızı boyağın alınması üçün 

ruqanas köklərindən, tünd sarı rəng soğan qabığından, qara rəng 

çalarları qoz qabığından alınardı və s. İpliklərin rənglərinin da-

vamlılığının möhkəmləndirilməsi üçün zəy çox mühüm xammal 

rolunu oynayırdı. 

Təbiidir ki, burada söhbət kollektiv fabrik-zavod sənaye 

sənətkarlığından deyil, xırda əmtəə istehsalından, başqa sözlə, 

yaradıcı fərdi kustar sənayesindən və onun istehsalı olan məh-

sullardan gedə bilər. Bu məhsullar əsasən ailənin daxili tələbat-

larının ödənilməsi üçün istehsal olunur. Belə əl əməyi məhsulla-

rı çox nadir hallarda bazar üçün nəzərdə tutulur və belə hallarda 

da natural mübadilə yolu ilə başabaş dəyişmə üçün (indi buna 
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barter deyirik) hazırlanırdı. Bu sonuncu isə adətən sənətkarlar 

müəyyən şərtlər daxilində xüsusi sifarişlərə razılıq verərkən baş 

verirdi. 

Kələ Gümürdə ticarətlə demək olar ki, heç kim məşğul 

olmamışdır. Bunun səbəbi belə bir peşəyə ictimai tələbatın ol-

mamasından irəli gəlir. Çox qəribədir ki, təbii daşların zəngin 

olduğu bu yurdda daşyonma və daş üzərində oyma sənətkarlığı 

demək olar ki, inkişaf etməmişdir. Hesab edirik ki, buna səbəb 

qaya daşlarının və qayalardan qopub gələn çay daşlarının çox 

sərt struktura malik olmasıdır. Belə daşların kustar alətlər və əl 

əməyi ilə işlənməsi, cilalanması, oyulması çox böyük zəhmət 

tələb edir, bəzən heç mümkün olmur! Burada binaların divarları 

hörülərkən işlədilən daşların parçalanıb bir üzünün qismən 

hamar səthə gətirilməyi istisna təşkil edir. 

Kifayət qədər meşələr, bu meşələrdə çox keyfiyyətli və 

möhkəm oduncaqlı ağac növləri olsa da, basma yolu ilə kömür 

istehsalına, yəni kömürçü peşəsinə az fikir verilmiş, demək olar 

ki, biganə münasibət göstərilmişdir. Bəlkə də belə münasibəti 

kifayət qədər zəngin meşələri olan yerdə yanacaq kimi odundan 

istifadənin daha asan başa gəlməsi ilə izah etmək olardı, kömürə 

– əlavə əziyyətə ehtiyac yox idi. Bəs satılmaq, dəyişmək üçün 

niyə istehsal olunmurdu? Hesab edirəm ki, Gümürlülərin gözü 

toxluğundan. Minimum yaşayışını təmin edən Gümürlü dünya 

malının quluna çevrilməmişdir! Qibtə ediləcək xarakter xüsu-

siyyətidir! Burada kömür yalnız dəmirçi körüklərində və nadir 

hallarda da evdə samovarların qaynadılmasında istifadə edilirdi.  

 

Mətbəxi və süfrəsi 

 

Kələ Gümürlülərin özünəməxsus süfrə mədəniyyəti vardır. 

Kənd camaatı yerdə oturduğundan süfrə yerə salınardı. Ailə bir 

yerdə süfrə arxasında otururdu ki, süfrə zirdəst qalmasın. Bu 

böyük günah sayılırdı. Kənar adam içəri girəndə süfrədən ayağa 
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durmazdılar, bu çörəyə-bərəkətə hörmətsizlik hesab edilirdi. 

İçəri girənə süfrə kənarında oturmağa yer göstərərdilər. 

Süfrəyə əvvəlcə çörək, duz və bir parç bulaq suyu qoyardı-

lar, sonra başqa nemətlər düzülərdi. Ağsaqqal «bismillah» deyib 

çörəyə əl uzadardı və nahar başlanardı. Əvvəlcə uşaqlar yedizdi-

rilərdi ki, nəfsləri qalmasın. Çörək və yemək qırıntısının yerə, 

ayaq altına düşməyinə imkan verməzdilər. Bu yerlərdə «Həzrət 

baba» əfsanəsini böyükdən kiçiyə hər kəs əzbər bilirdi. Bu əfsa-

nəni öz versiyamızda bu kitabımıza daxil etmişik (84; 10). 

Nahardan sonra çörək, duz, qab-qacaq süfrədən götürülən-

dən sonra, süfrə ayaq dəyməyən təmiz bir yerdə, adətən kolların 

içində çırpılardı ki, çörək qırıntıları ayaq altına düşməsin, qurd-

quşa, həşəratlara yem olsun. Qablar təmiz yerə axan axar suda 

yuyulub arınardı. Gümürlülərin süfrə institutu buradakı qısa 

şərhimizdən çox ibrətamiz və daha zəngindir… 

Azərbaycanlıların mətbəxi kimi, Gümürlülərin mətbəxi 

yeməklərinin keyfiyyəti və çeşid müxtəlifliyinə görə olduqca 

zəngindir. Bu mətbəxdə ət (qaramaldan camış və inək, davar və 

ya xırdadırnaqdan qoyun və keçi, quşlardan toyuq, qaz, ördək, 

hindquşu ətindən, balıqdan və s.), un, düyü, süd məhsullarından 

hazırlanmış xörəklər daha əhəmiyyətli yer tutur. Son illərə qədər 

başlıca olaraq qoyun və mal ətindən daha geniş istifadə olunur-

du. Camış ətindən yalnız kəsilməyi zərurətə çevriləndə istifadə 

olunur, məxsusi ərzaq kimi istifadə üçün camış cinsindən olan 

heyvan kəsilməz. Keçi əti çox nadir hallarda, özü də qışda, 

işlədilirdi. Yeri gəlmişkən əlavə edək ki, Gümürlülər keçi ətin-

dən ərzaq kimi istifadə etməklə bərabər, keçi piyindən xalq tə-

babətində soyuqdəymənin götürülməsində geniş istifadə edirlər. 

Ət əsasən təzə halda işlədilir. Küpələrdə uzun müddət 

saxlanılan ət qovurması təcrübəsi, demək olar ki, çox azdır. Ət 

demək olar ki, nadir hallarda qaxac (qətit) olunur. Qoyun ətinin 

ayrı-ayrı hissələrindən müxtəlif xörəklər bişirilir: qol və qabırğa-

sından tikə kabab, yumşaq hissələrindən qovurma, bud və yağlı 

yumşaq hissələrindən qızartma, müxtəlif hissələrin qarışığından 
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bozartma, bozbaş, döyülmüş, müasir şəraitdə isə maşında çəkil-

miş yumşaq hissələrindən düşbərə, dolma (kələm və ya tənək, 

heyva, zərif tut, pip, lobya, tərə yarpağından), lülə kabab, küftə 

hazırlanır. Həmçinin ət və qarın qutabı, içalat qovurması və ya 

cız-bız, baş-ayaqdan kəllə-paça, döyülmüş ətdən, həmçinin, son 

vaxtlar tava-kabab, sümüklü ətin sousunda bir neçə duru yemək, 

rus mətbəxi üçün ənənəvi olan borş, başqa şorbalar bişirilir. 

Qeyd edək ki, küftə xörəyinin adı – döyülmüş ət kuftən – 

döymək sözündən götürülmüşdür. Gümürlülər ətsiz dən dolması 

da bişirirlər və bu çox kalorili və dadlı olur. 

Aş (plov) üçün qoyun ətindən aşqarası hazırlanır. Qoyu-

nun qarnı, bağırsağı, böyrəyi zərif yemək, delikates kimi yüksək 

qiymətləndirilir. 

Qeyd edək ki, Gümürlü mətbəxində hazırlanan kəllə-paça 

hədik komponentləri ilə zənginləşdirildiyindən çox tamlılığı 

(dadlılığı) və yüksək kaloriliyi ilə diqqəti çəkir.  

Gümürlülərin mətbəxində mal ətindən istifadə də ənənəvi 

ümumazərbaycan mətbəxindən çox az fərqlənir. Gündəlik süf-

rələrində quş ətindən hazırlanmış yeməklərə daha çox yer 

verilir. Burada əsasən toyuq ətindən, qismən də hindquşu, qaz, 

ördək və çöl quşlarının ətindən müxtəlif yeməklər hazırlanır. 

Quş ətindən, xüsusilə toyuq ətindən çığırtma, qızartma, kabab, 

plov hazırlanmasında istifadə olunur, həmçinin müxtəlif duru 

yeməklərin, xüsusilə müxtəlif şorbaların bişirilməsində quş əti 

və sousu əvəzsizdir. Çöl quşlarından kəklik, turac, qırqovul, çöl 

qazı, çöl ördəyi və s. əti əsasən qızardılmış halda və ya düyü 

yeməklərində süfrəyə verilir. 

Arı balı və quş yumurtası da geniş istifadə edilən ərzaq 

növləridir. Balıq yeməkləri də ənənəvi qaydada hazırlanıb süfrə-

yə verilir. Lakin bu əvəzsiz qida məhsulu Gümürlülərin süfrə-

sində nadir hallarda olardı, yaxın ətrafda balıq ovu vətəgələri 

yoxdur. Bunun əksinə olaraq geniş çeşiddə xəmir xörəkləri – 

umac, əriştə, xəşil, xingal və s. həmişə Gümürlülərin süfrəsinin 
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bəzəyi olmuşdur. Xəşil üçqıçlı ağac budağından hazırlanmış 

xəşilzən (xəşil çalan) vasitəsilə qarışdırılıb çalınardı. 

Gümürlülərin mətbəxinin özünəməxsusluğu ilə seçilən bir 

şorba növü cıl-bıl adlanır. Daha çox kartoflu və turşulu kimi iki 

növü hazırlanır. Bu duru yemək çox dadlı və asanlıqla həzm 

olunan, həm də doyumludur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın digər 

regionlarının mətbəxində bu yeməyə rast gəlinmir. Xörəyin tər-

kibi xırda doğranmış ət tikələri, kartof, ərik, gavalı və ya alça 

qurusu, müxtəlif ədviyyatlar, az miqdarda düyü, bəzən xırda 

doğramış kələm, yağ-soğan və duzdan ibarət olur. Ocaqdan dü-

şürüləndə isə təzə göyərti doğranır, qışda nanə qurusu əlavə olu-

nur və hökmən yumurta vurulur. 

Gümürlülərin mətbəxində və süfrəsində ən geniş işlədilən 

ərzaq süd və süd məhsullarıdır. Bura qaynadılmış süddən başla-

mış, qatıq, pendir, kərə yağı, süzmə, qatıqdan doğramac, sərin-

ləşdirici içki kimi ayran, ayrandan ovsələ, ovduq, süddən südlü 

sıyıq, düyü və ya yarma ilə südaşı və digər süd tərkibli məhsul-

lar daxildir. Doğramaca və ovduğa adətən pəl və ya göy soğan, 

təzə xiyar, bir az nanə və ya keşniş doğranır, duz vurulur. Hər 

kəs zövqünə görə az miqdarda süd də əlavə edə bilər. Qatıqdan 

hazırlanmış ən geniş yayılmış yemək dovğadır. Gümürlülər dov-

ğanı adətən plov və yağlı ət yeməklərindən sonra verirlər. Ov-

duq, sərinləşdirici içki kimi istifadə edilməkdən başqa, dovğa 

kimi yağlı yeməklərdən sonra da verilir. Gümürlülər süd və 

düyüdən südlüsıyıq, şirava, şirəplov, süd və yarmadan tarava 

kimi xörəklər bişirirlər. Əlavə edək ki, tarava südsüz, su ilə də 

bişirilir. Xəşil kimi üstünə ərinmiş kərə yağı, zövqə görə doşab 

və ya bal da əlavə edilə bilər. Süd və undan ardava, un (umac), 

şəkər və su ilə halva bişirirlər. 

Motal pendirinin duru hissəsinə, doğramacın qatıq və 

duzdan başqa digər komponentləri əlavə edilməklə, çox tez başa 

gələn peniro (pendir+opendir+obpendir+ab) hazırlanır və 

lavaş doğranıb yeyilir. Başqa sözlə, peniroda qatıq və duzu duru 

pendir əvəz edir. 
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Gümürün motal pendiri barədə xüsusi söz deməyinə dəyər. 

Başqa heç bir regionda belə tərkibdə pendir hazırlanmır. Onun 

tərkibinə hər yerdə hazırlanan bərk pendirdən başqa şor və 

dələmə qatılır. Çox vaxt motala si tum (qara tum) da vurulur. 

Beləliklə, motalın içində bərk pendir paraları ilə bərabər dələmə 

və şorun əmələ gətirdiyi duru hissə də olur və çox qəribədir ki, 

həmin bərk hissələr durunun içində əriyib keyfiyyətini itirmir. 

Təzə təndir çörəyi və ya yuxa və belə motal pendiri ola, dadı 

damağından getməyə! Necə deyərlər, nuş olsun! 

Əlavə edək ki, Gümürün pendiri və dəmyə buğdası ətraf 

regionlarda adnan deyilirdi. Yaxşı yadımdadır, Şeşparadan, Zey-

vədən, Afurcadan Gümürə vaxtaşırı təzə meyvə, meyvə qurusu 

(qaxac), kartof, soğan, qara turp gətirər və pendirə, taxıla, una 

dəyişərdilər. Müasir dildə belə alver növünə barter deyirlər. O 

vaxt dəyişmə ya başa-baş, ya da birin ikiyə (üçə və s.) nisbətində 

aparılırdı və bunun üçün ikigözlü tərəzilərdən istifadə olunurdu. 

Gümürlülər təzə doğmuş inəyin südünə, səhv etmirəmsə, 

«ağız» deyirlər, ilk sağımından kətili (ağız), sonrakı bir-iki sağı-

mından isə çox dadlı bulama, daha sonrakı sağımlarda anaqız 

bişirirlər. Bulama süddən xeyli qatı, kətili isə kifayət qədər, 

hətta pendir kimi, bərk olur. Çox kalorili və asan həzm olunan 

dadlı yeməklərdir. 

Gümürlülərin mətbəxində aşağıdakı ədviyyələr xüsusi yer 

tutur: zəfəran, sarıkök, darçın, mixək, istiot, sumax, nanə 

(qurusu), zəncəfil, hil, si tum, mərzə purnə, daş yarpızı, turşəng 

kimi ədviyyə və alça lavaşanası, cumdan (zirincdən) hazırlanmış 

rub, doşab, sarımsaq, soğanağın quru çiçəyi, acı bibər və s. 

Ümumiyyətlə, duza qoyulub qış üçün tədarük edilmiş tərəvəz 

şorabaları Gümürlülərə yaddır. Bunlardan yalnız şəhərlərə kö-

çəndən sonra istifadə etməyə başlamışlar. 

Qoyun kəlləpaçası, mal kəlləsi, mal ayağından (xaş), mal 

zinglərindən (kələpur) hazırlanan yeməklər adəti üzrə ədviyyə-

siz, çox nadir hallarda isə ayrıca qabda öz məti ilə qatılmış sa-

rımsaqla süfrəyə verilir. Ətin və ya balığın kababı və ya qızardıl-
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mışı adətən sumaqla, son vaxtlar isə natural limondan sıxılmış 

şirəsi ilə istifadə olunur.  

Yemək süfrəsi tərəvəz və göyərtilərlə, məsələn, vəzəri, 

göy və ya dilimlənmiş baş soğan, turp, keşniş, şüyüd, cəfəri, təzə 

bibər, xiyar, pomidor, kəvər, pəl, təhələpusi və s. həftəbecərlərlə 

zənginləşdirilir. Pencərdən göy qutabı və boranıdan dadlı qutab 

hazırlanır. Gümürlülərin rasionuna əkib-becərilən dənli bitkilər, 

çöl pencərindən əvəlik, cincilim, marcilək (qulançar), qəznə 

(kicitkan), tərə və s., həmçinin göbələk də daxildir. Bunlar ocaq-

da bişirildiyi kimi sac və ya pilətə üstündə də bişirilir və ya 

qovrulur. 

Toy mərasimlərinin süfrəsi daha zəngin və geniş çeşidli 

olur. Yas süfrəsi isə adəti üzrə çox sadə olur. Bəzi xüsusi hal-

larda, məsələn, təziyə məclislərində, ehsan veriləndə, pirlərin zi-

yarətinə gedəndə və s. halva bişirilir, çağalar diş çıxaranda 

hədik, yenicə yükünü yerə qoymuş gəlinlər üçün quymaq bişirir-

lər. Xeyir və şər mərasimlərindən söz düşmüşkən xeyriyyəçi 

Mirzəağa Qəribşah oğlunun adını çəkməyə bilmirəm. Getdiyi 

hər belə məclisə onun xüsusi töhfəsi olur. 

Gümürlülərin ənənəvi istifadə etdikləri çörək sacda bişiril-

miş lavaşdır. Sacda həmçinin göy, qarın, ət, boranı qutabları, gö-

bələk, sacci (saciçi) adlanan çox dadlı ət xörəyi bişirilir, həmçi-

nin ət qızardılır. Lavaş çörəklər bütöv ağacdan yonulmuş təknə-

lərdə (teştə) saxlanılır. Yeri gəlmişkən, xəmir də belə təknələrdə 

yoğrulur. 

Xörək ocaqda, sacda və dairəvi gözlüklü pilətədə bişirilir. 

Sac, ocaqda üçayağın (sacayağın) və ocaq ətrafına qoyulmuş 

odadavamlı daşların üstünə qoyulur. Ocaqda xörək bişirilən 

qazan və ya tava üçün də eyni vasitələrdən istifadə olunur. 

Təndir yalnız son vaxtlarda Gümürlülərin məişətinə daxil olub. 

Sacın üstündə bişirilən fəsəlini yeməkdən doymaq olmur. 

Gümürlülərin tərəkəmələr arasında məşhur olan çox nadir 

və ləzzətinə görə tayı-bərabəri olmayan yeməklərindən biri də 

çoban basdırmasıdır. Çoban basdırması barədə yazı bu kitabda 
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«Azərbaycanın ən dadlı xörəyi» başlıqlı yazıda verildiyindən 

əlavə məlumat verməyə ehtiyac duymuruq (70; 16-17). Mətbəx-

lərində əsasən metal və taxta məmulatdan düzəldilmiş qab-

qacaqdan istifadə edərdilər. Taxta kəfgir (kəf+gir – kəf götürən), 

taxta çənəx (çanax), misdən qəjqun (iri qazan), qazança (kiçik 

qazan), metaldan yaqalçə və ya yağliçə (yağ-soğan üçün qulplu 

kiçik tava), sini, məcməyi və s. belələrindəndir. 

Gümürlülərin mətbəx əşyaları ümumazərbaycan mətbəx 

əşyaları ilə oxşardır. Lakin yaxın keçmişdə bütöv ağacdan dü-

zəldilən qaşıq, çömçə, xəşilzən, xəmir yoğurmaq üçün teştə, ta-

baq, lavaş yaymaq üçün çarpay (dördayaq), oxlovdan istifadə 

edilirdi. Hətta ağacdan yonulmuş kasa formasında qabların da 

olduğu məlumdur. Parç, qulplu qərəqul (qaraqul türk sözüdür) 

kimi məişət əşyalarından da istifadə olunur. Burada iki hərəki 

halqa şəklində qulpu olan çox iri mis məclis qazanları işlədilir. 

Gümürlülər ona tiyan deyirlər. 

Hesab edirik ki, təbii ərzaqdan hazırlanmış və belə təbii 

materialdan olan qab-qacaqda yeyilən yeməklərin tamı tamamilə 

özünəməxsus və sağlamlıq üçün çox faydalı olardı. 

Yeri gəlmişkən, əlavə edək ki, Kələ Gümürlülər məşğuliy-

yətinin təyinatına uyğun olaraq müxtəlif məişət əşyalarından is-

tifadə edirlər ki, bunlar da ümumazərbaycan və yaxın şərq öl-

kələri xalqlarının məişətində işlədilən əşyalardan demək olar ki, 

çox az fərqlənir, bəzi hallarda isə heç fərqlənmir. Ona görə də 

bu məsələyə xüsusi diqqət ayırmağı lüzumsuz hesab edirik. 

Zəmilərin hələ sütül vaxtında taxılın içərisində kartofa 

bənzər, təxminən qoz boyda kökümsov bir bitki bitir. Bu kökləri 

soyub süddə bişirəndə, azca şirinə çalan çox dadlı məzə alınır. 

Yerlilər onu cənəəl adlandırır. Əlavə edək ki, cənəəl kökümsov 

bitkisi bu yerlərə məxsus endemik və bəlkə də reliktiv bitki 

növlərinə aiddir. Zəmilər yox olandan sonra bu bitki növü də itib 

gedir. Təəssüf… 

Dulusçuluq bir peşə kimi inkişaf etməsə də, məişətlərində 

alınma dulusçuluq məmulatlarından geniş istifadə olunur. Belə 
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ki, burada hər evdə tək qulplu və ya qoşa qulplu saxsı qablar 

olan qaqalə, lə, küp, so (səhəng), nirə (nehrə), kuzəyə rast gəl-

mək olur. Saxsı qablarda su, yağ, pendir, bal, doşab, dənli bitki-

lər və s. ərzaq məhsulları saxlanılır. 

Gümürlülər mətbəxdə – ocaqda yemək hazırlanmasında 

yanacaq kimi demək olar ki, ancaq odundan istifadə edirlər. 

Belə xörəyin qazda, elektrik pilətəsində və ya daş kömürdə bişi-

rilən yeməklərdən fərqi onun xüsusi spesifik saf tamında olur. 

Qışlaq yataqlarında çox nadir hallarda qoyun ağılında, közündə 

bərkiyib az qala torfa çevrilmiş peyindən – gərmədən (kərmə) 

istifadə olunur. Gərmə bunun üçün xüsusi qaydada kəsilib qu-

rudulur.  

Gümürlülər mətbəx qab-qacağının yağını, çətin yuyulan 

çöküntüləri yumaq üçün təmiz küldən və qəmqəldən (qəmqəl və 

ya xoruzgözü kolunun çox asanlıqla soyulan qabıqlarından) isti-

fadə edirdilər. Bunların hər ikisi gigiyenik cəhətdən son dərəcə 

təbii steril vasitələrdir. 

Mətbəxə aidiyyəti olmasa da, Kələ Gümürlülər sabunun 

qıt vaxtlarında camaşırı ağ gilabı ilə və ya evkaliptə bənzər sö-

yüd növünün sabunla zəngin bozumtul yarpaqlarını ovub sabun 

almaqla yuyardılar. Hər iki vasitə kiri təmizləməklə bərabər, 

mikrobları da məhv edirdi. Yuyunmaq üçün də həmin yarpaqlar-

dan istifadə olunardı. 

 

Geyim və bəzək atributları 

 

Gümürlülər tarixən sadə zəhmət adamları olmuşlar. Bu-

rada insanlar arasında sinfi fərqlər, demək olar ki, yox dərəcə-

sində olmuşdur. Ona görə də, geyimlərindəki fərq çox az olmuş-

dur. Xüsusi dəbdəbəli və təmtəraqlı geyimlərə meyillərdən uzaq 

idilər. Geyimləri fəsillərə uyğun olaraq mövsümi xarakter daşı-

mışdır. 

Qadınlar parıldayan, hələ bir az da dəqiqləşdirsək, işılda-

yan, amma şəffaf olmayan, bir üzündən baxanda o biri üzü gö-
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rünməyən (qəti şəkildə!), əlvan parçalardan paltar geyməyi, şal 

örtməyi xoşlayırdılar. İmkanlı ailələr az olduğundan, zər-zinət-

dən istifadə meyillərinin qabarıq nümayiş etdirildiyi müşahidə 

edilməmişdir. 

Kişi geyimləri əsasən kustar yolla yerli xammaldan toxun-

ma şaldan hazırlanırdı. Şalvar, patava, şaləbənd, corab, əlcək, 

çuxa kimi geyimlər bu qəbildəndir. Papaq qoyunun yunu qırxıl-

mamış dərisindən, çarıq isə camış gönündən tikilirdi. Qoyun 

dərisindən, həmçinin gödəkçə və kürk də hazırlanırdı. Kişilər 

sadə və təmiz geyinərlər, süslənməyi özlərinə ar bilərlər, məsə-

lən, üzük taxmazlar. 

Qoyun yunundan xalça ilə bərabər palaz, canamaz, kilim, 

yəhərüstü, heybə, xurcun, çuval və s. toxunardı. Qoyun yunun-

dan həmçinin keçəçilikdə əsas xammal kimi istifadə olunurdu. 

Keçədən yapıncı hazırlanır, alaçığın içi döşənir və üstünü ört-

mək üçün istifadə olunurdu. Qoyun yunu yorğan-döşək salınma-

sı üçün əvəzsiz xammal hesab olunur. Balışa quş tükü doldu-

rulurdu. 

Keçi qılından (buzəmi – büzəmuy – keçi tükü) şərf, həm-

çinin təsərrüfat məqsədli zəruri əşyalar, məsələn, şələbənd, ip, 

kəndir, tapqır, quşqun və s. toxunurdu. Kələ Gümürdə pambıq 

əkilmir, kənardan alınıb gətirilir və ondan sırıqlı və b. kimi ge-

yimlərin hazırlanmasında və digər məişət ehtiyacları üçün isti-

fadə edilirdi. 

Qadın geyimləri əsasən gətirilmə parçalardan biçilib tiki-

lirdi. Burada qumaş, tirmə, şal, məxmər, atlas, şadlənkə 

(şotlandka), çit parçalar üstünlük təşkil edir. 

Ümumiyyətlə, kişi geyim dəstinə ağ bezdən tikilmiş alt 

köynək və tuman, əldə toxunmuş yun köynək, şalvar, canlıq, 

qurşaq, qısa və uzun ətəkli çuxa, gödəkçə, kürk, əlcək, təsək, 

tərlik və ağ yaylıq-alınlıq, araqçın, şələ papaq, Buxara papaq, 

başmaq, məs, nəleyin, adi (qara) və şirazi çarıq, həmçinin peşə 

səciyyəli önlük, yapıncı, qolçaq, daha sonralar çəkmə, müsəl-

man şalvarları üçün şaləbənd və ya toxunma tumanbağı və s. 
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daxildir. Buradakı şaləbənd şal materialdan olan ağır şalvar bağ-

layan mənasında işlənən şaləbənd (şal+ə+bənd), odun şələsini 

bağlayan şələbənd sözlərini qarışıq salmaq olmaz. 

Qadın geyimləri dəstinə köynək, tuman, qollu don (paltar), 

arxalıq (don), çaxçur, ləçək, çarqət, çitxun, yaylıq, örpək, kəlağa-

yı, cunayidən fitə, cütqubağı (baş-alın bəzəyi), yun şal, çərçov 

(çərço, sərço; baş örtüyü mənasında; çarşab sözünün də bu kök-

dən olduğu güman edilir) kəmər-belbağı, corab, başmaq, nəleyin, 

məs, daha sonralar dəridən tikilmiş ayaqqabı və çəkmə, rezin 

qaloş və s. daxildir. Gümür qadınları şal və ləçək örtər, çalma və 

dingə bağlar, üşmaq (yaşmaq) tutardılar. Necə də gözəl idi...  

Təbiidir ki, sadaladığımız milli etnik geyimlərinin əksə-

riyyəti tədricən Gümürlülərin də geyim mədəniyyətinin tərkib 

hissəsindən çıxıb tarixə qovuşmuşdur, bu geyimlərin də bir neçəsi 

müasir geyimlərlə əvəz olunmuşdur, bu gün Gümürlü gəlinlərinin 

də çoxu müasir geyimlərlə Azərbaycan etnik qrupları arasında 

heç kimdən geridə qalmırlar. Bu inkişaf başa düşüləndir. 

Qiymətli metallardan və daşlardan ibarət zinət əşyaları ilə 

qadınlar alın-başlarını, qulaq, boyun-boğaz, sinə, bilək və bar-

maqlarını, bellərini bəzəyib süslənərdilər və bu zinət əntiqləri 

nəsildən-nəsilə ötürülərkən bir relikviya kimi böyük hörmət və 

qayğı ilə qorunurlar. 

 

Nəqliyyatı  
 

Kələ Gümür əhalisinin təsərrüfatında və məişətində xalq 

nəqliyyat vasitələri XX əsrin sonlarına qədər öz mövqeyini sax-

lamışdır. Başlıca yük və minik nəqliyyat vasitələri kimi at və 

eşşəkdən istifadə olunmuşdur. Yerli təbii coğrafi mühitə uyğun-

laşmış, qida cəhətdən o qədər də tələbkar olmayan eşşək hər bir 

fərdi kəndli təsərrüfatında xüsusi yer tuturdu. Ondan minik 

üçün, yük daşımaq üçün və qoşqu vasitəsi kimi geniş istifadə 

olunurdu. Keçən əsrin əvvəllərinə kimi nisbətən imkanlı ailələr, 

daha sonralar isə hər bir ailənin təsərrüfatında at saxlanmağa 
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başlanmışdır. Sürətli minik vasitəsi kimi at Kələ Gümürdə yük-

sək qiymətləndirilmişdir. Bu məqsədlə əsasən yorğa yerişli at-

lara çox üstünlük verilirdi. Qeyd edək ki, təsərrüfatında saxla-

dığı atı və iti Gümürlülər ailə heysiyyətinin atributu kimi dəyər-

ləndirir və qoruyurdular. Başqa sözlə, ailənin atına və ya itinə 

ziyan vurmaq həmin ailənin heysiyyətinə toxunmaq, ona sataş-

maq kimi qiymətləndirilir və adekvat addımlar atılırdı. Belə 

şeylərlə burada zarafat etmək olmazdı, qan düşə bilərdi! 

Kələ Gümür ərazisinin Böyük Qafqazın dağ silsiləsi land-

şaftına daxil olması, burada yaşayanların təsərrüfat və məişət-

lərində yük və qoşqu vasitəsi kimi at əvəzsizdir. Bu landşaftın 

imkan verdiyi sahələrdə atlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və 

kirşə, araba və furqona qoşulurdular və ya yüklənirdilər. Qoşqu 

vasitələrindən at və eşşəklə bərabər öküz və kəllərdən də geniş 

istifadə olunurdu. 

Əlavə edək ki, tarlaların şumlanması və malalanması za-

manı xışa, kotana və malaya, biçin vaxtı dərz, taxıl, un və ot-ələf 

və s. daşınarkən, furqon və kirşəyə, xırmanda taxıl döyülərkən 

vələ öküz və ya at qoşulurdu. Yaxşı yadımdadır, zəmilərdən fur-

qonla xırmana dərz daşınarkən sərt enişlərdə furqonun təkər-

lərindən birini bağlayıb hərəkətdən saxlayardılar ki, ağır yüklü 

furqon öküzlərin üstünə gəlib onları basıb yoldan çıxararaq on-

larla bərabər dərəyə yuvarlanmasın. Bu isə həm heyvanların 

məhvinə, həm də taxılın itirilməsinə gətirib çıxarardı. 

Dəmyə və sualtı biçənəklərdə biçilmiş quru ot tayalara 

daşınarkən kirşədən başqa, qismən düzən sahələrdə ağac şaxla-

rından hazırlanmış və üstünə ot yığılmış malaya da yuxarıda adı 

çəkilən ev heyvanlarından qoşulardı. 

Yük avtomobilləri Gümürlülərin məişət və təsərrüfatlarına 

keçən əsrin ikinci yarısından daxil olmağa başlamışdır. Döşən-

miş xüsusi yolların olmaması minik avtomobillərindən istifadəni 

bu yerlərdə mümkünsüz edir. Torpaq və çayiçi daşlıq yollar 

erkən payızdan yayın əvvəllərinə kimi, demək olar ki, yük avto-

mobillərinin də hərəkətini mümkünsüz edir. Bura hələ də daimi 
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xətt marşrutu ayrılmamışdır. Sel-sudan sonra mövcud çayiçi yol 

kimilər tez-tez yerini dəyişir və bu yerlərə yaxşı bələd olan usta 

sürücülərin sayəsində yeni yol-cığırlar tapılır.  

Ətraf kəndlərin birgə köməyi və əl əməyi ilə II Dünya 

Müharibəsindən əvvəl Siyəzən tərəfdən bura yol çəkmək təşəb-

büsü olmuşdur. Lakin müharibə insanların həyatının bu ən mü-

hüm strateji əhəmiyyətli sahəsinə də elə sarsıdıcı «əl gəzdir-

mişdi» ki, hələ də bu zərbədən ayıla bilmirlər. Yarımçıq köhnə 

yolun bəzi qalıqları indi də gözdağı kimi ürək ağrıdır… Könül 

açan bir perspektiv isə ancaq arzu olunan xam xəyala bənzəyir... 
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IV  FƏSĠL. Gümürlü: bir kateqoriya və ya düĢüncə  

tərzi kimi 

 

Etnik-mənəvi dəyərləri, mədəni irsi,  

nəcib ürf-adətləri, inancları 

 

 

Kələ Gümürlülər kanonlaşmış fərqli nəcib ürf-adətlərə, 

dönməz inanclara malikdirlər və onların həyatı demokratik isla-

mi dəyərlərin şəriət qaydalarında təcəssümünü tapmış prinsip-

lərə uyğun olaraq, bir ağsaqqal-ağbirçək institutunun bu ürf-

adətləri çərçivəsində cərəyan edir, təşəkkül tapır, inkişaf edir. 

Və bu kanonlar ətraf aləm içərisində qarışıb, əriyib, öləziyib yox 

olmur, tərsinə, daha da cilalanıb öz çılpaq təbii parlaqlığı ilə 

diqqəti cəlb edir, göz qamaşdırır, yaxşı mənada seçilir. 

Gümürlü ailəsində doğulan hər bir fərd ürfan sahiblərin-

dən tərbiyə alıb nümunə götürür və hansı cəmiyyətdə fəaliyyət 

göstərməsindən asılı olmayaraq, bir nümunə kimi həmişə ətra-

fındakılardan yaxşı mənada fərqlənir, özünə yaxşı ad qazanır, 

Gümürlü adına baş ucalığı gətirməyi özünə mənəvi borc bilir və 

bu onun davranışının uca əxlaqi kodeksini təşkil edir, yüksək 

etik normalardan qidalanan davranışı ilə əhatəsi tərəfindən 

«halal olsun» xeyir-duası ilə mükafatlandırılır. 

Allaha inam və etiqadlarında yüksək mühafizəkarlıq nü-

mayiş etdirən Gümürlünün insan faktoruna da xüsusi ilahi mü-

nasibəti mövcuddur. «Bu insandır, - onun haqqında günaha batıb 

pis düşünmək, onunla pis davranmaq ədalətsizlikdir, - belə 

olmaz axı!» əqidəsi ilə hər hansı neqativ hala qarşı üsyan etmək-

dən çəkinməz, bunu mənəvi borcu hesab edər hər bir Gümürlü! 

Böyük hərflə yazılan İnsan timsalında ağsaqqal-ağbirçək, dədə-

baba, valideyn, böyük-kiçik münasibətləri kanonlaşdırılıb kult 

səviyyəsinə qaldırılmış, bir sıra hallarda isə az qala rituala 

çevrilmişdir. 
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Kələ Mərd (böyük kişi – ağsaqqal mənasında), Kələ Əmlə 

(böyük əmi mənasında), böyük qardaş, böyük bacı, böyük qayın, 

böyük əmidostu, böyük gəlin və s. bütün belə mənalarda 

«böyük» anlayışı o qədər böyüdülmüş, o qədər onun hörməti 

saxlanılır ki, bu zəmin əsasında Gümürlülərin düşüncəsində 

ümumiləşmiş müqəddəs və məşhur «Kələ Mərd» və «Kələ 

Əmlə» obrazları formalaşmışdır. 

Böyük-kiçik iyerarxiyasında yuxarıdan aşağı və aşağıdan 

yuxarı hər kəs öz yerini bilir, funksiyalarına, vəzifələrinə, öhdə-

sinə düşənə qeyd-şərtsiz əməl edir. Burada hər kəs bilir ki, əqrə-

ba-ailə başçısı, Gümür ağsaqqalı hər dəqiqə hər şey deməz, yer-

siz məsləhət verməz, düşünülmüş-daşınılmış qərar verər, məslə-

hət görər, nəsihət edər. Son söz onundur, bütün dedikləri qərəz-

siz, ziyansız olar, ancaq doğru yol göstərər, tarıma çəkilmiş mü-

nasibətlərə su səpər, əncam çəkər, qan yatırar, ədavətliləri müd-

rikliklə barışdırar. Bax, buna görə də hər kəs Gümürlü ağsaq-

qalının – kələ mərdin və kələ əmlənin dediyi sözün daşıdığı mə-

na yükünün çəkisini dərk edir, nəticəsinin xeyirli olacağına şüb-

hə etmir və ona əməl edir. Bir qayda olaraq, Gümürlülər arasın-

da kiçiyin böyük üzünə ağ olması halları qəti olaraq istisnadır! 

«Böyük-kiçik yeri bilmək» ifadəsindəki böyüyə bu cür 

münasibət göstərildiyi kimi, kiçiyə də, qayğıya ehtiyacı olana da 

munis bir əzizləmə, doğmalıq göstərmə münasibəti gözlənilir. 

Babadan başlayaraq ailədə, hətta əqrəba daxilində hamı ən ki-

çiyin qayğısına qalmağa çalışır, ona böyük kimi öz payını artıq-

laması ilə paylaşmaqda böyük səy və cəhd göstərir. Hesabınızı 

götürün ki, indiki ən kiçik böyüyüb ev-ailə sahibi olanda dədə-

baba mülkü, indiki dildə ifadə etsək, dədə-baba daşınmaz əmlakı 

bir neçə bacı-qardaşdan, bir qayda olaraq, ən kiçiyinə vəsiyyət 

olunur! 

Gümürlü həyatında və davranışında ağsaqqal-böyük mü-

nasibətləri artıq pasportlaşmış və bir vətəndaşlıq statusu almış-

dır. Ağsaqqal kiçiyə öyüd-nəsihət verərkən əndazəni aşmaz, 

heysiyyətə toxunmaz, kiçik isə bu və ya digər şəkildə ona etira-
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zını nümayişkaranə bildirməyi ağlına belə gətirməz, onu eşidər, 

mükaliməyə girməz, sonra da davranışında bu nəsihətləri göz-

ləməyə cəhd göstərər. 

Beləliklə, icma içərisində xüsusi nüfuza, yeri gələndə hətta 

böyük səlahiyyətlərə malik olan əlahiddə ağsaqqal titulu – «Kələ 

Mərd, Kələ Əmlə» münasibətləri institutu yaranmışdır. Lakin bu 

münasibətlər böyüyün yersiz ilahiləşdirilməsi və bütləşdirilmə-

sindən, kiçiyin kor-koranə itaətindən ibarət deyildir, qul olmağı 

demək deyildir. Bu institut mənəvi düşüncə və məfkurə məhsulu 

kimi formalaşır, köklü dəyişikliyə uğramadan, uğursuz reforma 

aparılmadan qorunub saxlanılır. Möhkəm ailə, ailədaxili səliqə-

sahman, əqrəbadaxili simsarlıq, möhkəm Gümürlü bağlarının 

qırılmazlığı bu institut kanonlarının tam ədalətli demokratizmi 

ilə təmin olunur və onların təcrübədən keçmiş doğruluğuna də-

lalət edir. 

«Ağsaqqal», «böyük-kiçik», «kələ mərd», «kələ əmlə», 

«kələ dədə» (kələhədədə – Gümürlülər böyük nənələrini belə də-

yərləndirirlər) kultlarının müsbət mənəvi rüşeymlərinin, bu rü-

şeymlərin haradan qaynaqlandığının və cücərtilərinin, onların 

məhsuldar barlarının tamını və əsl mahiyyətini anlamağa düşün-

cəsi və mərifəti çatmayan bəzi ağzıgöyçəklər bu institutu nüfuz-

dan salmaq üçün müxtəlif lətifələr düzəldir və orda-burda yayma-

ğa çalışırlar. Lakin belə cəhdlər əbəsdir və əvvəlcədən uğursuz-

luğa məhkum olduğunu tarix təsdiq etmişdir. Yadıma «yel qaya-

dan nə aparar?!» məsəli düşür. Gümürlülər mövcud olduğu qədər 

bu fundamental kök salmış mənəvi münasibətlər yaşayacaqdır. 

Yeri gəlmişkən, Gümürlülərin öyüd vermək tərzini nüma-

yiş etdirən bir nümunənin timsalında bir əhvalatı danışmaq 

istəyirəm. 

Toyların birində tanıyanların hər biri bu toyda iştirak edən 

çox nüfuzlu Gümür ağsaqqallarından biri ilə gəlib görüşürlər. 

Stolların birindən ata və ana da həmçinin. Amma uniformada 

olan gənc oğulları bunu etmir. Bu, atanın nəzərindən qaçmır. 

Xeyir-dua üçün mikrofona dəvət olunan bu ata xeyir-duadan 
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sonra Gümürlülərin ağsaqqalların hörmətini uca tutması fakto-

runu xüsusi olaraq qabardır. 

- Bir məclisdə iştirak edən ağsaqqalı ziyarət edib onunla 

görüşmək hər kəsə başıucalığı gətirər. Görüşməməkdən ağsaq-

qalın nüfuzuna xələl  gəlməsə də, hörmətini azaltmasa da, amma 

görüşməyənin təkəbbürü, yekəxanalığı onu gözdən salar! Hör-

mət saxlayın ki, hörmət görəsiniz! 

Bu sözlərdən özündən razı uniformalı gənc öz payını gö-

türmüşdü. Nə yaxçı ki, başa düşən olub. İşə qayıdacağını bəhanə 

edib toydan getmişdi, daha toyda qalmağa üzü qalmamışdı. 

Onun özündən razılığı elə uniformada toya gəlməsindən bəlli 

idi. Yaxınları bilirdilər ki, onun gecə növbəsində işi olmur, sadə-

cə, aldığı ibrət dərsindən sonra xəcalətindən toyda qalmağa du-

ruş gətirə bilməmişdi... 

Bu, həm də öyüdverən müdrikliyinin nümunəsi idi... 

Çox belə ağsaqqalların adını çəkmək olar. Lakin adını 

çəkmədiyim kimlərinsə ruhuna toxunmaqdan ehtiyat etdiyimə 

görə bu missiyadan əl çəkirəm. Bununla belə, Gümürlü xanımı 

adına baş ucalığı gətirən iki qadını yad etməyə bilmirəm. Mən 

onları şəxsən tanıyırdım. İlahinin çox qəribə möcüzələrinin hər 

kəs şahidi olmuşdur. Yəqin ilahidəndir ki, ataları onların hər 

ikisinə bir-birindən xəbərsiz eyni adı vermişlər: Çərkəz Molla 

Beytullah qızı və Çərkəz Qurban qızı! Qadınlığın bütün zəngin-

liklərinə görə onlar Böyük Xanımlar idi. Ruhları şad olsun! 

Burada bir məsələnin üzərində dayanmağı vacib hesab 

edirəm. Son vaxtlar bəziləri arvadını təqdim edərkən, nədənsə, 

«arvadımdır» deməkdən yaman vahimələnir. Gah «xanımım», 

gah da «həyat yoldaşım»dır, deyirlər. Qadınların ərlərini təqdim 

etməsində də eyni neqativ hal müşahidə olunur. Amma, tarixə 

müraciət etsək, görərik ki, halal cütlüklərə «nişanlılar», «bəy-

gəlin», «ər-arvad», «qarı-qoca» və nadir hallarda isə, «uşaqları-

mın anası», «uşaqlarımın atası» deyərdilər. Sadə, təbii! Burada 

utanc gətiriləsi nə var ki?!. 
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Əlavə edək ki, Molla Beytullah Murad oğlu Kələ Gümü-

rün böyük ilahiyyat alimi kimi yaddaşlardan heç vaxt silinmir. 

Gümürün görkəmli şəxsiyyətləri bu nurani insandan dərs almış-

lar. Onun elminin, əməlinin, şəxsiyyətinin parlaq ziyası çox 

qəlbləri nura qərq etmiş, bu qəlblərdə məskən salmışdır. Yetir-

mələrinin qəlblərinə dolmuş nuru ilə indi də işıq saçmaqda 

davam edir. Allah rəhmət eləsin! 

Gümürlülərin fərqli ürf-adətlərindən biri də ağsaqqalların 

və hörmət bəslədikləri böyüklərin əlini öpüb göz üstünə qoy-

maqlarıdır. Bu, Allahdan sonra ancaq ağsaqqal qarşısında təzim 

etmək nümunəsidir, yüksək hörmət göstərmək əlamətidir! So-

vetlər dönəmindən sonra Türkiyə televiziyalarına çıxmaq, bu 

ölkəyə gediş-gəliş imkanları yarandıqdan sonra məlum oldu ki, 

əl öpmək ürf-adəti türklərə də məxsusdur. Bu paralel bir daha 

Gümürlülərin türk olmasının daha bir əlamətidir və bəlkə də 

böyük-kiçik münasibətlərində belə bir məhrəmanəlik dünyanın 

heç bir başqa yerində mövcud deyildir. 

Gümürlülərin türk olmasının ara-sıra özünü göstərən, üzə 

çıxan bir sıra əlamətləri vardır. Məsələn, məzhəb yaxınlığı, hör-

mət əlaməti olaraq əl öpmək adəti, «oda» sözünün yaxın anlamla-

ra gəlməsi, Həzrəti peyğəmbərin mövludunun keçirilməsi, bu ge-

cələrdə ilahilərin oxunması, səma rəqslərinin dəflə müşayiət olun-

ması, cəzb olma halları, pendiri Gümürlülərin «penir», türklərin 

«peynir» adlandırması, türklər kimi Gümürlülərin də Məhmed-

kerimlü, Məhmedqulu, Məhmedəli, Məhmedsafa işlətməsi və s. 

Ailə üzvlərinin böyük-kiçik zəminində bir-birinə bağlılığı 

cəmiyyətin və son nəticədə bu cəmiyyətin aid olduğu dövlətin 

qüdrətinin əlamətidir. 

Qeyd edək ki, ailədaxili münasibətlərin belə forması, əs-

lində əqrəbadaxili (nəsil, tayfa) münasibətlərin, daha geniş mə-

nada isə, ümumgümürlü münasibətlərin – Şeyx Əzizəddin öv-

ladları arasındakı münasibətlərin kiçik modelindən başqa bir şey 

deyildir. Əqrəbadaxili münasibətlərdə və daha geniş arealda 

Gümürlülər arasındakı münasibətlərdə böyük-kiçik, ədəb-ərkan, 
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ürf-adət, ümumiyyətlə, ürfan qaydalarına çox incə dəqiqliklə və 

böyük diqqətlə riayət olunur. Belə münasibətlər fonunda və priz-

masında Gümürlülər başqa toplumlar, tayfalar və cəmiyyətlər 

içərisində çox qabarıq şəkildə və yaxşı mənada çox asanlıqla se-

çilirlər. Onları əhatələrindən yaxşı tanıyan hər kəs başa düşür ki, 

belə dərin, səmimi münasibət ancaq Gümürlüyə məxsus ola bilər. 

Gümürlülər hətta onları görən, eşidən, müşahidə edən, nə-

zarət edən olmadığına arxayın olduqları zamanda və məkanda 

belə, düşüncələrini və əməllərini iki mənəvi-etik kateqoriya ilə 

tənzimləyirlər: «insaniyyət və  xalqdan ayıbdır, eşidən-bilən nə 

deyər! – formulu hərəkətlərinin aparıcı qüvvəsi olur, hər zaman, 

hər yerdə! Bir kateqoriya kimi «Ayıbdır» Gümürlülər üçün ailə, 

qohum-əqrəba, qonum-qonşu, el-oba, hətta ayrıca fərd yanında, 

bir sözlə, ictimaiyyət arasında ona ölüm qədər utanc, əskiklik 

gətirə bilən qınaq forması kimi qəbul edilir. 

M.Hacıyevin «Tatların tarixi-etnoqrafik oçerki» əsərindəki 

elmi-tədqiqat məlumatları ümumən Gümür tatlarına da şamil 

edilə bildiyindən Gümürlülərin inancları, inamları, ürf-adətləri 

və ənənələri barədə daha geniş söhbət açmağa ehtiyac duymu-

ruq. Bununla belə, qeyd etməliyik ki, bu oçerkdəki bəzi məsə-

lələrin Gümür tatlarının məişətinə nəinki uyğun gəlmədiyi, hətta 

yad olduğu hallarına da rast gəlmək mümkündür. 

Qeyd edək ki, Gümürlülərin məişəti və adət-ənənələrinin 

ilin fəsilləri və bu fəsillərin bəzi dövrləri ilə, bəzi iqlim əlamət-

ləri ilə sıx əlaqəsi vardır. Gümürlülər fəsilləri vassal (bahar, 

yaz), hami və ya hamin (yay), pariz (payız), zumustun (qış) ad-

landırırlar. Qış fəsli kələ çüləha (böyük çillə), xürdə çüləha 

(kiçik çillə), ala-çalpa (boz ay) dövrlərinə bölünür. Böyük çillə 

dekabrın 22-23-dən başlanır və 40 gün (çülta – 40 deməkdir), 

kiçik çillə bundan sonrakı 20 gün davam edir. Novruz bayramı-

na qədər qalan bir ay isə boz aydır. 

Ayaz, şönəm, qırov, sırsıra, taralü, kavar, şa(h)var, xəzri, 

sovruq kimi anlayışlar xüsusi mahiyyət kəsb edir. 
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Avqustun 5-dən sonra İstisuya müalicəyə getməzlər, şeh 

düşür, gecələr sərin olur, müalicə üçün münasib vaxt deyildir. 

Deyirlər ki, astara cəste, yəni ulduz doğmuşdur. Bu, səmadakı 

bürclərin birində yeni ulduzun görünməsinə, doğmasına işarədir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ümumiyyətlə, Gümür 

tatlarının adət-ənənələri, inancları, atalar sözləri və məsəlləri, 

deyimləri Azərbaycan tatlarının və bütünlükdə Azərbaycanlı-

ların adı çəkilən mənəvi-etnik dəyərlərindən çox az fərqlənsə də, 

ancaq Gümürlülər üçün xarakterik olanları da az deyildir. 

Məsələn, «pələsə ə sənq kələhətəyü» məsəli kimi. Bu ifadə 

«kəsək (kəltən) daşdan böyükdür» və ya «kəsək də özünü daş 

bilir» kimi sətri tərcümə olunur. Məcazi mənada isə özünü 

yersiz böyük tutan və ya çox yuxarıdan gedən barəsində işlədir-

lər. Beləsini yerində oturtmaq üçün isə deyirlər ki, kəsək daş 

olmadığını pərşumda – şuma mala çəkiləndə bilər. Bəzən isə 

kinayə ilə belə işlədirlər: pələsə oturub daşın gününə ağlayır. 

Gümürlülərdə «iş pişik bə dərya küməg bə saxtən» deyimi 

«pişik sidiyi də dəryaya kömək olur» kimi tərcümə olunur. 

Burada yadımıza meşədə yanğını söndürmək üçün dimdiyində 

su daşıyan sərçə düşür: - Qoy desinlər ki, gələn bəlanın aradan 

qaldırılmasında mən də hamı ilə bir yerdəyəm, hər kəs gücü 

çatdığı köməyi əsirgəməsə, hər fəlakətə qalib gəlmək olar! 

Gümürlülərdə bir məşhur «ayən-cayən» ifadəsi də işlədi-

lir. «Ayən-cayən gaf mə san» - «ağlına gələni danışma, boş-boş 

danışma» mənalarını verir. Qəribədir ki, bu iki söz qədim türk 

sözləridir: ayan – ilan, çayan – əqrəb deməkdir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, tat dilinin Gümür ləhcəsi qə-

dim türk sözlərinin zənginliyi ilə digər ləhcələrdən əsaslı şəkildə 

seçilir. Bu da bir daha onların türk əsilli olduğu anlamındadır. 

…Gümürlülər uzun arıq adamı marcilək bitkisinə (bə mar-

cilək başirən), çox kök, yekəqarın yöndəmsiz adamı qut əşya-

sına, cəld, çevik, işgüzar adamı ilana oxşadırlar (a qade mar kar 

bə saxtən) və s. 
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Böyük əqrəbalar. Etnonimlər və ayamalar. Ġki əsrə 

yaxın tarixi olan nadir sənəd... 

 

Kələ Gümürün Şeyx Əzizəddin övladlarının şəcərə daxi-

lində bir neçə nəslə bölündüyü məlumdur. Bəzi yerlərdə buna 

tayfa, Gümürlülər də isə əqrəba deyirlər. Hər əqrəba təəssübkeş-

liklə öz əqrəbasından olanları yaxşı tanıyır və indinin özündə də 

qohumluq əlaqələrinin öz əqrəbası daxilində olması ətalətindən 

çıxmamağa meyllidir. Uzun tarixi təcrübə təsdiq edir ki, bununla 

da «üz-üzdən utanır» formulu üstündə qurulmuş əqrəbadaxili 

yeni ailələrin daimiliyinin qorunması təmin olunmuş olur. 

Bəzi məlumatlara görə Şeyx Əzizəddin babanın 7 oğlu və 

bir neçə (?) qızı olmuşdur. Gümürlü əqrabaların nəsilləri öz 

şəcərəsini bu övladlardan başlayır. Oğlanlarından ikisinin adının 

Şıx Vəli və Pir Xəlil olduğu məlumdur. Onların məzarının 

yerinin də məlum olduğu təxmin edilir: Pir – Püçüx yolunun üst 

tərəfində,  yolun kənarındaca. Səfər babanın şeyxin bibisi oğlu, 

yeznəsi və ilk mücöhürü olduğu güman edilir. Şeyx Əzizəddin 

baba ilə bu yerlərə gəlmiş Şıxlar babanın Şirvanda, Qırxlar 

babanın Dərbənd tərəflərdə, Şıxəli babanın Xəşü kəndində məs-

kən saldıqları barədə rəvayətlər el arasında indi də yaşayır.  

Bacısı oğlu Seyid Kələ Ağa baba köçüb Afurcaya gedib-

miş. Övladları və nəvələri özlərini ərköyün və bir az da şuluq 

apardıqlarına görə dayısından onlara dəyməməyi, günahlarından 

keçməyi xahiş etmişdir. Belə deyirlər... Sonuncu məlumatı 

Məmməd Səfər oğlu danışmışdır. 

Hacı Rəsul (71 yaş) Hacı Yusif oğlundan aldığımız digər 

məlumata görə Şeyx Əzizəddin babanın üç oğlu olmuşdur: Şix 

Vəli, Pir Xəlil və Məhəmməd. Məhəmmədin övladları olmamış 

və ya heç evlənməmişdir. Rəsul müəllim babanın qızlarının 

olması barədə məlumatı olmadığını söylədi. 

Gümürlülər «əqrəba» məfhumunu nəsil anlayışından daha 

geniş, tayfa (camaat) anlayışından daha dar mənada işlədirlər. 
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Bundan başqa «simsar» məfhumu da işlədilir. Simsar adətən 

yaxın qohumluq və ya əqrəbalıq münasibətlərini ifadə edir. 

Gəlmələr olmadığından Kələ Gümür camaatı dədə-baba-

larından baş alıb gələn əqrəbalara ayrılmışlar və bu gün də bu 

ənənə davam etdirilir. Burada diqqəti çəkən məsələlərdən ən 

mühümü bundadır ki, insanlara bir fərd kimi ayama qoşmaq 

ənənəsi olmayan Gümür camaatının əqrəbalarının ayamaları var-

dır və bu ayamalar, demək olar ki, əqrəba üzvlərinin xarakterik 

xüsusiyyətlərini düzgün və qabarıq şəkildə ifadə edir. Gümür-

lülərin ən böyük və necə deyərlər, el-oba içində ən üzdə olan 

əqrəbalarından biri Sədrəddinlilərdir. Ayamaları şarğu Sədrəddin-

lilərdir. Çox təhqiramiz görünən bu ayama Sədrəddinlilərə, sən 

demə, ona görə verilibmiş ki, həyat və məişətlərinin çox mühüm 

məsələlərində Sədrəddinli kişilər onlara doğma və yaxın olan 

qadınlarla, yəni nənəsi, anası, bacısı, arvadı, qızı və başqaları ilə 

məsləhətləşirlərmiş. İş burasındadır ki, kişinin qadınla məslə-

hətləşməsinə Gümürlülər, yumşaq desək, bir az yaxşı baxmırlar.  

Belə bir ayama daşımalarına baxmayaraq, Sədrəddinlilər 

Gümür camaatı arasında sayılıb-seçilən bir əqrəbadır. Sədrəd-

dinlilər tarixən ilahiyyat biliciləri, təhsilli, dövlət qulluğunda 

olanlar, tədbirli, etibarlı, sözübütöv, mərd, qeyrətli, namuslu 

nümayəndələri ilə fərqlənmiş, həm də saylarına görə seçilmişlər. 

Bütün bu keyfiyyətlərinə görə onlar həmişə el-oba arasında 

böyük etibar qazanmış və yüksək nüfuz sahibi olmuşlar. 

Dost-tanışları tez-tez bir Sədrəddinlini ayamasına işarə 

edib ərklə zarafata salıb cırnadırdı. Məclislərin birində deyib-

gülən dostlar yenə bu məsələyə işarə edəndə, Sədrəddinli 

olmayan bir Gümürlü tam haqlı olaraq bu söhbətə yekun vurur: 

vallah, müşahidələrimdən belə tam qənaətə gəlmişəm, el-obada 

əsl kişilər adını tamamilə yersiz şarğu dediyimiz Sədrəddinli-

lərdi. Zarafatla başlanan bu söhbət tam ciddi, real və həqiqi 

sonluqla hamı tərəfindən tam səmimiyyətlə təsdiq edildi. Onun 

bu fikrində böyük həqiqət olduğunu hər Gümürlü çox yaxşı 

bilirdi… Bununla belə, zarafatlar isə  yəqin ki, bundan sonra da 
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davam edəcəkdir. Aşağıda görəcəyik ki, belə zarafatlar təkcə 

Sədrəddinlilərlə deyil, başqa əqrəba nümayəndələri ilə də edilir. 

Nə qədər ki, Gümürlülər vardır, belə zarafatlar olacaqdır!.. Bü-

tün bunlarda çox incə yumor vardır… 

Gümür camaatı əqrəbalara ayrılsa da, elliklə Gümürlü 

anlayışının tərkib hissəsi olması faktorunu müqəddəsliklə qoru-

yub saxlaya bilmişdir. Gümür camaatını təşkil edən sözügedən 

əqrəbaların adlarını ifadə edən etnonimlər aşağıdakılardır və 

buradakı sıralanma tamamilə şərtidir: 

1. Sədrəddinlü (Sədrəddinli); 

2. Məhəmmədkərimlü; 

3. İsməillü və ya İsmiəllü; bəziləri bunu İsmayıllı kimi də 

qəbul edirlər; 

4. Qurbanlü; 

5. Məhəmmədlü; 

6. Həcvərdilü; 

7. Aydinlü; 

8. Zamanlü; 

9. Məhəmmədi; 

10. Sə’dədinlü. 

«Sədrəddinlü əqrəbası «Bayramqululular» və «Seyfəddin-

lilər» kimi iki yarımqola-yarıməqrəbaya bölünür. Lakin Sədrəd-

dinlülərin bu qolları «Sədrəddinlü»likdən çıxmırlar, uzaq düş-

mürlər, kompaktlıqlarını və təəssübkeşliklərini qoruyub saxlayır 

və uca tuturlar. 

Bir neçə formada deyilsə də, ayamalar mahiyyəti etibarilə 

eyni xarakterik xüsusiyyəti əks etdirir. 

Məsələn, 1) şarğü, zığadavra, omrən Sədrəddinlü; yuxarı-

da qeyd etdiyimiz kimi, ona görə bu ayamanı daşıyırlar ki, əq-

rəbanın kişiləri həyatlarının çox mühüm məsələlərində öz ar-

vadları və ailənin qadın üzvləri və ya əqrəbanın ağbirçəkləri ilə 

də məsləhətləşirlər. Əslində, onlar müasir dillə desək, bu ən de-

mokratik xüsusiyyətlərinə görə daha müsbət sözlə ifadə oluna 

biləcək ləqəbə layiqdirlər. El içində ən böyük əqrəbadır və 
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xüsusi nüfuza və çəkiyə malikdir. Kələ Gümürdə ən böyük ila-

hiyyat alimləri Sədrəddinlilərdən olmuşdur, bununla sanki onlar 

öz əqrəbalarının adını layiqincə təsdiq etmişlər: dinin sədri! 

Sədrəddinlilər əqrəba daxilində bir-birinə həyan olduqları 

kimi əqrəbalar arasında da arxa duran olmaları ilə fərqlənirlər. 

Hətta yaxşılığa yamanlıq görsələr belə, yaxşılıq etmək şakər-

lərindən əl çəkməmişlər. Sə’dədinliləri daha çox himayə edir-

dilər, amma… …Bəlkə də azsaylı olduqlarına görə. Bu barədə 

Cabir Behbud oğlunun oğlu Sabirə danışdığı kifayət qədər fakt-

lar mövcuddur. Özüm də belə halların çox şahidi olmuşam… 

Niyyətim bunları xırdalamaq olmadığından, üstündən sükutla 

keçirəm… 

 Sədrəddinlilər hər nə qədər sərt, kəskin, zəhmli, bir qədər 

çılğın olsalar da, ağıllı məsləhəti eşidər, tez yumşalıb mülayim-

ləşər, necə deyərlər, tez yola gəlirlər, səbr və təmkinlə ədalətli 

qərar verərlər. Təsadüfi deyildir ki, Gümür torpaqlarının hər cür 

vergilərdən azad olunması barədə I Şah Abbas Fərmanının qo-

runması da Sədrəddinlilərə etibar olunmuşdur. Yalnız sovet 

təqiblərindən sonra bu nadir tarixi sənədin izi itirilmişdir. Bəlkə 

də salamatdır…  

2) Əgux ərəs ələk Məhəmmədkərimlü: nüfuzuna və sayına 

görə xüsusi çəkisi olan əqrəbadır; belə bir rəvayət mövcuddur 

ki, müqəddəs Qədir gecəsində Allaha dua edir ki, onun başını 

yekəltsin. Allah duasını eşidir. Çox böyük olmasından razı 

qalmır. Kiçiltməyi dua edir. Allah başını kiçildir. Çox eybəcər 

görünür. Təkrar böyütməyi diləyir. Bu dəfə də duası müstəcab 

olur və bu ayama da, guya, buradan yaranır.  

3) Əyulox avur İsməillü: hiyləgər, fəndgir, zəmanənin 

nəbzini tuta bilən olduqlarına görə bu ayamanı daşıyırlar. Qeyd 

etmək yerinə düşərdi ki, Gümürlülər içərisində daha çox tica-

rətlə məşğul olanlar bu əqrəbadan olanlardır, daha geniş maddi 

imkanlara malikdirlər. 



Çeçələ barmağın işığında... 

 335 

4) Ənidnuq-dnuq ənüröd əb rük Qurbanlü: sözü çox çevi-

rirlər, sakitləşə bilmirlər, elə hey donquldanan olurlar. Nəxür 

sulasaz da deyirlər. 

 Bəzi məlumatlara görə, Qurbanlülər Şeyx Əzizəddin 

babanın qız nəvələri, Səfər babanın oğlan nəvələridir. Səfər baba 

da Şeyx Əzizəddin baba ilə birlikdə Şam vilayətindən məzhəb-

lərarası təqilərindən baş götürüb bu yerlərə qaçmışlar. Bəzi 

versiyalara görə, qohum olmamışdan əvvəl Səfər baba Şeyx 

Əzizəddin babanın mücöhürü olmuşdur. 

5) Ərəx əjig Məhəmmədlü: bir az yüngüldürlər, lovğa, 

xudpəsənd, özündən razıdırlar, özlərini yerli-yersiz çox təriflə-

yirlər, zibillərini zər kimi təqdim edirlər, ağıllarına nə gəldi 

deyir və edirlər, çox vaxt ədəb-ərkan gözləməzlər, ətrafdakıların 

heysiyyatına toxunmaqdan belə çəkinməzlər, atla ya maşınla 

camaatın yanından keçəndə yüngüllük edib, sürətlə sürüb keçər, 

özlərini nümayiş etdirər, ədəbsizlik olduğunun fərqinə varmaz-

lar. Kişiləri və qadınları yaxşı evdardırlar, çoxuşaqlı olurlar. 

6) Ənuk əniyir, bəzi versiyalara görə isə, əyəçap ənihüg 

Həcvərdilü: Gümürlülər deyir ki, bu əqrəbanın üzvləri çox kasıb 

olublar, əsasən, çöl pencəri ilə dolanırmışlar. Ona görə tez-tez 

mədələri pozulur, qarın ağrısına mübtəla olurmuşlar, bir ayaqla-

rı, necə deyərlər, ayaqyolunda qalırmış… Məncə, heç tərcüməyə 

ehtiyac da qalmadı… 

7) Əluk əb raqad Aydinlü: dəridən torbası həmişə belində 

olan Aydınlı, - kasıbçılıqdan orda-burda ona-buna işləyib, müqa-

bilində verdiklərini torbasına yığıb evə gətirər, ailəsini halal 

zəhmət haqqı ilə dolandırdığına görə belə ləqəb verilib. Əlavə 

edim ki, Gümürlülərin içərisindən heç kim, ən ağır vaxtlarda belə, 

dilənçiliyi özünə rəva görməmişdir. Bu yerlərdə dilənçilik əs-

kiklik hesab edilir. Aydinlülərə bəzən dələgəyə Aydinlü də deyir-

lər. Bəzi versiyalara görə, əsilləri Qubanın Aydi kəndindəndir. 

8) Əcimis zamanlü-ülnabaq: davranışlarında heç kimə və 

heç şeyə məhəl qoymur, olar-olmaz fərqində olmur. Çox simic 

olurlar. Bəzən pinəçi də deyirlər. 
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9) Ənipluş əgnülələv Məhəmmədi. Çox ucaboylu, cüssəli, 

yekəpər olurlar, ona görə də vəl kimi böyük ayağı olur. Pinti-

dirlər. 

10) Ənutyeş Sə’dədinlü. Söz gəzdirərlər, şər-böhtan yaxar-

lar, ara vurarlar, ev yıxarlar, qan salarlar. Dedikləri sözün, etdik-

ləri hərəkətin altından, necə deyərlər, susuz çıxarlar, şeytanla, 

iblislə yoldaşlıq, bir sözlə, şeytançılıq edərlər. 

 Səədinlülərə turşixar da deyirlər.  

Qeyd edək ki, Sədrəddinin Səədəddin adında qardaşının 

olması barədə söz-söhbətin heç bir əsası yoxdur. Onların qardaş 

olmasını təsdiq edən heç bir fakt aşkar edilməmişdir.  

Abdulasim Malik oğluna (kənddə onu hamı Zahid kimi 

tanıyır) görə, İsməillülərin əsli Qubanın Xanəgah kəndindəndir, 

zamanlülər isə Xaltundan gəlmədilər. Bununla belə, onlar da bir 

vaxtlar Şam vilayətindən köç edənlərdir. Müzəffər Məmmədxan 

oğluna görə isə Zamanlülər Quba əyalətinin Gəndo kəndindən-

dirlər, gəlib Kələ Gümürdə məskunlaşmışlar. Bu versiyaların 

heç biri heç bir faktla təsdiqini tapmamışdır, lakin rədd də 

edilməmişdir. 

Belə sərt ləqəblər və ayamalar qoşulsa da, reallıqda bu 

insanlar sözün əsl mənasında yüksək əqidəli və mənəviyyatlı, 

saf və səmimi, başı uca Gümür camaatını təşkil edirlər. Təbii ki, 

bu ayamaların mahiyyətində kifayət qədər incə yumor və zarafat 

da çoxdur və çox vaxt verilən ləqəblər reallıqdan uzaq simvolik 

xarakter də daşıyır.  

Əlavə edim ki, Gümür əqrəbalarının şəcərələri barədə ən 

müfəssəl və səhih məlumatı, eşitdiyimə görə, Özbəy Niftalı 

oğlu, Teymur Əbdülhüseyn oğlu bilərdi və indi Bürhan Bürha-

nəddin oğlu bilir. Bürhan əmi xüsusi qeydlərindən istifadə etmə-

yə razı olduğuna görə ona sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. 

Qeyd edim ki, Gümür haqqında bu yazımızın əlyazması 

ilə tanış olan bir neçə opponentim, o cümlədən Sabir Cabir oğlu, 

Bürhan Bürhanəddin oğlu, Əzizağa Mahmud oğlu, Rizvan 

Əmirhüseyn oğlu və başqaları Gümürlü əqrəbaların ayamalarını 
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yazmamağı və ya heç olmazsa yumşaldılmış forma seçməyi 

məsləhət gördülər. Bunun üçün iki motivi əsas gətirirlər. Birinci, 

bəzi əqrəba nümayəndələri müəllifdən inciyə bilər, narazı qala 

bilərlər. İkinci, kitabı oxuyan Gümürlü olmayanlar bizi, yəni, 

Gümürlüləri bu ayamalara görə lağa qoya bilərlər. 

Ekspertlərimin şəxsiyyətlərinə və fikirlərinə böyük hörmə-

timi izhar etməklə bərabər, hər iki arqumenti əsassız hesab 

edirəm. Fikrimi açıqlayıram. 

Narahatlığınızı başa düşürəm, yüksək dəyərləndirirəm, 

sizə dərin və sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Lakin inanın ki, 

təlaş və narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Niyə? Deyirsiz ki, 

kimlərsə inciyər. Soruşuram hansı haqla? Bu ayamaları mən 

qoşmamışam ki, mən icad etməmişəm ki, kimsənin məndən 

inciməyə haqqı olsun. Müşahidələr göstərir ki, sorğu apardığım 

Gümürlülərin əksəriyyəti şəxsi pasportu və ya şəxsiyyət vəsiqə-

sindəki özlərinə aid olan məlumatların hamısını, yaxud heç 

olmazsa seriya və nömrəsini və ya atalarının ulu babasının kim 

olduğunu, hətta bir nəfərə rast gəldik ki, ata nənəsinin kim 

olduğunu bilmədiyi halda hansı əqrəbadan olduğunu və onun 

ayamasının nə olduğunu demək olar ki, bir nəfər kimi əzbər və 

səhvsiz bilirlər. Bu ayamalar sanki onlarla qoşa doğulur, onlar 

üçün pasportlaşır. Bunu nəsildən-nəslə özləri ilə daşıyır, bir-

birinə, övladlarına ötürürlər, ən müqəddəs təbərrük, relikviya, 

rəmz kimi, dəyərli bir əmanət, xatirə kimi, müqəddəs bir şey 

kimi qoruyub saxlayırlar. Bu azmış kimi, bir ayama bayrağı 

altında yerli-yersiz bir-birinə arxa da dururlar. Bununla qürur da 

duyurlar, başqa sözlə, həmin ayamanı daşımağı baş ucalığı 

hesab edir, yeri gələndə özünü qalib kimi aparır, öyünürlər kim-

lərəsə üstün gələndə. Dediklərimin doğruluğunu sübut edən şa-

hidi və hətta iştirakçısı olduğum bir hadisəni nümunə gətirmək 

istəyirəm. Sumqayıt şəhərində 2008-ci ilin yayında toyların 

birində yeni ailə quranlara xeyir-dua verən bir nəfər sonda bir 

oyun havası sifariş edir. Arada olanlar oynamağa başlar-başla-

maz musiqi qəfildən kəsilir, oynayanların qolları havada qalır. 
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Məlum olur ki, kifayət qədər içib hallanmış bir nəfər özünü 

mütləqi hakim hesab edərək səndələyə-səndələyə toy aparan 

musiqiçilərə yaxınlaşıb, hökmlə onun sifarişini çalmağı tələb 

edir. Bu da təbii narazılığa səbəb olur. Doğrudan da, indi toy-

larda kimin sifarişindən asılı olmayaraq, hər kəs könlünə yatan 

rəqs havasında oynaya bilər. Alkoqolluya başa salmağa çalışırlar 

ki, əvvəlki sifariş bir az çalınsın, sonra elə fasiləsiz, sifarişsiz də 

sənin rəqsinə keçərlər. Razı olmur. Heç bilmədik toyda olan 

Sədrəddinli əqrəbasından olan Məmməd Şahsuvar oğlu, Əli-

muxtar Özbəy oğlu, Həcnəbi Məmmədəli oğlu, Söhrab Seyid 

oğlu və digərləri nə vaxt xeyir-dua verəni və narahatçılıq yara-

dan «qəhrəmanı» mühasirəyə alıb, - əmioğlu, sənin sözünü iki 

eləyəni tamam bu məclisdən çıxararıq. Özlərini apara bilmə-

yənləri toya çağırmasınlar! – deyib onun üstünə getmək istədi-

lər. Birtəhər vəziyyəti qaydaya saldılar ki, toy sahiblərinin 

əhvalı pozulmasın. Buna yol vermək olmaz. Ədalət naminə de-

yək ki, belə arxadurma hər kəsə xoşdur və bunu hamı təqdir 

edir. Təbii ki, hadisələrin əndazədən çıxmasına heç belə halda 

da yol vermək heç kimə baş ucalığı gətirməz. 

 Eyni əqrəbadan olan insanlar bir-birinin təəssübünü 

bəzilərinin ayıb hesab etdikləri ayamalarının bayrağı altında 

çəkirlərsə, özləri bunu ayıb bilmirsə, ayamalar barədə başqasının 

danışdığı və ya yazdığı niyə bu ayamanın bayrağı altında qürur 

duyanlara toxunmalıdır? Niyə ayama utanc yeri kimi qəbul 

edilir? Eyni bir şeyə belə ikili və açıq-aşkar əks mövqe nümayişi 

normal düşüncə üçün yolverilməz deyilmi? Əqrəba gerbi kimi 

rəmzə çevrilən bu ayamalar bu əqrəbanın başçısının ətrafında 

həmrəylik göstəricisi kimi də özünü büruzə verirsə, onda niyə 

bununla qürur duyulmasın və reallıqda bu belədirsə, yəni öz 

dairəsində qürur duyulursa, onda bu qürur duyulan predmetin 

yazıya alınması təqdir olunmasın? Bu məntiqlə, yəni tamamilə 

sağlam məntiqlə, ayamaların yazıya alınması onların qorunub 

saxlanılmasına xidmət etməsi baxımından dəyərləndirilməli və 

təqdir olunmalı deyilmi? Bu sualın birqiymətli doğru cavabı 
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vardır: bəli! Deməli, kimsənin başqa cür düşünməsi onun düşün-

cəsinin sağlamlığını müzakirə obyekti edə bilər! 

İkinci, deyirsiz ki, yadlar lağa qoya bilər. Bu təəssübkeş-

liyinizi də alqışlayıram. Lakin burada da narahatlıq üçün heç bir 

əsas yoxdur. Çünki, Kələ Gümürlülərin yuxarıda sadaladığım, 

hələ sadalayacağım, bundan sonra da sadalanmamış qalacaq 

müsbət keyfiyyətlərinin siyahısı o qədər genişdir ki, ayamalar 

utanc yeri olsa belə, həmin müsbətlərin yanında dəryada damla 

kimi də ola bilməz. Bir də ki, aqil və müdrik insanlar müsbəti 

görməyə, yaxşını seçməyə, cahil və nadan məxluqlar isə eyib 

axtarmaqda vərdişkardırlar. Öz gözündə tiri görməyənlər aya-

malar olmasaydı belə başqa nəyi isə bəyənməyəcəkdilər. Çünki, 

bəd xislətli elə məxluqlar vardır ki, onlar daim gözəllikdə 

eybəcərlik, kamillikdə naqislik axtarmaqdan zövq alırlar. Be-

lələrinə ən tutarlı cavab, sadəcə onları, necə deyərlər, heç saya 

almamaqdır! Bir az yaradıcılıqla yanaşsaq, əslində, ayamalar 

onsuz da yumoru çatışmayan zəngin həyatımızın dodağımızı, 

azca da olsa, qaçmağa məcbur edə bilən qərəzsiz zarafat inci-

ləridir. Ya da bəlkə bu ayamalar aid olduqları əqrəbaların göz 

muncuğudur, göz qaytarmaq üçün veriblər bir-birinə... Kim 

bilir... Məmməd Araz isə deyir: ondan inciyənin beləsi belə… 

Hesab edirəm ki, söylədiklərim kifayətdir, daha nəsə əlavə 

etməyə ehtiyac qalmadı. 

Kələ Gümürün əqrəbalarının adları real tarixi insanların 

adlarından baş alıb gəlir ki, onların da reallığı 1831-ci ildə 

Rusiya imperiyasının əyalətlərdə apardığı siyahıyaalmada öz 

rəsmi əksini tapmışdır. İki əsrə yaxın tarixi olan bu siyahıya-

almanın nəticələrini olduğu kimi Gümür kəndi üzrə təqdim 

edirik. Burada Gümür dedikdə Kələ Gümür nəzərdə tutulur. 

Təqdim etdiyimiz siyahı eloğlumuz, əslən Şabrandan olan pro-

fessor T.Mustafazadə tərəfindən təkrar çapa hazırlanmış «Quba 

əyalətinin kameral təsviri», Bakı, «Sabah», 2008-ci il kitabından 

götürülmüşdür. 
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«VI. Buduq mahalı» 

 

1. Gümür kəndi – xəzinəyə məxsus 

(v. 218 a. ü. – 226) 

 

Kəndxuda: 

1. İbrahim Məhəmmədkərim oğlu – 45, oğlu: Kərim – 26, 

Səlim – 13, Məhəmmədtahir – 10, Süleyman – 7, Məhəm-

mədkərim – 4, Əbdülkərim – 2, Məhəmmədzaman – 6 (ay). 

Rəiyyətlər: 

2. Seyidağa Məhəmməd oğlu – 35, oğlu: Hacı – 5, Mah-

mud – 2.  

3. Həbib Ramazan oğlu – 70 (yoxsul). 

4. Əliməhəmməd oğlu – 55, oğlu Murtuz – 22. 

5. Qoca Sədulla oğlu – 40, oğlu Mehdi – 2, qard.: Bağır – 

35, Şıxulla – 30,   Murad – 16,  4. (? – A.G.), Qədir – 8, qard.: 

oğlu Sədulla Vahid, oğlu – 6 (ay). 

6. Qurban Səffər oğlu – 60, oğlu: Kazım – 44, Eyvaz – 34, 

Hacı – 32, nəvə: Əkbər Əlikazım oğlu – 9, Səfərəli – 6, Seydulla 

– 4, Ağagül – 4 (ay). 

7. Məhərrəm Qurban oğlu – 36, oğlu: Şıxbaba – 5, Cahan-

gir – 1, qard.: Bahadır – 18. 

8. Rəsul Alim oğlu – 38 (?– A.G.), oğlu: Alim – 32, Seyid – 17. 

9. Feyzi Məhəmməd oğlu – 47, oğlu: Əhməd – 7, Abdulla – 3. 

10. Balaverdi Ramazan oğlu – 35, qard. oğlu: Seyid 

Əhməd Xudaverdi oğlu – 9, İmamverdi – 6, Ramazan – 4, 

Seyidverdi – 1. 

11. Pirxəlil Məhəmmədkərim oğlu – 60, oğlu: Cəfər – 8, 

Sultan – 6, Pirəli – 8 (ay). 

12. Şıxulla Piraxəlim (? – A.G.) oğlu – 32, qard.: Məhəm-

mədəli – 10, qard.oğlu: Kamil Abdulla oğlu – 5, Şahkərim – 2. 

13. Şərif Piraxəlil oğlu – 26, oğlu: Əlipənah – 3, Şıxmurad 

– 1, qard.oğlu: Əhməd Məhəmməd oğlu – 8. 

14. Şıxı Məhəmməd oğlu – 37, oğlu Heydər – 6. 
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15. Əmirxan Məhəmməd oğlu – 45, oğlu: Hacı – 18, Ağa-

məhəmməd – 12, Saməddin – 6. 

16. Bayram Kürrəhim oğlu – 40, oğlu: Novruzəli – 18, 

Eyvazəli – 4, Murtuzəli – 8, Mustafa – 4, qard.: Allahvermiş – 

35, qard.oğlu: Kərim Allahvermiş oğlu – 4 (ay). 

17. Şəmsəddin Ağamirzə oğlu – 54, oğlu: Zaman – 9, 

Daşdı – 7, Xanteymur – 4, Aydəmir – 2, İsrafil – 6 (ay), 

qard.oğlu: Yunis Soltan oğlu – 25, Cəbrayıl – 20, Ağa – 15. 

18. Bayramqulu Sədrəddin oğlu – 80, oğlu: Şıxzadə – 40, 

Şıxəli – 30, Atakişi – 24, Ağakişi – 10, nəvə: Murad Şıxzadə 

oğlu – 7, Əlimərdan – 4, Əlipənah – 4 (ay), qard.oğlu: Mütəllim 

Möylamverdi oğlu – 20, Həşim – 13. 

19. Seyfəddin Sədrəddin oğlu – 90, oğlu: Pirverdi – 27, 

Tarverdi – 14, Məhəmməd – 10, Seyid – 8, Osman – 5, Qasım – 10 

(ay), nəvə: İsa Allahverdi oğlu – 6, Mussa Pirverdi oğlu – 2 (ay). 

20. Məhəmmədəli Aydın oğlu – 55, nəvə: Kəlbəli Sol-

tanəli oğlu – 7, Seyidəli – 5, Aydın – 2, qard.: Babaş – 45, 

qard.oğlu: Xanəli Babaş oğlu – 12, Pirəli – 1, Nəsri Mikayıl 

oğlu – 5, Cəbrayıl – 2. 

21. Şıx Murtuza Məhəmməd oğlu – 42, oğlu: Şıxnəbi – 

15, Cəmil – 10, Məhədnəbi – 6, qard.: Ağarza – 35, Veys – 30, 

Vəli – 28, Ruhulla – 18. qard.oğlu: Əlimədəd Ağarza oğlu – 10, 

Məhəmmədrza – 7, Əziz – 2, Fərzalı Əli oğlu – 3 (ay), atası (? – 

A.G.)  Məhəmmədrza Məhəmməd oğlu – 70. 

22. Baba Yusif oğlu – 20 (yoxs.), oğlu Xəlil – 8 (ay). 

23. İbrahim Mirzəbəy oğlu – 44, oğlu: Mirzəbaba – 20, 

Hacıbaba – 8, Əbdülrəhim – 8 (ay), nəvə: Xankişi Mirzəbaba 

oğlu – 5 (ay). 

24. Məhərrəm Mirzəbəy oğlu – 37, oğlu: Seydi – 7, Mə-

həmmədrza – 2 (ay). 

25. Mahmud İsmayıl oğlu – 50, oğlu: Piri – 4, Pirmə-

həmməd – 3,  3. (? – A.G.), Şahməhəmməd – 3 (ay), qard.: Nuru 

– 38, Xanı – 30, qard.oğlu: İmamrza Nuru oğlu – 7, Hüseyn – 4, 

Həsən – 7 (ay), Əlirza Xanı oğlu – 4, Məlik Məlik oğlu – 5. 
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26. Həsən Sədrəddin oğlu – 42, oğlu: Sadıq – 18, Təhməz 

– 10, Qədir – 6, Nəsrulla – 10 (ay). 

27. Hüseyn Sədrəddin oğlu – 35, oğlu: Nurməhəmməd – 

8, Şıxməhəmməd – 6, Əbdülrəzzaq – 3, Pirməhəmməd – 6 (ay). 

28. Mustafa Əhməd oğlu – 25, qard.: Əlisultan – 18. 

29. Kərim Zaman oğlu – 46, oğlu: Zaman – 18, 

Məhəmməd – 10,  Zülfiqar – 3. 

30. Fətulla Zaman oğlu – 30, qard.: Nürəddin – 38, 

qard.oğlu: Şərif Nürəddin oğlu – 9, Məbud – 6, Əmiraslan – 2. 

31. Bayraməli Əliaydın oğlu – 80, oğlu: Məhəmməd – 30, 

Məhəmmədsəid – 20, Tahir – 17, Vəli – 12, Hacıəli – 7, nəvə: 

Hacı Əhməd Məhəmməd oğlu – 2, Bağır Məhəmmədsəid oğlu – 

2, Seyid Əhməd – 8 (ay). 

32. Manaf Sədrəddin oğlu – 54, oğlu: Allahqulu – 30, 

Seyidqulu – 8, Rüstəm – 20, nəvə: Şıxsəfi Allahqulu oğlu – 3, 

Məhəmmədxan – 8 (ay), Sədrəddin Rüstəm oğlu – 3, Abdulla – 

2, Ocaq – 6 (ay). 

33. Mirzə Şıxməhəmməd oğlu – 48, oğlu: Səfərəli – 15, 

İmaməli – 10, İskəndər – 7, Ələkbər – 2, qard.: İsrafil – 33, 

Bayram – 33 (? – A.G.), qard.oğlu: Şıxməhəmməd İsrafil oğlu – 

3, İsmi Bayram oğlu – 3 (ay). 

34. Məhəmmədəmin Seyfəddin oğlu – 48, oğlu: Müqtan – 

10, Zeynal – 2. 

Cəmi 192 nəfər sünnüməzhəbli kişi və oğlanın qeydə 

alındığı bu kəndin sakinləri oturaq həyat sürür, taxılçılıq və 

maldarlıqla məşğul olurdular. Kənddə 208 ruba əkinəyararlı, 

300 ruba yararsız, 300 ruba otlaq sahəsi, 90 ruba biçənək və      

1 dəyirman vardı. Yüzbaşı hər il xəzinəyə 3 r. 50 qəp., rəiyyətlər 

1 r. 50 qəp., 1 rub arpa ödəyirdilər» (39; 451-453). 

 

Hesab edirik ki, bu çox mühüm tarixi sənədin köməyi ilə 

hər bir Gümürlü öz şəcərəsini tərtib edə bilər. Bu işi başlamaq 

üçün tərtib olunmuş bir şəcərə nümunəsini təqdim edirik. 
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...Müasir dövrdə siyahıyaalmaların nəticəsi kimi Kələ 

Gümürlülərin ümumi sayı barədə konkret rəqəm göstərmək de-

mək olar ki, qeyri-mümkündür, ona görə də biz heç bu təşəb-

büsdə olmamışıq. 

Quba əyalətində yaşayan tat yəhudi və tat qriqorianlardan 

fərqli olaraq, tat Gümür müsəlman  kişiləri qadın cinsindən olan 

ailə üzvlərini siyahıya saldırmağı şəstlərinə (şənlərinə, heysiy-

yətlərinə) sığışdırmamışlar. Halbuki, əhali sayının çoxluğu 

kəndlərə bir çox əlavə hüquq və imtiyazlar müəyyən edirdi. Bur-

da isə, «kişi ailəsi haqqında heç kimə məlumat verməz» prinsi-

pini uca tutardılar! 

 

Gümürlülərin bəzi antroponimləri 

 

Tələbə vaxtı özümü təqdim edəndə adımın təmtərağından 

çox sıxılırdım. Düşünürdüm ki, eşidən nə deyər, olduqca sısqa, 

qaraca, kasıb bir uşaq... və adı Alim+şah! Vallah, çox vaxt özü-

mü təqdim edəndə utanırdım, elə bil ki, adım qəbahətim idi...  

Hətta adımı dəyişmək fikrinə də düşmüşdüm. Müdrik insanlarla 

söhbətdən sonra bu fikirdən daşındım. Onlardan biri soruşmuş-

du: - Adını dəyişib bu yerlərdən köçüb gedəcəksənmi? Cavab 

vermədim, sadəcə üzünə baxdım. Mən də, o da başa düşdük ki, 

cavab verməməyim nəzakətsizlikdən deyil, hər şeyi anlamağım-

dan irəli gəlir... Fikrini davam etdirmədi, ehtiyac yox idi. Təkcə 

əlavə etdi: - Ad da qismətdir. Görünür ki, «Adıyla böyüsün!» 

xeyir-duası da təsadüfi yaranmamışdır.  

Gümürlülərin şəxs adlarına – antroponimlərinə diqqət 

yetirəndə görürsən ki, bu şəxs adlarının əksəriyyəti mənim adım 

kimi çox təmtəraqlı və mürəkkəb adlardır. Bəzən ifrata varma 

hallarına da təsadüf edilir. Antroponimlərin içərisində, xüsusilə 

kişi şəxs adları içərisində «Allah», «Xuda» tərkibli, islam Pey-

ğəmbərinin adları tərkibli, Əli, Həsən, Hüseyn tərkibli, «Seyid», 

«Şah», «Xan», «Bəy», «Ağa», «Baba», «Ata», «Bala», «Hacı» 

(«Hac»), «Din», «Qul», «Verdi» («Verən»)  tərkibli və digər 
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qarışıq tərkibli adlara tez-tez rast gəlmək olur. Qadın adlarında 

əsasən «gül» və «xanım» tərkibləri üstünlük təşkil edir. Onların 

Gümürlülər üçün xarakterik olanlarını Sizə təqdim edirəm. 

1) «Allah» və «Xuda» komponentli antroponimlər: Abdul-

lah, Allahqulu, Allahverdi, Allahverən, Beydullah, Beytullah, 

Fətullah, Əliyullah, Əmənulla, Əmirullah, Həbibullah, Heybə-

tullah, Həmdullah, Xeyrullah, Xudabəxiş, Xudaquli, Xudaşirin, 

Xudaverdi, İsmətullah, Nətfullah, Nurulla(h), Seyfullah, Sədul-

lah, Səmullah, Ruhullah, Vəliyullah, Zikrullah və s.; 

2) İslam Peyğəmbərinin adları komponentli antroponim-

lər: Əbülqasım, Əhməd, Əhmədpaşa, Əhmədsəfa, Əhmədşah, 

Əhmədxan, Əmin, Gülməhəmməd, Hacməhəmməd, Xanəhməd, 

Nurəhməd, Nurməhəmməd, Məhəmməd, Məhəmmədəli (Məh-

medəli), Məhəmmədəmin, Məhəmmədkərim (Məhmedkerim), 

Məhəmmədqulu (Məhmedquli), Məhəmmədsəfa, Məhəmməd-

sultan, Məhəmmədşah, Məhəmmədşərif, Məhəmmədşövkət, 

Məhəmmədtaqi, Məhəmmədzaman, Pirməhəmməd, Rəsul, 

Seyidməhəmməd və s.; 

3) Əli, Həsən, Hüseyn komponentli antroponimlər: 

Ağ(a)əli, Ağahüseyn, Babaəli, Baxışəli, Bayraməli, Cənnətəli, 

Dövlətəli, Əbülhəsən, Əlibala, Əlican, Əliheydər (Əleydər), 

Əlixan, Əl(i)mərdan, Əlimuxtar, Əl(i)pənah, Əlisəfa, Əl(i)paşa, 

Əl(i)səftər, Əlişan, Əlizamin, Əl(i)verdi, Əmirəli, Əmirhüseyn, 

Güləli, Gülhüseyn, Həsənağa, Həzrəli (Həzərəli), Həzrətəli, 

Hüseynağa, Hüseynquli, Xanəli, İmaməli, Qurbanəli, Məmmə-

dəli, Məmmədhüseyn, Mirzə(ə)li, Muradəli, Namazəli, Nazarəli, 

Niftə(ə)li (Niftali), Niyyətəli, Nurəli, Seyidəli, Səfərəli, Soltan-

əli, Yarəli və s. 

Məlumdur ki, bəzi məzhəb və təriqətlərin nümayəndələri 

İslam Peyğəmbərinə çox sadiq və yaxın olan ilk müsəlmanların 

və sünni hesab etdikləri insanların adlarını, yumşaq desək, 

sevmir və heç vaxt uşaqlarına qoymurlar. Gümürlü müsəlmanlar 

isə, digər adlarla bərabər əhli beytin və imamların adlarını da 

böyük hörmət və məhəbbətlə öz övladlarına qoyurlar. Bu 
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mənada Gümürlülər məzhəblərarası belə baxışların fövqündə 

ucada qalmağı bacarırlar. 

4) «Seyid» komponentli antroponimlər: Seyidağa, Seyid-

qulu, SeyidMəhəmməd, Seyidşah, Seyidverdi kimi kişi adları, 

Seyid(ə)banu kimi qadın adı və s; 

5) «Şah» komponentli antroponimlər: Ağaşah, Alimşah, 

Amanşah, Aslanşah, Ayətşah, Babaşah, Balaşah, Əhmədşah, Xa-

lidşah, Qələmşah, Qəribşah, Mövludşah, Nadirşah, Seyidşah, Şah-

baba, Şa(h)bala, Şahbudaq, Şa(h)gəldi, Şa(h)mirzə, Şahmurad, 

Şahpələng, Şahsuvar, Şahverdi, Şa(h)vələd, Şa(h)vəli, Teymurşah, 

Umudşah, Zəbihşah və s. kimi kişi adları, Şahbikə, Şahxanım, 

Şahnabat, Şahsənəm, Şa(h)t(i)mə(n) kimi qadın adları və s.; 

6) «Xan», «Ağa», «Bəy» komponentli antroponimlər: 

Ab(b)asxan, Ağababa, Ağabala, Ağacan, Ağaheydər, Ağakərim, 

Ağakişi, Ağalar, Ağamehti, Ağaməmməd, Ağamurad, Ağanur, 

Ağarəhim, Ağasəlim, Ağaşirin, Ağaverdi, Balabəy, Balaxan, 

Bədirxan, Bəybala, Bəyverdi (Bəgvərdi), Böyükağa, Əhmədağa, 

Əhmədxan, Əmirxan, Əzizağa, Gülağa, Xanağa, Xanbaba, 

Xanbala, Xanbuta, Xancan, Xanəhməd, Xankişi, Xanquli, 

Xanmirzə, Xanmurad, Xanoğlan, Qəribağa, Məmmədağa, Məm-

mədxan, Mirzə(a)ağa, Mirzəxan, Muradxan, Nurağa, Səttərxan, 

Səlimxan, Teymurxan və s. kimi kişi adları, Xanbikə kimi qadın 

adı və s.; 

7) «Baba», «ata», «bala» komponentli antroponimlər: Ata-

baba, Atabala, Atakişi, Babaverdi, Balakişi, Balamehti, Balamir-

zə, Balasultan, Balaşirin, Gülbala, İsabala, Mirbaba, Nurbaba, 

Nurbala, Şirinbala və s.; 

8) «Hacı» («Hac») komponentli antroponimlər: Hacəh-

məd, Hacəkbər, Hacəli, Hac(ı)qayıb, Hacqulu (Həcquli), Hac-

mehti, Hacməhəmməd, Hacmurad, Hacnəbi, Hacverdi və s. kimi 

kişi adları, Hac(ı)xanım kimi qadın adı və s.; 

9) «Din» komponentli antroponimlər: Bürhanəddin, Cə-

maləddin, Fəxrəddin, İsaməddin, Kəmaləddin, Nəcməddin, Nəs-
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rəddin, Nizaməddin, Nurəddin, Sayəddin, Seyfəddin, Sədrəddin, 

Şəmsəddin və s.; 

10) «Qul» komponentli antroponimlər: Bayramqulu, Həz-

rətquli, Macar(a)quli, Məhmedquli, Möyləquli, Rzaquli və s.; 

11) Müxtəlif komponentli mürəkkəb antroponimlər: 

Abdulhəy, Adıgözəl, Cammirzə, Əbdülkərim, Əmircan, Əz-

məmməd, Gülmalı, Gülmirzə, Gülməmməd, Güloğlan, İbrahim-

xəlil, İbrahimsəmi, Mirzəcan, Mirzəşərif, Mollavahab, Möylam-

verdi, Muxtarpaşa, Nurməmməd, Pirxəlil, Pirverdi, Soltanmah-

mud, Sübhanverdi, Şıxəli, Şıxvəli, Şirincan, Vəlican, Zülfüqar 

və s. kimi kişi adları; Dəstəgül, Əsməgül, Gülbacı, Gülbəhər 

(Gülbahar), Gülcamal, Gülcənnət, Güldəstə, Gülxanım, Gülqız, 

Gülnişan, Gülpəri, Gülsənəm, Gülsurə, Gültimən (Gültümən), 

Xanımzadə, Xəzəngül (Xəzangül), Qızılgül, Narıngül, Pərişan, 

Sərəngül (Zərəngül), Sərnaz, Sərvinaz, Sultanxanım, Şirinbacı, 

Şiringül, Zərnişan və s. kimi qadın adları. 

Qeyd edək ki, mürəkkəb qadın adları əsasən gül və ya 

xönüm (xanım) tərkibli olduğundan onların təsnifatını verməyə 

lüzum görmürük. 

12) Nadir antroponimlər: Abbəy, Abı (Abi), Abdulasim, 

Abimüslüm, Alxas, Ayət, Babaş, Baqi, Binyamin (Bünyamin), 

Bürhan, Canbaxış, Cəbi, Comərd, Dənyar, Eyvaz, Əca(y)ib, 

Əleydər, Əlfida, Əlif, Əmi, Əmiri, Əşrəf, Feyzi, Fəti, Gülyar, 

Habir, Hətəm, Heybət, Hilal, Xancan, Xəl(i)fə, Xubyar, İsbat, 

İsmi, Qaflan, Qədim, Qürbət, Miqdət, Məcid, Məbud, Məhsüm, 

Məmmədi, Mirab, Mirzəcan, Mötahan, Murtuz, Müctəba, Müla-

zim, Müsənnif, Müstaq, Naci, Nafih, Niyaz, Nöman (Nü’man), 

Nu(r)şi, Özbəy, Pərvaz, Səfa, Söhbət, Şafi, Şalbuz, Temdal, 

Teymur, Turan, Veysəlqara, Yafət, Yolçi, Zabit, Zaman, Zəvər-

dəs(t) və s. kimi kişi adları; Aqilə, Aybala, Bədir, Bədircahan, 

Bədyəl, Bənzər, Bəşarət, Bibican, Bilqeyis, Cariyə, Cənnət, 

Çərkəz, Dürsədəf, Fayə, Gilə, Gülbaxça, Gülbikə, Güldənə 

(Güldanə), Gülnişan, Gülümnaz, Həbibə, Hədibanu, Həfzə 

(Hafizə), Həmyas (Həmyaz), Hənifə, Xalisə, Xəcəgüli, İlafə, 
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İzafət, Qələmnaz, Qəribcan, Qüdsiyyə, Mahpəri, Milyar, Miqə-

sə, Mirvari, Miyasə, Mizərə, Məlakə, Məlakət, Möhtəbə, Mö-

hübbət, Mülayim, Möminat (Möminət), Münəvvər, Müxlisə, 

Müzəlif, Nafilə, Narxanım, Narxatun, Nuşərəf, Pərişan, 

Pər(i)zad, Rəbibə, Rübabə, Saat, Safiyyə (Səfiyyə), Savargül, 

Savat, Sayat (Sayet), Səbbəhər, Səccarə, Səlmi, Səlvər, Sə-

mavat, Səməngül, Sərməst, Sinevər (Sinevar), Şa(h)bikə, 

Şə(h)ri, Tavat, Te(y)fə, Te(h)ran, Təbarikə (Tabarikə), Təhminə, 

Türfə, Ülviyyə, Ümmə-Məzidə, Vəzühə, Yazbəhər (Yazbahar), 

Yeməxanım, Zalikə, Zile, Ziyarət, Zəbi, Zəbihə, Zərbaft, Zəvatə, 

Zülfi və s. kimi qadın adları. 

«Verdi» («Verən») tərkibli mürəkkəb antroponimlər yuxa-

rıda sadalandığından ayrıca təsnif olunmamışdır. 

Qeyd edək ki, ümumiyyətlə Azərbaycanlıların, o cümlə-

dən, Kələ Gümürlülərin də övladlarına heç bir məntiqi əsası ol-

mayan, çox vaxt heç bir kökə söykənməyən təmtəraqlı mü-

rəkkəb şəxs adları qoymaq ənənəsinin qismən də olsa pozul-

masında dahi Cəfər Cabbarlının əsərlərindəki qəhrəmanlarının 

sadə türk adlarının əhəmiyyətli təsiri oldu... 

Burada bəzi antroponimlərin – nadir gümürlü şəxs adla-

rının və əziz tutduqları şəxslərin adlarının etimologiyası barədə 

məlumatları və bəzi versiyalarımızı təqdim edirik: 

1) Abdulasim – Əbdülasim – Əbd+ül+asim – 

Əbd+əl+asim; burada ərəbcə əbd – məxluq, adam, insan 

mənasında (23, 24), əl-əlif+lam birləşdirici sözönü, asim isə 

«aynun» hərfi ilə yazıldıqda ismətli, namuslu mənalarında (23; 

169) işlənir. Beləliklə, antroponim «namuslu adam» mənasın-

dadır. 

2) Abimüslüm – Əbu+müslim – Müslimin atası məna-

sında; bizə gəlib çatan məlumatlara görə Əbu Müslim bir ərəb 

sərkərdəsinin adı olmuşdur. Abimüslüm antroponimi bu addan 

götürülmüşdür (23; 170). 

3) Behbud (ərəbcə) – 1) sağlam, möhkəm bədənli; 2) xən-

cərin bir növünün adı mənasında (23; 39). 
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4) Beytullah (ərəbcə) – Allahın evi, Allahın şəhəri, mü-

qəddəs məkan, yer, məscid mənasında; Kəbə və Məkkəyə 

verilən ad (23; 39). 

5) Bədircahan (ərəbcə) – «bədr» sözündəndir, 14 gecəlik 

ay, bütöv, tam ay; şöləsi, gözəlliyi cahana düşən qız mənasında; 

Bədirə, Bəturə adları da bu kökdəndir. Bədir adı adətən kişilərə, 

Bədirə, Bəturə isə qadınlara verilir. 

6) Bəşarət (ərəbcə) – şad xəbər, göz aydınlığı, muştuluq 

deməkdir (23; 59). 

7) Bürhan (ərəbcə) – dəlil, sübut, isbat deməkdir (23; 81). 

8) Cəmilə (ərəbcə) – qəşəng, gözəl mənasında (23; 457). 

9) Dənyar, Dəniyar, Daniyar. 

I versiya türkcə: Dənyar – tənyar – tən+yar; 2 mənada:    

1) yarın canı; 2) yarına tən olan, yarına tay, bərabər olan. 

Burada «Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen (uzaq) gə-

rək» və «Dost dosta tən gərək, darvazası gen (geniş) gərək» ata-

lar sözləri yerinə düşür. 

II versiya farsca: ağıllı, zəkalı, kamallı, fəhmli, tədbirli, fə-

rasətli, bacarıqlı. 

Daha çox Orta Asiya xalqlarında geniş yayılmış antropo-

nimdir. Məsələn, yazıçı Çingiz Aytmatovun «Cəmilə» povesti-

nin əsas qəhrəmanlarından birinin adı Daniyardır (6; 14).  

2010-cu ilə qədər Qırğızıstan Respublikasının Baş naziri 

Usenov Daniyar Toktoqulovuç, indi Milli Bankının idarə heyəti-

nin sədr müavini Akişev Daniyar Talqatoviçdir. 

Həmçinin, məlumdur ki, Özbəkistanın qədim Səmərqənd 

şəhərində Dənyar peyğəmbərin məqbərəsi və bu məqbərədə 18 

m uzunluğunda məzarı mövcuddur. Məlumatı uzun müddət Öz-

bəkistanda yaşayan, hazırda isə Azərbaycan Respublikası Nazir-

lər Kabinetində işləyən Həsənova Mətanət Qurban qızı bir daha 

təsdiq etmişdir. 

10) Əbdülhəy – «Qurdlar vadisi. Pusu» məşhur türk seria-

lındakı qəhrəmanlarından birinin adı Əbdülheydir. Bu gümürlü 

adın türk mənşəli olduğu məlum olur. 
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11) Əlfida – əlif+dal. Quran əlifbası hərflərinin birləşməsi 

kimi izah oluna bilər. 

12) Əmin(ə) (ərəbcə) – 1) qorxusuz, qorxmaz; 2) şübhə 

etməyən, xatircəm olan; 3) təhlükəsiz (yer); 4) əmanət saxlayan, 

inanılmış; 5) sakit, dinc, nadinc olmayan (uşaq) (23; 185). 

13) Hacqayıb – Hacı+Qayıb. Qayıb – qaib və qeyb ərəb 

sözlərindəndir, «harada olduğu məlum olmayan» deməkdir (23; 

107). 

14) Heybətullah (ərəbcə) – Heybət+Allah; Heybət. 1) 

qorxu, dəhşət; 2) hörmət, izzət; 3) ləyaqət, etibar, nüfuz (23; 

712). Hesab edirik ki, burada ikinci mənada işlədilir, təsadüfi 

deyildir ki, İzzətullah adı da mövcuddur. 

15) Həbibullah (ərəbcə) – Allahın dostu, İbrahim və 

Mühəmməd peyğəmbərlərin ləqəbi (23; 214). 

16) Həmdulla(h) – Həmd+Allah; «həmd» ərəb sözüdür; 1) 

mədh, dua, sitayiş; 2) şükür, təşəkkür mənalarını verir (23, 721). 

Beləliklə, antroponim «Allaha şükredən» mənasında başa 

düşülür. Təsadüfi deyildir ki, «Fatihə» surəsinə bəziləri «Həmdü 

surə» də deyirlər. 

17) Hənifə – Hənəfi təriqətinin başçısı imam əbu Hənifə 

həzrətlərinin adı; adətən kişilərə verilən ad. 

18) Kərim (ərəbcə) – 1) səxavətli adam, comərd; 2) 

hörmətli adam, möhtərəm şəxs; 3) Qurani-Kərimin adlarından 

biri (23; 284). 

19) Qüdsiyyə (ərəbcə) - «müqəddəslik» mənasını verən 

«qüdsiyyət» sözündəndir (23; 131); qüdsi - ərəbcə müqəddəs 

(23; 131) və Qüds (ərəbcə) – 1) müqəddəslik, müqəddəs; 2) pak, 

pakizə; 3) Fələstinin mərkəzi olan Beytülmüqəddəs şəhərinin adı 

(23; 131) sözləri də həmin kökdəndir. 

20) Möminat və ya Möminət (ərəbcə) – mömin, dindar 

qadın deməkdir (23; 393). 

21) Müctəba (ərəbcə) – seçilmiş, bəyənilmiş (23; 452). 

22) Mülazim (ərəbcə) – 1) lazımlı, gərəkli; 2) ayrılmayan, 

ayrılmaz; 3) yavər; 4) xass, aid, aid olan; 5) daima bir şəxsin 
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müşayiətində, məiyyətində, qulluğunda olan adam; 6) tərəfdar; 

7) çalışqan, səy edən (23; 415). 

23) Mürtəza (ərəbcə) – bəyənilmiş, seçilmiş deməkdir (23; 

425). 

24) Müşfiq (ərəbcə) – şəfqətli, mərhəmətli, ürəyi yumşaq, 

mehriban (23; 455). 

25) Müştaq (ərəbcə) – arzulayan, can atan, həsrət çəkən 

(23; 453). 

26) Müzəlif – Qurani-Kərim əlifbasının mim, zə və əlif 

hərflərinin adlarından düzəldilmiş antroponim olduğu güman 

edilir. 

27) Naci (ərəbcə) – qurtulan, nicat tapan deməkdir (23; 

464). 

28) Nətfulla(h) – nə’t+fi+Allah; burada «nə’t» ərəb 

sözüdür, «tərif» kimi tərcümə olunur. Beləliklə, adın mənası 

Allahın tərifi anlamındadır (23; 474). 

29) Rizvan (ərəbcə) – 1) razı qalma; xoşhallıq; 2) islamda 

cənnətin gözətçisi (qapıcısı) olan mələk; 3) məcazi mənada 

behişt (23; 523). 

30) Ruhullah (ərəbcə) - «Allahın ruhu» deməkdir; İsa 

peyğəmbərin ləqəblərindən biridir (23; 528). 

31) Rübabə (ərəbcə) – «rübab» sözündəndir; incə,gözəl 

səsli musiqi alətinin adıdır. Burada, antroponim «gözəl səsli 

qız» mənasındadır (23; 528). 

32) Safiyyə (Səfiyyə) (ərəbcə) – «safi» - 1) saflıq, təmiz-

lik; 2) təmiz, ürəyi təmiz (adam) (23; 536) və «Səfi(yy)» - saf, 

təmiz (23; 560) sözlərindəndir. 

33) Savargül. I versiya: Savargül – Səvargül – Səvar+gül. 

Burada Səvar» (farsca) – ata minmiş, minici, səvari, süvari, 

amazonka mənasında, «gül» isə xanım, qadın mənasındadır: 

süvari xanım (23; 543).  

II versiya: Suvar (Savar, Sabar) tayfalarından olan, bu 

etnosa mənsub olan, suvarlardan olan qız, qadın mənasında. (36; 

127-128). 
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34) Seyid Kələğa baba tat dili ilə izah olunan antroponim 

– Seyid Kələ ağa baba – Seyid Kələhə ağa baba, Seyid Böyük 

ağa baba mənasında. 

35) Sədrəddin – sədr+əd+din – dinin sədri, dinin başçısı, 

dinin rəhbəri mənasında. 

36) Səlim(ə) və Salim (ərəbcə) – 1) sağlam; 2) eyibsiz, 

nöqsansız, doğru, dürüst (23; 547). 

37) Səlvər  Sərvər (fars) – başçı, rəis; burada «baş tacı», 

«baş ucalığı», fəxr mənbəyi mənasında (23; 554).  

Həmçinin, Səməd Vurğunun «Vaqif» pyesində «Xuraman 

(zəif səslə): - Vaqif! Ey sərvərim, ey tacidarım!» (58; 93).  

38) Şahsuvar – süvari şah, atlı şah mənasında. 

39) Teymur – Tömür – Təmir – dəmir mənasında, qədim 

türk mənşəli dəmir sözündən. 

40) Ülviyyə (ərəbcə) – 1) yüksəklik, ucalıq; 2) mənəviyyat 

mənalarını verən «ülviyyət» və 1) yüksək, uca; 2) ilahi, səmavi; 

3) yüksəklərdə, səmalarda olan mənalarını verən «ülvi» köklə-

rindəndir (23; 658). 

41) Veysəlqara – belə bir adı oğluna bütün türk dünyasının 

tanınmış simalarından olan Veysəl Qərani həzrətlərinin həyatı, 

şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə yaxından tanış olan dərin və geniş 

bilik sahibi olan, el-obasında böyük nüfuza malik olan Molla 

Beytullah verə bilərdi. Onun Gümürdə oturub informasiya 

vasitələrinin demək olar ki, olmadığı bir əyyamda (XIX əsrin 

sonu – XX əsrin əvvəli) belə geniş məlumata malik olması 

heyrət doğurur. 

42) Vəzühə - «vəzühha» ərəb sözündəndir; «and olsun çeşt 

(səhər ilə günorta arasındakı vaxt) vaxtına» mənasında işlədilir 

(Qurani-Kərim surəsindən götürülmüşdür; sevdiyinin gözəl 

üzünü vəsf edən aşiq şairin «şəmsü vəzuha» bədii obrazı da bu 

kökdən yaranmışdır  (23; 39). 

43) Zalikə – Zəəlikə. Ərəb dilində, xüsusilə Qurani-Kərim 

mətnində şəxs əvəzliklərinin qadın cinsinə müraciət forması. 
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Uyğun olaraq «tilkə» - kişi cinsinə müraciət formasıdır (1; 2). 

Məsələn, ikinci surənin birinci ayəsinin ilk sözü «zəəlikə»dir. 

44) Zəbihə – «zəbih» ərəbcədən qurban deyilmiş, qurban 

edilmiş kimi tərcümə olunur (23; 211). Zəbih sözünün qadın 

cinsinin formasıdır.  

Zəbihşah – zəbih+şah və Zəbi adlarının da Zəbih sözündən 

olduğu güman edilir. 

Bir məsələni də qeyd edək. İki eyni xüsusi adı daşıyan 

Gümürlünün hansından söhbət getdiyini fərqləndirmək üçün 

Gümürlülərdə adətən onun adından sonra atasının adını əlavə 

etmək ənənəsi vardır. Məsələn, Kəmaləddin Nazarəli və ya 

Kəmaləddin Zəvərdəs(t). Tat dilində birinci növ təyini söz 

birləşməsi olan belə ifadələr Nazarəlinin Kəmaləddini və ya 

Zəvərdəs(t)in oğlu Kəmaləddin kimi başa düşülür. 

 

Nikah, toy, yeni Gümürlü ailəsi 

  

Ailəsi, mənəvi qəsrinin yaranması adəti, toy barədə Azər-

baycanın digər regionlarında olduğu kimi, Kələ Gümürdə də 

monoqam nikahlar, yəni təkkəbinli nikahlar ailənin yaranması-

nın başlıca forması olmuşdur. Çox nadir hallarda birinci arvadın 

razılığı ilə iki arvadlılığa rast gəlinirdi.  

Yeri gəlmişkən, islam dinində şəriətin guya kişilərə 4 ar-

vad almağa icazə verilməsi barədə formalaşmış yanlış fikrə 

münasibətimizi bildiririk. Qeyd edək ki, bu fikrə sadəcə səhv 

şərh verməklə islamı gözdən salmaq istəyənlər bundan sui-isti-

fadə edirlər. Bəli, doğrudur, islamda kişiyə dörd arvad almağa 

icazə verilir, lakin bu eyni vaxtda dördü ilə evlənmək kimi başa 

düşülməməlidir. Bu, eyni zamanda dörd arvadı olmaq anlamında 

deyildir. Kişi 1) birinci arvadı erkən həyatını dəyişəndə təkrar 

evlənə bilər; 2) uşağı olmadıqda və bunun səbəbi qadında olduq-

da, yalnız onun razılığı ilə evə ikinci arvad gətirə bilər; 3) arvadı 

yaşlandıqda və ya xəstə olduğundan evi idarə edə bilmədikdə 

evdəki arvadın razılığı ilə evə ikinci arvad gətirilə bilər; 4) mü-
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haribədə kişilərin sayı azaldıqda və bəzi ailələrin kişisi mühari-

bədə həlak olub, ailəsi himayəsiz qalıb çətin dolanışıqla rastla-

şarsa, bu ailəyə və ələlxüsus uşaqlarına yiyə durub müsəlmanla-

rın sayını qorumaq və vətən keşikçilərinə böyük ehtiyac duyul-

duqda onları böyüdüb boya-başa çatdırmaq məsuliyyətini öz 

üzərinə götürmək şərti ilə, həmin ailənin başçısı yerində qalmış 

qadının razılığı ilə həmin qadınla ikinci arvad kimi evlənməyə 

icazə verilir. 

Deməli, söhbət eyni vaxtda 4 arvad almaqdan deyil, yu-

xarıda söylədiyimiz 4 halda ikinci arvad olmağa kişinin icazəsi 

olmaqdan gedir. 

Bəzi ağzıgöyçəklər isə nadanların yanında bu dörd halda 

ikinci arvad almağa icazə verilməsini dörd arvad almaq kimi 

təqdim edirlər. Bu, islamın və islam şəriətinin mükəmməlliyinin 

və ən demokratik qanuni normaların islama məxsus olmasını 

dəyərləndirə bilməməkdən və ya bilərəkdən qərəzli şərh ver-

məkdən, məkrli niyyətlərdən qaynaqlanır. Belə pis niyyətlər 

müvəqqəti ayaq açar, amma yeriməz!.. 

Əqrəbadaxili, hətta yaxın qan qohumları arasında nikah-

lara daha çox üstünlük verilirdi. Məsələn, əmiuşaqlarının nikaha 

daxil olmasına yol verilirdi. Gənc ailələr əsasən ağsaqqalların 

məsləhəti ilə qurulurdu, gənclərin formal olaraq sadəcə razılığı 

tələb olunurdu. 

1923-cü ildən dini nikahlar öz hüquqi qüvvəsini itirdikdən 

sonra nikahlar aidiyyəti idarələrdə rəsmiləşdirilməyə başlandı. 

Nikahların bağlanması, təntənəli mərasimlərlə müşayiət olunur-

du. Son illərə qədər yeni yaranan Gümürlü ailələri ancaq əslən 

Gümürlü gənclər arasında qurulurdu. Kəndlərin şəhərlərə köçü-

rülməsi, kəndin şəhərə inteqrasiyası, yeni ailələrin qurulmasında 

yeni tendensiyalar yaratdı, ailələrin qurulmasında Kələ Gümür 

dairəsindən kənara çıxma hallarına gətirib çıxardı. Bu yaxşı idi-

mi? Birqiymətli cavab vermək çətindir. Bunda müsbət rüşeymlər 

olsa da, Gümürlü ailələrində boşanmalar, demək olar ki, yox də-

rəcəsində olduğu halda, Gümürlüdən kənar belə «qarışıq» ailə-
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lərdə boşanmalara nisbətən daha çox rast gəlmək olur. Bu isə, 

Gümürlü mənəviyyatı üçün əskiklik gətirən yolverilməz haldır. 

Nikah mərasimləri yaxınların dairəsində keçirilir, zəngin 

yemək süfrəsi açılır və bu mərasim xüsusi qeyd olunur. Nikah-

dan əvvəl əqrəba-ailədaxili məsləhətləşmələr aparılır, qız seçilir, 

qız evi ilə qadınlar əlaqələr yaradıb şifahi fikir öyrənilir və yal-

nız bundan sonra ağsaqqallar elçi gedib «həri» («hə») alır, daha 

sonra rəsmi nişan aparılır, toydan bir az əvvəl isə nikah rəsmi-

ləşdirilir. 

Adətən, nişanlılıq dövrü uzunmüddətli olmazdı, bir ilin 

içində cərəyan edən hadisələr, payızda toyla, yeni ailənin yaran-

ması ilə başa çatardı. 

Qızbəyəndi mərhələsindən başlayaraq, gəlingətirmə mər-

hələsinə kimi, toy da daxil olmaqla, yeni ailənin yaranması pro-

sesi Azərbaycanın bütün ərazisində çox kiçik fərqlərlə demək 

olar ki, eyniyyət təşkil etdiyindən, Gümürlülərin həyatının bu 

mühüm hadisəsini geniş şərh etməyə ehtiyac duymuruq. Bircə 

onu xüsusi qeyd etmək yerinə düşərdi ki, gəlin və bəy ailələrinə 

bəzi regionlarda «qudalar» deyildiyi halda, Gümürlülər sadəcə 

«qohumlar» deyir və bu sözlə ifadə olunan münasibət ailələr-

arası münasibətlər arasında ən yüksək qiymətləndirilir. O dərə-

cədə yüksək qiymətləndirilir ki, az qala bir ailə daxilindəki kimi 

etibarlı hesab olunur və təəssübü çəkilir! 

Daha bir məsələ üzərində xüsusi dayanmağı zəruri hesab 

edirik. Azərbaycan toylarının rituallarından biri olan «Vağzalı» 

rəqs havasının adı və istifadə forması barədə fikrimi bölüşmək 

istəyirəm. Hər bir Azərbaycanlıya yaxşı məlumdur ki, tarixən 

belə bir ənənə yaranmışdır ki, qız evdən gəlin kimi köçəndə, 

qapıdan çıxarıldığı məqam xüsusi musiqi melodiyası ilə müşa-

yiət olunur. Bu melodiya «vağzal» sözünün Azərbaycan dilində 

pasportlaşmasından xeyli əvvəllərdən mövcuddur. Bu elementar 

məntiq deməyə əsas verir ki, bu melodiyanın adı «Vağzalı» ola 

bilməz və deməli, onun daha qədim adı olmamış deyildir. Təsa-

düfi deyildir ki, bu mövzu ilə bağlı tez-tez müzakirələr açılır. 
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Bəziləri melodiyanın adının «fayton» olduğunu iddia edirdilər. 

Qeyd edək ki, bu versiya da «vağzalı» versiyasının əsassız ol-

ması baxımından doğru deyildir. Çünki, heç kim şübhə etmir ki, 

melodiyanın tarixi faytondan da xeyli əvvəllərə gedib çıxır. 

Hamıya yaxşı məlumdur ki, gəlini bir evdən – qız evindən, 

digər evə – oğlan evinə at üstündə aparmaq adəti (Gümürlülərdə 

gəlinin başını al qırmızı şal və ya həmin rəngdə kəlağayı ilə 

örtməklə) tarixən özünə vətəndaşlıq almışdır və çox regionlarda 

indi də buna riayət olunur. Bəlkə də «at – muraddır» deyimi də 

bununla bağlıdır və ya tərsinə, bu deyimə görə gəlini atla köçü-

rürlər. Deməli, bu iki anlayış bir-birinə qırılmaz tellərlə bağlıdır. 

Daha bir maraqlı məqam. Adətən yol üstündə olanlar vaxt 

yetişən kimi «vaxtdır, atları yəhərləyin, atlanaq» deyə qalxıb 

atlanar, yəni ata minib, yola çıxarlar. Toyda da belə olur. Oğlan 

evi – oğlan adamı qız evindəki mərasimdə – qız toyunda iştirak 

etdikdən sonra toyun oğlan evi tərəfindən ağsaqqalı komanda 

verərdi: - Allah mübarək eləsin, getmək vaxtıdır, atları çəkin, at-

lanaq! (atlara suvar olaq mənasında)! – deyib, ayağa qalxarlar və 

gəlinin qız evindən çıxarılması prosesi başlanar və bu proses 

yuxarıda haqqında söhbət gedən melodiya ilə müşayiət olunardı.  

Bax, bütün bunlar deməyə əsas verir ki, melodiyanın adı 

«Atlanma» və ya «Atlanın» olmuş, nədənsə unudulmuş və gəlin 

köçürülmənin yeni vasitələri olan fayton və dəmir yolunun ya-

ranması ilə yeni ifadə formaları almışdır. Bu tendensiya ilə me-

lodiyanın yeni adı «maşını», «avtomobili», «mersedesi», «limu-

zini», «cipi» və s. kimi də adlandırıla bilər. Lakin bu qədim me-

lodiyanın adı sosial durumdan asılı olmayaraq dəyişə bilməz. Bu 

qədim melodiyanın öz qədim adını tapmaq və qorumaq lazımdır. 

Qeyd edək ki, tanınmış rəqqas Kamil Abdullayev də rəqs-

lərin adları barədə söhbətlərinin birində «Vağzalı – mirzeyi» 

adlandırılan rəqsin adının «Atlama» olması barədə özünün də 

şübhə etdiyi bir versiya irəli sürmüşdür. Biz bu versiyanı irəli 

sürdüyümüz «Atlanma» versiyasının doğru olduğunu göstərən 

daha bir əsas kimi qiymətləndiririk. Sadəcə olaraq, Kamil müəl-
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lim söylədiyi ad, «Atlanma»nın dəyişikliyə uğramış formasıdır. 

Əslində, «atlama» bəzi regionlarda qatıqdan hazırlanmış və 

«doğramac» adlanan yeməyə deyirlər. 

Söylədiklərimiz onu deməyə əsas verir ki, bütün toylarımı-

zın ayrılmaz atributu və zərlə yazılmış naxışı olan sözügedən 

qədim Azərbaycan rəqs havasının adının «Atlanma» olması ver-

siyası məntiqə daha çox uyğundur və bu adı toylarımızda təbliğ 

etmək tarixi həqiqətin bərpası olardı. 

«Atlanma» və ya «Atlanın» melodiyasında sevinc notları 

ilə bərabər qəm, qüssə, kədər, nisgil çalarları da mövcuddur. Bu 

da təbiidir və mərasimin əsl xarakterinin açılmasının kodudur. 

Toydur, yeni ailənin təməli qoyulur, hamı sevinir. Bununla 

bərabər qız evindən ailənin bir üzvü evdən-ailədən gedir, yağ-

bal içində, göz bəbəyi kimi qorunan pak bir bakirə bir qeyri-

müəyyənliyə gedir, ata ocağını tərk edir, orada ona necə olacaq 

nigarançılığı ürəyi üzür, beyni tarıma çəkir. Bütün bu və buna 

oxşar hallar qəmli emosiya yaradır, göz yaşları gətirir. Hər ke-

çirdiyimiz belə hal sözügedən melodiyada öz yüksək həllini 

tapır və tərsinə, «Atlanma»nın musiqi ahəngi onu eşidən hər 

kəsə bu halları yaşadır! Eşq olsun belə xalq musiqisinə!.. 

Burada heç bir məntiqə sığmayan təəssüf doğuracaq hal 

isə ondan ibarətdir ki, gəlin oğlan evinə gətiriləndə də həmin 

ikili – əks emosiyaları doğuran «Atlama»nın melodiyası çalınır. 

Halbuki burada qəmdən uzaq, həzinliyində daha çox şənlik, 

sevinc çalarlarlarıyla zəngin olan melodiya səslənməyi daha çox 

yerinə düşərdi. Bəlkə elə «Mirzeyi?! Bəlkə melodiyaların 

«Vağzalı – Mirzeyi» tandemi şəklində adlandırılması təsadüfi 

deyildir?! Hər halda, fikrimizcə, bu barədə düşünməyinə dəyər. 

Xalqın adət-ənənələrini qoruyub saxlaması xalqın mövcudluğu 

atributlarından ən mühümüdür. 

Əzizağa Mahmud oğlunun dediyinə görə, Gümürlülər «Vağ-

zalı»nı «Ərüsbərdəni», yəni gəlin aparmaq havası adlandırırlar. 

Hörmətli Əzizağa müəllim, Sizin «ərusbərdəni» ifadəniz 

əsl yerinə düşdü. Gəlin aparmaq məqamının yetişdiyini bildirən 
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ahəngin – toy musiqisinin çalınması anlamını verən bu ad bunun 

üçün tamamilə yad görünən «Vağzalı»nın ən sadə və münasib, 

həm də çox yerinə düşən əvəzləyicisi kimi qəbul edilməli ter-

mindir. Bu termin mənə «ləzginka» - «ləzgihəngi» rəqs adını 

xatırlatdı və azəricə «gəlinhəngi» termininin tat dilindəki 

«ərusbərdəni» termininin tərcüməsi kimi qəbul edilməsinin 

vacibliyi versiyasını yaratdı. Məlumdur ki, «ləzgihəngi» - ləzgi-

qızsayağı, ləzgi qız kimi, ləzgi qız rəqsi mənalarını verir. Həmin 

məntiqlə, «Gəlinhəngi» - gəlinsayağı rəqs havası mənasında çox 

yerinə düşür. Bəlkə də «ləzginka» - «ləzgihəngi» termininin 

yaranmasının kökündə-etimologiyasında elə ləzgi+ahəngi, yəni 

ləzgi musiqisi söz birləşmələri durur. Bu mənada da «Gəlin-

həngi» çox yerinə düşür: Gəlin+ahəngi – Gəlin+musiqisi – 

Gəlin+rəqsi. 

Bunu çox uğurlu termin hesab edirik və ikinci təklif kimi 

«Vağzalı» əvəzinə azəricə «Gəlinaparan», «Gəlinapardı», 

«Gəlinhəngi», «Gəlinsayağı», ən yaxşısı isə sadəcə «Gəlin» 

havası qəbul etməyi məqsədəuyğun hesab edirik.  

Kələ Gümürlülərin daha bir toy adəti barədə. Qədimdən 

toya dəvət dəvətnamələr və telefonla deyil, toy qabağı məsləhət 

zamanı vəzifə bölgüsündə «toya adam çağıran»ın öhdəsinə dü-

şərdi və o da ata minib ev-ev gəzib camaatı filankəsin oğlunun 

filan vaxtlarda (adətən üç gün – üç gecə) təyin olunmuş toyuna 

dəvət edərdi. Toy yiyəsi adam çağırana xüsusi xələt verərdi. 

Təəssüf, toy adətlərini itiririk! Bu həmişəmi zərurətdən 

irəli gəlir? – sualı açıq qalır… 

 

Sosial sahələr 
 

Din. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Gümürlülər islamın 

şafii məzhəbinə qulluq edirlər və dində çox mühafizəkardırlar. 

Müntəzəm olaraq namaz qılar, oruc tutar, islamın digər şərtlərini 

doğru-düzgün həyata keçirərdilər. Şəriət qanunları onların həyat 

tərzini müəyyən etsə də, dünyəvi dövlət quruluşuna asanlıqla 
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adaptasiya oluna bilmişlər. Bununla belə, ən qəribə və izaholun-

maz fakt bundan ibarətdir ki, Kələ Gümürün heç bir kəndində 

məscid və vəzifəyə təyin olunan imamlar olmamışdır, lakin hə-

mişə söz sahibi olan çox böyük nüfuza malik ilahiyyat alimləri 

olmuşdur: Molla Ələnnur Harun oğlu, Molla Beytullah Murad 

oğlu, Molla Şahpələng Məhəmmədəli oğlu, Molla Güləli İsaq 

oğlu, Molla Əmirhüseyn Rizvan oğlu, Molla Cabir Behbud oğlu. 

Əmirhüseyn əmiyə Allah ruhi xəstələri sağalda bilmək qabiliy-

yəti də vermişdi. El arasında deyildiyi kimi, hansı isə obrazda 

insanın qəlbinə, ruhuna, varlığına hakim kəsilən şər qüvvələri – 

cini, iblisi, şeytanı onun canından çıxarıb qova bilirdi. Gördüyü 

işin müqabilində haqq götürməzdi. Ona görə də gətirdiklərini, 

necə deyərlər, qulplarından çıxan canlı və ya cansız paylarını 

hamıdan xəlvət gətirib darvazanın ağzına qoyub, ya da darvaza-

dan içəri ötürüb çıxıb gedərdilər. Əmirhüseyn əmi belə seçilmiş-

lərdən idi… 

Qeyd edək ki, şafii məzhəbinin adı üçüncü imam Şafiinin 

adı ilə bağlıdır. Əsas adı Mühəmməd, atasının adı isə İdrisdir. 

Atasından əvvəlki soy kökü: Abbas, Osman, Şafi, Saib, Uveyed, 

Əbd, …, Haşim, Mutalib, Əbd-i Manaf Safii Kureyşi … kimidir. 

Doğulduğu yer barədə bir neçə versiya mövcuddur: 

1) Şamın doğusundakı (şərqindəki – A.G.) Qəzza şəhəri; 

2) Askalan şəhəri; 

3) Yəmən. 

Doğum tarixi Hicrətin 150-ci ilinə (Miladi 757-ci il) 

təsadüf edir. 

Yeddi yaşında ikən Qurani-Kərimi əzbər bilirdi, vaiz idi. 

Bəzi elm sahiblərinə görə, Rəsulallah S.A Əfəndimiz 

İmami Safiinin gələcəyinə işarə etmişdir. Bunu deməyə Pey-

ğəmbərimizin aşağıdakı hədisi-şərifi əsas verir: 

- Qureyşiyə sovməyiniz, onun elə bir biliklisi gələcək ki, 

O, Yer üzünü elmlə dolduracaqdır! 

İmami Safii hicrətin 204-cü ilində (Miladi 819-cu il) vəfat 

etmişdir. 
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İmami Safii hər adi gündə bir dəfə, Ramazan ayında isə 60 

dəfə Qurani-Kərimi oxuyub xətm edirdi. Və bütün bu xətmləri 

namazda olarkən həyata keçirərdi. 

İmami Əhməd b. Hənbəlinin oğlu Abdullah bir gün atasın-

dan soruşur: 

- Atacan, görürəm ki, daima İmami Şafiini xatırlayıb səna 

edirsən. Safii kimdir? 

İmami Əhməd cavab verir ki: 

- Yavrucuğum, gündüz üçün günəş, insanlar üçün afiyət 

(sağlamlıq) nədirsə, Safii odur!.. Allah ona rəhmət eləsin! 

Amin… (57; 837-840). 

Dil.  ...Gümürlülər tat dilində danışırlar. Bunun iki səbəbi 

ola bilər. Birinci versiyaya görə, bu yerlərə köçüb gələn ulu 

babaları və onun yaxın ətrafının əvvəl yaşadığı ərazilərdə də 

onların ana dili tat dili olmuşdur və onlar bu dili qoruyub saxla-

mışdılar. İkinci versiyaya görə isə, Şeyx Əzizəddin babanın 

yaxın ətrafı köçüb gəldikdən əvvəl yaşadıqları yerdə tat dilindən 

fərqli dildə danışırlarmış və gəlib məskən saldıqları ərazinin 

yaxınlığında yaşayanlar tatdilli olduqlarına görə, onlar da bu 

dildə danışmağı qəbul etmişlər. Fars körfəzi sahillərində tat dilli 

insanların yaşaması istisna deyildirsə, birinci versiyanı daha 

doğru hesab edirik. Çünki yaxın ətrafdakı ərazilərə köçürülən-

lərin özlərinin də tatdilli olması təsdiq olunmuş faktdır. 

Şəhərə inteqrasiyadan sonra indi kəndlərdə yaşayan 60-70 

ailə bu dili danışıq dili kimi qoruyub saxlamışdır. Hörmətli 

eloğlumuz Maqsud Hacıyev «Tat dilinin Qonaqkənd ləhcəsi» 

mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş və bu ləhcənin tədqiqinə 

həsr olunmuş monoqrafiya çap etdirmişdir (25).  Qeyd edək ki, 

tat dilinin Gümür ləhcəsi Qonaqkənd ləhcəsindən demək olar ki, 

çox az fərqləndiyindən, bu ləhcənin dil xüsusiyyətləri üzərində 

geniş dayanmağı lüzumsuz hesab edirik.  

Daha bir mühüm faktı da əlavə etməyi lazım bilirik. 

Gümür tatları «azərbaycan dili» və «azərbaycanca» ifadələrini 

işlətmirlər, onlar «türki» adlandırırlar bu dili. İki nəfər öz arala-
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rında azərbaycanca danışanda deyirlər ki, «bə türki goft bə 

saxtənund», yəni, türkcə danışırlar. 

Təhsil. Yaxşı yadımdadır Gümürdə sonuncu məktəb 

direktorları Asəf Yasinov və Həbibulla Harunov olmuşdur. Mən 

ibtidai təhsilimi bu məktəbdə almışam və bu məktəbdə təhsil 

alanların sonuncularından olmuşam. Sonra bu məktəb də fəaliy-

yətini dayandırmaq məcburiyyətində qaldı… Gümürlü bir işıq 

da söndü… Təəssüf, min təəssüf… 

Məktəblərdə tədris həmişə azərbaycan dilində aparılmış-

dır. Nə vaxtsa çox qısa müddətli «tat dili» kursu tədris olun-

muşdur... 

İndi yalnız Püçüxdə ibtidai, Kələ Dəhnədə isə natamam 

orta məktəb mövcuddur. Əgər onlara məktəb demək mümkün-

dürsə… Məktəblər bunun üçün uyğunlaşdırılmış binalarda 

fəaliyyət göstərir. Heç bir ləvazimat və məktəb avadanlığı ilə 

təchizatdan söhbət gedə bilməz. Ali təhsilli ixtisas müəllimləri 

əvəzinə təsadüfi adamlar tədrislə «məşğul» olurlar. Ona görə də 

hər hansı keyfiyyət və nəticədən danışmağa dəyməz. Bu, kənddə 

yaşayanların təhsilə neqativ münasibətindən irəli gəlmir. Çünki 

kəndlərdə təhsilin normal olduğu vaxtlarda və indi şəhərə 

köçmüş Gümürlülərin təhsilə münasibəti həmişə olduqca yüksək 

olmuşdur. Yaxşı təhsil görmüş Gümürlülərin sayı kifayət qədər 

çoxdur və onlar yaşadıqları şəhər və rayonların ictimai-siyasi, 

mədəni, təsərrüfat və digər sahələrində kifayət qədər böyük yük 

tutumuna malikdirlər. Belə ziyalılarımızdan İsbat Polad oğlunu 

və Qədim Camalovu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. V.İ.Lenin 

adına APİ-nin riyaziyyat fakültəsində təhsil alarkən tez-tez bu 

iki Gümürlünün adını başqalarından eşidəndə içimi bir qürur 

hissi ləmələm doldururdu. Mənə sonralar tələbəsi olduğum ali 

məktəbdə işləmək də nəsib olmuşdur. İşlədiyim vaxtlarda da İsbat 

müəllimi zonanın ən yaxşı riyaziyyat müəllimi kimi xüsusi qeyd 

edir, şagirdlərinin yüksək hazırlığından ağız dolusu danışardılar. 

Qədimlə biz eyni vaxtda tələbə olmuşuq, o, məndən iki kurs 

yuxarıda oxuyurdu. Hamı ondan məhz familiyası ilə danışırdı: 
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Qədim Camalov. Həmin dövrün ona dərs deyən professor-

müəllim heyəti və onunla bir vaxtda təhsil alan tələbələrlə sonra-

lar da Azərbaycanın müxtəlif regionlarında işimlə bağlı rastla-

şanda Qədim Camalovu ən yaxşı tələbə kimi xarakterizə edirdilər.  

İsbat Polad oğlu 1995-ci ildə 65 yaşında dünyasını dəyiş-

dikdən sonra təkcə qədirbilən Gümürlülər yox, bütünlükdə 

Azərbaycan təhsili, Azərbaycan teoremi İsbatsız qaldı.  

Müşahidələr göstərir ki, Gümürlülərin əksəriyyəti dərin 

məntiq tələb olunan və texniki sahələrdə ali təhsilə yiyələnməyə 

daha çox meyllidirlər. Bu təsadüfi deyildir. Fikrimizcə, bunun 

səbəbini daha çox dil faktoru ilə izah etmək olar. Belə ki, 

Gümürlülərin timsalında deyə bilərik ki, sonradan Azərbaycan 

dilini hər nə qədər mükəmməl öyrənsələr də, tat dilində dil açıb 

danışmağa başlayanlar üçün Azərbaycan dilində bədii yaradıcı-

lıqla məşğul olmaq istəyəndə, dil faktoru baryer olur. Xalçaçılıq 

və rəssamlıq istisna təşkil edir, çünki burada dil faktorunun rolu 

yoxdur. 

Gəldiyimiz qənaət təkcə tatlara aid deyildir. Ümumiyyətlə, 

bir (ana) dildə dil açıb danışmağa başlayan hər kəsin başqa bir 

dildə, hətta bu ikinci dili mükəmməl öyrənsə belə, yaxşı söz 

deyə bilmək, məsələn, şair olmaq imkanları problemli olur... Sö-

zündə məntiq, müdriklik ola bilər, lakin bədii forma kasıb ola-

caq, poetik obraz yaratmaq çətin olacaq. 

Digər bir faktor Gümürlülərin təbiətən çalıb, oxuyub, 

oynayanlara – diringi gedənlərə (Gümürlülər «tiringi» sözünü 

neqativ kimi işlədirlər) bir qədər qeyri-ciddi peşə sahibləri kimi 

baxmalarıdır. Bəlkə də elə bu baxımdan bədii, teatr, kino, 

musiqi yaradıcılığına, incəsənətin müxtəlif sahələrinə ya heç 

meyl göstərmir, ya da az məşğul olurlar. Bununla belə, 

Gümürlülər xeyir məclislərində çox fəal iştirak edirlər və öz 

məclislərinə adətən öz eloğluları, gözəl sənətkarımız zurna 

ustası Sabir Hacəhməd oğlunu (71 yaş) və oğlu Azəri dəvət 

edirlər, onlara xüsusi qayğı göstərirlər. Sanki Sabir əmi yaxşı 

mənada istisnadır… Bəs Sabir əmidən sonra?.. Məncə, bu 
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barədə düşünən Gümürlü, demək olar ki, yoxdur. Bu çox təəssüf 

doğurur. Bu, ümumi inkişaf tendensiyasına uyğunlaşmağa 

meyilli olmamaqdan başqa bir şey deyildir və müasir Gümürlü-

lərin bir toplum, bir etnik qrup kimi inkişafını ləngidir, əhatələ-

rindən onları kənara atır. Bu buxovdan çıxmağın vaxtı isə ke-

çir… İnkişafa tələsmək lazımdır!.. 

İnsanın daxili zənginliyinin onun dil açıb danışdığı ana dili 

ilə, ya da gen yaddaşında qalmış ana dili vasitəsilə daha dəqiq 

ifadə olunduğu hər kəsə çox yaxşı məlumdur. Bu mənada 

Gümürlülərin kompakt yaşayış yerlərində onlara tat dilinin 

Gümür ləhcəsinin tədris olunmaması böyük təəssüf doğuracaq 

haldır. Tat dilinin Gümür ləhcəsinin çox böyük sürətlə ölü dilə 

çevrilmək təhlükəsi qaçılmazdır. Bu barədə hər kəs düşünməli 

və nə isə etməyə cəhd göstərməlidir ki, sonra gec olmasın... 

Kələ Gümürdə heç vaxt heç bir mədəniyyət müəssisəsi, 

səhiyyə ocağı, idman mərkəzi olmamışdır. Klubun və kitabxana-

nın isə, necə deyərlər, quru adı olmuşdur. 

 

Əsas bayramları  

 

Gümürlülər islamın ən böyük dini bayramları olan Rama-

zan (orucluq) və Qurbanlıq bayramlarını, Həzrəti Peyğəmbərin 

mövludu gününü və ümumazərbaycan ailəsində yaşayan hər bir 

etnik azlıq kimi Novruz bayramını xüsusi təmtəraq və sevinclə 

qeyd edirlər. 

Dini ayinlərin həyata keçirilməsində Gümürlülər xüsusi 

mühafizəkarlıq nümayiş etdirirlər. Namaz qılır, oruc tutur, fitrə 

və zəkat verir, qurban kəsirlər. Həyatını dəyişmiş doğmaları, 

əzizləri və yaxınlarının məzarlarını ziyarət edir, Yasin və Quran 

oxutdurub ruhlarını şad edirlər. 

Qurban bayramı. Ərəblər bu bayrama Eydul-əzha və ya 

Eydul kəbir, yəni Böyük bayram deyirlər (47; 7). Gümürlülər isə 

bu bayrama Kələhə eyd və ya Kələ i’d deyirlər, böyük şövqlə 

keçirirlər. Bayrama hazırlıq bayramdan xeyli əvvəl başlanır. Belə 
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ki, imkanlı ailə və ya bir neçə ailə kəsiləcək qurbanlıq heyvanı 

əvvəlcədən müəyyən edir, onu xüsusi bəsləyir və qoruyurlar. 

Bayram günü hamı səliqəli geyinər. İmkanı olanlar isə 

məxsusi olaraq təzə paltar geyinərlər. Bir yerə yığışıb bayram na-

mazı qılarlar. Sonra qurbanlıqlar kəsilər, Yasin və Quran oxunar. 

Bu bayram insanları bir-birinə yaxınlaşdırar, onlarda mər-

həmət hissini artırar, əmin-amanlıq, mehribanlıq yaradar. 

Ramazan (orucluq) bayramı. Ərəblər bu bayrama Ey-

dülfitr, yəni fitrə bayramı və ya Eydülsəğır, yəni kiçik bayram 

deyirlər (47; 20). Gümürlülər isə bu bayramı küçigə eyd və ya 

küşkə i’d adlandırırlar və keçirilmə adət-ənənələrinin xüsusi 

özəllikləri ilə başqa regionlarda keçirilən Ramazan bayramla-

rından fərqlənir. 

Orucluğun sonuncu günü, yəni Ramazan bayramı axşamı 

kənd uşaqları səhər tezdən qruplarla kəndin bir başından başla-

yıb hər bir ailəyə baş çəkməklə evdə yaşayanları bayram müna-

sibətilə təbrik edər və bununla da çanta duluciyə gəldiklərini 

əyan edirlər. Hər ailə uşaqların bu bayram adətli istəyinə əvvəl-

cədən hazırlıqlı olduqlarından, buna normal və bir az da bay-

ramın bir zəruri atributu kimi baxır, bu anı gözləyirlər. Ona görə 

də onların qapısına gələn olmayanda bundan alınar, inciyərlər, 

bu, hətta heysiyyətlərinə toxunar. Hər ailədə imkanları daxilində 

uşaqların çantalarına bayram payı qoyub onların razı getməsinə 

çalışarlar. Hədiyyələrin içərisində şirniyyat, konfet, meyvə və ya 

meyvə qurusu, qoz-fındıq, bişmiş, hətta çiy yumurta da ola bi-

lərdi. Elə oradaca onları sındırıb başımıza çəkərdik və bundan 

xüsusi ləzzət alardıq… 

Qeyd edək ki, «çanta duluci» sözü «çanta sallamaq» kimi 

tərcümə olunur və son vaxtlara kimi bu çantalar məhz yundan 

toxunmuş şaldan tikilərdi. Məhz bu baxımdan «şal sallamaq» 

anlayışı indiyə qədər də yaşayır. İndi «çanta duluci»yə qapıya 

getdikləri halda, bu adətin adından görünür ki, qədim əyyam-

larda çantaları birmərtəbəli evlərin damında qoyulmuş ruzna-

lardan, işıq düşməsi və hava ventilyasiyası üçün qoyulan kiçik 
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açıq bacalardan sallayardılar. «Dəli Kür» filmindəki epizodu 

xatırlayın. Əlavə edək ki, bu, belə demək mümkünsə, bacalar 

əvvəllər nazik dəri ilə, sonralar isə şüşə ilə örtülərdi ki, yağış və 

qar mənzilin içinə düşməsin. Ona görə də bu ritual «çanta 

duluci», yəni çanta sallamaq, bəzi regionlarda, o cümlədən 

böyük Şəhriyarın kəndində də belə adlanardı. 

   

Şal istədim mən də evdə ağladım, 

  Bir şal alıb tez belimə bağladım, 

  Qulamgilə qaçdım, şalı salladım, 

   Fatma xala mənə corab bağladı, 

   Xan nənəmi yada salıb ağladı  (56; 15). 

 

Gümürlülərin bu adətinin özəlliyi orasındadır ki, «çanta 

duluci» Novruz bayramında deyil, məhz Ramazan bayramında 

bayramdan bir gün əvvəl icra olunur. Belə fərqin kökündə nə 

durur, kim bilir?!. 

Gümürlülərin Ramazan bayramının ikinci özəlliyi ondan 

ibarətdir ki, bayram ən azı 3 gün keçirilir və təkcə doğmalar, 

yaxın əqrəbalar deyil, kənddə yaşayan hər bir ailə yad edilir. 

Kəndin bir başından başlayaraq, sıra ilə hər bir ailəyə baş 

çəkilir, təbrik edilir, bayram süfrəsində oturub hər sovqatından 

nuş olunur, hər nə qədər tox olsan da, açıq bayram süfrəsində bir 

tikə çörək kəsilir. Əks halda xüsusi bayram hazırlığı görmüş 

ailənin xətrinə dəymiş olarsan. 

Kələ Dəhnə kəndində bir Şölə nənə, Şölə Qərib qızı 

yaşayırdı. Uşaqları ailə qurub getmişdilər deyə tək qalırdı. Adı 

kimi çöhrəsi nurdan şölə saçırdı. Bütün bayramlarda bayram 

hazırlığı görürdü. Evinə bayram süfrəsinə gəlməsəydilər, xətrinə 

dəyəcəklərini özlərinə ar bilərdi kənd camaatı. Süfrəsi bərəkətli 

və həmişə açıq olardı. Yaxşı yadımdadır, kolxozun biçənək 

sulayanları yayın istisində kəndin başındakı evlərinə gəlməkdən 

yorulanda evi kəndin orta hissəsində olan Şölə nənənin ətirli 

çayına qonaq olardılar. Onun da könlü xoş olardı ki, qapısı və 
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süfrəsi hər qonağın üzünə açıqdır… Könlü və aynı açıq belə 

ağbirçəklər, nə yaxşı ki, olublar, nə yaxşı ki, biz onları görmü-

şük, nə yaxşı ki, yaxşılar bizə örnək olublar… Şölə nənə Qurban 

Qərib oğlunun bacısıdır... Ramazan bayramına xüsusi hazırlığı 

olardı Şölə nənənin... 

Ailələri bayramlaşma fasilələrində müxtəlif hərəki oyunlar 

təşkil olunar, sanki yediklərini həzm edərlər. Yaxşı yadımdadır, 

hələ Gümürdə məktəb mövcud olduğu vaxtlarda belə fasilələrin 

birində məktəbin arxasındakı düzənlikdə böyüklərlə bərabər biz 

uşaqlar da iki dəstəyə bölünərək top-top oynardıq. Ortancıl əmim 

də bizimlə oynayırdı. Mənim oyunumdan razı qalan dəstə üzvlə-

rimiz məni əmimə tərifləyəndə böyük qürur duyduğum yadda-

şımda əbədi həkk olunmuşdur. Onda ibtidai sinifdə oxuyurdum. 

Qeyd edim ki, Gümürlü uşaqlarının bir vaxtlar ən çox sev-

diyi hərəki oyunlardan olan tup-tup (topaldıqaç) oyununa ameri-

kalılar indi beysbol deyirlər. Hesab edirəm ki, bu oyunun tarixi 

o qədər qədimdir ki, Asiya qitəsindən Amerika qitəsinə köçü za-

manı onu qədim türklərin, bəlkə də orada məskunlaşan hindu 

qəbilələrinin ulu əcdadlarının bura gətirdiyi versiyasını söylə-

məyə əsas verir. 

Peyğəmbərin mövludu. Gümürlülərin hər il böyük mə-

həbbətlə keçirdiyi və xüsusi önəm verdiyi bayramlardan ən 

vacibi islam peyğəmbəri Həzrəti Mühəmmədin mövludu 

(təvəllüdü) günüdür. Ərəblər ona Mövlid-ən-nəbi (Peyğəmbərin 

mövludu – Mövlud bayramı) deyirlər. Rabiəvvəl ayının 12-də 

qeyd edilir (47; 27). Gümürlülər də  ona Mövlud Bayramı və ya 

Peyğəmbərin Mövludu deyirlər. 

Çox kiçik yaşlarımda evimizdə keçirilən mövludu incə-

liklərinə kimi xatırlayıram. Məclisdə Qurandan surələr oxunar, 

Həzrəti Mühəmmədin ruhuna tapşırılardı. Daha sonra Həzrəti 

Peyğəmbərə və onun ibrətamiz həyatına dair hədis və rəvayətlər 

danışılar, onun şəninə yazılmış ilahilər oxunardı. İlahilərin əksə-

riyyəti azərbaycan dilinə yaxın bir şirin ləhcədə səslənərdi. Onda 

mən bunun Anadolu türkcəsi olduğunu bilmirdim. Mən bunu 
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sonralar Mövludi-Şərifə həsr olunmuş ilahilərin toplandığı ki-

tablarla tanış olanda xatırladım. Bu kitablar Anadolu türkcəsində 

idi. O zamankı Mövlud Bayramı gecələrində eşitdiyim ilahi-

lərdən yadımda qalan bəzi bəndlərini sizinlə bölüşürəm. 

 

 ...Məclisi məvliddə ey vali müdam 

 Ol rəsulə qıl səlatiylə salam 

 Cənnəti əladə istərsən məqam 

 Məvlidi paki Rəsulallaha gəl. 

  Zikr edib dünyadən əlbət köçməyi 

  Cənnətə axır siratdan keçməyi 

  Hövzü kəvsərdən dilərsən içməyi 

  Məvlidi paki Rəsulallaha gəl. 

 Gər dilərsiz bulasız oddan nicat 

 Aşq ilə dərd ilə edin əssalat 

 Əssəlatu vəssalam olsun sana 

 Ya Muhamməd alinə, əshabına, evladına 

 Failatun, failatun, failat 

 Ver Muhamməd Mustafaya salavat  (20; 10-11). 

 

     
 

  Şol cənnətin irmaqları 

  Akar Allah deyu-deyu 

  Çıxmış islam bülbülləri 

  Ötər Allah deyu-deyu. 

   Salınıb tuba dalları 

   Quran okur həm dilləri 

   Cənnət bağının gülləri 

   Qoxar (kokar – A.G.) Allah deyu-deyu. 

  Kimlər yeyib, kimlər içər 

  Mələklər həm rahmat saçar 

  İdris nəbi höllə biçər 

  Sübhanallah deyu-deyu. 
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   Yunus Əmrə var yarına 

   Qoyma bu günü yarına 

   Yarın Allah divanına 

   Varam Allah deyu-deyu. 

  Gər dirərsiz bulasız oddan nicat 

  Aşq ilə dərd ilə edin əssalat 

  Əssalatu vəssalam olsun sana 

  Ya Mühamməd alinə, əshabına, evladına 

  Failatun, failatun, failat 

  Ver Muhamməd Mustafaya salavat (20; 11-12). 

 

 

     
 

  Zikr eylə hər nəfəsdə 

  Çağır Allahı səsdə 

  Can bülbülü qəfəsdə 

  Lə iləhə illəllah 

  Lə iləhə illəllah (20; 13). 

   Arifsən ar eyləmə 

   Zikri inkar eyləmə 

   Yerini nar eyləmə 

   Lə iləhə illəllah 

   Lə iləhə illəllah (20; 15). 

 

     
 

 Əs-salətu vəs-sələmu aleykə yə Rəsulallah 

 Əs-salətu vəs-sələmu aleykə yə Habiballah 

Əs-salətu vəs-səlamu aleykə yə Səyyidələvvəlinə vəla-

xirin (20; 23). 

 

…Məclisi aparan oxuyur, məclisdəkilər xorla bunları tək-

rar edir, «Allah-Allah» deyib dəf vurur, ayaq üstə sinələrinə vu-



Çeçələ barmağın işığında... 

 369 

rub, xüsusi rəqs ayinlərini yerinə yetirir, cəzb olurdular. Bu, su-

filərin məşhur səma rəqsləri kimi məftunedici və qəlbə sirayət 

edən ilahi bir mənzərə idi. Ağlayanlar, huşunu itirib bayılanlar 

da olardı Həzrəti Peyğəmbərimizin eşqinə Allaha tapınanların 

içində… 

Bu rəqs edib cəzb olunan iştirakçıların içərisində səmi-

miyyəti və fəallığı ilə seçiləni Gülməhəmməd kişi idi. Və bu hal 

ona yaraşırdı. Belə məclisləri və Piri ziyarət edərkən aparılan 

məclisləri yaraşığa gətirirdi Gülməhəmməd Hac(ı) Fətulla(h) 

oğlu. Təsadüfi deyil ki, el arasında onu böyük hörmət və nəva-

zişlə hamı Sofi amu və ya Sufi amu (Sufi əmi) deyə çağırırdı. 

Həmin vaxtlarda Sufi amu Pirin mücöhürü idi. Mənim üçün 

həmişə onu nə üçün belə çağırdıqları bir sirr olaraq qalırdı. Yal-

nız Türkiyədəki sufilər və onların səma rəqsləri barədə məlu-

matlar əldə etdikdən sonra bu sirrin mahiyyəti mənə məlum 

oldu. Bu fakt bir daha təsdiq edir ki, Kələ Gümürlülər qədim 

türk tayfalarından biridir… ...Bu ayinlər qədim türkçülükdən 

qaynaqlanır… 

Şirvanda Sofi Həmid baba pirinin adındakı, Azərbaycanın 

məşhur qadın şahmatçısı və ictimai-siyasi xadimi Aynur xanım 

Sofiyevanın soyadındakı «sofi» etnonimi, ilkin sakinləri türklər 

olmuş Azərbaycan Respublikasının Qazax, Cəbrayıl, Ağdam 

rayonlarının, Qərbi Azərbaycanın Qarakilsə (Sisyan) rayonunun 

inzibati ərazi vahidlərində, hətta, Yunanıstanın Türkiyə ilə çox 

yaxın sərhədində yerləşən «Sofulu» adlı kəndlərin mövcud ol-

ması ilə müəyyən edilən «Sofulu» toponimi də «Sufi amu» ilə 

bərabər «sofi amu» versiyasının da doğru olduğunu təsdiq edir. 

Aynur xanım bu barədə söhbətlərimizdən birində söylədi 

ki, atam deyirdi ki, soyadımız bir nəslin adı ilə bağlıdır. Azər-

baycanın görkəmli tədqiqatçısı Məşədixanım Nemət isə Sofi 

Həmid baba piri adındakı «Sofi» etnonimini sufiliklə əlaqələn-

dirir (44; 68). 

Təbii sual meydana çıxır: haradan hara? Gümür tatları 

hara, tək bircə nüsxədə olan «sufi amu» etnonimi hara. Ciddi 
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araşdırmalar göstərdi ki, bunun üçün təkzibolunmaz əsaslar var-

dır. Müəyyən etdik ki, erkən islam mistisizmi daxilində yaran-

mış Sufi qardaşlıqlarının 12 əsas ana qollarından – təriqətlə-

rindən biri ciddi sünni şafii məzhəbi çərçivəsində əsası XII-XIII 

əsrlərdə İraqda Ziyaəddin Əbu-n-Nəcib əs-Suhraverdi (1097-

1168) tərəfindən qoyulmuş Suhraverdiyyə sufi qardaşlığı – təri-

qəti olmuşdur (32; 215)…  

...Sadiqliklərini sonsuz səmimiyyətlə öz içlərindən keçirib 

belə hala düşmələri insanı mütəəssir edir, böyük təsir gücünə 

malik olur, kövrəldir, ağladır. Qeyd edim ki, Gümürlülər arasında 

çalıb-oxumağın çox da dəbdə olmadığını bildiyim halda evimizdə 

dəfin nəyə lazım olduğunu ilk dəfə Həzrəti Peyğəmbərin mövludu 

gecəsindəki məclisdə başa düşdüm. Bu dəf xanəndələrin istifadə 

etdiyi dəflərə bənzəmirdi, onlardan bir qədər iri idi. Onu əvvəlcə 

oda verib sonra çaldıqlarını da yaxşı xatırlayıram, hərçənd ki, 

bunu nə üçün belə etdiklərinin də səbəbini başa düşmürdüm. Sən 

demə, qızdırılanda dəri tarım çəkilir və yaxşı səslənir. 

Quran oxunuşu, ilahilərin avazla oxunuşundan və cəzb 

olandan sonra ehsan verilərdi. Daha sonra məclisdə iştirak edən 

hər kəsə Peyğəmbərin mövludundan bərəkət – xurma, buğda, 

düyü, kişmiş, duz, şərbət paylanardı. Şərbəti oradaca içərdik. 

Sonralar da həyatımda həmin dadda buz  kimi şərbət içməmi-

şəm. Onun tamı hələ də damağımda qalıb. Allah qəbul eləsin! 

Qalan bərəkət paylarını hər kəs evinə aparar, evinin bərəkəti 

artsın deyə, buğdalarının, düyülərinin, duzunun və s. üzərinə 

tökərdi. Belə məclisdən möhtəşəm emosional əhvalla – ən xoş 

ovqatla ayrılar, bitdiyinə təəssüf edərdik. Peyğəmbərimizin ruhu 

şad olsun! 

Pirin mücöhürü olmuş Sufi amudan söhbət düşmüşkən 

onu da əlavə edim ki, Kələ Gümürlülərin böyük inanc yeri olan 

pirin ilk mücöhürü Səfər baba olmuşdur. Onun məzarı pirlərin 

türbələri, yerləşən qəbiristanlıqdan bir az aralıda, meşənin içə-

risində uca palıdlıqların altındadır və daş hasara alınmışdır. Belə 

nəhəng palıdlardan birinin kökündən sısqa bir bulaq üzə çıxır… 
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Bu məzardan da bir az aralıda Püçüx yolunun üstündə 

Şeyx Əzizəddin babanın iki oğlunun Şıx Vəli və Pir Xəlil baba-

ların məzarları olduğu güman edilir. Qayaya söykənən bu mə-

zarlar daş hasara alınmış və üstü örtülmüşdür… Bəzi versiyalara 

görə Şix Əli adlı oğlu da olmuşdur... 

Merac bayramı.  Merac bayramı (Əl Usra və-l-merac və 

ya Rəcəb bayramı) Həzrəti Muhəmməd Peyğəmbərin miladi təq-

vimin 621-ci ildə rəcəb ayının 27-də gecə vaxtı Məkkədən Qüdsə 

ecazkar səyahəti və oradan da Allahın dərgahına merac etməsi 

(qalxması) şərəfinə keçirilən bayramdır. Hazırda bir çox müsəl-

man ölkələrində həmin tarix bayram kimi qeyd olunur (47; 30). 

Gümürlülər bu bayramı məxsusi geniş qeyd etməsələr də, 

hər il bu gecədə ən dindarları bir yerə yığışaraq oyaq qalır, Qu-

ran oxuyur, namaz qılır, Muhəmməd Peyğəmbərin meracı – sə-

yahəti barədə rəvayəti yad edirlər. 

Novruz bayramı. Novruz bayramı Azərbaycan xalqının 

islamdan əvvəlki adət-ənənələrinin bu günə kimi gəlib çıxmış 

nümunələrindən biridir. Gümürlülər də bu bayramı böyük təmtə-

raqla qeyd edirlər. Bu bayram şimal yarımkürəsində bütün canlı 

aləmin oyanışının, yeniləşməsinin başlanğıcıdır. Vaxt gələr, bü-

tün sivil xalqlar və onların dövlətləri yeni illərinin başlanğıcını 

bu gündən – yaz bərabərliyi, yəni gecə ilə gündüzün bərabərliyi 

günündən – Novruz günündən başlayarlar. 

Əyyami qədimdən hər bir Gümürlü evində qışlıq üçün tə-

darük görülmüş buğdadan səməni göyərdərdi. Bu, sadəcə adət 

deyildi, əsaslı simvolik xarakter daşıyırdı – yazda təbiətin oya-

nışı, yaşıllığa qərq olması, ruzi-bərəkətin evə-ocağa ilkin gəlişi-

nin simvolu idi! Bayrama bir-iki gün qalmış yaxın ailələr bir evə 

yığışar, səməni daşda döyülər, suyunu sıxıb qulplu iri tiyana dol-

durar, ocaq üstə qoyub qaynatmağa başlardılar. Axşamdan iş-

güc qurtarandan, həyət-bacadan əl-ayaq çəkiləndən sonra başla-

nan bu ayin səhərə kimi davam edərdi. Kəndi səməni qoxusu 

bürüyərdi, hamı səməninin nə vaxt hazır olacağını gözləyərdi. 

Novruz simvolu olan bu çox qidalı yeməyi hər kəs böyük 
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sevinclə və ləzzətlə nuş edərdi, axı düz bir il bu məqamı həsrətlə 

gözləyərdilər. Ruziniz bol olsun. 

Yaxşı yadımdadır, Dəhnəlilər su çərşənbəsi günü səhər 

tezdən çaya gedər, axar suyun üstündən atılardılar. Od çərşən-

bəsi axşamı isə hər ailədə yaşayanların sayı qədər şüülə (şölə, 

lopa) düzəldər, onları yandırıb evlərin girişi tərəfində torpaq 

damların kənarına (bə lobun və ya löbun) taxardılar. Tonqallar 

qalanardı. Bu tonqallar şəhərdəki kimi ordan-burdan, hətta zibil-

liklərdən daşınan, haradan çıxarılıb bura atıldığı məlum olmayan 

çirkli taxta parçalarından yox, həyətdən, bağ-bağatdakı ağacların 

budanmasından, həyət-bacanın təmizlənməsindən, tövlədəki 

axurlardan çıxarılmış mal-qara qabağından qalan çovqallardan 

(mal-qaranın yeyə bilmədiyi cod-qaba ot-ələf qalıqları) bir yerə 

toplanmış kütlədən, yəni həyət-bacanın arınıb təmizlənməsindən 

çıxan artıqlardan qalanardı. Bu da simvolik idi – çöl-bayır da ev-

eşik kimi təmizlənirdi, yaza, yeni ilə, Novruza təzələnib hazırla-

nırdı. Hətta insanlar da bu tonqalların odunda-alovunda onun üs-

tündən tullanmaqla arınıb paklaşardılar. Necə də ibrətamizdir. 

Tonqallardan hoppanarkən «ağrılarım-acılarım odda yansın» de-

yib arınıb təmizlənərdilər.  

Qeyd edim ki, tonqaldan hoppanarkən bəzi regionlarda 

nədənsə «ağırlığım-uğurluğum odda yansın» deyirlər. Hesab 

edirəm ki, bu doğru deyim deyildir, çünki heç kim «uğurlu-

ğu»nun odda yanmasını arzulamaz! Bu yanlışlığın nə ilə bağlı 

olduğunu bilmirəm, amma onu düzəltmək lazımdır! 

Deyirlər, Ramazan ayının Qədir gecəsində, Həzrəti Pey-

ğəmbərin mövludu gecəsində, Novruzun torpaq çərşənbəsi axşa-

mında gecə bütün yaradılmışlar, o cümlədən ağaclar da torpağa, 

axar suya səcdəyə gəlirlər. Bunu görmək, bunun şahidi olmaq 

isə bəşər övladlarından ancaq Allahın sevimlilərinə nəsib olur! 

Allah sizə nəsib etsin, siz şahidi olasınız! 

Kəndin şəhərə, indi dəbdə olduğu kimi desək, inteqrasiya-

sından sonra Gümürlülər arasında doğum günləri (təvəllüd), yu-

bileylər, uşaq və ya nəvələrinin bir yaşını, özlərinin qızıl, gümüş 
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və s. toy günlərini, yeni il, 8 mart və s. kimi əlamətdar günləri 

geniş dairədə – böyük şadlıq saraylarında bayram kimi qeyd 

etmək dəb halını almaqdadır. Mübarək olsun?! 

Övrəz. Övrəz – əl uzatmaq, əl yetirmək, xeyriyyə məqsəd-

li kollektiv əmək nümayişi və bəlkə də iməcilik mənalarını ve-

rən bayramsayağı bir el adətidir. Adətən xeyir işlərdə ailə təklik-

də mühüm bir işin öhdəsindən gələ bilmədikdə kəndin əli iş tu-

tan hər bir üzvü təmənnasız, altından qırmızı xətt çəkirəm, tə-

mənnasız olaraq həmin ailəyə köməyə gəlir. Bu kollektiv əmək 

vaxtla bağlı darısqallıq hiss ediləndə həyata keçirilir. Övrəzin 

günü müəyyən olunur. Ailə görüləcək işin həcminə uyğun övrə-

zə gələnlərin sayına müvafiq olaraq qoç və ya buğa da kəsə bi-

lər. Övrəz ev tikilib üstü örtüləndə, divarları suvananda, toy 

hazırlığı görüləndə, gəlinin cehizi köçürülüb otağı bəzədiləndə, 

ot sahədən yığılıb tayaya vurulanda və s. kimi kollektiv əmək, 

təmənnasız köməyə ehtiyac duyulanda keçirilir. Kimi su gətirər, 

kimi odun doğrayar, kimi çörək bişirər, kimi xörək asar, kimi də 

digər mühüm işlərlə məşğul olar. Övrəz sadəcə el adətindən 

daha çox, el əlbirliyi, el dayaq durmağını nümayiş etdirən po-

zitiv bir bayramdır. Bu tənzimlənmiş əmək ahəngində bir se-

vinc, bir bayram əhval-ruhiyyəsi hökm sürür. Elliklə görülən iş 

zarafat, mahnı və gülüşlərlə müşayiət olunur. Övrəz arxa dur-

maq, kollektivçilik tərbiyə edir, icma üzvləri arasında mehriban-

çılıq, əsl qonşuluq və dostluq münasibətləri yaradır. Bu təqdir 

olunası bir el adəti, bir bayramdır…. 

  

Əyləncəli uĢaq oyunları  

 

Gümürlü uşaqların və gənclərin mənəviyyatının və mədə-

niyyətinin formalaşmasında xalq oyunu və əyləncələri xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edək, mütəhərrik, idman səciyyəli 

oyunlar həm də fiziki cəhətdən sağlam inkişaf üçün ən təsirli 

vasitələrdəndir. Bu oyun və əyləncələr prosesində, həmçinin, də-

qiqlik, diqqət, çeviklik, fəhm, fərasət, erudisiya kimi idraki key-
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fiyyətlər də aşılanır. Əlavə edək ki, Gümürlülərin əksər oyun və 

əyləncələri Azərbaycanın digər rayonları üçün də xarakterik olsa 

da, bir sıra özünəməxsusluqları ilə diqqəti çəkir. Ona görə də, 

onların bir neçəsi barədə məlumat verilməsini məqsədəuyğun 

hesab edirik. 

Gizlənpaç və ya gizlənqaç. Bu oyun oğlanlar arasında ən 

geniş yayılmış oyunlardan biridir. Oyun qaydalarını ətraflı şərh 

etməyə lüzum görmürük, çünki, digər regionlarda da oyun qay-

daları demək olar ki, eynidir. Tək bircə fərqi qeyd etmək istəyi-

rəm. Kimin yumacağı məlum olandan sonra adəti üzrə həmin 

uşaq gözünü yumub digər uşaqlar gizlənənə qədər saymalıdır. 

Yadıma gəlir ki, oyunçuların sayı az olanda biz də belə edərdik. 

Amma say çox olanda bir balaca daş parçasına uzunluğu 1 m-ə 

qədər olan bir odun parçasını ling kimi söykəyərdik. Hər oyunçu 

onun yerdəki ucunun üzərinə yerdən tapdığı bir çöp gətirib 

qoyardı. Lingin daşın üstündə görünən boş tərəfini ayaqla vurub 

çöpləri ətrafa səpələyərdik. Yuman oyunçu oyunçuların sayı qə-

dər olan çöpləri əvvəlki vəziyyətində yığmalı idi. Bu vaxt ər-

zində oyunçular gizlənirdilər və s. 

Belə oyunların birində baş verən hadisəni danışmaq istəyi-

rəm. Gümürdə ibtidai məktəbdə oxuduğum vaxtlar idi. Kəndin 

ətəyində həmişə gizlənpaç oynadığımız yerdə yenə xeyli uşaq 

toplaşıb oynayırdıq. Uşaqların səs-küyü kəndi başına götürmüş-

dü. Məktəb kəndin yuxarı başında, mağaza isə kəndin lap ətə-

yində anbarla bərabər bir məhəllədə yerləşirdi. Bu mağazada ağ-

lımız kəsəndən həmişə Fəzail əmi işləyirdi. 

…Oyunun qızğın yerində xəbər çıxdı ki, müəllimlər mağa-

zaya bazarlığa gəlir. Onların yolu isə biz oynadığımız məhəllə-

dən keçirdi. Xəbər bizə çatan kimi, elə bil ki, qurbağa gölünə 

daş atdılar, oynadığımız meydançaya sükut çökdü, gizləndiyi-

miz yerdə də nəfəs dərməyə ehtiyat edirdik. 20-dən çox oğlan 

uşağının oynadığı meydançada bir ins-cins qalmamışdı. Bu 

sükut müəllimlər buradan ötüb mağazaya çatana qədər davam 

etdi… Sonra aləm yenə bir-birinə qarışdı, səs-küy aləmi başına 
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aldı və belə vəziyyət müəllimlər mağazadan çıxana qədər davam 

edəcəkdi. Sonra yenə sükut çökəcəkdi hər yerə… 

Belə münasibət müəllim anlayışının müqəddəs tutulmasın-

dan irəli gəlirdi… Digər tərəfdən, məsuliyyət hissi hakim idi hər 

birimizə. 

- Dərsini öyrənməmiş küçədə nə gəzirdin? – deyə soruşa 

bilərdi müəllim! Bu isə çox ağır cəza idi hər kəs üçün… 

Müəllimə müqəddəs baxdığım barədə, yeri gəlmişkən, 

daha bir xatirə! Yaxşı yadımdadır, ibtidai sinifdə Ağabala müəl-

lim dərs deyirdi bizə. Əslən Qubanın Nüğədi kəndindən idi, Gü-

mürə işləməyə göndərmişdilər. Ailəsini də gətirmişdi. Bir dəfə 

onun yoldaşının süd aldığının şahidi oldum. Dayandığım ye-

rimdə donub qalmışdım bunu görəndə. Bəlkə də 7-8 dəqiqə çək-

mişdi belə durmağım: bunlar südü neynirlər? Mən elə bilirdim 

ki, müəllimlər heç nə yemirlər, ya da, heç olmazsa, bizim kimi 

yeyib-içmirlər?!. Müəllimə biz belə baxardıq… Amma indi?!. 

İndi şagirdlər və tələbələr az qala müəllimin üstünə gedirlər! 

Budurmu kəndin şəhərə inteqrasiyasının mərifət göstəriciləri?! 

Gud-gud (fırfıra). Oğlan uşaqları palıd ağacından otura-

cağının diametri 5-6 sm, hündürlüyü 7-8 sm olan düz dairəvi 

konus formasında olan fırfıra düzəldir və nisbətən ensiz bir 

qayışı «belinə» sarıyıb ucunu yer səthinə qoyar və qayışı sərt 

hərəkətlə dartıb bu fırfıranı fırladardılar. Bu işi növbə ilə hər bir 

oyunçu görür. Burada hərə öz fırfırasından istifadə etsə yaxşıdır. 

Amma hamı bir fırfıra ilə də oynaya bilər. Hamının fırfırası 

varsa, oyun bir işarə ilə eyni vaxtda başlanır. Fırfırası ən qısa 

müddətə fırlanan oyunçu uduzmuş, fırfırası daha uzun müddətə 

fırlanan oyunçu isə qalib hesab olunur. Bir fırfıradan istifadə 

olunanda eyni ahənglə saymaqla məğlubu və qalibi müəyyən 

edirlər. Qalib oyunçu uduzmuş oyunçunu cəzalandırır. Məsələn, 

cəza müəyyən olunmuş məsafəni bir ayağı üstündə gedib qayıt-

maqdan ibarət ola bilər. Başqa «cəza»lar da verilə bilər. 

QəyiĢ-qəyiĢ və ya cızıqturna (dirədöymə, qayıĢsaldı və 

ya qayıĢtutdu). Hamar yer səthində diametri 2-3 metr olan dairə 
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çəkilir. Oyunçular iki dəstəyə-komandaya bölünür. Püşk atmaq-

la və ya xüsusi bir şeiri (məsələn, əkil-bəkil quş idi, divara qon-

muş idi. Getdim onu tutmağa, o məni tutmuş idi...) hecaları ilə 

söyləməklə (hər heca bir dəstəyə aid edilir) dairəyə düşəni 

müəyyən edirlər. Belə ki, sonuncu heca düşən dəstə dairənin 

çölünə düşür, yəni «döyən», o biri dəstə dairənin daxilinə düşür, 

yəni «döyülən» dəstə olur. İçəridəkilər qayışlarını bellərindən 

açıb barasa kimi (silindrik formada) büküb içəri tərəfdən dairə-

nin kənarına qoyur və özü də üzü çölə tərəf dayanıb qayışını 

qorumağa hazırlaşır. Çöldəkilər isə toqqasını ovuclarında tut-

duqları qayışları ilə içəridəkilərin qayışlarını vurub dairədən 

kənara çıxarmağa cəhd edirlər. İçəridəki bütün qayışlar vurulub 

dairədən kənara çıxarılarsa, oyun yenidən başlanır və əvvəlki 

«döyülən» komanda yenə içəridə qalır. Yox, əgər içəridəkilər-

dən biri çöldəki oyunçunun qayışından yapışıb onu dartıb dairə-

nin içərisinə çəkib sala bilərsə, dəstələr yerini dəyişir. Yaxud, 

çöldəki oyunçu onun qayışından tutmağa macal tapan içəridəki 

oyunçunu dairədən kənara çıxarmağı bacaranda da çöldəkilər 

oyunu udmuş olur. Oyun təzədən başlanır və «döyülənlər» yenə 

içəridə qalırlar… 

Qeyd etmək lazımdır ki, zərbələrin həddindən artıq sərt və 

bədən üçün təhlükəli sayılan yerlərdən vurulmasına əsla yol ve-

rilməməsinə ciddi nəzarət edilir. Belə bir faciəli hal nəticəsində 

hörmətli Murtuza Habir oğluna çox ciddi xəsarət yetirildiyini 

hər bir Gümürlü yaxşı xatırlayır… Bu hadisə hamıya ibrət dərsi 

olmuşdu…  

Çiləmə (çilədi). Kökündən çıxarılmış otla, üzərinə nazik 

qurğuşun təbəqəsi və ya nazik kiçik daş parçası bərkidilmiş dia-

metri 3-4 sm olan saçaqlı qoyun dəri parçası ilə oynanılır. Bu 

ota və dəri parçasına çiləmə (çilədi) deyirlər və oyun da bu adla 

adlandırılır. Oyunçular növbə ilə ayaq pəncəsinin üst tərəfi ilə 

və ya ayağının pəncəsi ilə dabanı arası yumşaq yastı iç hissəsi 

ilə çilədini çiləməyə, yəni ayağı ilə yuxarı atır, sonra aşağı düşən 

çilədini yerə düşməyə qoymur, təkrar onu bir də ayağı ilə yuxarı 



Çeçələ barmağın işığında... 

 377 

atır və oyun bu qayda ilə davam edir. Bunu daha çox sayda 

yerinə yetirmiş oyunçu qalib hesab olunur. 

Bundan sonra uduzan oyunçu 3-4 addım aralıdan çilədini 

qalib oyunçunun ayağına tərəf atır. Qalib isə çilədini hələ 

havada olanda zərbə ilə kənara vurur. Məğlub onu havada tutana 

qədər bu proses davam edir və çilədi tutuluncaya qədər məğlub 

oyunçu «işləməlidir». Çilədi tutulandan sonra oyunçular oyunu 

yenidən başlayırlar. Oyun iki dəstə arasında da aparıla bilər. 

Qeyd edək ki, bu qədim oyun futbolçuların məşqi zamanı 

texnikanın cilalanması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edə 

bilər. 

Qit-qit (çilingağac). Ağac budağının diametri 2-2,5 sm, 

uzunluğu 12-15 sm olan silindrik parçasının uc tərəfləri bir-

birinə paralel olmaqla maili şəkildə kəsilir. Düz dairəvi mail 

silindr şəklində bu budaq parçası qit adlanır. Qit ona görə bu 

formada hazırlanır ki, bu ağac parçası yerdə olanda uc hissələ-

rindən heç olmazsa biri qismən də olsa yer səthindən aralı qal-

sın. Oyunçu əlində tutduğu təxminən 2-3 sm diametri, 1 m-ə 

yaxın uzunluğu olan çubuqla qitin yerdən aralı uc tərəfinə vu-

randa qit yerdən aralanıb havaya qalxır. Qit havada ikən çatdırıb 

həmin çubuqla onu mümkün qədər uzağa vurmaq lazımdır. 

Oyunun prinsipi bundan ibarətdir. 

Oyun iki nəfər və ya iki dəstə-komanda arasında gedir. 

Hər oyunçunun əlində öz çubuğu olur və oyun bir qitlə aparılır. 

Püşklə və ya başqa bir üsulla oyunu başlayan tərəf müəyyən 

olunur. Yerdə diametri 2-2,5 m olan dairə cızılır. Qit dairənin 

içərisinə qoyulur və başlayan tərəf yuxarıda deyildiyi qaydada 

onu daha çox uzağa vurmağa cəhd edir. Qit dairədən kənara 

çıxmasa oyunu digər tərəf başlayır. Qit dairədən kənara vurul-

duqdan sonra «işləyən» tərəf qiti düşdüyü yerdən götürüb əllə 

dairənin içinə atmağa cəhd edir. Bu zaman başlayan tərəf əlin-

dəki çubuqla qitin dairəyə düşməsinə mane ola bilər. Qit dairəyə 

düşərsə oyunçular və ya dəstələr yerlərini dəyişir. Qit dairəyə 

düşməsə, oyunu başlayan tərəf qiti təkrarən dairədən bir az da 
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uzaqlaşdırmağa cəhd edir. Qeyd edək ki, işləyən tərəf qiti ha-

vada tutduğu halda və ya qit dairəyə salındığı halda oyunçular 

yerlərini dəyişirlər, yəni «işləyən» tərəf indi oyunu başlayır. 

Ənzəli. Bu oyunu 4-5 nəfərdən daha çox oğlan uşaqları 

oynayır. Hər hansı üsulla, məsələn xüsusi şeir parçasının heca-

ları ilə oyunçular birincidən başlayaraq sıralanırlar. Belə üsulla 

birinci çıxan oyunçu oyun prosesinə başçılıq edir. Hamar yer 

səthində diametri 2-2,5 m olan dairə çəkilir və sonuncu qalan 

oyunçu dairənin mərkəzində ayaq üstə, lakin beli yerə paralel 

vəziyyətdə bükülmüş, əlləri dizlərində, baş daha çox əyilmiş 

halda bir mövqe tutur – «yatır». Bundan sonra uşaqlar sıralan-

dıqları ardıcıllıqla bir az aralıdan start götürərək «yatana» yaxın-

laşır, «ənzəli» deyərək iki əlini onun belinə toxundurub üstün-

dən tullanırlar. Əllərdən başqa oyunçunun heç bir yeri «yatan»a 

toxunmamalıdır! Birincidən sonrakı oyunçular tullanarkən 

«ənzəli» əvəzinə «mollam dedi» ifadəsini də işlədə bilərlər. 

Hamı tullanandan sonra oyunçular yenidən sıralanırlar. 

Sonrakı tullanışlarda «ikiləri xan əkbəri», «üçdə bir g.. 

vurarlar» deyib, tullananda «yatan»ın arxasına ayağın iç tərəfini 

vurarlar; «dörddə yanbiz (yambız) basarlar (əzərlər)» deyib, 

tullananda «yatan»ın belinə əllərini yox, yumruqlarını qoyarlar; 

«beşdə xanlar taxta çıxar» deyib, tullananda bir hövr (anlığa) 

«yatan»ın belində oturub tez də aşarlar; «altıda əl dəysin ətək 

dəyməsin» deyib, elə atılmaq lazımdır ki, əllərdən başqa heç ye-

rin «yatan»a toxunmasın, kimdə toxunsa, «yatan»ı əvəz edəcək; 

«yeddidə təkəlli» deyib, bir əllə «yatan»ın belinə toxunub atı-

larlar; «səkkizdə papaq qoyarlar» deyib atılarlar, papağı «ya-

tan»ın belindən düşən oyunçu «yatan»ı əvəz edər və s. 

Bundan sonra oyunun «hırnızı» (? – A.G.) mərhələsi baş-

layır ki, bu zaman tullanışlar səs-küylü xor nəğmələri ilə müşa-

yiət olunur. Nəğmələrin sözləri aşağıda verilən iki variantdan 

birindəki kimi seçilir. 



Çeçələ barmağın işığında... 

 379 

I variant 

Ay hırnızı, hırnızı 

Papağın içi qırmızı 

Üç dəfə fırlan vur bizi və s. 

 

     II variant 

    Ay hırnızı, hırnızı 

    … keçi buynuzu 

    Keçi girdi bostana 

    Yedi qovun, qarpızı 

    Bostançı gördü onu 

    Vurub sındırdı qıçın 

    Apardılar həkimə 

    Həkim dedi vəkilə 

    Vəkil dedi nə… 

    Üç dəfə fırlan vur bizi və s. 

 

Tullanmaq bununla bitəndən sonra «yatan» oyunçu dairə-

nin içində üç dəfə fırlanıb dairəni dövrə vuran oyunçuları əlində 

tutduğu papağı ilə, əlindən buraxmamaq şərti ilə, vurmağa cəhd 

edir. Papaqla vurulan oyunçu dairəyə girir və «yatır», dairədə 

olan isə dairədən çıxıb rəhbər (başçı) olur və oyun yenidən 

davam edir. 

Tup-tup. Gümürlülərin tup-tup, amerikanların beysbol ad-

landırdıqları qədim şərq xalq oyunu barədə yuxarıda qismən 

məlumat vermişik. Oyunçular iki dəstəyə bölünür. Oyun bir 

tennis topu ölçüdə topla və onu vurmaq üçün diametri 4-5 sm, 

uzunluğu 1 m-ə qədər olan ağacla oynanılır. Püşklə və ya hər 

hansı başqa yolla topu daxil edən komanda müəyyən olunur. 

Düzən yerdə bir-birindən 50-60 m məsafədə iki paralel cızıq 

çəkilir. Uzaqdan məlum olsun deyə bu xətlərin üzərində bir neçə 

görünən daş qoyula bilər. 

Topu daxil edən dəstənin oyunçuları xətlər arasındakı zo-

laqdan bir tərəfdə zolağın sərhəddində dururlar. O biri dəstənin 
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oyunçuları zolağın içində müxtəlif yerlərdə mövqe tuturlar. 

Zolağın çölündə sərhəddin qırağında münasib bir yerdə oyunu 

başlayan dəstənin bir üzvü ağaca özündən təqribən 2 m məsa-

fədə əlində top olan digər dəstənin bir üzvü ilə üzbəüz durur. 

Aradakı məsafə top ağacla vurularkən oyunçuya xətər yetirmə-

mək üçün saxlanılır. Top elə atılır ki, onu ağacla vurmaq müm-

kün olsun. Burada vuran tərəf topun daha uzağa uçmasında, 

digər tərəf – topu tutan tərəf isə daha az uçmasında maraqlı olur. 

Ona görə də topu verən onu elə atır ki, vurulan top çox uzağa 

uçmasın. Topu vuran tərəf vurulmaq üçün kifayət qədər münasib 

atılan topu vura bilmədikdə komandalar yerini dəyişirlər. Bilə-

rəkdən topu vurulmaq üçün üç dəfə münasib atmayan oyunçu 

həmin oyundan çıxarılır və içəridəki dəstə azlıqda qalır. 

Top vurulandan sonra topu vuran zolağın o biri başına 

qaçıb qayıtmalıdır. İçəridə olan dəstə üzvlərindən kimsə topu 

havada tutarsa, oyunu udmuş olur və komandalar yerini dəyişir. 

Yox, əgər, top yerə düşsə, içəridəki dəstə üzvləri tez onu götü-

rüb zolağı qət etməyə qaçan oyunçunu topla vurmağa cəhd gös-

tərməlidir. Onu ancaq zolağın içində vurmaq olar. Zolaqdan bu 

və ya digər tərəfdə, yəni zolaqdan kənarda vurulmaq hesaba 

alınmır. Bu müddət ərzində topu vuran gedib qayıdıbsa, dəstənin 

digər üzvü topu vurur və oyun bu qayda ilə davam edir. Zolağın 

o biri tərəfinə gedib qayıtmağa macal tapmayan oyunçu orada 

gözləyir və növbəti top zərbəsini gözləyir. Top növbəti dəfə 

vurulan kimi bu tayda qalan oyunçu top vurulan tərəfə qayıda 

bilər. Bu zaman onun topu vuran dəstə üzvü onunla eyni vaxtda 

əks tərəfə qaçır… Oyun bu minvalla top havada tutulana, topu 

vuran oyunçu qaçarkən topla vurulana və ya kimsə topu vura 

bilməyənə kimi davam edir. Bu halların ixtiyari birindən sonra 

dəstələr yerlərini dəyişirlər… Rezin top olmayanda əskidən 

düzəldilmiş topdan istifadə edilirdi… 

Sə sənqi. Gümürlü uşaqlar arasında «sə sənqi» (üç daş) 

oyunu da geniş yayılmışdır. Uşaqlar iki dəstəyə bölünür. Hamar 

yer səthində bir-birindən 30-40 m məsafədə iki paralel cızıq 
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çəkilir. Hər tərəfdə cızıqlar arasındakı zolaqdan çöl tərəfdə bir-

birinin arxasında və bir-birindən təqribən 1 metr məsafədə üç 

plitə şəklində hamar daş dikinə qoyulur. Daşların qalınlığı 5-6 

sm ola bilər. Daşlar zolağın sərhəddi olan paralel xətlərə perpen-

dikulyar bir düz xətt üzərində düzülür. Püşklə hansı komandanın 

oyunu başlayacağı müəyyən olunur. Hər komanda zolaqdan 

xaricdə «öz» daşlarının yanında durur. Oyunu başlayan koman-

danın oyunçuları kiçik daşlarla və hərə bir dəfə atmaqla üzbəüz  

duran rəqib daşlarını vurub yıxmağa cəhd göstərir. Bu proses 

qumbara ilə rəqib hədəflərini sərrast vurmağa çalışmağı xatırla-

dır. Hər üç daş vurularsa, uduzan komandanın oyunçuları gəlib 

qalibləri bellərinə alıb zolağın o biri tərəfinə aparırlar və beləlik-

lə də yerlərini dəyişirlər. Oyun yenidən başlanır. İndi oyunu baş-

lamaq növbəsi ikinci komandanın olur. 

Əgər birinci halda hamı daş atandan sonra ayaq üstə qalan 

rəqib daşı qalarsa, daşları vurmaq növbəsi ikinci komandaya ke-

çir və beləcə, komandalardan birinin bütün daşları vuruluncaya 

qədər oyun davam edir. 

PüĢkül-püĢkül və ya çala-çala. Bu oyunu adətən yaz və 

yayda qoyun-quzu otardıqları yerlərdə oğlan uşaqları oynayırlar. 

Bardaş qurub çöldə dairəvi otururlar və hər kəs qarşısında dairə 

boyunca diametri 10-15 sm, dərinliyi 5-6 sm olan eyni sayda    

(2 və ya 3) çala qazır. Hər çalaya diametri 1,5 sm-ə yaxın olan 

eyni sayda (8, 10 və ya 12) yumru daşlar yığılır. Qeyd edək ki, 

oyunçuların sayından asılı olaraq, çalaların və çalaya qoyulan 

daşların sayında dəyişiklik aparmaq olar. Oyunçuların sayı çox 

olduqca sadaladıqlarımızı azaltmaq olar. Ərazidə xırda daşlar 

tapmaq çətin olduqda, onları qurumuş qoyun qığı (püşkül) ilə 

əvəz etmək olar. 

Məlum üsullarla kimin oyuna başlayacağı və sonrakı 

oyunçunun hansı olacağı istiqamət müəyyən olunur. Belə istiqa-

mət adətən saat əqrəbinin əks istiqaməti seçilir. Oyunu başlayan 

oyunçu çalalarından birindəki «daş»ları dairə boyunca seçilmiş 

müsbət istiqamətdə hər çalaya bir «daş» salmaqla paylayır. 
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«Daş» salınan hansı çalada cüt sayda daş olarsa, daş paylayan 

oyunçu onları udmuş olur və onları götürüb uduşları üçün qazı-

dığı xüsusi çalaya-banka yığır. Paylanan daşlar banklara salın-

mır. Sonra dairə boyunca həmin istiqamətdə birincidən sonrakı 

oyunçu öz çalalarından birindəki (seçim sərbəstdir) daşlarını 

həmin istiqamətdə paylayır və daş düşən çalalardan hansında 

onların sayı cüt olarsa, onları udmuş olur və götürüb öz bankına 

yığır. Oyun bu qayda ilə davam edir. Bir dövrədən sonra bankın-

da ən az daşı olan və ya bankı boş olan oyunçu oyun müddətin-

də uzaqlaşan qoyun-quzunu qaytarmağa gedir. Daha sonra oyun 

bərabər paylanmış daşlarla yenidən başlayır. 

Qeyd edək ki, hansı çaladan daşlarının paylanmasına baş-

lanması sərbəstliyinin verilməsi əslində oyunçunun o ehtimalına 

hesablanmışdır ki, daha çox daş udmaq imkanı əldə etmiş olur. 

Burada adi dəqiq hesabdan başqa, ehtimalın doğruluğunu duy-

maq, dürüst müəyyən etmək fəhmi də xüsusi rol oynayır və 

inkişaf etmiş olur. Bu intellektual oyun Gümürlü oğlanların ən 

sevimli oyunlarından biridir. 

Əlavə edim ki, «çala-çala» adlanan daha bir oyun da oyna-

yardıq. Rezin top olmayanda əskidən top düzəldərdik. Yadım-

dadır ki, yerdə həmin o topu salmaq üçün xüsusi çala qazardıq. 

Topu həmin çalaya salan qalib hesab olunardı. Amerikalıların 

qolf adlandırdıqları oyunun qaydaları tamamilə bizim oynadı-

ğımız və bu qaydaları unutduğum həmin «çala-çala» oyunu ilə 

tamamilə üst-üstə düşür. Yeri gəlmişkən, amerikanların «Polo» 

adlandırdıqları oyun da bizim çovqan oyunundan başqa yeni bir 

şey deyildir. 

Bir ayaq üstündə yarıĢ və ya xoruz-xoruz döyüĢü. 

Düzən yerdə diametri 3-4 m olan dairə çəkilir. Yarışan iki oyun-

çu dairəyə daxil olur. Qaydaya görə oyunçular bir ayaq üstündə 

yarışmalıdırlar. Yarış zamanı yumruqlar sinəyə sıxılmalıdır ki, 

istifadə olunmasın. Əllə dizdən bükülən ayağı tutub saxlamaq 

olar. Bir ayağı dizdən büküb yerdən aralayan oyunçular dairənin 

kənarında, lakin içində, üzbəüz mövqe tutub start vəziyyətini 
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alırlar. Start verilən kimi onlar, xoruz döyüşündə olduğu kimi, 

bir-birinə həmlə edir və ancaq qolu bükülmüş çiyini ilə rəqibinin 

üstünə gəlir. Zərbələr ancaq çiyinə vurulmalıdır. Yarış ardıcıl 

zərbələrdən sonra oyunçulardan birinin büdrəyib ikinci ayağı da 

yerə dəyənə, onlardan biri yıxılana və ya dairədən kənara atılana 

kimi davam edir. Oyun zamanı zərbədən qaçıb rəqibin müvazi-

nətini itirməsindən ustalıqla istifadə etmək olar. 

Oyun, məhz düzən yerdə, dairə ilə ona görə məhdudlaşdı-

rılır ki, çala-çuxur, dərə-təpə yerlərdə büdrəyib və ya kənar 

şəxsə və hər hansı əşyaya toxunub yıxılmaqla, hündür yerdən 

aşmaqla oyunçuların zədə almasının qarşısı alınsın. Yarış dö-

zümlülük, güc və sərrastlıq formalaşdırır. 

Könüllü və ya təhriklə güləĢ. Gümürlü kişilərin yaşlı və 

orta nəslinin nümayəndələrinin kənd içində oynayan uşaqlara 

yaxınlaşanda digər yarış və oyunlarla bərabər nədənsə çox vaxt 

onlar arasında güləş yarışı təşkil etməyə meyilli olduqları xüsusi 

maraq doğurur. Uşaqlar da buna adətkərdə idi.  

Növbə ilə daha kiçik yaş qruplarından başlayaraq yaş və 

fiziki imkanları bərabər olan iki nəfəri seçər və güləşməyi təklif, 

hələ bir az da dəqiq desək, təhrik edirdilər. Nadir hallarda kimsə 

güləşmək istəməsəydi, onu təhrik etmək üçün rəqibini yaxınla-

şıb barmağını burnuna toxundurmağa sövq edərdilər. Burnuna 

barmaq toxunan «oyunçu» qorxub uduzmuş hesab olunurdu və 

bu böyük «biabırçılıq» hesab olunurdu. Ona görə də burnuna 

barmağın toxunmağına yol verməmək üçün oyunçu müqavimət 

göstərməyə məcbur olurdu. Son nəticədə bu da əlbəyaxaya və 

beləliklə, mübarizəyə – güləşməyə, başqa sözlə, təhrikçilərin 

istəyinə gətirib çıxarırdı. 

Nəticəsindən asılı olmayaraq, uşaqların bir-birinə kin sax-

lamaması üçün, onları əl verib görüşdürürdülər. Onlar hökmən 

qucaqlaşmalı idilər. 

Belə yarışlar uşaqların fiziki inkişafında xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir, cəsarət, qorxmazlıq, fəndgirlik, mərdlik tərbiyə edir, 
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qorxaqlığın tərgidilməsində, dostluq, mehribanlıq hissinin aşı-

lanmasında əvəzsiz rol oynayırdı. 

Futbol. Bu oyunu kəndə, demək olar ki, XX əsrin 70-ci 

illərinin sonlarında mənim yaşıdlarım tələbə vaxtlarımızda gə-

tirmişik. Yaxşı yadımdadır, kənddə toy var idi, səhv etmirəmsə, 

Seyidşah Əlipaşa oğlunun toyu idi. Bakıda və ətraf rayonlarda 

yaşayan və oxuyan Gömürlülərdən olan cavanlar da bu toya gəl-

mişdilər. Axşam çağı kəndin üst tərəfindəki düzənlərdən (bə 

bunha) birində futbol oynamağa qalxdıq. Kənd uşaqları hələ 

oyunla az tanış olduqlarından əsasən şəhərdə oxuyub yayda kən-

də gələn uşaqlar oynayır, qalanlar kənardan tamaşaçı kimi ehti-

rasla azərkeşlik edirdilər. 7-8 nəfər oyunçu yığışdı. Belə hallada, 

adətən, iki nəfər kapitan seçilir, digərləri çöp atmaqla iki koman-

daya bölünürdü. Bu dəfə belə olmadı. Söhbət, Muradxan, Nəcəf 

və adını bilmədiyim bir tələbə oğlan qohum-əqrəba (!) olmaları 

baxımından səmtləşdilər. Mən, Balaxan, Behbud isə məcburən 

bir tərəfdə qaldıq. Biz onlardan yaşca da, görkəmcə də kiçik 

idik, üstəlik, Behbud məktəbli idi və 4-cü oyunçumuz da çatmır-

dı. Ona görə də çox kiçik məktəbli olan Osmana qapıda durmağı 

tapşırmağa məcbur olduq. Onu zərbələrdən də qorumalı idik. 

Çətin vəziyyətdə olduğumuzu başa düşürdük, amma belə seçim 

bizə toxunmuşdu və uduzmaq istəmirdik. Belə aşkar gücə qarşı 

bir yol tapmalı idik. Fənd işlətmək və sistem yaratmaq lazım idi. 

Behbuda qabaqda oynamağı və ona ötürülən hər topu qapıya 

tərəf vurmağı tapşırdıq. Qapıçı peşəkar deyil, topların əksəriyyə-

ti qapıdan keçməli idi. Mən arxada oynayırdım ki, həm qapını, 

həm də Osmanı qoruyum. O, çox balaca idi. Fərdi oyunu bir kə-

nara qoyduq, Balaxanla əlimizə keçən hər topu Behbuda ötürür-

dük. Bununla da həm də gücümüzü qoruyurduq. 

Bu möhtəşəm oyunun tamaşasına toydan böyüklər də gəl-

mişdi. Dörd tərəfimiz tamaşaçı və hay-küylə dolu idi. Bu oyu-

nun şahidi olanlarla hər rastlaşanda onun dinamikasından və 

prinsipiallığından neçə illər keçəndən sonra da ağızdolusu danı-

şılır. Balaca Osmanın fəhmi və fərasəti hesabına baxımlı bu 
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oyundan sonra tamaşaçılar da, rəqiblərimiz də bizi alqışlayırdı-

lar. Biz isə onu qucaqlayıb alnından öpdük… Futbolu beləcə 

kəndə gətirdik… 

Kənddə futbol oyunları zamanı oyunçu çatmayanda bu 

oyunların daimi və ən emosional azarkeşi, yaşca bizdən xeyli 

böyük olan Abimüslüm dostumuzu da oyuna daxil edərdik. 

Abimüslüm də topu vuranda başındakı təsək bir yana düşərdi, 

top qeyri-müəyyən tərəfə dığırlanardı, qaloş isə tamam başqa 

səmtə uçardı... Qapıya da hərdən vurduğu top əvəzinə elə bu 

qaloşu girərdi... Di gəl indi bunları bir yerə yığ... Bu da oyuna 

gülməli-məzəli bir fasilə ovqatı qatardı... Hamı gülməkdən 

uğunub gedərdi... 

Belə parlaq xatirələr yaddaşlarımızda əbədi təbəssümlə 

məskunlaşardı... 

«Çarsənqi» (dörd daĢ deməkdir) və ya «çırtma-

çırtma». 

«Çarsənqi» adı çahar+sənq ifadələrindən alınmışdır və 

«dörd daş» deməkdir. 

Diametri 2-2,5 sm-lik yumru, bir böyüklükdə dörd daşla 

adətən otaqda palazın üstündə oynanılır. Oyunçuların sayı adə-

tən iki, nadir hallarda üç nəfər də ola bilər. Püşklə və ya hər 

hansı başqa yolla kimin oyunu başlayacağı müəyyən olunur. 

Daşlar ovuca yığılır və döşəmənin üstünə atılır. Burada iki halı 

gözləmək lazımdır: 1) daşlar elə düşməlidir ki, çeçələ barmağın 

ucunu döşəməyə toxundurmaqla ixtiyari ikisinin arasından 

keçirmək mümkün olsun; 2) daşlar çox uzağa səpələnməsin, əks 

halda onları bir-birinə sərrast vurmaq çətinləşəcək. 1-ci hal baş 

verəndə oyunu davam etdirmək növbəsi sonrakı oyunçuya keçir. 

2-ci halda oyunu aparan oyunçu öz işini asanlaşdırmış və ya 

çətinləşdirmiş olur. 

Daşlar 1-ci şərti ödəməklə atılandan sonra adətən baş və 

orta barmağın köməyi ilə oyunçu özü üçün münasib bildiyi daşla 

onu çırtma ilə vurmaqla bir və ya iki və ya hətta üç daşı vurma-

ğa çalışır. Bu zaman bir daş vurularsa 10 xal, iki daş vurularsa 
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100 xal, qalan hər üç daş vurularsa 1000 xal qazanmış olar (10-

un 1-ci, 2-ci, 3-cü qüvvətləri!). Vurulan daş bir daşa dəyərsə, 

növbəti zərbə ilə digər cüt bir-birinə vurulur. Bu zaman 20 xal 

qazanılır və həmin oyunçu yenidən başlayır.  1-ci şərt pozulana 

və ya zərbə boşa çıxana kimi oyunu birinci oyunçu davam etdi-

rir. Bu iki haldan biri baş verərsə, oyunu ikinci oyunçu başlayır. 

Oyun əvvəlcədən müəyyən olunmuş xallar toplanana qədər 

davam etdirilir. Bu hədd 2000, 3000 və s. qədər ola bilər.  

Udan oyunçu uduzanın alnına bir neçə çırtma vurur və bu 

onun mükafatı, uduzanın isə cəzası olur. 

Bu oyun qabiliyyəti və sərrastlığı formalaşdırır. 

Bu oyun daha çox oğlan uşaqları arasında dəbdədir. Bu-

nunla belə qızlar da oynaya bilər. 

«Parsənqi». Bu ad «Pənc sənqi» ifadəsinin sadələşməsi və 

bəlkə də «çarsənqi» ilə həmahəng səsləndirilməsi ilə izah edilə 

bilər. «Beş daş» deməkdir. «Çarsənqi» oyunundakı kimi bir 

böyüklükdə beş yumru daşla oynanılır. Burada oyunçuların sayı 

daha çox ola bilər. Oyunu başlamaq növbəsi və ardıcıllığı müəy-

yən edilir. Oyunçular üz-üzə dairə qurub otururlar. 

Daşlar ovuca yığılır və oyun meydançasına atılır. Bu 

oyunda da «çarsənqi»dəki şərtlər ödənilməlidir. Daşlar normal 

atılmış 1-ci şərti ödəyirsə, oyunçu özü üçün münasib bildiyi bir 

daşı ovcuna alır və onu yuxarı atıb yerdəki daşlardan birini gö-

türür və yuxarı atdığı daşı yerə düşməmiş ovcunda tutur. Bu 

qayda ilə digər üç daşı da bir-bir götürür. Bu zaman hər götür-

düyü daşı kənara da qoymaq olar, ustalığından asılı olaraq ov-

cunda da saxlaya bilər. Daşın nə qədər yuxarı atılması yerdəki 

daşı çatdırıb ovuca götürə bilmək müddəti ilə tənzimlənir. Bu 

xüsusi fəhm, ustalıq və vərdişlə formalaşır. 

Bir-bir götürmə başa çatandan sonra daşlar yenə meydana 

atılır, yuxarı atılacaq daş ovuca götürülür. Oyun həmin qaydada 

daşları iki-iki götürməklə davam etdirilir. Sonra daşın üçü bir 

dəfəyə, qalan biri bir dəfəyə götürülür. Bəzən tək qalan daşı gö-
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türməmək də olar. Daha sonra daşın dördünü də bir dəfəyə gö-

türmək lazımdır. Oyunu uğurla başa çatdıran qalib hesab olunur. 

Daşlar meydana atılanda ixtiyari ikisinin arasından çeçələ 

barmağın keçməməsi, yuxarı atılmış daşı tuta bilməmək, yerdən 

götürüləcək daşlardan fərqli daşa toxunmaq, nəzərdə tutulmuş 

saydan az daş götürmək və ya daşları götürə bilməmək halların-

dan ixtiyari biri baş verərsə, oyunu davam etdirmək növbəsi 

sonrakı oyunçuya keçir və sonda uduzan oyunçu müəyyən edilə-

nə qədər oyun davam etdirilir. 

Uduzmuş hesab edilən oyunçular öz «bədii yaradıcılığını» 

nümayiş etdirməlidir: şeir söyləməli, mahnı oxumalı, rəqs etməli 

və ya necə deyərlər, başqa «cəzalar» almalıdır. 

Bu oyun daha çox qızlar arasında dəbdədir. Bununla belə, 

oğlanlar da oynaya bilər. Uzun qış gecələrinin sevimli əyləncə-

sidir. Məharət, zövq, bədii yaradıcılıq formalaşdırır. 

...Daha bir oyundan fraqmentləri xatırlayıram. Xəşilzənə 

(üçayaqlı budaq şaxı) oxşar bir budaq parçasından istifadə edər-

dik. Sonra uzaqdan atdığımız çubuqla onu vurub yıxardıq. Oyu-

nun davamı və təfərrüatını xatırlamıram.  

Bu sadaladıqlarımızdan başqa, Gümürlü oğlan uşaqları 

qoyun aşıqları ilə aşıq-aşıq, kibrit qutusu və ya aşıq ilə xan-

vəzir, lopavurdu, qızlar isə ipdən tullandı, üzük gizlətdi, qaçdı-

tutdu və s. oyunlarda iştirak edirlər. 

Kələ Gümürdə stolüstü intellektual oyunlardan domino, 

nərd, Gümürlülərin təbirincə şeş-beş, dama, nadir hallarda şah-

mat, hərdənbir və xəlvəti isə, loto və poker kimi azartlı oyunları 

oynayardılar. 
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QayıdıĢa köklənən epiloq: yeni Gümürlüyə xitabən 

  

Gəldim… Unudulmuş yurd yerlərinin həsrət baxışları içi-

mi oyum-oyum oydu, məni məndən aldı… Ot basmış cığırlarda 

ləpir izləri itmişdi… Söndürülmüş ocaqlarda közərən işartılar 

sanki buz bağlamışdı… Qapıların paslanmış cəftələri də sökül-

müşdü. Pərdilərin lolu (nənni) asılmış halqaları toz-torpaq içində 

paslanıb ovulmuşdu… Bir küncə atılmış cəhrə iyi, dəf tağalağı... 

Qut bulağı axtardım… Axtardım ki, paklığı qarşısında dizi 

yerə atıb, dodağımla üzündən öpüm, suyundan içim. Kol-kos 

basmışdı hər yanını… Ot biçən dəryaz öz itiliyi ilə parıldamırdı, 

elə bil toxunsan ovulacaqdı… Dəhnənin dəyirman daşları çayın 

sel gətirən daşları ilə baş-başa idi… 

Unudulmuş el adətlərini soraqladım…, izləri itmiş dəyər-

ləri axtardım…, tapmadım, xalçaların solmuş rəngləri göz 

qamaşdırmadı… 

Hanı şairin, şeirində vəsf edə səni, hanı sənətkarın, sənə-

tinə köçürə səni, hanı nəğməkarın, nəğmələrində harayını çəkə, 

hanı səni yenidən doğuran elin-oban, Kələ Gümür? Bu hal sənə 

yaraşmır, heç yaraşmır… Oğlun-qızınmı tükəndi, yoxsa el-oba 

təəssübü çəkənlərin bitdi, qurtardı? Hanı Kələ Gümür, hanı Kələ 

Gümürlülər? 

...Arxaya boylandım. Ləpirimdə əzdiyim körpə-kövrək 

çiçəklərə ilk dəfə hayıfım gəlmədi. Onların yenidən qalxmasını 

istəmədim... Gənc dostum, Yeni Gümürlü! İstəmədim, ona görə 

ki, ləpir izlərimdə sənin də ləpir izlərin düşsün. Və bu izlər 

rizlərə, cığırlara, yollara çevrilsin. Körpə-kövrək çiçəklər qaynar 

həyatdan xəbər verən bu yolların kənarlarından boy atsın, boy-

lansın, qalxsın, inşallah... 

Kələ Gümürlə bağlı qaldırdığım təkliflərin hər biri ayrıca 

elmi-tədqiqat işinin predmeti və obyekti ola bilər. Onların araş-

dırılması, gənc dostum – Yeni Gümürlü, sənin öhdənə düşür. 

Bunları reallaşdırmaq üçün içində bir azca el-oba təəssüb-



Çeçələ barmağın işığında... 

 389 

keşliyinin, bir də şərəfli axtarışlar üçün zəhmətkeşliyinin olması 

vacibdir. Bu iş Sənə ancaq başucalığı gətirəcək... 

Gümürlü olmağı ilə qürur duyanlar! Tarixi keçmişimizi 

biz çiynimizdə tarixi sabahımıza daşımasaq, sabahımız dünəni-

mizdən xəbərsiz qalacaq. Buna yol vermək olmaz! Bu, bizim 

payımıza düşüb, biz onu şərəflə başa çatdırmağa borcluyuq, 

Gümür qarşısında, Gümürlülər qarşısında! Çünki kiçik vətəni 

olmayan Böyük Azərbaycanın da qədrini bilməz. 

Hesab edirik ki, Kələ Gümürün bu günlərə kimi qoruyub 

saxlaya bildiyimiz mövcud etnik maddi-mənəvi dəyərlərini, 

dörd (?) əsrə yaxın tarixi yolunda salıb itirdiklərimiz kimi 

itirməmək üçün Gümürlü sabahların gerçəkləşməsi arzusu ilə… 

hər birimiz əlimizdən gələni etməyə borcluyuq... 

Əziz oxucum! Yəqin hiss edirsən ki, mən Gümürün xoş 

gələcəyi barədə tam nikbinlik, arxayınlıq və əminliklə danışı-

ram. Bilirsənmi, bu hiss ondan qaynaqlanır ki, ulu babalarımızın 

Gümür torpaqlarına gəlib çıxmağının adi bir təsadüf olmadığına 

bütün varlığımla inanıram. Bu ilahi bir missiyadır! Onlara Allah 

tərəfindən verilən kəramətlər kimi! Belə missiyalar yarımçıq 

qalmaq üçün verilmir sevimli bəndələrinə. Bu, əbədi olur! Bax, 

buna görə də Gümürün qayıdışına inam... ehkamdır!.. 

…Kələ Gümürə bu səyahətim müddətində, bu ocağın ruhu 

kimi, onun səmasının ənginliklərində bir qartal başımın üstündə 

pərvaz edirdi, məni müşayiət edirmiş kimi. Səyahətimin sonun-

da Dəhnədən çıxıb, Si Daharın arasından keçib Siyəzənə aparan 

yolla bu torpaqlardan müvəqqəti ayrılanda... bura köçməyi 

qərara aldım. Elə bu fikirlərlə Si Daharın ən dar keçid yerində 

çayın içində başımı qaldırıb bu yerlərin aydın səmasına bir də 

boylandım. Başımın üzərində səmada indi artıq bir cüt qartal 

pərvaz edirdi… Bunu Gümürün xoş günlərinin qayıdacağına 

ilahi bir işarə, bir rəmz, bir nişanə kimi qəbul etdim… Bu yer-

lərdə yeni həyatın təməlini qoyacaq yeni Gümürlülərin rəmzi idi 

bu qoşa qartal… 
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  Raci, mən ki, ahəstə səbr edirəm, 

  Bəs niyə bitmir intizarı Gümürün. 

  Alimşah, səbrinə qibtə edirəm, 

  Yəqin gələr növbaharı Gümürün… 
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Hissəmizin sevimlisi 

 

Hissəmizdə Alimşah Teymurova hamı hörmət edir. O, 

intizamlılığı və işgüzarlığı ilə təkcə əsgər yoldaşlarının deyil, 

komandirlərinin də rəğbətini qazanmışdır. Alimşah bütün tapşı-

rıqların öhdəsindən bacarıqla gəlir, məşğələlərdə yüksək fəallıq 

göstərir. 

A.Teymurov boş vaxtlarını da səmərəli keçirməyi bacarır. 

Onu ya kitabxanada, ya Lenin otağında, ya da idman meydança-

sında görmək olar. O, ədəbiyyat və idman həvəskarıdır. Hissə-

mizin şahmat və futbol üzrə yığma komandalarının ən fəal üzvü 

olan Alimşah, keçirilən ədəbi-bədii axşamlarda Azərbaycan və 

rus dillərində şeirlər deyir. 

O, vaxtının çoxunu öz sevimli peşəsinə – riyaziyyata həsr 

edir. Axı, Alimşah riyaziyyat müəllimidir. 

Çox keçməz ki, onu yenə məktəbdə, sinif otaqlarında gö-

rərsiniz. Gəlin, Alimşaha hərbi xidmətdə və şərəfli müəllimlik 

peşəsində ən böyük müvəffəqiyyətlər arzulayaq (74). 

 

     Kamran SƏLĠMZADƏ 

 

       N. hissəsi, 1973  
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Поэзия «скучных» чисел 

 

Раздается звонок. Коридоры школы мгновенно пусте-

ют. В класс входит худощавый, аккуратно одетый молодой 

учитель, и взгляды детей устремляются к нему. Вихрастый, 

запыхавшийся мальчуган на задней парте возится с замком 

видавшего виды портфеля. Потом достает лист бумаги и 

начинает выводить контур космического корабля. Недори-

совав, он мечтательно заглядывает в окно. Со школьной 

площадки доносятся веселый гомон и гулкие удары по мя-

чу. Учитель, перехватив этот взгляд, улыбается краешками 

губ и продолжает рассказывать о том, как известному мате-

матику сообщили, что его ученик стал поэтом. 

- Я так и думал, - отвечает ученый. – Для математики у 

него не хватало воображения. 

Вихрастый мальчуган продолжает смотреть в окно, но 

уже его внимание дробится между футболом и математи-

кой. Он невольно озадачен ответом ученого. Какое же тут 

воображение, думает он. «Пифагоровы штаны на все сторо-

ны равны». Все ясно. Дважды два – четыре. Поклоннику 

футбола становится весело. Искусственный спутник на бу-

маге превращается в кожаный мяч, а антенны воссоздают 

ощущение ветра. 

Алимшах-муаллим (так они зовут учителя) рассказы-

вает еще об одной легенде: как изобретателю шахмат древ-

ний правитель предложил любую награду, и тот попросил 

ему дать зерна пшеницы, соответственно числу клеток на 

шахматной доске, с каждой новой клеткой удваивая их чис-

ло. Оказалось… Гул изумления пронесся по классу, пере-

крыв шум матча за окном. Да, оказалось, что требуемого ко-

личества зерна хватило бы, чтобы покрыть всю Землю поч-

ти сантиметровым слоем. Оказалось, что космические ко-

рабли нельзя построить без знания математики. И клавиату-

ра фортепиано, и звукоряд тара – все подчиняется числовым 
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соотношениям. Ох, эти вездесущие цифры! Даже полет фут-

больного мяча можно заранее вычислить. 

Алимшах-муаллим попал в точку, или он это нарочно 

говорит? Заметил, что вихрастый ученик на последней пар-

те рисует? 

Звенит звонок… Осыпаются листы календаря. Сколь-

ко их уже улетело – за четыре месяца нового учебного года. 

За семь лет учительствования… 

Алимшах Теймуров на миг задумывается, вспоминает 

себя – такого же угловатого, худенького подростка, как этот 

вихрастый мечтатель на последней парте. И невдомек ни-

кому из них, что он, их учитель, когда-то хотел стать писа-

телем. Да и сейчас пишет. Придет домой, проверит кон-

трольные и засядет за неоконченный рассказ. Нет, сегодня 

не получится. Надо прочитать лекцию коллегам, - ведь он 

лектор райкома комсомола. Потом… школьное методобъе-

динение должно выпустить очередной бюллетень. Нет, рас-

сказ подождет. Алимшах возвращается мысленно в свою 

школьную юность. И видит, как в класс входит Юсиф Ку-

лиев, их математик. 

Да, пожалуй, с него все и началось. Как он умел зара-

жать нас любовью к предмету. Наверное, потому, что лю-

бил свое дело. Потом школа юных математиков при АПИ 

им. В.И.Ленина. Вступительные экзамены. Теперь у него 

самого есть питомцы. Это немножко непривычно: тебе два-

дцать девять лет, а твоя бывшая ученица Гюляра Ильясова 

учительствует в Дивичинской школе, Нурия Джафарова 

учится на втором курсе мехмата, Рафик Нариманов – в ин-

женерно-строительном институте. 

Алимшах с гордостью (вообще-то, на людях он ее не 

выкажет, а так, в душе гордится) думает о шести своих уче-

никах из 30-й бакинской школы – все разом, в один год по-

ступили на один и тот же факультет института нефти и хи-
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мии.

 Жаль было расставаться с 30-й – за четыре года при-

кипел сердцем… 

В том, что он выбрал именно школу № 115 Кировско-

го района, немалую роль сыграл ее коллектив. Да и школа 

хорошая, кругом зелень, чинары, елки, площадка, в классах 

чистота, а главное – обстановка в школе, тон отношений в 

коллективе. Отсюда и успехи. Выпускник ее Эльман Над-

жафов, например, уже студент МАИ. И хотя Алимшах не 

успел застать Эльмана, он не без профессиональной при-

страстности думает: математик! В МАИ без глубокого ма-

тематического багажа нечего делать… 

У Алимшаха Теймурова – заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, молодого коммуниста, не-

давно награжденного знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему учите-

лю-комсомольцу», сейчас горячая пора. Везде – в библиоте-

ке, в классах, в кружках – ребята готовятся к встрече Ново-

го года. Стенгазеты, стенды, плакаты, сценарии новогодних 

праздников – все это дело их рук. Казалось бы, математика 

должна здесь отойти на второй план. Нет же! Цифры умеют 

говорить, восхищать, окрылять. В них слышится ритм вре-

мени (93). 

             

Ф.САДЫХОВ 

                 

Баку, 1977 

 

 

 

 

                                                 
       

Redaktordan: haqqında söhbət gedən 6 məzun Alimşah müəllimin 

Siyəzən şəhər 2 №-li orta məktəbində şagirdləri olmuşlar.  
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«VƏTƏNDAġ OLMAQ ĠSTƏYĠRƏM …» 
 

  Maraqlı arzudur, deyilmi? Qəribə də görünə bilər çoxuna. 

Etiraf edək ki, dəbdə olan arzu deyil, o mənada ki, sözü ilə əməli 

bir olmaq unudulmaqda olan dəyərlər sırasındadır. İndi az qala 

hər kəs «yaxşı kişilərdən» olmağın hayındadır, vətəndaşlıq hissi 

hüquqlar üçün yada düşür, vəzifə kimi belə hissləri yada salmaq 

«sərf eləmir». 

 Bir təsadüfün tanış etdiyi bir insanın, bir ziyalının işıqlı 

arzularla yaşadığını görəndə, bu nigaran bədbinlik «gözümdən 

düşüb» və inanmışam ki, həyatın «boz rəngi» də yarasa kimidir 

– işıqdan, işıqlı arzulardan qorxur. Elə «bu boz rəngin dizini 

qatlayanlardan» olduğu üçün qəlbimdə təkrar-təkrar «çox sağ 

olun» demişəm bu insana. Heç vaxt dilə gətirmədiyim minnət-

darlığın nə vaxtsa yazıya çevriləcəyinə əmin idim. 

 

*  *  * 

 

Alimşah  Teymurlu ilə ara-sıra «ayaqüstü söhbətlər» 

məndə bir QUBALI obrazını yeni cizgilərlə zənginləşdirib. 

AZƏRBAYCANLI sözünün çəkisini artırıb və bu iki söz bir 

ZİYALI düşüncəsində tamamlanıb. Bu sətirləri yaza-yaza 

müəllifini unutduğum fikrə köklənirəm. «Siz özünüz haqqında 

nə düşünürsünüzsə, o deyil, nəyin barəsində düşünürsünüzsə, 

osunuz». 

«Atam çox  istəyirdi ki, təhsil alım. Bu fədakar insan, 

bunun üçün lazım gəlsə, gözünün ziyasını verməyə hazır idi və 

tanıyanlar bilirdi ki, o bunu etmək iqtidarındadır. Bu istəyin işığı 

ilə yola çıxdım …». Alimşah Teymurlu belə deyir, əlavə etmək 

qalır ki, YOL Gümür-Dəhnə kəndindən başlamışdı. Bakıdakı 30 

nömrəli məktəbin gümüş medallı məzunu seçimini çoxdan 

etmişdi. «Gənc riyaziyyatçılar məktəbi»nin auditoriyasından Pe-

daqoji institutun (indi Universitetin) auditoriyasına keçməyə 

ixtisas imtahanlarından «əla» qiymət kifayət etdi. 
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Siyəzən şəhər 2 №-li məktəbdə iki illik müəllimlik fəaliyyə-

ti o vaxt Azərbaycan təhsili sahəsində nadir hadisə kimi qeyd 

olundu – bir sinifdən 6 nəfər şagirdi Neft-Kimya İnstitutunun bir 

qrupunda tələbə oldu. 267 №-li məktəbdə iki il saathesabı riyaziy-

yat dərsi apardığı buraxılış sinfinin məzunlarının hamılıqla əsasən 

texniki ali məktəblərə qəbul olunması da nadir faktlardandır. 

Sonra əsgəri borcunu verdi: Qarabağı, Naxçıvanı belə 

yazdı yaddaşına. Bu da doğma məktəb. 30 nömrəli məktəbin 

müəllimi Alimşah Teymurlu ittifaq üzrə «ilin ən yaxşı müəl-

limi» kimi ÜİLKGİ-nin «Fəxri Nişanı»na layiq görüldü. O 

vaxtın dəyərləri zəhmətin qiymətinin sevincini yaşamağın çox 

yolunu keçirdi və yaxşı işləyənlə «sürünüb baş girləyənlərin» 

fərqini görüb-göstərirdi. «Avrora» kreyserində şəkil çəkdirmək 

də hər kəsə qismət olmurdu… 

Bunlar ali məktəbdə müəllim, dosent olmağa gedən yolun 

pillələri idi. Aspirantura dövründə həyatın ilk zərbəsini dadanda 

içində yetişən Şəxsiyyət köməyi oldu. SSRİ Ali Attestasiya ko-

missiyası namizədlik dissertasiyanı siyasi motivlərə «əsaslanıb» 

ləğv etmək qərarına gəlir. 

Gənc aspirant, ona baha başa gəlsə də, bu sözlərlə qələbə 

çala bildi: «İştirak edənlərin əksəriyyəti həmin rejimin akade-

mikləridir. Onların bütün elmi titullarını  ləğv edin, başa çat-

mamış bir aspirant üçün bu, ağır itki olmaz. Əks halda, ittiham-

larda heç bir məntiq görmürəm!». 

«Anamın bir sözü məni o sarsıntının ağırlığından qurtardı: 

«Oğul, sən oradan sevinə-sevinə çıxa bilərdin, ancaq, Allah 

eləməmiş, yolda bir qəza ola bilərdi. Onda necə olacaqdı?» Elə 

bil ayıldım və bu sözlər bütün sonrakı həyatımda mənim üçün 

müvazinət dəstəyi  oldu …». 
  

*  *  * 
 

Pedaqoji elmlər namizədi Alimşah Teymurlu Azərbaycan 

milli məktəbi üçün «Həndəsə-7» dərsliyinin (2000-ci il), ixtisası 

ilə bağlı 40-dan artıq elmi işin müəllifidir. 
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Özünün dediyi kimi, «dostu Səyyaf İsmayılovun məslə-

həti, eloğlusu Vahid Əhmədovun təqdimatı ilə mərkəzi idarələ-

rin birində məmur işləyən» Alimşah müəllim özünü müəllim 

kimi təsəvvür və təqdim edir. Çox sevdiyi sənətindən ayrılmağı 

ağlına gətirə bilmədiyindən Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminari-

yasında mühazirə oxuyur. Bəs Pedaqoji Universitet? «Başqa 

müəssisədə işlədiyinə görə» oradan gedib. Motiv isə başqa olub: 

O, pedaqoq adına, müəllimlik şərəfinə xəyanət edə bilməyib! 

«Amma hər halda məni belə yüksək qiymətləndirənlərə 

təşəkkür edirəm, hərçənd onlar bunu Mənim Ləyaqətimi qoru-

maq üçün deyil, öz «mənafelərinə» görə ediblər». 

Qaldı ki, bir alim kimi fəaliyyətinə, dərsliklər üzərində da-

vam edən işlər, yeni elmi-pedaqoji axtarışlar… Nazirlər Kabine-

tində məsul olduğu vəzifənin tələb etdiyi gündəlik fəaliyyətin iş-

güzar ovqatı onları heç də unutdurmur. Ona görə ki, Alimşah 

Teymurlu üçün yaradıcı axtarışlar, şöhrət, mənsəb nərdivanında 

pillə deyil, həyat tərzidir. Konkret riyaziyyata gəlincə, onu bir elm 

kimi müqəddəs sayır: “Riyaziyyat elmdir. Tam, ahəngdar, sistem-

li, ardıcıl, bitkin, dolğun. Elm olduğu qədər çılpaq, çılpaq olduğu 

qədər də təmiz və gözəldir. Əlavə bər-bəzəyə ehtiyacı yoxdur. 

Pakdır. Bütün şüurlu canlılara, irqindən, dinindən, siyasi əqidə-

sindən, milli mənsubiyyətindən  asılı olmayaraq, eyni cür görü-

nür. Eyni cür qəbul olunur. Riyadan uzaqdır. Təndürüst (mü-

tənasib), işvəkar və cazibədardır. Lakin onunla əylənmək olmaz, 

çünki ciddi, məkrsiz olduğu qədər də amansızdır. Saxtanı qəbul 

etmir. Ucuz daş-qaşı, zövqsüz boyanı rədd edir, onu bunlarla 

eybəcərləşdirməyə cəhd göstərənləri isə rüsvayi-cahan edir”. 

 

*  *  * 

 

Müəllimlik və riyaziyyatdan sonra Alimşah Teymurlunun 

maraq və məşğuliyyəti Sözdür. 

Jurnalistlər Birliyinin üzvü “Alimşah Gümürlü” imzası 

sözlərin, adların (toponimlərin) etimologiyası ilə maraqlanan bir 
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qələm əhlini nişan verir. “Səbayel”, “Naxçıvan” toponimləri ilə 

bağlı fikirləri diqqəti cəlb edir. Xaltanlı Aşıq Tağının nadir bir 

şerini (çox güman ki, poema olmuşdur) – Şeyx İbadəddin və 

Şeyx Əzizəddin babalara həsr olunmuş, bu günə kimi tam şəkil-

də yazıya alınmamış vəsfiyyəsinin 70 misrasını Alimşah müəlli-

min atası Dənyar Cənnətəli oğlundan eşitdiyi formada, lakin bö-

yük aşığın üslubu saxlanılmaqla mükəmməl variantda çap et-

dirməsi, “Dərbənddən  Təbrizə körpü salan aşıq” məqaləsindəki 

maraqlı məlumatlar Sözə ciddi münasibətin, bədii yaradıcılığa 

ciddi bağlılığın ifadəsidir. Qəribədir ki, Sözün və Sazın bila-

vasitə həmsöhbəti ola bilməməyinə təəssüflənən Alimşah Tey-

murlunun incə ədəbi zövqü var. Cabbarlının “Ana” şerini bəlkə 

də özünün övlad kimi Anasına ən pak, hörmətə layiq duyğuları 

hesab edirsə, belə dəqiq və incə zövqə qibtə edirsən...  

Burada haşiyə çıxıb məmnunluqla bir cizgini qeyd etmək-

dən özümü saxlaya bilmirəm. Mətbuatda çıxan hər yazıma diq-

qətində, hər bir söz adamı üçün çox vacib və qiymətli olan qeyd-

lərində mən təkcə bir həmyerli münasibəti yox, bir oxucu, bir 

ziyalı zövqü, rəyi görürəm. Belə həssas yanaşma bəlkə də ondan 

irəli gəlir ki, Alimşah müəllim özü də bədii yaradıcılıqla məşğul 

olur? Yox, elə deyil, o qədər yaradıcı tanıyırsan ki, həssaslıq 

qalsın, adi diqqət sarıdan “yaddaşsızlığına” ancaq təəssüflənmək 

olar … Alimşah müəllim üçün bədii yaradıcılıq təkcə zərif hiss-

lərin dillənməsi deyil, bu, onun vətəndaş mövqeyinin, milli 

duyğularının ifadəsi yoludur həm də. 

 

…. Harayıma hay olanlar 

             haylanmadı, qıylanmadı, 

                      atlanmadı. 

      

  Nədən oldu? 

             Başımızdan yuxarıda 

                    gödən oldu? 
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 İtirilmiş torpaqlarımızın, sabahkı taleyimizin nigaranlığı 

adamı tərs sillə kimi tutur. 

…. Belə  getsə 

               olanları unudanlar 

                     Bir gün gələr ar bilməzlər,  

                            söyləyərlər biganətək, 

                                  şərəfsizlik nəğməsi tək  

                                        Qarabağın əfsanəsin. 

 

Bu qorxunun, nigaranlığın boy verməməsi üçün sərvaxt 

çağırış misallı “Vətən oğlu” şeri bəstəkar Oqtay Rəcəbovun bəs-

təsi ilə Marşa çevrilib. “Vətənimin əsgəri” marşı Azərbaycan ra-

diosu və televiziyasının uşaq xorunun ifasında lentə yazılıb, tez-

tez səsləndirilir və fondda saxlanılır…. 

 

*  *  * 

 

Həyatımız çətinliklərlə doludur. Amma xudbinlik, özünə-

vurğunluq bu çətinlikləri bir az da artırır. Ən böyük çətinliksə, 

insanın özünə kənardan baxıb qiymət verə bilməsidir, öz nöq-

sanlarını görməkdə ədalətli olmaq elə onlardan xilas olmaq 

yolunda xeyli irəliləyişdir. 

«Qəlbimdə xəbislik və həsəd, dilimdə yalan yoxdur! Əmə-

limdə ədalətsizlik və haqsızlığa qarşı üsyankar mübarizə aparmı-

şam. Demək olar ki, hər şeyi böyük zəhmət və bəzən də əziyyət 

hesabına əldə edirəm. Ona görə də insanlara kömək etməkdən, 

zəhmətlərini azca da olsa yüngülləşdirməkdən xüsusi zövq və 

fərəh duyuram… Tez-tez özümə deyirəm: bu da bir ömürdür  

yaşadım, adımı kəndimin adına qatdım, özümü qubalı bildim, 

Azərbaycanlı oldum…». 

Səbrli, təmkinli ola bilməməyinə görə özündən narazı olsa 

da, Alimşah müəllim məhz səbr və təmkini, müsahibini sonacan 

dinləmək mədəniyyəti, zərif yumoru ilə seçilir və bu cizgilər 

onu, yaşına və yaşıdlarına rəğmən müdrik edir. Hətta arzuların-
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da da həyatın çətinliklərində bərkimiş, görüb-götürmüşlərin 

təmkini, müdrikliyi özünü göstərir: 

“Yaradanıma bəndəlik etmək istəyirəm – Allah rizası 

üçün; 

Valideynlərimə övladlıq, övladlarıma valideynlik borcunu 

yerinə yetirmək istəyirəm – halallıq almaq üçün; 

Vətəndaş olmaq istəyirəm, insanlığın vətəndaşı, heç 

olmazsa məzarımla bir iz olmaq üçün….” 

Təkrara ehtiyac varmı? – “nəyin barəsində düşünürsünüz-

sə, osunuz”. 

 

*  *  * 
 

…Bilmirəm görüşəcəyim adam kimdir, nəçidir, eləcə ad-

soyadını deyiblər. Bir az naməlumluğun, bir az da heç vaxt qə-

bul edə bilmədiyim məmur ədasının xoşagəlməz hissi var içim-

də. Yadınıza lap elə rayonda bir idarə müdirinin «vəzifə əda-

sını», «ves saxlamaq prinsipini» salın və Nazirlər Kabinetində 

sizi nə gözlədiyini «təsəvvür edin». Açığı, biz qubalıların heç 

olmasa kənarda görüşməyin xoşhallığını yaşamaq məziyyətimi-

zin ürəkaçan nümunəsinə öyrəşmədiyimdən, soyuq lütfkarlığa 

hazırlayıram özümü. Elə ona görə də pillələri tələsik enən ada-

mın yanından sakitcə ötürəm. Sən demə, Alimşah Teymurlu elə 

bu adamdır – jurnalisti qarşılamaq üçün düşür… İçimdəki bütün 

xoşagəlməz hisslər və gərginlik yox olur… 

 

    Südabə AĞABALAYEVA 

 «Azərbaycan» jurnalının əməkdaĢı 

“ġəfəq” qəzeti 

30 iyul 2003-cü il 

    «Azərbaycan müəllimi» qəzeti 

       5 sentyabr 2008-ci il 
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TEYMURLU DƏNYAR CƏNNƏTƏLĠ OĞLU 

 

Peyğəmbər yaĢında əbədiyyətə qovuĢdu 

 

 Teymurlu Dənyar Cənnətəli oğlu 1906-cı ildə Gümür 

obasının Böyük Gümür kəndində (Keçmiş Qonaqkənd rayonu-

nun Gümür kəndi) anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarında halal zəh-

mətə alışmış, valideynləri dünyalarını erkən dəyişdiyindən özün-

dən kiçik iki qardaşı və iki bacısını saxlamağın ağır yükünü öz 

kövrək uşaq çiyinlərinə götürmüşdür. Bununla bərabər İlahiyyatı 

və şəriəti öyrənir, Qurani-Kərimi oxuyur və şərh edirdi. Çətin-

liklərə baxmayaraq bacı və qardaşlarının dördünün də sağlam 

ailə qurmasını təşkil edir. 

 İkinci Dünya müharibəsində iştirak edir. Müharibədən 

qayıtdıqdan sonra ailə qurur, təsərrüfatla məşğul olur, adla deyi-

lən “Dənyar əminin bağı”nı saldırır, İlahiyyatı dərindən öyrən-

məyi davam etdirir. 

 Beş övladı – bir oğlu və dörd qızı doğulur. 

 1969-cu ildə dekabrın 5-də Ramazan ayında cümə günü, 

günorta namazı bitən kimi yaxınlarının və kəndin ilahiyyat dərsi 

almış mömin insanlarının əhatəsində 63 yaşında - Peyğəmbər 

yaşında haqq dərgahına qovuşur.  Sabir əmi xatirələrində deyir 

ki, Dənyar əmi hələ sağlığında övliya kimi bir insan idi. Övlad-

larının beşi də ailəlidir. Həyat yoldaşı Səvargül nənənin indi   

90-a yaxın yaşı vardır. 

 Oğlu Alimşah Dənyar oğlu pedaqoji elmlər namizədi, 

dosentdir, Nazirlər Kabinetində məsul vəzifədə işləyir, Jurnalist-

lər Birliyinin üzvüdür.  

Dənyar babanın nəvələrindən Ülviyyə tibb bacısıdır, 

Oqtay Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabitidir (mayor), cəbhə 

bölgəsində qərargah rəisidir. Nəvəsi Elçin Ədliyyə sistemində 

çalışır, şöbə müdirinin müavini vəzifəsində işləyir, kapitandır. 

Adını daşıyan nəvəsi Dənyar Gənclər və İdman Nazirliyində iş-

ləyir. Digər nəvəsi Əfqan Türkiyədə İlahiyyat təhsili alır. Nəvəsi 
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Qüdsiyyə Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının geyim üzrə  

modelyer-dizayner ixtisası üzrə magistrantıdır. 

 Dənyar Cənnətəli oğlu Şeyx Əzizəddin babanın varislə-

rindən olan Sədrəddinlilər əqrəbasının yeddinci nəslinin nüma-

yəndəsidir. Ona görə də Şeyx İbadəddin baba və Şeyx Əzizəd-

din babanın türbələri olan məzarlıqda dəfn olunmaq şərəfinə 

layiq görülmüşdür. Məzarının sol tərəfində Gümürün böyük ila-

hiyyat alimlərindən olan ana babası Əlipənah babanın, sağ tərə-

fində isə molla Güləli İsaq oğlunun məzarı yerləşir. 

Övladları və nəvələri Şeyx İbadəddin baba və Şeyx 

Əzizəddin babanın türbələrini və bu türbələrin yerləşdiyi qəbi-

ristanlıqda – bir cənnət guşəsində uyuyan Dənyar babalarının 

məzarını daima ziyarət edirlər, ruhuna dualar oxuyurlar. Allah 

rəhmət eləsin (34; 26-28). 

 

      Vəli Qaradağlı 

         Rəhilə Misirxanlı 
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ALĠMġAH   TEYMURLU 

 

ġeyx Əzizəddin nurunun bir zərrəsi 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin məsul işçi-

si Alimşah Teymurlu vəzifəli şəxs olması ilə bərabər yaxşı alim, 

pedaqoq, şair, publisist, gözəl əsgəri marşlar və mahnılar müəl-

lifi kimi də tanınır. Biz Alimşah müəllim haqqında danışmaya-

cağıq. Hesab etdik ki, «Şəfəq» qəzetinin xüsusi müxbiri Südabə 

Ağabalayevanın 30 iyul 2003-cü ildə qələmə aldığı məqaləni 

təqdim etməklə fəal həyat mövqeyi olan Alimşah Teymurlunun 

ali insani keyfiyyətlərini bir daha aça biləcəyik. 

«Çeçələ barmağın işığında» sərlövhəli elmi-tarixi-popul-

yar məqalənin müəllifi, pedaqoji elmlər namizədi, dosent Alim-

şah Teymurlu onu «Həftə» qəzetinin  9 iyul 1999-cu il tarixli 

sayında dərc etdirib və həmin irihəcmli yazıyla öz müqəddəs 

soy-kökünə qırılmaz tellərlə bağlı olduğunu, keçmişimizə mə-

həbbətini, mənəvi dəyərlərimizə sonsuz ehtiramını göstərib. 

Hörmətli oxucu, hər iki qəzet məqaləsini olduğu kimi Sizə 

təqdim edirik. Ancaq bir faktı xüsusi vurğulayırıq ki, Alimşah 

müəllim tariximizdə 400 ildən artıq müddətdə yaşamaqda da-

vam edən müqəddəs din xadimi, böyük islam şeyxi, üləma Şeyx 

Əzizəddin xanədanının görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir, Alla-

hımızın Şeyx Əzizəddinə bağışladığı ilahi nurun bir zərrəsidir, 

nişanəsidir (34; 29). 

 

Vəli Qaradağlı 

      Rəhilə Misirxanlı 
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Yeni «Həndəsə-7» dərsliyi 

 

«Həndəsə-7» dərsliyi ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi 

üçün nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

Nazirliyi tərəfindən dərslik kimi təsdiq edilmişdir (Teymurlu 

A.D. Həndəsə, Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərs-

lik. Birinci nəşri. – Bakı: Çaşıoğlu, 2000, 186 s.). 

Bu kitab kompaktlığı, nəfisliyi, konkretliyi və dilinin səlis-

liyi ilə diqqəti cəlb edir. Müəllif riyazi anlayışları, termin-       

ləri, riyazi həqiqətləri şagirdlərə çatdırmaq üçün materialları 

şərh edərkən onları yüksək pedaqoji məharət süzgəcindən 

keçirərək ən optimal variantlar seçməyə nail olmuş və bu işdə 

uzunmüddətli pedaqoji təcrübəsindən, mütəxəssislərin təd-

qiqatlarından səmərəli və ustalıqla istifadə etmişdir. Kita-         

bın ədəbiyyat siyahısından bəlli olur ki, müəllif klassik dərs-

liklərə istinad edərək, müasir təhsilin tələblərini əsas götür-    

müş, yaxın dövr üçün müvəffəqiyyətlə istifadə oluna biləcək 

dərslik tərtib etmişdir. 

«Həndəsə-7» dərsliyini yaratmaq çox çətindir. Çünki, 

məktəb həndəsə kursunun başlanğıcı və əsas anlayışları, bir 

sözlə, məktəb həndəsə kursunun əlifbası bu kitabda cəmlənir. 

Məhz belə dərsliyi yaxşı mənimsəyən şagirdlər 8-11-ci siniflərin 

həndəsə kursunu mənimsəməkdə çətinlik çəkmirlər. Bir şərtlə 

ki, sonrakı siniflərdə bu dərslik onların stolüstü kitabı olsun və 

sonrakı siniflər üçün həndəsədən dərsliklər bu prinsiplər əsasın-

da yaradılsın. Yeni «Həndəsə-7» dərsliyi bütün bu vacib tələb-

lərə cavab verir. 

Dərslikdəki materialı şərh edərkən, müəllif həndəsənin 

deduktiv elm olduğunu nəzərə alaraq, şagirdlərin I-VI siniflərdə 

qazandıqları həndəsi təsəvvürlərə istinad etmişdir. Kitabda hən-

dəsi anlayışların mərhələlərlə, inkişafetdirici istiqamətdə öyrə-

dilməsinə ciddi diqqət yetirilmişdir. 
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Paralellik, perpendikulyarlıq, tənbölən, çevrə, dairə və 

digər anlayışlara «nöqtələrin həndəsi yeri» kimi tərif verilməsini 

dərsliyin ən faydalı xüsusiyyəti hesab edirik. 

Məlumdur ki, obyektiv reallıq riyazi həqiqətlər kimi müx-

təlif formalarda: analitik (riyazi münasibətlərlə), obrazlarla, söz-

lərlə (təkliflərlə) ifadə olunur. Dərsliyin bu ideyaya uyğun qurul-

ması onun dəyərini artırır. 

Gələcəkdə 7-11-ci siniflərin həndəsə dərsliklərinin iki ki-

tab şəklində (7-9-cu və 10-11-ci siniflər üçün) nəzərdə tutulma-

sını məqsədəuyğun hesab edirik. 

Dərsliyin bir metodik üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, 

dərsliyin sonunda 7-ci sinfin həndəsə proqramının layihəsi ve-

rilmişdir, dərslik və müvafiq tədris proqramı tamamilə bir-birinə 

uyğun gəlir. 

Dərslikdə hər mövzudan sonra və hər fəsildən sonra ev-

ristik, ümumiləşdirici və inkişafetdirici çalışmalar sistemi ve-

rilmişdir. 

72 dərs üçün nəzərdə tutulan bu dərslik 186 səhifədən iba-

rətdir. Hər dərsə təxminən 2,5 səhifə düşür ki, bu da pedaqoji 

tələblərə tamamilə cavab verir. 

Dərslik 5 fəsildən ibarətdir: «Həndəsə anlayışları», 

«Üçbucaqlar», «Üçbucağın bucaqları cəmi», «Çevrə və hən-  

dəsi qurmalar», «Çətin məsələlər». Proqram materialı bu fəsil-

lərdə tam əhatə olunmuş və ənənəvi dərslikdən fərqli olaraq bu 

dərslik vacib və dəyərli həndəsi materiallarla da zənginləşdi-

rilmişdir. 

Dərslikdə nömrələmə ardıcıl gedir, bu da ondan istifadəni 

asanlaşdırır. 

Çalışmaların ümumi sayı 1046-ya bərabərdir. Hər dərs 

üçün, o cümlədən, ev tapşırığı və müstəqil iş üçün çalışmaların 

sayı kifayət qədərdir. 

Müəllif bütövlükdə bu dərsliyi hazırlayarkən dərin təd-    

qiqat işi aparmış, şagirdlərin həndəsi biliklərindəki nöqsan-       

ların elmi, metodiki və pedaqoji köklərini araşdırmış və tama-   
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milə yeni dərslik tərtib etməyə nail olmuşdur. Yeni «Həndəsə-7» 

dərsliyinin Azərbaycan məktəblərində uğur qazanacağına, uzun-

ömürlü və dəyərli bir dərsliyə çevriləcəyinə şübhə etmirik (89). 

 

 

              Seyidağa HƏMĠDOV 

       Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  

       Universitetinin kafedra müdiri, 

       pedaqoji elmlər doktoru, 

       professor  

        

      Bakı, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alimşah Gümürlü 

 408 

Əziz gündə 

 

               

  Qulağıma gümrah gəldi xoş səsin, 

  Ürəyimdə fərəh doğdu nə qədər. 

  Elə bildim fərəhlənib uçacam, 

  Sevincimi mən gizlədim birtəhər. 

 

   Yaddan çıxmaz səsindəki o hüzün, 

   Donub qaldım, dünyam susdu o gündən. 

   An gün oldu, gün ay oldu, dolandım, 

   Oda düşüb mən qalandım o gündən. 

 

  Nə yaxşı ki, gur səsini eşitdim,   

  Nə yaxşı ki, yada saldın, zəng vurdun. 

  Aramızda olan hörmət-izzəti 

  Əziz gündə xoş məramla ovutdun (83). 

 

 

      Fəridə Hacıyeva 
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41 il qorunan köz… 

 
Tələbə yoldaşım və dostum Alimşaha. Bu, 

şeir deyil, sadəcə səni düşünəndə yazıya 

aldıqlarımdı. 1970-ci il V.İ.Lenin adına 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun, 

onda hamı APİ deyirdi, Riyaziyyat fakültəssi 

məzunlarının 41 ildən sonra 19 iyun 2011-ci 

il tarixində möhtəşəm və son dərəcə 

mütəəssiredici görüşünün təsiri ilə… 

 

  Axşam da var açılmayır səhəri, 

  Var-dövlətin kəfən olur dəyəri, 

  Torpaqdandır qızılın da əyarı, 

  Başdan yuxarıda gödən olmadı.

 

 

   Anlamaq çətindi, yükü ağırdı, 

   Sən halalsan, haram tikən olmadı. 

   Nakəslər üzünə qapı bağladı, 

   Açan açdı, sirri bəyan olmadı. 

 

  Fəhmindir, əqlindir bəsirət gözün, 

  Dilində həmişə doğrudur sözün, 

  Yolunu göstərdi Tanrının özü, 

  Nadanlardan bunu bilən olmadı. 

 

   Gözün ziyasından qaça bilmədik, 

   Bu sirri hələ də aça bilmədik, 

   Yollar ayrılarmış haça, bilmədik, 

   Düz-doğru yolundan dönən olmadın. 

 

  Qamətindir əzəmətli, vüqarlı, 

  Taleyindir keşməkeşli, boranlı, 

                                                 
       Redaktordan: A.Gümürlünün «Qarabağ əfsanəsi» şeirinə işarədir. 
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  Kəsib doğradılar, daha nə qaldı, 

  Sındırdılar, amma əyən olmadı. 

 

   İblislərlə sən vermədin baş-başa, 

   Möhkəm durmaz söykənməsə daş daşa, 

   Üzün gülməz, çatılıbdı qaş qaşa, 

   Nurani çöhrəni açan olmadı. 

 

Bir müdrik qocanın ozan səsidi, 

  Allaha ucalan azan səsidi, 

  Qəlblərdən nisgili pozan səsidi, 

  Bu səsin sehrindən çıxan olmadı. 

     

Kamalından neçə kamal can alıb, 

   Söhbətindən doydum deyən olmadı. 

   Damarında nəcib axan qan olub, 

   Əməlindən ziyan görən olmadı. 

 

  Nə biləydim həyat belə olarmış, 

  Neçə arzu xəyal olub qalarmış, 

  Sən demə, Alimşah da qocalarmış, 

  Mərdoğlu da ona həyan olmadı. 

 

        

      Turan Mərdoğlu 

       Bakı, 19.06.2011 
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Kameranın görən gözü ilə 
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Şeyx İbadəddin baba türbəsi (XVII əsr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Şeyx Əzizəddin baba türbəsi (XVII əsr). 
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Teymurlulardan bir qrupu (təxminən 1947). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atam və anam (təxminən 1947). 
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Atam (1946). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Anam (1978). 
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Bir karvanın son mənzili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doğulduğum ocaq. 
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        Qardaşım Kərim (1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Bacım Səlvər (1976). 
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Burada ayaq açıb yerimişəm. 
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Kökü üstündə. 

 

 



Alimşah Gümürlü 

 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Bacım Əminə (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Bacım Zalikə (1968). 
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          Bacım Safiyyə (1974). 

 
 

 

             Bacım Rübabə (1974). 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daş kreslo. 
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Tac. 
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Şəhərə oxumağa gələn uşaq (1960). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

     Dərs əlaçısı (1963). 
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         Medallı məzun (1966). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

             II kurs tələbəsi (1968). 
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      Tədqiqatçı tələbə (1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Diplomant (1970). 
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            Assistent (1982). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Səlvəri axtaran baxışlar (1983). 
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         İki qazax əsgərin 

    qravürası (Tiflis, 1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                         «İki lal-kar»ın əl götürmədən 

       kəsdiyi siluet (1986). 
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26-lar bağında (1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APİ-nin həyətində (1969). 
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Təcrübəçi tələbə (1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Təcrübə rəhbəri (1982). 
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Pambıq yığımında (Kürdəmir, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

İlin ən yaxşı komsomolçu müəllimi «Avrora» kreyserində  

(Leninqrad, 1978). 
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      Balaca Ülviyyə (1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

        Dənyar bağçada (1981). 
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                         Balaca Qüdsiyyə (1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Nənənin xalçasının canlı naxışları (1989). 
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Yeni il şənliyində (1984). 

 

 
Keçmiş Qubernator bağında (1992).
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Xaltun istisuyunda meyvə satanlar (1971). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Naxçıvan hospitalında (1973). 
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Diplom rəhbəri (1990). 

 

 
Magistr işi rəhbəri (1995). 
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    Universitetin dosenti (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Dövlət qulluğunda (1999). 
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Metodika kafedrası (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baş nazirin müavininin iş otağında (2009). 
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Nuray Qız qalasının başında (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cəmilə ilə toyda (2007). 
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Qonaqkəndlilər Vahid Əhmədovun oğlunun toyunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şöbə Sevincin toyunda (2004). 
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«Çto? Qde? Koqda?» (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olimpiya çempionu və şəxsi məşqçisi ilə (2008). 
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Nur çeşməsində dəstəmaz (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zirvə ucalığına diklənən yoxuş (2009). 
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Anamın işığında (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Çilçırağın şamları (1992). 
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Nəvə Dənyarla baba Dənyarın məzarı başında (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valideynlərimin məzarlarının ziyarəti (2011). 
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Sinifdə açıq diskussiya (1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Məzunlarla görüş (2009). 
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Qızlar seminariyasında (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doğmalar arasında (2000). 
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Gəlinlərlə həyətdə (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sanatoriyada (2009). 
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Şəhər merinin müavini ilə toyda (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Yüksək toy iştirakçılar ailəvi dostumuz Səyyaf müəllimin 

övladının toyunda (2001). 
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      Səlvərimin nişanələri (1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Səlvərimin Südabəsi (2009). 
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Metro eskalatorunda təsadüfi şəkil (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nurəddin müəllimin yubileyində (2001). 
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Mən Ağ göyərçin Cəmiləyəm, bu da Allahın  

          sevimli mələyi Mikayıldır (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Mən Ay işığı Nurayam, o da lap Böyük Turandır (2012). 
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Ay baba, bir sutkadır bu Dünyaya gözümü açıb səni axtarıram, 

bəs harda qalmısan (08.08.2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mən Allahın möcüzəsi, Peyğəmbərin nişanəsi  

çiçək Fatiməyəm (2012). 
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Sağdan: millət vəkili Rauf Əliyev, nazir Azad Rəhimov,  

Yozef Blatter (FİFA), Mişel Platini (UEFA) ilə (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AFFA-nın konfransında (2008). 
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Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyatın siyahısı 

 

Kitab və kitabçalar. 

  

1. Qurani-Kərim (ərəbcə). Mədinə, Kral Fəhd adına Qurani-

Kərim nəşriyyatı, hicri 1434-cü il. – 604 səh. 

2. Afad Qurbanov. Azərbaycan onomologiyasının əsasları.       

I cild (2 cilddə). – Bakı. «Nurlan», 2004. – 340 səh. 

3. Afad Qurbanov. Azərbaycan onomologiyasının əsasları.     

II cild (2 cilddə). Bakı. «Nurlan», 2004. – 504 səh. 

4. Ağalar Mirzə. Xaltanlı Tağı (Yaradıcılıq yoluna baxış, 

şeirlərindən seçmələr). – Bakı, 1999. – 157 səh. 

5. Akif Səməd. Adəmdən… - Bakı, 1995. – 48 səh. 

6. Айтматов Ч.Т. Повести. – М., Художественная литера-

тура, 1989. –    432 с. 

7. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası (10 cilddə), III cild. – 

Bakı, 1979. – 600 səh. 

8. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası (10 cilddə), IX cild. – 

Bakı, 1986. – 624 səh. 

9. Azərbaycan xalq mahnı və təsnifləri. – Bakı, «İşıq» 

nəşriyyatı, 1985. – 196 səh. 

10.  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (4 cilddə), IV cild. – Bakı, 

«Elm», 1987. – 544 səh. 

11.  Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti (2 cilddə).   

I cild. – Bakı, «Şərq-Qərb», 2007. – 304 səh. 

12.  Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti (2 cilddə). 

II cild. – Bakı, «Şərq-Qərb», 2007. – 304 səh. 

13.  Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. – Bakı, «Lider» 

nəşriyyatı, 2004. – 728 səh. 

14.  Azərbaycan Dövlət muzeyi. – Bakı, 2010.  

15.  Бакиханов А.К. Гюлистан-и Ирам. – Баку. Элм, 1991. – 

304 с. 

16.  Cəfər Cabbarlı. Ey dan ulduzu (şeirlər, hekayələr və pyes-

lər). – Bakı,   Yazıçı, 1979. – 638 səh. 
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17.  Cavadov Qəmərşah. Azərbaycan azsaylı xalqları və milli 

azlıqları (tarix və müasirlik). – Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2000. – 

440 səh. 

18.  Cavadov Q. Yazdım ki, izim qalsın. – Bakı, «MBM», 

2005. – 428 səh. 

19.  Cavadov Qəmərşah – 70. – Bakı, «Qartal», 2008. – 460 səh. 

20.  Çələbi Süleyman. Mövlüdi-şərif. – Bakı, OKA Ofset, 

2007. – 32 səh. 

21.  Əliyev Səftər. Uqah kəndinin unudulmaz çağları. – Bakı, 

2005. – 208 səh. 

22.  Ənvəroğlu Bağır. Övliya Mirhəsənağa. – Bakı, «MSV 
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