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Abbas Vəfadağlı
(Şəklin fonunda Göyçə gölü və Ağmağan dağları)

3

Abbas Vəfadağlı

Biz orda yaşamasaq da,
O kənd bizim kəndimizdir.
Biz o torpağı əkib-becərməsək də,
O torpaq bizim torpağımızdır.
O dağlara ünümüz yetməsə də,
O dağlar bizim dağlarımızdır.
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Redaktordan

SAZ-SÖZ OCAĞI
Abbas Mazanov (Vəfadağlı) qədim Göyçə mahalında dünyaya göz açmış, sazlı-sözlü, mayası saz, qayəsi saz olan bir
ocaqda böyüyüb boya-başa çatmışdır. Laylası sazla çalınmış,
sazın sığalları ilə yuxulara dalmış, səhərləri sazla açılmışdır
Abbas müəllimin. Qəlbi həmişə Vətən, xalq, el məhəbbəti ilə
döyünmüş, soydaşlarına, insanlara qayğı və diqqət onun əsas
amalı olmuşdur.
Abbas müəllim xalqımızın tarixi keçmişinin, aşıq sənətinin
və folklorumuzun mahir bilicisidir. Xalq yaradıcılığının, demək
olar ki, əksər nümunələrini yüksək peşəkarlıqla əzbərdən bilir,
gözəl saz çalır. Pəsdən oxumağı da var Abbas müəllimin.
“Mənim də bir dogma kəndim Cilim var, bağçasında çiçəyim var, gülüm var”, “Burda çəmənim var, burda düzüm var,
burda məclisim var, sazım-sözüm var” məlhəm kəlmələrilə
yurdunun hər qayasının, daşının, min gülə, çiçəyə boyanan
dağlarının, hər gülünün, çiçəyinin boyunu sevən, yanaqlarına
sığal çəkən, intizarlı, gözləri həsrətli, naləli elinin-obasının, əlvida demədiyi, əmanət qoyub gəldiyi dağların görüşünə getmək
diləyilə yaşayir Abbas müəlim.
“Göyçə kimi intizarda elim var” və “Gözləri həsrətli, naləli
Göyçə” kitablarının və bir sıra elmi-publisistik məqalələrin
müəllifidir Abbas müəllim.
Vaxtilə Abbas müəllimin atası Əli kişinin dostları Aşıq
Ələsgərin, Daşkəndli Aşıq Nəcəfin, Bozalqanlı Aşıq Hüseynin,
Göyçəli Aşıq Əsədin, onun qardaşı Aşıq Məhəmmədin, xalası
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oğlu Aşıq İslamın, Bala Məzrəli Aşıq Hüseynin, Aşıq Qaranın,
Böyük Məzrəli Aşıq Zamanın, Qoşabulaqlı Aşıq Alışanın, Yuxarı Şorcalı Aşıq Muradın, Şişqayalı Aşıq Rəhimin, Babacanlı
Aşıq Qədirin, Kəsəmənli Aşıq Bayramın, Zərkəndli Aşıq Şirinin, Ardanışlı Aşıq Niftalının, Ağbulaqlı Aşıq Məhərrəmin,
Şəmkirli Aşıq Teymurun, Aşıq Məsimin, Gədəbəyli Aşıq Əsgərin diz qatladıqları bu ocağın son illərdəki qonaqları Ağbulaqlı Aşıq İmran, Aşıq Mahmud, Tovuzlu Aşıq Əkbər, Çopur
Ələsgər, Aşıq Mirzə Bayramov, Gədəbəyli Aşıq İsfəndiyar,
Aşıq Səyyad, Borçalı Aşıq Hüseyn Saraclı, Aşıq Əhməd Sadaxlı, Aşıq Kamandar və yüzlərlə başqa aşıqlarımız, sənət və
elm xadimlərimiz olmuşlar.
Elm, sənət adamlarından Firidun Köçərli, Tofiq Köçərli,
Teymur Bünyadov, Nurəddin Rzayev, İzzət Rüstəmov, Qoşqar
Əhmədli, Həbib Babayev, Salman Qarayev, Kamal Abdulla,
Sabir Əsədov, İsrafil Məmmədov, Hüseyn Arif, Məmməd
Araz, Hidayət Orucov, yazıçı Həsən Mehdiyev, rəssam Mürsəl
Nəcəfov, dövrünün tanınmış insanları Həbib Həsənov, Yunis
Rzayev, Əli Həsənov, Qəşəm Aslanov, İbrahim Qurbanov, Nəriman Yusifov, Əli Süleymanov, Firidun Bağırov, general Teymur Bünyadov, admiral Kuznetsov və onlarla başqaları da Abbas müəllimin ocağında duz-çörək kəsiblər.
Sazdan-sözdən, duz-çörəkdən, düzlükdən, halal zəhmətdən
yaranıb bu ocağın şöhrəti.
Ġlham Mazanlı,
Bakı Dövlət Universiteti
Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosenti,
tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
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ÖN SÖZ
Qədim oğuz-türk yurdu Göyçə mahalı... Səsi-sorağı hələ
miladdan 4000 il əvvəl Hürrilərlə qoşa çəkilən, miladdan sonra
oğuz türklərinin sənət məbədgahı sayılan ulu Göyçə mahalı...
Dədə Qorqud qopuzuna ilham, Qaraca Çoban qətiyyətinə güc
verən ərənlər, müdriklər, mərdlər, mərdanələr məskəni yaşıl
xalatlı, ağsaçlı ulu Göyçə... Əmir Teymurlara, Şah Xətailərə,
Şah Abbaslara, Nadir şahlara meydan verən, Koroğlulara qalalar yapan, onların şəninə əfsanələr, nağıllar, dastanlar yaradan
«qüdrətdən səngərli, qalalı» Göyçə!
Sən nə oğullar yetirmədin?! Sən nə səfalar sürmədin, sən
nə bəlalar görmədin?! Bütün bəlalarına sinə gərənlər sənın qətiyyətli oğulların oldu. Əsil mətləbə keçməmişdən əvvəl türk
dünyasının saz-söz məbədgahı olduğunu xatırlayıb, bu cəlalın
önündə baş endirirəm. Miskin Abdalın, Ozan Heydərin, Şımpırlı Sevgilinin 400 illik, 500 illik əbədi yaşarlıqlarına söykənib
göygözlü Göyçə gölünün şəffaf sularında durulanıram. Bütün
dövrlərin ustadı kimi əbədiyyət qazanan Aşıq Alını, sazın-sözün allahı kimi tanınan, ilahi nurundan günəşə çevrilmiş Dədə
Ələsgəri ehtiramla xatırlayır, böyük qürur duyuram! Qürur duyuram ki, mənim ulu Göyçəm, bəşəriyyətə, türk dünyasına nəhəng elm, mədəniyyət xadimləri, qəhrəmanlar, sərkərdələr,
aqillər, mudriklər vermisən. Tarixin qatı səhifələri göz önündə
çözələnir. Hatəm səxavətli Səməd ağa, loğman Hacı Nağı, beş
dil ilə savadı olan Mirzə bəylər, Peterburq Akademiyasında
təhsil almış şair Hacı Əliş ağa, Mir Məcid İrəvanlı, Əli bəy Abdullabəyoğlü (Abbas müəllimin ana babası), daha neçə-neçə
qüdrət və dəyanət sahibləri. Son XX yüzillikdə Göyçədə Abbas
Əhmədov, Yunis Rzayev, Tapdıq Əmiraslanov, Qəşəm Aslanov, Cəmşid Hənifəyev, Əli Həsənov, Talıb Musayev, Əli Hacıyev, Mikayıl Bayramov, Şahmalı Qasımov, Alı Alıyev, Ca7
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han Əliyev, Oruc İbrahimov, Hüseyn Əhmədov, Məcnun İbrahimov, Həsən Məhərrəmoğlu və sair kimi xeyli sayda dəyanət
sahibləri, görkəmli insanlar yetişmişdir.
Ulu yaradan bütün gözəllikləri səndən əsirgəməyib, ana vətən! Hüsnün, camalın, təbiətin gözəl olduğu qədər insanların da
öz görkəmi, məhəbbətı, sevgisi, istəyi, ləyaqəti, qonaqsevərliyi,
etibarı, mərdliyi, bacarıq və qabiliyyəti ilə seçilmişdir. Sənin
övladların mənəvi zənginliyi, mənəvi dəyərlərə bağlılığı, xeyirxahlığı ilə tarixlərdə ad qoymuşdur.
Hər dövrün, zamanın fövqünə yüksəltdiyin qəhrəmanlar,
alimlər, dövlət xadimləri, şairlər, el ağsaqqalları ilə insanlar həmişə fəxr etmış, qurur duymuşlar. Göyçənın XX yüzillikdə yetışdırdiyi bu qürurlu, fəxrli unikal şəxsiyyətlərdən biri də Abbas Əli oğlu Mazanovdur. Rəsmi dairələrdə Abbas Mazanov, el
arasında Abbas müəllim kimi tanınan bu fenomen şəxsiyyət sadədən sadə, mürəkkəbdən mürəkkəb, keşməkeşli bir həyat yolunun yolçusudur. Enişli-yoxuşlu, daşlı-kəsəkli, istili-soyuqlu,
qarlı-boranlı bu yollar boyu Abbas müəllim qaranlığa qılınc çəkən, işıqlı dünya üçün çarpışan nağıl qəhrəmanını xatırladır.
Zəhmətkeş, haqqı nahaqdan seçən bir ailədə dünyaya göz
açan Abbas Mazanov açıqgözlü, çətinlikdən çəkinməyən, mübarizə aparmağa qadir bir gənc olaraq mənalı ömür dastanını
yazmağa başlamışdır. İlk yeniyetməlik, gənclik çağları ağır,
məşəqqətli bir zamanla üz-üzə qalmışdır.
Bolşevik Rusiyası və Almaniya arasında gedən müharibədə
ölüm-dirim yaşanırdı. Kəndlərdə başıpapaqlı qalmamışdı.
Kəndlərin kişiləri yalnız qocalar, əlillər və uşaqlardan ibarət
idi. Kənd təsərrüfatının ağırlığı bütünlüklə qocaların, qadınların
və uşaqların çiyninə düşmüşdü. Həmin dövrdə qat-qat ağır
əməyə sinə gərənlərdən biri də 12 yaşlı Abbas Mazanov idi. İstidə, soyuqda, yağışda, qarda-boranda yuxusuz gecələrin çətinliyinə dözür, tablayırdı. Onun əməyi 1946-cı ilin iyununda“1941-1945-ci ildə şərəfli əməyə görə” medalı ilə qiymətləndirilir. Əzablı-əziyyətli günlərdə dəftər, qələm, kitab onun əlin8
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dən düşmürdü. Təhsil almaq, biliyini, savadını artırmaq arzusu
ilə yaşayan gənc Abbas öz istəyinə nail oldu. O, Qazax Pedaqoji Texnikumunu, Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu, Ali Partiya
məktəbini bitirdi. O, hər üç məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.
Əvvəl Basarkeçər rayonunun Pəmbək, əsgərlikdən sonra isə Cil
kənd məktəbində müəllim işlədi. Mən Abbas Mazanovu, əsasən, ali partiya məktəbini bitirib rayonumuza qayıtdıqdan sonra
tanıdım. Bundan əvvəl o, Krasnoselo Rayon Komsomol Komitəsinin katibi işləmişdi.
Təsərrüfat komandiri Abbas Mazanov: Abbas müəllim
Cil kolxozunun sədri vəzifəsinə seçiləndən az sonra onun adı
Respublika səviyyəsində hallanmağa başladı. Onun iş metodu
tamam başqa idi. O, özündən əvvəlkilərdən və qonşu kəndlərdəki həmkarlarından fərqli qaydada işləyirdi. İlk növbədə, kolxozçuların tələbini kəskinliklə nəzərə alır, onlara qayğı göstərir, səmimi davranışla qarşılayırdı. Təsərrüfatda inzibatçılıqdan
qarşılıqlı hörmətə və qayğıya daha böyük etimad yaranmışdı.
Abbas Mazanov təsərrüfatı inkişaf xəttinə çıxarmaqla, öncə
əhalinin güzəranını yaxşılaşdıraraq, kəndin mədəni-sosial yüksəlişində əsil inqilab yaratmışdı. Tikinti-abadlıq işləri sürətlə
aparılırdı.
Bitkiçiliyi inkişaf etdirmək üçün Göyçə gölündən yeni suvarma qurğularının köməyi ilə avtomat suvarma sistemi işə salınmışdı. Bitkiçiliyin inkişafı heyvandarlıq sahəsində də öz nəticələrini göstərdi. Cil kolxozu Ermənistan respublikasının ən
qabaqcıl təsərrüfatlarından birinə çevrilmişdi. Əvvəllər ziyanla
işləyən təsərrüfat indi ən rentabelli kolxozlar səviyyəsinə qalxmışdı. Mən həmin illərdə rayon qəzetində redaktor müavini işləyirdim.
“Sovet Ermənistanı” respublika qəzetində “Cilin şöhrəti”
başlıqlı iri həcmli məqalə ilə çıxış etmişdim. Cil kolxozu bu
dövrdə gəlirlə işləyən yeganə təsərrüfatlardan biri idi. Abbas
Mazanovun işi respublikada nümunə göstərilirdi. O, təsərrüfat
komandiri işlədiyi dövrlərdə bir çox orden və medallar, Ermə9
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nistan Ali Sovetinin fəxri fərmanı və bir çox başqa fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur. III Ümumittifaq kolxozçular qurultayına nümayəndə seçilmiş, digər ali tədbirlərin iştirakçısı olmuşdur. Abbas müəllim Respublika Kolxozlar Şurasının üzvü,
Rayon kolxozlar şurasının sədri seçilmişdir.
Görkəmli Azərbaycan şairi Məmməd Araz Abbas Mazanovla görüşdükdən sonra “Ulduz” jurnalının 1971-ci il tarixli
4-cü sayında “Söhbət kənd problemindən gedir” başlıqlı məqaləsində yazırdı ki, Ağdamın Telman kolxozundan İ.Cəfərovla,
Kirov kolxozundan A.Allahverdiyevlə, Ermənistanın Krasnoselo rayonunun Cil kolxozundan A.Mazanovla, Sabirabaddan
A.Qurbanovla görüşdükdən sonra bu qərara gəlmişdim ki, deyəsən, bu adamlar təsərrüfatı bədii ədəbiyyatla idarə edirdilər.
Bu idarəetmə üsulunda insana qayğı ön planda durur. Məmməd
Arazın bu fıkri ilə tanışlıqdan sonra Abbas Mazanov dünyasının başqa qapıları da açılır...
Hörmətli şairimiz Məmməd Araz Abbas müəllimi bir təsərrüfat rəhbəri kimi gördükdən sonra onun sazımızın-sözümüzün,
folklorumuzun kamil bilicisi olduğunu kəşf etmişdi. A. Mazanovun hərtərəfli mənəvi keyflyyətlərə malik ziyalı olması şairi sevindirmiş, bu sevinclə o, əlinə qələm götürməli olmuşdu. Həmin
dövrdə kolxoz rəhbərlərini təsərrüfat həyatından, plandan və quru rəqəmlərdən başqa heç nə düşündürmürdü... Bu mənada A.
Mazanov öz varlığı, istedadı, qabiliyyəti ilə bu vəzifəyə əsl ziyalı mədəniyyəti gətirmişdi.
Ədəbiyyatçı-folklorşünas, şair, saz ustası... Bütün varlığı
ilə saza bağlı olan bu incə təbli, zəngin təbiətli insan, demək
olar ki, bir gün də olsun sazdan ayrı yaşamamışdır. Bir az qəmli olanda, sevinclə yaşayanda da sazı sinəsinə sıxar, ürəyindən
keçəni ona danışardı, bu gün də belədir.
Hər aşıq onun yanında geniş manevr etməyə cürət etməzdi.
Hər havanı incəliyinə qədər bilən, zərgər dəqiqliyi ilə saf-çürük
edən Abbas müəllim həm də klassik aşıq poeziyasının, dastan
və nağıllarımızın istedadlı daşıyıcısıdır. Yunis İmrə, Xətai,
10

Ulu Göyçəm
Miskin Abdal, Ozan Heydər, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım,
Qurbani, Qaracaoğlan, Şenlik kimi dahi söz ustadlarının yaradıcılığı onun əzbəridir. Abbas müəllim həmdə Göyçənin tarixinə, sənət aləminə, folklor aşıq dünyasına aid üç kitabın, onlarla
publisistik yazıların müəllifidir. O, həmin kitablarında Aslan
şah və İbrahim, Vanlı Əlixan, Abbas və Gülgəz, Yetim Hüseyn, yığcam olsa da, dastanlarını və Aşıq Ələsgərin İrəvan səfərini, Bozalqanlı aşıq Hüseynlə Göyçəli aşıq Mehdi ilə deyişmələrini vermişdir ki, bunların da əksəriyyəti oxuculara ilk dəfədir təqdim olunur. Abbas müəllim bu kitablarında Azərbaycan aşıq sənətinə gətirilən bayağı uydurmaları saf-çürük edib
geniş oxucu kütləsinə çatdırmışdır.
Abbas müəllim klassik Azərbaycan-türk ədəbiyyatının korifeylərinin, eləcə də dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinə böyük maraq göstərən, düşünə-düşünə oxuyub təhlil edən bir ziyalıdır. Onun poetik istedadı da, ilhamı da
həmişəlik və daimidir. Saz çalıb-oxuduğu, kitab mütaliə etdiyi
anda, görürsən ki, qələmə sarıldı, yeni fıkir, yeni deyim, tutarlı
ifadələr kağız üzərində sətirləndi. Vətən həsrətli şeirlərinin birində oxuyuruq:
Yuxumda görmüşəm qəmlidir anam,
Zülmətə qərq olub məhvərim, Kəbəm.
Ulu vətənində vətənsiz babam,
Sizi yaman gündə qoyub gəlmişəm.
Abbas müəllim həddən ziyadə təvazökar insandır. O, heç
vaxt özünü şair kimi təqdim etməyib. «Nə bilim, birdən hansı istəkdənsə qələmə əl atıram» - deyir. Ancaq onu deyim ki, döşünə
döyüb, özünü şair sayan çoxları onun meydanına vara bilməz.
A. Mazanov təsərrüfat işində öncüllər sırasında olduğu kimi ədəbiyyata, sənətə bağlılıqda da kəskinliklə fərqlənən ziyalıdır.
Rayon Soveti Ġcraiyyə Komitəsinin sədri... Təsərrüfat sahəsində böyük uğurlar, nailiyyətlər qazanan A. Mazanov Krasnoselo Rayon Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsinə irəli
11
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çəkilmişdi. Bu vəzifədə işləməyin fərqli cəhətlərini o, yaxşı bilirdi. Rayonda yaşayan Azərbaycan türklərinin qəhrini çəkmək,
yükünü daşımaq kimi məsul bir işlə üz-üzə qalmaq lazım idi.
Xüsusilə də ermənilərin millətçilik siyasətindən törəyən əngəllərin qarşısını almaq vacib şərtlərdən biri idi. Hər bir azəri türkü öz problemini özünün istinadgah nöqtəsi saydığı icraiyyə
komitəsində axtarırdı.
Yüksək milli-mənəvi dəyərlərə bağlı olan Abbas müəllim
sözün əsl mənasında öz xalqının müsəlləh əsgəri kimi dayanmışdı. O, tez-tez kəndlərdə olur, camaatla görüşür, mövcud
problemləri öyrənib onun çözülməsi üçün əlindən gələni edirdi.
Azərbaycanlı məktəblərində, səhiyyə, mədəniyyət ocaqlarında
ortaya çıxan çatışmazlıqlar onun diqqət mərkəzində olurdu. Bəzən ermənilər onu təkcə azərbaycanlı kəndlərinə köməkdə qınayırdılar. Abbas müəllim yarıciddi, yarızarafat deyirdi: «Siz
onlarla vəzifəli ermənilərə xidmət edirsiniz, mən bir nəfər olaraq azərbaycanlılara»...
Əlbəttə, ermənilərlə işləmək asan deyildi. Nə qədər istəsən
də millətçi erməni xəyanəti davam edirdi. Qarabağ məsələsi iclaslar səviyyəsinə çıxarılırdı. Bu həyasızlığa, xəyanətə dözməyən A. Mazanov kəskinliklə cavab verir, qətiyyətlə mübarizə
aparır, yeri gəldikcə, onları susmağa məcbur edirdi. Ancaq xalqımıza, torpağımıza qarşı yürüdülən şovinist münasibət Abbas
müəllimi daim narahat edirdi.
Mən Ağbulaq Kənd Sovetinin sədri işləyirdim. Rayon icraiyyə komitəsinin sədri ilə tez-tez görüşürdüm. Onun kabinetinə
girəndə etdiyimiz salam-kəlamdan sonra Abbas müəllimin dediyi mənayüklü bir misra həmişəlik yaddaşıma həkk olunub:
«Döz bağrı daş olan könlüm!» Səkkiz hecalıq bir misradan
onun nələr dediyi mövcud mənzərəni aydınlıqla əks etdirirdi.
A.Mazanov bacarıq və qabiliyyəti, yüksək mədəniyyəti,
zəngin mənəviyyatı, millətsevərliyi, vətənpərvərliyi ilə hər gün,
hər saat xalqının yanında idi. Əzəli türk torpaqları olan, indi
Ermənistan adlanan ərazidə A. Mazanov kimi oğullar, öndərlər
12

Ulu Göyçəm
olmadan azəri türklərinin onsuz da çətin olan yaşamı tamamilə
mümkün deyildi. Belə bir əhval-ruhiyyə altında ona həsr etdiyim bir şeirdə yazırdım:
Təbiət cilvədə, rəngdə bir deyil,
Hər yanan, alışan səməndər deyil.
Dəmir qiymətlidi, ancaq zər deyil,
Zərgər olardımı zər olmasaydı?!
Öncülsüz durna ki, göydə qatardı...
Yollarda, izlərdə itib-batardı.
Sariban mənzilə necə çatardı,
Karvanın önündə nər olmasaydı?!
Abbas müəllim həmin şerin hansı məqsədlə, hansı məramla
yazıldığını dərindən dərk edərək yazırdı:
Qızılquş ölməmiş qalmaz şikardan,
Hanı səməndəri qurtaran dardan?
Bulaqlar göz yaşın alardı hardan,
Dağların başında qar olmasaydı?!
A.Mazanov Rayon Soveti Icraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsində işlədiyi illərdə (1975-1983) bütün səyini, bacarıq və qabiliyyətini azərbaycanlı kəndlərinin inkişafına sərf etmişdir. O,
xalqına məsuliyyətlə, sədaqətlə, istiqanlılıqla xidmət göstərən,
el-oba hörməti qazanmış bir rəhbər işçi, mötəbər ziyalı kimi
hamının sevimlisinə çevrilmişdir.
Bəzi ermənilər azərbaycanlı ziyalılara və əhaliyə qarşı daim
əngəl törətməyə səy göstərirdilər. Kəndlərdə tikinti-abadlıq işlərinin aparılmasına, mədəniyyətin, səhiyyənin, təhsilin inkişafına
müxtəlif yollarla mane olurdular. Məqsəd camaatı sıxışdıraraq
narazı salmaq, onların köçüb getməsinə zəmin yaratmaq idi.
Hətta təsərrüfatların inkişafına da dolayı yollarla badalaq vururdular. A. Mazanov belə hallarda millətçi erməni ünsürləri ilə
üz-üzə duraraq, mərdliklə mübarizəsini davam etdirirdi.
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1967-ci ildə Cil kəndinin yararlı torpaqlarının bir hissəsi
dəmiryolu tikintisinin altına salınmışdı. Əslində dəmiryolunun
keçəcəyi xətti əhatə edən ərazinin layihəsi hələ 1959-cu ildə
təsdiq edilmişdi. Bu layihə A. Mazanovu çox narahat edirdi.
Yüzlərlə hektar yararlı torpaq sahəsi sıradan çıxırdı. Həmin
məsələ ilə əlaqədar bu vətənpərvər millət oğlu bütün gücü ilə
sinəsini qabağa verib, SSRI Nazirlər Sovetinin diqqətini bu
haqsız işə cəlb edərək, mövcud layihənin yararsız torpaq sahəsinə dəyişdirilməsinə nail olmuşdu.
Sonralar yenə belə bir hadisə ilə üzləşmişdi. A. Mazanov
Krasnoselo RİK-nin sədri işlədiyi dövrdə Şorca və Ardanış
kəndlərinin səmərəli torpaq sahələrindən dəmiryol xəttinin çəkilməsi planlaşdırılmışdı. Həmin işə başlamaq üçün o, Rayon
İcraiyyə Komitəsinin sədri olaraq işçi layihəni təsdiq etməmiş,
böyük mübahisə yaranmış və nəhayət, yüksək dövlət nümayəndəliyinin iştirakı ilə öz istəyinə nail olmuşdu.
İritutumlu avtobusların Bakı-Krasnoselo marşrutunun açılması üçün Qaraqoyunlu dərəsi və Darama keçidinə bütün normalara cavab verən yolun çəkilməsinə ehtiyac yaranmışdı. Bu
iş həm də böyük əmək tələb edirdi. Abbas müəllim bu istəyinə
də nail oldu. Bakı-Krasnoselo telefon xəttinin açılışı da həmin
illərin nailiyyətləri kimi dəyərləndirilməlidir. Azərbaycanlı
əhalinin həyat tərzinə müsbət təsir göstərən bu amillər heç də
bəzi ermənilərin ürəyindən deyildi. Millətçi-ermənilərlə üz-üzə
duraraq bütün bu işləri görmək üçün illər boyu qulluğunda durduğu, canından əziz sevdiyi əməksevər Cil camaatı, qeyrətli
millət oğulları, rayonun təəssübkeş, qabaqcıl ziyalıları və müdrik ağsaqqalları dururdu Abbas Mazanovun arxasında...
Bu gün Bakının qoynunda bir ev var: övladları hər an pərvanə kimi dörd tərəfində dolanan, el ağsaqqalı, müdrik ziyalı
Abbas Mazanovun qonaqlı-qaralı evi... Bu evin pəncərələrindən Bakınm küçələrinə hər gün, hər saat Göyçə ətirli saz-söz
sədalı bir ab-hava yayılmaqdadır.
Eldar ĠSMAYIL,
şair-publisist
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Torpağı, milləti
yaşadanlar
əbədi yaşayırlar
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DAHĠLƏR ƏBƏDĠ YAġAYIRLAR

Ümummilli lider
Heydər Əliyev
Amansız ölüm Azrbaycan xalqının, bütün Türk dünyasının
böyük oğlu, ümummilli liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevi
əlimizdən aldı. Bu ağır itki xalqımızı, bütün türk dünyasını,
dünyanın bütün Azərbaycan sevərlərini lərzəyə saldı.
Klivlenddən cənazəni Binə hava limanına gətirən təyyarəni
dövlət, hökumət, ictimaiyyət nümayəndələrinin, bütün xalqımızın göz yaşları içərisində qarşılaması bu böyük şəxsiyyətə insanların göstərdiyi dərin hörmət və ehtiramın təzahürü idi.
Onun bu qəmli karvan yoluna döşənmiş gül-çiçək dəstələri,
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milyonların göz yaşları, anaların fəryadı bu ehtiramı göylərə
yüksəldirdi.
Qətran Təbrizinin: "Yadındamı sən dünyaya gələndə sən
ağladın, el sevindi sən üçün. Elə et ki, sən dünyadan gedəndə,
el ağlasın... sən üçün", - dediyi bu kəlam elə bil ki, bu dahi insan üçün deyilmişdi.
Ey dahi insan! Siz bu gün dünyadan gedərkən el ağlayır.
Bu hüzn-ehtiram pak əməllərinizə, öz xalqınız qarşısında göstərdiyiniz möhtəşəm xidmətinizə Azərbaycanın intihabıdır.
Ey böyük insan! Siz Azərbaycan tarixinin gələcəyi üçün
böyük xidmətlər göstərmisiniz. Sizin dahiliyinizi bir də onda
görürük ki, bu çətin tarixi şəraitdə, hadisələrə ikili baxış olan
dünyamızda Azərbaycanı fəlakətlərdən xilas etdiniz və öz həyatınızı müxənnəslərdən qoruya bildiniz.
Bu yerdə Aşıq Ələsgərin bir kəlamını demək yerinə düşərdi:
"Sayqısız igidi düşmən aldadar". Siz çox sayıq insan idiniz. Bu
sayıqlıq hər bir azərbaycanlıya dərs olmalıdır. Mənim üçün çox
böyük təsəllidir ki, sizin iştirak etdiyiniz iki böyük məclisin:
1969-cu ilin oktyabr ayında Moskvada Koxozçuların III Ümumittifaq Qurultayının və 1980-ci ilin noyabr ayındaYerevanda
Ermənistan SSR-nin yaranmasının 60 illiyinə həsr olunmuş tədbirin iştirakçısı olmuşam.
Siz böyük Dədə Qorqudun 1300 illiyini dünya miqyasında
qeyd etməyə nail oldunuz. Mənfur düşmənlərə bir daha göstərdiniz ki, onların Dədə Qorqud vətənində yiyələndikləri torpaqlar
Azərbaycanın qədimi torpaqları, viranəliyə çevirdikləri 2000-ə
yaxın yurd yerləri, müdriklərimizin uyuduqları qəbiristanlıqlar,
adlarını dəyişdirib qondarma adlar qoyduqları kəndlər vəşəhərlər
Azərbaycan xalqınındır, Dədə Qorqud övladlarınındır. Gün gələcək, tarix bu xəcaləti öz üzərindən atacaqdır, İnşallah!
Siz Azərbaycanın yüzlərlə görkəmli övladını tarixə qaytardınız. Şaumyanın törəmələrinin Nəriman Nərimanovu millətçi kimi qələmə verməklə, tarixdən silmək təhlükəsinin qarşısını aldınız, Bakının ən görkəmli yerlərindən birində onun abidəsinin
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ucaldılmasına nail oldunuz, Ulyanovskda ona heykəl ucaltdınız.
Azərbaycan xalqının böyük oğlu, xalq yazıçısı, mədəniyyətimizin, dilimizin, mənəvi dəyərlərimizin təssübkeşi, kərəmyanların, mikoyanların əli ilə “xalq düşməni” adı ilə damğalanıb işdən çıxarılmış Mirzə İbrahimovun 1981-ci ildə ölkənin ən yüksək mükafatı olan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Ordenini öz əlinizlə sinəsinə taxdınız.
Siz böyük mütəfəkkir Hüseyn Cavidi xalqımıza qaytardınız. İndi onun ruhu öz vətənində - Naxçıvanda rahat uyuyur.Siz
heç kəsin dilinə və fikrinə belə gətirə bilmədiyi, xalqımıza qarşı törədilən qanlı cinayətlərin - soyqırım və deportasiyaların tarix tərəfindən etiraf edilməsinə nail oldunuz. İnkaredilməz bu
həqiqətlər bizim boynumuzda ağır yük olaraq qalırdı, uzun
müddət idi ki, bu ağrı içimizi göynədirdi:
Yetmiş il adını çəkmək, ey Allah,
Yazıq millətimə yasaq edildi.
Yetmiş il dilimə vurdular qıfıl,
Dilim də ağzımda dustaq edildi.
Saxta üzə gülüb, can deyən kirvə,
Top-tüfəng şəllənib girişdi hərbə.
Yetmiş il genosid-genosid deyə,
Dinməyə qoymadı məni bir kərə.
Arxivlər bağlandı düşdü tilsimə,
Günahsız qırılan oldu mühakimə.
Canavar xislətli, arxalı quldur,
İstintaqlar qurdu, döndü hakimə.
Siz 20 yanvar 1990-cı ildə erməni cəlladlarının təhriki və iştirakı ilə Bakı şəhərinə yeridilən sovet ordusunun əli ilə soydaşlarımıza qarşı törədilən qanlı cinayətlərə görə məsuliyyətə çağıran, cinayətkarları ittiham edən ilk insan oldunuz. Səməd Vurğunun dili ilə desək, "Dəryalar mürəkkəb, ormanlar qələm" olsa
18

Ulu Göyçəm
belə, bu ittihamları dilə gətirməyə təkcə Sizin qüdrətiniz çatdı.
Əziz Heydər Əlirza oğlu! Siz Vətənimiz üçün bundan yüz
illərlə sonra görüləsi gərəkli olan işlərin başlanğıcını qoymusunuz. Siz Azərbaycanı zülmdən xilas edən Ağ atlı Sərkərdəsiniz! Düşmənlərimiz həmişə xalqımızın müdrik adət-ənənələrinə xainliklə yanaşmış, onu məhv etməyə can atmışlar. “Böyüyə
hörmət, ağsaqqala hörmət, rəhbərə hörmət” qızıl kəlamı xalqımızın ən qiymətli dəyərlərindən olub həmişə. Qəbriniz nurla
dolsun, ey Böyük insan! Siz fiziki cəhətdən bizdən nə qədər
uzaqlaşsanız da, bir o qədər daha parlaq görünürsünüz.
Siz Azərbaycana İlham Heydər oğlu kimi kamil bir rəhbər
bəxş etmisiniz. Bu insan mətin bünövrə üstündə əsas tapmışdır.
Atalarımız buna görə deyib: "Ot kökü üstə bitər".
Əziz Heydər Əlirza oğlu! Allah Sizə rəhmət eləsin. Allah
Heydərsevərlərə səbr versin. Möhtərəm prezidentimiz İlham
Heydər oğlu mərd və müdrik Azərbaycan xalqının əhatəsindədir.
Əziz Heydər Əlirza oğlu, qoy Sizə bu qədər uğurlar verən böyük
Allahımız İlham Heydər oğlunun üstündə həmişə yar olsun.
“Ədəbiyyat” qəzeti,
15 dekabr 2003-cü il

AZƏRBAYCAN POEZĠYASININ
HEYDƏR BABA ZĠRVƏSĠ
ARZULAR QƏDƏR
Nə yazım dünyada dünyaya sığsın,
Sinəmdə çırpınan arzular qədər.
Varmı elə varlıq, heç əyilməsin,
Saxlasın şəstini bu dağlar qədər?
Varmı elə ölkə, həmişə gülsün?
Varmı elə kaman, qəlbim tək ötsün?
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Varmı elə varlıq, tər-təmiz olsun,
Dağlardan çağlayan bulaqlar kimi?
Vətəni sınağa çəkəndə dövran,
Bakı hüzn içində inləyən zaman,
Varmı düşmənlə üz-üzə duran,
Azəri övladı o Heydər kimi?
20 yanvar 1990-cı il.
HEYDƏR BABAYA SALAM
(nəzirə)
Mən sənintək dağa saldım nəfəsi,
Sən də qaytar ğöylərə yay bu səsi.
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar

Heydər baba, nə qeylü-qal salmısan,
Aləmi bürüyüb harayın sənin,
Çəkilmir çiskinin, kəsmir covğunun,
Nə qışın məlumdur, nə yayın sənin.
Göylərin üzündə qara dumanlar,
Yüksəldi göylərə ahlar, amanlar,
Azadlıq uğrunda neçə min canlar,
Asıldı tənəfdən fədain sənin.
Əssarın, Xətibin, Qətranın hanı,
Sahibin əyləşib yazır divanı.
Dünyanın fatehi, eşqin sultanı,
Hanı Şah İsmayıl Xətain sənin.
Heydər baba, dağ da dağa bağlıdır,
Dünya ki, var, qaralıdır, ağlıdır,
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Mən bilirəm sənin sinən dağlıdır,
Bir yoxsulluq, bir ayrılıq olmaya,
Bağçaların saralmaya, solmaya.
Ayrı düşdük, kimsə dərdin bilmədi,
Övladların bir şad olub gülmədi,
Yaman gündə sənə kömək gəlmədi,
Eşitmişəm azğınların qoşunu,
Kəsmiş min-min fədainin başını.
Heydər baba, mən də dağlar oğluyam,
Hər daşına, torpağına bağlıyam,
İstəyirəm sənə töhfə saxlayam,
Novruz üçün nənəm yaymış fəsəli,
Gəl görüşək, könlüm tapsın təsəllı .
Göyçə kimi intizarda elim var,
Dağlarında çiçəyim var, gülüm var,
Mənim də bir dogma kəndim, Cilim var,
Dağları var dağlarıntək ucadır,
Tarixi var tarixintək qocadır.
Dərbəndin Zağası alınmaz qala,
Doyunca baxsan doğma mahala
Burda çox aşiqlər çatıb kamala,
Burda Miskin Abdal, Ələsgər yatır,
Hələ açılmamış min əsər yatır.
Hikmətlidir Zağalının dərəsi,
Burda oxur çil kəkliyin fərəsi,
Burda durur Koroğlunun nərəsi,
Burda Misri var, burda Cəngi var,
Hər daşın döşündə bir üzəngi var.
21

Abbas Vəfadağlı
Məmmədsöyün, Qasım, Əsəd, Məhərrəm,
Nəcəf oxuyarmış yaralı Dilqəm,
Aqil, Əbülfəti kim qoydu nakam?
Baş vuraq dünyanın söz aləminə,
Xətai babamın öz aləminə.
Burda Aşıq Yunis mənbəyi-ümman,
Döşündə telli saz eyləyir tufan,
Burda o Leylinin oduna yanan,
Məcnunu andiran söz aşiqi var,
Sənətin vurğunu, öz aşiqi var.
Burda çəmənim var, burda düzüm var,
Burda məclisim var, sazım-sözüm var,
Bulaqlar üstündə min bir izim var,
Yağışlar, küləklər silərmi onu,
Nəsillər gəldikcə bilərmi onu.
Kimlər qatdı söylə aği qaraya,
De kim saldı ayrılığı araya,
Çağırıram, özün yetiş haraya,
Dağ dediyin ilqarına düz olar,
Dost gəlişi bahar olar, yaz olar.
Sanki dağlar bir-birilə yarışır,
Zirvələrı dumanlara qarışır,
Duman gəlcək hərdən küsüb-barışır,
Sanki duman elçisidir göylərin,
Pərdəsidir, ulduzların, ayların.
Piltəlidən Savalanlar görünür,
Qoca dünya ilan kimi sürünür,
Könüldən-könülə yollar görünür,
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İnsan istər Vətəninə baş çəkə,
Kəklik kimi daşdan-daşa hey səkə.
Qatar qaya sanki çəkir keşiyim,
Çənli yaylaq deyilmidir beşiyim?
İstəyirəm dünya boyu yaşayım.
Arzu sonsuz, dünya qoca olsa da,
İnsan doymaz, neçə min il qalsa da.
Ala gölün qoç qoruğu pozulmaz,
Alaçıqdan qonaq səsi kəsilməz,
Vətən şirin, ayrılığa dözülməz,
Hər könülün bir tacı, bir taxtı var,
Hər insanın bir qisməti, baxtı var.
Böyük quzey, Bala quzey qoşadır,
Kim bilir ki, karvanımız başadır,
Gödək ömrüm bu diyarlar yaşadır,
Burdan qaynar bizim Pəri bulağı,
Hayqıraraq axır üzü aşağı.
Armudlunun xoş havası şirindi,
Çiçəkləri bir-birindən narındı,
Vətən eşqi hər eşqdən dərindi,
Vətən ki var, azadlıqdır insana,
Heydər baba, bir hökm ver zamana.
Burda durur tariximdən çox boxça,
Çətin dərə, Tala, Yerli, Qalaça,
Qədim divar sökülür parça-parça,
Dədəm Qorqud, qopuzunu bir də çal,
Keçmişimi, tariximi yada sal.
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Bağlarımız alma saxlar, bar saxlar,
Əjdahanın qar yatağı qar saxlar,
Dəliağa dövlət saxlar, var saxlar,
Çobanların söhbətdədi, yatmayıb,
Tütək səsi qayalardan getməyib.
Göy güneydən qalxır Fələk qayası,
Burdan qopur ayrılıgın sədası,
Hər ilin bir uguru var, sayası,
Arzum budur illər ildən xoş gəlsin,
Mənim də bir başım göyə yüksəlsin.
Səfalıdır Ortasuyun sinəsi,
Burda olub babalarımın binəsi,
Yeddibulaq, Xırdalının laləsi,
Sanki burda təbiətin canı var,
Yanağında ürəyimin qanı var.
Yaylaqbulaq, Sarıgüney, Gözəli,
Suyu sərin, tamı şirin, məzəli,
Sizlə keçə ömrüm axır, əzəli,
Bir qanundur açılanlar solacaq,
Ömür ki var, xatirələr qalacaq.
Şahocagı mərdanələr səngəri,
Qasqaqardı, yerin, göyün ləngəri,
Sahinləri fəth eləyir göyləri.
Kəsib keçir buludların layını,
Seyrə çıxır ulduzunu, ayını.
İgidlərin bir-birindən seçmədi,
Yaman gündə bir – birindən keçmədi,
Hərbə girdi usanmadı, qacmadı,
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Yadlar bizə edə bilməz töhməti,
Unudulmaz mətanəti, qeyrəti.
Dan ulduzu mənzilinə yetəndə,
Karvanqıran öz qütbünə çatanda,
Yadımdadı babam tıgın atanda,
Çağırardı: - Heydər, min atını tez capar,
Küləş gətir, atına saman apar.
Heydər baba, kənd içində toy olur,
Qara zurna şikəstəyə yol alır,
Ömür keçir, heyif, insan qocalır,
Təklif var ki, uzundərə çal, usta,
Biz gedirik, sən sağlıqla qal, usta.
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HƏMRƏYLĠK GÜNÜN MÜBARƏK,
AZƏRBAYCANIM!
Hər il dekabr ayının 31-də Azərbaycan xalqı dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününü
bayram edir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ġlham Əliyev
Bütün sahələrdə olduğu kimi, Ulu öndərimiz Heydər Əlirza
oğlu Əliyevin bu günü Həmrəylik günü elan etməsi, hər
kəlməsi, hər addımı millətimizin mənəvi özünüdərkinin, milli
mənəviyyatının və milli mədəniyyətinin, milli ruhunun inkişafına xidmət edən Ulu öndərin bu qərarı indiki şəraitdə xalqımız
üçün daha əhəmiyyətlidir. Həmrəy olan xalqın milli ruhu möhkəm olur, milli ruhu möhkəm olan xalq isə məğlub olmur.
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İnşallah, millətimiz Ulu öndərin qoyduğu yolla irəliləyəcək,
özünün xoşbəxt gələcəyinə qovuşacaqdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Böyük Vətən müharibəsi veteranları ilə görüşür
Böyük Şəhriyar yazır:
Heydər baba, göylər qara dumandır,
Günlərimiz bir-birindən yamandır,
Bir-birizdən ayrılmayın amandır,
Yaxşılığı əlimizdən alıblar,
Yaxşı bizi yaman günə salıblar.
Ulu Öndər, bu tarixi vəzifəni qarşıya qoyduğu kimi, Vətənimizə Ilham Heydər oğlu kimi davamçı da bəxş etmişdir.
Güclü, çağdaş, bütöv bir Azərbaycan uğrunda bütün arzularımız həyata keçəcək, İnşallah!
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Azərbaycanım!
Şöhrətin bürüyüb dünya üzünü,
Şuru-şərafətim, Azərbaycanım.
Hər daşın, torpağın saxlar izini,
Ey dahi övladlı, Azərbaycanım!
Kamalın dünyanı qoyubdur heyran,
Dahilər nəslidir o böyük insan,
Ürəyində Vətən, qəlbində tufan,
Heydər cəsarətli Azərbaycanım!
Tarixin qocadır, möhnətin dərin,
Durdun zirvəsində qərinələrin,
Döyüşdə bəlləndi ər igidlərin,
Xətai şöhrətli Azərbaycanım!
Ayağın ümmanlı, başın Qafqazlı,
Qoynun rizvanlı, baharlı, yazlı,
Mərdlərə süd verən gəlinli, qızlı,
Nüşabə ismətli, Azərbaycanım!
Yaman günə, insanlığa gərəkli,
Min nazlı nemətli, ləziz xörəkli,
Qonağa-qaraya duzlu, çörəkli,
Hatəm səxavətli, Azərbaycanım!
Ərən babaların gətirilir sana,
Şöhrətin yayılıb bütün cahana,
Gənclərin cəsurdur, mərdi-mərdanə,
Ahıla hörmətli, Azərbaycanım!
Çoxdur bu torpağın açılmaz sirri,
Böyük Şəhriyarın dərdi, nisgili,
Neçə ərənlərin türbəsi, piri,
Nizami hikmətli, Azərbaycanım!
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Silinməz başından vətən sevdası,
Qəmli nənələrin həzin laylası,
Yunisin, Şəmşirin, şirin havası,
Ey sazlı, söhbətli Azərbaycanım!
Marş adlı sazından neçə cəngavər,
Sənin qüdrətinə baş əymiş dağlar,
O sirli qoynunda de, nələr yatar,
Silinməz xilqətin Azərbaycanım!
Car etdi aşıqlar min illər səni,
Gah məclislərin oldu döyüş səngəri,
Təlimə yetirdin sərkərdələri,
Koroğlu hünərli Azərbaycanım!
Dəmir köhlənlərin girəndə hərbə,
Zəhmi kainatı gətirdi lərzə,
Mərhaba oxudu ulu göylər də,
Ey Həzi cürətli Azərbaycanım!
Döydü taleyini gah boran, gah qar,
Gah yürüş eylədi sənə yagılar,
Qatdı dincliyini, etdi tarimar,
Faciə qiymətli Azərbaycanım!
Nə qədər bölünüb parçalanmısan,
Düşmən baltasıyla xırdalanmısan,
Hər zülmə dözmüsən, mərd dayanmısan,
Dözüm-dəyanətli Azərbaycanım!
Oldu yas içində pərizadələr,
Hökmsüz məhv oldu ədib, şairlər,
Cavidlər, Müşfiqlər, Cobanzadələr,
Ey qüssəli, dərdli Azərbaycanım!
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Alim-ülamələr verildi bada,
Qurani-Kərimi atdılar oda,
Gizlicə Allahı tutdun dünyada
Haqqa sədaqətli Azərbaycanım!
Analar ağladı, illər bitmədi,
Qəmli karvanları sona yetmədi,
Fəryadı, naləsi haqqa çatmadı,
Ey ağır möhnətli Azərbaycanım!
Ağlamaq yaraşmaz mərdə deyiblər,
Dərd verən düşəcək dərdə deyiblər,
Igidlər seçilir darda deyiblər,
Ziya əzəmətli Azərbaycanım!
Qarabağ, Laçının çəkilir dara,
Qədim Zəngibasar, Göyçə, Agbaba,
Vedi həsrət qalıb ulu dağlara,
Arzulu, həsrətli Azərbaycanım!
Nə qədər çəkəcək de bu vurhavur,
Nə qədər bu dünya gözləsin zühur,
Qolları buxovda böyük Zəngəzur,
Ey solğun büsatlı Azərbaycanım!
Nəzər sal tarixə, o çağlar hanı,
Gətir göz önünə nər Cavad xanı,
De kim parçaladı Azərbaycanı,
Ey sirli, söhbətli Azərbaycanım.
Süd vermə döşündən saxtakarlara,
Sapı özümüzdən o baltalara,
Gövhərə tunc demə, qatığa qara,
Oyan, fərasətli Azərbaycanım!
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Hanı İsmayılın coşqun nərəsi,
Vurğunun, Mehdinin tufanlı səsi,
Rəsul, Bəxtiyarın fikir dünyası,
Fikir səltənətli Azərbaycanım!
Bir denən necoldu Nərmanın, Həzin,
Zindanlar qoynunda inlədi sözün,
Qanlara boyandı gecən, gündüzün,
Taleyi dəhşətli Azərbaycanım!
Qərib məzarların möhnəti dərin,
Qapısı bağlıdır ulu göylərin,
Füzuli, Ələsgər, Üzeyirlərin,
Silinməz möhnəti, Azərbaycanım!
Demokratiya deyib, gözə kül səpən,
Bəs bu fəryadları görmürmü nədən,
Torpağı tapdanıb, əsiri gedən,
Qüssəli, fəryadlı Azərbaycanım!
Ey Vətən, orduna alqışlar olsun,
Hünəri, qeyrəti elə car olsun,
Allahım əbədi sənə yar olsun,
Yaşa ey, qüdrətli, Azərbaycanım!
Oyan, ey hikmətli Azərbaycanım!
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Məni tanıyanlar,
Məni tanıdanlar
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HƏYATIN ÖZÜ – SÖZÜN DÜZÜ

Hidayət Orucov,
yazıçı-publisist

"Əsl vətəndaş kimi" yazım çap olunandan sonra çox xoş
sözlər eşitdim, təşəkkür məktubları aldım. Bircə məktubda məni qınayan sətirlər vardı. Əvvəlcə həmin məqaləyə daxil olmuş
həmin məktəblinin məktubundan bir neçə sətri yadımıza salaq:
"İ.V.Stalin əsir düşmüş doğma oğlunu alman ferldmarşalı ilə
dəyşmədi, bu, hamıya aydın həqiqətdir. Bəs deyin görək hansı
nazirin, raykom katibinin heç olmasa... kolxoz sədrinin oğlu
hərbi qulluğunu Əfqanıstanda keçirib?". Şəxsən mənim tanışlarımdan beləsi yoxdur...
Ermənistanın Krasnoselo Rayonu İcraiyyə Komitəsinin
keçmiş sədri Abbas Mazanov yazırdı ki, o, həmin vəzifədə
olanda oğlu İlqar Əfqanıstanda, o biri oğlu Vüqar isə Sibirdə
xidmət edib və hətta Vüqar Altay ölkəsində bir həmyerlisi zabitə rast gəlib, zabit biləndə ki, bu əsgər A.Mazanovun oğludur, heyrətini gizləyə bilməyib: "Necə olub ki, sən buraya gəlib
düşmüsən?".
Abbas müəllim mənim köhnə tanışımdır. 30 il Krasnoselo
Rayon Xalq Deputatları Sovetinin sədri, böyük bir sovxozun
direktoru işləyib. Tale elə gətirdi ki, uzun illər biz görüşmədik.
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Bu yaxınlarda Bakıya gəlmişdi, söhbət etdik. Artıq böyümüş
uşaqlarıyla tanış oldum. Onlar hərbi qulluqdan sonra ali məktəb bitiriblər, işə giriblər...(İlqar fars dili mütəxəssisidir, Vüqar
texnologiya fakültəsində oxuyub). Bir qızı da həkimdir... Və fıkirləşirəm ki, Allah eləməsin uşaqları Yerevanın Qələbə parkının və ya Bakının Dağüstü parkının həndəvərində qulluq edənlər, zənglə ali məktəbə, işə düzəldən çinovniklər A.Mazanova
yenidənqurma dərsi keçələr.
“Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 1989-cu il.
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DOSTLUĞA, YOLDAġLIĞA BÜTÖV ĠNSAN

Budaq Budaqov,
akademik

Mən Abbas müəllimi çoxdan tanıyıram, İrəvan şəhərində
Azərbaycan Pedaqoji Məktəbinin tələbəsi olduğum illərdən.
Müharibənin son illəri, ayları olardı. Bir gün məktəbimizin həyətində tanımadığım bir oğlan gördüm. Adını soruşdum. Abbas, - dedi. Hər şeyi bilmək istəyən uşaq sadəlövhlüyü ilə bir
çox şeyləri soruşdum ondan. Məndən bir yaş kiçik idi. Dedi ki,
uzaqdan gəlib, kəndləri Göyçə gölünün o biri tərəfindədi. Atasının işi var imiş buralarda, o da atasına qoşulub gəlib. Bir az
söhbət elədik, hiss etdim ki, oxumağa böyük həvəsi var, amma
indi imkanı yoxdu. Nə isə, adlarımızı bir-birimizə bir də deyib
ayrıldıq Abbasla.
Sonralar mən Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunu bitirib Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunda işləyəndə yenidən
görüşdük Abbasla. O artıq Bakı Ali Partiya məktəbində dinləyici idi. Bu arada Qazax Pedaqoji Texnikumunu da bitirmişdi.
Bakıda oxuduğu illərdə tez-tez görüşürdük. O, Göyçəyə qayıtdıqdan sonra da vaxt tapıb mənə zəng edərdi. Bayramlarda
bir-birimizi təbrik edərdik. Hər dəfə Bakıya yönü düşəndə Coğrafiya İnstitutuna gələr, mənə baş çəkərdi. İrəvandakı ilk görüşümüzdən qanım qaynamışdı Abbas müəllimə. İndi mənim yaxın
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dostumdu, ən çox istədiyim adamlardan biridir. Niyə? Bizi birbirimizə bağlayan nədir?
Birincisi, ona görə ki, Abbas müəllim dostluğa, yoldaşlığa
çox etibarlı adamdı. İkincisi, Abbas müəllim çox gözəl həmsöhbətdi. Bu insanın böyük və zəngin dünyagörüşü var. Abbas müəllimlə hansı mövzuda söhbət edirsənsə, qarşında o sahənin mütəxəssisini görürsən. O, bir ədəbiyyatçı kimi güclü ədəbiyyatçı,
bir tarixçi kimi güclü tarixçi, bir kənd təsərrüfatı işçisi kimi güclü kənd təsərrüfatı işçisidir.
Abbas müəllim saz-sözlə nəfəs alır, aşıq folklorunu Abbas
müəllim kimi bilən yoxdu Azərbaycanda. Hətta Abbas müəllim
olan məclisdə ən ustad aşıqlar belə ondan ehtiyat edirlər.Birdənnəyisə düz deməzlər. Abbas müəllimin fenomen yaddaşı var.
Üzü Kitabi-Dədə Qorquddan bəri aşıq folklorunu, aşıq dastanlarını, bütün məşhur aşıqların yaradıcılığını əzbərdən bilir bu insan. Abbas müəllim aşıq folklorunun canlı ensiklopediyasıdır.
Özü də yaxşı saz çalır, aşıq havalarının əksəriyyətini məharətlə
ifa edir, astadan oxumağı da var.
Onun ən yaxşı cəhətlərindən biri də odur ki, Abbas müəllim yaxşı şairdir. Aşıq folkloru janrlarında gözəl şeirlər yazır.
Necə deyərlər, düşünə-düşünə yazır, ilhamla yazır şeirlərini.
Çox ürəyəyatandır onun şeirləri.
Mən Abbas müəllimdə həm də çox böyük səmimiyyət görürəm, dostluğa, yoldaşlığa sədaqət görürəm. Ona görə mən həmişə Abbas müəllimlə görüşəndə bu görüşdən böyük rahatlıq,
məmnunluq duyuram. Bunun da səbəbi onun bitkin bir insan olması ilə bağlıdır.
Belə insanları Allah öz pənahında saxlayır, həyat eşqi verir
onlara. İlahinin bəxşişidir ki, 80 yaşı tamam olan bu insanda
çox böyük çeviklik var, səmimiyyət var, şən əhval-ruhiyyə var.
Abbas müəllim hansı işdə çalışıbsa, özünü bacarıqlı işçi,
kamil mütəxəssis kimi tanıtdıra bilmişdir. Yaxşı təsərrüfat başçısı, rayon xalq deputatları soveti icraiyyə komitəsinin sədri olmuş, Göyçə mahalında elinin-obasının təəssübünü çəkmişdir.
36

Ulu Göyçəm
O, gözəl ailə başçısıdır, gözəl övladları var, tərbiyəli, qanacaqlı gəlinləri var, nəvələri var. Yaxşı ailə qurmağın, yaxşı ailə
başçısı olmağın özü də çox böyük işdir, məharətdir.
Mən bu gün çox böyük məmnunluqla Abbas müəllimin 80
illik yubilieyində iştirak edirəm. Onu təbrik edirəm, ona xoş arzularımı bildirirəm. Onun bu məclisdə iştirak edən bütün dostlarını alqışlayıram, həmişə Abbas müəllimin ətrafında olmalarını arzu edirəm.
mart, 2009-cu il.
Abbas müəllimin 80 illik
yubileyindəki çıxıĢından.
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ALLAHA SƏCDƏ EDƏN, PEYĞƏMBƏRĠ
SEVƏN, QURANĠ-KƏRĠMĠ ÜRƏYĠNDƏ
GƏZDĠRƏN ĠNSAN

Teymur Bünyadov,
akademik

Əziz dostlar, tanışlar, qohum-əqrabalar, uzaqdan, yaxından
gələnlər! Abbas müəllimin məclisinə xoş gəlmisiniz. Bəri başdan hamınıza xoş gəldiniz deyir, sizlərə can sağlığı, uzun ömür
arzulayıram. Arzularınız üzünüzə gülsün. Heç vaxt neyləyim,
necə eləyim intizarında qalmayasınız.
Abbas müəllim təkcə Göyçə mahalında deyil, həm də
Naxçıvan, Gəncəbasar və Qazax mahallarında sayılan, seçilən,
dərin hörmətə layiq olan mötəbər bir şəxsiyyətdir. Bu gözəl insan yoxsulluqla, zəhmətlə boya, başaçatıb. QərbiAzərbaycanda
uzun illər məsul vəzifələrdə çalışıb, həmişə də öz ləyaqətini,
türkçülüyünü uca tutub. Uzaqgörənliyi, iş bacarığı, səmimiyyəti ilə hamıya nümunə olub. Elinə-obasına arxa olub, dayaq
olub. Bu şərəfli işdə bütün çətinliklərə sinə gərib, qalib olub.
Abbas müəllimlə 25 ildir ki, qudayıq. Bu illər ərzində birbirimizə can deyib, can eşitmişik. Mən ondan bir yaş böyüyəm.
O məni özünə böyük sayır, ehtiram göstərir. Mən də onu özümə böyük bilirəm, hörmətini gözləyirəm.
Abbas müəllim sözün, sazın qədrini bilən, aşıq sənəti ilə
38

Ulu Göyçəm
bağlı qiymətli yazılar yazan, bu müqəddəs sənəti qoruyan və
yaşadanlardandı. Mənəviyyat adamıdı, səmimiyyət adamıdı.
Kişilik, mərdlik, mübarizlik timsalıdı. Allaha səcdə edən, Peyğəmbəri sevən, Qurani-Kərimi ürəyində gəzdirən bir insandı.
Dinə-imana dərin ehtiramı var. Məkkəni, Mədinəni ziyarət
edən və bununla qürur duyan Abbas müəllim hacıdı. Bütün
varlığı ilə bu amala qulluq edən, şərəf duyandı.
Abbas müəllim nümunəvi ailə başçısıdı. O ailənin başının
tacı, Dilbər xanım isə dərdi, əlacı. Dilbər bacısız Abbas müəllimi, Abbas müəllimsiz isə Dilbər bacını təsəvvür edə bilmirəm.
mart, 2009-cu il.
Abbas müəllimin 80 illik
yubileyindəki çıxıĢından.
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NƏSLĠMĠZĠN AĞSAQQALI

Abuzər Xələfov,
əməkdar elm xadimi,
tarix elmləri doktoru,
professor

Abbas müəllim çox ləyaqətli bir şəxsiyyətdir. Uzun bir həyat yolu keçib, böyük təcrübəsi var. Xalq üçün, millət üçün çalışan bir insan olub. Xüsusilə Qərbi Azərbaycan deyilən yerdə,
Göyçə mahalında ermənilərin pəncəsi altında olan türk xalqlarının, azəri türklərinin nümayəndələrinin, orada yaşayan insanların
müdafiəsində, köməyində Abbas müəllim kimi dayaqlar var idi.
Abbas müəllim sözün əsl mənasında orada onların zülmündən
xalqı qoruyan bir insan idi.
Mən Abbas müəllimlə tay-tuşam. Doğrudur, üç yaş ondan
kiçiyəm, ancaq bir yerdə böyümüşük, soy kökümüz birdir. Abbas müəllim mənim əmim oğludur. Ona görə də mən bu gün
çox şadam ki, bizim soy kökümüzün ağsaqqalı, gözəl bir insan,
şair qəlbli bir adam, bəlkə də deyərdim ki, şair, aşıq, həm də
uzun müddət dövlət işlərində çalışan bir dövlət xadimi kimi,
həm də gözəl mütəxəssis kimi, müəllim kimi şərəfli bir yol keçib Abbas müəllim.
Bizim ailəyə, nəslə Cildə xələflilər deyərdilər. İndi xələflilərin yaşlı nümayəndələri bizik – ikimiz, biri Abbas müəllimdi,
biri də mən. Abbas müəllimlə biz tay-tuş olsaq da, o mənim ağsaqqalımdır. Bizim nəslin yadigarıdır, layiqli davamçısıdır. Siz
inanın ki, tarix təkrar olur, həyat davam edir. Hər bir nəsildə
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yaşlılar gedir, yerinə yaşlananlar gəlirlər. İndi bizim nəsildə bu
yeri Abbas müəllimlə mən tuturuq. Ancaq, mən də Abbas müəllimi özümə ağsaqqal hesab edirəm. O, bu ada işi, əməli, el
içində qazandığı hörməti ilə layiqdir.
Mən Abbas müəllimin bəzi keyfiyyətlərini qeyd etmək istəyirəm. Abbas müəllim çox istedadlı adamdır. Pedaqoji texnikum qurtarıb, müəllim işləyib. Sonra partiya işinə keçib, Bakıda Ali Partiya Məktəbini qurtarıb, sonra gedib bizim rayonda
çətin şəraitdə, ermənilərin içində bir müddət partiya, hökumət
işində işləyib. Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri olub. Böyük
əzab-əziyyətlə oradakı soydaşlarımıza dayaq olub. Sonra isə
Abbas müəllim Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirib, gözəl
kənd təsərrüfatı mütəxəssisidir. 1988-ci ildə Ermənistandan deportasiya olunduqdan sonra o, Çaykəndin yenidən qurulmasında, təsərrüfatın bərpasında yaxından iştirak edib. Ermənilər
Çaykəndi xaraba qoyub oranı tərk edəndən sonra bu kəndin
canlanmasnda Abbas müəllimin böyük xidmətləri var.
Doğrudur, indi Abbas müəllim yaşlanıb, işləmir. Bəlkə də,
Abbas müəllimin xalqımıza xidmətləri haqqında burada məlumatı olanlar azdı, bəlkə də, çox adam heç nə bilmir. Ancaq o
mənə yaxın bir insan olduğuna görə, onun bizim millətimiz
üçün, xalqımız üçün onun nə qədər dəyərli, nə qədər yüksək bir
şəxsiyyət olduğunu çox gözəl bilirəm.
Abbas müəllim bizim hamımızın, bizim xələfli nəslinin ağsaqqalıdır, biz hamımız onun qarşısında baş əyirik, biz hamımız onu yüksək bir şəxsiyyət hesab edirik. O, bütövlükdə bizim xalqımızın oğludur, çox vətənpərvər bir insandır. Onun
yazdığı şeirlər, ulu saz sənətimiz haqqında, aşıq folkloru haqqında, ustad aşıqlarımız haqqında, xalqımızın görkəmli insanları haqqında yazıları, mən deyərdim ki, istedadlı bir ziyalının,
tədqiqatçının əsərləri təsirini bağışlayır insana. Abbas müəllimin yazılarını oxuyan hər bir kəs onu sözün əsl mənasında ziyalı, yüksək intellektə malik bir insan kimi qəbul edir. Onun
Şəhriyar haqqında bir poeması var. Şəhriyarın əsərləri Bakıda
Azərbaycan dilində balaca kitabça şəklində çap olunmuşdu.
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Mən həmin kitabdan birini aparıb Cildə Abbas müəllimə verdim. Sonralar eşitdim ki, Abbas müəllim Şəhriyarın poemasına
bir nəzirə yazıb.
Abbas müəllim “Heydər baba” poemasında Göyçə mahalının gözəlliklərini, mənəvi dəyərlərini, ayinlərini, adət-ənənələrini, elinə-obasına, xalqına olan məhəbbətini izhar etməklə yanaşı, Cənubi Azərbaycandakı qardaşlarımıza, bacılarımıza olan
münasibətimizi, məhəbbətimizi ülvi hisslərlə tərənnüm edir.
Abbas müəllimin “Heydər baba” poemasını oxuyanlar onu
möhtəşəm sənət əsəri kimi qəbul edirlər.
Mən Abbas müəllimi başqalarından fərqləndirən bir cəhəti
də qeyd etmək istəyirəm. Abbas müəllim böyük ailə başçısıdr.
Gözəl övladlar yetişdirib. İndi onun səkkiz övladı var, səkkizi
də bu xalqa xidmət edən insanlardır. Xalqımıza baş ucalığı gətirən övladlardır, həm qızları, həm də oğlanları. Böyük qızı Sürəyya istedadlı həkimdir. Böyük oğlu İlham uzun illər hökumət
işində çalışmış, külli miqyasda yaşayış yerini dəyişmiş əhalinin
sosial, siyasi və hüquqi problemlərinin həlli üzrə Cenevrə prosesinin üzvü olmuş, respublikamızda fəaliyyət göstərən diplomatik missiyaların birində işləmişdir. Hazırda respublikamızın
yüksək ali təhsil müəssisələrindən birində pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olur. İlqar uzun müddət Əfqanıstanda məhdudsaylı hərbi kontingentin tərkibində müşavir olmuşdur. Öz sahəsi üzrə
təcrübəli mütəxəssisdir. Qoşqar dörd il Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. İman, Vüqar, Gülbəs və Minayə də öz
sahələri üzrə sayılıb-seçilən kadrlardır.
Çox insanlar ailəyə, övlada olan məhəbbəti, övladın gələcək üçün, xalq üçün, cəmiyyət üçün faydalı insan kimi yetişməsi üçün narahatlığı Abbas müəllimdən öyrənməlidirlər. Abbas müəllim əsl Azərbaycan kişisinə, ailə başçısına xas olan səciyyəvi cəhətləri özündə cəm edən bir insandır.
Abbas müəllim çox qonaqpərvər adamdır. Göyçə qonaqpərvərliyinin bütün fərqli cəhətləri bu kişinin ailəsinin timsalında
özünün canlı təcəssümünü tapmışdı. Abbas müəllimin qonağı
olan tanışlarım mənə deyirdilər ki, Abuzər müəllim, sizin orda
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böyük eliniz-obanız var, mahalınız var, Abbas müəllim kimi böyük ağsaqqalınız var.
Mən, bu ailədə Dilbər xanımın yerini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Çünki, Dilbər xanımın Abbas müəllimin Abbas müəllim olmağında böyük xidmətləri var. Siz inanın ki, mən həmişə
Bakıdan kəndimizə gedəndə onların evində hər gün onlarla
adam görürdüm. Hamımız yaxşı bilirik qonaqlı-qaralı evin çətinliklərini. Bir yanı Naxçıvan, bir yanı Tiflis, bir yanı Moskva,
bir yanı da Bakıdan qonaqları olurdu bu ailənin. Xaricdən gələnlər də var idi.
Vaxtilə Abbas müəllimin atası Əli kişinin dostları Göyçənin, Qazağın, Tovuzun, Gədəbəyin, Borçalının adlı-sanlı aşıqlarının diz qatladıqları bu ocağın son zamanlardakı qonaqları –
dövrümüzün tanınmış aşıqları, elm, sənət adamları və yüzlərlə
başqa qonaqlar Abbas müəllimin ocağında duz-çörək kəsiblər.
Qonaqları Abbas müəllim gətirirdi evə, ya da onlar Abbas
müəllimin adına gəlirdilər. Qonaqların əziyyətini çəkən, qonaqpərvərliklə qarşılayan və yola salan isə Dilbər xanım idi. Dilbər
xanım çox gözəl bir insandır, çox gözəl bir xanımdır. Abbas
müəllim cavanlığında bir müddət xəstə olmuşdu, mən deyərdim ki, onun sağalmasında da Dilbər xanımın böyük rolu olubdu. Allah hər ikisinə uzun ömür versin, qoşa qarısınlar, qoşa
yarısınlar, mən onlara can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
Mən bu gün bir daha nəslimizin, soy kökümüzün ağsaqqalı, Göyçə camaatının fəxri, vətənpərvər, xalqını, millətini sevən
Abbas müəllimin işığına toplaşmış hər bir kəsə ailəmiz adından
minnətdarlığımızı bildirirəm. Biz hamımız Abbas müəllimə
can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayırıq.
Sağ ol, Abbas müəllim, min yaşa!
mart, 2009-cu il.
Abbas müəllimin 80 illik
yubileyindəki çıxıĢından.
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MÜDRĠKLĠKLƏ ZĠYALILIĞI ÖZÜNDƏ
QOVUġDURAN EL AĞSAQQALI

Mahal Əliyev,
əməkdar müəllim

MAZANOV - çox nadir soyaddır, deyilmi?! Bəlkə də onda
cəmlənən çox yüksək, qeyri-adi insani keyfiyyətlər də elə soykökündən qaynaqlanmış, ata-babalarının qanlarındakı genlərdən mayalanmış, sonradan özünün çalışqanlığı, mütaliəsi, görüb-götürmək qabiliyyəti sayəsində yalnız ABBAS MAZANOVA xas olan xarakter və dünyagörüşü formalaşmışdır. Doğrusu, mən bu böyük insanın zəngin daxili aləminin, yüksək mənəviyyatının, xalq yaradıcılığına, aşıq sənətinə, saza-sözə olan
həvəsinin haradan, nədən qaynaqlandığının sirrini açmaqda
acizəm. Ona görə də bu fikirlərimi dayandırıb Abbas müəllim
haqqında bildiklərim, gördüklərim və eşitdiklərim xatirələri
oxucularla bölüşmək istəyirəm.
Yazıma niyə soyadı ilə başladım? Çünki bu az rast gəlinən
soyadı Abbas müəllimin xoş əməlləri, xeyirxah işləri, tutduğu
vəzifələrdə səmərəli fəaliyyəti ilə o qədər məşhurlaşmışdır ki,
Göyçə mahalında Mazanovu şəxsən tanımayanlar belə, onun
soyadını eşitmişdi. Onlardan biri də mən idim, gənc yaşlarımdan onun haqqında çox şey eşitmişdim, ancaq şəxsən tanımır44
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dım, eşitdiklərimə görə ona həsəd aparırdım, üzünü görməyi
arzulayırdım. Tale, elə gətirdi ki, nəinki gördüm, tanış oldum,
hətta aramızda ata-bala, dost-qardaş münasibəti yarandı və sonralar bu isti münasibət mənim həyat yoluma işıq saldı, gələcək
uğurlarımın səbəbkarı oldu.
1971-ci ildə İrəvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirib doğma kəndimizə - Ağbulağa qayıtdım, tələbəlik illərində İrəvanda
çıxan "Sovet Ermənistanı" qəzetində işlədiyimdən Krasnoselo
rayonunda dərc olunan "Dostluq" qəzetində işə düzəldim. Həmin dövrdə o, Cil sovxozunun direktoru vəzifəsində işləyirdi,
bu sovxoz rayonun ən qabaqcıl təsərrüfatlarından biri idi. Günlərin birində təsərrüfatın fəaliyyətini işıqlandırmaq məqsədi ilə
Cil kəndinə göndərildim, məhsul toplanışı vaxtı idi, Abbas müəllimlə xırmanda görüşdük, onunla tanışlığımız da elə buradan
başlandı. İşimizi qurtardıqdan sonra məni evə dəvət etdi, utandığıma görə imtina etməyə çox cəhd etdim, lakin alınmadı, bizimlə birlikdə olan ilk partiya təşkilatının katibi mərhum Məhərrəm Vəliyev söhbətə müdaxilə etdi:
– Oğlum, cavansan, ancaq bil ki, Abbas müəllim bu kəndə
qonaq gələni bir stəkan çaya qonaq etmədən buraxmaz, utanma,
gəl gedək. İstər-istəməz, direktorun maşınına oturub evinə yollandıq. Çay süfrəsi hazırlananadək ordan - burdan söhbət etdik, o,
divardan asılmış sazı köynəyindən çıxarıb aşıq yaradıcılığından
söhbət açdı. Ustad Ələsgərdən, Aşıq Abbas Tufarqanlıdan bir neçə misra şeir söylədi, həmkəndliləri Aşıq Yunisdən, Aşıq Müseyibdən çox maraqlı epizodlar gətirdi, bir neçə hava çaldı. Reaksiyamdan, zümzüməmdən mənim də saz həvəskarı olduğumu duyub söhbətimizi xeyli uzatdı, beləcə başlayan ilkin tanışlıq gələcək dostluğumuzun əsasını qoydu.
Sonralar Abbas müəllim Krasnoselo Rayon Soveti İcraiyyə
Komitəsinin sədri seçildi, bu təyinat rayon sakinlərinin 65-70
faizini təşkil edən azərbaycanlıların böyük sevincinə səbəb oldu. Çünki hamı onsuz da Mazanovu elimizin-obamızın ağsaqqalı kimi qəbul edirdi və bu vəzifə səlahiyyətlərinin onun əlqolunu daha da açacağına, orada yaşayan millətimizə çox gə45
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rəkli olacağına inanırdı. Abbas müəllim gələcək fəaliyyətində
millətimizin etimadını layiqincə doğrulda bildi. Rayonun ehtiyacı üçün lazım olan əsas tikinti, abadlıq, elmi-mədəni quruculuq işlərinin yerinə yetirilməsini təmin edə bildi. O, bu məsul
vəzifədə işlədiyi vaxtda Azərbaycanlı və erməni kəndlərinin
əksəriyyətində məktəb, tibb, rabitə, nəqliyyat və digər elmi,
mədəni müəssisələrin tikilməsinə və fəaliyyət göstərməsinə nail ola bildi. Ancaq onun qaldırdığı məsələlər asanlıqla qəbul
olunmurdu, çoxsaylı müqavimətlərlə qarşılaşırdı, lakin Abbas
müəllim onlara ağılla, kamalla, əsaslandırılmış qaydada cavab
verməklə mənfur opponentlərini susdura bilirdi.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq, Abbas müəllim rayon icraiyyə komitəsinin fəaliyyətini xeyli canlandırdı, respublika rəhbərliyinin hörmətini qazandı, sayılıb-seçilən ispolkom sədrlərindən biri oldu. Açığını deyim ki, Ermənistan KP MK-nin birinci katibi K. Dəmirçiyan Abbas müəllimin səmimiliyinə və
işgüzarlığına böyük hörmət bəsləyirdi.
Əlbəttə, bu ona asan başa gəlmədi, o, nəyə nail oldusa, hamısı sağlamlığına zərbə vurması, mənəvi sarsıntılar keçirməsi
hesabına qazanıldı. Əhalinin əksər hissəsinin azərbaycanlılar
olduğuna baxmayaraq, rayon partiya komitəsinin 11 üzvündən
yalnız biri, icraiyyə komitəsinin 13 üzvündən cəmi 2 nəfəri
azərbaycanlı idi, hüquq mühafızə orqanları, idarə və müəssisə
rəhbərləri arasında isə azərbaycanlılardan bir nəfər belə məsul
işçi yox idi. Bu səbəbdən də nəinki rayonda yaşayan, həmçinin
qonşu rayonlardan gələn azərbaycanlılar da bütün məsələlərlə
əlaqədar Abbas müəllimə müraciət edirdi. Mənfur erməni məmurları ilə hamının qaldırdığı məsələni həll etmək heç də asan
deyildi və bu, ona mənəvi əzab verirdi.
Abbas Mazanov təbiətən çox xeyirxah, ədalətli və qanunlara hörmətlə yanaşan, imkanı çatan yerdə hamıya kömək əlini
uzadan insandır. Onun əl uzadıb, arxa-dayaq durduğu çoxsaylı
insanlardan biri də mən olmuşam. Mənim xəbərim olmadan,
onun namizədliyinə əsasən məni kəndimizin orta məktəbində
direktor müavinliyindən rayon partiya komitəsinə məsul işə gə46
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tirdilər. Üç il bu vəzifədə çalışdım, Abbas müəllimlə daha çox
ünsiyyətdə olmaq, onun məsləhətlərinə qulaq asmaq imkanım
oldu. Söhbətlərimiz vaxtı həmişə öz tövsiyələrini verməklə yanaşı, həm də təskinlik verir, darıxma, hər şey yaxşı olacaq, sən
işində məsuliyyətli ol, deyirdi.
Bir gün məni yanına çağırdı, hal-əhval tutduqdan sonra dedi
ki, mən vəzifəmdən istefa vermək qərarına gəlmişəm, həm raykomun birinci katibinə, həm də mərkəzi komitəyə öz yerimə sənin namizədliyini vermişəm, yaxın günlərdə katib səni qəbul edəcək, ancaq sən bu barədə heç kimə bir söz deməməlisən. Çaşqınlıqdan donub qaldım, bir azdan özümü ələ aldım, onu bu fıkrindən çəkindirmək üçün çox xahiş etdim, hələ millətimizin ona böyük ehtiyacı olduğunu, heç kimin onu layiqincə əvəz edə bilməyəcəyini, digər çoxsaylı dəlilləri dilə gətirdim, ancaq fikrindən
döndərə bilmədim, Abbas müəllim dediyinin üstündə durdu və
axıradək əlimdən tutub öz kreslosuna oturtdu, özü isə əvvəllər işlədiyi Cil sovxozunun direktoru vəzifəsinə qayıtdı.
Bütün bunlardan sonra Abbas müəllimlə dostluğumuz daha
da möhkəmləndi, ailəvi dostluğa çevrildi, onun köməyi və məsləhətləri sayəsində işə alışa bildim. Abbas müəllim harada
olubsa, mən də orada olmuşam və əksinə. O, mənə yalnız vəzifə verdirməyib, həm də özünün ən yaxın dostlarını mənim dostum, qohumlarını mənim qohumum edib, övladlarımızı mehribanlaşdırıb.
Abbas müəllimlə cəmi üç dəfə rəsmi ezamiyyədə olmuşam, birinci dəfə yonca toxumu əldə etmək üçün Naxçıvana,
ikinci dəfə Qəbələ, Oğuz və Şəki rayonlarına, üçüncü dəfə isə
Bakı şəhərinə gəlmişik. Harada olmuşuqsa, mən bu insanın necə hörmətlə qarşılanmasının, ən yüksək səviyyəli rəhbərlərin
ona göstərdikləri isti münasibətin, ehtiramın şahidi olmuşam.
Öz-özümə düşünmüşəm: İlahi, insanın nə qədər dostu-tanışı
olar?! Sualımın cavabını özüm də tapmışam: həyatda hər şey
qarşılıqlıdır, hörmət göstərib, hörmət də görür. Abbas müəllimin qapısı həmişə qonaqların üzünə açıq olub, kiçik ovladları
Vüqar, Qoşqar, nəvələri Lalə, Arif qonaqlara xidmət üçün növ47
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bədə dayanardılar, nənələri Dilbər xanıma köməkçi olardılar,
saz çalıb söz oxuyardılar.
Abbas müəllimin böyüklüyü onda idi ki, ucuz şöhrət arxasınca qaçmazdı, ağır oturub, ağır durardı, hər şeyə tez reaksiya
verməz, birisi danışığını bilməyəndə, yersiz hərəkət etdikdə
ona qoşulmaz, öz səviyyəsini saxlayardı. Mazanov erməni daşnakların millətimizi öz ata-baba torpaqlarından vəhşicəsinə
qovduğu dövrdə də öz böyüklüyünü qoruyub saxlaya bildi, bəzi rəhbərlər kimi camaatını orada qoyub öz başını götürüb qaçmadı, əvvəlcədən razılaşdıraraq, kəndini o vaxtkı Xanlar rayonunun Mirzik kəndi ilə dəyişdirdi, bütün ailələrin sağ-salamat
köçürülməsini təmin etdi. Xanlar da Qarabağ müharibəsinin
tərkib hissəsinə daxil idi. Abbas müəllim Çaykənddə təsərrüfata rəhbərlik edərək, yaxşı nailiyyətlər əldə etdi. İndi də Xanlar
(Göygöl) rayonunda onun qeyrətindən danışılır.
Bəli, budur böyüklük, budur müdriklik, budur ziyalılıq! Bu
gün həyat salnaməsinin 86-cı səhifəsini yazan EL AĞSAQQALI ABBAS ƏLĠ OĞLU MAZANOV əmək fəaliyyətini
dayandırsa da, yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirir, öz poeziyasını yaradır, mütaliə edir, saz çalır, xalq yaradıcılığından nadir inciləri sapa düzür, gələcək nəsillərə ötürməyə hazırlayır.
O, folklor-aşıq yaradıcılığına dair 50-dən çox publisistik yazıların və iki kitabın müəllifıdir.
Biz elimizin-obamızın, dünyalarını dəyişmiş, lakin öz
əməlləri ilə yaddaşlara həkk olunmuş qeyrətli eloğlularımızın
ruhunu Sizdə duyuruq, Siz bizə hələ çox lazımsınız Abbas müəllim! Canınız sağ, ömrünüz uzun olsun!
mart, 2015-ci il.
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GÖYÇƏNĠN ÖZÜ QƏDƏR ULU

Hacı Loğman Qorqud
Babacan, şair-filosof

Gözümü dünyaya açdığım zaman Göyçə torpağı uşaqlıq illərində mənim üçün adi bir insan məkanı idi. Lakin böyüyüb,
gəncləşdikcə el-el, kənd-kənd, mahal-mahal, şəhər-şəhər, nəhayət ki, dövlət-dövlət dünyanı gəzdikcə, Göyçə torpagının müqəddəsliyini, ululuğunu qəlbən təsdiq etməyə başladım. Çünki
uşaqlıq illərində şahidi olduğum yadda qalan sazlı sözlu məclislərdə böyüklərin qürurla söylədiyi sözlər hələ də qulağımda
səslənir.
“Bu torpaq, müqədəsdir, haram götürməz!” Atam Məhəmməd kişi dönə-dönə Göyçənin böyuk şəxsiyyətlərindən danışardı, onda mənə nağıl kimi görünərdi. Həyata müstəqil addımlar
atmağa başlayandan sonra bu müqəddəsliyi dərk ertməyə başladım .
Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Göyçə də dəfələrlə qanlı
basqınlara, işğallara məruz qalsa da, öz saflığını, müqəddəsliyini, dinini, milli adət-ənənələrini saxlamağı bacarmışdir. Orda
kimlər at oynatmamışdı –ərəblər, farslar, ruslar, rusların əlaltıları ermənilər və s.
Bu saflıq, kökə bağlılıq da zaman-zaman böyüdüb ərsəyə
gətirdiyi insanların simasında özünu bürüzə vermişdi. Göyçə
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dünyaya Miskin Abdal, Ağ Aşıq, Aşıq Alı, Dədə Ələsgər kimi
dahilər bəxş etmisdi. Şah Xətai Göyçəni, Miskin Abdalı pir bilərək onu ziyarət etmişdir. Miskin Abdal Azərbaycan Səfəvilər
dövlətinin qurulmasında misilsiz xidmətləri olan dövlət xadimi,
bir övliyya, şair, filosof olmuşdur ...
Mən Göyçəni qarış-qarış gəzmişəm, hələ 11 yaşımdan qarmon musiqi alətində ifa edirdim, buna rəğmən o elin demək
olar ki, bütün kəndlərində dəfələrlə olmuşam, ağır el toyları,
məclisləri görmüşəm, gəlinlər gətirib, qızlar köçürmüşəm .
Demək olar ki, hər kəndin sayılıb-seçilən insanları var idi.
Lakin bu insanlar içində elələri də var idi ki, bacarığı, işgüzarlığı ilə nəinki Göyçə mahalında, bütün respublikada tanınırdı.
Belə insanlardan biri də Abbas Mazanov idi ...
Bəllidir ki, Göyçə mahalı Rusiyanın havadarlığı ilə Azərbaycandan zorla qoparılıb, ermənilərə verilmişdir və orada yaşayan Azərbaycan türkləri daim ermənilər tərəfindən sıxışdırılmış, zorakılıga məruz qalmışdır. Bu milli ayrı-seckiliyə dözmək olduqca cətin idi. Belə qarşıdurmalarda tab gətirmək məhz
Abbas müəllim kimi kişilərin dəyanəti və dözümü ilə olurdu.
Abbas müəllim uzun illər vəzifələrdə çalışmışdı. Onun rəhbər kimi ciddiyəti və tələbkarlıgı sayəsində uzun illər rəhbər olduğu Gil kəndindən yüzlərlə ali savadlı kadrlar, elm xadimləri,
böyük vəzifələrdə çalışan ziyalılar yetişmişdir. Neçə illər Rayon icra hakimiyyətində yüksək vəzifədə vicdanla, namusla,
qeyrətlə çalışmışdır. Yeri gəlmişkən, Abbas müəllimin adı heç
zaman bəzi başqa rəhbərlər kimi qeyri-səmimi hallanmamışdır,
o həmişə qeyrət və namus simvolu olmuşdur. Daim el içində öz
nüfuzunu qorumuş, elin obanın təəssübünü çəkmiş, ən yaxşı
ailə başçısı, hər işin, hər kəsin düzgün qiymətini verə bilən el
ağsaqqalı olmuşdur.
Göyçə mahalında rəhbər vəzifələrdə işləyən barmaqla sayıla bilən adamlar var idi: Yunis Rzayev, Tanrıverdi İlyasov, Mikayıl Bayramov, Qəşəm Aslanov, Səfyar Musayev, Tapdıq
Əmiraslanov, Mir İsmayıl müəllim kimi ağır kişilər olmuşdur
ki, onlardan biri də məhz Abbas müəllimdir. Abbas müəllim el50
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mə, maarifçiliyə, saza, sözə, milli düşüncəyə həmişə yüksək
diqqət və qayğı göstərmişdir.
Göyçə belə kişilərin çiyinlərində dayanmışdı, erməni hiyləsi qarşısında tab gətirir və dözürdü. Lakin, illərlə məqsədyönlü
şəkildə sıxışdırılaraq sadaladığım insanlar vəzifələrdən uzaqlaşdırıldıqca, Göyçə və digər azəri türkləri yasayan rayon və
ərazilər sahibsizləsdi, yiyəsiz qaldı, Bakıya və digər şəhərlərə
ali təhsil almağa gedənlər geri qayıtmadı və onun da acı aqibəti, danılmaz həqiqəti göz qabağındadır. Göyçə və digər ərazilər
boşaldıldı, minlərlə insan öz dədə-baba yurdundan qovuldu .
Abbas müəllim Xanlar rayonunda məskunlaşmışdı. Hərdən
Bakıya gələndə görüşürdüm onunla. Bakıya köçəndən sonra
xeyirdə-şərdə tez-tez başladıq görüşməyə Abbas müəllimlə.
Həmişə onun zəhmli səmimiyyətini hiss edirdim.
Aşıq Ələsgər haqqında yazdığım kitabın təqdimatı ilə bağlı
keçirilən tədbirdə bir daha Abbas müəllimin nə qədər ziyalı, qeyrətli, təəssübkeş insan oldugunun şahidi oldum. Kişinin ürəyi qürurdan sinəsinə sıgmırdı, öz doğma balasının uğuruna sevindiyi
qədər sevinirdi.
Təqdimat məclisi Göyçənin adını bu gün qeyrətlə yaşadan,
onun əsl şöhrətini qoruyan, Göyçəyə layiqli oğul olan Akif Nəbiyevin mənəvi, maddı dəstəyi ilə onun “Dərnəgül” istirahət
mərkəzində keçirilirdi. Tədbiri professor Buludxan Xəlilov
aparırdı. Tədbirin sonunda mənə söz veriləndə Abbas müəllimi
də səhnəyə dəvət elədim, üzündə cox böyük sevinc hissi ilə dolu təbəssüm vardı, əlini kürəyimə qoyub üzümə baxaraq:
- Ay oğul, Allah sənin o gözəl ata-anana rəhmət eləsin, sən
nə gözəl, nə böyük iş görmüsən, axır ki ..., – dərindən köks ötürərək – Qoy Ələsgərə əl aparanlar, onu kimlərəsə tay tutanlar
getsin öz işləri ilə məşğul olsunlar, - dedi ...
Abbas müəllimin əli hələ də kürəyimdədi, sanki ġah dağına söykəndiyimi hiss edirəm.
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AY ABBAS ƏMĠ
İnsan ucaldıqca dərk edir, qanır,
Yaxşını yamanı, ay Abbas əmi.
Sənə şeir yazdım, cürət eləyib,
Sən məni üzürlü say, Abbas əmi.
Bilinmir dünyada bəşərin sanı,
Milyonlarda birdi yadda qalanı,
Hər torpaq böyütmür böyük insanı,
Gərək ola əsil, soy, Abbas əmi.
Nəsil-nəcabətdən zatın bəllidi,
Şöhrətin, hörmətin, adın bəllidi,
Çoxları Göyçəli, ya da Cillidi,
Ola bilməz sənə tay, Abbas əmi.
Tanrıverdi kişi Babacanlıydı,
Mahalda, obada şöhrət-şanlıydı,
Paxıllar, cahillər onnan qannıydı,
Nədən? - düşünürəm hey, Abbas əmi.
Akif Nəbiyevi gətirim misal,
Onun hörmətinə baş əyir mahal,
Zakir Kərimovdu, qardaş əhli-hal,
Mən deyim sən bir-bir say, Abbas əmi.
Bayramov Mikayıl, Abbasov Vəli,
Bünövrədən olub yaxsı təməli,
Nə olsun, gorünmür gözə əməli,
Çoxu çıxarsa da boy, Abbas əmi.
Sən ulu Göyçənin qeyrət simvolu,
Gedirsən ulular, babalar yolu,
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Sinən xəzinədir, hikmətlə dolu,
Danış yazım, elə pay, Abbas əmi.
Hər oğul tab etməz dözə kürsüdə,
Görmədim aslanı tülkü hürküdə,
Karvan ötüb keçər, köpək hürsə də,
Qananlar düşünsün qoy, Abbas əmi.
Loğman abdalıdır haqq gərdişinin,
Gərəkdi ustası ola işinin,
El-oba qeyrəti çəkən kişinin
Olarmı zəhməti zay, Abbas əmi!?
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ƏKS-SƏDA. ÜRƏKLƏRĠ EHTĠZAZA
GƏTĠRƏN SÖZ ...

Ġsmayıl Hüseynoğlu,
SSRİ Jurnalistlər
İttifaqının üzvü

İndi Abbas Vəfadağlının “Göyçə kimi intizarda elim var”
kitabı da çoxları kimi, mənim də stolüstü kitablarımdandır. Öncə, Göyçə camaatının sosial sifarişi ilə bu kitabı ərsəyə çatdıran
nəşriyyat işçilərinin hamısına xeyirxah, nəcib işləri üçün minnətdarlıq hissimizi bildirirəm.
Hər bir məsələ kimi, kitab haqqında rəy bildirərkən də onun
ehtimal etdiyi zaman və məkanı, habelə müəllifin buna olan münasibətini də bu kontekstdən qısa da olsa, nəzərdən keçirmək lazımdır.
Abbas müəllim (Abbas Əli oğlu Mazanov) Göyçənin
“Cəngavərlər yurdu” adlanan, relyefi baxımından bir amfiteatrı
xatırladan Cil kəndində doğulmuş və boya-başa çatmışdır. Cil
kəndi ona görə “Cəngavərlər yurdu” adlanır ki, 1919-cu ilin erkən yazından, qədim Türk-Oğuz diyarının hər yerində olduğu
kimi, əsri düşmənimiz olan erməni daşnaklarının Göyçə mahalına olan hücumu vaxtı xalq arasında “Sərkərdə Cavad” adı ilə
məşhur olan, fitrən döyüş taktikası və strategiyasını əla bilən
həmin Cavadın rəhbərliyi altında Cilin igid oğulları bir neçə
döyüşdə erməni daşnak ordusunun hissələrini pərən-pərən sal54
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mış, qeyri-bərabər döyüşdə düşmənə ağır zərbələr endirmişlər.
Xüsusilə bu döyüşlərdə şairin atası, el sənətkarı Əli Mazan oğlu, Məşədi Hümbət, dərzi Murad, Əli Tağı oğlu, Ağbulaqdan
Kor İbrahim, Kalvayı Hüseyn, Kalvayı Rza, Məşədi Yolçu,
Toxlucadan Cığal Həsən və onlarla başqaları fərqlənmişlər.
Məqsəddən uzaqlaşmadan bunu deməyi zəruri hesab edirəm ki,
məhz şairin təsvir etdiyi həmin Sərkərdə Cavadın və Gədəbəyli
könüllülərdən olan – çar ordusunun istefada olan zabiti Seyid
Abuzərin rəhbərliyi altında Hacı Qərib kəndindən olan 20 nəfərlik kiçik bir dəstə ilə daşnak ordusunun iki vzvodu ( 80 nəfərə yaxın) Şişqaya və Hacı Qərib kəndlərinin arasındakı məsafədə, Göyçə gölünün sahilində yerləşən qədim alban kilsəsinin
xarabaları yanında məhv etmiş, çoxlu tüfəng-sursat, atları ilə
birlikdə xeyli sayda hərbi araba-brışka və bir ədəd kiçikçaplı
top qənimət götürmüşlər. Həmin top Sankt-Peterburq universitetinin tələbəsi olan Hacı Əliş ağanın oğlu Ağalar bəy tərəfindən Gəncəyə aparılmış, orada daşnaklara qarşı döyüşlərdə istifadə olunmuşdur. Bu fakt “Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası” kitabında tarix elmləri doktoru, professor, millət
vəkili, mərhum Səfyar Musayevin tarixi oçerklərində də xatırlanmışdır (səh.291).
Mənfur Ararat Respublikasının “rəhbərliyinə” və erməniquldur dəstələrinə qarşı müqavimət hərəkatında fərqlənən
adamlarımıza qarşı sonralar kommunist ləbbadəsinə bürünmüş
daşnaklar zaman-zaman “Sinfi düşmən” damğası vurmuş, repressiya qurbanlarına çevirmişlər. Ermənilərin bu xəyanətkarlığı
uydurma “erməni genosidi”nin 50 illiyi mərasimində - 1965-ci
ilin 25 aprelində özünü daha açıq qaydada büruzə verdi. Onda
Ermənistanda yaşayan Azərbaycan türklərinin zorla qovulması,
xüsusilə müqavimət hərəkatında fərqlənən kəndlərin, o cümlədən Cilin bütünlüklə məhv edilməsi, yer üzündən silinməsi nəzərdə tutulmuşdu (separatçıların İrəvan Opera və Balet Teatrı
meydanındakı qiyamda nümayiş etdirdikləri şüarlar bunu tam
qaydada təsdiq edirdi). Bu əməliyyata MK-nın o zamankı ikinci katibi Ter-Qazaryants başçılıq edirdi. Yaxşı deyiblər ki, sən
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saydığını say...
İrəvan hərbi dairəsinin o vaxtkı komandanı, general-polkovnik Draqunskinin gördüyü çox ciddi tədbirlər nəticəsində
neodaşnakların hıçqırığı içlərində qaldı. Bütün bu hadisələrolaylar şairin yaradıcılığının leytmotivini - ana xəttini təşkil
edir. Vətənə, dövlətçiliyimizə, müstəqilliyimizə sonsuz məhəbbət, düşmənə - erməni soyğunçularına qarşı isə nifrət təlqin
edilir.
Abbas müəllimin kitabındakı hər bir şeiri, poemaları, habelə publisistik məqalələri həm də nisgil, kədər, qüssə və yanğı
ilə dolu olsa da, bu əsərlərin hər biri ayrılıqda bir epopeyadır,
bir qəhrəmanlıq dastanıdır. Ondakı mübarizlik ruhu böyük
Azərbaycanımız uğrunda, əsirlikdə qalan Qarabağımız, Göyçəmiz, Zəngəzurumuz, Ağbabamız, Gümrümüz, Şərur-Dərələyəzimiz uğrunda, girov götürülmüş abidələrimiz, ziyarətgahlarımız uğrunda Vətən oğullarını müsəlləh əsgər olmağa çağırır.
“Oyan” şeirində oxuyuruq;
...Əzab ərşə dayanıb,
Coşub üsyanım, oyan!
Oyan, sazım, qılıncım,
Şöhrətim-şanım oyan!
Oyan, Odlar diyarı,
Azərbaycanım, oyan!
Şair təkcə bugünümüzü, indiki siyasi durumumuzu nəzmə
çəkməklə kifayətlənmir, keçmiş olaylara da ürək yanğısı ilə
müraciət edir:
…Yetmiş il adın çəkmək, ey Allah,
Bu yazıq millətimə yasaq edildi.
Yetmiş il dilimə vurdular qıfıl,
Dilim də ağzımda dustaq edildi.
Bu yetmiş ildə də öncəki kimi,
Şırımlar çəkildi Vətən köksünə,
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Baltalar altında bu Ana torpaq
Pay-püşlər edildi gör neçəsinə...
İşğalçı körüyün üflədi o gün,
O gün ciyərimi çəkdilər şişə!
O gün ürəyimi parçaladılar,
İrəvan ərmağan getdi keşişə.
Abbas müəllim öz yaradıcılığı ilə həm də xalqının canlı dil
memarlığına lazımı töhfələr də verə bilmişdir. Kitabdakı “Bayatılar” bölməsi bu cəhətdən daha xarakterikdir:
Aşiqəm, o dağa,
O həsrətə, o dağa.
Öpərəm daşlarından,
Əlim yetsə, o dağa!
Bu dağlar qoca dağlar,
Hamıdan uca dağlar.
Dövran bizi ayırdı,
De dözüm necə, dağlar?
Bu parçaların hər bir beyti, hər bir misrası, bütövlükdə poetikməna təfəkkürü sanki xalq rəndəsindən çıxmış, axıcılığı baxımdan
şair onu həm də xalq fəlsəfəsi ilə cilalaya bilmişdir. Buna görədir
ki, kitabın bu bölməsi daha çox maraq doğurur və oxunaqlıdır.
Lakin, bunların hamısından əfzəli isə şeir-sənət dünyasının kəhkəşanında özünəməxsus, əbədi bir məşəl kimi yanan babamız Füzuli
dühasına, Füzuli dünyasına, onun “Hədiqətüs süəda” əsərinin elmi
təhlilinə, böyük zəhmət çəkib ona baxışın – yeni orijinal münasibətin təcəssümü olan, çox hörmətli Hacı Azər Əbilovun 1998-ci
ildə “Araz” nəşiriyyatında buraxılmış, xüsusi əhəmiyyət kəsb
edən “Əhli-beyt pərvanəsi” əsərindəki ilahi qüvvələri Abbas müəllim də nəzmə çəkərək, “Gözdəkçiyəm” rədifli şeirini məhz müqəddəslər müqəddəsi olan “Əhli-beyt”ə həsr etmişdir. Həmin şeirdən bir parçanı təqdim edirik:
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İbtidam Allahu-Əkbər,
Mövlaya gözdəkçiyəm.
Nitqimə, yığvalıma,
Ol dayə gözdəkçiyəm.
Tutmuşam damənindən,
Üzməynən dəstim mənim,
Rəhm eylə, gəl üstümə,
Sal sayə gözdəkçiyəm.
Var ilahim xəlq eylədi,
Üç şəhərdə ziyarət.
Ərşidə Mahmud dedilər,
Rizvanda Nurəhməd.
Nur çilədi ərz üzünə,
Gözəl adın Məhəmməd.
Məqamına üz sürtməyə,
Kəbəyə gözdəkçiyəm.
O zaman ki, ya ənbiya,
Məskənin oldu Hira.
Üzün nuru sayəsində
Döndü cəbəlü-nura.
İlahidən hökm olundu,
Cəbrayıl gəldi sura.
Müqəddəs üzün görməyə
Hiraya gözdəkçiyəm.
Haqlı qaydada Azərbaycanın “Şoloxovu” adlanan, paytaxtda
yox, bütün ömrü boyu Neftçalada yaşayan, hazırda da yazıb-yaratmaqda davam edən el ağsaqqalı, böyük ədəbiyyatşünas-alim,
filologiya elmləri doktoru, professor Hacı İmamverdi “ƏhliBeyt” əsərinə yazdığı son sözdə deyir: “Məkr və şərdən, hiylə və
fəsaddan xali olan hər şey gözəldir. Sənətin ümdə vəzifəsi, ilahi
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qayəsi isə bəşəriyyəti iman gözəlliyinə dəvət etmək, insanları bu
ruhda tərbiyə etməkdir”.
Şübhə etmirik ki, Abbas müəllim də öz insani borcunu yerinə yetirməklə, bu ruhda yazılacaq yeni-yeni əsərlərilə oxucularını sevindirəcəkdir.
Abbas müəllim həyatda heç də asan olmayan çətin, qeyrihamar bir yol keçmişdir. O, əmək fəaliyyətinə Pəmbək kənd
məktəbində müəllim kimi başlamışdır. Ermənistandakı bütün
Azərbaycan türkü ziyalılarına qarşı yönəldilən hər növ maneələri mərdliklə dəf edərək Ermənistan SSR dövlət və partiya xadimi kimi bir zirvəyə yüksələ bilmiş, on ildən artıq Krasnoselo
RİK-in sədri işləmiş, dəfələrlə respublika komsomolunun, Ermənistan KP-nin qurultaylarının, habelə kolxozçuların III
Ümumittifaq qurultayının nümayəndəsi seçilmişdir. Bunun hamısına o, öz işgüzarlığı sayəsində, xüsusilə təkcə Krasnoseloda
yox, bütün Göyçə mahalında erməni talançılarının Azərbaycan
türklərinə qarşı yönəldilən hər cür fiziki və mənəvi genosid
niyyətlərini vaxtında dəf edə billməsi və bunlarla əlaqədar olaraq qazanılan ümumxalq məhəbbəti nəticəsində nail ola bilmişdir. Krasnoselo Rayon Partiya Təşkilatının növbəti konfransında Mərkəzi Komitənin ikinci katibi Ter-Qazaryants iştirak edirdi, erməni xəbislərinin gördüyü tədbir nəticəsində o zamanlar
Cil kəndində kolxoz sədri işləyən Abbas Mazanovu seçki bülleteninə daxil edilmək üçün hazırlanan ilkin siyahıda bütünlüklə tərkibdən çıxarmışdılar. Bu hal konfrans nümayəndələrinin
nifrət və kəskin etirazına səbəb oldu, nümayəndələrin çoxu
ayağa qalxdı, bir mexanizator (təəssüf ki, onun adını unutmuşam) ayağa qalxan nümayəndələrin arasından irəliyə yeriyib xitabət kürsüsünə qalxdı, üzünü Ter-Qazaryantsa və birinci katibə tutaraq dedi: “...nədi, Cil sizlər üçün sığırxanadı? Unutmayın ki, həmin “sığırxana” 10 kolxozun birlikdə verdiyi həcmdə
dövlətə ət, süd, yun, taxıl və tütün verir. Bunun hamısı məhz
Abbas müəllimin əməyinin bəhrəsidir, indi deyin görüm nə
üçün heç bir siyahıda Abbas müəlllimin adı yoxdur?” Nümayəndələrin qəzəbindən geri çəkilən Ter-Qazaryants iblisanə bir
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görkəm aldı, siyahının yenidən hazırlanmasını, Abbas Mazanovun adının həm plenumun, həm büronun, həm də Respublika
KP qurultayının nümayəndələri olan siyahıya salınmasını elan
etdi və erməni xislətinə xas olan əyilmə ilə buraxılmış səhvə
görə nümayəndələrdən dönə-dönə üzr istədi.
Bax bu, Abbas müəllimə böyük bir şəxsiyyət kimi göstərilən ümumxalq məhəbbətinin kiçik bir təzahürü idi. Abbas müəllim indi də sıralarımızdadır. Ona həm şəxsi yaradıcılığında,
həm də bir el ağsaqqalı kimi qazandığı nüfuzda yeni-yeni zirvələr fəth etməyi arzu edirik.
28 fevral, 2000-ci il.
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KƏSĠLMƏYƏN GÖYNƏRTĠ
Abbas Mazanovun (Vəfadağlının) Ģəxsində
Göyçə mahalına ithaf edirəm

Sədaqət Əlioğlu,
jurnalist

Bir ocaq çatmışdıq. Atəşi Günəşdən göndərilmişdi, tüstüsü
buludlardan yuxarıda idi. Sürü-sürü mal-qarası, topdağıtmaz
imarətləri vardı. Ruzisini Tanrı öz süfrəsindən ayırmışdı. Qonaqsız-qarasız bir günü olmazdı… Ora Göyçə idi…
Sinəsi dastan ağsaqqalları vardı, 100-dən az yaşamazdılar.
Min illərin söz düyünçələri vardı ürəklərində… Aşıq Alısı,
Aşıq Ələsgəri, Aşıq Nəcəfi, Aşıq Əsədi, Aşıq Yunisi, Aşıq Qasımı, Aşıq Müseyibi, yüzlərlə saz–söz xiridarı vardı. Nəfəsləri
haqla gedib-gələrdi. Ora Göyçə idi.
Dəniz səviyyəsindən 2-3 min metr ucalıqda idi. Məkrdən,
hiylədən, uzaq idi o yerin adamları. Mer-meyvəsi, əkin-bərəkəti çürük olmazdı, cır deyildi. Adamları mərdi-mərdanə idilər.
Tanrıya yaxın idi Göyçə. Biz seçməmişdik o yerləri. Yaradan özü bizə layiq bilmişdi Göyçəni.
Başı qartallı qayalarda, sinəsi lilparlı, quzuqulaqlı buz bulaqlarda, ayağı Göyçə gölündə idi. Toxluca, Ağbulaq, Ardanış,
Cil, Babacan, Pəmbək, Dərə… kimi bir nəfər də olsun yad nə61
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fəslini qoynunda saxlamayan kəndləri vardı… Ora Göyçə idi.
Daşında, qayasında Oğuz sərtliyi vardı… Şah Xətai keçmişdi, Koroğlu yurd seçmişdi o yerləri…. Nadir şah təngimişdi
dar keçidlərində. Cığal Həsənlərin, Topal Orucların, Məşədi
Hümbətlərin, Dəli İsmayılların, Məşədi İsaların, Bala Əlilərin,
adını çəkə bilmədiyim neçə-neçə kişilərin qeyrəti, mərdliyi üstündə dayanmışdı Göyçə!.
Yaşı min illərin kökünə gedən abidələri, daş sandıq qəbirləri, şaman, Zərdüşt izini saxlayan yerləri hər küncündə vardı.
Muzey idi hər daşı, hər qayası… «Qara daş», «düldül daşı»,
«Seyid Bayram ocağı», «Seyidlər piri» kimi onlarla ziyarət
yerləri vardı. Hər qarış torpağına, hər bir çınqıl daşına müqəddəslik hopmuşdu Göyçənin..!
Dədə Qorqud əsilli-nəsilli idi. Saz tutub, söz qoşa bilməyən
tapmazdın bu ulu yerdə. Bircə işarəyə bənd idi ağsaqqalları,
ağbirçəkləri.
Sazın-sözün sehr kəməndinə keçirməsəydilər, əl çəkən deyildilər. Bir də ki, bu mümkünsüz idi. Axı qoşmaya, gəraylıya,
qıfılbəndə, təcnisə bürünmüşdü orada dağ-dərə də, sinəsi laləli
çölləri də, gözündən qaynayıb-daşan bulaqları da, əkin-biçini,
bər-bərəkəti də…Ora Göyçə idi.
1988-ci ilin sonu bəd gəldi, yaman gəldi bu yerlərə. Göyçə
söküldü kərpic-kərpic, ev-ev, məhəllə-məhəllə,kənd-kənd…
“Söküldü Göycə, ay haray” !!! Səsimiz dağlardan üzümüzə
qayıtdı, gözümüz gədiklərdə qaldı… Sökdülər Göyçəni, sökdürdülər Göyçəni! Şuşa kimi, Lacın kimi,Füzuli kimi, Ağdam
kimi, Kəlbəcər kimi, Qubadlı kimi…
Dağlarda kəsilməyən göynərtimiz qaldı, Göyçə kimi bir
mahalın boynumuzdan qurğuşun kimi asılmış bir minnət yükü,
bir töhməti qaldı. “Goycə kimi intizarda elim” qaldı.
Bir də yaddaşlarda ağır günlərimizdə elinə-obasına darmacalda arxa durub, onları büdrəyib yıxılmağa qoymayan Abbas
Mazanov (Vəfadağlı) təəssübkeşli el ağsaqqallarının söykək olmaları qaldı. Onda anladıq “dargunun yarağı” misalındakı mə62
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na yükünü. Gec idi..
Göycənin qeyrətcəkər oğullarının adı sıralarında Abbas
Mazanov ünvanı öndə gəlir. Bu ad hələ Göycəli olduğumuz illərdə erməni məkrindən bütov bir eli, mahalı necə qoruduğu
vaxtlardan yaddaşımıza hopub. Onun saz calıb-oxumaq məharətini də bilirdim. Ancaq, nə gizlədim,
Abbas muəllimin şairliyinə bələd deyildim.
Qarşımda bir kitab var: “Göyçə kimi intizarda elim var”.
Elə bu nəfis tərtibli nəşrin adı bəs edir ki, Abbas müəllimin mənəvi aləminə, şair dunyasına,yurd-vətən həsrətinə, göycəlilik
təəssübkeşliyinə, milli ləyaqətinə pərəstiş edəsən. Abbas müəllimin intizarı hamımızın həsrəti olduğundan, kitabda toplanmış
şeirlər haqqında söhbət acmaq mənim üçün olduqca ağrılı və
cətindir. Ona gorə də qoy şair Abbas Vəfadağlı məndən inciməsin. Bir də neyləmək olar, dərdin tərcüməsi olmur axı.
Yazdıqlarım isə səxavətli, ağsaqqal, vətəndaş, nəhayət,
Cildə doğulub binə qursa da, Azərbaycan ünvanlı Abbas
müəllimin şəxsiyyətinə hörmətimin ifadəsi olsun!
“Vətən səsi” qəzeti,
14 iyul 2000-ci il.
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EL AĞSAQQALININ GÖYÇƏ HƏSRƏTĠ

Qurban Hüseynoğlu,
“Elin səsi press” qəzetinin
baş redaktoru

Ağlım kəsib, əlim qələm tutandan beynimdə Göyçə adının
dəyərli bir söz kimi dolanmasının ilk günləri yadımdadır. Göyçəni mənə sevdirən nə oldu? Kim oldu? Hələ də bu sualların cavabının axtarışındayam. Göyçə adını sevməmək olarmı? Hansı
məkanın bu qədər dəyərli adı var! İnanıram ki, yoxdur. Bu ad
göylərə yaxın olduğu qədər də gözəlliyin ən ali məqamına çox
yaxındır. Eləcə də “göy” sözünün böyüklüyün, məğrurluğun əlaməti olduğunu hamımız bilirik. Göyçənin göylərə yaxın olduğuna əmin olduğum qədər mənim ruhumun səmalarda olduğuna da
şübhəm yoxdur. Gündə neçə dəfə desəm doğru olmaz, hər saat,
hər an mənim ruhum da, duyğularım da Göyçənin başı qarlı dağlarında, elatsız yaylaqlarında, Göyçə gölünün sahillərində Məcnun təki gəzir. Bilirik ki, Məcnun Leyli sevdasıyla, Leyli eşqiylə
ucsuz-bucaqsız, susuz səhralara düşdü.
Məni o dağlara, o yaylaqlara, o sahibsiz qalmış yurdlara
aparan nədir? Hansı Leylidir? Hansı eşqdir məni Məcnun edib
Göyçə ellərinə çəkib aparan? Mən bu yolları çoxmu gedəcəm?
Çoxmu o dağlarda Leylimi axtaracam? Onu da bilirəm ki, o ellərdə, o yurdlarda nə Leyli var, nə Sənubər var, nə Gülgəz var,
nə də Pəri xanım.
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Məcnun bir yana, Abbas Tufarqanlı bir yana, Miskin Abdal
kimi övliyaya nə deyirsən. Yaşadığımız zamandan 500 il öncə
Miskin Abdal Sənubərini, Məcnun Leylisini, Abbas da Gülgəzini, Qurbani də Pərisini axtardı.
Bu biçarələr nə biləydilər ki, əsrlər keçəcək, qərinələr birbirini əvəz edəcək, yenə Məcnunlar da, Abbaslar da, Qurbanilər də öz yarlarını axtaracaqlar.
Amma bizim taleyimizə qismət olan Abbas adı da, Qurbani
adı da onlardan fərqləndi. Biz nə Gülgəzin, nə də Pərinin dəlisi
olmadıq. Yalnız Göyçə adlı bir elin, bir mahalın eşqiylə alışıb
yanırıq.
Onu bilirəm ki, biz o yerləri nə qədər seviriksə, o torpaq da
bizi bir o qədər sevir, əzizləyir.Bir qərinədən çoxdur ki, Göyçənin yaylaqlarında nə igidlərin at kişnərtisi, nə biçənəklərdə ot
biçən, məhsul toplayan insanların səsi, nə də qız-gəlinlərin dəstə-dəstə bulaqların başında həmsöhbət olduqları günlərə son
qoyulub.
Belə günlərdə məhsul toplayan, qış azuqəsi hazırlayan insanlara qayğı göstərən, mahalda yaşayan soydaşlarımıza köməyini əsirgəməyən kişilər də var idi.
Elin təəssübünü çəkən, lazım gələrsə hər bir türk oğlunun
mənafeyi naminə canından keçməyə hazır olan insanlardan biri
də Abbas Əli oğlu Mazanov idi.
Hələ Göyçə mahalını ermənilərin fitnəsi ilə tərk etməmişdən Abbas müəllimin adını eşitmişdim. Bu insanın çox qayğıkeş, mübariz və təşkilatçı rəhbər olduğunu hamı söyləyirdi.
Uşaq olsam da, nə vaxtsa, haradasa Abbas müəllimlə tanış olacağıma, həmsöhbət olacağıma inanırdım.
Elə oldu ki, bizim ilk görüşümüz böyük bir tədbirdə - Şirvanşahlar sarayında oldu. Belə də olmalıydı, bu heç də təsadüfi
deyildi. Abbas müəllimə məxsus olan böyük Allaha inam, etiqad və etimad ən vacib keyfiyyətlərdir. Bu, o hisslər idi ki, bizi
belə bir tarixi yerdə Azərbaycan övliya məktəbinin banisi Seyid Yəhya Bakuvinin türbəsinin ətrafında qarşılaşdırdı. Onu da
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bilirdim ki, Göyçədə Abbas müəllimin ən çox inandığı yer Sarıyaqub kəndində olan övliya Miskin Abdal ocağı idi. O, bu
ocaqda olan kəraməti də, fəziləti də hamıdan yaxşı bilirdi.
Çox keçmədi ki, qocaman el ağsaqqalı ilə tədbirlərdə görüşər, yaradıcılığı haqda söhbətlərini dinləyərdim.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu
ilə sıx əməkdaşlıq edən Abbas müəllim hər zaman bizlərə, gənc
tədqiqatçılara tövsiyələr verər, Azərbaycan dövlətinin tarixini,
folklorunu daha da dərindən öyrənməyi məsləhət verərdi.
Kitabxanalarda tədqiqat işləriylə bağlı, araşdırmalar aparan
Abbas müəllimin həmin vaxtlar 80 yaşı vardı. İctimai-siyasi
xadim, el ağsaqqalını bu işlərə sövq edən, ilk növbədə vətənpərvərlik hissləri idi. Dövlətinə, vətəninə və doğulduğun elə,
obaya bağlı olmaq istəyirsənsə, Abbas müəllimin dinləyicisi
olarsansa, bu məqama yetişə bilərsən.
El ağsaqqalı Abbas müəllim zamanın ağır sınaqlarından çıxıb. Öz eli-obası, təkcə doğulduğu Cil kəndi uğrunda deyil, bütün Göyçə mahalında yaşayan soydaşlarımızın mənafeyi naminə, eyni zamanda Qərbi Azərbaycandakı həmvətənlərimizin
müdafiəsi uğrunda hər zaman Ermənistan rəhbərləri ilə mübarizəyə qalxıb.
Rəsmi sənədlərdə, kitablarda Abbas müəllimin keçdiyi şərəfli həyat yolu haqda kifayət qədər məlumat əldə etmək olar.
Lakin, məni düşündürən başqa məsələ idi, əsas məqsədim el
ağsaqqalının ömrünün bu müdrik çağında keçirdiyi duyğuları,
qəlbində olan Göyçə həsrətinin çırpıntılarını qələmə almaq idi.
Elə bu məqsədlə qızmar yay günündə sevimli eloğlumun,
müdrik el ağsaqqalının görüşünə tələsdim. Yolboyu edəcəyimiz söhbətin çətin olacağını düşünür və hazırlıq üçün əvvəlcədən öz-özümə yeni-yeni fikirlər irəli sürürdüm.
Maşın yolboyu Abşeron bağlarına irəlilədikcə, ana Xəzərin
sahilinə, el ağsaqqalı Abbas müəllimin yaşadığı evə yaxınlaşırdım. Üzümə dəyən xəfif külək bu qızmar yay günündə xəyallarımda, sanki Göyçənin dağlarına üz tutmuşdum. Gözümü yumub dərin fikrə dalmışdım. Bu məqamda doğulduğum kəndə,
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elə-obaya gedirdim. Maşında səslənən musiqiyə fikir vermir və
qulağıma Göyçə aşıqlarının yaylaqlarda oxuduğu gəraylıların
qoşmaların və müqəddəs bildiyim sazın sehrinə düşmüşdüm.
Haradan biləydim ki, bir neçə dəqiqədən sonra əsl Göyçə
ab-havasının, əsl aşıq mühitinin ağuşuna düşəcəm. Yaxşı deyib
dədələrimiz, “Niyyətin hara, mənzilin ora”.
Bəli, əziz oxucularım! Səbirsizliklə gözlədiyim mənzilə yetişdim. Həyətə daxil olanda, sanki 30 il bundan əvvəlki anlara
qayıtdım. Eldə-obada gördüyüm qocaların, nurani insanların
üstünə qaçar, onların boyunlarına sarılardım. Mənim müdrik el
ağsaqqalı ilə görüşüm də belə oldu. Həyətdə oturub çay içən
Abbas müəllim məni səbirsizliklə gözləyirdi.
Yolboyu mənə dəfələrlə zəng etmişdi, sanki atalı-analı
günlərimə qayıtmışdım. Onu da bilirdim ki, atalı-analı günlərim mənə ən xoşbəxt anlar idi. Məni həyata ruhlandıran da ataanamın yolumu gözləmələri idi.
Abbas müəllim məni qonaqpərvərliklə, istiqanlı şəkildə qarşıladı və ilk andaca çörək süfrəsinə dəvət etdi. Mən bənizində
Göyçə dağlarının zirvəsində olan qar kimi nurlu bir insanın,
müdrik el ağsaqqalının sözünü yerə sala bilməzdim. Bir tərəfə
səliqə ilə qoyulmuş sədəfli saz ana Göyçəmdən, Göyçə ab-havasından xəbər verirdi.
Bu görüşümüz bizi xəyalən Göyçə gölünün sahillərinə, Şah
dağın ətəyinə apardı. Söhbətə başlayarkən el ağsaqqalı Abbas
müəllim ilk növbədə dövlətimizdən, dövlətçilik tariximizdən
söz açaraq, ölkəmizin günü-gündən qüdrətli olmasını və dövlət
başçımız prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət sayəsində bütün arzuların həyata keçəcəyinə əminliyini bildirdi.
Ömrünün ən gözəl günlərinin doğulub boya-başa çatdığı
Göyçə mahalında keçdiyini söyləyən Abbas müəllim həmin anların yaddaşından silinməyəcəyini və ən qiymətli xatirələr olduğunu dilə gətirdi.
Elə bu yerdə Abbas müəllimin ömür-gün yoldaşı Dilbər ana
söhbətimizə şirinlik qatdı. Eldə-obada ağır toy məclislərindən,
adət-ənənələrdən söz açan ağbirçək Dilbər ana sanki Göyçə ma67
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halında idi. Göyçə gölünün sahilində, eləcə də dağların ətəyində
gözəlliyi ilə yaddaşlarda qalan bu yerlərin tayı-bərabəri olmadığını söyləyən nurani anamız Abbas müəllimi də, məni də xəyallara qərq etdi.
Elə bu məqamda məni diqqətlə, qonaqpərvərliklə salamlayan ortayaşlı bir insan çox doğmalıqla söhbətimizə müdaxilə etdi. Mahalda Göyçə gölündən də yüksəkdə gölün olduğunu deyən həmsöhbətimiz belə bir su hövzəsinin düz dağların başında
yerləşdiyini qeyd etdi və Ağ göl kimi tanınan bu gölün Göyçənin Canəhməd kəndinə yaxın bir ərazidə olduğunu dilə gətirdi.
Bu insanda olan elə, obaya bağlılığı, vətənpərvərliyi görməmək, duymamaq mümkün deyildi. Mənim təəccübləndiyimi
hiss edən Abbas müəllim bir anlığa sükutu pozdu. “Vüqar mənim oğlumdur. Bir an da Göyçəni unutmur,sanki o yerlər, o buludlar, o dağlar Vüqar üçün darıxır və doğma yurdlar haqda hər
an, hər dəqiqə söhbət edir. Məclislərdə sözünün əvvəli də, sonu
da Göyçədir” sözlərini deyən Abbas müəllim fikrini tamamlayan kimi Vüqar Pəri bulağının, Abdulla bulağının adlarını ürək
yanğısı ilə söylədi.
Gənc yaşlarında Şımpırlıda, Dəmyədə, Armudluda ən gözəl günlərinin keçdiyini söyləyən Vüqar müəllim həmin yerlərlə bağlı çoxlu xatirələrin olduğunu dilə gətirdi.
Neçə əsrlər bundan öncə Göyçədə Şımpırlı kəndinin olduğunu və məhz həmin yerdə şair Şımpırlı Sevgilinin yazıb-yaratdığını deyən sinədəftər Vüqar müəllimin bu azmış kimi sazda
ifa etdiyi “Qaraçı” havasına qulaq asdım. Sazın simləri dilləndikcə xəyalım yenə də bir quş olub Göyçə dağlarının səmasında gəzişməyə başladı.
Elə bu məqamda Abbas müəllim yavaşcadan pıçıltı ilə bu
sözləri dedi: “Bilirdim ki, Vüqarın taleyi saza, sözə bağlı olacaq. Balaca uşaq idi, elə hey görürdüm “Baş sarıtel” havasının
mahir ifaçısı Aşıq Museyibin yanındadı və çox diqqətlə ustadın
əllərinə baxır”.
Aşıq Qasım kimi, Aşıq Müseyib kimi ustad sənətkarların
Cil kəndindən olduğunu deyən el ağsaqqalı, Aşıq Müseyibin
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kiçik qardaşı Aşıq Əlinin də Göyçə mahalından kənarda yazıbyaratdığını dilə gətirdi və onun da çox yaradıcı aşıq olduğunu
qeyd etdi.
Göyçə mahalında müqəddəs yerlərin adlarını sadalayan Abbas müəllim, ilk növbədə Sarıyaqub kəndində olan böyük övliya
Miskin Abdalın, Daşkənddə Seyid Bayram ocağı, Ağbulaq kəndində Mirəli ağanın, Mir Yaqub ağanı ehtiramla yad etdi.
“Oğlum, bu övliyalar, seyidlər bizim mənəvi dəyərlərimizin bariz nümunəsidir. Əgər indiki gənc nəsillərimiz bu sayılıbseçilən müqəddəs insanları unutsalar, onların hər biri kökü olmayan ağaca bənzəyərlər. Ağac nə qədər dərinliyə kök salsa,
onu nə külək, nə boran, nə də kənar qüvvələr yıxa bilməz. İnsan da elədir. Nə qədər kökünü, keçmişini, tarixini bilsən, o qədər də güclü olarsan”.
Göyçə mahalında ən hündür zirvədə 2900 metr yüksəklikdə Şahocağı deyilən ərazini yadına salan Abbas müəllim belə
yerlərin bir neçə ərazidə olduğunu söylədi. Çığırqan, Bağırqan,
Abdulhəsən və Ocaq təpəsi adlanan yüksəkliklərdə hər hansı
hadisə zamanı ocaqların qalandığını, eyni zamanda qonşu mahallara xəbər verildiyini diqqətimizə çatdırdı.
Bu məşhur yerlərin sonralar ziyarətgahlara çevrildiyini deyən qocaman tədqiqatçı keçən əsrin 60-cı illərindən böyük övliya Miskin Abdulla bağlı tədqiqat işlərinə başladığını və bunların hamısını atası Əli kişidən öyrəndiyini söylədi: “Oğlum,
atam Əli kişi aşıq yaradıcılığıyla bərabər tarixi də yaxşı bilirdi.
Ustad aşıqların yaradıcılığını bilməklə bərabər, saz-söz adamlarına böyük hörməti var idi. Desəm ki, mənə bu duyğular da,
elə-obaya bağlılıq da, işlərimə məsuliyyətli olmaq da atam Əlidən keçib, yanılmaram.”
Abbas müəllimlə keçmiş haqda, eləcə də bu günümüz haqda söhbətimiz o qədər şirin oldu ki, el ağsaqqalın nəvəsi balaca
Abbasın səsi bizi ayıltdı. Uşağın niyə deyindiyini öyrənəndə
məni heyrət bürüdü. Balaca Abbas ana Xəzərin sahilində olan
qum dənələrinin üstündə gəzmək və dənizə tamaşa etmək üçün
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darıxırdı.
Balaca Abbasın şıltaqlığı el ağsaqqalı Abbas müəllimi sanki Göyçə gölünün sahilinə apardı. Lap kiçik yaşlarında Göyçə
gölünün qumlu sahilində yaddaşlardan silinməyən günlərinin
keçdiyini dilə gətirdi.
Azərbaycanın, eləcə də Göyçə mahalının tarixini, folklorunu dərindən bilən sevimli eloğlum Vüqar müəllim sanki bu
mövzunun düşməyini gözləyirdi.
Dünyanın bir çox yerlərində olduğunu və hər an təbiəti müşahidə etdiyini söyləyən Vüqar müəllim Göyçə mahalının fəsil
dəyişmələrini dəqiqliyinə görə heç bir məkana bənzətmədi. İstər
zaman baxımından, istərsə də coğrafi baxımdan doğulub boyabaşa çatdığımız ana Göyçədə hər bir hadisə sanki hesablanmış
idi. Yazın da, yayın da gəlişinin elə həmin gündə, həmin anda
hiss olunduğunu söyləyən dərin biliyə, qeyri-adi təfəkkürə malik
olan ziyalı eloğlum qızmar yay günündə sanki Göyçə gölünün
sahilinə tələsdiyini bildirdi.
Payızın gəlişi ilə məhsul toplanması, qışa hazırlığın, azuqələrin yerbəyer edilməsi əsas məsələ idi. Çünki Göyçə mahalında qış fəsli uzun çəkərdi. Bu mahal ilin fəsillərinin kompasıdır
desəm, yanılmaram. Bu sözləri söyləyən eloğlum Vüqar bir anlıq fikrə gedərək, ata-babalarımızın dərin biliyə malik olduğunu, eyni zamanda əsl iqtisadçı olduqlarını qeyd etdi.
Payız fəsli gələndə məhsul bayramı ilə bərabər, elin-obanın
bərəkət rəmzi olan qoyunların vaxtında dölə düşməsi üçün, qoçları qoyun sürüsünə qatmaqla müxtəlif ayinlər icra edir və dualar
oxuyardılar. Həmin vaxtlar yeniyetmə olduğunu deyən Göyçə
adət-ənənələrinin kamil bilicisi, qoçların buynuzlarını, boyunlarını bəzədiklərini və bu məqamda qoçların belinə balaca qız
uşaqlarını mindirdiklərini yada saldı. Bu məqamda Dilbər ana
söhbətimizə şirinlik qataraq “oğlum, bunları ona görə edirdik ki,
qoy gələcəkdə qoyunlarımız bərəkətli olsun və quzular da dişi
olsun, çünki hamımızın ən böyük arzusu idi ki, elin-obanın rifahı, dolanışığı yaxşı olsun. Elə bu zaman qız-gəlinlər şirniyyat bi70
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şirib paylayardılar. Quzuların doğulanda göy otun üstünə çıxmasını söyləyən Vüqar, ata-babalarımızın dərin biliyə və qənaətcil
keyfiyyətə malik olduğunu bildirdi.
Göyçə gölünün 40 il çəkildiyini və 40 ildən sonra qabardığını söyləyən, Göyçə folklor mühitinin kamil bilicisi Vüqar
müəllim onu da qeyd etdi ki, uşaq vaxtı qışda kim göy öskürək
xəstəliyinə tutulsa, nənələrimiz göldə olan buzdan uşağa yedirtməyi məsləhət bilərdilər. Bununla da ağır xəstəliyə düçar olmuş uşaqlar Göyçə gölünün buzu ilə sağalardılar. Gölün sahilində olan qumun da sağlamlığa çox xeyri olduğunu da heç
vaxt yaddan çıxarmaq olmaz, - deyərək sevimli eloğlum düşmən əlində olan yurdlarımızda hər çiçəyin, hər otun min bir
dərdə dərman olduğunu yada saldı.
Min bir dərdin dərmanı olan “ana südü”nün, dağ çiçəyinin
Göyçə dağlarında olduğunu söyləyən Abbas müəllim qonşu Ağbulaq kəndində yaşamış hörmətli seyidləri - Mirəli ağanı, Miryaqub ağanı ehtiramla yad etdi, atası - el ağsaqqalı Əli kişinin aşıq
yaradıcılığı ilə bərabər mahalda olan seyidlərə, övliyalara olan
rəğbətindən söz açdı.
Doğulub, böyüyüb boya-başa çatdığı Cil kəndində mənəvi
dəyərlərə böyük ehtiramın olduğunu xatırlayan Abbas müəllim
kəndlərinin ətrafında 4 qəbiristanlığın yerləşdiyini dilə gətirərək, burada uyuyan, haqq dünyasına qovuşmuş Məşədi Seyid
ağanı hörmətlə yad edərək, sınaqlı seyidin günbəzinin əhali tərəfindən ziyarət olunduğunu və insanların dualar edərək, imdad
diləmələrini, yaddaşında xoş xatirələr qaldığını söylədi.Beləliklə, bir Göyçə həsrəti,bir yurd nisgili bir daha ürəyimdə özünə
əbədi yuva eylədi.
“Elin səsi press” qəzeti,
6 may 2016-cı il.
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QAZAX SEMĠNARĠYASININ FƏRQLƏNMƏ
DĠPLOMLU MƏZUNU

Fikrət Seyidov,
pedaqoji elmlər
doktoru, professor

Abbas Mazanov 19 mart 1929-cu ildə Qərbi Azərbaycanın
Göyçə Mahalının Cil kəndində anadan olmuşdur. O, 1946-cı ildə Qazax Pedaqoji məktəbinə daxil olmuşdur. Abbas müəllim
Pedaqoji məktəblə əlaqədar müəllifə verdiyi xatirələrində yazır: “On iki yaşım var idi. Kəndimizdə kotana gedirdim. Bir
gün briqadirimiz tarlaya gec gəldi. Çox fikirli idi. Dedi ki, Hitler müharibəyə başlayıb. Atam da getdi. Müharibə qurtarana
kimi kolxozda işləməli oldum, oxuya bilmədim.
Müharibə qurtarmışdı. 1946-cı ilin avqust ayının axırı idi.
Eşitmişdim ki, Qazaxda müəllimlər məktəbi var. Elə çöldəcə
kotanı sahibsiz qoyub yolun qırağına endim. Böyük bir yük
maşınına minib Qazağa yola düşdüm. Gecə saat iki olardı Qazağa çatdım. İndiki avtovağzalın yeri qanqallıq idi. Kol-kos bitmişdi. Müharibə illərinin, həm də yolun yorğunluğu məni əldən
salmışdı. Oturdum. Elə ordaca yatıb qalmışam. Səhəri günü camaatın səs-küyü məni oyatdı. Üst-başımı çırpıb şəhərə tərəf
yollandım. O vaxtkı MTS-in yanındakı ayaqqabı təmir edən bir
kişidən məktəbin yerini soruşdum. Dedi ki, sən yəqin seminari72
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yanı istəyirsən, bu küçə ilə düz get, bazara çatanda sola dönərsən. Gəlib tapdım. Sonralar həmişə görüşüb, həmsöhbət olduğum, əslən Göyçənin Hacımuğan kəndindən olan, 1918-ci ildə
daşnaklar tərəfindən didərgin salınmış Məhəmmədəli kişi idi
(Allah ona rəhmət eləsin). Bu kişi aşıq Ədalət Nəsibovun atası
idi. Ədaləti həmişə onun yanında görürdüm. Əlində də bir kağızla yamaqlı sazı var idi, dəmərçək, (qorez) uşaq idi.
Attestatım da paltarım kimi nimdaş idi. İmtahan verməli
oldum. Müsabiqədən keçə bilmədim. Müsabiqədən keçə bilməyən uşaqlar qayıdıb öz rayonlarına yola düşürdülər. Mənim isə
ürəyim burdan ayrıla bilmirdi. Bir neçə gün elə məktəbin yanyörəsində gecələdim. Müharibə illərində kolxozda işlədiyimə
görə mənə “1941-1945-ci illərdə fədakar əməyə görə” medalı
vermişdilər. Həmin medalı yaxama taxıb seminariyanın direktoru Gülzar xanımın yanına gəldim. Xahiş etdim ki, məni heç olmasa, şərti olaraq sınaq müddəti ilə qəbul etsinlər, yaxşı oxumağıma söz verdim. Məni şərti olaraq məktəbə götürdülər. Nədənsə, sinif yoldaşlarım hamısı mənə qayğı göstərir, kömək edirdilər. Çox çalışırdım. Rübün yekununda haqqımda divar qəzetində
yazı dərc edildi. Gülzar müəllimənin göstərişi ilə adımı jurnala
yazdılar. Beləliklə, arzuma çatıb Qazax Pedaqoji Məktəbinin tələbəsi oldum. Dördillik təhsil müddəti mənim üçün həm də həyat məktəbi oldu. Qazax camaatının insanpərvərliyi, rəhmliliyi,
eyni zamanda ağayanalılığı məni valeh etdi”.
Abbas müəllim xatirələrində yazır ki, Əhməd Cəlilovun
rəhbərliyi ilə Qazax seminasiyarsının 20 illiyi ilə əlaqədar keçirdiyi təntənəli mərasimdə o da iştirak etmişdir.
O yazır:” Səhv etmirəmsə, 1948-ci ilin payızı idi. Ağ saçlı
xanım-xatın bir ana bizimlə görüşə gəlmişdi. Bu, Firudin bəy
Köçərlinin həyat yoldaşı Badisəba xanım idi. Şirin söhbət elədi. Axırda bizə dedi: “Balalarım, mən sizə Firudin bəyin taleyini yox, onun kimi xalqımıza, Vətənimizə məhəbbətli olmağınızı arzu edirəm”. Abbas müəllim seminariya illərini xatırlayarkən deyir: “Bir yaz günü eşitdim ki, Səməd Vurgun və Mehdi
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Qazax seminariyasının II
kurs tələbələri arasında, noyabr 1947-ci il.
Hüseyn Qazağa gəliblər. Vaqif bağının yanındakı ikimərtəbəli
evdə qalırdılar. Dahiləri görmək arzusu ilə bağa toplaşmışdıq.
Səməd Vurğun balkona çıxdı. Bizi görüb dedi:” Siz seminariyanın uşaqlarısınızmı? Xorla cavab verdik ki, bəli. Dedi: “Gəlib sizinlə görüşəcəyik”. Vaqifin heykəlinin açılışından sonra
seminariyaya gəldilər. Xeyli söhbət etdilər. Xatirələrini danışdılar. “Ceyran” şeirinin yaranma tarixini də danışdı. Qeyd etməliyəm ki, Seminariya müəllimləri təkcə rəsmiyyətçi, dərsini
deyib evinə qaçan adamlar deyildi. Onları tələbələrinin taleyi,
məişət qayğıları, yaşayış tərzi də maraqlandırırdı. Onlar öz müdavimlərinə maddi yardım göstərməkdən həzz alır və bunu müəllimin əxlaq borcu hesab edirdilər”. Abbas müəllim bu münasibətlə yazır: “Məktəb komsomol katibi, Qazax Rayon Komsomol Komitəsinin büro üzvü idim. Bir gün tarix müəllimimiz
Abdulla Kərəvəliyev məni yanına salıb Cabbarın dükanına
apardı (Cabbar Qazaxda məşhur tacir olub. Özü də ləyaqətli və
elmi yüksək qiymətləndirən, uşaqlarına ali təhsil verən mütərəqqi bir şəxs olduğundan onun dükanına elə indi də xalq hör74
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mət əlaməti kimi Cabbarın dükanı deyir.-S.F). Dedi ki, Cabbar,
qardaşım oğluna bir kostyum götürməliyəm, bu oğlan boydadı,
bizə yaxşı parça ver, tikdirəcəyəm. Parçanı götürüb yaxınlıqdakı dərzixanada mənim üstümdə biçdirdi. Dərziyə dedi ki, hazır
elə, uşaq gəlib götürəcək. Sonra götürməyə məni göndərdi. Gedib gətirdim. Yataqxanada kostyumu mənə geyindirib dedi:
“Abbas, bu kostyum sənindir, geyin.” Utandığımı görüb əlavə
etdi: “Oğul, sən tədbirlərdə, iclaslarda bizim məktəbi təmsil
edirsən, gərək yaxşı geyinəsən”. Bu hadisə məni çox təsirləndirdi. Abdulla müəllim qəlbimdə yaxşı insan təcəssümü kimi
daim yaşayır.”
Abbas Mazanov müəllimlərinin xeyirxahlığından danışarkən belə bir maraqlı xatirə də söylədi: “Dövlət imtahanlarını
verirdim. Yoldaşlarımdan biri (mənimlə bir kənddən idi, Ermənistandan gəlmişdi.) Rus dili imtahanından qeyri-kafi qiymət
almışdı. Rus dili müəllimimiz var idi, Osman Əfəndi. Qaçdım
onlara, evə təzəcə çatmışdı. Geri qayıtdı. Əhməd müəllimin
(Əhməd Cəlilov ped. məktəbin direktoru idi) evinin yanına çatanda dayandı.Əhməd müəllimi çağırdı. O, həyətə çıxdı:”Osman qağa, xeyirdimi? Əhvalatı Əhməd müəllimə danışdı. Doğrusu Əhməd müəllim də təəccübləndi:” Axı o, yaxşı tələbədir… Bu, necə olub?” Osman müəllim dedi:” Əhməd müəllim,
bunlar Ermənistanda öz ana dillərini qoruyub saxlaya biliblərsə, bu, böyük işdir. Rus dilini də öyrənərlər, sağlıq olsun”. Həmin tələbənin qiymətini düzəltdilər. O, bütün yoldaşları ilə eyni
vaxtda diplom aldı”.
Qeyd etməliyəm ki, Qazax seminariyasının məzunlarının
hansı birindən xatirə almışıqsa, onların hamısı Osman Əfəndini
dərin savadlı və yüksək insani keyfiyyətlərə malik həlim, doğruçul, əxlaqlı, xeyirxah müəllim kimi səciyyələndirmişlər.
Abbas Mazanov xatirələrində yazır:” Qazax Pedaqoji məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirdim. Burada əldə etdiyim biliklər, həyat dərsi ömrüm boyu uğurlarımın rəhni olub. Bütün
çətinliklərdən şərəflə çıxmışam, her vaxt büdrəməmişəm. Mü75
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əllimlərimdən Osman Əfəndi, B.Miralayev, Ə.Cəlilov, A. Kərəvəliyev, M.Hüseynov, R.Məmmədov, Ə. Zeynalov, Ş. Həmşəyev, Ə.Əliyev, K. Bənnayev, Gülzar və Zeynəb müəllimənin
ruhları qarşısında baş əyir, onlara Allahdan rəhmət diləyirəm.
Qazax camaatının mehribanlığı, qayğıkeşliyi heç vaxt yadımdan
çıxmır. Bu mehribanlıq, bu qayğıkeşlik bizi qorudu yetişdirdi,
həyata təhvil verdi. Qoy o böyük insanlar, İsrafil ağa və Qaçaq
Kərəm qeyrətli kişilər heç vaxt Qazaxdan əskik olmasın”.
Abbas Mazanov müəllimliklə yanaşı həm də Respublikanın ictimai həyatında da fəal iştirak etmişdir. O, Komsomol və
Partiya qurultaylarının nümayəndəsi, Ermənistanda Respublika
Kolxozlar şurasının üzvü və Krasnoselo Rayon Kolxozlar şurasının sədri olmuşdur. O, 1988-ci ildə Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası zamanı Azərbaycana gəlmiş və bir neçə
il təsərrüfat rəhbəri işləmişdir. Hal-hazırda təqaüdçüdür.
Abbas müəllim bütün bu xitmətləri ilə bərabər aşıq folklor
sənətinin gözəl bilicisidir. Vəfadağlı təxəllüsü ilə yazdığı şeir və
poemaları onu ictimaiyyətimizə gözəl şair kimi tanıtmışdır. Abbas müəllimin 1999-cu ildə “Gənclik ” nəşriyyatı tərəfindən
“Göyçə kimi intizarda elim var” şeirlər kitabı nəşr olunmuşdur.
Qeyd: Material müəllifin “Maarifimizin təkrarsız xəzinəsi” (Bakı, 2001, 2-ci cild, səh. 232-235) kitabından götürülmüĢdür.
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Təsərrüfat komandiri
Abbas Mazanov
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QATARDAN AYRILAN DURNA

Ġsrafil Məmmədov,
“Sovet Ermənistanı” qəzetinin
redaktoru, tarix elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru

Ələsgər, Aydın, Ağ Aşıq, Nəcəf, ustad Alı… Neçə inci, neçə hikmət məskənidir Göyçə mahalı. Göllərin gözəli Göyçə haçandır onun sinəsində çağlar. Nə vaxtdan keşiyindədir belbükməyən – dizçökməyən dağlar. Zamanın mehindən qulac-qulac
daranmış çığırlar – yollar zülf kimi hüsnünə səpələnmişdir pərişan. Yanaqlarında nə qədər xal var? – hərəsi bir kənd – əsrlərdən, nəsillərdən yadigar qalan bir nişan. Bir nişanı, bir xalı da
Cildir. Kim bilir neçə qərinə, neçə ildir yol işləyir bura – göllər
gözəli Göyçənin üzən beşiyi başına, qədim zirvəli Dana dağının düzən ağuşuna?!
İnsan oğlu burada çox baş çəkmiş dərinliklərə, çox da əl atmışdır yüksəkliklərə. Sığınacaq yalçın qayaya, hey boylanmışdır o, işıqlı günəşə, ləkəli Aya! Söz demiş, bağrına basdığı simli sazla, qəlbini deşən min bir kədərə həmahəng avazla. Demişdir ki, nifrət el məhəbbətini çötkə çəkən, el təsibini manata tikən «kişi» aslana! Lənət mərd ürəyinin nurunu talayan, namərd
üzünün «nurunu» yalayan dişi aslana. Demişdir ki, həyatın tacı
sanıram mən zəhmətə qatlaşıb alın təri tökməyi, “yer əkməyi,
şum etməyi, acmamaq üçün kəmərimi bərk çəkməyi”. Gülə bilmədim heç, hey ağladım, ürəyimə əriməz kədər daşı bağladım.
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Kaş övladlarım şən yaşasınlar. Mən çatmadım, ata, baba arzusuna, onlarsa çatsınlar.
Belə yaşamışdır Göyçənin zəhmətsevər elçisi. Cilin əməkçisi, – xeyirxahlığın, hünərvərliyin mərd köməkçisi. Məhəbbət
bəsləmiş, o, düz əhdi, düz ilqarı ömrünün mənası edənə, həyata
mərd gəlib dünyadan namusla gedənə. Deyirlər, uzaq ellərdən
bir aşıq qaçıb pənah gətiribmiş, aşıqlar mahalına. Göyçəlilər ellikcə yanırmışlar onun halına. Bəlkə vurulublarmış onun ağsaç,
ağkirpik, qar kimi ağ camalına? Ağ aşığı buraya gətirən, elə
sevdirən özgə hal imiş. Qəfil xəstəlik tutan namərd bir xan
evində gəbərirmiş. Əlacsız təbib yaxşı bilirmiş el müğənnisinin
barışmaz halını. Odur ki, xana dərman buyurub onun qanını.
Qudurğan xan əlac etmək üçün canına, həyasızlıqla qiymət qoyub aşığın qanına, Aşıq da tutaraq xana üzünü, açıqca deyib
ürək sözünü:
Mərd qanını namərd qanına qatmaram,
Ata-baba canını mən bazarda satmaram!
Bu hal idi aşığı Göyçəyə gətirən. Bu hal idi onu elin hörmətinə yetirən. Eşidib bu xəbəri uçan durnalardan biri qatardan ayrılıb Göyçədə qaldı, neçə qərinə, neçə il Cildə özünə yuva saldı.
Gözlədi ki, bu mərdlik, bu vüqar, bu hünərlə insanlar vuruşa
qalxsınlar, zülmətlə-şərlə. Al şəfəqli baharı çox gözlədi durna.
Süd işıqlı səhəri çox bəklədi durna. Amma nəhayətsiz zülmət
qasırğasından aramsız ildırım çaxırdı. İntəhasız göz yaşlarından
hey sellər axırdı. Hicran, kədər, buludlar kimi toplaşan intizar
tənha durnanın qəlbini yandırıb yaxırdı. Öpdükcə Göyçənin ləpələrini, Dana dağının zirvələrini yel, bir dərd əvəzinə min min
dərd çəkirdi el. «Min nəqqaş gözünü kor qoymuşdur dövran» –
abad könülləri viran edirdi zaman.
Kimi əzab çəkir, tər tökür, işləyirdi. Kim isə yoğunlayıb,
harınlayıb, şişirdi. Durnanın qəlbini bu dərd yamanca deşirdi.
İnsan müsibətini qələmə aldırmaq üçün o, çox dolandı, necə
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qapı, neçə pəncərədən boylandı. Zülmət qaranlığa, qatı cəhalətə
yamanca bürünmüşdü aləm. İri bir kənddə nə yazan tapıldı, nə
kağız, nə də ki, qələm. Çarəsiz qalan durna qanadlanıb uçmaq
istədi. Ancaq havaya qalxcaq sarsındı, titrəyib əsdi. Qırılmışdı
qanadı. Dedi: enib təbib tapım, bəlkə dərdimi o anladı. Qayıdıb
qondu yerə, baş çəkdi neçə neçə yerə. Təbib nədir, məlhəm nədir, kim bilirdi? Vaxtsız vidalaşdığı körpəsi ardınca neçə ana
göz yaşı silirdi. Neçə ata bilmədən dərdini azarını, öz əli ilə qazırdı körpəsinin məzarını.
Qarış-qarış səkdi, gəzdi, dolandı durna. Çatdı kəndin o qaşına, gördü ki, bir zərblə neçə şallaq enir günahsız kəndlinin
başına. Bu biri qaşdasa talan düşmüşdü, – vergi, bəhrə yığmaq
adına. Dirənmişdi neçə vicdansız – həyasız gözü neçə ismətlihəyalı ana-qadına. Yas tutmuşdu, qız ikən neçə-neçə gəlin, toy
günü öldürülən ər nişanlısı üçün. İntiqamla boğulurdu, subaykən dul qalmış neçə kişi, – nikah gecəsi yandırılan qız nişanlısı
üçün. Ədalətdən kiçik nişanə tapılmırdı. Ruzi nədir, heç hisli
çıraq, qara mazut da satılmırdı. Muzdurun, çılpağın, yetimin
halı düşməyirdi kimsənin yadına. Kimsə çatmayırdı əməkçi insanın dadına. Dünya boyda dərdə dözmədi düymə boyda durna
ürəyi. Qəlbində kədər yükü, sinəsində xeyirxahlıq diləyi, bir də
əsdi, titrədi o, qırıq qanadı ilə qalxdı havaya. Uçdu, kim bilir üz
tutub getdi haraya.
Baş verməsəydi ərşi lərzəyə gətirən böyük hadisə, kim bilir
dövran neçə qərinə keçərdi belə?...
Bir səhər
Sübhün işığı min-min il aləmi təmizlədi gecənin zülmətindən. Min-min nəsil addımlayıb keçdi yerin sinəsindən. Minmin ilin başında Göyçəli də, Cilli də gözündə cilvələnən əbədi
sevinclə, əlində – elində dəstələnən güllə-çiçəklə, köksündə
səslənən pak-təmiz ürəklə alqışladı səhəri.
Çəkilir qaranlıq, sökülür dan. İlk – sabahın xeyir, – deyir
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Göyçə. Axın başlayır, axşamdan dincini alan yollardan, kəndin
sinəsinə kəmər kimi sarılan cığırlardan. İyirmi beş cığırla, iyirmi
beş müəllim addımlayır. Hər cığırda bir müəllimi iyirmibeş Sevil, Pərvanə, Təranə, Çimnaz, Solmaz, Yasəmən, Qərənfil, Nərgiz salamlayır. İyirmi beş cığırla iyirmi beş müəllim gedir. Hər
cığırda bir müəllimə iyirmi beş İlham, Azər, Natiq,Yaşar, Babək, Rövşən, Tərlan, Vəfadar, Fərhad təzim edir. Axışır məktəbə
doğru dəstə-dəstə elm öyrədənlər də, elm öyrənənlər də.
Çağırır zəngin səsi: həyatı bilməyə, keçmişi, gələcəyi öyrənməyə, yerin dərinliklərindən xəbər almağa, səmanın ənginliklərinə körpü salmağa. Hər dörd nəfərdən biri məktəbə gedir,
bütün kənd bu ilkin elm ocağı ilə fəxr edir. Hər dörd nəfərdən
üçü buradan həyat vəsiqəsi almışdır. Gələcəyin yolu ilə büdrəmədən addımlamağa başlamışdır. Yaraşıqlıdır, gur işıqlı, hər
şəraitlidir kənd məktəbinin binası. Onu tikənlərə iki ay əvvəl
böyük razılıq etmişdir maarif nazirliyinin kollegiyası!. Geniş
sinif otaqları nə çoxdur. Təhsilə cəlb olan kənd uşaqlarının sayısa daha çoxdur. Hələ dərs başlamayıb, müəllimlər vermişlər
baş-başa, deyirlər ki, siniflərimiz, gərək ki, olsun qoşa-qoşa.
Səhərdir, zəng çalınır. Uşaqlar dəstə-dəstə dərsə yola salınır. Yol geniş, yol rahat, yol səxavətlidir, irəliləmək üçün hamıya cığır verir, pay verir, – sabahın xeyir, işin uğurlu olsun, – deyir. Ötüb keçirlər indi burada təhsil alan bəxtəvər qızlar da, bəxtiyar oğlanlar da, uzaqda-yaxında müəllim-həkim, alim-aqronom, istehsalat komandiri – mexanizator işləyən, vaxtı ilə bu
yoldan gedən, bu məktəbdə oxuyanlar da. Səhərdir, çağırır zəngin səsi. Göyçənin üzən beşiyi başında da, Cilin düzən qaşında
da, uzaqda da, yaxında da eşidilir bu zəngin səsi. İş başında duyulur məktəb məzunlarının böyük bir ordusunun hərarətli nəfəsi.
Eyvaz müəllim seysmoloqdur. Moskvada seysmologiya
institutuna tələsir. Tələsir, istəyir ki, Vətəninin heç yerində zəlzələdən zərər çəkməsinlər. Abuzər müəllim alimdir. Azərbaycan SSR əməkdar mədəniyyət xadimi. Eşidərək zəngin səsini o
da tələsir, istəyir ki, Vətən mədəniyyəti, Vətən elmi daha inki81
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şaf etsin. Burada kəndin özündəsə bayaq müəllimlərin, şagirdlərin keçdiyi yollardan yürüşə çıxmiışdır, birinci-ikinci dərəcəli
otuz mexanizator. Müxtəlif səmtlərdə yerin bağrını sökməyə,
xeyir bərəkət əkməyə hücum çəkmişdir 12 traktor. Kamil ustadı Məhərrəm Allahverdiyev səhərin işini axşama qoymur. Hünərvərdir. Mahmud Xələfov, - xalqa bar gətirən əməkdən doymur. Vətənpərvərdir. Hüseyn Sadıqov ürəkdən vurğundur elinə, Fərhad biləkli Fərhad və Sərhad Mazanov qardaşları çoxdan qalxmışlar dəmir atın belinə. Sürücülərdən Hümmət Abbasov ləngimək nədir, bilmir. Oruc Bayramov isə gecikməyim
deyə heç tərini də silmir. O yanda üç kombayn tarladan hey
sərvət yığır, bu yanda 12 avtomobil anbara hey bərəkət tığlayır.
Toxum səpir, taya vurur, maşina gübrə yükləyir, gübrə boşaldır, gübrə səpir maşın. Aqreqat inək sağır, ot dağlayır, tövlə süpürür, peyini kənara çıxarır…
Texnikanı cana, nəsli ilhama gətirən bu alimlər, mexanizatorlar ordusu – məktəb məzunlarının kiçik bir dəstəsidir, doğrusu! Odur ha, Hapı Vəliyev də Muxtar Bağırov sübhün işığını tarlada qarşılayırlar məktəb zənginin səsini. Bağdad Nəsibova ilə
Çeşmə Kərimova səhərin ilk çağında zəmidə alqışlayırlar maşın
səsini, mühərrik nəriltisini, Həbib Mazanovla, Məcid İsmayılov
günəşi sərçədən qabaqlayırlar. Oruc Abbasov ipə tütün yarpağı
düzür. Bir əli bərk yapışır, o biri əli isə elə bil göydə üzür. Gülüstan Rüstəmova ilə Pəri Tağıyeva nəğmə deyirlər yarpaq düzədüzə. Orucun çevik hərəkətini göz altı süzə-süzə. Orucun cəldliyinə həsəd aparan, yarışda qabaqcıllığı ondan güclə qoparan adlı-sanlı tütün ustası, aqrotexnik Məsmə Abbasova da buradadır.
İşin ağır yeri haradasa, kolxoz partiya təşkilşatının katibi də həmişə oradadaır. O da ilk söhbətini məktəbdən açır.
– Məktəb bizim vüqarımız, məzunları isə iftixarımızdır. 45
kommunistimiz var. Təşkilatımızın ilk katibini, kolxozumuzun
ilk veteranını məktəbimizin ilk müəllimi – ilk məzununu, hətta
lap keçənilki məzununu da onların sırasında görmək olar, hərəsi yetkin, bişmiş, bir təşkilatçıdır. Hamısı ilhamla çalışan qa82
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baqcıl istehsalatçıdır.
– Maldarlıqda peşəkar mütəxəssisiniz varmı?
– Zootexnik Haqverdi İsgəndərovu unutmaq olarmı? Günəş hələ açmamış gözünü Hüseyn Süleymanov dağ döşünə vermişdir özünü. Həzin-həzin çalırdı neyini, seçərək örüşün quzeyini güneyini, qaldırmışdı sürünün meyilini. Murtuz Əhmədov,
Qurban Mürsəlov, Səttar Məmmədov! Qorxuda bilərmi onları
yel, sel, tufan, boran, dolu, qrov!? Əməkdə bacı qeyrətdə bacı,
adi sağıcılardır Şövkət Məmmədova ilə Məsmə Məmmədova.
Səhərin açılmasını Şövkətmi gözləyər, sübhün yayılmasınadək
Məsməmi dözər? Naxırçı İmamverdi Məmmədovun öz aləmi
var. Yuxusuna haram qatar, dan sökülməmiş işə çatar. Yaxşıdır
maldarlıqda da vəziyyət. Bunun üçün zootexnik Haqverdi az
çəkməmişdir əziyyət.
Səhərdir, günəş də, sübhün şəfəqi də, el də, kənd də sevincdə, xoş həvəsdədir. Məzunlar iş başında, məktəblilər dərsdədir.
Amma bir intizar var. On doqquz ana – bacının, ata-qardaşın gözü yolda, məzunların da, məktəblilərin də qulağı səsdədir. Poçtu
gözləyir, xeyir xəbər müjdəçisi poçtalyonu gözləyirlər onlar.
Ağsaçlıya, ağbirçəyə hörmət, kiçiyə qayğı, qurub yaratmağa məhəbbət, vətənə – xalqa sədaqət, düşmənə nifrət – fitnəkara nifrət!
İlhamla yaradıb qurduqları əla oxuduqları kimi onlar vətənin keşiyində qeyrətlə dayanmağı, ana yurdun təsibi naminə mərdliklə
vuruşmağı da bacarırlar.
Qanlı-qadalı 1941-1945-ci illər Vətən naminə bir nəfər kimi
ayağa qalxdı Cillilər. Bir kənddən cəbhəyə, iki yüz otuz şahin ər
getdi, – mərd qardaş, igid ata vətənpərvər əsgər getdi. Bir kəndin
yüz iyirmi qəhrəman övladı öz həyatını fəda etdi, – azadlıq, sülh
yolunda, vətən-xalq yolunda! Sülhün müqəddəs işığına, sədaqətin ən parlaq rəmzi olan 120 qəhərəmanın əziz xatirəsi müqəddəs
– sönməz məşəl kimi bu gün də Cilliləri hünərlə yaratmağa, ana
yurdun qüdrətini artırmağa, sülh bayrağını ucaltmağa ruhlandırır
– çağırır. Cillilər sülhün qədrini yaxşı bilirlər. Ən əziz övladlarını indi də onun keşiyində sayıq durmağa göndərirlər. Bu səhər
də onlar Vətən keşiyində dayanan 19 mərd igidin yolunu gözlə83
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yirlər. 19 qeyrətli məzunun məktubunu gözləyirlər. Ana əhdinə,
el ilqarına vəfalı olan on doqquz Cillinin xoş sədasını gözləyirlər.
Səhərdən çox işləyib yorulub yol, bəlkə dincəlir? Yox,
odur, uzaqdan maşın gəlir. Gah burulub gözdən itir, gah da görünür. İrəliləyir, kənd rabitə məntəqəsininin qapısında əylənir.
Məntəqənin müdiri Oruc İbrahimov bağlamaları açır, sevinclə
dəstələyir, gözündən-ürəyindən necə də gülümsəyir. Elə bil
unutmadığı keçmişlə gördüyü indini xəyalında müqayisə edir.
– Yüz iyirmi nüsxə qəzet, məcmuə. Qucaq-qucaq məktub
yığın-yığın xoş müjdə – könül açan səda. Bir poçtalyon çantası
hara, bu dəsgah hara! Yox, ta Cilin özü şəhər, gecəsi səhərdir.
Otuz gözlü telefon qovşağı, telefonu-telefonçusu! Poçtu-poçtalyonu! Əmanət kassası – əmanət kitabçası. Rabitə xidmətindəki
sıçrayışın sürətinə bir bax! Televizor bu yandan, radioqəbuledici o yandan. Cildə otur, xəbər tut bütün cahandan – Fikrə gedir
müdir. Poçtalyona nə isə tapşırıq edir, dərhal da mətləbini büruzə verir, – yox, yox! Əvvəlcə əsgər məktublarını götür, analarına tez yetir....
Sevincin hikməti
Üzünü tutaraq şəfəqdoğana məktub oxuyur bu səhər on doqquz ana. Gözdə sezilmir ta intizar. Vəfalı oğul böyüdən anaya halaldır bu vüqar. Kənd gülşən, hamı şəndir. Cazibədardır, mənalıdır
el sevincinin hikməti. Məktub oxuyanın – məktub yazanın da,
məktəblinin də, məzunun da, özü qoruyur ədaləti, özü möhkəmləndirir dövləti, özü idarə edir hökuməti. Budur, sübhün işığında
erkən işə çıxanlar sırasında otuz deputat var. Həlimə Rəhimovanın adı onların siyahısında həmişə başda yazılar.
Həlimə, ay dağların mərd qızı kəndin əməkdən şəfəq alan
şən ulduzu! Sən zəhmətə heç vaxt gözucu baxmadın. Yüngül
iş, asan peşə dalınca axmadın. Əməlin hörmətini ucaltdı, adın
eldən-elə, dildən-dilə çatdı. Bilirsənmi, amma, ötən kədər yükü, sən təkin neçə-neçə qeyrətli, ismətli bacını cavankən qocaltdı. Neçəsinin beşik mahnısı oldu qəmli şikəstə, kədərli ba84
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yatı. Qərinələr dəstə-dəstə Solmazlara göstərdilər sıldırım əcəli-vaxtsız əcəli, – dedilər ki, – seçə bilərsən yalnız bu həyatı!
Neçə Nigar, neçə Həcər özünü vuruşa atdı. Səni isə yeni əsrin,
– yeni zəmanənin səsi, azad əməyin – xoş diləyin nəfəsi bu
mərtəbəyə ucaltdı.
Adi kəndli qızıdır, Həlimə. Bir az əvvəl məktəbdə diqqətlə
qulaq asardı müəlliminə. İndi isə sadəcə kolxozçudur, nemət
yaradır, əməyə, elinə ürəkdən bağlıdır.
Adətdir, el namuslu, qeyrətli övladını bərk sevib, əzizləyər.
Ən əziz məclisinə hamıdan əvvəl onu səsləyər. Həlimə düz gedir bu yolu, düz seçmişdir bu həyatı. Elliləri də etmişlər onu
Respublika Ali Sovetinin deputatı. Tək deyil o, bu səhər iş başında daha 29 deputat var. Bir yazıda hamısı haqqında danışmaqmı olar. Üç Cilli deputatdır Rayon Sovetinə, 26-sısa kənd
Sovetinə! Zərli İmanova baxmayaraq yaşına pərvanə tək dolanır tütün kollarının başına. Narın Əhmədova da qabaqcıl tütünçüdür, rəfiqəsi kimi. Kəndin qayğısı yolunda şamtəkin alovlanır o da, Zərli kimi. Oruc Qrubanov qoyunçuluq fermasında
işin təşkilinə başçılıq edir. Xalq seçilmişi, xalq elçisi adını doğruldanların ön sırasında gedir. Alı Alıyev ilk müəllim, partiya
özəyinin katibi, pensiyaçı, veterandır. İşdə, ağıllı məsləhətçilikdə sanki yorulmaq, səhv etmək bilməyən bir loğmandır…
Kənd Sovetinin dörd daimi komissiyası var. Hərəsində on-on
fəal. Otuz deputat, qırx fəal. Hamısı da kəndin sevimlisi, əməkçi xalqın hakimiyyət orqanında öz elçisi! Ağsaçlı veteran – həyata yeni qədəm qoyan cavan, tarlaçı-traktorçu, sağıcı-motorçu, kişi-qadın, ziyalı birlikdə qayğı çəkir kənddə işin gedişinə.
El özü iştirak edir hakimiyyəti idarə etmək işində.
Şəhər məişəti doğmadır Cilin məişətinə. Qocalıq, təminatlı,
rahat həyata, hünərlə işləyib, mənalı istirahət etmək, ən yaxşı
sağlamlıq ocaqlarına getmək, çoxuşaqlılığa, xəstəliyə görə pensiya almaq, pulsuz müalicə seçmək, seçilmək, hakimiyyət orqanını idarə etmək Cillinin sevinc gətirən neməti, hüququdur.
Səhərdir, iş başındadır Əli Tanrıverdiyev, - yerli Sovetin
sədri. Deyir ki, kənddə yaxşı bilinir əməksevən, ictimai işi se85
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vən adamların qiyməti – qədri. Hər deputat öz sahəsində ürəkdən çalışır, yorulmaq bilmir, həmişə mayaqla yarışır. Ağbulaq
suyu kəmərlə kəndə çəkildi. Dağ döşündə bağ salındı, armud,
alma əkildi. Yaraşıqlı məktəb, hamam, uşaq bağçası, klub, kitabxana, mağaza, irili-xırdalı neçə bina, günəşli-işıqlı neçə
mənzil tikildi. Yeni körpülər, yollar salındı. Qədim məcrası ilə
axan neçə dağ suyunun qabağı alındı. Səhər açılcaq görün, işə
düşür neçə soyuducu, paltaryuyan – tikən maşın, qaz peçi,
elektrik ütüsü – ülgücü… həyatda inqilab, məişətdə, mədəniyyətdə intibah! Xırda, ötəri dəyişikliklər deyil bunlar. İndi Cildə
mənalı yaşayır insanlar. Kəndimiz bənzəyir şəhərə, gecəsi əbədi qovuşmuşdur səhərə.
Bir axĢam
Axşamdır, bəlkə kəndə gedən yol dincəlir? Yox, odur ha
uzaqdan, maşın gəlir. Gah görünmür, gah da görünür. Qoşa gözündən – şüşə gözündən süzülən işıq dilləri yerlə sürünür. Bir
qapıya yan alır. Həkim də, şəfqət bacısı da xəstə önündə hazır
dayanır. Evdən gəlmir ah-nalə səsi. Xoşdur, təcili tibbi yardım
maşınının müjdəsi: bu axşam cavan ana, yeni övlad bəxş edəcək cahana….
Ay suda üzür, göysə ulduzları yaxasına düzür. Göyçənin
ləpələri gələrək dilə, hey can atır Cilə. «Yaraşıqlıdır kənd, gur
işıqlıdır kənd». Həsədlə baxır, yetmək istəyir ona dil-dil ləpələr
də suda üzən Ay da,göydə üzən ulduz da. Cildəsə məclisə yığılır oğlan da, qız da. «Vaqif»i hazırlayırlar, maraqlı məşq gedir,
Klubda şirin söhbət açılır ən böyük insandan, kitabxanadasa –
dahilərin dühasından. Evlərdə dərs hazırlayır, – keçmişi gələcəyə calayır neçə-neçə məktəbli. Sevgilisinə sovqat düzəldir neçə-neçə istəkli. Mavi ekranla təmasdadır hər ailədə neçə cavan.
Dalğaları ovlayaraq aşıq mahnısını dinləyir neçə veteran.
Masa arxasına keçən ana məktub yazır əsgər oğluna: “Eşitdim
Vyetnamdakı yeni müsibəti. Fitnəkarın – davakarın görüm tökülsün əti. Sayıq ol bala, müğayat ol özünə, yoldaşına, elinə.
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Yadımdan çıxmamış deyim ki, ta uşaq deyilsən, yatma üz üstə,
soyuq dəyər kürəyinə, belinə…”.
Gecədir, qaranlığın bağrını yarır küçələrdə nizamla düzülmüş ulduzların işıq kiprikləri. Şüşə gözlərdən nur ələnir cığırlara, yollara. Eyvandan, qapıdan, pəncərədən şəfəq tökülür sağlara
sollara. Kənd çıraqbandır, anasa ona bağbandır. Tutulur açılır,
çöhrəsi onun. Xəyalən qucaqlayır boynunu oğlunun, ürək sözünü yazıya çevirir, igid əsgərə körpə balası kimi öyüd verir. Qəribəlik yoxdur burada. Təbiidir təbiətin özütək ana məhəbbəti, övladına onun münasibəti. Bəşər yaşadıqca bu ülvi hiss də yaşayacaqdır. Ana məhəbbəti yenə ən nəcib hisslərin şahı adını daşıyacaqdır. Ona görə ki, bu hiss ürəyin hökmü, ağlın hikmətidir,
qəlbin nəfəsindəki, zehnin səsindəki doğmalığın hakimyyətidir.
Ürək və ağıl
Ürək və ağıl! Pak qəlbin ahəngdar – təmiz çırpıntısı. Müdrik zəkanın mənalı təxəyyülü, axıntısı, sübhün nurlu ziyasının,
əbədi həyat səhərinin 50 ilində Cil əməkçisinə nəsib olan ən
böyük səadət budur. Anadangəlmə istedadı da, zəhmətin bəhrəsi ilə cilalanıb parlayan zəkanı da tam büruzə vermək üçün geniş meydan açılmışdır. Cilli indi həyatın mənasını dürüst dərk
edir, qurmaq, yaşamaq, yaratmaq yolunda ağılla irəli gedir.
Onun dünyagörüşü geniş, mədəni səviyyəsi yüksək, daxili aləmi göyçəkdir. O, hərtərəfli inkişaf etmiş ağıllı insandır. Əmək
kürəsində bərəkət yaratmağı da, izzət süfrəsinə nemət çatdırmağı
da, ali məktəbdə dərs deməyi də, tütün düzüb, yer əkməyi də, divar hörüb naxırçılığa getməyi də, təsərrüfatı – kəndi-rayonu, respublikanı idarə etməyi də bacarır. Ağlı çatdığına, inkişaf səviyyəsi yüksəlib artdığına görə bacarır. Həyata, cəmiyyətə, xalqa ürəkdən vurulduğuna, ürəkdən bağlandığına görə bacarır. Ağlı onu
mənən yüksəlməyə, yarışda ən irəlidə gedəni belə ötüb keçməyə
çağırır. Amma necə? Başqasının tayasına od atmaqlamı, qonşusunun hazır xamırına su qatmaqlamı, rəfiqinin-rəfiqəsinin zəhmə87
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tinin bəhrəsini özünə çıxmaqlamı? Yox ürək buna yol vermir.
Deyir ki, «başqası, özgəsi» keçmişin anlayışıdır, cəmiyyətimizdə
insan insanın dostu-qardaşıdır. Dostun-qardaşın sevincinə, kədərinə şərik olmalısan. Onunla bəhsləşib, yarışmalısan. Amma saf
qəlbinin, ağlının, ilhamının, pak əməlinin səsi ilə, hamıda təqlid
arzusu oyatmaq həvəsi ilə! Nəcib ədəb qaydalarınla, gözəl əxlaq
normalarınla!
İstək və əməlin birliyi, ürəklə ağlın yekdilliyi! Zəkanın itiliyi, qəlbin təmizliyi! Budur, 50 illik əbədi səhərin kəndlisi –
Cil əməkçisinin psixologiyasında etdiyi ən böyük dəyişikliyi.
Əlli ildə əlli əsrdən sürətlə dəyişmişdir kəndin siması, həyatın mənası, kəndlinin psixologiyası! İndi cilli aydın zəkalı, şirin
diləkli, pəhləvanbiləkli, xoş güzəranlı kolxozçudur. Ağılla, kamalla yaşayır o, ürəklə, istəklə qurub yaradır o. Kolxozun sədri
Abbas Mazanov vərəqləyərək sinə dəftərini çox yığcam şərh edir,
Cillilərin bu hünərini:
– Taxıl artsın, tütün çoxalsın deyə, Qarabulaq suyunun məcrası tuşlandı. “Təpənin dalı” adlı 60 hektarlıq sərnəyə, 29
min metr uzunluğunda irili – xırdalı arx çəkildi. Suvarılan 300
hektarda taxıl əkildi. “Ot yolu”, “Əjdaha”, “Çənli” sərnələrinin
neçə əsrin başında bir səhər sarsıdıb yuxudan oyatdı traktorkombayn adlı “kəhər at”.
Yayda rahat otlasın deyə, mal-qara uzaq dağ örüşlərində, yaraşıqlı ferma-məntəqə tikildi. Yeddibulaq, Armudlu döşlərində heyvandarlıqdan ötrü yeni tikilən, yenidən tikilən binaları
üstə-üstə götürsək, 7500 kvadrat-metrdən çox olar. Maşın parkı, emalatxana tikildi, daha üç anbar, dəyirman, iki də qurutmaxana. Elektrik xətti çəkildi “Dəliağa”dakı qoyunçuluq fermasına, körpülər salınıb, bütün yollar saz olub, “inzibatçılar - idarə
edən aparat” iki qat azalıb. Kolxozçu təkcə ötən il əlli min manat əlavə əmək haqqı alıb.
Axşamdır, uzaq düşmüşdür sədr Cildən – doğma obadan.
Səsi gəlir indi də Vətənin döyünən ürəyi qəhrəman Moskvadan. Qurultaylar sarayı. Kolxozçuların üçüncü Ümumittifaq
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qurultayı. Növbəti iclasa hələ var. Bir yerə cəmləşib yeni tanışlar. Danışır sədr çox aramla. Moldaviyalı, Kamçatkalı qəhrəmanlarla. Özgəsinin xidmətindən pay qırtmır, özümündür deyib yaxasını yırtmır. Danışır, o, Cil məktəbinin keçmiş müəllimi – məzunu adından, şair nəfəsli, aşıq səsli ədəbiyyatçı adından, mərifətli tərbiyəçi, məharətli təbliğatçı adından, mahir təsərrüfatçı, mahir istehsalatçı adından. Arabir coşur, büruzə verir Göyçəliliyini, sazla-aşıqla birlikdə boy atıb dirçəldiyini. Şeir
də deyir:
Bu gün mən də keçərkən
Qarşısından rəhbərin,
Dedim zəfər ilidir,
Sənin yubilyar ilin.
Bəşərə ana kəndim,
Şəhərə ana kəndim,
Tut zəfər bayrağından,
Yüksəl asimana, kəndim.
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Danışır sədr aramla, kənddə xariqə yaradan əməkçinin hünərinə, səyinə böyük ehtiramla – pul gəliri 300 mini aşmışdır.
Kolxoz 1967-ci ildə sosializm yarışında qazandığı nəticələrdən
sarı 4500 manat mükafat almış, 1968-ci ildə isə bu yarışın qalibi tanınmışdır. Çətinlik yaradaraq çox əziyyət gətirdi iqlim şəraiti bu son iki ildə. Amma büdrəmədi, zəifləmədi təsərrüfat.
Cildə müşgül qıtlıq mal yemindən gözlənirdi. Ötən qış Cildən
qonşu 20 təsərrüfata 100 ton yem göndərildi. Kolxozçularımız
qeyrətlə çalışdılar, ürəklə işə girişdilər. Artırdılar mal-qaranın
sayını, ödədilər 70-ci ilin də payını, məhsuldarlıq artsın deyə,
taxılın toxumu tam dəyişdirildi. Fermalar iriləşdirildi, mal-qara
cinsləşdirildi, çox zəhmət istəyən işlər mexanikləşdirildi. Gücünü göstərdi istək və əməlin birliyi, ürəklə ağlın yetkinliyi!
Təsərrüfatın hər sahəsindən yüksək gəlir götürüldü, beşillik
dörd ildə yerinə yetirildi….
Axşamdır, ay suda üzür, göysə ulduzları yaxasına düzür.
Göyçənin ləpələri gələrək dilə hey can atır Cilə. Külək ara vermir.
Dana dağının zirvəsini yalayır, Söyüd altda axara baxa-baxa sevgili istəklisinin saçını sığallayır. Yarpaq pıçıldayır, gəlir hey addım səsi. Neçə evdən, neçə beşikdən boylanır yeni, bəxtəvər nəslin – gələcəyin xoş nəfəsi. Kənd gülüstan, çiçəyi insandır. Kənd
gülşən, sakinləri şəndir. Azadlıq çırağı gur yanır Cildə. Əbədi səhər vuqarla boylanır Cildə!
“Sovet Ermənistanı” qəzeti,
14 yanvar 1970-ci il.
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ƏMƏYĠN TƏġKĠLĠ VƏ ƏMƏKHAQQI
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
(oktyabr, 1969-cu il) Plenumunun qərarlarına müvafiq olaraq,
xalq təsərrüfatı planlarında kənd təsərrüfatı istehsalının artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Həmin qərarlara əsasən kənd təsərrüfatının ümumi istehsal həcmi keçən təsərrüfat ilinə nisbətən
xeyli artacaqdır.
Kənd təsərrüfatı istehsalının artırılmasında ən mühüm tədbirlərdən biri də möhkəm əsaslar üzərində qurulmuş əməyin
təşkili və əməkhaqqının verilməsidir. Respublikanın bir sıra rayonlarında olduğu kimi, Krasnoselo rayonunun bir çox təsərrüfatlarında da əməyin təşkili və əməkhaqqının verilməsi məsələlərinə böyük diqqət yetirilir. Məhz buna görə də, heç də təsadüfü deyildir ki, belə təsərrüfatların ümumi istehsalı və kolxozçuların əməkhaqqı ildən-ilə artır. Əməyin nümunəvi təşkili və
əməkhaqqının verilməsi məsələsinin düzgün həlli, ictimai istehsalın inkişafı və kolxozçuların maddi marağının artırılması
sahəsində mühüm rol oynayır. Yalnız bunu qeyd etmək kifayətdir ki, son illər ərzində kolxozların ümumi istehsalı xeyli
artmışdır. Həmin müddət ərzində kolxozçuların əməkhaqqı 80100 faiz artmışdır.
Son üç il ərzində təminatlı əməkhaqqının verilməsi sayəsində rayon kolxozçularının əmək fəaliyyəti xeyli artmışdır.
Rayonun bir çox təsərrüfatlarından buna çoxlu misal gətirmək
olar. Həmin təsərrüfatlarda əməyin düzgün təşkili, əməkhaqqının düzgün verilməsi kolxozçuların maddi marağının artmasına, habelə ictimai təsərrüfatların inkişafı və möhkəmlənməsinə
səbəb olmuşdur.
Lakin rayonun kolxozlarında əməkhaqqının verilməsi sahəsində bir sıra nöqsanlara yol verilməsəydi, müvəffəqiyyətlər
daha da çox olardı. Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək lazımdır ki, rayonun bir çox təsərrüfatlarında idarəedilmə şərtlərini
unudaraq dövlət bankının kreditinə ümid etmiş və təsərrüfatda
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ağır iqtisadi vəziyyət yaratmışlar. Belə ki, təzə Başkənd kolxozu 1968-ci ildə dövlət bankından 330 min məbləğində uzun
müddətli kredit götürmüşdür. Əgər həmin vəsait məqsədəuyğun və qənaətlə xərclənsəydi, kolxoz əlavə olaraq ikinci dəfə 2
min manat kredit götürməzdi. Əgər belə olsaydı, kolxoz özünün daxili imkanlarının hesabına təminatlı əməkhaqqını təmin
edə bilərdi.
Rayonun Gölkənd və Çaykənd kolxozları 1967-1968-ci illərdə istehsalat-maliyyə planlarında nəzərdə tutulduğundan
xeyli artıq vəsait xərcləmişlər. Son illərdə kolxozlar şəxsi vəsaitlərindən əməkhaqqı fonduna az ayırırlar və buna görə də
uzunmüddətli kreditin miqdarı artır. Ardanış və Çaykənd kənd
kolxozlarında 1968-ci ildə nəzərdə tutulmuşdur ki, ümumi gəlirin 60-70 faizi əməkhaqqı fonduna ayrılsın, lakin onlar cəmi
45-56 faiz ayırmışlar. Bu rəqəm Qaraqaya və Əmirxeyir kolxozlarında daha aşağı olmuşdur.

Abbas müəllim kolxozçular arasında. Lenin ordenli tütünçü
Məsmə Abbasova, Ermənistan SSR Ali Sovetinin deputatı,
tütünçü Həlimə Rəhimova
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1968-ci ildə Qaraqaya kolxozunun əməkhaqqı fondu 81,6
min manat planlaşdırılmışdır ki, bunun 54,6 min manatı uzunmüddətli kredit hesabına idi. Əlbəttə, belə təsərrüfatlar ictimai
istehsalı möhkəmləndirmədən, dövlət vəsaiti hesabına kolxozçulara yüksək əməkhaqqı verə bilərlər. Lakin belə hal kolxozun
rentabelli işləməsinə ciddi təsir göstərir.
Rayonun kolxozlarından çoxu kredit almadan təminatlı
əməkhaqqı sisteminə keçə bilərdilər. Bu münasibətlə Cil və
Gölkənd kolxoz idarə heyətləri tərəfindən 1967-ci ildə əməkhaqqı üçün verilən pulun nisbətini müqayisə etmək olar. Cil
kolxozunun 1967-ci ildəki ümumi istehsalı 421,7 min manat
təşkil etmişdir və 121400 əmək gününə 253,2 min manat
məbləğində pul və məhsul vermək nəzərdə tutulmuşdur. Həmin
təsərrüfat ilində Gölkənd kolxozunda ümumi istehsalın həcmi
398,6 min manat təşkil etmiş və 137800 əməkgününə 271,2
min manat verməyi qərara almışdılar. Yuxarıdakı rəqəmlərdən
aydın olur ki, təsərrüfatların göstəriciləri təxminən eynidir.

Əsl hünər meydanı. 1 nömrəli briqadanın
otçalanları
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Nəzərə almaq lazımdır ki, Cildə bir əməkgününün dəyəri
daha yüksəkdir. Gölkənd təsərrüfatının rəhbərləri də Cil kolxozu kimi kreditə müraciət etmədən təminatlı əməkhaqqı sisteminə keçə bilərdilər. Lakin bunun əksinə olaraq, onlar Dövlət
Bankına ümid edərək həmin il 79 min manat uzunmüddətli kreditdən istifadə etmişlər.
Rayonun digər təsərrüfatlarından da belə müqayisələr gətirmək olar. Nəhayət, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əgər bu
təsərrüfatların rəhbərləri də vəsaiti Cil kolxozu kimi qənaətlə
xərcləsəydilər, onda onların belə böyük məbləğdə kreditlərə
ehtiyacları olmazdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, əməkhaqqı üçün verilən kredit
Yanıqpəyə, Əmirxeyir və Qaraqaya kolxozlarında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasını təmin etməmişdir.
Yanıqpəyə kolxozunda 1968-ci ildə bir inəkdən 1095 kiloqram
süd, bir qoyundan 1,7 kiloqram yün alındığı halda, əməkhaqqı
üçün 36 min manat kreditdən istifadə olunmuşdur. Əmirxeyir
və Qaraqaya kolxozlarında bu rəqəmlər müvafiq olaraq 1065
və 1080 kiloqram, 2,2 və 1,5 kiloqram, 60 və 30 min manat təşkil etmişdir.
Kolxozlarda təminatlı əməkhaqqı üçün böyük məbləğdə
kreditdən istifadə olunmasının başlıca səbəbi ondan ibarətdir
ki, kolxozlarda əməyin təşkili və əməkhaqqı işləri kobud surətdə pozulur.
Maldarlıqda işləyən sağıcı və naxırçılardan başqa qalan işçilər istehsala görə deyil, baş sayına görə əməkhaqqı alırlar.
Buna görə də əməkhaqqı fondu məqsədəuyğun xərclənmir və
məhsul istehsalını artırmaq sahəsində maddi maraq prinsipinin
həyata keçirilməsi üçün şərait yaratmır.
Rayonun bir sıra təsərrüfatlarında texnikanın təmiri ilə
məşğul olan kolxozçulara görülən işə görə əməkhaqqı vermək
əvəzinə, vaxtı və keyfiyyəti nəzərə almadan, akladla əməkhaqqı verilir.
Bəzi təsərrüfatlarda son illərdə istehsalın həcmi və ümumi
istehsalın dəyəri dəyişməmişdir, əksinə əməkgününün xərci
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artmışdır. Belə ki, Gölkənd, Çaykənd, Əmirxeyir və Qaraqaya
kolxozlarında 1967-1968-ci illərdə əmək gününün xərci təminatlı əmək haqqı sisteminə keçməzdən əvvəlki illərdəkinə
(1964-1965-ci illərdə) nisbətən 10-36 faiz artmışdır. Halbuki
bu təsərrüfatlarda ümumi məhsul istehsalı planı 60-80 faiz yerinə yetirilmişdir. İstehsal normalarının və əmək haqqı verilməsi
işlərində baş verən nöqsanlar nəticəsində əmək günü artmışdır.
Çaykənd kolxozunda 1968-ci ildə süd istehsalı planı 109
faiz yerinə yetirilmişdir. Kolxozçulara əmək haqqı verilməsi
işində Gölkənd kolxozunun idarə heyəti daha ciddi nöqsana yol
vermişdir. Burada dənli bitkilərdən və tütündən məhsul alma
planı və bəlim tədarükü planları kəsirlə ödənilmişdir. Taxıl planı daha böyük kəsirlə yerinə yetirilmişdir. Nəzərdə tutulmuş
2888 əvəzinə cəmi 120 sentner taxıl alınmışdır. Təbiidir ki, belə şəraitdə əmək gününün xərci xeyli azaldılmalı idi, lakin plana nisbətən cəmi 9 faiz azaldılmışdır. Bu təsərrüfatın ayrı-ayrı
sahələrində verilən əmək haqqını rayonun qabaqcıl təsərrüfatlarının həmin sahələrində çalışan işçilərə verilən əmək haqqı ilə
müqayisə etdikdə aydın olur ki, Gölkənd kolxozunda əmək
haqqı daha yüksək olmuşdur.
1969-cu ilin yanvarın birinə olan məlumata görə, kolxozçuların əmək haqqı üzrə kolxozların borcu 398,1 min manat
təşkil edir. Əmək haqqı üzrə belə böyük məbləğdə borcun başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, kolxozlar vəsaiti istehsalat-maliyyə planına uyğun olaraq xərcləmirlər.
Rayonun təsərrüfatlarından çoxsaylı misallar gətirmək olar ki,
əmək haqqı pulunun hesabına nəzərdə tutulmamış mallar alınır,
yersiz xərclər edilir. Bundan əlavə bir sıra kənd təsərrüfatı məhsulları əmək gününə bölünmək əvəzinə, başqa məqsədlər üçün
xərclənmişdir.
Əməyin təşkili və əmək haqqının verilməsində baş verən
səhvlər istehsal olunan məhsulun maya dəyərinin artmasına təsir edir. Belə ki, keçən təsərrüfat ilində Qaraqaya kolxozunda
yunun, Gölkənd kolxozunda südün maya dəyəri ikiqat bahalaşmışdır. Ardanış və Martuni kolxozlarında isə hər növ heyvan96
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darlıq məhsullarının maya dəyəri 15-60 faiz bahalaşmışdır.
Yuxarı orqanların qərarına əsasən uzun müddətli kredit
alan təsərrüfatların təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinə rayonun
dövlət bankı nəzarət etməlidir. Lakin Krasnoselo rayon bankı
bu vəzifəni yerinə yetirməmişdir. Onlar kolxozçuların maliyyə
fəaliyyətini yoxlamamışlar. Hətta Rayon Soveti İcraiyyə Komitəsinin qərarı olmadan kolxozlara uzunmüddətli kredit verilmişdir.
Rayonun müvafiq təşkilatları, kolxozların idarə heyətləri
əməyin təşkili və əməkhaqqı verilməsi işlərini partiya və hökumət qərarlarına uyğun olaraq yerinə yetirmək üçün əməli tədbirlər hazırlayıb həyata keçirməlidirlər.
QEYD: Material Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinin
Kolxoz və Sovxozların ĠĢləri Bölməsi tərəfindən hazırlanmıĢdır (“Dostluq” qəzeti, 24 may 1969-cu il).
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YAXġI KĠ, ELƏ KĠġĠLƏR VARIYDI
1969-cu ilin iyun ayı idi. Rayonumuzda Kolxozçuların III
Respublika qurultayına hazırlıq məqsədi ilə konfrans keçirilirdi. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, deyim ki, kolxozumuz az
vaxt ərzində təsərrüfatın bütün sahələri üzrə inkişaf tempinə
görə rayonumuzun qabaqcıl təsərrüfatlarından birinə çevrilmişdi. Lakin bu uğurlarımıza baxmayaraq, çıxışçılardan heç biri
bizim adımızı dilinə belə gətirmədi.
Krasnoselo Rayon Partiya
Komitəsinin birinci katibi
(1957-1962)
Basarkeçər Rayon Partiya
Komitəsinin birinci katibi
(1965-1966)
Ermənistan Dövlət Meşə
Təsərrüfatı Komitəsinin sədr
müavini (1968-1970)
Şamaxı Rayon Partiya Komitəsinin
birinci katibi (1970-1973)
Azərbaycan SSR Dövlət
Üzümçülük və Şərabçılıq
Komitəsinin sədri (1973-1985)

Yunis Rzayev

Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Rafik Paşinyan
(azərbaycanlılara qarşı pis münasibətilə daha çox seçilirdi) suçlu adamlr kimi bir dəfə də olsa, başını qaldırıb mən tərəfə baxmadı. Konfransın sonunda Respublika Kolxozçular qurultayına
nümayəndələr seçildi. Təbii ki, siyahıda bizdən heç kimin adı
yox idi. Konfrans öz işini başa çatdrdı. Mən qayıtdım kəndimizə. Doğrusu, bu cür münasibət, ayrı-seçkilik, biganəlik mənə
olduqca pis təsir etsə də, bu barədə heç yerdə bir kəlmə də olsa,
söz belə demədim.
.
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“Sovet Ermənistanı” qəzeti
redaksiyasında şöbə müdiri,
redaktor müavini
(1949-1960)
Krasnoselo Rayon Partiya
Komitəsinin birinci katibi
(1960-1969)
Еrmənistаn SSR Аli Sоvеti
sədrinin müаvini
(1960-1969)
Azərbaycan SSR Xalq
Nəzarəti Komitəsi
(1971-1977)
Əli Həsənov
Eşitdim ki, Yerevanda Kolxozçuların III Respublika qurultayının birinci günündə kənd təsərrüfatı üzrə bəzi rəhbər işçilərin çıxışlarında bizim kolxozun göstəriciləri və kolxozun rəhbəri kimi şəxsən mənim haqqımda xoş sözlər deyilib.
O vaxtlar Qərbi Azərbycanda sayılıb-seçilən, bacarıqlı, təəssübkeş, haqqı tapdanılan azərbaycanlıların ümid yeri olan
Yunis Rzayev və Əli Həsənov (Allah onlara rəhmət eləsin!)
Yerevanda, mərkəzi təşkilatlarda işləyirdilər.
Sonralar bildim ki, onlar bizim rayonda keçirilən konfransın işindəki qeyri-obyektivlik, ermənilərlə azərbycanlılara münasibətdə yol verilən ayrı-seçkilik məsələlərini, bu məsələlərin
cəmiyyətdə nə qədər xoşagəlməz təzahürlər doğurduğunu
aidiyyəti yoldaşlarla müzakirə ediblər.
Həmin ilin avqust ayında məni təcili Yerevana çağırdılar.
Qəbulunda olduğum rəsmi şəxs mənim Kolxozçuların III Respublika qurultayında iştirak eməli olduğumu bildirdi. Elə onun
yanından çıxıb qurultay keçirilən binaya yollandım, qurultayın
yekun iclasında iştirak etdim. Adımı Kolxozçuların III Ümumittifaq qurultayına nümayəndələrin siyahısına daxil etdilər.
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Həmin gün axşam çağı Yunis Rzayev və Əli Həsənov məni
vaxtilə “Sovet Ermənistanı” qəzetinin redaktoru olmuş, gözəl ziyalı, hörmətli ağsaqqalımız Cəfər Vəlibəyovun evinə dəvət etdilər və qurultaya nümayəndə seçilməyim münasibəti ilə məni təbrik etdilər.
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SUVARMA SĠSTEMĠNĠ NECƏ YARATDIQ
1967-ci ilin fevralında kənd təsərrüfatı işçilərinin respublika
toplantışı keçirilirdi. Toplantıda Ermənistan KP MK-nın birinci
katibi A.Y.Koçinyan iştirak edirdi. Məruzə ilə isə M.S.Melkumyan çıxış edirdi. O vaxt Ermənistanda kənd təsərrüfatında əsasən
azərbaycanlılar çalışsalar da, məruzədə heç olmasa bir nəfər azərbaycanlı çobanın adı belə çəkilmədi. Mən MK-nın birinci katibinə
kiçik bir kağız parçası yazıb, məndən bir çərgə qabaqda əyləşmiş
Basarkeçərli tanışım Abbasəli Huseynovdan həmin kağızı rəyasət
heyətinə çatdırmağı xahiş etdim.
Abbasəli müəllim, – a Cilli, qoy rahat oturaq – deyə, zarafat etsə də, kağızı rəyasət heyətinə çatdırdı. Tənəffüs vaxtı məni rəyasət heyəti üzvlərinin oturduqları otağa dəvət etdilər. Koçinyan məni çağırdı və dedi:
– Nə istəyirsən, de görüm? Dedim, Anton Yervandoviç, kənd
təsərrüfatı işçilərinin respublika toplanısında səslənən məruzədə
bir nəfər də olsa, azərbaycanlının adının çəkilməməsi yaxşı hal
deyil. Məruzədə Şəmşəddin rayonunda hektardan 24 sentner tütün
alan kolxozun işi haqqında xeyli danışıldı, tərifləndi.
Koçinyan dedi ki, sədr sözlü adama oxşayırsan, de görüm
sizin kolxozda hektardan neçə sentner tütün yığılıb? Bizim Cil
kolxozunda hektardan 29 sentner tütün məhsulu alınıb, digər
sahələrdə də tapşırıqlar artıqlaması ilə yerinə yetirilib. Amma
bu barədə məruzədə heç nə deylmir. Əlbəttə, mən bütün təsərrüfatların uğurlarını alqışlayıram. Amma, bu cür toplantılarda
hamının əməyi öz obyektiv qiymətini almalıdır.
Bu vaxt Koçinyan Krasnoselo RPK-nın birinci katibi Əli
Həsənovdan kolxozun göstəricilərinin nə üçün təqdim edilməməsinin səbəbini soruşdu. Ə.Həsənov göstəricilərin Rayon İstehsalat İdarəsi tərəfindən təqdim edildiyini bildirdi.
Koçinyan üzünü mənə tərəf çevirib daha nə kimi təklifim
olduğunu soruşdu. Dedim suvarmadan çox çətinlik çəkirik.
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Kəndimizdə ya su anbarı tikilməsinə, ya da Göyçənin gölündən
sahələrə su vurulmasına ciddi ehtiyacın olduğunu dedim.

Koçinyan Su Təsərrüfatı və Meliorasiya Komitəsinin sədri
Baqramyanı yanına çağırıb dedi ki, bu cavan oğlana cavab ver.
Onun tələbi haqlı tələbdi, get məşğul ol, nə kimi köməklik lazımdı edin. Baqramyan həmin ilin fevral ayında kəndimizə gəldi. Göyçə gölünün sahilində müvafiq yer ayrıldı nasosların qurulması üçün. Şaxtalı havalara baxmayaraq, mart ayının axırına
kimi binanı tikdik. Baqramyan belə güclü şaxtada tikinti işlərini başa çatdırmağımıza inanmadı. Biz ona izah etdik ki, biz binanın divarlarını gündüzlər çəkir, gecələr isə donmasın deyə,
samandan izolyasiya qatı çəkir və bir-iki yerdə ocaq yandırırdıq. Həmin il avadanlıqlar gətirildi və suvarma sistemi yaradıldı. Geniş yonca sahəsi əkdik, mal yemi istehsalı kifayət qədər
artırıldı, kolxoz iqtisadi cəhətdən daha da irəli getdi.
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KOLXOZUN QÜVVƏSĠYLƏ
ORTA MƏKTƏB BĠNASI TĠKĠLDĠ
İstirahət günü idi. Qəzetimizin foto-müxbiri ilə bərabər bir
neçə kəndə getmək istədik. İstədik ki, görək bayram
günlərindən sonra kənd zəhmətkeşləri nə ilə məşğul olurlar.
Ağbulaqda, Şorcada, Ardanışda və Cildə olduq. Cilə çatan
kimi birbaşa yeni tikilən məktəb binasının yanına getdik. Yeni
məktəbin inşaatına cəmi bir neçə gün idi başlanılmışdır.
Məktəb binasını kolxozçular öz imkanları hesabına tikirlər.

Bir anlığa bir neçə gün əvvəl partiya təşkilatının hesabatseçki yığıncağında kommunistlərin çıxışlarını xatırladım. Yığıncaqda çoxları çıxış etdilər, çox məsələlər ətrafında dayanıldı. Lakin çıxış edənlərin hamısı təklif etdilər ki, yeni məktəb
binası tiksinlər və orta məktəb üçün baza yaratsınlar. Necə deyərlər, deməklə yerinə yetirməkləri bir oldu. Dübarə işə başladılar. Layihə gətirmək üçün Yerevana adam göndərdilər, daş,
qum daşıdılar, binanın himini qazmağa başladılar. Demək olar
ki, hamı bu işə cəlb olundu.
Bizim oraya getdiyimiz gün binanın tikintisində 70-ə qədər
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kolxozçu kişi və qadın işləyirdi. Onların bir hissəsi avtomaşınlarla daş daşıyır, bir hissəsi qum daşıyır, bir hissəsi isə palçıq
hazırlamaqla məşğul olurdu.
Gözlədiyimizin əksinə olaraq, kolxozun sədrini müəllimlər
otağında, təkcə qabaq stolunun üstündəki kağızın üstünə əyilərək, əlindəki qələmlə nə isə çəkdiyi yerdə tapdıq (bu vəziyyətdə də onun şəklini çəkdik).
Sədr başını qaldırıb, bizi salamlayaraq dedi:
– İnşaat işinin layihəsində bir balaca əyriliyə yol veriblər,
onu düzəldirəm. Dünən Yerevandan gəlmişəm, artıq layihəni
gətirmişəm, yeni ilədək qurtarmağı qərara almışıq.
Bəli, onlar sözlərinə əməl edəcəklər. Onların işi bunu bir
daha sübut edir. Cari ildə kolxozun inşaatçıları 2 qoyun ferması, 300 ton tutumunda bir taxıl anbarı, bir emalatxana, yanacaq
anbarı, elektrik dəyirmanı, hamam və başqa obyektlər tikib istifadəyə vermişlər.
Göründüyü kimi, onlar bu işdən də şərəflə çıxacaqlar, ikimərtəbəli, 8 otaqlı məktəb binasını vaxtında istifadəyə verəcəklər.
“DOSTLUQ” qəzeti,
Noyabr, 1966- cı il.
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QARDAġLIQ AĠLƏSĠNDƏ PARLAQ
ĠNKĠġAF YOLU
Krasnoselo rayonundakı Cil kəndinin kolxozçuları ikimərtəbəli iki yeni məktəb binası və uşaq bağçası tikib istifadəyə vermişlər. Bu kənddə xalq maarifinə, məktəbə böyük
qayğı göstərilir. Kolxozun sədri Abbas Mazanov yoldaş hər il
sentyabr ayının 1-də məktəbə gəlir, birinci sinfə qəbul olmuş
bütün uşaqlara bütün dərs kitablarını və dərs ləvazimatlarını
verir, yeni dərs ili münasibətilə onları təbrik edir. O, məktəblə
və pedaqoji kollektivlə həmişə
sıx əlaqə saxlayır və məktəbə
hər işdə yaxından kömək göstərir.
Səkkizillik
məktəbin
orta
məktəbə çevrilməsində də onun yaxından iştirakı olmuşdur. Məktəbin zəngin
laboratoriyası və gözəl məktəbyanı sahəsi vardır. Bu isə uca
dağlarla əhatə olunmuş kənd üçün böyük mədəni nailiyyət idi.
Nurəddin İbrahimov,
Ermənistan SSR Maarif Nazirliyinin
inspektoru, Respublikanın əməkdar
müəllimi, “Azərbaycan məktəbi” jurnalı
Bakı, № 8, 1970.
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“ERMƏNĠSAYAQ BOLġEVĠK
PRĠNSĠPĠALLIĞI” VƏ YA
AZƏRBAYCANLILARA QARġI TƏZYĠQ
Doğma kəndimiz Cildə kolxoz sədri işləyirdim. 1965-ci il
mart ayının 12-də kolxozun işi ilə əlaqədar İrəvana getmişdim.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində müzakirə ediləcək bir məsələmiz
var idi. Axşam kəndə qayıdanda mənə dedilər ki, Rayon Milis
Şöbəsindən tanımadığımız bir kapitan gəlib gəlib kolxozun anbarını və mühasibat sənədləri saxlanılan seyfi möhürləyib.
Səhər yenicə işə gəlmişdim ki, bir nəfər qapını açıb qatı erməni ləhcəsi ilə – “Nахаqа, keçən gün gəldik, siz yox idiniz,
yoxlanış aparmalıyıq. Komissiya təşkil etmək lazımdır ki, biz
yoxlamanı başlaya bilək”, – dedi. Doğrusu, bu özbaşınalıqdan
çox narazı qaldım.Ağır sözlərlə kapitanı kənddən qovdum.
Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Əli Həsənov ezamiyyətə getmişdi.İkinci katib M.Markosyan, Rayon İcraiyyə
Komitəsinin sədri M.Hayrapetyan və Rayon Kənd Təsərrüfatı
İdarəsinin rəisi R.Petoyan, eləcə də milis orqanlarında işləyən
bəzi erməni millətçilər çalışırdılar ki, azərbaycanlı kəndlərində
həmişə bir qarışıqlıq salsınlar.
1957-ci ildən başlayaraq, 1964-cü ilə qədər kəndimizdəki
bəzi nüfuzlu adamlar arasında nifaq salınmışdı artıq. Həm tayfa
çəkişməsi, həm də müharibə illərində yaranan iqtisadi çətinliklər
hələ də davam edirdi və əhalinin güzəranı, dolanışığı həddindən
artıq ağırlaşmışdı. Bu hadisələr mənə çox pis təsir edirdi.
Mən RPK-nın ikinci katibinə, RİK-in sədrinə və Rayon
Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisinə zəng elədim və dedim:
– Xahiş edirəm, bir saat ərzində bizim kənddə olasınız.
Əgər gəlməsəniz, Moskvaya müraciət edəcəm.
Hər üçü zəngimi könülsüz qarşıladı.
– Mən sözümü dedim, qalanını özünüz bilərsiniz, – deyib,
dəstəyi asdım.
Kolxozun Nizamnaməsinə uyğun olaraq, kolxoz idarə he106
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yəti üzvlərinin və kənd ilk partiya təşkilatı büro üzvlərinin birgə iclasını çağırdıq. Kəndimizdə aparılacaq yoxlama barədə iclas iştirakçılarına məlumat verdim. Qəbul edəcəyimiz qərarların kolxozun bütün fəalları adından olacağını izah etdim.
Zəng etdiyim cənabların üçü də gəldilər kəndə. Mən əvvəlcə onlardan mənim kənddə olmadığım bir vaxtda anbarın möhürlənməyinin səbəbini soruşdum. Əgər burada böyük həcmdə
yeyinti faktları və bu yeyintinin izinin təcili itirilməsi təhlükəsi
yoxdursa, əkin-səpin işləri ərəfəsində bu yoxlamanın aparılmasına nə əsas var? Heç bir əsaslı dəlil gətirə bilmədilər.
Dedim ki, yadınızdadır, bu kənddə tayfalar arasında çəkişmələr var idi və siz də giley-güzar edirdiniz ki, bu camaat bir-biri ilə yola getmir. Bu da öz növbəsində kolxozun işinə mane
olur. İndi kənddə sakitlikdir, camaat da rahatlaşıb, kolxozun işləri də pis getmir. Əmək günü müqabilində hər bir kolxozçu 5 kq.
taxıl və buna münasib kartof, yağ, pendir, bal, kifayət qədər mal
yemi ilə təmin olunmuşdur. Buna qədər isə sizin tərtib etdiyiniz
sənədə əsasən, plandan artıq məhsulun xeyli hissəsi artıq ödəmə
faizi ilə yerinə yetirildiyinə görə, rəhbər kadrlara çatacaq.120 tona yaxın taxıl isə birgə iclasın qərarı ilə ümumi əmək gününə
uyğun şəkildə paylanılmışdır. Dövlətə veriləcək taxıl tədarükünü
də 200 % ödəmişik. Kartof, taxıl toxumu tədarükü də yerinə yetirilib. Sabahdan taxıl səpininə başlayırıq.
Sizi daim narahat edən məsələ – ictimai vəziyyət, asayiş də
normaldır. Əvvəlki narahatçılığa əsas yoxdur. Belə olan halda
yoxlamanın aparılması nə dərəcədə vacibdir.
Biz ilk növbədə kadr məsələsini həll etməliyik. Anbardar
(xəzinədarlığı da anbardar icra edirdi) və baş mühasib dəyişdirilməlidir. Sizin iştirakınızla daha etibarlı adamlar seçilib, bu
vəzifələrə təyin edilməlidirlər. Etiraz etdilər ki, yoxlama aparılsın, sonra işin nəticəsinə görə hərəkət edərsiniz. Mən qəti şəkildə etiraz etdim. Səpin qurtarana kimi anbardarın və baş mühasibin “öz işlərini ört-basdır etmək”, “düzüb-qoşmaq” üçün kifayət qədər vaxtlarının olacağını bildirdim.
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Anbardarı azad etdik, hamının halal adam kimi tanıdığı
Namaz Ələsgərovu bu vəzifəyə təyin etdik. Baş mühasibin dəyişdirilməsi məsələsində onlar inadkarlıq göstərərək, bizi iclası
tərk edəcəkləri ilə hədələdilər.
Nəzərlərinə çatdırdım ki, əgər onlar bu özbaşınalığı, hoqqaları davam etdirsələr, mən kolxozun nizamnaməsinə uyğun olaraq, kolxoz idarə heyətinin sədrinin də vəzifədən azad olunması
məsələsini qaldıracam. Bu isə sizin səlahiyyətiniz çərçivəsində
olan məsələ deyil. Ona görə də siz vəzifə səlahiyyətlərinizi aşdığınıza və böhran vəziyyətindən təzəliklə çıxmış bir kolxozda səpin işlərini pozduğunuza görə RPK-nın birinci katibi ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra RPK-nın büro iclasında və ya da Plenumunda cavab verməli olacaqsınız.
Onlar mənim xasiyyətimi bilirdilər. Yoxlama üçün komissiya yaratdıq. Dedim, indi gedin yoxlamanızı başlayın. Səhərisi
gün Daxili İşlər Nazirliyindən də bir nəfər gəldi. Milis rəisi də
gəlmişdi, çox əsəbi idi.
Aydın oldu ki, mən keçən gün yoxlamaya gələn milis işçisini qovanda, gedib birinin üstünə də beşini qoyub mənim barəmdə rəisinə hədyan şeylər xəbər verib. RPİ-nin rəisi bərk əsəbiləşmiş, birbaşa nazirliyə zəng vurmuşdur. Nazirlikdən rəisə deyiblər ki, sən rayon rəhbərliyi ilə əlaqə yarat, yoxlamanı apartdır.
Sədr haqqında isə yoxlamanın nəticəsindən asılı olaraq müvafiq
tədbir görüləcəkdir.
Nazirlikdən gələn nümayəndənin sözü az qala rəisin sözü
ilə düz gəlmədi. O çalışırdı ki, iş ədalətlə həll olunsun. Ermənilərin içərisində azərbaycanlılara münasibətdə ədalətli adamlara
da rast gəlmək olurdu..
Yoxlama aparıldı, anbardarın öhdəsində olan 26 növ əşyaməhsuldan cəmi 129 manatlıq əskiklik aşkar olundu. Tərtib
olunmuş akt RİK-in rəyasət heyətində müzakirəyə qoyuldu.
Mən rəyasət heyətində RİK-in sədri Hayrapetyanın altı il əvvəl
kolxozun ümumi iclasının protokolunda öz əksini tapmış çıxışını təqdim etdim. O vaxt kolxozdan əskik çıxmış xeyli tikinti
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əşyalarını və digər məhsulların xaric edilməsi haqqında RİK-in
sədrinin verdiyi təklifi diqqətə çatdırdım və soruşdum ki, “sizi
kim Cil kolxozuna üzv seçmişdi ki, əskikliyi silmək barədə təklif vermişdiniz?” Rəyasət heyətində çaşqınlıq yarandı. RPK-nın
I katibi Əli Həsənov (Allah rəhmət eləsin!) əsəbi halda dedi ki,
bu nə komediyadır, bu cür gülünc işi rəyasət heyətinin müzakirəsinə çıxarmısınız. Məsələnin müzakirəsini gündəlikdən çıxardılar.
Kolxozun baş hesabdarı vəzifəsindən azad olunan yoldaş
məndən uzun müddət incik qaldı. 1983-cü ilin yanvarında Bakı
şəhərinə biraylıq kursa gəlmişdim. O vaxt mən RİK-in sədri işləyirdim. Rayona qayıdanda eşitdim ki, həmin mühasib erməni
milliyətçiliyi ilə bağlı Moskvaya, Sov.İKP MK-ya şikayət yazıb. Məsələ çox böyümüşdü. Ermənilər o kişini ittiham edirdilər.
Məsələ RPK-nın bürosunda müzakirəyə çıxarılmalı idi.
Mən katibə fikrimi bildirdim. Sözün düzü, katib pis adam deyildi. Amma erməni xisləti öz işini görürdü. Erməniyə «millətçi» demək olardı? O, mənə çox kobud münasibət göstərdi. Mən
iclasdan sonra öz iş otağıma gəldim. Ərizə yazan şəxs büronun
keçirildiyi gün yanıma gəldi (yaşlı adam idi, müharibədə iştirak
etmişdi, rayonda sayılan fəallardan idi). Məsləhətləşdi ki, büroya girim, ya yox? Onun haqqında birinci katibə xahiş elədiyimi
bilmirdi. Fikirləşdim ki, deyəcəm get, nəticə pis alınsa, deyər
ki, sən dedin, mən də gəldim. Deyəcəm getmə, yenə pis alınsa,
məndən narazı qalarsan. Sənə ancaq bir məsləhətim var, əgər
büroya girsən, ermənilər sənin üstünə nə qədər hücum etsələr
də, səbirli ol və de ki, mənim vəziyyətimdə olanların hamısını
işlə təmin etmisiniz, mənə isə iş verməməyinizin səbəbi yalnız
azərbaycanlı olmağımdır. Ola bilər səhv etmişəm, amma bu
əsas vermir ki, mən işsiz qalım.
Birinci katib partiya biletini tələb etdi. Alıb baxdı və təklif
etdi ki, partiya sıralarından çıxarılsın. Təklif səsə qoyuldu,
DTK-nın nümayəndəsi təsir üçün büroda iştirak edirdi. Adətən,
bütün büro üzvləri öz təkliflərini verməli, sonra mən və mən109
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dən sonra I katib axırıncı sözü deməli idik. Belə də oldu, 13 nəfər büro üzvündən 11 nəfəri ağır tələblər irəli sürdülər. Katib
mənə söz verdi. Sözün düzü, mən həmin yoldaşı tənqid də etdim. Amma onun müharibə iştirakçısı olduğunun nəzərə alınmasını təklif etdim. Onunla bərabər iş üçün müraciət edənlərin
hamısının işlə təmin olunduğunu, ona isə iş verilmədiyinə görə
ərizə yazdığını düşündüyümü bildirdim.
Təklif səsə qoyularkən, katib məndən bir də soruşdu ki,
təklifinin üstündə durursan? Dedim ki, bəli. Biz büroda iki nəfər azərbaycanlı idik. Mən, o yoldaşa da qabaqcadan öz fikrimi
demişdim. Amma, o, nədənsə, mənim təklifimi müdafiə etmədi. Bəlkə də, belə olmağı yaxşı idi. Mən bürodan bir neçə gün
sonra bu məsələni I katiblə ayrılıqda bir də müzakirə etdim.
Bir neçə gün sonra İrəvanda Ermənistan KP Mərkəzi Komitəsi Partiya Komissiyasının sədri ilə görüşdüm. Sədr məni
dinlədikdən sonra o kişinin partiya biletinin özünə qaytarılacağını bildirdi.
Belə də oldu. Məmməd Abbasov Kommunist Partiyası sıralarına bərpa olundu. Lakin, o, kommunist partiyasının kölgəsində daldalanaraq, azərbaycanlılara qarşı təzyiqlər göstərən ermənilərə, onların səmimiliyinə inamı qalmadığına görə doğma
ev-eşiyini tərk edərək, 1983-cü ildə Bakıya köçdü.
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ĠSTEFA
Daşnakların və bolşeviklərin əzəli türk torpaqlarında yaratdıqları Ermənistan adlı ərazinin azərbaycanlılardan etnik təmizlənməsi məqsədi ilə 1918-1919-cu və 1948-1952-ci illərdə vəhşiliklə həyata keçirilən deportasiyalardan sonra burada qalmış
250 mindən çox azərbaycanlının taleyinə daha ağır qismət yazılıbmış.
Əvvəla, onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan hələ
SSRİ dövründə “artıq xərclərin”, “zərərin” və ya “başqa ehtiyacların” ödənilməsi məqədi ilə dövlət tərəfindən verilən əlavə
pul yardımı – yəni dövlət dotasiyası alan respublikaların siyahısına daxil edilmişdi. Moskvada oturan havadarları başqa respublikaların büdcəsindən müəyən məbləği kəsib Ermənistanın
büdcəsinə atırdılar. Ümumiyyətlə, bu “məzlum”, “incidilmiş”
xalq həmişə onun-bunun əlinə baxan, bütün uğursuzluqlarının
səbəblərini başqasında axtaran bir xalq imici qazanmışdır.
Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıları da öz günlərinə salmışdılar. Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdə tayfalar,
nəsillər arasında olan xırda inciklikləri qəsdən qızışdırır, hərcmərclik yaradırdılar. Kəndimizin iqtisadiyyatı iflic vəziyyətində idi. Kolxoz Ermənistan KP MK-nın və Nazirlər Sovetinin
qərarına əsasən iqtisadi cəhətdən zəif təsərrüfatların siyahısına
daxil edilmişdi.
1962-ci ildə Bakı Ali Partiya Məktəbini bitirdikdən sonra
məni kəndimizdə kolxoz idarə heyətinin sədri seçdilər. Bütün
çətinliklərə baxmayaraq, az vaxt ərzində camaatın ağzını bir
yerə yığa bildik. İnsanlar əməklərinin müqabilində onlara çatacaq əməkhaqqını alacaqlarına inanmağa başlayırdılar. Digər
xərcləri imkan daxilində təxirə salaraq, ilk növbədə kolxozda
işləyənlərin əməkhaqqlarını verməyə çalışırdıq. Artıq insanlar
öz güzəranlarında baş verən müsbət dəyişiklikləri aydın görürdülər. Müharibə illərində kolxozda çalışmağım, əldə etdiyim
təcrübə də karıma gəlirdi.
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Krasnoselo RİK sədri A.Mazanov rayon mərkəzində
ticarət mərkəzinin acılışı zamanı. 1980-ci il.
Kolxozumuzun əldə etiyi nailiyyətlər və şəxsən mənim yaxşı
işim artıq rayon səviyyəsində səsləndirilirdi. Uğurlarımız ilbəil artır, insanların dolanışığı getdikcə yaxşılaşırdı. l975-ci ildə məni
Krasnoselo Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri seçdilər. O vaxt
mən Ermənistan KP MK-nın birinci katibi Karen Dəmirçiyanın
qəbulunda olmuşdum. İşlədiyim müddət ərzində həm K.Dəmirçiyan, həm də respublikanın digər rəhbər işçiləri məni prinsipial,
mənəvi cəhətdn təmiz və işgüzar adam kimi tanımışdılar.
Ancaq getdikcə respublikanın bəzi rəhbər orqanlarında işləyən millətçi erməni kadrlar mənim fəaliyyətimə qısqanclıqla yanaşır və süni maneələr yaradırdılar. Bəzən bu maneələr həqiqətən də, mənə öz vəzifə borcumu yerinə yetirmkdə müəyyən çətinlikər yaradırdı və mən öz vəzifə borcumu, funksiyamı tam yerinə yetirə bilmirdim.
Bəzən isə yuxarı təşkilatlardan, Nazirlər Sovetindən rayona
gələnlər çox vaxt heç rayon icraiyyə komitəsınə gəlmirdilər. Bir
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dəfə mən bu barədə Karen Dəmirçiyana məlumat verdim. O, çöx
məyus oldu, (hər halda özünü bu cür göstərdi) və bəzi işçiləri bərk
tənqid elədi. Hətta etiraf etdi ki, axı bu yoldaş, respublikada istehsalın, rayon sakinlərinin həyat səviyyəsinin artırılmasında əlindən
gələni edir. Lakin, vaxt ötür, bu etinasızlıq isə getdikcə daha da
güclənir, K.Dəmirçiyanın tapşırıqları da bir nəticə vermirdi.
Nəhayət, mən vəzifədən getməyimlə bağlı qərar qəbul elədim. 1981-ci ilin ilk günlərindən səhhətimlə əlaqədar problemlərimin olmasını əsas gətirərək, Rayon İcraiyyə Komitəsinin
sədri vəzifəsindən azad olunmağım haqqında ərizə verdim. Ərizəm 1983-cü ilin yazına qədər baxılmamış qaldı. Ermənistan
KP MK-ya təkrar müraciət etdim. K.Dəmirçiyan məni qəbul
elədi. Təkidlə istefa verməyimin səbəbini soruşdu. Mən də
inadla səhhətimlə bağlı çətinliklərimin üzərində dayandım.
K.Dəmirçiyan müalicəmlə bağlı nə kömək lazımsa, ediləcəyinə söz verdi. Mənə İrəvanda ev də təklif etdi. Sözümün üstündə möhkəm dayandığımı görüb, bəlkə Azərbaycana getmək istədiyimi soruşdu. Belə bir fikirdə olmadığımı bildirdim və mümkün olarsa, öz kəndimizdə aqronom işləmək arzusunda olduğumu dedim.
K.Dəmirçiyanın mənə axırımcı sualı belə oldu:
– Bəs öz yerinə kimi məsləhət görürsən?
Həmin vaxt Krasnoselo Payon Partiya Komitəsində təlimatçı işləyən Mahal Əliyevin namizədliyi üzərində dayandıq.
K.Dəmirçiyanın mənə axırıncı sözləri isə bu oldu:
– Abbas can, mən sizi təmiz, vicdanlı və işgüzar insan kimi
tanıyıram və inanıram ki, bir də görüşəcəyik.
Bir dəfə K.Dəmirçiyan Basarkeçərdən qayıdarkən onunla
bizim kəndimizin altında, Göyçə gölünün sahilində ayaqüstü
görüşdük. Vaxtı olmadığını dedi və söz verdi ki, bir gün arxayın vaxtda bizə qonaq gələcək. Lakin, məlum hadisələrlə əlaqədar olaraq biz bir daha görüşmədik.
1999-cu il oktyabrın 27-də Ermənistan parlamentində törədilmiş terror aktı zamanı parlamentin sədri K.Dəmirçiyanın və
daha 7 adamın öldürüldüyünü eşitdim.
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1988-CĠ ĠL DEPORTASĠYASI.
AZƏRBAYCANA ÜZ TUTDUQ
Bəzi erməni dairələrinin 1987-ci ildən başladıqları və 1988ci ilin sonuna kimi apardıqları əməliyyatlar və Sovet imperiyasının azəri türklərinə qarşı tutduqları mövqe, İrəvanda, eləcə də
Ermənistanın bəzi bölgələrində törədilən vəhşiliklər və talanlar,
Moskvada hazırlanmış ssenari əsasında Sumqayıtda, Qarabağda
işlənilən cinayətlərin nə vaxtsa bizə qarşı da törədiləcəyinə heç
bir şübhə yeri qoymurdu. Bizim başımıza nə gətirəcəklərini anlayırdıq. Digər tərəfdən isə güman edirdik ki, Sovet höküməti
belə bir rüsvayçılığa yol verməz.
XIX-XX yüzilliklərdə tarixi Azərbaycan torpaqlarında
məskunlaşmış ermənilərin əksəriyyəti bizə qarşı belə alçaq
mövqe tutulacağını, bəlkə də, heç ağıllarına belə gətirmirdilər.
Ancaq Sovet imperiyasının Qazaxstanda, Moldovada, Gürcüstanda, Azərbycanda və s. regionlarda öz xalqına qarşı törətdiyi
qırğınlara, haqsızlıqlara yerli hakimiyyət orqanlarının laqeydliyi növbəti deportasiyanın başlanacağını da istisna etmirdi.
Kəndimizin əhalisi heç olmasa iqlimi bizim insanlarımıza
uyğun olan bir bölgəyə üz tutmaq qərarına gəlmişdi. Camaatımız can atırdı ki, bir kəndə, bir rayona düşək. Bu dünyanın
ölüm-itim, xeyir-şər qorxusu, çətinlikləri diktə edirdi bunu bizə. Beləliklə də Cil camaatı uzun axtarışlardan, get-gəldən sonra Xanlar (Göygöl) rayonunun Mirzik (Şəhriyar) kəndinə toplaşmağı, burada məskunlaşmağı qərara aldılar. Biz bir neçə dəfə Mirzikdə olduq, ermənilərlə danışıqlar apardıq, evlərimizi
dəyişmək barədə razılıq əldə etdik. Cil kəndi min illik kənd idi.
Camaatımız yaşamaq üçün Cildə hər şəraiti yaratmışdı. Mirzikdə isə bu şərait yox idi. Amma neyləmək olardı? Ehtiyac igidi
qul eylər, – deyib atalar.
Ermənistandan azərbaycanlıları mütəşəkkil şəkildə, həm də
az vaxt ərzində çıxarmağa çalışırdılar. Ermənilərin bu işə ciddi
hazırlaşdıqları aydın hiss olunurdu. Hətta orada olan rus əsgər
və zabitləri də ermənilərə canfəşanlıqla koməklik göstərirdilər.
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Evlərimizi Cildə ermənilərə təhvil-təslim etdikdən sonra qış
vaxtı min bir müsibətlə Mirziyə çatsaq da, bizi burada qarşılayan rus əsgərləri camaatı kəndə buraxmadılar. Yerli hakimiyyətin bəzi üzdəniraq nümayəndələri kəndin girəcəyində qoyulmuş şlaqbaumu aşmağa icazə vermədilər. Qəribə bir mənzərə
yaranmışdı – Ermənistanda olan rus hərbçiləri bizi ordan imkan
daxilində tez çıxarmaq üçün nə lazım gəlirdisə, edirdilər. Burada isə bizi kəndə buraxmırdılar. Beləcə, qışın qarında-boranında düz 40 gün Gəncənin dörd yol deyilən ərazisində (Xanların
girəcəyi) qoyulmuş sınıq-salxaq vaqonlarda qaldılar uşaq-körpələr, qadınlar, qocalar.
Əllərində evlərinin dəyişdirilməsi haqqında sənədləri olmasına baxmayaraq,camaatı kəndə buraxmırdılar. Meşələrlə, kənar
yollarla bir təhər kəndə daxil olanların vəziyyəti isə olduqca acınacaqlı idi. Ona görə də əhalinin bir qismi Azərbaycanın başqa
bölgələrinə üz tutur, qohumlarının, tanışlarının köməyi ilə harada isə yerləşmək məcburiyyətində qalırdılar. Beləliklə, uzun illər
boyunca əldə etdikləri rahatlıqlarını, şəraitlərini itirən Cillilər bir
kənddə məskunlaşmaq, oz kəndlərindəki kimi bir yerdə yaşamaq
ümidlərini də itirdilər.
Mirzik kəndində elementar şərait belə qalmamışdı. İşıq yox
idi, transformatorlar sıradan çıxmışdı. Soyuqlar əhalini əldən
salırdı. Eşitdik ki, hər gün axşam saat 7-də rayon mərkəzində
rəhbərliyin iştirakı ilə toplantı keçirilir. Bir gün camaatın təkidi
ilə onların dərdini rayonun rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmaq
üçün mən də həmin toplantıya getdim. Hamı kimi zalda oturub
gözləyirdim. Xanlar Rayon Partiya Komitəsinin o vaxtkı birinci katibi Qərib İsgəndərrov zala daxil olan kimi məni prokurora
və polis rəisinə göstərib amiranə səslə bağırdı:
– Bunu basın dama, camaatı üstümüzə qaldıranlardan biri
də budur.
Kənddə kömək gözləyən körpələrin, xəstələrin inamı, ümid
yeri bilib məni göndərdikləri Rayon Partiya Komitəsinin isti divarlarına dəyib çilik-çilik oldu. Kəndə nə üzlə qayıdacağımı, o
insanların üzünə necə çıxacağımı bilmirdim.
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Toplantı qurtarandan sonra hamı bir-bir zaldan çıxırdı, mən
isə oturub gözləyirdim. Donub qalmışdım. Prokurorun səsi
oyatdı məni sanki:
– Abbas müəllim, siz niyə getmirsiniz?
Dedim sizi gözləyirəm.Siz bu icra başçısının hökmünü icra
etməyəcəksinizmi?
Prokuror Səmədov familyalı cavan bir oğlan idi. Arxa tərəfə dönüb icra başçısının zalda boş qalmış kreslosuna baxdı və
başını bulayıb mənə dedi ki, qalxın gedin, Abbas müəllim. Sabahdan nə imkanımız olsa, sizin kəndə kömək edəcəyik. Səhərisi gün kənddəki dükanlara satıcı təyin etdilər. Gündəlik tələbat malları, qida məhsulları - düyü, şəkər, duz, həmçinin pəncərə şüşəsi, sabun, kibrit və s. çox işlənən məişət malları gətirdilər dükanlara. Həmin gündən kiminsə bizim barədə fikirləşdiyini, nəzəri üstümüzdə olduğunu hiss edirdik.

Müslüm Ġmanov

Tanışlarımdan bir-ikisi mənə dedi ki, Abbas müəllim, işıq
məsələsini həll etmək üçün bir
Gəncəyə ensəniz, pis olmaz.
Mən eləmə tənbəllik, gəldim
Gəncəyə. Azərenerjinin o vaxtkı rəhbəri Müslüm İmanovun
telefonunu tapıb birbaşa özünə
zəng elədim. Sağ olsun, mənə
axıradək qulaq asdı, vəziyyəti
ona ətraflı danışdım.
Müslüm müəllim dedi ki,
siz kənddə gözləyin, bizim nümayədəmiz tezliklə gələcək və
nə kömək lazımsa, ediləcəkdir.

Həqiqətən də, elə həmin gün Azərenerjinin məsul işçisi
Orucəli Qurbanov gəldi bizim Şəhriyar kəndinə. Vəziyyəti
öyrənib rəhbərliklə müzakirə etdi. Bir azdan kəndə 2 transformator gətirdilər və enerji verilməsini bərpa etdilər.
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Mən gec də olsa, bu kiçik yazımla Müslüm İmanovun (Allah ona rəhmət eləsin!), Rauf Səmədovun, Ramiz Cahangirovun, Adil Minbaşıyev və başqalarının adlarını fəxrlə çəkir, camaatımızın onları həmişə böyük minnətdarlıq hissi ilə yad etdiklərini bildirirəm.
Çətin vaxtlar idi. Xalqımızın bir qızıl kəlamı var: "Nə qulsuz ağa olsun, nə ağasız qul". Nə yaxşı ki, yaxşılar var imiş.
Xalqdan böyük, xalqdan güclü heç bir qüvvə yoxdur. Eləcədə o
çətin günlərdə Göyçə camaatına dayaq duran Gədəbəy, Tovuz,
Qazax, Göygöl və digər rayonların əhalisini fəxrlə anıram.
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ÇAYKƏNDLĠ GÜNLƏRĠMĠZ.
ƏLĠMĠZDƏN TUTANLAR.
1991-ci ilin yazında
Xanlar Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Bəxtiyar Ġslamov məni yanına
dəvət etdi. Məsləhətlə dedi
ki, köçürülən əhalinin əksəriyyəti Ermənistandan deportasiya olunmuş əhalidi.
Siz o camaatı yaxşı tanıyırsınız. Bildiyimizə görə, özünüz də uzun illər təsərrüfata
rəhbərlik eləmisiniz. Respublika rəhbərliyinin Çaykənddə ezamiyyətdə olan
nümayəndələri də Sizin bu

ĠrĢad Əliyev
kəndə direktor təyin olunmanızı məsləhət görürlər.
Düzü, mən tələsik qərar
qəbul etməkdə bir qədər
çətinlik çəkdim. Çünki,
burada bir neçə xoşagəlməz hadisələrin baş verdiyini eşitmişdim. Bəxtiyar
müəllimin təkidlərini və
Çaykənddə məskunlaşmış
əhalinin vəziyyətini nəzərə alaraq, mən bu işə razılıq verdim.
Bundan sonra Bəxtiyar müəllim dedi ki, kənGeneral D.Rzayev və A.Mazanov
din adını dəyişmək lazım118
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dır, nə adlandırsaq yaxşı olar? Dedim ki,Bəxtiyar müəllim, bura tarixi Azərbaycan torpağıdır. Çaykənd sözü də sırf Azərbaycan sözüdür, kəndin adını dəyişməyə nə lüzum var ki? Sağ olsun, mənimlə razılaşdı.
Kəndin təsərrüfat sistemi ilə əlaqədar dedi ki, burada sovxoz təsərrüfatını bərpa etmək lazımdır. Ora köçürülən əhalinin
əmək məşğulluğunun təmin olunması olduqca vacibdir. Məsləhət bildim ki, kənddə kolxoz təsərrüfatının təşkil edilməsi daha
səmərəli olar.
Niyə, – deyə soruşdu. Dedim, bura gətirilən qaçqın əhalini
torpağa bağlanmaq üçün kolxoz daha münasibdir. Fikrimi belə
izah elədim ki, əgər sovxozu saxlasaq, bəziləri ayın sonunda
maaşlarını alıb buranı tərk edə bilərlər. Əhalini torpaga bağlamaq üçün kolxoz daha məqsədəuyğundur. Bu təklifimlə də razılaşdı. Bəxtiyar müəllim yeni təsərrüfatın "Qələbə" kolxozu
adlandırılmasını təklif elədi. Bu dəfə mən onunla razılaşdım.
Çaykənd bərbad vəziyyətdə idi. Baxımsızlıq üzündən təsərrüfat tamamilə dağılmışdı.Öz içərimizdən də bu ağır vəziyyətdə qarışıqlıq yaratmaq, vəzifə tutmaq, mənfəət əldə etmək fikrinə düşənlər də tapılırdı. Hətta, taxıl biçini vaxtı yanğınlar da
törətmişdilər.
Amma, Çaykəndin yeni sakinləri arasında olan imkanlı, işgüzar adamlar bu kəndin bərpası və inkişafı üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Bura müharibə zonası idi. General DadaĢ
Rzayev, Goranboy Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi
ĠrĢad Əliyev və başqaları əllərindən gələn köməkdarlığı göstərirdilər.
Dadaş Rzayev bizə mexaniki, meliorasiya, aqrotexnika, təchizat, yanğınsöndürmə və s. mobil dəstələrin təşkil etdilməsində
xeyli kömək elədi.Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən lazımı maşın, texnikanın verilməsində də bizə yaxından köməklik
göstərirdilər.
1992-ci ilin əvvəllərində ermənilər Todan, Ərkəc, Buzluq
və Sarısu tərəfdən hücuma keçmişdilər. Quşçu sovxozunun ot
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tayalarında yanğın törədilmişdi. Yanğının söndürülməsində
məhz bizim dəstənin üzvləri, o cümlədən Göyçənin Subaşı
kəndindən Məzahir, Maarif, Dərələyəzdən Fəxrəddin, Agkılsədən Zahir, Kirovakandan Müşviq və Asiman, Pəmbəkdən, Vedidən, Zəngibasardan və s. adlarını unutduğum gənclər çox fəal
iştirak etmişdilər.
Kənddə 2000 ton həcmində kartof anbarı var idi. Anbar dağılmışdı, elektrik sistemi məhv edilmişdi. Biz onu bərpa etdik.
Çaykəndlə Kamo arasında 100 ha. bir yonca sahəsi var idi.
Yoncanın kökü kəsilmişdi. Bu sahəni böyük belorus traktorlar
ilə şumladıq, ağır diskli malalarla malaladıq və torpaq səpinə
hazırlandı. Demək olar ki, 900 ha-dan çox taxıl bitkisi, qarğıdalı səpini apardıq. Bu işlər yüksək aqrotexniki qaydalarla aparıldı. Becərmədə xoşagəlməz ögeyliklə üzləşdik. Çaykəndin 2
ədəd su nasosunu alıb Lenin adına sovxoza verdilər. Onda su
nasoslarına rayon mərkəzi sahiblik edirdi. Mənə təklif etdilər
ki, sən Kürəkçayda qədim suvarma arxını bərpa et və istifadə
et. Mən nə qədər çalışdımsa, mümkün olmadı, çox yerdə kanatla ötürülən bu arxlar bir ilə də başa gəlməzdi.
Rayon Kənd Təsərrüfat İdarəsinin rəisi, nazirlikdən gələn
yoldaş və Rayon Partiya Komitəsinin məsul işçisi Nazim Veyisov
ilə gəldik həmin suvarma arxını
yoxlamağa. Arxın içi ilə getməyə
başladıq, heç buradakı vəhşi kolların kökünü kəsmək mümkün
deyildi. Uçuqları hörmək, bərpa
etmək barədə danışmaqdan söhbət belə gedə bilməzdi. Mən arx
uzunu gedərkən suallar da verirdim ki, bu mümkündürmü? Cavab verirdilər ki, bəli. Soruşurdum ay yoldaşlar axı bu kartof bu
Nazim Veyisov
saat suvarılmalıdır. Gördüm bun120
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lar öz dediklərini deyirlər. Onların içində yalnız Nazim Veyisov vəziyyət barədə obyektiv fikirlər deyirdi.
Mən gördüm, bunlar fikirlərində qətidirlər, kobudluq da
olsa, onları arxın içində qoydum, möhürü onlara verib qayıtdım
yaşadığım Mirzik kəndinə. Camaatın təkidi və təzyiqi nəticəsində məni yenidən Çaykəndə qaytardılar. Bu dəfə Kürəkçayın
üzərində qurulmuş nasosları aldım. Xanlar Rayon Su İdarəsinin
işçilərini qovdum kənddən. Çox cəsur, bacarıqlı uşaqlar var idi
Çaykənddə. Onların köməyi ilə işləri qaydaya salmağa başladıq.
Demək olar ki, kartofu alaq basmışdı bunu ancaq əl ilə təmizləmək olardı. Kənddə senaj quyuları var idi. 1991-ci ildə
topladığımız bəlimin çoxu qalırdı. Burada stasionar senaj doğrayan qurğu qoyduq. Kartofu əhaliyə böldük, müqavilə ilə kartof becərən hər hektara 3000 kq toxum kartof verməlidi kolxoza, qalan məhsul 50 % hesabı ilə kolxoza və kolxozçulara bölünməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən otbiçən, otbağlayan
texnika da əldə etdik. Otu biçib tay bağlayırdıq. Kartofun içindən yolunan alağın hər tonuna 500 kq. ot bağlaması verirdik.
Bu yolla tez bir müddətdə kartof aladan azad oldu. Suvarma işi
təşkil olundu. Xanlar rayonu tarixində görmədiyi qədər kartof
məhsulu yetişdirildi. 1992-93-cü ilin yazında biz respublikanın
bir neçə təsərrüfatlarına kartof toxumu verdik. O qədər senaj
hazırladıq ki, 1992-ci ilin erkən yazında Çaykənd kolxozu bir
neçə rayonun - Tovuz, Biləsuvar, Samux, Gədəbəy və s. təsərrüfatlarına mal yemi verdi.
Kolxoz həmin il bütün borclarını bağladı və təsərrüfat hesabı ilə işləməyə keçdi. Başqa sahələrdə də mənə qarşı maneəçiliklər edilirdi. Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi yeganə bütün sahələrdə artıma, inkişafa nail olan Çaykənd kolxozunda, eləcə də
bir il sonra sovxoz direktoru işlədiyim Əzizbəyov sovxozunda
mənim işimi protokollara salır, hətta töhmətlər də elan edirdilər.
Mən məcbur oldum təsərrüfatda baş verən yenilikləri Xanlar Rayon Prokurorluğuna təqdim etdim. Bu işdə haqqı müdafiə edən
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Süleyman Musayevin, baş iqtisadçı Cavad Həsənovun və bu
qəbildən olan digər ədalətli işçilərin yaxşılıqlarını Çaykəndlilər
heç vaxt unutmayacaqlar.
Onu da deyim ki, Çaykənddə aparılan işin nəticəsində əhali
kifayət qədər kənd təsərrüfatı məhsulları, ərzaqla təmin olundular. Bir neçə kəlmə kartof toxumu əldə etməmiz haqqda. Yuxarıda göstərmişdim ki, 104 ha. sahədə kartof səpmək üçün yüksək aqroqanunlara uyğun şum hazırladıq. Kartof toxumu üçün
Tovuz Baltika Ģirkətinin rəhbəri – Əbülhəsənov Naiqə müraciət etdim. O bizə lazımi şəraiti yaratdı, Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi də ssuda ayırdı. 200 tona kimi onlardan toxum
götürdük. Aprel ayında Gəncəyə Hərbi idarəyə getmişdim, anbarda vaxtı keçmiş kartofu gördüm. Əsli Kəlbəcərdən olan
hərbçidən soruşdum ki, bu kartof toxumu cücərib anbardan eşiyə çıxır. Bunu verin mənə, müqavilə ilə mən məhsul toplananda sizin kartofu verərəm. Bu məni apardı rəislərinin yanına,
məsələ ilə onu da tanış etdim. Dedi, bəlkə, verə bilmədiniz. Dedim ki, siz burada heç nə itirmirsiniz. Bu kartof sizə daha xeyir
verməz. Siz bunu xaric edib verirsiniz Çaykənd kolxozuna.
Mən sizə sənəd verirəm. Çətinlik olsa bundan sizə ziyan gəlməz. Beləliklə də, 100 tondan çox bunlardan kartof toxumu götürdüm. Hər iki toxum sortları yüksək məhsul verdi. Biz borc
altda qalmadıq.
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TƏCRÜBƏLĠ ĠġÇĠ, BACARIQLI
TƏġKĠLATÇI
Xanlar Rayon Aqrar Sənaye Birliyinin baş iqdisadçısı işləyirdim. Bir
gün Bakıya gəlmişdim. Həmkarlarımdan Nizami müəllimlə görüşdüm.
Hal-əhval tutduqdan sonra dedi ki,
Süleyman qağa, Qərbi Azərbaycandan sizin rayona qaçqın kimi gəlmiş Abbas Mazanov mənim dayımdı.
Yadıma bir əhvalat düşdü.
Bir qədər əvvəl bir işlə əlaqədar
Şəhriyar kəndinə getmişdim. Abbas
Mazanov kənd sovetinin sədri idi. Bir Süleyman Musayev,
sənədi təsdiq elətdirməli idim ona. Xanlar RASB-nin sabiq
baş iqtisadçısı
Təsdiq eləmədi sənədi. Düzü, ürəyimdə ona hardasa haqq da qazandırdım.
Dedim, ay Nizami, sənin o dayını heç yaxşı adam söyləmirlər. Nizami dedi ki, nə olar, işləyərsiz, görərsiz.
1991-ci ilin yazında Qərbi Azərbaycandan çıxarılmış camaatının bir qismini Xanlar rayonunun Çaykənd kəndinə köçürməyə başladılar. Onların arasında Bakıda öz pulları ilə ev alanlar
da çox idi.
O vaxt RPK-nın I katibi Bəxtiyar İslamov idi. Bu təsərrüfata
rəhbər göndərmək haqda hərə öz fikrini deyirdi. Bəxtiyar müəllim
dedi:
– Deyirlər, o gələn camaatın içində Abbas Mazanov adlı
bir kişi var. Bəlkə, onu göndərək?
Mən eşitmişdim ki, Abbas müəllim Çaykəndə getmək istəmir. Katib Abbas müəllimdən təsərrüfatın quruluşu barədə fikrini soruşdu. Abbas müəllim dedi ki, yoldaş İslamov, mən belə
hesab edirəm ki, orada kolxoz təşkil etsək, daha yxşı olar. O,
fikrini belə əsaslandırdı ki, bu kəndə gətirilən camaat başqa
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yerdən gələnlərdi. Hec kəsin ata-babasının qəbri bu kənddə deyil. Çoxunun Bakıda ermənidən qohum-əqrabanın köməyilə aldıqları evlərini də əllərindən alıblar. Bunlar fəhlədilər. Ola bilər
ayin sonunda əmək haqqlarını alsınlar və başqa yerlərdə özlərinə daha münasib iş tapıb getsinlər. Kənd təsərrüfatı da elədir
ki, gərək adamlar mövsümi işə hazır olsunlar və itki olmasın.
Kolxoz mülkiyyətçiliyin bir formasıdır. Düzdü, müəyyən çətinliklər ola bilər, onun da həlli yolları var.
Çaykənd yaxşı imkanlara malikdir. Geniş, yararlı torpaq
sahələri, suvarma imkanları var. Texnika ilə təhcizata da dövlət
kömək edə bilər. Orada yaxşı mexanizatorlar, işə bələd olanlar
çoxdur.
Katibin ikinci təklifi kəndə ad verməklə bağlı oldu. Abbas
müəllim kəndin adının saxlanılmasını təklif elədi: Çaykənd
Azərbaycan sözüdür, bura qədim türk yaşayış mərkəzlərindən
biridir. Nəhayət, katib Çaykənddə işləmək üçün Abbas müəllimin razılığını ala bildi. Camaat saat 4-ə iclasa çağırıldı. Əhalinin görünür, Abbas müəllim haqda hələ Ermənistanda ikən məlumatları var imiş. Hamı bu kişini sevinclə qarşıladı.
Abbas müəllim az vaxt içərisində kolxozun struktur qurluşunu təşkil etdi. Dörd tarlaçılıq briqadası və bir heyvandarliq ferması təşkil etdi, bacarıqlı adamları bu işlərə rəhbər təyin elədi. İstehsalatla bağlı obyektləri bərpa etdirib işə saldırdı. Otbiçən maşın,
presləyici qurğu, avtomaşınlar və s. əldə edildi. Ot biçininə, onun
preslənməsinə, senaj quyularının kütlə ilə doldurulmasına başlanıldı. Çoxillik ot tarlaları şumlandı. Təkcə bir tarlada 104 ha. şumlama və malalama işi aparılmışdı. Tovuz Baltik şirkətindən 200
tona kimi kartof toxumu alındı. 2000 tonluq kartof anbarı bərpa
etdildi. Suvarma sistemləri qaydaya salındı. Kolxoza toxumluğa
yaralı 3500 kq. kartof verən kolxozçu qalan məhsulun 50 %-ni aldı. O il hər ailə 5-6 tona yaxın kartof ala bildi. Kartof sahələrindəki alaqların çoxunu əl ilə təmizləmiş kolxozçuya hər ton yaşıl kütləyə 500 kq. preslənmiş ot verildi.
Nəhayət, 1992–ci ilin yekunlarna görə Çaykənd kolxozu
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nəzərəçarpan təsərrüfata çevrildi. Respubliknın başqa yerlərindən əhali buraya toplaşmağa başlayır, Çaykənd sağlam qüvvələrin köməyi ilə yüksəlirdi.
1992-ci ilin sonu1993-cü ilin qışlamasında bəzi təsərrüfatlarda yem çatışmazlığı zamanı Çaykənd kolxozu bir çox təsərrüfatları yemlə təmin etdi. Respublikanın bir neçə təsərrüfatına
keyfiyyətli kartof toxumu verdi. Kolxoz 1993-cü il üçün 1000
hektardan cox keyfiyyətli payız səpini apardı.
1993-cü il iyun ayının 1-dən 1994-cü il iyun ayının 1-nə
Xanlar rayonu üzrə iribuynuzlu mal-qara13.3%, xırdabuynuzlu
davar 7.3%, süd istehsalı 6%, süd satışı 29.3 %, ət satışı 46 %,
hər 100 inəkdən alınan buzov 13.3% azaldığı halda, Abbas müəllimin başçılıq etdiyi Şəhriyar sovxozunda mal və qoyun müvafiq olaraq 1.04% və 3.2%, süd istehsalı 74%, süd satışı
50.6%, ət satışı 70%, hər 100 inəkdən alınan buzov 67%,
hər100 ana qoyundan alınan quzu 59%, satılan hər malın orta
çəkisi 81 kq. artmışdı.
Çaykənd müharibə zonası idi. Goranboyda katib işləyən İrşad Əliyev, general Dadaş Rzayev həmişə bu kəndlə əlaqə saxlayır, ərazidəki hərbi hissələrin texnika ilə, ərzaqla təmunatını
Çaykənd vasitəsilə təşkil edirdilər.
Çaykənddə bir il işlədikdən sonra Abbas müəllimi təsərüfatı irəli aparmaq üçün Şəhriyar kəndinə dəyişdirdilər. Abbas
müəllim harada işləyirdisə, orada yaxşı kadr potensialı yaradırdı. Kadrlarda yüksək intizam və cavabdehlik, təəsübkeşlik hissi
yaradırdı.
Çaykənddə gözəl maldarlıq fermaları var idi. Bir gün bu
kişiyə təklif olundu ki, 2000 baş qoyun götürsün. Abbas müəllim bu təklifə etiraz etdi ki, verirsiniz qara mal verin, qoyuna
yataqlar yoxdur və s. Söz verdilər ki, qoyun yataqları veriləcək.
Qoyunların qışlaq şəraitinə keçmə zamanı çatır, amma fermalar
verilmir. Abbas müəllim Samuxda Burunqovaq deyilən yerdə
kolxozun gücü ilə içində heç bir təşkilatın köməyi olmadan
2000 qoyunun qışlamasına imkan verən yataq tikdirir.
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A.Mazanovun ġəhriyar kolxozunda iĢlədiyi bir ilin
göstəriciləri
Təsərrüfat sahələri Ölçü 01.06.93 01.06.94- Müqayivahidi
səli fərq
1 Iribuynuzlu mal-qara baş
384
388
+4

N

2 Xirdabuynuzlu davar

baş

1349

1391

+42

3 100 qoyundan alınan
quzu
4 100 inəkdən alınan
buzov
5 Hər qoy. alınan yun

baş

40

74

+34

baş

13

23

+10

kq

2.17

2.59

+0.42

6 cəmi alınmış yun
7 Satılmış ət

kq
kq

2300
4500

2700
20500

+400
+16000

175

258

+83

28

44

+16

148

403

+255

17600

30700

+13100

9500

18700

+9200

8 Satılmış hər malın
kq
orta çəkisi
9 5 ayda (I-V) alınmış
baş
buzov
10 5 ayda (I-V) hər
litr
inəkdən alınan süd
11 Birinci 5 ayda (I-V )
litr
cəmi süd istehsalı
12 Birinci 5 ayda (I-V)
litr
cəmi süd satışı
13 Süd satışından əldə manat
olunan pul gəliri
14 Yem və s.məhs.
manat
satışından gəlir
15 Məcburi kəsim:
baş
Iribuynuzlu mal-qara
16 Xırdabuynuzlu davar baş
17 Ölüm:
Baş
Iribuynuzlu malBaş
qara, xırdabuynuzlu
davar
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Çox maraqlı idi ki, elə bil zaman bu adamı hər an sınağa
çəkirdi. Çaykənd, Şəhriyar, eləcə də Xanlar camaatının Abbas
müəllimə böyük hörmət və rəğbəti vardır. O, kolxozçularla
dostlaşmışdı, çörəklərini də bir yerdə yeyirdilər. İşçilər onu öz
valideyni kimi sevirdilər. Onun işgüzarlığı, torpağın, təsərrüfatın, əhalinin dilini bilməsi hamını heyran edirdi. O, təmkinlə,
uzaqgörənliklə hərəkət edirdi. Konflikt yaratmayan, eyni zamanda, yerli-yersiz itaətkarlığı, mütiliyi də sevməyən adam idi.
Çox savadlı adamdı. Ələlxüsus da onun bədii ədəbiyyata
dərindən bələd olması hamını valeh edir. Bir sözlə, Abbas müəllimdə adamları zəhmətə, hörmətə, vətənə, insana sevgiyə
ruhlandırmaq bacarığı çox güclüdür. Abbas müəllimi 80 illik
yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona uzun ömür, can sağlığı
arzu edirik.
2009-cu il.
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XANLAR O XANLAR DEYĠL
Bir zamanlar sərvəti, şöhrəti ilə adı dillərdə gəzən Xanlar rayonu indi niyə müflis
olub?!
Otuz ilə yaxındır ki, bu
yerlərə az-çox bələdəm. Jurnalist cığırları ilə gəzmədiyim
yer, açmadığım qapı yoxdur.
Bir zaman qədirbilməz nankorların hər yanda necə lövbər
saldıqlarını da görmüşəm,
üzümçülüyün inkişafı, dəryaƏhməd Ġsayev,
çaların düzəlməsi ilə təsərrüyazıçı-publisist
fatların necə dirilib, dirçəldiyini də. Və ən əsası, xain-xəbis qonşuların bəd əməllərinə qarşı
mərdanə mübarizəni də...
Arxası Murova, Göygölə söykənən, ayağı Kürdə yuyunan
bu səfalı, səxavətli yerlərin tərəqqisi də çox olub, tənəzzülü də.
Elə bil qəfildən göz dəydi. Neçə vaxtdır belə bir diyarın xeyir bərəkəti çəkilib. Indi hara baxırsan intriqa yuvası, dedi-qodu,
çəkişmə məskəni olub. Xanlar niyə bu günə düşüb?
Vaxtında lazımınca hazırlıq görülmədiyi üçün briqada və
fermalarda bu ilin qışı da çox ağır keçir. Ötən ilin may ayında
Şaiq Abbasov icra hakimiyyətinin başçısı təyin ediləndən bəri
kolxoz və sovxoz rəhbərlərinin yarısı təzələnsə də yerlərdə vəziyyət dəyişmir ki, dəyişmir. Ona görə ki, çox zaman yaxşılar
gedib yerinə naşılar gəlirlər. Məsələn, Şəhriyar adına sovxoz
rayonun iki babat təsərrüfatlarından biri sayılırdı. Hamı etiraf
edir ki, Abbas Mazanov kimi təcrübəli işçinin vəzifəsindən
uzaqlaşdırılması ilə bu təsərrüfatın da yaman günləri başlanıb.
Hardansa kənardan gələn Suliddin Kərimov cəmi dörd ay işləyərək hazır kartofu və buğdanı “yerbəyer” edəndən sonra çıxıb
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gedib. İndi direktoru müavini əvəz edir. O da qalıb çaş-baş,
neyləsin. İşin axarı bir pozulanda onu nizamlamaq heç də asan
olmur.
Ictimai təsərrüfatlarda vəziyyət belə. Bəlkə, fərdi bölmənin
işi yaxşı gedir? Təəssüf ki, bu barədə də ürək açan söz demək
olmur.
Əhməd Ġsayev,
“Azərbaycan”ın bölgə müxbiri,
“Ədəbiyyat” qəzeti, 22.12.2003-cü il

129

Abbas Vəfadağlı

Mən tanıyanlar,
Mən tanıdanlar
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O YERLƏRDƏ MƏMMƏD ARAZIN ĠZĠ QALDI

Səndən ötən mənə dəydi,
Məndən ötən sənə dəydi,
Səndən, məndən ötən zərbə,
Vətən, Vətən, sənə dəydi.

Sovet dövründə Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın əlavə olaraq həm də öz yaşam çətinlikləri var idi. Taleyimiz, gün-güzəranımız daşnak xislətlilərə tapşırılmışdı. Hər vasitə ilə aramıza nifaq salmağa çalışırdılar ermənilər. Əsasən də
ziyalıları sıxışdırırdılar. Kimisini işlə təmin etmir, kimisini vəzifə davasina cəlb edir, kimisini isə millətçi adı ilə damğalayırdılar. Əsas məqsəd qədim oğuz ellərini azərbaycanlılardan təmizləmək idi.
1967-ci ildə Qafan rayonuna yolum düşmüşdü. Qaçaran
dərəsindəki kəndlərimizi gördüm. Demək olar ki, kəndlərin
yollarını ot basmışdı. Elə sanırdın ki, buralarda insan yaşamır.
Kəndlərdə yalnız zəmanədən giley-güzar edən qocalar qalmışdı. Təsərrüfatlar ləğv edilmişdi deyə, cavanlar da harasa üz tutmuş, kəndlərini tərk etmişdilər. Bütün bölgələr belə idi.
Bizim Çəmbərək rayonu da istisna deyildi. 1962-ci ildə
məni Rayon Partiya Komitəsinin I katibi Əli Həsənovun təşəbbüsü ilə (çox qeyrətli və alicənab insan idi. Allah ona rəhmət
eləsin) Cil kəndinə kolxoz sədri göndərdilər. Çox böyük çətinliklərlə üzləşirdim. Elin gücünü bir yerə yığmaq, camaatı ermə131
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nilər tərəfindən səpilən intriqalardan çəkindirmək, elimizi-obamızı abadlaşdırmaq üçün Göyçə mahalının nüfuzlu adamlarına,
ağsaqqallara üz tuturdum. Bakıdan gələn tanınmış ziyalılara,
yazıçılara, şairlərə isə ehtiyacımız daha böyük idi.
1970-ci ilin iyununda Bakıdan Məmməd Araz, Həsən
Mehdiyev və İdris Zamanlı kəndimizə qonaq gəlmişdilər. Göyçə mahalının qonağa xüsusi hörməti var idi, qonaqla fəxr edər,
sevinərdik. Mənim sevincimin isə həddi-hüdudu yox idi.
Qonaqlarımızın gəlişi elə bil üstümdən bir ağırlıq götürdü.
Mən o vaxta kimi Məmməd Arazı, Həsən Mehdiyevi kitablarından tanısam da, özlərini görməmişdim. Elə ilk görüşümüzdən Məmməd Arazın nəyisə axtardığını hiss edirdim. Qədim
türk torpaqlarının sorağına çıxmışdı şair. El-oba təəssübkeşi idi
Məmməd müəllim. Aşıq Ələsgər gözəl deyib:
Dürdanəni səngi-siyah içində.
Həsrət gözüm görən kimi tanıdı.
Məmməd Araz kəndimizdə qaldığı müddətdə camaatımızla
görüşür, şirin söhbətlər edirdi. Göyçənin adlı-sanlı aşıqlarını
dinləyirdi. Bir sözlə, yerin yeddi qatını axtarır, asimanlara qanad çalırdı. Bu məğrur insan Şahin quşunu xatırladırdı. Elə bil
Fərhad Bisütun dağı ilə üzləşirdi. Dağları, bulaqları, qədim
yurd yerlərini seyr edir, maraqlı sualları ilə ağsaqqaların xəzinə
sinələrini vərəqləyirdi.
Bir səhər Məmməd müəllim təklif elədi ki, yəqin Cilin də
ərazisində qədim tikililər var, gedək bir oralara da baxaq.
Kənddən 2-3 km. aralıda «Qalaça» deyilən bir tikilinin qaliqları var idi. Gəzə-gəzə yollandıq ora. Məmməd müəllim yol boyu
rastlaşdığımız adamları söhbətsiz buraxmırdı. Hərəyə uyğun
bir mövzu tapıb beş-altı kəlmə söz kəsir, hal-əhval tuturdu.
Rastımıza bir agbirçək qadın çıxdı. Salamdan, hal-əhvaldan sonra Məmməd müəllim dedi:
– Bu sədriniz nətəhər adamdı, ay ana?
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Ağbirçək qonagın zarafatını anlayıb ciddi tərzdə dedi:
– Ay yoldaş, bu sədri işdən çıxartsanız yaxşıdı.
– Niyə, nə eləyib sizə? – deyə, Məmməd müəllim soruşdu.
– Heç, elə su da bir yerdə çox qalanda xarab olur.
Məmməd müəllim müdrik insan idi. Vəziyyətdən çıxmağı
bacarırdı. Şair üzünü Göyçə gölünə çevirdi. Göl günəşi özündə
əks etdirirdi. Günəşin şüası sakit dalğalara qarışıb işıq saçırdı.
Məmməd müəllim dedi:
– Ay ana, görürsən Göyçə gölünün suları nə qədər təmiz,
parlaq və pakdır. Neçə min illər olar bu su buradakı insanlara
həyat verir.
Ağbirçəyin xəfifcəsinə gülümsəməsi ilə bu zarafat “qovğasına” son qoyuldu. Yolumuza davam etdik. Qalaçaya çatdıq.
Qəbir yerlərinə bənzər tikililər var idi. Şair dedi ki, biz tərəflərdə də buna oxşar qurğular var. Ağsaqqallar deyərdilər ki, bunlar oğuz qəbirləridir.
Məmməd müəllim aşıqlara çox diqqətlə qulaq asardı. Aşıq
sənətinə, folklora dərindən bələd adam idi. Qalaçaya baxandan
sonra Xəstə Qasımın «Ay hayıf, hayıf» təcnisini yadina salaraq, heç oldu burada yaşayan ellər, ay hayıf, - dedi.
Məmməd Araz poeziya vurğunu, şeir xiridarı idi. Xalqını
dərindən sevən insan idi. Bəlkə də, bu sevgi, məhəbbət gətirmişdi onu bu yerlərə. O, vətənə məhəbbətin sönməz ocağı idi. Oguz
ellərini qarış-qarış gəzər, Azərbaycanı şeirlərində yaşadardı.
1971-ci ildə «Ulduz» jurnalının 4-cü sayında Məmməd
Arazın «Yer üzünün Qarabağ düzü» başlıqlı yazısı dərc olunmuşdu. Həmin yazının da əsas qayəsi vətən idi, insanlar, onların güzəranı idi: «Onlarla söhbətim fikrimdə Ağdamın Telman
adına kolxozundan İ.Cəfərovu, Kirov kolxozundan A.Allaverdiyevi, Ermənistanın Krasnoselo rayonunun Əli Bayramov kolxozundan A.Mazanovu, Sabirabaddan A.Qurbanovu, İsmayıllıdan Nikitini və başqalarını mənimlə görüşdürdü».
Bəli, Azərbaycanın hər guşəsində Məmməd Arazın izi qalıb. Gələcək nəsillər bu izlərdən mütləq bir də keçməlidilər.
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BU DA MƏMMƏD ARAZIN BOZ DAġI
Bir gün qonaqlarımıza təklif etdim ki, İrəvana gedək. Razılaşdılar. Sevan şəhərinə çatanda Məmməd müəllim dedi ki,
mən İrəvanda olmuşam. Bəlkə, bu ətrafdakı azərbaycanlı kəndlərinə baş çəkək. Həsən müəllim də şairə dəstək verdi. Doğrusu, bu, mənim də ürəyimdən oldu. Bu yerlər barədə bildiklərimdən qonaqlara məlumat verdim. Göyçə gölünün cənub tərəfindəki Qaranlıqda (indiki Martuni), Kəvərdə (indiki Kamo) və
Sevanda təxminən 100 dən çox azərbaycanlı kəndləri 19051918-ci illərdə daşnaklar tərəfindən dağıdılıb viranə qoyulmuş,
camaatı pərən-pərən olub ora-bura səpələnmişdi. Sonra sağ-salamat qalanlar öz yurdlarına qayıdıb dədə-baba ocaqlarını isitsələr də, onları da 1948-1953-cü illərdə Azərbaycana deportasiya etmişdilər.
Qədim Hacımuğan, Ağzıbir, Ağqala və s. kəndlərə baş çəkdik. Kəndlərin adları dəyişdirilmişdi, hamısında da ermənilər
yaşayırdı. Köhhə bir qəbiristanlığa rast gəldik. Dağıdılmışdı,
izi itməkdə idi. Gözüm Məmməd Arazın üzündə idi. Qəbir yerindən xeyli aralıya atılmış bir qəbir daşı onun diqqətini cəlb
etdi. Dərin köks ötürdü və dedi:
– Mən istəyərdim bir qaya kölgəsində mənə bir az yer və
adıma yazılmış bir boz daş versinlər.
Xeyli fikrə daldıqdan sonra şair köksünü dərindən ötürərək
əlavə elədi:
– Bu da boz daş.
Şairin bu sözü qəlbimdə yeni bir şeirimin pöhrəsini yaratdı:
Sahibsiz qəbristan, bir adsız məzar,
Görəndə gözlərim ağladı zar-zar.
Gəncədən Təbrizə uzanan yollar
Əyricə yuxarı fikrə dalıbdı,
Köçübdü lələsi yalqız qalıbdı.

134

Ulu Göyçəm
Gəlin yada salaq keçən günləri,
Var idi Göyçənin nakam Həcəri.
Neçə sənətkarın adsız məzarı
Dalıb əsrlərin qəm yuxusuna,
Yas tutur Kərəmə, Leyli-Məcnuna.
İrəvana da getmədik. Boz daşla vidalaşdıq, xalqımızın başına açılan fəlakətlərin ağırlığından yükümüzü tutub qayıtdıq kəndimizə.
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ƏBƏDĠYAġAR ÖMÜRLƏR
Dünyanın, bəlkə də, hələ insan
idrakı tərəfindən dərk olunmayan qəribə qanunauyğunluqları var. Bu da
özünü bu və ya digər şəkildə büruzə
verir, hərədə bir cür. Adam var ki,
onunla hər gün görüşürsən, təmasda
olursan, amma gözünün önündən
çəkilən kimi unudursan, elə bil ki,
heç belə bir insan yoxdur. Amma
elə insan da var ki, həyatında bir
dəfə görsən də, yaddaşına əbədilik
həkk olur, ağılına, kamalına, tamlığına heyran qalırsan. Ömür boyu sənə örnək olur, məktəbə çevrilir, bütləşir. Elin, obanın xatirində tədbirli, qayğıkeş, təəssübkeş bir insan kimi yaşayır, ağsaqqallıq, kişilik rəmzinə çevrilir.
Allah rəhmət eləsin Abbasqulu bəy Şadlinskiyə, Səməd ağaya,
Məşədi İsəyə, Məşədi Hümmətə, Hacı Quluya, Abutalıb oğlu
Cavada, Seyid Bayram ağaya, Mir Əli ağaya, Məşədi Qasıma,
Əhmədov Abbasa, Yunis Rzayevə, Əli Həsənova, Həbib Həsənova, …Tapdıq Əmiraslanova…
…Cavan idim. 1950-ci ildə Basarkeçər rayonunun Pəmbək
kəndinə müəllim göndərilmişdim. Payızın sonu idi, noyabr ayı.
Rayon partiya komitəsindən kəndə bir nümayəndə gəlmişdi.
Orta boylu, xoş sifət, iti baxışlı bir şəxs idi. Ziyalılarla maraqlanırdı, mənimlə də söhbət etdi. Əsasən özü danışırdı, mən isə
hərdən bəzi suallarına cavab verirdim. Səlis, məntiqli danışığı,
xoş diksiyası var idi. Ona qulaq asmaq çox maraqlı idi mənim
üçün. Öyrəniləsi, götürüləsi şey çox idi.
Bu şəxs Tapdıq Əmiraslanov idi. İlk görüşümüz belə olmuşdu. Kəndə səfərinin məqsədi adamların yaşayışı, qayğıları ilə tanış olmaq, respublika ali sovetinə seçkilərin keçirilməsini təşkil
etmək idi. Söhbətimizdən sonra bir ziyalı kimi mənim də bu işə
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kömək etməyimi istədi. Ona yox demək mümkün deyildi.
O vaxt çox gənc idi, institutun ikinci kursunda qiyabi təhsil
alırdı. Deyirlər, ağıl yaşda deyil, başdadı. Bir şey də var ki, ağılı da başə gətirən yaşdı. Amma Allah-təala ondan heç nəyi əsirgəməmişdi: nə ağılı, nə təcrübəni, nə də ki, təmkini.
Çox adamlar görmüşəm, çox adamları yaxından tanıyıram,
birlikdə bərkə-boşa düşmüşük. Amma Vətənin taleyini öz taleyindən uca tutan, həyatının mənası edənlər azdır. İndi Ermənistan adlanan ərazidə yaşayanlar, oradakı mühitə yaxından bələd
olanlar məni yaxşı başa düşərlər. Əsl mahiyyətini əvvəlcədən
anlaya bilmədiyimiz, inanıb yaxamızı bəzi bəlalardan qurtaracağına ümid etdiyimiz sovet kommunist sistemi bu ərazidə yaşayan azərbaycanlıları hər şeydən əlavə erməni millətçiləri tərəfindən sıxışdırılmaq, doğma yerləri tərk etməyə məcbur edilmək bəlası ilə də üz-üzə qoymuşdu. Bu ziyalılara daha çox aid
idi. Dərk edənlər isə az idi. Dərk etmək azdır, buna sinə gərmək, hər yolla qarşısını almaq hər kişinin işi deyildi. Tapdıq
müəllim kimi kişilərin işi idi. Onun nələr çəkdiyini isə bir Allah bilirdi. Aşıq Alının bir misrasında deyildiyi kimi:
Bu dünyanın get-gəlini qananın,
Ölçər, biçər, ürəyinə xal düşər.
Xal neçə dəfə düşər…
…1948-ci ildə Stalin-Mikoyan sövdələşməsi ilə Ermənistandakı azərbaycanlı kəndlərinin əhalisi Azərbaycana köçürülməyə başlanıldı. Göyçədən də yan ötmədi bu bəla. Yarpızlı,
Alçalı, Qızıl Vəng, Molla Cəlilli, Zağalı, Çaxırlı kəndləri tam
və ya qismən çıxarıldı. Ermənilərin əsas məqsədi əhalisi tarixən daha fəal olan Zod, Cil, Toxluca kəndlərinin, Qaraqoyunlu
dərəsindəki kəndlərin köçürülməsi idi. Amma Göyçənin ulu kişiləri Tapdıq Əmiraslanovun, Bəhram Qamanovun, Ağəli Əsədovun, Cavad və Abbas Əhmədovların, Alı Alıyevin, Oruc İbrahimovun, Haqverdi Tağıyevin, Talıb Musayevin, Dostumalı
Əhmədoğlunun, Muğan Qocaoğlunun, Cahan Əliyevin, Cuma137
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yıl Mərdanovun, Kərim Qarayevin və başqalarının səyləri ermənilərin bu niyyətini pozdu. Bu kəndlər yerində qaldı. Başqa
kəndlərdən də köçürülənlərin çoxu sonradan qayıdıb bu kişilərin başına yığışdı. Tapdıq müəllim bu camaatın hamısının əlindən tutur, qeydinə qalırdı.
Tapdıq müəllim Göyçə mahalı və onun Qaranlıq elindəki,
Qaraqoyunlu dərəsindəki 200-ə yaxın kəndin camaatının dərdinə-sərinə şərik çıxır, həyatını onlar üçün şam edib yandırırdı.
Tapdıq müəllimin sözü ağsaqqal sözü idi, dönməz idi, kənddə,
mahalda. Adam var ki, öz övladlarına belə qayğı göstərə, yiyə
çıxa bilmir. Tapdıq müəllim elin qayğısını çəkirdi, mahalın ağsaqqalı, sözü keçəniydi.
…Ermənilər bizi pərən-pərən salmaq üçün çox yollara əl
atırdılar. Azərbaycanlı kəndləri arasında torpaq sahələri üstündə
nifaq salmağa çalışırdılar. Bir dəfə, 1963-cü ildə bizim Cil kəndi
ilə qonşu Babacan kəndləri arasında da belə bir oyun qurdular.
Çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdük. Nə edək?… İrəvanda Tapdıq
müəllimə rast gəldim, dərdləşmək istədiymi bildirdim. Tələsirdi,
saat 4-ə vədə verdik. Mən bir az tez gəlmişdim. Çox dəqiq adam
idi, düz saat 4-də gəldi. Vaxtı az idi, məni dinlədi. Dedi ki, bu
məsələ barədə məlumatı var və artıq rəhbərlikdə münasibəti olan
bəzi adamlardan da xahiş edib ki, bu işi ədalətlə həll etsinlər.
Mənə isə ehtiyatlı olmağı tapşırdı. Cavansan, təcrübəsizsən, xırda bir ehtiyatsızlıq üzündən səni ləkələyə bilərlər, qonşu kəndlərin camaatı arasında hörmətini də itirə bilərsən. Hamının əvəzinə
düşünməyi və çətin məsələləri həll etməyi bacaran adam idi
Tapdııq müəllim. O, azərbaycanlı kadrları qoruyurdu. Biz yaşa
dolduqca, onun əməllərinə qiymət verə bilirik.
…Kəndimiz üç tərəfdən dağlarla əhatə olunurdu. Əkin yerimiz çox az idi. Yalnız kəndin qabaq hissəsində düzənlik torpaq sahəsi var idi. Camaatın baxıb-baxacağı elə bu sahə idi. Bir
gün hərbçilər töküldülər bu sahəyə ki, bəs biz dəmir yolu çəkirik. Ermənilər qəsdən layihəni elə çəkmişdilər ki, bu torpaq sahəsi dəmir yolunun altında qalsın, yeganə çörək yeri camaatın
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əlindən çıxsın. Respublikada döymədiyim qapı qalmadı. Tiflisdəki layihə institutunada gedib çıxdım. Bu hərəkətim erməniləri lap qəzəbləndirmişdi.
Bir gün həmin sərnədə fikirlidayanmışdım. Basarkeçərə gedən yol sərnənin yanından keçirdi. Birmaşındayandı, Tapdıq müəllim və Cəmşid Hənifəyev maşından düşdülər. Cəmşid müəllimzarafatla dedi ki, ayə, Basarkeçərlilər deyirki, Mazanovdəmiryolunu çəkməyə imkan vermir. Tapdıq müəllimi görəndə böyük yüngüllük hiss etdim, sanki dadıma Xızır peyğəmbər yetişmişdi.
Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də hər şeydən xəbərdar idi. Dedi:
- Ağır işə girişibsən, ilanın quyruğundan basıbsan, amma
düz iş görübsən. Camaatın yeganə çörək yerini dəmiryolunun
altına vermək olmaz, bu çox məsuliyyətli işdir. Gələcəkdə səndən haqq-hesab tələb edəllər. Sən belə elə, SSRİ Nazirlər Sovetinə – Kosıginə məktub yaz. Həm əlində bir tutalğac olar, həm
də belə düşünürəm ki, bu iş həll olar, ürəkli ol, qorxma.
Tapdıq müəllimin dediyi kimi elədim, hər şey yaxşı nəticələndi. Layihəni dəyişdilər. Neçə illər boyu kəndlilərimiz bu torpağı əkib-becərdilər, ruzi tapdılar. Camaata çörək verən adam
idi Tapdıq müəllim.
Dostqazanan, dost qədrini bilən, dostu qoruyanada midiTapdıq müəllim. Kimlərin adını çəkim. Hələ İrəvan PedaqojiTexnikumunda təhsilalarkən öz qabiliyyəti, bacarığı ilə müəllimləri və eləcədə İrəvan ziyalılarından ZamanVəliyevin, Mehdi İrəvanskinin, Şükür Şükürzadənin, Şəhlaxanım Fərhadovanın, BəhlulYusifovun, Ələşrəf Bayramovun dərin hörmətini qazanmış, sonralar isə bu münasibətlər böyük dostluğa çevrilmişdir.
50-ci illərin deportasiyası zamanı İrəvan Pedaqoji Texnikumu, İrəvan Kənd TəsərrüfatıTexnikumu, Ermənistan Pedaqojiİnstitutununa Azərbaycan bölməsi (5 fakültədə 700 azərbaycanlıtələbə təhsil alırdı) İrəvan teatrı və onun nəzdindəki studiya, Azərbaycan dilində nəş rolunan qəzetlərin bir qismi bağlandı. Onların fəaliyyətinin yenidən bərpa olunması üçünTapdıq 139

Abbas Vəfadağlı
müəllim çox fədakarlıqlar göstərdi, cəfalar çəkdi.
1954-cü ildə İrəvan Kənd Təsərrüfatı Texnikumu balacabir
binada, 3-4 otaqda yerləşirdi. Ermənilər onu ləğv etmək üçünburada erməni dilində şöbə açdılar. Azərbaycanlı ziyalılar bunun nəilə nəticələnəcəyini əvvəlcədən görürdülər. Ona görə dəhərvəchlə bunun qarşısını almağa çalışırdılar. Bu işin də önündə gedənlərdən biri Tardıq müəllimidi. Onun, Yunis Rzayevin və Həbib Həsənovun səyləri nəticəsində texnikum İrəvanın lapyaxınlığında yerləşən Dəmirçilər kəndinə köçürüldü və burada
uzun illər fəaliyyət göstərdi, çox sayda azərbaycanlı gənclərintəhsil alaraq öz doğma kəndlərində qalıb çalışmalarına şəraityaratdı. O vaxtlar Tapdıq müəllim Basarkeçər Rayon PartiyaKomitəsində işləyirdi.
İrəvan Dövlət Teatrınında yenidən işə başlaması üçünTapdıq müəllimvə Yunis Rzayev teatra Basarkeçər rayonunda bina
ayrılması təşəbbüsü ilə çıxış etdilər. Onların və Hidayət Orucovun səyləri ilə teatr yenidən işə başladı, son dövrlərə qədə razərbaycanlı kəndlərində tamaşalar göstərdi, misilsiz mədəniyyət ocağı rolunu oynadı.
Dostluq qalası idi Tapdıq müəllim. Bu dostluqdan qaynaqlananlar - Tapdıq müəllimin dostları Bəhram Qamanov, NadirTalıbov, Yunis Rzayev, Həbib Həsənov, Hüseyn Məmmədov,
Talıb Musayev, Əli Həsənov, Cəmşid Hənifəyev, Şahmalı Qurbanov, Mikayıl Bayramov, Məcnun İbrahimov, İsmayıl Əliyev,
Yunis Abdullayev və başqaları elin, obanın sayılıb-seçilən kişilərindən olublar. Qərbi Azərbaycan dağlarının şahinləri idilər.
Onları bu zirvəyə dağların hikməti, elin möhnəti qaldırmışdı.
Böyük Şəhriyar yaxşı deyir:
Bu dünya nə qədər dahilər görmüş,
Onları kamala dağlar yetirmiş.
Dağ qəhrin, qəzəbin son pənahıdır,
Şahinin, üqabın cövləngahıdır.
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Tapdıq müəllimin dostları da onun özü kimi dağ dəyanətli,
sədaqətli idilər. Bir gün eşitdim ki, Tapdıq müəllim avtomobil
qəzasına düşüb. Həbib müəllimə zəng elədim, o vaxtlar o, Tovuz RKP-nin birinci katibi işləyirdi. Tapdıq müəllimin xətrini
çox istəyirdi. Üç saat keçməmiş özünü Krasnoseloya çatdırdı,
birlikdə Basarkeçərə yollandıq. Öyrəndik ki, Tapdıq müəllim
xəstəxanada yox, evində yatır. Erməni həkimlərinə etibar etməmişdi. Hər yeri sarğı içində idi. Bizi görüb sevindi, xüsusilə də
Həbib müəllimi. Üzünü ona tutub dedi:
– Ay Həbib, düz elədin getdin Azərbaycana. Bizə baxma,
biz bir az kənarda yaşayırıq, bilirəm ki, İrəvanın özündə yaşamaq sənin üçün çox çətin idi. Getməsən, səni də qardaşın Mehdinin taleyi gözləyirdi.
Oturub xeyli söhbət elədik. Dost gəlişindən Tapdıq müəllimin eyni açılmışdı. Aradan bir qədər keçəndən sonra sağalıb
ayağa qalxmışdı. Bir müddət ömür sürdü.
Tapdıq müəllim saz, söz vurğunuydu. İti hafizəsi, yaxşı
yaddaşı var idi. Saatlarla şeir deməyi bacarırdı. Məclislərin diqqət mərkəzində olardı. Bir dəfə yay vaxtı Səməd Vurğun İstisuya gəlibmiş. Tapdıq müəllim dost-tanışla yığışıb şairin görüşünə gedir. Xətrini çox istədiyi Aşıq Şəmşiri də dəvət edir, şairin
görüşünə. Aşıq Şəmşir çox hazırcavab, sinədəftər, bədahətən
deyən aşıq idi. Səməd Vurğunun orada olduğunu əvvəlcədən
bilmirdi, onu qəflətən görən aşıq böyük şairi «Xoş gəlib» şeiri
ilə salamlayır:
Elimin-günümün gözəl şairi,
Qətirib dağlara səfa, xoş gəlib!..
Yolunu gözlədik biz intizarla,
Eyləyib əhdinə vəfa, xoş gəlib!..
Həmin görüşdə mənim yaxın dostum, tələbə yoldaşım Şahmalı Qurbanov da iştirak edirdi. Şahmalı müəllim danışır ki,
bütün məclislərdə olduğu kimi burada da Tapdıq müəllim məc141
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lisin gözü idi, Səməd Vurğunla yanaşı oturmuşdu. Yenə şeir
köhləninin yalnına qalxmışdı. Düz üç saat Nizamidən, Füzulidən şeir dedi. Səməd Vurğun onun qabiliyyətinə heyran qalmışdı. Tapdıq müəllim dedi ki, Səməd müəllim, bir nəfəsə sizin
yüzlərlə misra şeirinizi əzbər söylərəm.
Göyçə mühiti, Şah dağının qartal məğrurluğu, məlhəm havası, bulaqların saf suyu Tapdıq müəllimdən Miskin Abdal,
Dədə Ələsgər, Aşıq Alı ucalığını, dərinliyini, tədbirliliyini əsirgəməmişdi. Deyirlər, bir dəfə Şah İsmayıl Xətai bir məclisdə
yanındakılardan öz ağlı və hərəkətləri ilə diqqətini çəkən bir
nəfərin kim olduğunu soruşur. Cavab verirlər ki, bu, Göyçəli
Miskin Abdaldır. Şah böyük təəccüb və heyranlıqla deyir:
– Göyçənin miskini belə olanda, gör məğruru necədir.
Düşünürəm ki, bu sual indi yenidən səslənsəydi, Göyçəyə
bələd olanlar, bu elin ocaqlarında, saz-söz məclislərində diz
qatlayanlar, kişilik, mərdlik nümunələrindən agah olanlar,
müdrik dağlar, bu dağlarda qıy vuran qartallar belə cavab verərdilər:
– Tapdıq Əmiraslanov.
Ondan ayrıldığımız gündən zaman ötdükcə Tapdıq Əmiraslanov şəxsiyyəti daha uca, daha möhtəşəm, daha parlaq görünür. Tapdıq müəllimin ömrü örnəyə, məktəbə çevrilir. Əbədi
ömürlü məktəbə. Elə bir məktəbə ki, onun müasir Azərbaycan
təbabətinin günəşi olan Əhliman Əmiraslanov kimi davamçıları
var. Bu cür yaşanan ömürlər günəş kimi daim işıq saçır.
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ƏHMƏD ƏHMƏDZADƏNĠN
MÜDAFĠƏYƏ EHTĠYACI YOXDUR
(Bir qəzet yazısı haqqında düşüncələrim)
Hörmətli redaksiya!
Söhbət açacağım məsələ ayrılıqda bir şəxsin fəaliyyətinə aid
olsaydı, bəlkə də, bu barədə yazmaya bilərdim. Lakin fikirləşəndə
ki, bu məsələnin arxasında xalqın
bütövlüyü, taleyi, gələcəyi durur,
yazmağı vacib sayıran. Bu günlərdə “Vətən səsi” qəzetinin 2
iyul 1993-cü il tarixli nömrəsinin
redaksiya məqaləsini oxudum.
Məqalədə Azərbaycanda azsaylı xalqların hüquq və azadlıqƏ.Əhmədzadə
larına dövlət milli münasibətlər
müşavirliyi tərəfindən diqqət göstərilməməsindən danışılır. Əlbəttə, ilk baxışdan, burada qeyri-təbii bir şey yoxdur.İstənilən
fəaliyyət sahəsində müəyyən nöqsanlar ola bilər. Ancaq, respublikamızdakı bugünkü sosial-siyasi, bəzi siyasi, etnik qarşıdurmanı, separatçılığı nəzərə alsaq, bu cür yazıların ümumi işimizə xələl gətirəcəyindən ehtiyat etməyə bilmirsən.
Redaksiya məqaləsini oxuduqdan sonra N.Nərimanovun,
37-ci illər repressiyası dövründə Mikayıl Müşfiqin, Hüseyn Cavidin, Səməd Vurğunun və yüzlərlə başqalarının başlarına müsibətlər gətirilmiş neçə-neçə ziyalımızın taleyi gözlərim önünə
gəldi, humanist, başqa xalqlara doğma münasibət bəsləyən, çətinə düşənlərə ocağının başında yer verən, çörəyinə şərik edən
Azərbaycan xalqının oğulları olan bu qurbanların həyatlarının
yarımçıq qırılmasında öz içimizdən olan bəzi «internasionalistlər»in də “xidmətləri” az olmamışdır. Mirzoyanlar, poqosyan143
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lar, kərəmyanlar məhz sapı özümüzdən olan baltaların donosları əsasında xalqımızın ziyalılarına, neçə-neçə qeyrətli oğullarına millətçi damğası vurub, məhv ediblər.
Görəsən, hardandı bizdə bu biganəlik? Görəsən nə üçün
xalqımızın, ölkəmizin bütövlüyü naminə şəxsi hisslərimizə qalib gələ, umu-küsünü bir kənara qoya bilmirik?
Son illərin haldisələri ilə bağlı bir əhvalatı xatırlamaya bilmirəm. 1988-ci ildə Ermənistandan azərbaycanlıları kütləvi şəkildə çıxarmağa başlamışdılar. Ermənilər hər şeyə-zorakılığa,
qətllərə əl atır, vəhşiliklərinə bəraət qazandırmaq üçün isə şayiələrdən geniş istifadə edirdilər. Göyçə mahalında şayiə yaymışdılar ki, guya Şamxorda (indiki Şəmkir - sovet dövründə
təhrif olunmuş tarixi yer adlarımızdan biri) erməniləri qırıblar.
Ermənilərin qisas alacaqlarından ehtiyat edən, heç kim tərəfindən müdafiə olunmayan azərbaycanlı əhali doğma ev-eşiyini
tərk etməyə başlamışdı. Azərbaycana yol Krasnoselo rayon
mərkəzinin içindən keçirdi. Ermənilər bu yolu bağlamışdılar.
Camaat dağ cığırları ilə Azərbaycana üz tutmuşdu. Şaxta, çovğundan tələf olanlar var idi. Qarlı gədiklərdə donanlar, qırılanlar az deyildi.
Bu çətin anda Krasnoselo rayon rəhbərliyinə və Moskvanın
rayondakı nümayəndəsinə (səhv etmirəmsə, familiyası Avdeyev idi) müraciət etdim. Vəziyyəti aydınlaşdırmaq məqsədi ilə
bir qrup nümayəndə heyəti ilə Şamxora gəldik. O vaxt Şamxor
Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Ə.Əhmədzadə idi. O,
bizi vəziyyətlə tanış etdi.
Məlumat verdi ki, üç gün əvvəl ermənilərin ikinci Sumqayıt “dramını” yaratmaq üçün rayonda 28 yaşlı azərbaycanlını
öldürmələrinə baxmayaraq ki, yerli əhali ağsaqqalların və rayon rəhbərliyinin sözünü eşidib özünü təmkinlə aparır. Biz ermənilər yaşayan kəndlərdə olduq. Krasnoselo Rayon Partiya
Komitəsinin birinci katibi H. Dallakyan hər şeyi öz gözləri ilə
gördü, yayılan şaiyələrin əksinə olaraq, Göyçə camaatının təhlükəsizliyinə zəmanət yaratmaq üçün burada ermənilərin hələ
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də qorunduğunun şahidi oldu. Əlbəttə, Şamxordakı sabitlik eləbelə başa gəlməmişdi.
Ə.Əhmədzadənin qarşılaşdığı çətinliklər, iztirablar onun
üzündən oxunurdu. Onun bu hərəkəti, demək olar ki, Göyçə camaatını daha böyük itkilərdən xilas etdi. Ermənilər Moskvanın
nümayəndəsinin təkidi ilə yolu açıb camaatı Gədəbəyə buraxdılar.
Bu hadisədən bir il sonra “Vətən səsi” qəzetində Ə.Əhmədzadə haqqında çap olunmuş qərəzli bir yazıya rast gəldim. Yazı
ilə bağlı düşüncələrimi redaksiyaya göndərdim və onun çap
olunmını xahiş etdim. Təəssüf ki, qəzet mənim xahişimə və
özünün fəaliyyət prinsiplərinə məhəl qoymadan həmin yazını
çap eləmədi. Bax biz belə millətik.
Mən bu məktubu kimisə müdafiə etmək, kiməsə yarınmaq
məqsədi ilə yazmıram. Dünən Nərimanovlara, Cavidlərə, bu
gün isə Ə.Əhmədzadəyə, H.Orucova millətçi damğası vurmaqla, biz Azərbaycanı parçalamağa çalışanların, separatçıların dəyirmanına su tökmüş oluruq. Həlli daha vacib məsələləri arxa
plana çəkib, respublikamızda çoxlarının həsəd apara biləcəyi
səviyyədə olan milli müna-sibətləri qızışdıra biləcək söz-söhbətləri ortaya atmağımız ümumi işimizə xeyir verməz. Şəxsi
hisslərimizi, mənafeyimizi, münasibətlərimizdəki inciklikləri
xalqımızın adına bağlayıb özümüzə vurduğumuz zərbələrlə
uzağa gedə bilmərik.
Sözlərimi hər bir kəsin səmimi qəbul etməyini xahiş edirəm.
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DAĞLAR, ARXALI DAĞLAR
1985-ci il iyunun 21-də Göyçəyə möhkəm qar yağmışdı.
Adətən, bu vaxtlar Azərbaycanın Qazax, Tovuz rayonlarının
elatının Göyçənin dağlarına – dədə-baba yaylaqlarına qalxan
dövrə təsadüf edirdi. Artıq, neçə gün idi ki, Tovuz rayonunun
Qovlar kolxozunun mal-qarası, köçü də Göyçə dağlarındakı
Hacıməlik yaylağındakı doğma alaçıq yerlərinə yetişmişdilər.

Dağlarda yaranan dostluq dağlar kimi
qaim-qədim olur
Uzun yolun yorğunluğundan sonra insanlar dinc nəfəs almağa, mal-qoyun isə muncuq qatarı kimi yaylaqların cığırlarına dolanaraq, Göyçə dağlarının məlhəm çiçəklərindən, dərman
otlarından yüklərini tutmağa başlamışdı. Dadlı-duzlu yaylaq
həyatının xoş çağları başlamaqda idi.
Cil camaatı da adətləri üzrə qapı-baca işləri və kolxozun
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əkin-biçin işləri ilə məşğul olurdular. Qəfil yağan qar həm Cillilərin, həm də yaylaqdakıların növrağını pozmuşdu bir balaca.
Səhər tezdən kolxoz idarə heyətinin binasına gəldim. İdarənin həyətində tanımadığım bir neçə ağsaqqal toplaşmışdı. Haləhval tutduqdan sonra ağsaqqallardan biri dedi: - “Ay oğul, biz
Hacıməlikdəki yaylaqdan gəlmişik. Göyçənin qarı bizi yaman
yerdə haqlayıb. Mal-qoyunumuz qırılır. Bizə kömək eləyin,
onları isti tikililərdə yerləşdirmək lazımdır.” Qərara aldıq ki,
mal-qoyunu kolxozumuzun Dəliağadakı qış yataqlarına yerləşdirək. Belə də etdik. Eyni zamanda, Göyçə gölünün sahilinəki
qayaların daldasında da mal-qaranı qorumaq üçün şərait var
idi. Orada da xeyli heyvanı qoruya bildik.
Kolxozumuzun xeyli yem ehtiyatı var idi. Yaylaqlardan
endirilmiş bütün mal-qaranı yemlə təmin etdik. Cil camaatı
soydaşlarımıza lazımi köməyin göstərilməsi üçün əllərindən
gələni əsirgəmədilər.

Əli Süleymanov oğlu ilə birlikdə Cilin Hacıməlik yaylağında
Qar yağandan üç gün sonra - iyunun 24-də Qovlar kolxoz
idarə heyətinin sədri Əli Süleymanov (Allah ona rəhmət elə147
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sin.) olanlardan xəbər tutub Qovlar kolxozunun fəalları ilə Cilə
gəlmişdi. Vəziyyətlə tanış olduqdan sonra təhlükənin artıq arxada qaldığını gördülər.
Həmin axşam Əli müəllimi kollektivi ilə birlikdə evimizə
qonaq dəvət etdik. Gözəl bir Göyçə şadyanalığı keçirdik. Məclisdə Cilin və Qovların mötəbər ağsaqqalları da iştirak edirdilər. Günümüz-güzəranımız barədə söhbətlərdən doymaqmı
olardı.
Rəhmətlik Rəhim dayım söylədi ki, -”Abbas oğul, 1919-cu
ildə daşnakların Göyçədə törətdikləri qırğınlar zamanı bax
həmin bu Aran camaatı Göyçədən didərgin düşmüş xalqımıza
yiyə durdu. Bir nəfərimizi büdrəməyə qoymadılar”.
Əli Süleymanov çox təmkinli, ötkəm, təcrübəli rəhbər,
gözəl insan, ağayana bir kişi, müdrik ağsaqqal idi. Aşıqların
söhbətləri isə məclisimizin ahənginə bir Göyçə şirinliyi
qatmışdı əlavə.
Səhərisi gün Əli müəllimi yola salırdıq Qovlara. Üzünü
dağlara tutub bir bayatı dedi:
.................arxalı dağlar,
Zirvəsi çalmalı dağlar,
Yaman gündə, dar gündə,
Xalqına arxadı dağlar.
Hələ də Əli müəllimin 25 il əvvəl üzünü dağlara tutub
dediyi bu bayatının sehrindəyəm.
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SÜLEYMAN ƏLĠYEV VƏ YAXUD
BU ADYAL DAVASINDAN DA BELƏ
QURTARDIQ
Bir gün qonşu Gədəbəy Rayon Partiya Komitəsinın ikinci
katibi Süleyman Əliyev və Saratovka sovxozunun direktoru
Mikayıl Orucov mənə zəng eləyib bizim rayona gəlmək istədiklərini dedilər. Gözümüz üstə yeriniz var, - deyib onları gözlədiyimi bildirdim. Qonaqlarımızı qarşılayıb, böyük məmnunluqla evə dəvət etdim.
Süleyman müəllim çox narahat görünürdü, sözlü adama
oxşayırdı. Söhbətə başlayan kimi dedi ki, ay Abbas müəllim bir
işə düşmüşük. Sizin Dilican rayonundan bir qrup milis işçisi
neçə ay bundan əvvəl gəlib mənim sürücümü evindən götürüb
aparıblar Dilicana ki, bəs sən УАЗ -469 nömrəli maşınla Dilicanda bir motosikletçini vurmusan. Maşınla vurulan adam bir
müddət xəstəxanada qaldıqdan sonra sağalıb evinə buraxılmışdır. Sürücüm isə 6 aydır ki, günahı olmaya-olmaya Yerevanda
həbsxanada saxlanılır. Həmin vaxt nə mənim sürücüm, nə də
xidməti maşınım, ümumiyyətlə, Dilicanda olmayıb. İnanın mənə ki, bu açıq yalandır və məni çox narahat edir. Vurulan adam
sağ-salamat evində oturur, günahı olmayan isə həbsxanada saxlanılır. Sən bu respublikada yaşayırsan, bəlkə bizə bir məsləhət
verəsən?
Hiss elədim ki, Süleyman müəllimin mədəniyyəti, səviyyəsi mənim belə bir əsassız işə qarışmağımı rəva bilməsə də, günahı olmayan sürücüsünün ailəsinin, uşaqlarının ağır vəziyyəti
onu çox narahat eləyir.
Doğrusu, Süleyman müəllimin bu haqsızlıq haqqında üzündən oxunan narazılıq, yaşadığı hisslər məni də narahat etməyə
başladı, həm də ona görə ki, azərbaycanlılara münasibətdə bu
cür hallara artıq tez-tez rast gəlirdik.
Çox fıkirləşdim, yollar axtardım Süleyman müəllimə kömək eləmək üçün. İcevan rayonunun Salah kəndində yaşayan
və uzun müddət təsərrüfat rəhbəri işləmiş, həmçinin respubli149
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kadakı partiya və təsərrüfat fəalları arasında böyük nüfuzu olan
yaxın dostum, həmişə üstünə böyük ümid yerim kimi getdiyim
Cumayıl Mərdanova müraciət etməyi qərara aldım.
Cumayıl kişinin Ermənistan KP MK-nın katibiV.Qalumyanla yaxşı münasibəti var idi. Vladimir Baqratoviç Cumayıl kişinin
xətrini çox istəyirdi. Getdik Salah kəndinə, Cumayıl kişi ilə görüşdük. Əhvalatı ona danışdıq. Mənə dedi ki, Abbas, V.Qalumyan mənimlə sənin haqqında bir neçə dəfə söhbət eləyib, xətrini
də çox istəyir. Bu kişini də götür get İrəvana. Amma, Qalumyanın yanına Süleyman müəllimlə birlikdə gir, qoy özü hər şeyi olduğu kimi ona danışsın.
Etiraf edim ki, Cumayıl kişinin sözü mənə qol-qanad verdi.
Oradan birbaşa getdik İrəvana, mehmanxanada yer götürdük.
Səhər tezdən getdik Mərkəzi Komitəyə. Bir neçə dəqiqədən
sonra Qalumyan bizi qəbul etdi. Mən Süleyman müəllimi ona
təqdim elədim. Qalumyan Süleyman müəllimi dinlədikdən sonra heç nə demədən birbaşa Respublika prokuroruna zəng vurdu. Dedi ki, bizim Krasnoselo RİK-in sədri Mazanov indi gələcək sizin yanınıza. O dediyi məsələ ilə təcili qaydada məşğul
olun və obyektiv həll edin.
Süleyman müəllim rus dilində çox gözəl danışırdı. Prokuror
Süleyman müəllimin sürücüsünə qarşı açılmış cinayət işini və bu
işi aparan əməkdaşı gətirtdi kabinetinə. İşlə tanış olduqdan sonra
dedi ki, mən bu vətəndaşın günahsız olduğuna inanıram, o, azad
edilməlidir.
Prokurorluğun əməkdaşı bəzi formallıqları icra etdikdən
sonra, səhər gəlməyimizi məsləhət gördü. Süleyman müəllim
başı ilə mənə işarə edib, bəlkə bizdən bir təmənnası olduğunu
soruşdu. Mən də başımla yox cavabı verdim.
Səhər tezdən Respublika Prokurorluğuna gəldik. Sənədləri
qaydaya salandan sonra azad olunmuş sürücünü də götürüb qayıtdıq mehmanxanaya.
Mehmanxana xidmətçisi bizim azərbaycanlı olduğumuzu
bilib, siqaretlə adyalı yandırdığımızı və buna görə cərimə ödəməli olduğumuzu dedi. Hələ üstəlik sübut kimi yanmış adyalı
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da göstərdi.
Süleyman müəllim təmkinlə bizim heç birimizin siqaret
çəkmədiyimizi və bunu həkim müayinəsi ilə sübut etməyə hazır olduğumuzu mehmanxana xidmətçisinə izah etdi və bu adyalın otaqdakı adyallardan güllərinə görə fərqləndiyini də ona
başa saldı. Bu adyal davasından da belə qurtarıb qayıtdıq Göyçəyə.
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SƏDAQƏTLĠ KĠġĠ ĠDĠ
MƏMLĠOĞLU ƏLĠ
Əli Məmlioğlu ilə uzun müddət
çiyin-çiyinə bir təsərrüfatda işləmişik. Mərd, etibarlı, çalışqan adam
idi. Ən çətin işlərdə Əli Məmlioğluna arxalanmaq olardı.
1941-1945-ci illərdə faşist Almaniyası ilə müharibənin ölkəmizdə yaratdığı ciddi ərzaq problemi on
beş ildən çox idi ki davam edirdi.
Bizim kəndimizdə də əksər ailələr
çörək sarıdan korluq çəkirdilər.
Əkinçiliklə məşğul olmaq üçün müvafiq texnika, avadanlıq, toxum tapmaq müşgül məsələyə çevrilmişdi. Ciddi ərzaq qıtlığı baş alıb gedirdi.
1962-ci ilin sentyabrında kəndimizə kolxoz idarə heyətinin
sədri seçildim. Min bir qapıya üz tutaraq, öz rayonumuzda,
qonşu rayonlarda tanıdığım təsərrüfat rəhbərlərinə, toxumçuluq
bazasına (Leninakan şəhərində), tanışlarıma müraciət edərək,150 tona yaxın taxıl toxumu toplaya bildik.
Həmin ili 900 hektar sahədə taxıl səpdik. Əl ilə biçiləcək
sahələrdə xeyli payız səpini apardıq. Hətta, o vaxta qədər bir
dəfə də olsun şumlanmamış yerlərdə də səpin işləri apardıq.
Bir gün bir ağsaqqal mənə dedi ki, bu qədər səpirsən, bunu
toplamaq da var. Deyirlər, nitq Allahdandır. Cavab verdim ki,
əgər qismət olub bitsə, Allahın izni ilə toplayacağıq da. 1963cü ildə çox bərk yağınlıq oldu. Demək olar ki, daşın üstündə də
taxıl bitmişdi.Oraqla taxıl biçmək cillilər üçün əsl peşə idi. Taxılı toplayırdıq. Ancaq qurutmağa yağış imkan vermirdi. Çalışıb ilk növbədə dövlət tədarükünü artıqlaması ilə ödədik. Toxum fondu ehtiyatını da götürdük.
Xeyli əlavə taxıl da toplaya bilmişdik. Onu saxlamaq üçün
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müvafiq anbarlarımız yox idi. Nə edəcəyimizi planlaşdırmaqda
çətinliyimiz yaranmışdı. Rayondakı bəzi üzdəniraq erməni rəhbərlərimiz bundan xəbər tutaraq, artıq taxılı “tədarük” adı altında əlimizdən almağa çalışırdılar. Əli Məmlioğlu ilə kolxoz aktivini topladıq. İsbəndər Məmmədov, Oruc Qurbanov, Məhərrəm Vəliyev və başqaları ilə məsləhətləşib, belə nəticəyə gəldik
ki, artıq toplanılmış taxılı avans olaraq zəhməthaqqı kimi kəndimizin camaatına paylayaq.
Bu bölgü təcili yerinə yetirilməli idi. Sənədləri hazırladıq.
Qərara aldıq ki, taxıl yaş olduğuna görə hər 100 kq. taxıl üçün
10 faiz əlavə nəzərdə tutulsun. Həmin gün Rayon Partiya Komitəsi və Rayon İcraiyyə Komitəsi bizim kolxozçulara avans
olaraq taxıl payladığımızdan xəbər tutmuşdu.
Gecə ikən məni Rayon Partiya Komitəsinə çağırdılar. Sorğu-suala tutdular. Mən onların irad və tənbehlərinə təmkinlə qulaq asır, arada bir izah edirdim ki, taxıl çox yaş idi, yağış məhsulu yığmağa belə imkan vermirdi.Tədarük planını vermişik, toxum fondu üçün ehtiyacı götürmüşük.Əlavə taxılı isə xarab olduğundan ehtiyat edərək camaata paylamaq qərarına gəldik.
Rayon Partiya Komitəsində tədarük üzrə müfəttiş Məcid
Ağayevə dərhal bizim kəndə getmək, bölgü siyahısını götürüb
rayon mərkəzinə gətirmək və taxılın bölgüsünə imkan verməmək barədə ciddi tapşırıq verdilər.
Rayon mərkəzində yaşayan bir kürd yoldaşımız həmin axşam bizi övladının toyuna dəvət etmişdi. Məcidlə Rayon Partiya Komitəsinin binasından çıxıb toya getdik. Toyda bir qədər
oturduqdan sonra Məcidə dedim ki, mən yaman yorulmuşam,
gedim kəndə, səhər tezdən maşın göndərərəm, gəlib səni gətirər.Onsuz da gedib gecə vaxtı heç nə edən deyilik. Məcid Ağayev mənimlə razılaşdı. Mən toydan çıxan kimi Əli Məmlioğluna zəng edib dedim ki, Əli, taxıl bu gecə paylanılmasa,camaata
verdiyimiz sözün sahibi ola bilməyəcəyik. Əli elə etmişdi ki,
səhərə qədər bütün taxıl paylanılmış, bölgü siyahıları bağlanılmış və hesabdarlığa təhvil verilmişdi.
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Səhər Məcid müəllim gəlib işin-işdən keçdiyini görmüş və
bu barədə rayona məlumat vermişdi. Bəli, Əlinin bu zirəkliyi
neçə-neçə ailənin aclıqdan korluq çəkməyinin qarşısını aldı.
Peyğəmbərimiz buyurmuşdur ki, insan valideynlərindən
çox, düşdüyü mühitə oxşayır. 1941-ci ildə Almaniyanın SSRİyə qarşı başladığı müharibə biz uşaqları yaman yerdə yaxalamışdı. Xüsusi ilə təxminən 10-14 yaşlı uşaqların vəziyyəti daha
ağır idi. Kəndimizin kişiləri müharibəyə getdiyindən kolxozun
işlərini uşaqlar görürdülər. Tay-tuşlarımdan Hüseyin Sadıqov,
İsrayıl Məhərrəmov, Mehralı Abbasov, Abbas Abbasov, Yəhya
Hüseynov, Allahverdi Sadıqov, Hümmət Abbasov, Fərman Namazov, Qurban Cavadov, Bayram Mustafayev, Namaz Mustafayev, Cəfər Məmmədov, Balakişi Abbasov, Daşdəmir Tağıyev və başqalarının taleyinə sanki uşaqlıq illərindən ağır əməklə məşğul olmaq yazılmışdı. Yaxın qonşum, dostum, simsarım
Əli Məmlioğlu məndən on gün böyük idi. Çox vaxt bir yerdə
olurduq. Kolxozda da Əli ilə bir yerdə çalışırdıq.
Müharibə dövründə, adətən, biçin vaxtı kolxozların topladıqları taxılı Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Martirosyanın tapşırığı və nəzarəti ilə xırmandan götürüb birbaşa dövlət
tədarükünətəhvil verirdilər. Buna görə də kolxozlar özlərinə toxum ehtiyatı saxlaya bilmirdilər. 1943-cü ildə Krasnoselo kolxozundan bizim kolxoza toxum ayırmışdılar.
Fevralın şaxtalı-qarlı çağlarında bir neçə gün rayon mərkəzində qaldıq, min bir əziyyətdən sonra taxılı alıb kəndimizə
döndük. Darama keçidində o qədər qar yamışdı ki, arabalar çıxa bilmirdi. Əlinin və mənim arabam keçidi çıxa bildilər, öküzlər arabaları birnəfəsə Ağbulaq kəndinə qədər gətirib çatdırdılar. Kəndin girəcəyindəki bir evin qabağında dayandıq. Ev sahibi həyətə çıxıb bizi evə dəvət elədi, bu qarda-boranda bura
necə gəlib çıxa bildiyimizi soruşdu. Kişi öküzləri tövlədə yerləşdirdi. Köməkləşib taxılıda evə boşaltdıq. Yoldaşlarımız səhər gəlib bizə çatdılar. Hamısı yaşca Əlidən də, məndən də böyük idilər. Bəziləri bizi yaman danladılar. Bəziləri isə əksinə,
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onları tənbeh edib dedilər ki, bunlar bizdən kiçik olsalar da,
igid kimi bizdən tez, sağ-salamat gəlib bura çıxıblar.
Uşaqlıq illərimizdə çox belə çətinliklərə düşmüşük. O qədər əhvalatlar danışa bilərəm ki.
Nəhayət, böyüdük, oxuduq. Mən kolxoz sədri oldum, Əli
ilə 26 il çiyin-çiyinə bir yerdə çalışdıq. Əli kənd sovetinin sədri
oldu, müxtəlif vəzifələrdə işlədi. Kəndimizi, demək olar ki, o
ağır vəziyyətdən birlikdə çıxara bildik.
1964-cü ildə Çənli yaylağından kəndimizə enərkən Ağsuyun
quzeyindəki bulağın yanında oturub bir az dincimizi almaq istədik. Bu bulağın suyu çox soyuq, təmiz və dadlı idi. Əli rəhmətlik, birdən təklif elədi ki, Abbas müəllim, bəlkə bu bulağın suyunu kəndə çəkək. Kəndin içində bir bulaq var, evlərin çoxu bulaqdan aralıdı. Doğrusu, bu təklif mənim üçün gözlənilməz oldu.
Dedim, ay Əli, bu asan məsələ deyil, bunun layihəsi olmalıdı, rayonun müvafiq qurumları ilə razılaşdırılmalıdı. Əli təkidlə dedi
ki, a kişi, nə layihə, nə razılaşdırılma? Kəndirimizi tutub, xəttimizi çəkəcəyik, qalanı camaatlıqdı. Beləcə, kəndə suyun çəkilməsi haqqında Əli ilə birlikdə iradi qərar qəbul elədik.
Az vaxt ərzində heç bir layihə-filan olmadan Ağsuyun quzeyindəki suyu kəndə gətirdik və bütün məhlələrə su verdik.
Sağ olsunlar, Cilin camaatı bu işdə çox həvəslə iştirak etdilər.
Mən təbiətcə, riskə getməkdən çəkinən adamam. Amma,
fikir vermişdim, Əlinin təşəbbüsü ilə başladığımız bütün işləri
uğurla başa çatdırırdıq.
Görülən işlər mənim adımla hallandırılırdısa da, bu işlərin
əsas çətinliyini Məmlioğlu Əli, Vahid Aslanov, İsfəndiyar
Məmmədov, Qurbanov Oruc, Abbasov Əli, Məmmədov Əhməd, Abbasova Məsmə, Vəliyev Məhərrəm, İsmayıl Məhərrəmov və s. çəkirdilər. Bunlardan bəziləri artıq haqq dünyasındadırlar. Allah onlara rəhmət eləsin. Hərəsi bir orduya bərabər
oğul idi. Onlarla dağı dağ üstünə qoymaq mümkün idi.
Məmlioğlu Əli övladlarının hamısını tərbiyəli, zəhmətkeş,
vətənpərvər insanlar kimi böyüdüb boya-başa çatdırıb. Övlad155
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ları hal-hazırda müxtəlif dövlət orqanlarında, idarə və müəssisələrdə çalışır, səmimiyyətləri, vətənpərvərlikləri ilə seçilirlər.
Ataları Məmlioğlu Əlinin adına layiq övladlardılar. Belə ailələr
olduqca, durduqca, harada olmasından asılı olmayaraq, Cilin
ocaqları yanacaq, bacalarından tüstü əskik olmayacaqdır.
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Cilin köhnə
kişilərindən
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ARIQ ALI
1861-ci ildə Rusiya imperiyasında kəndli islahatları tədricən Cənubi Qafqazda, o cümlədən imperiyaya qatılmış İrəvan
quberniyasında da həyata keçirilməyə başlayır. Göyçə mahalının Toxluca, Ağbulaq, Şorca, Ardanış və Cil kəndlərində torpaq islahatlarının aparılması ilə əlaqədar bütün işlər Kərim bəy
Neceli adlı bir şəxsə həvalə olunubmuş.
Kərim bəyin idarəsi Şorca kəndində yerləşirmiş. 1828-ci ildə İranla Rusiya arasında bağlanan Türkmənçay müqaviləsindən sonra İran və Türkiyə ərazisindən ermənilərin, Rusiyadan
rusların və başqa xalqların Cənubi Qafqaza köçürülməsi prosesi başlamışdı. Kərim bəyin idarəsinin yerləşdiyi Şorca kəndində isə mordvinləri yerləşdirmişdilər. Kəndin əzəli sakinləri
olan azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarından çıxarılaraq,
Basarkeçər rayonunun Şorca kəndinə köçürülmüşdülər.
Deyilənlərə görə, Kərim bəyə qonşu Ardanış kəndinə məxsus torpaq sahələrinin bir hissəsinin (Çadır düzü deyilən ərazi)
kəsilibmordvinlərin məskunlaşdıqları Şorca kəndinə, bunun
əvəzində də Cil kəndinin Dəliağanın başı və Təpələr adlı ərazilərinin Ardanış kəndinin torpaqlarına qatılması barədə tapşırıq
verilibmiş.
Belə söyləyirlər ki, Kərim bəy Necili ona verilmiş tapşırığa
uyğun olaraq,müvafiq bölgü işlərini aparır və səhərisi gün tezdən camaata bölgü barədə məlumat verməli imiş.
Cil kəndinin ağsaqqallarından biri – Arıq Alı (Xələfoğlu
Alı) Qadıoğlu İsmayılla birlikdə bir at yükü xalça və bir torba
qızıl götürüb gecə ikən gəlir Kərim bəyin Şorca kəndində qaldığı evə.
Kərim bəy Arıq Alının gecə vaxtı qəfil gəlişinə çox təəccüb edir. Soruşur ki, Xələfoğlu, xeyirdimi gecənin bu vaxtı?
Arıq Alı deyir ki, bəy eşitmişəm ki, mənim kəndimin torpaqlarından kəsib başqa kəndə vermək istəyirsən.Belə şey etmə. Mən hələ ölməmişəm ki, mənim kəndimin torpağını başqasına versinlər. Mordvinlərə hörmət etmək istəyən kişi, qoy öz
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kəndinin torpağından pay versin.
Arıq Alı bu sözləri deyib gətirdyi qızılı, xalçaları və öz
şəxsi xəncərini Kərim bəyin otağında qoyub çıxır.
Kərim bəy səhərisi gün torpaqların yeni bölgüsü barədə
əhaliyə məlumat verərkən, Çadır düzünün Ardanış kədindən
götürülüb Şorca kəndinə verilməsini, Cil kədinin isə ərazisində
heç bir dəyişiklik edilməməsini elan edir.
Arıq Alının bu cəsarətli hərəkəti haqqında söhbətlər uzun
müddət Göyçə camaatının dilindən düşməmişdir.
HACI HƏSƏN
Cildə Hacı Həsən adlı çox işgüzar, zəhmətkeş bir kişi olub.
Hacı Həsənın özünün su dəyirmanı, böyük torpaq sahələri və
suvarma arxları varıymış. Camaata əl tutan adamıymış.
Hacı Həsənin anası Göyçənin Qaraymanlı kəndindən Çanaxçılar tayfasından olub, məşhur Məşədi İsanın qohumu imiş.
O vaxtlar Göyçədə həmişə qış vaxtı mal yemi qıtlığı olarmış. Yaza yaxın ətraf kəndlərdən çox adam Hacı Həsənin Qaraymanlıda yaşayan dayısı Hacı Alıgilə mal yeminə gələrmiş.
Bir dəfə yaz aylarında dayısıgildə qonaq olan Hacı Həsən bu
mənzərəni görür və dayısı Hacı Alıya deyir:
– Ay dayı, bu sərdənizi mənə verərsinizmi? İstəyirəm burda özümə bir az taxıl əkim.
Hacı Alı böyük bir ərazini bacısı oğluna peşkəş edir. Hacı
Həsən dayısının verdiyi torpağı şumlatdırır, səpir, aradabir də
vaxt tapıb gəlib suvartdırır. Biçin vaxtı isə gəlib taxılı biçir,
döydürür, dənini və samanını yığır dayısının qapısına.
Sağollaşarkən dayısına deyir:
Ay dayı, əlimyandıda taxıl üçün, yem üçün üstünə gələn
olanda bu taxılı, yemi də mənim adımdan verərsən onlara.
Həmin il Hacı Alının atasına rəhmət oxuyanların sayı xeyli
artır.
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CĠLLĠ CAVAD
Bir gün kəndçiləri Abutalıb kişinin oğlu Cavaddan xırda
bir məsələ ilə əlaqədar pristav Avades ağaya şikayət edirlər.
Avades ağa bu şikayətlə əlaqədar Cilə gəlməyi qərara alır və
həmin gün Cavadın tapılıb onun hüzuruna gətirilməsi barədə
götəriş verir. Bunu eşidən Cavad özü durub gəlir Avades ağanın yanına.
Avades ağa Cavadı söyüşlə qarşılayır. Bu zaman Cavad
Avades ağaya deyir:
– Ağa, ağzını təmiz saxla.
Bu dəfə Avades ağa daha ağır söyüş işlədir.
Cavad tüfəngini çəkib Avades ağanı vurmaq istəyir. Pristavın
ətrafındakılar qorxularından qaçıb gizlənirlər. Avades ağa özü də
yoxa çıxır. Cavad tüfəngini çiyninə atıb qayıdır evlərinə.
Aradan xeyli vaxt ötəndən sonra, bir gün pristav Cavadın
atası Abutalıb kişiyə ismarıc göndərir ki, oğlunu da götürüb
gəlsinBasarkeçərə onun yanına. Abutalıb kişi çox götür-qoy
eləyir ki, getsin, getməsin. Oğlu Cavada genəşir. Cavad deyir
ki, niyə də getməyək?
Beləcə, səhər tezdən atlanıb gedirlər Basarkeçərə. Yolda
Abutalıb kişi oğluna deyir ki, ay oğul Cavad, mənim qulağım
ağır eşidir, işdi-şayət, birdən pristav yenə sənə ağır söz desə,
söyüş söysə, dərhal mənə him elə. Bu dəfə özüm vurajam onu.
Gəlib çıxırlar Basarkeçərə.
Girirlər pristavın otağına. Avades ağa bu dəfə ayağa qalxıb
onları çox mehribanlıqla qarşılayır. Ordan-burdan biraz söhbət
edəndən sonra deyir ki, Abutalıb kirvə, sənin bu oğlun Cavad keçən dəfə üzümə ağ olandan sonra mənim dönərgəm dönüb, camaat arasında hörmətim də qalmayıb, sözümü eşidib yanıma gələn
də yoxdu. Bir qədər də arandan-dağdan danışan Avades ağa söhbətin uzanmasından ehtiyat edərək, onları ədəb-ərkanla yola salır.
Bəli, bu Cavad sonralar Göyçə mahalnda erməni daşnaklarının törətdikiləri vəhşiliklərə qarşı fəal mübariz və sərkərdə
Cavad kimi tanınmış Abutalıb oğlu Cavad idi.
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SARI ORUC (ORUC ĠBRAHĠMOV)
Eldar İsmayılın təqdimatında.

DEYƏRDĠ ONA
Bir elin, obanın ağsaqqalıydı,
Hamı Oruc dayı deyərdi ona.
Uşaq da, böyük də güvənci bilib,
Arxası, harayı deyərdi ona.
Vicdanı, gözüydü halal zəhmətin,
Ağır təbiətin, dərin hikmətin,
Anlayan insanlar insaf, mürvətin,
Sahibi, haqq-sayı deyərdi ona.
Mərfətdən, səxadan alardı nəfəs,
Haqqa, ədalətə könlündə həvəs,
Halal əməyinə güvənən hər kəs,
Bir hatəmi-tayı deyərdi ona.
Vətənə, millətə candan yananlar,
Milli məsələni düzgün qananlar,
Mənəvi dəyərə bağlı insanlar,
Soyadı, özsoyu deyərdi ona.
O idi bir elin yanan çırağı,
O idi sütunu, polad dayağı,
Bulud qaralanda Göyçə torpağı,
Ordusu, alayı deyərdi ona.
Səbrlə oturar, səbrlə durar,
Ağılla, kamalla verərdi qərar,
Qədir-qiymət bilən bütün insanlar,
Eldar, Tanrının nur payı deyərdi ona.
Qeyd: Şeir Abbas müəllimin qaynatası, el ağsaqqalı, müdrik insan Oruc kişinin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar
yazılmışdır.
28.10.2009.
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Haşiyələr
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“DBROS” DAĞILSIN
Bəlkə də bu əhvalatı oxuyanlardan bəziləri məni qınayacaqlar. Amma, düşünürəm ki, bunları da bilmək lazımdı. Ömrümün altmış ilindən çoxunu Göyçə mahalında yaşamışam,
uzun illər təsərrüfat, hökumət işlərində çalışmışam. İşimlə əlaqədar olaraq erməni millətindən olan bəzi insanlarla yoldaşlıq
eləmiş, duz-çörək kəsmişəm. Gediş-gəlişimiz olub, qonağım
olublar, qonaqları olmuşam.
Bir dəfə də ailəmlə birlikdə İrəvandakı dostlarımdan birinin evində qonaq idik. Günortaüstü idi. Ev sahibinin uşaqları
məktəbdən qayıdırdılar. Dostumun anası ilə atası Türkiyədən
gələn ermənilərdən idilər, türk dilini də gözəl bilirdilər. İnsafən, həmişə də türklərdən razılıqla danışırdılar. Uşaqların nənəsi nəvələrinə dedi ki, ay uşaqlar, azərbaycanlı qonaqlarımız
var, gəlin görüşün. Uşaqlar bizə yaxın gəlmədilər, tələsik öz
otaqlarına keçdilər. Biz onların səslərini aydınca eşidirdik. Biri
o birinə deyirdi ki, “türklər gexdotdurlar (ermənicə murdar deməkdir), onlara salam vermək olmaz”.
Nənə ilə baba nəvələrinin bu sözlərinə görə rəng verib,
rəng aldılar. Yazıqlar xəcalətlərindən dinib-danışmırdılar. Sükutu həyat yoldaşım Dilbər xanım pozdu:
– Ay Suren kişi, sizin ailədən belə şey çıxmaz, bu nə məsələdi, bu uşaqlar niyə belə danışırlar? Suren kişi dedi ki, ay bala,
bu dbros (ermənicə məktəb deməkdi) dağılsın, onları dbrosda
belə puç ediblər.
Sonra Suren kişi bizə bir əhvalat da danışdı:
– Mən 1920-ci illərdə Mərakeşdə idim, ağır xəstələnmişdim. Orada bir türk həkimi məni müalicə elədi, həyata qaytardı.
Məni ölümdən qaytardığına görə yanımda saxladığım bir kisə
qızılı ona vermək istədim. O türk həkim qızılları götürmədi.
Dedi ki, babam mənə həmişə deyərdi ki, oğul, xəstədən pul götürsən, həkim andına xəyanət etmiş olarsan. Türk həkiminin bu
insanpərvərliyi, alicənablığı heç vaxt yadımdan çıxmır. Biz heç
vaxt türklərdən pislik görməmişik. İndi biz yalan olmuşuq,
məktəblər doğru. Sonu necə olacaq bilmirəm.
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YER ADLARIMIZI QORUYA BĠLĠRĠKMĠ?
Şair deyiləm, amma hərdən şeir yazıram. Aşıq folkloru ilə
bağlı cızma-qaralamalarım da var. İki kitabım çap olunub. Bir
şakərim də xalqımızın adət-ənənələri, ayinləri, yer-yurd
adlarımızın mənalarını araşdırmaq, bu adlar haqqında
başqalarının söhbətlərinə qulaq asmaqdır.
Bir neçə il əvvəl Masazır qəsəbəsindəki 2 nömrəli məktəbin şagirdləri ilə görüşümü təşkil etmişdilər. Səhər görüşə
gedəcəkdim, amma bir gün əvvəldən Masazır sözünün mənası
haqqında fikirlər başımda cövlan edir, mənə rahatlıq vermirdi.
Səhər Masazır məktəbinin direktoru və müəllimləri ilə
görüşən kimi söhbətimizə kəndin adının mənası ilə başladım.
Hərə fərqli bir fikir söylədi. Ümumi bir fikrə gələ bilmədik.
Nəhayət, məktəbin direktoru sanki hamını narahatlıqdan
qurtarmaq üçün bu yaxınlarda qəsəbənin adının dəyişdirilib
böyük Azərbaycan qəzəlxanı Əlağa Vahid qəsəbəsi adlandırılacağı barədə yuxarılarda fikir olduğunu dedi.
Əlbəttə, xalqımızın böyük şair və yazıçılarının, elm adamlarının, ictimai-siyasi xadimlərinin adlarının əbədiləşdirilməsi
yaxşı haldır. Ancaq, bunun qədim yer-yurd adlarının dəyişdirilməsi, yeniləşdirilməsi hesabına edilməsi, məncə, o qədər
də məqsədəuyğun deyil. Həmin şəxslərin adlarının məktəblərə,
küçələrə, mədəniyyət obyektlərinə və yaxud da yeni salınan
kəndlərə, qəsəbə və şəhərlərə verilməsi daha münasib olardı.
Masazır sözünün mənası isə, mənim zənnimcə, aşağıdakı
kimi ola bilər. Sirr deyil ki, İran ağalığı dövründə bəzi yer
adlarımız dəyişdirilmiş, fars dilinə uyğunlaşdırılmışdır. Əgər
biz bu mövqedən yanaşsaq, Masazır kəndininin adının “Qızıl
süfrə” mənasında işlənməsinə heç bir şübhə yeri qalmır.
Azərbaycanda “zər” (“qızıl”) sözü və ya bu sözün birləşməsi
ilə işlənən yer və kənd adlarına çox rast gəlinir. Məsələn,
Kəlbəcərdə Zar, Göyçədə Zər kəndləri var. Qırxbulaq (Ağmağan tərəfdə) mahalındakı qədim Qızıl kəndinin adı fars işğalı
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dövründə Zər, Rusiya işğalından sonra isə Zar yazılmağa
başlayıb.
Xüsusilə də, Şimali Azərbaycan zor gücünə Rusiya imperiyasının tərkibinə qatıldıqdan sonra yer adlarımızın saxtalaşdırılması ruslar və onların himayəsindən ustalıqla istifadə edən
ermənilər tərəfindən xüsusi yaradıcılıqla həyata keçirilmişdir.
Naxçıvanın Şahbuz rayonundakı Türkeş kəndinin adı Sovet
dövrünə aid rəsmi sənədlərdə və xəritələrdə “Tırkeş” kimi
təqdim edilir. Yalnız Azərbaycan 1991-ci ildə öz müstəqilliyini
yenidən bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi Türkeş kəndinin tarixi adını bərpa etmişdir.
Masazır Abşeron yarımadasında adı təhrif olunmuş yeganə
kənd və ya qəsəbə deyil. Mərdəkan, Şüvəlan adlarının yan
sonluqları ilə əvəz olunması da bu qəbildən atılan addımlardandır. Təəssüfdoğurucu haldır ki, günün bu günündə paytaxtımızın gözəl yaşayış məntəqələrindən biri olan Badamdar
qəsəbəsinin adı hətta ziyalılarımız tərəfindən “Patamtart” kimi
tələffüz olunur, sənədlərdə və sərnişin avtobuslarının marşrut
sxemlərində də elə bu cür göstərilir.
Tərəf, səmt, mənsubiyyət bildirən yan sonluğunu soyadlarına əlavə edən və bununla da mədəniyyətimizə, adət-ənənələrimizə, adlarımıza, mətbəximizə ortaq çıxan ermənilər hələ
bu fəaliyyətlərini uzun zaman davam etdirmək niyyətindədirlər. Ona görə də, millətimiz, xüsusilə də gənclərimiz və
ziyalılarımız əski və xüsusilə də yeni yer adlarımızın
tələffüzündə daha ehtiyatlı olmalı və nə vaxtsa, başqalarının bu
adlara ortaq çıxmasının öncələnməsi barədə əvvəlcədən ciddi
fikirləşməlidirlər.
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Din-iman yurdu
ulu Göyçə
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DĠN-ĠMAN YURDU
Qərbi Azəraycan, buradakı hər bir mahal, el-oba – Göyçə,
Dərələyəz, Dərəçiçək, Vedibasar, Ağbaba, Zəngəzur və s.
yurdlarımız, o cümlədən İrəvan şəhəri saz-söz beşiyi, aşıq sənəti məktəbləri ilə yanaşı, həm də din-iman məbədləri, məscidlər, məqbərələr, sərdabələr, insanların ümid yeri olan, pənah
üçün üz tutduqları müqəddəs ziyarətgahlar və sınanmış seyid
ocaqları ilə zəngin olmuşdur.
Tarixin bütün dövrlərində, ellərimiz-obalarımız yadellilər
tərəfindən işğal olunanda, torpaqlarımız tikə-tikə doğranılıb özgələrə hədiyyə ediləndə, hətta bolşevik irticası və bu dövrdə islama, islam mədəniyyətinə və dəyərlərinə daşnakların hücumlarının kəskinləşdiyi bir zamanda belə, bu torpaqlarda yaşayan
insanlar ikili təzyiqə və təsirə baxmayaraq, dinimizi, dilimizi,
adət-ənələrimizi, müqəddəs ziyarətgahlarımızı qoruya və bu
günümüzə gətirib çıxara bilmişlər. Allaha səcdə etmiş, Peyğəmbərimizi sevmiş, Qurani-Kərimi ürəklərində gəzdirmişlər
bu yurdun oğulları, qızları. Məşhur aşıqlar deyişərkən ən çətin
anlarda bir-birini dini mövzularla sınağa çəkmişlər.
Göyçə mahalında da sınaqlı seyidlər və seyid ocaqları var
idi. Şah İsmayıl Xətainin Göyçədə olarkən (XVI əsrdə) Sarıyaqub kəndində Miskin Abdal ocağını ziyarət etdiyi bildirilir.
XIX-XX əsrlərdə Göyçə mahalında Seyid Bayram ağa, Mir
Mahmud Ağa, Mir Məcid Ağa, Mir Əli Ağa, Mir Yaqub Ağa,
Seyid Məşədi Əli Ağa, Seyid Nuh Ağa və s. kimi tanınmış seyidlər olub.
Göyçə mahalında sınaqlı seyid ocaqlarından biri Seyid
Bayram ocağı idi. Belə nəql edirlər ki, Seyid Bayram Seyid
Nazaralı oğlu Seyid Süleymanın övladıdır. Ailənin üçüncü uşağı Seyid Bayram doğulanda (1864-cü il) anası vəfat edir və bu
zaman möcüzə baş verir. Yanı balalı bir maral dağdan enib Seyid Bayram doğulan ocağa gəlir. Üç gün bu maralın südünü sağıb uşağa verirlər. Seyid Süleyman maralın südündən camaata
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da paylayır.
Deyilənlərə görə, üç gündən sonra maral başı ilə balasını
ocağa tərəf itələyir və onu qoyub getmək istəyir. Maralın niyyəti Seyid Süleymana agah olur. O, maralı öpüb deyir: - "Ay
Allahın gözəl heyvanı, sən balanı ocağa nəzir verirsən, mən də
onu sənə qaytarıram".
Seyid Süleyman ikinci dəfə evlənir. Seyid Bayramın Seyid
Musa, Seyid Miri, Seyid Əhməd, Seyid Sinəxanım və Seyid
Zərnigar adlı qardaş-bacıları anadan olurlar.
Onlar 1905-ci il qaçqınlığına qədər Çaxırlı kəndində yaşayırlar. Qaçqınlıq başa çatdıqdan sonra Seyid Bayram doğma
kəndinə qayıdanda Çaxırlıda ermənilərin məskunlaşdığnı görüb,- "Daha mən bu kənddə erməni ilə qonşu olub, yaşaya bilmərəm", – deyir. Dostları Kərbəlayi Rüstəm və Hacı Balı Seyid
Bayramı öz kəndləri Daşkəndə dəvət edirlər. Həmin gündən
Seyid Bayram Daşkənddə özünə yurd salır.
Seyid Bayram 1934-cü ildə vəfat etmiş və Daşkənddə dəfn
olunmişdir. Seyid Hüseynin oğlu Seyid İsmayıl da Daşkənddə
yaşamış, 1970-ci ildə burda vəfat etmiş və əmisi Seyid Bayramın yanında dəfn olunmişdir. Seyid Bayramın Seyid Gülsüm
(1901), Seyid Yusif (1919), Seyid Maral (1923), Hacı Seyid
Səkinə (1926), Seyid Sədət (1929) və Seyid Tamam (1931) adlı
övladları olub.
Seyid Bayram ocağının davamçıları 1988-ci il deportasiyasından sonra Azərbaycana pənah gətirmiş, Bakı şəhərində,
Azərbaycanın bir sıra rayonlarında məskunlaşmışlar.
Göyçə mahalının sınaqlı Seyid ocaqlarından biri də Ağbulaqlı Mir Əli Ağanın ocağı olub. Bu ocaqda yetişmiş Mirəli
Ağanın kiçik qardaşı Məşədi Mir Yaqub Ağa da sınaqlı seyidlərdən idi. O, məclisə girəndə hamı ayağa qalxar, seyidə təzim
edərdi. Mir Yaqub Ağa Qurani-Kərimdən surələr oxuyanda,
mərsiyə deyəndə, hədis söyləyəndə hamı ona diqqət kəsilərdi.

168

Ulu Göyçəm

Mir Yaqub Ağa

Mir Əli Ağa

Ağbulaqda Seyid Əhməd ağa və Mir Mahmud ağa kimi böyük nüfuz və hörmət sahibləri də var idi. Kənddəki bütün dini
ayinlər bu işıqlı şəxsiyyətlərin iştirakı ilə keçirilirdi.
Cil kəndinin camaatı həmişə Göyçədə olan bütün ziyarətgahlara inam bəsləmiş, müsəlmanların müqəddəs dini ayin və
bayramlarını qeyd etmişlər. Cildəki “Qara daş” ocağı təkcə cillilərin deyil, bütün ətraf kəndlərin, hətta Qazax, Tovuz, Şəmşəddin eli, Qaraqoyunlu dərəsi, Gədəbəyin Göycə səmti kəndlərinin əhalisinin ümid yeri olan müqəddəs ziyarətgahlardan
idi.
Seyid Məşədi Əli ağanın məqbərəsi cillilərin inanc və
dərdlərinə əlac məkanına çevrilmişdi. Seyid Məşədi Əli ağa sınaqlı Seyid Tağı Ağanın oğlu idi. Bu seyid nəslinin ocağı Cənubi Azərbaycanda sayılan-seçilən, dərdlilərin və Allah dərgahına sığınanların diləklərinin gerçəkləşdiyi müqəddəs bir ocaqdır.
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Seyid Nuh Ağa

Seyid Nuh Ağa
oğlu Yavərlə

Seyid Məşədi Əli Ağanın oğlu Seyid Nuh Ağa ömrünün
çox hissəsini Gədəbəyin Hacı Qasımlı kəndində yaşamış, burada da rəhmətə getmişdir. Allah rəhmət eləsin o kişiyə. Bütün
dini bayramlarda, ayinlərdə Cil camaatını tək qoymazdı. Yolun
uzaqlığı, qış vaxtları isə Göyçənin qarı, boranı onu bu yoldan
saxlaya bilməzdi.
Hazırda elindən-obasından didərgin düşmüş, Azərbaycanın
müxtəlif yaşayış yerlərində məskunlaşmış Cil camaatı Seyid
Nuh Ağanın Hacı Qasımlı kəndindəki qəbrini, ocağını ziyarət
edir, qurbanlar kəsir, cəddinə əl açır, dualar oxuyurlar.
Seyid Nuh Ağanın oğlanları Əli, Rza, Yavər, Yaqub, Fazil
Allah bəndələri, Peyğəmbər övladlarıdı.
Göyçə mahalının Zod kəndində isə Seyid Əli, Seyid Oruc
və Qara Seyid Həsən kimi sınaqlı seyid ocaqları olub. Çox insanlar ümid yeri kimi bu ocaqları ziyarət etmiş, geriyə naümid
qayıtmamış, niyyətlərinə çatmışlar.
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ĠRƏVANDA MƏSCĠD QALMADI
(XX əsrin əvvəllərinə olan məlumat)
Dəmirbulaq məscidi
XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərində azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları məhəllələrdən biri də Dəmirbulaq yaşayış sahəsi idi. Bu məhəllədə 3
məscid fəaliyyət göstərib: Hacı Novruzəli bəy məscidi, Hacı Cəfər bəy məscidi və Dəmirbulaq məscidi.
Hacı Novruzəli bəy və Hacı Cəfər
bəy məscidləri 1930-cu ildə İrəvan şəhərinin baş planına daxil edilərək, sökülmüşdür.
1988-ci ilədək fəaliyyət göstərən
yeganə Dəmirbulaq məscidi 1909-cu
ildə inşa edilmişdir. 1988-ci il fevralın
23-də Dəmirbulaq məscidi və F.Axundov adına 9 №-li Azərbaycan orta
məktəbinin binası yandırılmış və 1990cı ildə bu ərazidə hündürmərtəbəli yaşayış binası tikilmişdir.
Göy məscid
1760-1765-ci illərdə Hüseynəli xanın hakimiyyəti dövründə tikilmişdir.
Gəncədəki Cümə məscidinə çox bənzəyir. Müxtəlif illərdə məscidin binasından anbar, muzey, planetari kimi istifadə olunmuşdur. 1995-ci ildə İran
hökuməti Göy məscidin yenidən qurulması xərclərini öz üzərinə götürmüş və
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2006-cı ildə bərpa işləri başa çatdırılmışdır. Hazırda Ermənistan rəsmiləri
Göy məscidi xaricdən gələn qonaqlara
“Fars məscidi” kimi təqdim edirlər.
Hacı Novruzəli bəy məscidi
XVIII yüzilin 2-ci yarısında Qara
Seyid adlı şəxs tərəfindən tikilmişdir.
Məscid XX yüzilin 30-cu illərində
erməni vandalları tərəfindən dağıdılaraq məhv edilmişdir.

Rəcəb PaĢa məscidi
1725-cü ildə türk sərkərdəsi Rəcəb
Paşanın tapşırığı ilə inşa edilmişdir.
İrəvan qalasının 1827-cil oktyabrın 1də rus qoşunları tərəfindən işğalından
sonra məscidin günbəzindəki ay-ulduz
çıxarılıb, yerində xaç və kilsə zəngi
asılaraq rus parvoslav kilsəsinə çevrilmişdir.
1930-cu illərdə İrəvan şəhərinin
baş planına salınaraq tamamilə dağıdılmışdır.
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Sərdar məscidi
“Abbas Mirzə məscidi” adı ilə də tanınmışdır. Ermənistan hökuməti məscidin qalığının şəkildə görünən hissəsini
“qorunan tarixi abidələr” siyahısında
2007-ci ildə Avropa Şurasına təqdim etsə də, 2014-cü ilin noyabr ayının ortalarında tamam dağıdılmişdir.
TəpəbaĢı məscidi
İrəvan xanlarının nəslindən olan
Abbasqulu xan İrəvanski tikdirmişdir.
Məscidin minarəsi 1960-cı ildə uçurulmuşdur. Deyilənlərə görə, hazırda
məscid baxımsızlıq ucbatından tam yararsız vəziyyətə düşmüşdür.
Zal xan məscidi
İrəvanın Köhnə şəhər adlanan hissəsində 1687-ci ildə inşa edilmiş və o
dövrdə İrəvan bəylərbəyliyinin hakimi
Zal xanın şərəfinə bu cür adlandırılmışdır. Xarici görünüşünə görə Göy
məscidə bənzəyirmiş. 1928-ci ildə
məscidin bir hissəsi sökülərək, onun
yerində mehmanxana tikilmişdir.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra Zal xan məscidinin mədrəsəsinin təyinatı dəyişdirilmişdir və hazırda həmin binada rəssamlar evinin sərgi salonu yerləşir.
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Əmir Səəd məqbərəsi
İrəvan-Eçmiədzin yolunun üstündə
yerləşən Cəfərabad kəndindədir. Qaraqoyunlu əmirlərindən Əmir Səədin oğlu
Pir Hüseyn tərəfindən atasının məzarı
üzərində ailə türbəsi kimi 1413-cü ildə
inşa etdirilmişdir. Məqbərə hazırda
“türkmən əmirləri ailəsinə məxsus
mavzoley” adı altında qorunan tarixi
abidələr siyahısına daxil edilmişdir.
Cəfərabad kəndinin adı isə 1946-cı
ildə dəyişdirilərək Arqavand adlandırılmışdır
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Göyçə
qətliamı
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GÖYÇƏ QƏTLĠAMI
Errnəni xisləti, xəyanəti, vəhşiliyi barədə dünyanın bir sıra
görkəmli adamları, sərkərdələri, dövlət, elm və incəsənət xadimləri inkaredilməz fikirlər söyləmişlər. Qərbi Azərbaycan
torpaqlarının azərbaycanlılardan etnik təmizlənməsi, tarixi ərazilərimizin işğalı, yüz minlərlə insanın məşəqqətli qaçqınlıq və
məcburi köçkünlük həyatı, terrorçuluq və separatçılıqla bağlı
xalqımızın keçirdiyi yaşantılar bu fikirlərin böyük həqiqətlərə
söykəndiyini bir daha təsdiq edir. Bizim qarşımızda isə həm bu
fikirlərin müəlliflərinə, həm də erməni vəhşiliyinə qarşı mübarizə aparmış xalqımızın qəhrəman oğullarına rəhmət oxumaq
və bir də... bir də nəticə çıxarmaq üçün yaşadığımız tarixi dönə-dönə vərəqləmək, unutmamaq, baş verənləri gələcək nəsillərə çatdırmaq kimi mühüm vəzifə durur.

Bu tarix məşəqqətlərlə yanaşı, həm də şanlı mübarizə səhifələri ilə zəngindir...
...1918-ci ilin yazında havadarları tərəfindən təpədən-dırnağa qədər silahlandırılmış, döyüşlərə əvvəlcədən lazımı tədarük görmüş daşnaklar Göyçə mahalının cənub-şərq istıqamətində azərbaycanlıları qırmağa, kəndləri yandırmağa başlayırlar.
Kəvər və Qaranlıq (Kamo və Martuni) ərazisində canlarını qur176
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tarmağa çalışan əhali Ağmağan yaylaqlarına doğru yön çevirir.
Erməni cəlladlarının əlindən birtəhər xilas olub qaçanları isə
gözlənilmədən başlayan qar-boran yollarda məhv edir.
Məşhur Aşıq Əsəd bu hadisəni belə təsvir edir:
Ey ilahi, harda qaldı,
Səmti, sorağı Göyçənin
Haq nəzərin bizdən əydi,
Döndü varağı Göyçənin.
Zülm ilə talan oldu,
Qalmadı sağı Göyçənin.
Çəkilibdi sinəm üstə,
Dağ üstə dağı Göyçənin.
Ingilisdən qoşun gəldi,
Top vurdu, tufan elədi,
Hərə düşdü bir diyara,
Kim-kimə güman elədi.
İlahidən əmr olundu,
Dağları boran elədi.
Südəmər körpələri,
Oy Allah, aman elədi.
Görməmişdi belə dağı,
Söndü çırağı Göyçənin.
Daşnaklar Göyçə mahalının cənub-şərqini viran qoyduqdan
sonra payıza yaxın Basarkeçərə dogru hərəkət etməyə başlayırlar.
Abutalıb oğlu Cavadın başçılığı ilə Cil, Ardanış, Ağbulaq,
Toxluca, Babacan, Pəmbək, Hacı Qərib və başqa kəndlərin əli
silah tutan adamları Basarkeçər ətrafındakı kəndlərin camaatına
kömək etmək məqsədilə bu istiqamətdə irəliləyirlər. 200 nəfərlik dəstəni Böyük Məzrə kəndində Məşədi İsa qarşılayır. Bura
toplaşan əhali doğma kəndlərinin müdafiəsi üçün böyük mütə177
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şəkkillik nümayiş etdirir. Abutalıb oğlu Cavad bildirir ki, biz
bu gecə Daşkənddə olmalıyıq. Razılaşmaya görə, səhər Məşədi
Isanın başçılığı ilə ətraf kəndlərin camaatı da köməyə gəlir. Daşkənd, Qoşa Bulaq, Məzrə istiqamətində döyüş xətti seçilir. Səhər
tezdən Basarkeçər istiqamətində daşnaklara qarşı hücum başlayır. Döyüş çox ciddi şəkil alır. Daşnaklar təsəvvür etməzdilər ki,
belə bir qüvvətli dəstə ilə qarşılaşmalı olacaqlar. Ona görə də bu
döyüşdə tab gətirə bilməyib Qaranlıq-Kəvər istiqamətində mövqelərini itirərək geri çəkilirlər. Çaxırlı, Qızıl Vəng, Yarpızlı, Zağalı, Alçalı və başqa bir neçə azərbaycanlı kəndləri quldurlardan
azad edilir. Daşnaklar xeyli itki verərək qaçmağa üz qoyurlar.
Çoxlu hərbi sursat və vəsait qənimət götürülür.
Həmin döyüşlərin iştirakçılarından olan Xələfli Əli o günləri belə xatırlayırdı: Dəstədə möhkəm nizam-intizam yaradılmışdı. Döyüşlərin qızğın çağında bir gün səhərə yaxın Möyləoğlu Şəmil gilə getdim. Böyük oğlu Xalıqverdi evdə idi. Dedi
ki, Əli əmi, evimizdə iki təhnə təzə bişmiş çörək var. Ailəmiz
dağ damındadır. Dədəm erməninin qabağındadır.

Mən bu çörəklərdən götürüb tez döyüş xəttinə qayıtdım.
Hələ işıqlaşmamışdı. Yolüstü at tövləsinə, atımıza baş çəkməyə
döndüm. Cavad, Mirismayıl ağa, Məşədi Seyid Əli ağa, Qara178
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qoyunludan Seyid Cəfər döyüş haqda söhbət edir və bir parça
köhnə, qurumuş çörək yeyirdilər. Mən zarafatyana dedim: «Nə
olub, köhnə çörək niyə yeyirsiniz?” Çörəklərdən verdim onlara. Tez döyüş xəttinə çatdım. Başçının əmrini gözləyirdik. Bu
zaman Möyləoğlu Şamil məni adamların içindən kənara çəkdi
və bildirdi ki, gecə Cavad səngəri yoxlayanda əmim oğlu Bayramı yatmış görüb, onun güllələnməsinə əmr verib. Gör neynəyirsən, əlac cənə qalıb.
Cavada yaxınlaşıb, xahiş etdim ki, bu dəfə Bayramı bağışlasın. Onun sifəti dəyişdi, tərs-tərs üzümə baxdı. Geri çəkilmək
istədim. Əli ilə işarə eləyib məni yaxına çağırdı və soruşdu:
«Kimdir bu adam?» Dedim: «Bayaqkı çörəyi bunların evindən
gətirmişdim».
Daşnakların bu istiqamətdə məğlubiyyəti, qışın düşməsı bizimkilərdə arxayınlıq yaratdı. Artıq işi bitmiş hesab edib hamı
öz kəndinə qayıtdı. Ancaq Məşədi İsa, Cavad, digər nüfuzlu
adamlar məsləhətləşdilər ki, gələcəyə hazırlıq üçün qonşu Kəlbəcər, Şəmkir, Gəncə, Tovuz və s. rayonlardan silah və sursat
tədarük görülməlidir. Çünki Quzey Göyçədəki faciələr bizə
dərs olmalı idi.
Daşnaklar 1919-cu ilin qışında yaranmış sakitlikdən istifadə edərək Basarkeçərdə cəmləşməyə başlayırlar. Hətta, özlərini
hökumət nümayəndəsi kimi qələmə verərək, azərbaycanlı
kəndlilərdən vergi adı altında ərzaq toplamağa başlayırlar.
1919-cu ilin fevralında Sulikovun başçılığı ilə Zod kəndinə gələn daşnak dəstəsi Məşədi İsa, Hacı Rəhim, Məşədi Qasım və
başqalarının təşkilatçılığı ilə məhv edilir. Bu döyüşlərdə Zodlu
Kor Hümmət, Cavoy, Molla Həşim, Pullu Abbas, Mehralı oğlu
Məhəmməd, Əkbər oğlu Həsən, Qaraqoyunludan Kalvayı Cəfər, Aşıq Ələsgərin oğlu Bəşir, Dəli Bayram və başqaları xüsusilə fərqlənirlər.
Sursat və s. tədarükü üçün qışda Azərbaycana getmiş Səməd ağa ilə Aşıq Nəcəf 1919-cu ilin aprelində Göyçəyə qayıdırlar. Ermənilərin sülh təklifini müzakirə etmək üçün Şişqayaya
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Kor Tanrıverdinin evinə toplaşırlar. Abutalıb oğlu Cavad öz dəstəsinin üzvlərindən Tağı oğlu Əli, Dərzi Murad, Kor Qara, Xələfli Əli, Dəli Yəhya, Topal Qulu ilə birlikdə həmin danışıqda iştirak edir. Barışığa getməyə razı olmur. Səməd ağa isə qışı başa
vurmaq üçün müvəqqəti də olsa barışıq əldə etməyə üstünlük verir. Həm də bildirir ki, o tay Göyçəni gözünüzün qabağına gətirin. Daşnak qırğınından qaçıb canını qurtaran əhalini Ağmağan
dağlarında yazın qar-boranı qırıb.
Cavad öz dəstəsi ilə Cilə qayıdır,
Səməd ağa isə 11 nəfərlik dəstəsi ilə
(Nəcəf, Kor Tanrıverdi, Səməd ağanın
2 qohumu, Şişqayadan Allahverənin
oğlu Məhərrəm, Bala Məzrədən Mustafa oğlu Saleh (qardaşı Mustafa oğlu
Vəzir imtina edir, getmir) Basarkeçərə
gedir. Basarkeçərə çatan kimi Səməd
ağanın dəstəsini qırırlar.
Ermənilər Aşıq Nəcəfə bir həftə
işgəncə verdikdən sonra onun kürəyinə qaynar samovar bağlayıb məşəqqətlə qətlə yetirirlər. Aşıq Nəcəfın basdı- DaĢkəndli AĢıq Nəcəf
rıldığı yer bəlli olsa da, sovet hakimiyyəti illərində onun qəbrinin üstünü götürmək, xatirəsini əbədiləşdirmək mümkün olmadı. Ikili mövqe tutan imperiya nökərləri uydurma erməni qırğınına aid yüzlərlə abidə ucaltmağa,
onu dünyaya təbliğ etmək kimi saxta əməllərə vasitəçilik etdikləri halda, təkcə Qərbi Azərbaycan mahallarında iki minə yaxın
dağıdılmış kənd və şəhərlərın və onların sakinlərinin aqibəti
haqda bir kəlmə də olsun, yazmağa imkan verməmişdilər. Bu
vəhşiliyi dilinə gətirə biləcək adamlar isə xalq düşməni kimi ən
ağır cəzaya məhkum olunurdular.
Aşıq Nəcəf ermənilərin əlində olanda yazdığı bir neçə şeirini Bəyazidli əsir Kalvayı Rəhimin (onun arvad-uşaqları da
əsirlikdə imiş) vasitəsilə dostlarına çatdıra bilmişdi. Həmin şeirlərdən birini sizə təqdim edirəm:
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Kalvayı Rəhim, Aşıq Əsədə deginən,
Qoy mənim qayğıma qalsın, ağlasın.
Ağır məclislərdə, dost yığnağında,
Həmişə yadına salsın, ağlasın.
Özüm yaxındayam, qəlbim uzaqda,
Fələk mənə sitəm etdi bu vaxtda,
Gəncədə, Şəmkirdə, Tovuz, Qazaxda,
Yaralı “Dilqəmi” çalsın, ağlasın.
Daşnak qış eylədi bahar-yazımı,
Eşidən ağlayır xoş avazımı,
Sinəsi sədəfli telli sazımı,
Ələsə deyin ki, çalsın, ağlasın.
Ismayılı, Gülüstanı görmədim,
Şəmsəddini, Şəmistanı görmədim,
Mikayılı, həm Aslanı görmədim,
Abuzər boş yurduma gəlsin, ağlasın.
Daşqın selə düşüb, daşıb gedirəm,
Gün kimi dağlardan aşıb gedirəm,
Göyçə ilə vidalaşıb gedirəm,
Istəyən dost vida alsın, ağlasın.
Köhlən at belində gəzdiyim dağlar,
Çəninə, çiskininə dözdüyüm dağlar,
Nəcəfəm, əlimi üzdüyüm dağlar,
Laləsi, tər çiçəyi solsun, ağlasın.
Daşnaklar 1919-cu ilin aprelində Abbasqulu bəy Şadlinskinin bacısı oğlu, Göyçə mahalında qırğınlar törədən daşnaklara
qarşı amansız mübarizlərdən biri Zodlu Səməd ağanı və onun
ətrafına toplanan adamları güllələdikdən sonra həmin gün azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə yardım paylamaq adı ilə quldur
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dəstələri göndərir, silahsiz adamları bir yerə toplayıb vəhşiliklə
qətlə yetirirlər. Şişqaya, Bala Məzrə və digər kəndlərin hər birində 1000-ə qədər adamı iri tövlələrə yığır, diri-diri od vururlar. Bəzi kəndlərdə isə insanları quyulara doldurub üstlərindən
daş tökürlər.
Daşnak quldur dəstəsinin başçısı Vahram yazırdı: "Mən türk
əhalisinə Basarkeçərdə heç nəyə fərq qoymadan olmazın divan
tutdum. Axı bu itləri qırmaq üçün ən yaxşı vasitə odur ki, hər bir
döyüşdən sonra sağ qalanları yığışdırıb, diri-diri quyulara doldurub, üstündən də ağır daşlar qoyasan. Mən eləcə də etdim. Bütün
kişiləri, qadınları və uşaqları diri-diri quyulayaraq onlarla birdəfəlik qurtardım” (“Revolyusion” jurnalı, sayı 2-3, 1936-cı il).
Daşnakların
Basarkeçərin
kəndlərində törətdikləri vəhşiliklər
barədə xəbər ildırım sürəti ilə Güney Göyçəyə yayılır. Abutalıb oğlu Cavad kəndlərin əli silah tutanları ilə birlikdə əvvəlcə Şişqaya və
Hacıqərib kəndləri arasında döyüş
istehkamları qurur. Lakin sonra
ərazinin müdafiə üçün əlverişsiz
olduğunu nəzərə alaraq istehkamları Hacıqərib və Dərə kəndləri
arasındakı dağ silsiləsinə dəyişir.
Yaxşı silahlanmış ermənilər Abbasqulu bəy ġadlinski
isə toplardan daha çox istifadə edərək əhali arasında vahimə yaradırlar. Cavad daşnakların qüvvəsini və mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirərək əhalini qırğından xilas etmək üçün müvəqqəti olaraq Gədəbəyə köçürülməsi barədə əmr verir. 1919-cu ilin aprel-may aylarında əhalinin əksəriyyəti Qaraqoyunlu dərəsi də daxil olmaqla, dağ yolu
ilə Gədəbəyə, daha təhlükəsiz yerlərə köçürülür.
Əhali kəndləri tərk etdikdən sonra daşnaklar öz qərargahlarını Cil kəndində yerləşdirirlər. Bu kənd çox əlverişli strateji
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mövqeyə malik idi. Bu məqsədlə Cili əldən vermək olmazdı.
Ona görə də daşnaklara qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün
əlavə tədbirlər görmək lazım gəlirdi.
Gədəbəydən Yaqublu Mustafa ağa, Seyid Abuzər, Məşədi
Ələsgər, Qurd İsmayıl, Kalvayı Mansır kimi cəsur oğullar ermənilərə hər yerdə müqavimət göstərirdilər.
Daşnakların Cildə yerləşdirilmiş hərbi düşərgəsini məhv
etmək üçün Cavad və Mustafa ağa dəqiq kəşfiyyat işi aparırlar.
Düşmənin Çəlvərli yüksəkliyindəki müşahidə məntəqəsi daim
nəzarətdə saxlanılır, Gədəbəylə Göyçə arasındakı Qatar qayadan müntəzəm müşahidə edilirdi.
Dəli Söyün və Mansırlı Məhərrəmin əldə etdikləri məlumata görə, ermənilərin gecələr səngərdə qalmadıqları, kəndə enmələri dəqiqləşdirilir. Gecə ikən Çəlvərli, Danauçan, Suludərə,
Yemşənli və Təpə istiqamətində qövsi xətt üzrə hər birində iki
tüfəngli olan üç atəş nöqtəsi, biri pulemyot və hərəsində dörd
tüfənglidən ibarət doqquz atəş nöqtəsi yaradılır. Pulemyotun
arxasında isə Yaqublu Mustafa ağa özü dayanır.
Səhər tezdən dörd erməni səngərə tərəf qalxır. Sərrast açılan güllə ilə onlardan ikisi öldürülür, ikisi isə təslim olur və bildirirlər ki, biz bir güllə ilə təhlükə olduğunu, ikinci güllə ilə isə
təhlükənin daha ciddi oldugunu bildirməli idik.
Daşnaklar ikinci güllə səsini eşidib Çəlvərliyə tərəf qalxmağa başlayırlar. Dəstənin qabağı birinci atəş nöqtəsinə (səngərə) çatdıqda ermənilər birinci nöqtədən atəşə tutulurlar və itki verərək aşağıya doğru çəkilməyə başlayırlar. Bu zaman növbəti atəş nöqtələrindən bir-birinin ardınca atəş açmağa başlayırlar. Nəhayət, dəstənin əsas gücü pulemyotun tuşuna çatdıqda
pulemyot işə salınır.
Vahiməyə düşən daşnak ordusu "Bu türk əsgərlərinin işidir." - deyərək qaçmağa başlayırlar. Sağ tərəf açıqlıq olduğu
üçün o tərəfə qaçmaq təhlükəli idi. Odur ki, ermənilər qövsi
xətt boyunca qaçmağa başlayırlar. Həmin xətt üzrə əvvəlcədən
yerləşdirilmiş silahlarla daşnakların hamısı məhv edilir.
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Mustafa aga Gədəbəyin Şəkərbəyli kəndindən, Yaqublu
tayfasından idi. Arvadı Güllü xanım isə Göyçə mahalının Qaraymanlı kəndindən məşhur Məşədi İsanın qızı idi. Ermənilərin
qənimi olan Mustafa ağa 1930-cu ildə bolşevik xəfiyyəsinin
verdiyi məlumat əsasında erməni zabiti tərəfindən Gədəbəydə
həbs edilir, əl-qolu bağlanılaraq Dəllərə, oradan da gedər-gəlməzə göndərilir.
Daşnakların ikinci qərargahı Ardanış kəndı ərazısində Topaşan keçidindəki Atağılında yerləşirdi. Topaşan olduqca əhəmiyyətli bir nöqtə idi və burada lövbər salmış daşnakların
məhv edilməsi vacib idi. Bu işdə Məşədi Hümmətin və Hacı
Zellavdı oğlu İsmeyilin başçılıq etdikləri dəstələr xüsusi şücaət
göstərmişdilər.
O dövrdə Qərbi Azərbaycanın hər elində, oymağında daşnaklara qarşı mübarizədə işindən-gücündən, peşəsindən, məşğuliyyətindən asılı olmayaraq, hər bir kəs öz bacarığı, imkanı
çatdığı qədər iştirak edirdi. Aşıq Ələsgər Topaşan aşırımının
əhəmiyyətini delə tərənnüm edirdi:
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Bir tərəfin Çəmbərəkdi,
Görənin həvəsi gəlir.
Topaşandan qəflən işlər,
Gəncənin meyvəsi gəlir.
Istanbulun al qumaşı,
Bağdadın xurması gəlir.
Oxuyur türfə gözəllər,
Kəklik kimi səsi gəlir.
Arxan dənizə söykənib
Kürdü ayağın Şahdağı.
Daşnaklara qarşı sinə gərən kişilərdən biri də Ardanışlı
Məşədi Hümmət olub. 30-cu illərin əvvələrində milis rəisi
(daşnak) onu həbs etmək üçün Ardanışa gəlir, lakin, o özü bu
kənddə öldürülür. Məşədi Hümmət isə qaçaq düşür, təqibdən
yayınmaq üçün Xınna dərəsində daldalanmalı olur. Lakin, bir
müddətdən sonra ermənilərin ələ aldıqları bir yerli sakin tərəfindən qətlə yetirilir.
Ardanış kəndindən olan Hacı Qulu kişi gedib Xınna meşələrində onun qəbrini tapır və doğma Ardanış kəndinə gətirib
burada dəfn etmək istəyir. Bunu duyan daşnaklar Hacı Qulunu
bir bəhanə ilə həbs edib Kəvər türməsinə atırlar.
Cil və Ardanış kəndləri azad edildikdən sonra daşnakların
Şişqaya və Hacıqərib arasında yerləşən üçüncü qərargahı üzərinə hücuma keçilir. Abutalıb oğlu Cavad və əvvəllər çar ordusunun zabiti olan Seyid Abuzərin başçılıq etdiyi dəstə daşnakların
80 nəfərlik dəstəsini məhv edir.
Beləliklə, Göyçənin güney tərəfi daşnaklardan tamamilə təmizlənir və doğma yerlərini tərk etmiş əhalinin bir qismi1919cu ilin sentyabırından sonra öz doğma ocaqlarına qayıtmağa
başlayırlar.
İstərdim ki, indiki cavanlarımız və gələcək nəsillər XX əsrin əvvəllərində Göyçədə, eləcə də Qərbi Azərbaycanın bütün
mahallarında erməni daşnaklarına qarşı mərdliklə vuruşmuş, öz
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ata-baba yurdlarını qoruyub saxlaya bilmiş cəşur igidlərimizi
unutmasınlar, onların yenilməz qeyrətlərini özlərinə örnək kimi
qəbul etsinlər.
Təəssüflər olsun ki, xalqımızın daşnak qaniçənlərinə qarşı
apardığı azadlıq mübarizəsində cəsarət göstərən igidlərimizin
əksəriyyəti çar imperiyasının xələfi olan bolşevik rejimi tərəfindən müxtəlif bəhanələrlə qətlə yetirilmişdir.
Sonralar Abbasqulu bəy Şadlinskinin, Məşədı İsanın, Cilli
Cavadın, Ardanışlı Məşədi Hümmətin, Toxlucalı Topal Orucun, Cilli Kalvayı Qurbanın, Babacanlı Məşədi Əlinin və s. onlarla say-seçmə oğullarımızın güllələnmələri və ya da 1937-ci
illərdə minlərlə günahsız insanın Sibirə sürgün edilmələri daşnakların Qərbi Azərbaycanda əvvəlcədən planlaşdırdıqları cinayətlərin davamı idi.
Azərbaycan xalqına qarşı aparılan bu cinayət hazırda da
davam etdirilir. Dağlıq Qarabağın və əlavə yeddi rayonun işğalı bunu bir daha təsdiq edir.
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GÖYÇƏ FƏDAĠLƏRĠNDƏN BĠRĠ
Göyçə mahalında adlı-sanlı, Vətən təəssübü çəkən kişilər olub. Bizim
qonşu Ardanış kəndindən Hacı Qulu
və Məşədi Hümmət kimi türk boylu,
türk soylu, cah-cəlallı, xanimanlı, qızıl kəlamlı, Qaçaq Kərəm qeyrətli kişilər olub Göyçədə.
Həm Hacı Qulu, həm də Məşədi
Hümmət Göyçə mahalının, eləcə də,
vətənimizin digər qərb bölgələrinin
erməni daşnaklarından qorunmasında
ArdanıĢlı
misilsiz hünərlər göstəriblər. 1930-cu
Hacı Qulu
illərdə kommunist rejiminin mərkəzi
aparatlarındaözlərinə yuva salmış erməni millətçiləri, daşnak ünsürləri “xalq düşmənləri”nə, “qolçomaq”lara qarşı mübarizə adları altında bu qeyrətli kişiləri
məhv etməyə çalışmışlar. Hacı Hümmət daşnak-kommunist təqiblərindən ehtiyat edərək Xınna dərəsinin meşələrinə sığınır.
Lakin, hiyləgər ermənilər onu tapıb (əlbəttə ki, sapı özümüzdən
olan baltaların köməyi ilə) qətlə yetirə bilirlər .
Deyilənlərə görə, Xınna dərəsinin camaatı Hacı Hümməti
Köhnə qala deyilən yerdə meşədə dəfn edirlər. Bu xəbəri eşidən
Hacı Qulu Xınna dərəsinə gəlir, deyilən meşədə Məşədi Hümmətin qəbrini tapır. Onun qəbri üstündə diz çökərək kövrəlir və
bu sözləri deyir:
– Məşədi Hümmət, mən sənin qəbrini bu meşədə tənha
qoymaram. Səni öz ata-baba torpağımızda dəfn edəcəyəm. O,
bu məqsədlə hazırlıq işləri görmək üçün Ardanışa qayıdır. Lakin, “özümüzdən olan”ların köməyi ilə Hacı Qulunun Xınna
dərəsinə səfəri və səfərin məqsədi ilə bağlı məlumatlar Ardanışa Hacı Quludan qabaq gəlib çatır. Bolşevik donuna bürünmüş
daşnaklar Hacı Qulunu Ardanışa çatan kimi həbs edib türməyə
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salırlar. Ağsaqqallardan eşitmişəm ki, daşnaklar Hacı Qulunun
güllələnməsi haqqında saxta sənədlər əsasında hökm çıxarmış
və onu da güllələmişlər.
Məşədi Hümmətin qəbri isə elə o vaxtdan həmin meşədə
tənha qalmışdır. Düşünürəm ki, Məşədi Hümmətin qəbrinin
Göyçəyə aparılması mümkün olmadığı üçün (hələlik), onun
qəbrinin tapılıb abadlaşdırılması və meşənin qoynunda abidəsinin ucaldılması gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunması işində misilsiz rol oynaya bilər.
Hacı Qulunun kiçik oğlu Hüseyn
hazırda Bakıda yaşayır. O da atası kimi vətənini, xalqını sevən, müdrik bir
insandır. Həyatını Azərbaycan aşıq
folklorunun tədqiqinə və toplanılmasına, gənc nəslə çatdırılmasına həsr
edib. Onun evi aşıq folkloru muzeyinə,
saz-söz sənəti vurğunlarının ziyarətgahına çevrilmişdir.
Atalar deyib ki, ot kökü üstə bitər.
Hacı Qulunun nəvəsi – Hacıyev Əli
Hacıyev Əli
babası kimi xalqı, vətəni üçün gərəkli
adam olmuşdur. Uzun müddət hüquqmühafizə orqanlarında çalışmış, haqqın, ədalətin keşiyində
dayanmışdır.
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1941-1945-CĠ ĠL MÜHARĠBƏSĠNĠN CĠLLĠ
QURBANLARI
Böyük Vətən müharibəsindən geri dönməyən
Cillilər
1. Abbasov Bəxtiyar Vəli oğlu
2. Abbasov Əli Hüseyn oğlu
3. Adıgözəlov İslam Yusif oğlu
4. İsmayılov Vedi Cəlil oğlu
5. İsmayılov Fərxad Bayram oğlu
6. Mansırov İslam Mazan oğlu
7. Mansırov Məcid Mazan oğlu
8. Mansırov Məhərrəm Mazan oğlu
9. Mansırov Həmid Mazan oğlu
10. Əlirzayev Heybər
11. Hüseynov Hümbət Əli oğlu
12. Hüseynov Abbas Binnət oğlu
13. Hüseynov Məhəmməd Hüseyn oğlu
14. Hüseynov Məhərrəm Cavad oğlu
15. Hüseynov Məsim Cavad oğlu
16. Hüseynov Qasım Cavad oğlu
17. Hüseynov Vəli Cavad oğlu
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18. Kazimov Əhməd Qafar oğlu
19. Kazımov Məhəmməd Qafar oğlu
20. Mürsəlov Mürsəl Abbasəli oğlu
21. Qurbanov Namaz Şəmil oğlu
22. Məmmədov Müzəffər Yunis oğlu
23. Quliyev Murad Mustafa oğlu
24. Sarıyev Salman Cabbar oğlu
25. Quliyev Həmid Mazan oğlu
26. Abdıyev Hüseyn Həsən oğlu
27. Rəhimov Əskər İskəndər oğlu
28. Hüseynov Vəli Məhərrəm oğlu
29. Hüseynov Məcid Qurban oğlu
30. Hüseynov Əhməd Qulməmməd oğlu
31. Rəhimov İmran Məhərrəm oğlu
32. Rəhimov Mədəd Elləz oğlu
33. Vəliyev İskəndər Cəlil oğlu
34. Vəliyev İsmayıl Cəlil oğlu
35. Hüseynov Müseyib Oruc oğlu
36. Hüseynov Hüseyn Oruc oğlu
37. Rüstəmov Rustam Əli oğlu
38. Rüstəmov Cahankar Əli oğlu
39. Rüstəmov Bəhrəm Əli oğlu
40. İsmayılov Abbasəli Zaman oğlu
41. Ələkbərov Hüseyn Alı oğlu
42. Ələkbərov İsmayıl Alı oğlu
43. Cavadov Musa Qasım oğlu
44. Məmmədov Məhərrəm Əli oğlu
45. Həsənov Qurban Albaba oğlu
46. Həsənov Məhərrəm Albaba oğlu
47. Həsənov Nədir İbrahim oğlu
48. Həsənov Qoşunalı İbrahim oğlu
49. İsmayılov İsa Fətəli oğlu
50. Məmmədov Qulu Hüseyn oğlu
51. Rüstəmov Məhərrəm Musa oğlu
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52. Rüstəmov Qənbər Musa oğlu
53. Ələskərov Cəlil Camal oğlu
54. Əhmədov Həmid Qurban oğlu
55. Əhmədov Hüseyn Qurban oğlu
56. Həsənov Məhəmmədəli Abbas oğlu
57. Həsənov Əmiraslan Abbas oğlu
58. İmranov Yunis Səməd oğlu
59. Əhmədov Allahverdi Məhərrəm oğlu
60. Əhmədov Allahverən Məhərrəm oğlu
61. Əhmədov Sarı Məhərrəm oğlu
62. Talıbov Taptıq Cavad oğlu
63. Abbasov İbad Murad oğlu
64. Sadıqov Məhərrəm İskəndər oğlu
65. Salmanov Oruc Kazım oğlu
66. Süleymanov Məhərrəm Həsən oğlu
67. Süleymanov Cəmil Həsən oğlu
68. Abbasov Əli İsmayıl oğlu
69. Əliyev Qəşəm Kərim oğlu
70. İbrahimov Həmzə Həmzə oğlu
71. Babayev Abbas Məhəmməd oğlu
72. Əsədov İsa Musa oğlu
73. Həsənov Zeynalabdı Hüseyn oğlu
74. Əsədov Allahverdi Nəsib oğlu
75. Məmmədov Əskər Bayram oğlu
76. Quluyev Şükür Əmrah oğlu
77. Süleymanov Tağı Qurban oğlu
78. Süleymanov Sarı Qurban oğlu
79. Namazov Həbib İsmayıl oğlu
80. Həsənov İsbi Rəhim oğlu
81. Tanrıverdiyev Oruc Həsən oğlu
82. Tanrıverdiyev Hüseyn Həsən oğlu
83. Nəsibov Əlim Məhəmməd oğlu
84. Nəsibov İsbəndiyar Məhəmməd oğlu
85. Zülfüqarov Məhəməd Namaz oğlu
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86. Allahverdiyev Məhəmməd Əli oğlu
87. Kərimov Kərim Səməd oğlu
88. Abbasov Abuzar Əhməd oğlu
89. İsaqov Hacı Zülfuqar oğlu
90. İsmayılov Pənah Mehdi oğlu
91. Hacıyev Cəfər Məmməd oğlu
92. Quliyev Oruc Məhəmməd oğlu
93. İsmayılov Bayram Qara oğlu
94. Kərimov Məhəmməd Kərim oğlu
95. Kərimov Oruc Kərim oğlu
96. Xudiyev Abbasqulu
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AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQĠLLĠYĠ
VƏ BÜTÖVLÜYÜ UĞRUNDA MÜBARĠZƏNĠN
CĠLLĠ ġƏHĠDLƏRĠ
Sadıqov Yusif Allahverdi oğlu
1964-cü ildə Cil kəndində doğulmuşdur.
1981-ci ildə Cil kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirib, Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1986-cı ildə Universiteti fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə Sovet ordusunun Bakı şəhərinə soxularaq öz xalqına qarşı törətdiyi qırğın zamanı
həlak olmuşdur. Sağ qolu Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Sadıqov Yusif Allahverdi oğluna "20
Yanvar Şəhidi" fəxri adı veilmişdir.
Zeynalabdıyev Mehbalı Məhərrəm oğlu
1974-cü il may ayının 27-də Cil kəndində
doğulmuşdur. 1992-ci ilin iyun ayında cəbhəyə çağırılmış, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli rayonları uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş, kəşfiyyatçı
kimi böyük şücaətlər göstərmişdir. Ağdamın
Əmirli kəndi ətrafında gedən döyüşdə kəşfiyyat tağımının komandiri kimi vuruşan Mehbalı
düşmənin xeyli canlı qüvvəsini, hərbi texnikasını məhv etmiş, döyüş yoldaşlarını xilas edərkən qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
1995-ci ildə ölümündən sonra "Azərbaycan bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir. Bakı
şəhərinin küçələrindən biri onun adını daşıyır.
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Mədətov Adil Xıdır oğlu
1972-ci il iyulun 15-də Cil kəndində doğulmuşdur. 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycanın
ermənilər tərəfindən etnik təmizlənməsi nəticəsində ailəsi ilə birlikdə Azərbaycana pənah
gətirmiş və İsmayıllı rayonunda məskunlaşmışdır. 1990-cı il mayın 13-də hərbi xidmət
keçmək üçün Sovet ordusu sıralarına çağırılmışdır. Qırğızıstanda və Qazaxıstanda xidmət
etmşdir. Ordudan tərxis olunduqdan sonra
1992-ci ilin yanvarında Azərbaycana qayıtmış, müvafiq təlim keçdikdən sonra iyun ayının 13-dən Milli Ordumuzda xidmətə başlamış, Kəlbəcər, Ağdam, Ağdərə, Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir.
1992-ci ildə Laçının Qoçaz kəndi uğrunda gedən təkrar döyüşlərdə həlak olmuşdur.
İsmayıllı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında
dəfn olunmuşdur.
Məhərrəmov Lətif Əmir oğlu
1973-cü il yanvar ayının 8-də Cildə anadan olmuşdur. 1980-ci ildə 1-ci sinfə getmiş,
orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət
Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1991-ci ilin noyabr-dekabr aylarında universitetin könüllülər dəstəsində müvafiq təlim
keçdikdən sonra cəbhəyə getmiş və 1992-ci
ilin yanvarından Tərtər rayonunda "Qurtuluş”
batalyonunun tərkibində vuruşmağa başlamışdır.1992-ci ilin mayında Marquşavan kəndi
uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə
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görə komandanlıq tərəfindən 15 günlük məzuniyyətlə mükafatlandırılmışdır. İyunun 12də yenidən cəbhəyə qayıtmış və iyunun 16-da
Çaylı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Samux rayonunun
Qarayeri qəsəbəsindəki Şəhidlər Xiyabanında
dəfn olunmuuşdur.
Həsənov Allahverdi Qurban oğlu
1960-cı ildə Cil kəndində doğulmuş,
1977-ci ildə orta məktəbi qurtararaq, göndərişlə Rostova işləməyə getmiş, 1979-1981-ci
illərdə Ukraynada hərbi xidmətdə olmuşdur.Hərbi xidmətdən sonra Xarkov Hərbi
Təyyarəçilər Məktəbinə daxil olmuş, lakin
ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq Vətənə dönmüş və 1984-cü ildə yenidən Xarkov Hərbi
məktəbinə qayıtmışdır.
Xarkov Hərbi Məktəbində təhsilini başa
vurduqdan sonra Gəncə şəhərində təyyarə
mexaniki işləməyə başlamışdır. Ermənistanın
ölkəmizə qarşı apardığı işğalçılq müharibəsinin şiddətinin artması Allahverdini könüllü
olaraq cəbhəyə getməyə məcbur edir. 1994-cü
il yanvarın 1-də Kəlbəcərin Yanşaq kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak
olmuşdur. Gəncənin Şəhidlər xiyabanında
dəfn olunmuşdur.

195

Abbas Vəfadağlı
Cəlilov RövĢən Məmməd oğlu
1974-cü il fevralın 22-də Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində anadan olmuşdur.
Saray qəsəbəsində ora təhsil almış və Bakı şəhərindəki 81 saylı Orta Texniki Peşə Məktəbində elektrik mantyoru ixtisasına yiyələnmişdir.
1993-cü il martın 29-da cəbhəyə yola
düşmüş, Füzuli şəhəri ətrafındakı strateji Üryantəpə yüksəkliyindəki döyüşlərdə özünü
mahir top nişançısı kimi tanıtdıra bilmişdir.
İyun ayının 21-də Ağdam ətrafında gedən
ağır döyüşərdə igidliklə həlak olmuşdur. Qəbri Saray kənd qəbristanlığındadır.
Mehdiyev Vahid Saleh oğlu
1975-ci ildə Cil kəndində doğulmuşdur.
1988-ci ildə ermənilər tərəfindən Qərbi Azərbaycanda həyata keçirilən sonuncu deportasiya zamanı Göyçəni tərk etmiş, valideynləri
ilə birlikdə Xanlar (indiki Göygöl) rayonunun
Mirzik (indiki Şəhriyar) kəndində məskunlaşmışdır. Orta təhsilini burada davam etdirmiş
və 1992-ci ildə Mirzik kənd orta məktəbini
bitirmişdir.
1993-cü il iyul ayında cəbhəyə yola düşür. 1994-cü il aprelin 24-də Tərtər rayonunun Səhləbad kəndi yaxınlığında gedən döyüşlərdə həlak olmuşdur.
Göygöl rayon mədəniyyət evi Vahidin
adını daşıyır.
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Ələkbərov Vüqar Abbas oğlu
1973-cü il aprelin 6-da Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Valideynləri Göyçə mahalının
Cil kəndindəndirlər. 1990-cı ildə Nərimanov
rayonundakı 45 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
1990-cı ilin qanlı Yanvar gecəsi Sovet
ordusunun və bu ordunun komuflyajı altında
gizlənmiş erməni millətçilərinin onun
xalqının başına gətirdiyi
müsibətləri öz
gözləri ilə görmüşdür. Vüqar həmin il Bakı
Maşınqayırma Texnikumuna daxil olmuşdur.
Samara vilayətinin Sızran şəhərində hərbi
xidmət keçmişdir.
Sovet ordusundan tərxis olunandan sonra
Vüqar 831-ci Ağcabədi batalyonunun tərkibində döyüşlərdə iştirak etməyə başlayır.
Xocavənd rayonunun Muğanlı, Kuropatkin,
Əmirallar kəndləri uğrunda gedən ağır
döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Ġsmayılov Əli Əhməd oğlu
1974-cü ildə Cil kəndində doğulmuşdur.
1981-ci ildə Cil kənd orta məktəbinin birinci
sinfinə getmiş, 1988-ci ildə isə hazırda Ermənistan adlanan ərazilərdən azərbaycanlıların
sonuncu deportasiyasının qurbanı kimi doğma məktəbindən və yurdundan didərgin düşmüş, min bir əziyyətdən sonra ailəsi ilə birlikdə Daşkəsən rayonunun Quşçu kəndində məskunlaşa bilmiş, orta məktəbi də burada bitirmişdir. Əli 1992-ci ildə ordu sıralarına çağırılmış, bir müddət Biləcəridə və Şəmkirdə
qulluq etmişdr. Həmin ilin dekabr ayında öz
təkidi ilə ön cəbhəyə dəyişdirilmiş, Füzuli ra197
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yonunun Balabəhmənli kəndində gedən döyüşlərdə fərqlənmişdir.
Əli dekabrın sonlarında bir neçə uğurlu
döyüş əməliyyatı keçirdikdən sonra qəfil düşmən gülləsinə tuş gəlmişdir. Müqəddəs Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Əhmədov Qurban Abbas oğlu.
1973-cü ildə Cil kəndində doğulmuşdur. 15
yaşı olanda ailəsi ilə birlikdə Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuiş və Bakı şəhərində
məskunlaşmışdır. Lakin, bu vaxt ailənin qarşılaşdığı ikinci bir problem onların onsuz da ağır
olan vəziyyətini daha da ağırlaşdırmışdır.
Respublikanımn o vaxtkı rəhbərliyi qaçqınları ermənilərdən satın aldıqları və ya öz evləri
ilə dəyişdirdikləri mənzillərdən zorla çıxarıb
Mənəş (Goranboy) kəndinə göndərirlər. Mənəşə köçdükləri ilk gündən ermənilərin kəndə
hücumu başlayır. Qurban bir neçə gün kəndin
müdafiəsində iştirak edir. Müdafiəsiz əhali
kəndi tərk etməyə məcbur qalır. Qurbangilin
ailəsi yenidən Bakıya qayıdır və yaşının az olmasına baxmayaraq, o, təkidlə cəbhəyə qaytarılmasına nail olur. 17 yaşlı əsgər az vaxt ərzində qorxmazlığı, cəsurluğu ilə ad çıxarır. Düşmənin üstünə güllədən tez çatırmış Qurban.
Bir dəfə ağır döyüşlərin birində düşmən
gülləsini öz üzərinə götürməkdə də yoldaşlarını qabaqlayırdı Qurban.
QEYD:
Bu
materialın
hazırlanmasında
www.cilliler.com sayt;ndan
istifadə edilmişdir. Müəllif
fürsətdən istifadə edərək, bu saytın yaradıcılarına dərin
minnətdarlığını bildirir və bu xeyirxah fəaliyyətlərində onlara
uğurlar diləyir.
198

Ulu Göyçəm

Sazlı-sözlü
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TOXUNULMAZ ABĠDƏMĠZ
Azərbaycan zəngin
və keşməkeşli tarixə malik bir ölkədir. Çox fatehlərin diqqətini çəkmiş,
çox ölkələrin maraqları
burada toqquşmuş, sirlisehrli olaylar baş vermişdir bu torpaqda. Vətən
oğulları mərdi-mərdanə
vuruşmuş, aqillər, dahilər qızıl kəlamlarını söyDədə Qorqud
ləmişlər bu yurdda. Babalarımız bu müqəddəs Ana Vətənlə yanaşı, bu haqsız dünyada
söz cəvahiratlarını, maddi-mənəvi abidələrimizi də bizə əmanət
qoyub getmişlər haqq dünyasına.
Aşıq Alı yurdumuzun qaimliyini, qədimliyini belə tərənnüm edir:
Çox fatehlər burdan salıb izini,
İsgəndərdən bəri sayım yüzünü.
Çox aqillər burda deyib sözünü,
Nə cah-cəlal, nə insanlar keçibdi.
Ölkəmizin yerləşdiyi məkan, bərəkətli torpaqlarımız, yeraltı-yerüstü sərvətlərimiz yadelli işğalçıların nəzər-diqqətini həmişə özünə cəlb etmişdir. Xüsusilə də son iki yüz ildə böyük
basqınlara məruz qalmış, Vətənimiz torpaqlarının bir hissəsini,
o cümlədən, bu torpaqlarda olan maddi-mənəvi abidələrimizi
də itirmişdir. Onların çoxu məhv edilmiş, tarixi toponimlərimiz, coğrafi adlarımız dəyişdirilmişdir. Düşmən bu abidələrin bir hissəsini isə saxtalaşdırmış, özününküləşdirmişdir.
Ancaq bu abidələr içərisində düşmənlərin dəyib-toxuna bil200
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mədikləri, daha dəqiq desək, müqəddəsliyinə və zənginliyinə,
möhtəşəmliyinə müdaxilə etməyi bacarmadıqları bir abidəmiz
də vardır - aşıq sənəti. Müxənnət qonşularımız nə qədər cəhd
göstərsələr də, bənzərsiz saz-aşıq sənətimizə, bu möhtəşəm mənəvi abidəmizə toxuna bilməmişlər.
Mərhum folklorşünas alim Mirəli Seyidov «Qaynaq-larımızın sirri” əsərində erməni musiqişünası Təhməzyanın saz-aşıq
sənətinin guya ermənilərə məxsus olması barədə uydurma iddialarını tutarlı əsaslarla ifşa etmişdir.
Ədəbiyyatşünas alim Yaşar Qarayevin təbirincə desək,
dünyanın heç bir xalqı Azərbaycan xalqının aşıq - folklor yaradıcılığı ilə müqayisəyə girə bilməmişdir.
Minillər boyu çətin, məşəqqətli yollar keçmiş saz-aşıq yaradıcılığının məhsulu olan yüzlərlə qəhrəmanlıq, məhəbbət və
vətənpərvərlik rəmzi kimi tanınan dastanlarımız bu gün də
məclislərimizə rövnəq verən folklor abidələrimiz kimi tarixin
sinəsinə öz qədimliyini elə həkk etmişdir ki, bu alınmaz qalaya
heç kəs toxuna bilmir. Onu nə kitab kimi yandırmaq, nə də qədim maddi abidələrimiz kimi söküb dağıtmaq mümkün olmamışdır. Daha doğrusu, onu mənimsəmək, özününküləşdirmək
üçün düşmənin səviyyəsi kifayət etməmişdir. Müdrik xalqımız
bu abidələri öz sifahi təfəkküründə qorumuş və nəsildən-nəslə
ötürmüşdür. Sazımız,sözümüz,
dastanlarımız bu gün də öz əlçatmazlığını, möhtəşəmliyini
qoruyub saxlaya bilir.
Aşıqlarımız
sinələrində
gəzdirdikləri sazımızla və yüzilliklər boyunca onunla qoşa
addımlamış balabanımızla zəngin və təkrarsız folklor dünyamızı yaşatmış, bu günümüzə
qədər gətirib çıxara bilmişlər.
AĢıq Ələsgər
Əlbəttə, bugünkü sazımız qə201
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dim sazımıza nisbətən xeyli təkmilləşmiş, inkişaf yolu keçmişdir. Saz çox zəngin və sirli bir musiqi alətidir. Sazın taleyi, tarixi, dinib-danısması doqquz rəqəmi ilə çox sıx bağlıdır. Bu
bağlılıq Aşıq Ələsgərlə Aşıq Nəsibin deyişməsində böyük ustalıqla izah edilir.
AĢıq Nəsib:
Oarşımda sərini nişanə qoyan,
Doqquz nədir, sənətindən de danış.
Neçə doqquz bir-birinə bağlıdır,
Doqquzunun qüdrətindən de danış.
AĢıq Ələsgər:
Al verim cavabın ay aşıq Nəsib,
Doqquzu bir yerdə sazdı qabaqda.
Doqquz aşıq doqquz simə bağlıdır,
Düzəlibdir xoş tarazdı qabaqda.
AĢıq Nəsib:
Doqquz neçə dildə edir söhbəti,
Neçə qardaş onu buraxmır qəti?
Doqquzunda nə görürsən hikməti,
Doqquzunun hikmətindən de danış.
AĢıq Ələsgər:
Doqquzu hər dildə edir söhbəti,
Qan qardaşı onu buraxmır qətı,
Doqquz qabırğası, doqquz pərdəsi,
Dindirəndə xoş avazdı qabaqda.
AĢıq Nəsib:
Doqquzu birləşib, seçib neçə yol,
Nəsib bu yolları eyləyib qəbul,
Neçəsı şah, vəzir, neçəsidir qul?
Doqquzunun xilqətindən de danış.
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AĢıq Ələsgər:
Doqquzu birləşib seçib üçcə yol,
Yetmiş iki havanı eyləyib qəbul,
Şah pərdə, şah vəzir, tazyanadı qul,
Ələsgərə edir nazdı, qabaqda.
Sazın doqquz qabırğadan ibarət olması vacibdir. Belə ki,
dörd cüt yan qabırğalar təxminən üz-üzə, doqquzuncu qabırğa
isə sinəyə paralel yerləşdirilir. Saz hələ lap qədimlərdən doqquz
pərdədən ibarət olub və bu tərtibat indi də qorunub saxlanılır.
Saz bu pərdələr əsasında köklənir. Köklər “Baş divani”,
“Təcnis” və “Şah” pərdələrə yuxarıdan I, II və IV pərdələrə
əsasən tənzimlənir. Saz üç tel sisteminə malikdir: bunlar zil,
dəm və bəm sistemlərdir. Bəzən sazın üç tel sistemini sazın üç
teldən ibarət olması kimi izah edənlər də tapılır. Əslində isə saz
üç zil, üç dəm və üç bəm simlərindən ibarət olur. Eyni zamanda, bu üç sistemin hər birinin hökmən üç teldən ibarət olması
da vacib deyil. Orta simlər iki, zil və bəm sistemlərin hər biri
isə üç teldən də ibarət ola bilər və bu sazın səslənməsinə çox
effektli təsir göstərir.
Simlərin sayına uyğun olaraq, sazın doqquz aşığı olur.Sazda doqquzların bir-biri ilə bağlılığı və bu bağlılıq əsasında 72
havanın ifa olunması obyektiv qanunauyğunluqdur. Bu həmçinin bir tarixi təkamül prosesidir. Yeni havacatların meydana
gəlməsi bu prosesin qanunauyğun davamıdır. Bu mənada saz
bir növ Mendeleyevin elementlər sisteminə bənzəyir.
Sazın təkamül tarixi onun sadəcə hansısa elementlər yığını
olmasını deyil, həmçinin, qanunauyğun və elmi əsaslara malik
bir sistem olmasını təsdiq edir. Sazda yeni havaların yaranması
və ya da köhnə havalara yeni güllərin əlavə edilməsi də, doqquzların qanunauyğunluğu əsasında baş verir və bu proses sözügedən qanunauyğunluğa heç bir xələl gətirmir. Saz çalmağı
öyrənmək istəyənlərin də ilk addımları bu doqquzların əxz olumasından başlayır.
203

Abbas Vəfadağlı
Saz köklənərkən üç pərdə,müvafıq olaraq, “Divani” özündən aşağı 5-ci pərdədə, “Təcnis” 6-cı pərdədə, “Şah” pərdədəki
kökləmə isə 8-ci pərdədə yoxlanılır. Aşığın səs gücü çatarsa, o
həmin havaları aşağı pərdələrdə də kökləyə və ifa edə bilər.
Həmçinin, aşıq həmin havaları təkrar yekunlaşdırarkən havaların oxunmasına uyğun olaraq ya aşağı pərdələrdə, ya da yuxarı
pərdələrdə təkrarlayır və nəhayət, bütün pərdələri sərbəst buraxaraq ifasını yekunlaşdırır.
Göyçə aşıq məktəbinin qocaman nümayəndələrindən Cilli
Aşıq Qasım, Aşıq Yunis, Aşıq Müseyib, Babacanlı Aşıq Qədir,
Ağbulaqlı Aşıq Məhərrəm, eləcə də aşıq elminə dərindən bələd
olan müdrik ağsaqqallarımızdan Xələfli Əli, Ağbulaqlı Məşədi
Məsim, Ardanışlı Məşədi İbrahim oğlu Bayramın söhbətlərindən eşitdiyim bir məsələyə də diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm.
Aşıq yaradıcılığı Azərbaycan folklorunun elə bir zəngin
xəzinəsidir ki, onun özünəməxsus əlamətləri və qanunları vardır. Yəni bu sistemin əsası sayılan 72 havanın əksəriyyəti zil və
pəs cütlüklərdən ibarətdir (Kərəmi və Koroğlu havalarının bəziləri müstəsnalıq təşkil edir).
“Baş müxəmməs”, “Ruhani” – “Orta müxəmməs”, “Qaytarma” – “Göyçə gözəlləməsi”, “Zarıncı”–“Cəlili”, “Sallama
gəraylı” – “Orta sarıtel” və başqa havalar müvafıq olaraq birbirlərinin oxşarları, əkizidirlər.
İzah üçün “Qaytarma” və “Göyçə
gözəlləməsi”nə nəzər yetirək. Bu havaların
hər ikisi “Təcnis” və “Şah”
pərdədən (II və
IV) başlanır. Sol
əl eyni pərdələrGöyçə aĢıqları. Çəmbərək, 1938-ci il.
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də hərəkət edir
və
sərbəstdir.
Sağ əl isə öz hərəkət tərzini dəyişdirir. Nəhayət, bunların zildə təkrarı (yəni
gülləri) doqquzuncu pərdəyə
qədər enir. Eyni
sayda, eyni ritmAĢıq Mirzə, AĢıq Hüseyn Bozalqanlı,
də
dəyişmələr
AĢıq Əsəd və Almərdanlı AĢıq Nəcəf
aparılır. Burada
“Qaytarma” zil, “Göyçə gözəlləməsi” isə pəs sayılır. Eyni ilə
“Sallama gəraylı” və “Orta sarıtel” havalarının hər ikisi eyni
pərdələrdə ifa olunur. “Sallama gəraylı” bu cütlüyün pəsi, “Orta sarıtel”zilidir. Saz havacatlarının nota köçürülməsində bu
qaydadan istifadə edilərsə, yaxşı nəticə əldə oluna bilər.
Saz ifaçılığının bu qaydasına istinad edərək, bir məsələnin
də üzərində dayanmaq istərdim. Ustad aşıqlar məclisi “Baş divani” ilə başlayır, “Baş müxəmməs”lə yekunlaşdırırdılar. Əgər
“Təcnis”lə başlayırdılarsa, “Orta müxəmməs”lə yekunlaşdırırdılar. Aşıq Əsəd, Aşıq Mirzə, Göyçəli Aşıq Qasım, Aşıq Yunis,
Aşıq Müseyib, Aşıq Qədir həmişə belə edərdilər, aşıq sənətinə
dərindən bələd olan Xələfli Əli də öz söhbətlərində bunun vacib olduğunu vurğulayardı. Həmin qayda ilə “Baş divani” “Baş müxəmməs”in, “Təcnis” - “Orta müxəmməs”in zil-pəs
oxşarlarıdır.
Aşıq folklorunun tədqiqi, qorunub saxlanılması ilə yanaşı
saz ifaçılığının da dərindən və köklü şəkildə öyrənilməsinə böyük ehtiyac vardır. Aşıq Əmrah Gülməmmədov, Aşıq Oruc
Nəsibov gözəl saz ifaçıları olublar. Aşıq Ədalət əvəzsiz ifaçıdır, saz havalarını onların qədimliyini, ənənəviliyini gözləməklə ifa edir. Ona görə də Ədalətin saz havaları və ustadyana oxu205
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ma tərzi aşıqduyarlara çox xoş gəlir.
Bir məsələ barədə də fikir mübadiləsi aparmaq faydalı ola
bilər. Son vaxtlar bəzən balabanı qarmonla əvəz edirlər. Balabandakı şirinlik sazın ruhuna çox yaxındır. Balabanın səsi sazın
və aşığın səsi ilə elə həmahəngdir və sanki onu tamamlayır.
Belə hesab edirik ki, balabanı qarmonla və ya başqa alətlə
əvəzləmək yüzillər boyunca formalaşmış, xalqımızın qanına,
iliyinə işləmiş bu müqəddəs sənətə xələl gətirir. Bir neçə il qabaq Aşıq Gültəkinin ifasını dinlədim. Onu qarmon müşayiət
edirdi. Şübhə etmirəm ki, belə bir şirin səsli, avazlı, havacatı,
ləmsi yerli-yerində olan gənc ifaçını balaban müşayiət etsəydi,
qədri-qiyməti dünyaya sığmazdı.
Bəzən isə məşhur saz ifaçıları saza yerli-yersiz pərdələr
əlavə edir, “sancaq” taxır və guya ki, saz havalarını “modernləşdirir” və bu barədə “fəxrlə” danışırlar da. Nəticədə nəyə nail
olmuşuq? Toylarımızda tappa-turupla müşayiət olunan “Yanıq
Kərəmi“, “Ruhani” döndərmələrinə, bir də bu tappa-turuplara
yerli-yersiz qol qaldırıb rəqs edənlər (“attanıb-düşən” desək,
daha dəqiq olar) ordusuna.
“Yanıq Kərəmi”yə oynayanları tənbeh edirlər ki, bu havaya oynamaq olmaz. Əslində isə “Yanıq Kərəmi”ni bu kökə salanları tənbeh etmək gərəkdir. Doğrudan da, klassik, köhnə
“Yanıq Kərəmi”yə qulaq asanda, orada oynamalı bir ruh hiss
etmirsən. Aşıq məclisi duymağı, bir-birindən seçməyi də bacarmalıdır. Ahıl məclislərində dastanlara və köhnə havacatlara üstünlük verilməlidir.
Keçmişdə aşıqlarırmz əksər hallarda yazıb-oxumağı bilməsələr də, zəngin aşıq folklor xəzinəsini yaddaşlarında saxlayırdılar və buna görə də savadlı şəxslər hesab olunurdular. Müasir
aşıqlarımızdan böyük məsuliyyət tələb olunur. Əvvəla, onlar
bu qədim xəzinənin mahir bilicisi olmalı, onu çox ustalıqla ifa
etməyi bacarmalı, havacatların düzgün ifasına əməl etməlidirlər. Şair Zəlimxan gözəl deyib:
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Kəmər də qurşayır, çəkmə də geyir,
Papağı başından on dəfə baha.
Keçmişi, bu günü bilməyən aşıq,
Görəsən nə üzlə gedir sabaha.
Bəzi aşıqlar deyirlər ki, indiki məclislərdə dastan dinləməyi xoşlamırlar. Əgər aşıq öz sənətini gözəl bilirsə, onu dinləyiciyə ustalıqla, yerli-yerində çatdırmağı bacarırsa, şübhəsiz ki,
dastanlara qulaq asmaq istəyənlər çox olar. Aşıq Hacı Bayramovun ifasında “Aşıq Alının Türkiyə səfəri” dastanını yadınıza salmaq istərdim. Çox şirin dastandır, dinləyici bu dastanı
böyük maraqla izləyir.
Əlinə saz götürüb çayxanalarda və ya başqa yerlərdə kimisə necə gəldi əyləndirənlər, xalqın əsrlərlə yaratdığı aşıq salnaməsinə laqeydlik göstərənlər aşıq adına ləkə gətirirlər.
Bəzi aşıqlar balabansız çıxış etməyə üstünlük verirlər. Zənnimizcə, bəzi havaların ifasından və audidoriyadan asılı olaraq,
bu fikirlə bağlı polemika aparmaq olar. Məsələn, bəzi məqamlarda sazı balabanın müşayəti olmadan dinləmək olur, ancaq
dastan məclisi balabanla daha şirin olur. Birlikdə uzun tarixi bir
vol keçmiş, sınaqlardan çıxaraq milyonlarla insanın qəlbinə,
ruhuna hakim kəsilmiş bu iki möcüzəni bir-birindən ayırmaq
ifaçılığın səmərəsini və təsirini xeyli aşağı salır.
Aşıq sənəti elə bir tərbiyə məktəbidir ki, bu məktəb sənətçilərdən eyni zamanda yüksək pedaqoji səriştə, məharət tələb
edir. Belə bir məqam da nəzərə alınmalıdır ki, minillər boyunca
xalqımızın milli-mənəvi tərbiyə işində ailə-məişət, məhəbbət,
vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, hətta yüksək islami dəyərlərin aşılanmasında aşıq sənətinin, aşıq məktəblərinin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Həm də bu proses qarşılıqlı şəkildə getmişdir.
İrəvan şeyxi Mir Məcid ağa ilə Aşıq Ələsgərin deyişməsində aşıq sənətinin inkişafında islami dəyərlərin də böyük rol oynadığı aydın hiss olunur.
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ġeyx Mir Məcid Ağa:
Bir məsciddə gördüm əcəb mötəbər,
Altı min altı yüz altmış altı dər,
Altmış pəncərədir, yüz on dörd minbər,
Otuz sütun üstündə davamı vardır.
AĢıq Ələsgər:
Altı min altı yüz altmış altı gül,
Yüz on dörd surədir Quran,yəqin bil.
Altmış nisbi, otuz cüzi müttəsil,
Doxsan min kəlmədə tamamı vardır.
Aşıq Ələsgəri dərk etməyən, onun şeirlərinin qiymətini,
xüsusi ilə də mədəniyyətimizin əsas istiqamətlərindən biri olan,
islami aspektdən dəyərləndirə bilməyən aşıq kamillik elmindən
hali ola bilməz.
Bir məsələyə də diqqəti cəlb etməyi vacib sayıram. Aşıq
musiqisini dinləməkdə hər bir mahalın özünəməxsus ənənələri
var. Şirvan aşıqlarının keçmiş ənənələri qoruyub saxlamaları,
geyimləri, davranışları çox xoşagələndir.
Şirvan aşıq məktəbinin yetirməsi aşıq Mahmud Ələsgəroğlunun ifa tərzi adamı heyran edirdi. Cavan yaşlarından
ustadlıq zirvəsinə qalxmağı bacaran aşığın səsindəki şirinlik,
məlahət, oxuyarkən səsini dolğun tənzimləmək bacarığı, mübaliğəsiz desək, insanın qanına,
ruhuna elə axırdı ki, dinləyici
sanki özünü unudur, onun səsinin, ifaçılığının sehrinə düşürdü.
Allah rəhmət eləsin, ömrünün çiçəkləndiyi, kamilləşdiyi,
bu möhtəşəm sənət aləmində
özünə layiqli yer tutduğu bir zamanda getdi dünyadan.
AĢıq Mahmud Ələsgəroğlu
Onun “Ömür bivəfalıq etmə208
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yəydi kaş” adlı kitabı islami dəyərlərin də həm ifaçılıq, həm də
yaradıcılıq baxımından aşıqlıq sənətinə müsbət təsiri ilə bağlı
fikirlərlə də zəngindir:
Olan günü ərşi-əla kəhkəşana büründü,
Yerdə, göydə neçə-neçə möcüzələr göründü,
Əyan oldu möminlərə, səndə hikmət dərindi.
Gəlişinlə yer üzünə ələndi nur peyğəmbərim.
(«Peyğəmbərim»)
Və yaxud:
Möminlərin dilindəsən əzbər adın qurbanı,
Bir qırpımda dolanırsan Düldülünlə dünyanı.
Olaydı kaş qulun Mahmud Ələsgəroğlu
Qəlbimdəsən gecə-gündüz qıl şəfayət, ya Əli.
(«Ya Əli»)
Aşıq Mahmud Ələsgəroğlunun oğlu aşıq Vüqar bu gözəl
sənətkarın bütün keyfiyyətlərini əxz etmişdir. Allah atasının səsindəki şirinliyi, məlahəti, ədəb-ərkanı, mədəniyyəti ondan da
əsirgəməmişdir. Hazırda Asıq Mahmud təsirində oxuyan xeyli
sayda gənclər yetişməkdədir.
Azərbaycan aşıq sənətinin müqəddəsliyi, unikallığı və inkişaf meylləri bir də onunla şərtləndirilir ki, el içində sayılan-seçilən, sevilən əksər aşıqların hər biri özünəməxsus bir məktəb
qoyub gedir həyatda.Bu məktəblər durduqca, özündə yaşından,
səsinin ucalığından, şirinliyindən, sinəyə-yatımlığından, məlhəmliyindən və yaxud da hansı dağların havasını udub, hansı
bulaqların suyunu içməsindən asılı olmayaraq (əlbəttə, bunların
da əhəmiyyəti vardır), öz davamçılarını tapırsa, onu yaradan
aşıqlar da yaşayır, unudulmurlar.
Belə aşıqlardan biri də Gədəbəyin Kərimli kəndindən aşıq
Əsgər olub. Xatırlayanların dediyinə görə, Aşıq Əsgər Gədəbəyin koroğluxan aşıqlarındandr. Onun “Koroğlu”sunu,
“Qaytarma”sını, “Qaraçı”sını özünəməxsus bir tərzdə ifa edər209
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miş Aşıq Əsgər.
Onun xarici görkəmi, səliqəsəhmanı ilə ifa etdiyi havalar, söylədiyi dastanların qəhrəmanlarını
təqdim eləmək tərzi (musiqi, söz,
hiss və s. vəhdəti) bir-birini elə tamamlayırmış ki, məclisdəkilər sanki “Ərzurumun burum-burum qar
gələn gədiklərini Kərəmlə birgə
aşar”, “qılınclarını siyirib Koroğlu
və onun dəliləri ilə birlikdə düşmən üstünə yeriyər”, ya da “çeşmə
başına gələn canları” oğrun-oğrun
aşiqlə birlikdə süzəllərmiş.
Aşıq Əsgər bu gün də qızı,
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi aşıq
Ulduzun, oğlu aşıq Hidayətin, nəAĢıq Əsgər
vələri Sədaqətin və Rövşənin ifaları ilə aşıqsevərlərin qəlblərində yaşayır.
Aşıq Ulduzla qızı Sədaqətin qoşa ifa etdikləri “Dilqəmi”nin sehri ilə “yara qonmuş könül quşunun meyl etsə də, bir
özgəsinə qonmayan”, “aşiqə yar olan, sınıq könlünə bar olan,
gecə-gündüz canını alanından özgəsinə can verə bilməyən aşiqin” ülvi məhəbbətinin,həyatının sonu, tamamı yox, Ulduz xanımla Sədaqət xanımın səslərinin sehri, sevən aşiqin ürək yanğısı ilə davamıdır.

AĢıq Ulduz

AĢıq Ulduz və
qızı Sədaqət xanım
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Yeri gəlmişkən, Gədəbəyin koroğluxan aşıqlarından olan
Aşıq Səyyad da Kərimli kəndindəndir. Aşıq Səyyad çox nəfəsli, ucasəsli və səsinin genişlik dərəcəsi çox yüksək olan aşıqlarımızdandır.
Gədəbəyin məşhur koroğluxan aşıqlarından biri də Aşıq Isfəndiyardır. Aşıq Isfəndiyar Gərgəri kəndindən Aşıq Ədilin oğludur və ilk ustadı da elə atası olub. O, atasının yanında bu sənətin incəliklərini öyrəndikdən sonra gənc aşıqlardan ibarət ansambl yaratmış və bu ansamblla ölkəmizin, o cümlədən bir sıra
xarici ölkələrin məşhur səhnələrində çıxışlar etmiş, Azərbaycan
aşıq sənətinin tanınmasında misilsiz xidmətlər göstərmişdir.
Milli və beynəlxalq tədbirlərin qalibi medalları, diplomları,
fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşdur. Mübaliğəsiz demək olar
ki, Aşıq Isfəndiyar bu cür tədbirlərdə ən çox iştirak etmiş və bu
tədbirlərin qalibi olmuş aşıqlarımızdandır.
Ustad səsi, ustad nəfəsi, ustad sinəsi və şirin səsi
olan Aşıq Isfəndiyarı təkcə
Gədəbəy camaatı yox,
Azərbaycanımızın əksər
aşıq məktəblərinin vurğunları öz doğmaları kimi
qəbul edirlər.
Aşıq Mikayıl Azaflı
da aşıqlıq sənəti ilə bağlı
qiymətli bir irs qoyub getmişdir. O, vətən eşqi ilə
AĢıq Ġsfəndiyar
yazıb-yaradan, aşıq sənətinin inkişafına böyük töhfə verən, hələ sağlığında ikən klassikləşən ustad aşıqlardan olub.
Aşıqların IV qurultayında Azaflı aşıq sənətinin incəlikləri,
problemləri və perspektivləri ilə bağlı qiymətli fikirlərini bölüşmüşdür.
Aşığın qızı aşıq Gülarənin, aşıq Qələndərin, aşıq Altayın,
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eləcə də Güney Azərbaycan aşıqlarının azaflısayağı çoxçalarlı
çıxışları sayılıb-sevilən ustadlarımızın öz ömürlərini elə-belə
yaşamadıqlarını bir daha sübut edir.
Mikayıl Azaflının övladları –
Gülarə Azaflı, Minayə Azaflı,
nəvələri – Roman Hakimoğlu və Məhsəti Azaflı ustad aşığın
yolunu şərəflə davam etdirirlər.
Hazırda aşıq libası haqqında
da müxtəlif fikirlər söylənilir.
Mən bu haqda eşitdiklərimi, gördüklərimi və fikirlərimi bölüşmək
istərdim.
Aşıq libasını son zamanlar
dərviş və ya rus zabitinin geyimiAĢıq Mikayıl Azaflı
nə bənzədirlər. Onu demək kifayətdir ki, Azərbaycan aşıq sənəti islam dinindən çox qədimdir.
Sazın tarixi tapıntıları buna
əyani misaldır.
Aşıq libasını rus zabitinin
geyiminə oxşadanlar isə unudurlar ki, çərkəzi geyim, buxara papaq, vəznəli çuxa, gümüş
sinəbənd daha qədim geyim
formalarıdır və azəri aşıqlarının adı ilə çox bağlı olmuşdur.
HaĢiyə. Aşıq Nəcəf və
Aşıq Əsəd (rəhmət keçənlərə)
bir dəfə gecə Kəlbəcərdən toydan sonra atla Göyçəyə yola
düşürlər. Gecənin qaranlığı və
Milli aĢıq libasına ömrünün gözlənilməz yağış bunları təsonuna qədər sadiq qalan
ləsdirir. Meşədə yolun alt qıraAĢıq Hüseyn Saraclı
ğından yolun üstünə tərəf uza212
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nan ağac budağının altından keçərkən, bir qədər başlarını aşağı
əyirlər ki, keçə bilsinlər. Əsəd boyca bir az Nəcəfdən qısa olduğuna görə maneəsiz keçir. Nəcəf də çərkəzi yapıncı altındakı
sazını yağışdan qorumaq üçün başını aşağı tutur. Bu vaxt yapıncı altında saz çiyinə sarı qalxır. At keçəndə saz sınır. Aşığın
sazı Güney Azərbaycanda düzəldilibmiş. Həmin sazı aparıb sazı düzəldən sazbəndə təmir etdirirlər.
Yaxşı yadımdadı, yuxarıda saydığım libaslar zil-düzən Cilli aşıq Yunisdə də var idi. Çərkəzi yapıncı, uzun saçaxlı qaragül dəriyə bənzəyirdi. Azərbaycan-türk aşıqları həmişə döyüşən ordunun içində olublar. Koroğlu qollarında döyüşə gedən
Koroğlu silahdan qabaq sazından istifadə edirdi. Çanaqqala döyüşündə döyüşçü ayağını itirsə də, əvvəldən özü ilə gəzdirdiyi
sazını istəmişdi.
Nəhayət, indiki zamanda bizim mənəvi dünyamıza uzanan
müəxənnət əllərə sur verməmək üçün xalqımızın uzun zamanlar nail olduğu aşıq libaslarının dəyişdirlməsini məqsədəuyğun
hesab etmək olmaz.
Vacib məsələlərdən biri də aşıq folklor xəzinəmizin qorunub saxlanılması, xalqa çatdırılmasıdır. Aşığın savadlı olması
burada özünü büruzə verməlidir. Sözlər onların müəlliflərinin
adına oxunmalı, başqasının şeiri kimi qələmə verilməməlidir.
Aşıq sənətində bu cür hallar “əmanətə xəyanət” sayılmalıdır.
Bəzən Şirvanlı Molla Qasımın “Haray” rədifli qoşmasını
Tufarqanlı Abbasın adına, Abbasın “Qara geyibdir” rədifli qoşmasını isə Aşıq Qəribin adına oxuyurlar. Şirvanlı Dostu dövrünün məşhur yaradıcı aşığı olub. Dostu şeirlərinin birində belə
deyir:
Uçdu könlüm quşu qondu sənə yar,
Meyl eylərəm qonmaz bir özgəsinə.
Qıymıram gözlərim, qarğaram sənə,
Yardan qeyri baxsan bir özgəsinə.
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Və yaxud:
Şirvanlı Dostuya yar olan sənsən,
Bu sınıq könlümə bar olan sənsan,
Gecə-gündüz canım yar olan sənsən,
Mən necə can verim bir özgəsinə.
İndiki aşıqlar bu qoşmanı aşağıdakı kimi oxuyurlar:
Oyaram gözlərim, ataram çölə,
Yardan qeyri baxsan bir özgəsinə.
Və yaxud:
Əzrayılsan canım yar alan sənsən,
Mən necə can verim bir özgəsinə.
Fərq dərhal hiss edilir. Şeirdəki gözəllik, axıcılıq, ülvi
məhəbbət itir. Bu şeirləri Dilqəmin adına oxuyanlar da var.
Göyçəli Aqilin (Niftalının) qoşması Aşıq Alının adına
təhrif olunmuş şəkildə verilir. Aşıq Alının buna ehtiyacı varmı?
Aqil:
Mən ha aşiq oldum bir əhli dilə,
Olmadı bir təbib dərdimi bilə,
Tərəhhüm eyləyə yazıq Aqilə,
Ağlı sərdən gedib, divana qaldı.
Aşıq Alının adına verilən şeirdə isə belə deyilir:
Alı aşiq olub bir əhli dilə,
Təbibim mövladı dərdimi bilə,
Bir tərəhhüm eylə sərdə aqilə,
Çünki sərdən getdi divanə qaldı.
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Şair aşıqlar dil müəllimi olmaya bilərlər. Amma onların
qoşmaları əsasən qrammatikanın tələblərinə uyğun gəlir. Aşıq
Alının adına verilən bu qoşmada isə heç feilin zamanları da birbiri ilə uzlaşmır.
Aşıq Alının çap olunmamış qoşmaları qalıb bir yana, onun
adına saz havacatlarına və qafiyəyə uymayan, dilə yatmayan
onlarla təcnis qondarılıb, kitablar dərc etdirilib.
Ustad aşığın özünü isə gah “Təcnis Alı”, gah da “Şeyx Alı”
adlandırırlar. Birincisi, onu etiraf etməliyik ki, min illərdən bəri
çağlayıb gələn Azərbaycan aşıq poeziyasının, eləcə də təcnisin
şahı Aşıq Ələsgərdir. XIX yüzillikdə yaşamış Alçalı aşıq
Məhərrəm qoşmalarından birində Ələsgəri qoşmanın ümmanı
adlandırır:
Səməndərtək düşdüm oda,
Yandım murğu nar kimi.
Dərd sinəmdə tüğyan etdi,
Oldu bir dəftər kimi.
Heç mahalda ustad olmaz
Aşıq Ələsgər kimi.
Yüz yerdən qətrə oynasa,
Belə umman gəlmədi.
İkincisi isə dini zümrələrin aşıq sənətinə qarşı durduğu bir
zamanda bu zümrənin heç bir nümayəndəsi, o cümlədən aşıq
sənətinə bələd olan heç bir kəs aşığı şeyx adlandırmazdı
(Göyçə mühitində belə adam tapmaq çətin idi).
Aşıq Ələsgərin:
Xudam onu, məni yoxdan yaradıb,
Ayırmaz o yara yar edər məni.
Bir gül idim, bitdim dostun bağında,
Diliminən dedim yara, dər məni.
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Bu bəndi bəzi aşıqlar «Sən də bircə milçək yarat erməni»
kimi oxumaları ilə şeirin ruhunu, gözəlliyini puç edirlər. «Nəcəf xan» dastanında Pərizad xanımın adı ilə «nabular, bular»
qoşmasının son qafiyəsinə «Qorxuram qanıma ha bular, bular»
rədifini isə Aşıq Ələsgərin adına oxuyurlar. Aşığın nəvəsi Islam Ələsgərov həmin qoşmanın başqa müəllifə aid olmasını
göstərmişdir. Tam aydınlıq gətirmək üçün qoşmanın axır bəndini sizə təqdim edirəm:
Səhni Gülüstanı kim saldı dərdə,
Neyib tək aşiqi kim saldı dərdə,
Desələr Pərizadı kim saldı dərdə,
Ah çəkıb deginən, ha bular, bular.
Və ya yenə həmin dastanda:
Budu gəldi bahar fəsli,
Dağların lala vaxtıdır.
Nə yatmısan oyan, saqi,
Mey ver, piyala vaxtıdır.
Nə yatmısan Pəri xanım,
Yaş tökər çeşmi giryanım,
Yardan ayrı düşən canım,
Örtəcək qara vaxtıdır.

Dərəçiçəkli aĢıq Alı
MəĢhur Borçalı aĢıq Sadığın dayısı
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Dağlar əskik olmaz qardan,
Qurtarmadım ahu-zardan,
Pərzad ayrı düşdü yardan,
Çəkəcək nalə vaxtıdır,qoşması da müəyyən dəyişmələrlə Tufarqanlı Abbasın adına
oxunur. «Yetim Hüseyn» dastanında Tus şəhərində öz sevgilisi
Mələknisə xanımdan ayrılarkən Şah Abbas deyir:
Ay nazənin, əlim səndən üzüldü,
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.
Yaxud (yenə Şah Abbasın adı ilə):
Bir gözəlsən, şövqün düşüb cahana,
Yoxdur sənin kimi gözəl göz ala
Aşıq deyər cahana,
Canım qurban cahana,
Xudanın xoş bəndəsi,
Xoş gəlmisən cahana.
Yaradan yaradıb salıb cahana,
Hanı sənin kimi gözəl, göz ala.
cığalı təcnisi də Tufarqanlı Abbasın adına verilir.
«Səda» nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilmiş «Göyçə dastanları» və «Aşıq rəvayətləri» toplusunda Aşıq Ələsgərin «Bir ayyarım novbahardan keçəndə» misralı «Dağlar» qoşmasının tarixi,
zamanı və məkanı təhrif olunub.
Bu qədim sərvətimizin tarixi, zənginliyi inkaredilməzdir.
Indi bu sahədə xeyli iş görülüb. Aşıqlar Birliyinin yaradılması,
Elmlər Akademiyası Folklor Mərkəzinin təşkili, onun instituta
çevrilməsi, folklorşünas alim H.İsmayılovun rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatlar xalqımızın bu günü və gələcəyi üçün böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Aşıq sənətinin yorulmaz tədqiqatçısı
və təbliğatçısı, Ağalar Mirzənin “Karvan” verilişi, Elxan Məmmədlinin aşıq sənəti ilə bağlı apardığı “Sarıtel” silsilə verilişlər
aşıqsevərlərin ürəyincə idi. İndi aşıqlarımızın görəcəyi işlər
217

Abbas Vəfadağlı
çoxdur. Vətənimizin azadlığı, müstəqilliyi uğrunda canlarından
keçən şəhidlərimiz, yeni yaranan və çiçəklənən ordumuz, milli
qəhrəmanlarımız haqqında dastanlar səslənməli, onların qəhrəmanlıq nümunələri tərənnüm edilməlidir.
Bizim müasir aşıqlarımız öz
sələflərini yad etməlidirlər. Bu da
bir həqiqətdir ki,
XIX – XX əsr
Azərbaycan aşıqları
bugünkü
aşıqlarımızdan
çox mükəmməl
idilər. Gənc aşıqlarımız onların sənətkarlıq elementlərini əxz etməli, onlardan
öyrənməli, öyrəndiklərini isə bu sənətin müqəddəsliyi çərçivəsində inkişaf etdirməlidirlər. Ancaq təəssüf ki, həmişə belə olmur.
Bir dəfə böyük şairimiz, həyatı, qayəsi aşıq sözündən və
sazından yoğrulmuş Zəlimxan Yaqubla görüşümüzdə Göyçə
aşıq məktəbinin görkəmli nümayəndələri Aşıq Əsədin,Aşıq İslamın, Aşıq Yunisin və s. heç olmasa xatirə gecələrinin keçirilməsinin vacibliyi ilə bağlı söhbət açdım.
Allah ona rəhmət elesin, qəbri nurla dolsun. Sözlərindən
onun bu eşqlə alışıb-yandığını, ürəyinin bu istəklə çırpındığını,
lakin səhhətinin buna imkan vermədiyindən böyük təəssüf hissi keçirdiyini duydum.
Bir gün Prezident Aparatına məktub yazdım. 20-ci yüzillikdə yaşamış Asıq İslam Yusifovun xatirə gecəsinin keçirilməsini
təklif etdim. Asıq İslam dovrünün tanınmış aşıqlarından olmuşdur. Xidmətlərinə görə ordenlə təltif olunmuş, yazıçılar birliyinin üzvü seçilmiş, incəsənət xadimi adına layiq görülmüşdür.
Yaşlı aşıqlarımızdan olan Aşıq Mahmud və Aşıq İsbəndiyardan
da həmin məktuba imza atmalarını xahiş eləmişdim. Oradan
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məktubu baxılmaq üçün Mədəniyyət Nazirliyinə və Aşıqlar Birliynə göndərmişdilər. Mənim bu məktubum, deyəsən, Aşıqlar
Birliyində düzgün başa düşülməmiş, bunu onlarn işinə qarışmaq
kimi anlamışdılar. Köhnə dostum, Gədəbəyin və Göyçənin adlısanlı aşıqları haqqında saatlarla sürən söhbətlərdə qulaq yoldaşım Aşıq İsbəndiyar isə onların təlimatından sonra mənə zəng
edib aşıq sənətindən və aşıqlara aid tədbirlərin keçirilməsi qaydalarından dərs keçməyi belə özünə rəva bilmişdi.
Aşıq İsbəndiyar mənimlə incimiş kimi danışdı, hətta “keçdiyi dərsə” görə ona təşəkkür etməyimə də imkan vermədən
dəstəyi asdı.
Aşıq İslamın yübleyi cox yüksək səviyyədə keçirildi. Mən
fürsətdən istifadə edib bununla əlaqədar oaraq, Mədəniyyət Nazirliyinə minnətdarlığımı bildirirəm. Allah rəhmət eləsin, şair
Zəlimxan Yaqub Aşıqlar Birliyi adından Gəncə Şəhər İcra Hakimiyətinə məktub yazıb aşığın yübileyinin Gəncədə də keçirilməsini xahiş eləmişdi.
Bir məsələ də məni çox narahat edir. Aşıq məktəblərinin
hansınınsa o birindən daha zəngin olması, saz havalarının qədimliyi və rəngarəngliyi məsələlərinə regionçuluq mövqeyindən
yanaşmasına, bəzi aşıqların hansı bölgədən olmalarının saxtalaşdırılmasına, “özününküləşdirilmələri” hallarına təkcə hansısa regionun deyil, bütövlükdə Azərbaycanın saz-söz ucalığına, bu
möhtəşəm tarixi mədənyyət abidəmizə uzanan və onun paklığına, müqədəsliyinə ləkə gətirən addımdan artıq ad vermək olmaz.
“Qafqaz Turizm” jurnalı,
Yanvar-fevral 2008,
Sayı 001 (10)
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SAZ VƏ SÖZ ĠRSĠMĠZDƏN
Azərbaycan Ģifahi xalq yaradıcılığının ən qədim kökə
malik sahələrindən biri də aĢıq qoĢma, dastan yaradıcılığıdır. Dədə Qorqud dastanındakı mərhələlər sübut edir ki,
bu sahənin kökləri daha qədimdir. Mübaliğəsiz demək olar
ki, bəlkə də, heç bir xalqda belə zəngin dastan – qoĢma
xəzinəsi olmaz.
Azərbaycan musiqisi ilk bəsit, sadə dövründən şikəstələr
dövrünə qədəm qoyur. Bu şikəstələr ilk dəfə dodaqaltı qımqımalar kimi meydana gəlmişdir. Bunlar ağsaqqallarımızın
nəql etdiyi kimi Sirvan, Muğan, Kəsmə və Göyçə-Şəmşəddin,
İrəvan şikəstələri kimi sayılıb. Sonralar təkamül yolu ilə inkişaf edərək indiki özünün sazlı-sözlü, şikəstəlı-muğamlı dövrünü yaratmışdir. Atam bunları balamanda ifa edir və bir-bir
izah edirdi. Əlbəttə bunlar mülahizələrdir. İndi Vuqar Abbas
oğlu bunun sazda az-çox izahını verə bilir.
Hörmətli alimimiz Yaşar Qarayev haqlı olaraq yazırdı:
«Dilimiz, xalqın yaratdığı dastanlar, zərbi-məsələlər, hekayələr
və nağıllar vasitəsi ilə dünyanın ən böyük dilləri ilə rəqabət
apara bilər».
Qoşmaların yarandığı ilkin dövrlərdə onlar heca, qafiyə qanunlarına riayət etməsə də, məzmun ardıcıllığına malik olmuş,
get-gedə inkişaf edərək, Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının qızıl dövrünün yaranmasına, Xaqani, Nizami, Məhsəti, Həsənoğlu, Nəsimi kimi görkəmli şəxsiyyətlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
XII əsrin dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin sazı öz
şeirlərində tərənnüm etməsi, o zamanlar ozan adı ilə yanaşı
aşıq adlarının işlənməsi, mükəmməl aşıq dastan-qoşma xəzinəmizin inkişaf tarixinin hələ lap qədimlərdən başladığını deməyə imkan verir. Ancaq etiraf etməliyik ki, XI, XII, XIII əsr və
ondan sonra yaradılan folklor nümunələri, aşıq qoşmaları XVI,
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XVII, XVIII əsr məlum aşıqların adı ilə yayılmışdır və ya unudulmuşdur.
XIII əsrdə yaşayıb, yaratmış Şirvanlı Molla Qasımın «Haray» rədifli qoşması Tufarqanlı Abbasın adı ilə oxunurdu:
Kabildən gəlmişəm Dəməşq elinə,
Bülbül ərzi halın demiş gülünə,
Şikəstə Qasımın bu müşgülünə,
Sən özün gəl yetiş, ay ağa, haray.
Həm də bu qoşma aşıq yaradıcılığının ən inkişaf etmiş
folrmalarından olan təcnisdir. Buradan belə qənaətə gəlmək
olar ki, XIII əsrdə belə qoşmalara rast gəliriksə, demək bunun
bəsit formalarını daha qədimdə axtarmaq lazımdır.
İqtisadi, sosial əlaqələrin genişlənməsi ilə əldaqədar bu sənət sahəsinin ilk yaranma ocaqlarının araşdırılması vacibdir.
Ataların bir sözü var: «Quş uçarkən hansı yuvadan uçduğu məlum olur». Bu kələfin ucunun düzgün tapılması, təhriflərə yol
verilməməsi bizim folklor aşıq yaradıcılığının tarixinin düzgün
üzə çıxarılmasına, onun inkişaf tarixinin öyrənilməsinə imkan
verər, tariximiz üçün də əhəmiyyətli olar. Bu işdə elmi tədqiqatçılarımızla yanaşı el aşıqlarının da köməkdarlığı vacibdir.
Bəzən elə səhvlərə təsadüf edilir ki, Vətənimizin ayrı-ayrı mahallarının qədim yaradıcılıq abidələrini hər mahalın nümayəndələri öz tərəfinə çəkir, yanlış fikir yaradılır və unudurlar ki,
bunlar Vətənimizin hansı güşəsindən olur olsun hamısı bizimdir. Bu cür qüsurlar, qarşıdurmalar ümumi, məqsədyönlü işimizə az mane olmamışdır.
Qədim saz havası “Gözəlləmə”ni Tovuz, Qazax, Gəncə,
Bərdə aşıqları “Aran gözəlləməsi”, Borçalı aşıqları “Borçalı və
ya İran gözəlləməsi”, bəzi Göyçə aşıqları isə “Göyçə gözəlləməsi” adlandırırlar. Bilmək lazımdır ki, bu qədim saz havasının
adı “Şahi gözəlləmə”dir, özü də Şah İsmayıl Xətaiyə məxsusdur. Yeri gəlmişkən deyim ki, 1974-cü ilin fevral ayında Azər221
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baycan Radiosunun
“Bulaq” verilişində
“Şarxatayi” saz havasını izah edən şəxs
bu havanı şərxata, xatalı hava kimi izah etdi.
Radionu dinləyən
84 yaşlı qoca isə buna
etirazını bildirdi və
dedi ki, bu hava
“Şahxətayi” adlanır,
ġahrah səsli, gur nəfəsli
özü də Şah İsmayıl
Ağbulaqlı AĢıq Ġmran
Xətaiyə məxsusdur.
Bir neçə il sonra folklor araşdırıcıları ilə müsahibədə onlardan
xahiş etdim ki, bu qədim saz havasını öz sahibindən ayrı salmasınlar. Həmin tədqiqatçılar mənimlə razılaşdılar.
Bu günlərdə şair H.Arifə həsr olunmuş gecədə ustad aşığımız Mikayıl Azaflı bir hava çaldı və dedi ki, bu hava “Şarayi”dir, Şah İsmayıla məxsusdur. Ola bilər, aşıq Mikayılın dediyi
daha düzgündür.
Bəzən də elə olur ki, xalq mövcud havaları yaxşı çalan,
yaxşı oxuyan aşıqların adı ilə adlandırırlar. Göyçəli Aşıq Nəcəf
Göyçə gözəlləməsini şirin oxuduğu üçün ona “Nəcəfi”, Aşıq
Alşan “Müxəyi”ni yaxşı oxuduğu üçün “Alşanı”, Aşıq Müseyib «Göyçə gülünü» yaxşı oxuduğuna görə “Müseybi” deyərdilər. Hazırda saz havasının mahir ifaçısı, hətta desək ki sazın
Koperniki sayılan Aşıq Ədalətin “Yanıq Kərəmi”si, “Quba kərəmisi” Ədalətin adı ilə adlandı-rılır. Yaxud dövrümüzün gözəl
ustad aşığı Azaflı Mikayılın adına Azaflı dübeytisi, Aşıq Kamandarın bəhmənisi, Aşıq Avdının incə gülüsü adlandırmaları,
məncə, o demək deyildir ki, həmin saz havalarını məhz bu
aşıqlar yaradıblar. Sadəcə, bu aşıqlar bu havaları ustalıqla ifa
etdikləri üçün el arasında onları bu cür adlandıranlar da olub.
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Belə gözəl, insanı ram edən saz
havalarının yeni tərzdə çalınmasının bünövrəsini qoyanlardan biri də
Borçalıda, Qarayazıda ömür sürmüş, ağır məclislər yola salmış
Aşıq Əmrah olmuşdur. Xeyli sayda
Ədalət davamçıları yetişməkdədir.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bir neçə il əvvəl «Ulduz»
jurnalında Aşıq Ədalətin müsahibəsi verilmişdir. Aşıq sazın balabansız
çıxışına üstünlük verirdi. Məncə, bu
AĢıq Əmrah
fikirlə bağlı müəyyən polemikalar
aparmağa dəyər. Əvvəla, balaban bir əsrin və ya iki əsrin
məhsulu deyil. Balaban sazla birgə min illər boyu yoldaşlıq
etmişdir və bu cür etibarlı, zamanın hər cür sınağından çıxmış
iki həmdəmi bir-birindən ayırmaq insafsızlıq olardı.
Həm də aşıq məclislərinin çoxu dastan məclisləri olub.
Dastan məclisləri isə balabansız heç nədir. İndiki aşıqlarımızın
çoxu həmin qədim, tarixi dastanlarımızı dərindən, düzgün öyrənmədikləri üçün bəhanələr gətirirlər ki, guya məclislərdə
dastan istəmirlər. Düzünü deyək ki, əyər aşıqlarımız dastanlarımızı gözəl bilsələr, onun tarixi kökünü və yaranma şəraitini
deməyi bacarsalar, xalqımız belə dastan gecələrini yaman istəyər. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, indiki dinləyici bir əsr,
yarım əsr bundan qabaqkı dinləyici deyil.
Bir məsələ barəsində düşünmək lazımdır. Bu bir həqiqətdir
ki, min illər boyu xalqımızın tərbiyə məktəbi olan, onun sevinc
və kədərinə, əxlaq və davranışına, humanizminə, vətənpərvərliyinə, dilinə, qeyrətinə, birliyinə örnək olan aşıq dünyamız, aşıq
yaradıcılığı, folklor nümunələrimiz anlaşılmazlıq və ya kiminsə, nəyin xatirinəsə öz məzmun və tərbiyə orbitindən çıxarılaraq qeyri-əxlaqi formada özünə yer tapmağa can atır.
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Xalq, onun ziyalıları bu
cür qeyri-normal halı sadəlöhvlüklə qarşılayır, amin
deyirlər. Bir şeyi də unuduruq ki, üzümüzə gülənlərin
heç də hamısı bizim yaxşı
olmağımızı istəmir.
Xalqımızın “Qız qalası”
kimi qəhrəmanlıq rəmzi
olan bir kimlərinsə nadanlıMəĢhur dastan ifaçısı
ğı üzündən vaxtı ilə saxta,
DaĢkəndli AĢıq Hacı
qeyri-həqiqi don geydirmək
və ya “Aslan şah” dastanında ana-oğul münasibətinə dair sonradan qondarılan uydurmaları, qocalmış Zülal şahın taxtını ələ
keçirməyə can atan şahın cavan, sonradan saraya gətirilən arvadının qardaşlarının qurduqları fitnəkarlığa başqa adlar vermək,
onu da arsız-arsız məclislərdə yaymaq ancaq nankorluq sayıla
bilər. Aşıqlarımız, eləcə də folklor tariximizlə məşğul olan ziyalılarımız bu cür hallarda çox ayıq olmalıdırlar, dərhal seçməyi bacarmalıdırlar ki, dəyirmanı bağlayan kimdir.
Təcrübə də göstərir ki, qədim dastanlarımız, ümumiyyətlə,
saz-söz yaradıcılığı ilə bağlı bütün sənət əsərləri ağılın süzgəcindən keçirilib, xalqımıza düzgün çatdırılmalıdır. Əsrimizin
ilk dövrlərinə qədər bu vəzifəni aşıqlarımız görmüşlər. “Ustadına rəhmət” atalar sözü də öz yerini qoruyub saxlamışdır.
“Dədələr azalır, ay dədə Şəmşir” harayında dünənini, keçmişini bilməyən aşığın görəsən nə üzlə gedir sabaha” çağırışı ilə
şair Zəlimxan indiki aşıqlar nəslinə demək istəyir ki, xalqımızın
saz, söz dünyasını, baba yadigarlarını unutmayın, amandır.
Keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq sazın, sözün, dastan
dünyamızın dirçəlişinə kömək edən bütün ziyalılarımıza,
H.Arif kimi şairlərimizə, onu dərindən duyan xalqımıza minnətdarıq. Bir ara elə vəziyyət yaranmışdı ki, ömür-gün tayımız,
bərabərimiz - sazımız rəsmi tədbirlərin səhnələrindən uzaqlaş224

Ulu Göyçəm
dırılır, el şənliklərində, toylarımızda saz havalarımıza “ağız büzənlər” tapılırdı. Aşıq Ələsgərin dahiliyi onda idi ki, o, belələrini əvvəlcədən görürdü və o, aşağıdakı qızıl kəlamını məhz belələri üçün yazmışdı: - “Nə gün çıxsın, nə sitarə dolansın”.
Saz təkcə məni, səni ovsunlamayıb. Saz qərinələri, əsrləri
ovsunlayıb. Saz bu qərinələrdə, əsrlərdə yaşayan milyon-milyon insanı ovsunlayıb. Saz haqqında uzun illərdən bəri eşitdiyim, öyrəndyim “sirrərimi”, “pünhanlarımı” xalqımla, sazın
sehri ilə yaşayan, nəfəs alanlarla paylaşmaq istəyirəm. Xalqa
məxsus olan dəyərlər ayrı-ayrılıqda kimlərinsə sinələrində əsir
olmamalı, xalqın mənəvi dünyası, mədəniyyəti adlı ümmana
qarışmalı, hamının sərvətinə çevrilməlidir.
Sazı sözdən, sözü
sazdan və bunları xalqdan ayırmaq olmaz. Bir
maddi və mənəvi anlayış kimi sazın mövcudluğu, yaşarlığı, təbiəti,
mahiyyəti və
qayəsi
mürərrədlikdən
çox
uzaqdır və onun yaranmasının və inkişafının
spesifik bir qanunu, qanunauyğunluğu vardır.
Səsinin Ģirinliyi ilə milyonlarla
Aşıq Ələsgərlə Ağbaba
qəlbləri fəth edən AĢıq Əkbər
mahalının
Güllübulaq
kəndindən Aşıq Nəsibin deyişməsindəki qıfılbəndi eşitmiş olarsınız:
Qarşımda sərini nişanə qoyan,
Doqquz nədir, sənətindən de, danış.
Neçə doqquz bir-birinə bağlıdır,
Doqquzunun xilqətindən de, danış.
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Aşıq Ələsgər müəmmanı açır və göstərir ki, bu sazdır,
onun doqquz qabırğası, doqquz pərdəsi, doqquz aşığı və buna
müvafiq də telləri var. Demək, sazın saz olması üçün bu doqquzlar vacibdir.
Onun qabırğalarından, xanələrindən, yaxud da aşıqlarından
birinin əskik olması sazda çalınan yetmiş iki havanın hansınınsa ifa olunmasında müəyyən çətinliklər yarada bilər.
Doqquzlar sazın quru ağacdan və metal simlərdən ibarət
cansız quruluşunu “cana” gətirir, Hər bir havanın ifası bu doqquzların ahənglə tənzim olunmasını, bir-birini “gözləməsini”,
“bir-birinə ayaq verməsini” tələb edir ki, bu da, sazın kökü və
köklənməsi, ifaya hazırlanması prosesidir və bu proses bir tam
system şəklində özünü büruzə verir. Bu system yaradılmasa,
saz saz ola bilməz. Dilimizdə saz sözünün yaranması məhz
doqquzların bu vəhdətindən, ahəngliyindən irəli gəlir. Kimdənsə halının necə olmasını soruşarkən, “sazam” cavabını verməsi,
həmin insanın səhhətində, işlərində heç bir problemin olmamasına dəlalət edir.
Beləliklə, saz musiqinin, sözün və ifanın vəhdətini, ahəngini yaradan bir sistem, mexanizmdir. Aşıqlardan bəziləri ilk sazın üç teldən ibarət olması barədə fikir söyləyənlər də olur, guya. Bu, nəinki inandırıcı görünmür, əslində həqiqətdən uzaq bir
fikirdir. Ona görə də bir növ fərziyyəyə oxşasa da, ilk sazın
meydana gəlməsi, get-gedə təkmilləşib indiki formasına çatması haqda da polemika aparmaq faydalı ola bilər. Hələ qədim insanlar yaşayış vasitələrini əldə etmək üçün istifadə etdikləri
alətlərdən alınan səslərdən ehtimal ki, mənəvi qida kimi də istifadə etmişlər. Beləki, ov aləti olan, bir hissəsi heyvan bağırsağından düzəldilmiş yay oxlarından istifadə zamanı alınan səsdən musiqi kimi bəhrələnmişlər, zövq almışlar. Əlbəttə bu o
demək deyildir ki, bu ilk başlanğıc sayılmalıdır. Bundan qabaq
da, insanların bəzən küləyin, bitki, heyvan və quşların səslərini
dinləmələrini, onları könüloxşayan bir melodiyaya bənzətmələrini və bu səslərdən bir rahatlıq tapmalarını da istisna etmək ol226
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maz. Beləliklə, yay oxun kirişlərindən alınan səs titrəmələrinindən heyvan bağırsaqlarından alınmış tellərin ağac parçasına
bərkidilməsi nəticəsində ilk çalğı alətinin (sazın) ixtirası, getgedə müasir sazın ilk, sadə formasının yaranması, metal emalı
ilə əlaqədar olaraq, bağırsaq tellərin öz yerini metal tellərə verməsi. Eləcə də, balaban da sazla yanaşı, bəlkə də, ondan qabaq
cəmiyyət həyatına qədəm basmışdır, onunla uzun bir tarixi yol
keçərək təkmilləşmiş, müasir formasını kəsb etmişdir. Bu iki
həmdəmi bir-birindən ayırmaq dediyimiz kimi düz olmaz. Qoy
özünü «qədim» xalq sayanlar mənim sazıma meydan oxumasın, Dədə Qorqudumun meydanına alaşa sürməsiər.
Aşıqlarımızdan bəzilərinin fikrincə, sazın iyirmiyəcən
köklənmə qaydası var. Bu fikir saza məxsus qanundan kənara
çıxmaq kimi qiymətləndirilməlidir. Sazda üç kökləmə növünün
olması zəruridir, necə ki, doqquzların zəruriliyi haqda demişdik
və bu fikir heç də sazda bir çox yeni-yeni kökləmə sisteminin
meydana gəlməsini inkar edə bilməz. Fəqət düzgün başa düşülməlidir ki, üç kökləmə növü saz üçün vacibdir. Bu saz üçün
ümumi qanundur. Obyektiv qanundur, sazın da dialektikası var.
Sazın köklənməsi sistemləri
Şah xanə, Quba-kərəmi xanəsi və Baş divani xanəsi üstə
aparılan kökləmələrdir. Saz özünü bu qanunla idarə edərək, zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır. Biz bununla yenilikləri inkar
etməməliyik.
Bəs üç tel nə olan şeydir? Mən yenə bəzi aşıqların dediyinə
istinad edəcəyəm. Televiziya verilişində aşıqlardan kimsə ilk
sazda üç telin olmasını irəli sürdü. Bilmək lazımdır ki, sazda üç
telin yox, üç tel sisteminin olmasını demək daha doğru olardı.
Üç tel sistemləri hansılardır? ZİL, BƏM, DƏM. Bu tel sistemlərinin hər biri bir teldən, iki teldən və ya üç teldən də ibarət
ola bilərlər. Adətən, çox telli sazlar tavar sazlar adlanır. Bu sazlarda üç Zil, üç Bəm, iki və ya üç Dəm tellər olur.
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Görürsünüzmü, bu üçlər, bu doqquzlar sazın özünə məxsus
əlamətidir. Bunları artırıb, əksiltmək də olar. Fəqət maraqlı burasıdır ki, burada doqquzlar və üçlər xüsusi təbiiliyə malikdirlər. Nə isə hər şeyin bir yaradıcısı, bir allahı var. Elə sanırsan
ki, allah qabaqcadan belə məsləhət bilib, belə demək daha doğru olar ki, xalqın yaratdığı, elə allahın yaratdığı kimidir. Çünkü
xalq bunu illər boyunca yaratmışdır, qanun şəklinə salmışdır.
Aşığın məclisdə davranışı haqda da müxtəlif fikirlər yürüdürlər. Əksərən aşığın məclisdə oynamağı ona irad tutulur,
Şirvan aşıqlarının bir neçə alətlə çıxışını da, qeyri-normal hal
sayırlar, Bəri başdan deyim ki, bu sahədə də şablon mövqedən
çıxış etmək, ayrı-ayrı mahalların, obaların arzu və həyat tərzini, mənəvi anlayışını nəzərə almamaq, vahid mövqedən çıxış
etməyə təhrik etmək – düzgün sayılmamalıdır. Burada çalınan
havaların emosional təsiri, yerli adət-ənənələr və bir çox bu kimi amillər nəzərə alınmalıdır.
Məsələn, Yanıq Kərəmi, Quba Kərəmi, Hicranı kimi qəmli
havaların ifasında hər iki tərəfdə süstləşmə qəlbən kədərlənmə
əhval-ruhiyyəsi yarandığı halda, Cəngi Koroğluda, Misri də səfərbərlik, cəsarət, Ruhani gözəlləmələrdə oyanma, oynamağa
meyl əlamətləri özünü göstərir.
Bir sözlə, havalardan asılı olaraq hərəkət edilməlidir, bir
nöqtədə dayanıb durmaq düz olmaz. Həm də bu çox şit xarakter də, almamalıdır.
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SAZ HAVALARI HAQQINDA DÜġÜNCƏLƏRĠM
Aşıq Ədalət 50 hava çaldığını etiraf edir. Məşhur ustad
Aşıq Əsədin, Aşıq İslamın, Aşıq Yunisin dediyinə görə isə
sazda yetmiş iki hava olubdur. Buradakı Ədalət 50-si ilə, Əsəd
72-si arasındakı fərq böyük kimyagər Mendeleyevin elementlər sistemində gələcək nəsil tərəfindən kəşfini gözləyən xanələrin ağ buraxılmasına oxşayır. Doqquzdan sonra əlavə olunan
hər yeni pərdə bir və ya bir neçə yeni havanın çalınmasına
imkan verə biləcək xanələrə oxşayır desək, səhv olmaz.
Demək, hər elmin bir sirri, kəşfə ehtiyacı olduğu kimi, bu saz
elminin də, sazın da mahiyyətinin öz daxili sirləri var.

AĢıq Ədalət və Abbas Vəfadağlı
Əsil məqsəddən bir az uzaqlaşmaqda məqsədim odur ki,
bütün hadisələrin obyektiv kökünü düzgün müəyyən etmədən,
onu hər kəsin istədiyi kimi öz tərəfinə, mahalına aid etməyə
imkan verməklə, sənət tariximizə dolaşıqlıq salmaqla heç nə
üzə çıxara bilmərik və çox itirərik.
Azərbaycan xalqının sənət dünyasının dərin qoşmalarından
olan şikəstəni, muğamları (həm də bu şikəstələri xalqımızın ilk
mənəvi neməti saymaq olar) tarın, kamanın yaranma tarixini,
inkişafını, onun ilk ana beşiyi olan Qədim Qarabağdan ayırıb
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diyarımızın başqa güşəsinə aid etsək, dolaşıqlıq yaratmış olarıq, bu həm də xalqımızın tarixi baxımından da, düz olmaz.
Aşıq Valehin törəmələrindən olanlardan biri etiraf etmişdir ki,
tar sazın köynəyindən çıxıb.
Azərbaycan xalqının müsiqisi onun toxunulmaz tarixidir.
Son zamanlar Göyçə mahalında 500 il bundan əvvəl dünyaya
gəlmiş, orada böyümüş, sonra isə bütün ömrünü Mərkəzləşmiş
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasına, onun incəsənətinə, mədəniyyətinə sərf edən, bir dəvriş, mürid, aşıq, elçi, yeri
gəldikdə bir döyüşçü kimi ömrünü vətəninin xoşbəxtliyindən
əsirgəməyən Miskin Abdalı qədim diyarımız olan Göyçədən
ayıranlar, görəsən hansı məqsədlə bunu etmək istəyirlər, belələri indi də nəzərə çarpır.
Öz mənbəyini qədim Qarabağın qaynar xalq bulağından
götürmüş muğamlarımız, şikəstələrimiz dünya mədəniyyətinə
yüzlərlə musiqi sərkərdələri bəxş etmişdir. Bax biz bu cür şəxsiyyətləri öz doğma yuvasından ayrı salsaq, bu sənət sərkərdələrinin ruhu qarşısında böyük günahlar etmiş olarıq.
İlk dəfə xalqımızın bütün mahallarında muğamlar, şikəstələr olub. Bu muğamlar, bu şikəstələr bulağı tarixən vətənimizin
hər yerinə axmağa başlayaraq həmin yerlərdəki mədəniyyət
varlığımız ilə çulğalaşmışdır. Heç kim bunu öz anasının döşündən, qədim Azərbaycan diyarlarından ayıra bilməz.
Eləcə də dədə Qorqudumuzla başlanan ozan, varsaq, aşıq
yaradıcılığı, saz, söz, dastan dünyamız haqda da fikrimizi deməliyik.
Hörmətli alimimiz M. Seyidovun «Qaynaqların elmi əsası»
başlıqlı yazısını oxudum. Erməni musiqişünas H. Təhməzyanın
qədim musiqi qaynaqlarımıza da sahib çıxmaq, ozan, varsaq
varlığımızı da özününküləşdirmək əməliyyatı ilə də tanış oldum. Çox maraqlıdır. Demək torpaq qarətçiliyi mümkün olduğu kimi, mədəniyyət, incəsənət qarətçiliyi də, mümkün olarmış. Bu tarix üçün «yenilikdir».
Dədə Qorqud dastanlarından başlamış dünya mədəniyyət
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xəzinəsinə “Aslan şah və İbrahim”, “Qurbani və Pəri”, “Abbas
və Gülgəz”, “Abdulla və Cahan”, “Alı xan və Pəri”, “Aşıq Qərib, “Bəhram şah”, “Valeh və Zərniyar”, “Qara Məlik”, “Qaçaq Kərəm”, “Qul Mahmud”, “Qandal Nağı”, “Dilsuz-Xəzangül”, “Dilqəm və Yamən xanım”, “Əmrah və Sayad Pəri”, “Əsli və Kərəm”, “Yetim Hüseyn”, “Gül və Sənubər”, “Lətif şah”,
“Məsum və Diləfruz”, “Məhəmməd və Səlminaz”, “Muğum
şah, “Nəcəf xan və Pərzad xanım”, “Novruz və Qəndaf”, “Səlim şah”, “Səyyad və Səadət”, “Tahir və Zöhrə”, “Xəstə Qasım”, “Heydər bəy”, “Müxdər bəy, “Şah İsmayıl və Gülzar,
“Şayir Kazım və Nazlı xanım”, “Aşıq Hüseyn və Reyhan” dastanları kimi yüzlərlə ozan, varsaq, aşıq dastan xəzinəsinə, Koroğlu salnaməsinə malik bir xalqın ozanının, aşığını onun əlindən almağa göstərilən cəhdi hansı hüquq normalarına, insani
münasibətlərə aid etmək olar. Bəs elmi mərkəzlər nə yaxşı dinmək istəmirlər? Eləcə də Azərbaycanın dahi sənətkarlarına, və
digər sahələrə atılan böhtanlar, tariximizin yazılmasına qarşı
çəkilən sədlər nəyin xatirinə cavabsız qalırdı?
Vaxtı ilə əhalisinin bütün əksəriyyəti azərbaycanlılardan
ibarət olan, indiki Ermənistandan bu əhali müxtəlif bəhanələrlə, hissə-hissə köçürüldü, adları dəyişdirildi, tarixi və sənət abidələri yoxa çıxarılaraq, başqa məfhumlarla əvəz olundu.
Dədə Qorqud qollarında adı çəkilən Göyçə, Göyçə gölü,
Ağmağan yaylağı, Şah dağı, Murğuz dağı və sairə adlar bəlkə
demək istəyir ki, ana Xəzərdən uzanan iki qolun, Araz və Kürün qucağına aldığı, dəniz səviyyəsindən 1800-3000 metrdən
yüksəkdə yerləşən bu doğma diyar, özünün ilk ozan-aşıq, saz,
söz, dastan bulaqları ilə çağlayaraq, bu sənət incilərinin toxumunu vətənimizə yayan ilk qərənfillərdən olmuşdur. Bu nəğməkar bülbül əsrlərin qəlbindən gələn bu ah, bu nalə, bu sevinc, bu şənlik, bu xeyirxahlıq, bu səxavət, döyüş ayağında sazını qılıncla əvəz edən sazımız da, sözümüz də ilk qədəmini bu
qədim Göyçədən başlamışdır, ilk çolpasını bu qədim yuvadan
uçurmuşdur. Bu sənət dünyamızın ilk beşiklərindən biri də
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Göyçə mahalı olmuşdur. Heç də təsadüfü deyildir ki, XI əsrin
sonuna yaxın Göyçədə dünyaya gəlmiş M.Abdal sənətkarlığı
bu sənət aləminin Göyçədə daha dərin köklərə malik olmasına
dəlalət edir.
M. Abdalın yaradıcılığı tədqiqatdan kənarda qalmışdır,
onun özünün də guya başqa yerdə doğulduğu irəli sürülmüşdür.
Dinini bayağılaşdıran bəzi oyuncaq dindarlar ona dini nöqteyi
nəzərdən yanaşmış, yaradıcılığının bir qismi itib batmış, bir
qismi isə başqalarının adı ilə yayılmışdır. Ozan, aşıq salnaməsinin davamçılarının böyük bir nəslinin Göyçədə dünyaya gəlməsi, Göyçədə ərsəyə çatması hamıya yaxşı məlumdur. Unudulanları müstəsna saysaq, Miskindən sonra Göyçədə Qul
Mahmud, Allahverdi, Alı, Məmmədsöyün, Ələsgər, Musa, Məhərrəm, Mustafa, İsə, Yusif, Hüseyinalı, Mikayıl, Məhəmmədəli, Paşa, Nağı, Sayad, Alşan, Qiyas, Nəcəf, Əsəd, İslam,
Qulu, Zodlu Qasım, Kəsəmənli Nağı, Cilli Nəsiboğlu Mehdi,
Qasım, Yunis, Həmid, Qurban və Növrəs İman, Əziz, Qiyas,
Ağayar, Mehti, İslam, Rəhim, Bayram, Oruc, Müseyib, Nəcəf,
Musa, Qədir, Niftalı, Talıf, Məhərrəm, Şükür, Murad, Oruc,
İmran, Mahmud, Abbasəli, Əli, Hacı, Alqayıt, Fətullah, Calal,
Nurəddin, Sarıyaqublu Musa kimi yüzlərlə çalan, oxuyan, yazan, yaradan aşıqlar, Alməmməd, Mirzə Bəylər, Çoban Məhəmmət, Şair Kazım, Zodlu Abdulla, Aydın, Aqil, Əbülfət,
Xəstə Bayraməli kimi aşıq şeir və qoşmalarının mahir yaradıcıları, Miskin Abdal davamçıları dünyaya gəlmişlər.
Şah İsmayılın həyatı
ilə bilavasitə bağlı, onunla
ömrünün sonuna kimi
məclislərdə, döyüş meydanlarında çıxış edən,
onun hökmranlığının möhkəmləndirilməsi üçün ən
ġirin səsli, xoĢ nəfəsli
çətin yollara getməkdən
Ağbulaqlı AĢıq Mahmud
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çəkinməyən Miskin Abdal olmuşdur. Bu söyləmələr də, həqiqətə daha yaxındır ki, “Aslan şah və İbrahim” dastanı şah İsmayılın şərəfinə Miskin Abdal tərəfindən yaradılmışdır.
Şah İsmayıl operasında onun atasının bəzən Aslan şah kimi
verilməsi haqqında akademik Z. Bünyadovun yazısında həqiqət
izləri vardır. “Şah İsmayıl və Gülzar dastanı” Xətaiyə aid dastan
deyil. Ancaq Aslan şahın Şah İsmayılın atası kimi verilməsi həqiqətə daha yaxındır. Beləki, Mikin Abdal qeyd etmişdir ki, Aslan
şah II Şah İsmayılın babasıdır. Məlumdur ki, Şah Təhmasib öz
qardaşlarına, oğlu II İsmayıla qarşı cəza tədbirləri görmüşdür.
Maraqlıdır ki, bəs körpə yaşlarından məhrumiyyətlər içərisində qalan, şahlıq taxtında oturandan sonra isə ömrünü vətən
uğrunda mübarizələrə həsr edən Şah İsmayıl Xətaidə bu ozanaşıq sənətinə vurğunluq necə yaranmışdır. Saz üstündə oxunan
gəraylılar və sair şeir formaları da yaratmışdır. Hətta Şah Xətai
divanisi, Şahi gözəlləmə, Şəqayi, Sultani kimi saz havaları da
bəstələyə bilmişdir.
Bəlkə desək ki, Göyçədən keçərkən gənc Hüseynin sazına,
şirin avazına, uşaq ikən itirdiyi qardaşı İbrahimə bənzər təbiətinə vurğun olan İsmayılın onu özü ilə apararaq müntəzəm dinləyərək Miskin Abdal təsirindən yaranmışdır
Miskin Abdalın Vətənə, Xətaiyə böyük məhəbbəti olmuşdur. Vətən birliyi naminə həmişə canından keçməyə hazır olmuşdur. O, müharibələrin də əleyhinə olmuşdur, Çox yerlərə
qoşun əvəzinə özü getmiş, dağınıq düşmüş vətənimizin birliyi
üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir. Gah dərviş, gah mürid,
gah elçi, gah aşıq kimi dünyamızı diyar-diyar dolanmışdır.
M.Abdal Çaldıran döyüşü ilə əlaqədar «Ağlaram» rədifli qoşmasında iki qardaş xalqın taleyinə kədərlənərək, deyirdi:
İki sultan əyləşdi nərgiz taxtında,
Aralığa şəmşir endi, ağlaram.
Məkas fəğan etdi dərya üzündə,
Yelkənim tərsinə döndü, ağlaram.
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Nökər olan qulluq eylər xanına,
Məşuqlar susadı aşıq qanına,
Nəkreyil yeridi haq məqamına,
Alışdı şapəri yandı, ağlaram.
Yarəb, Allah, kimlər yetər dadıma,
Həsrət qaldım ocağıma, yurduma,
Miskinəm ərənlər düşdü yadıma,
Didəm yaşı selə döndü, ağlaram.
Ehtimal ki, Miskin bu qoşmanı Mürşidinin ölümündən sonra demişdir. Rəvayətə görə sarayda Miskini gözü götürməyənlər, şahla onun arasını vurmağa cəhd edənlər də olub. Bir dəfə
Miskin gözətçilərin yanından keçərək, şahın hüzuruna çatanda,
Xətai ondan soruşur ki, bəs sənin gəldiyini mənə niyə xəbər
vermədilər, gözətçi yox idimi? Miskin şaha belə cavab verir:
Səhər bir bağçanın seyrinə vardım,
Bağbanı yatmayıb, ayaq üstədi.
Könlüm pərvazlandı, Şahı görməyə,
Səryaqub yatmayıb, ayaq üstədir.
Salam verdim, əleyk aldı dərinnən,
Sada gəldi dəryalardan, dərinnən,
Əl üzmərəm ərənlərdən dərinnən,
Ağam Şahi Mərdan ayaq üstədir.
Miskinəm, qılginən şəfayət mənə,
Darüləl məqamdan inayət, mənə,
İnşallah yetişər bərayət, mənə,
Haqq özü yatmayıb ayaq üstədir.
Miskin Abdal məktəbinin qədim kökə malik olmasına şübhə ola bilməz. XV əsrin sonlarında bu cür sənətkarın yetişməsi
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onu deyir ki, Göyçədə ozan-aşıq sənəti çox qabaqlardan meydana gəlməyə başlayıb və inkişaf edərək özünün Miskin mərhələsinə çatmışdır. Bu məktəbin Xətaiyə təsiri öz izlərini açıq
aydın göstərir. Şah İsmayılın M.Abdala olan hüsn-rəğbətinə səbəb də bu cür nailiyyətlərdən irəli gəlmişdir. Şah İsmayıl Miskinin doğma kəndi olan Sarıyaqub kəndini ona bağışlamışdır.
Şahın öz möhürü ilə verilmiş sənəd indi də onun ocağında saxlanılır.
Miskin Abdalın eyni zamanda Göyçə və ətraf aşıq mühütinə güclü təsiri olmuşdur. Qurbanı, Tufarqanlı Abbas, Xəstə
Qasım, Dədə Yedyar, Aşıq Dostu, Aşıq Valeh, Şəmkirli Aşıq
Hüseyn, Aşıq Şenlik, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Alcalı Məhərrəm, Aşıq Duraxan, Aşıq Allahverdi kimi sənətkarların yetişməsində, çox güman ki, Miskin məktəbinin təsiri olmuşdur, yeni tərzdə dastan yaradıcılığı inkişaf etməyə başlamışdır.
Azərbaycanda mətbuat orqanlarımız Göyçə ilə bağlı ozanaşıq, qoşma-dastan tarixinin araşdırılmasına xüsusi fikir verməlidir. Bu baxımdan xalqın tərəfindən gələn yazılara yer verməklə folklorumuza aid mübahisələri ələkdən keçirməli, onun
saflığına sahib durmalıdırlar. Elə olmamalıdır ki, nüfuz və ixtiyar sahibləri onu qulaqardına vursunlar.
Şair H. Arif Aşıq Alı kimi bir sənətkarın izinə düşməsəydi,
bəlkə də o, böyük sənətkar itib batardı, qədim aşıq mədəniyyətinin ocaqlarından biri olan Göyçəyə o qədər də diqqət yetirilməzdi. Doğrudan da, H. Arif Göyçə aşıq dünyasına aid böyük
bir xəzinə açdı. Respublikada yaradılan aşıqlar birliyi, keçirilən
aşıqlar qurultayları aşıq-folklor mədəniyyətimizin üzə çıxarılmasında, onun daha da çiçəklənməsində bir inqilab oldu. Həm
də bu bizim folklorumuza, bir sözlə incəsənətimizə kölgə salmağa cəhd göstərən əğyarların niyyətlərinə zərbə oldu. Bu günlərdə H. Arifə həsr olunmuş gecədə Göyçə-Miskin deyə qopan
haraylar, Göyçədə gizlənmiş bu sirrin açılmasına çağırış idi.
Burada çox nakam aşıqların gözü yoldadır. Burda çox sirlər yatır. Eltəkin gözəl deyib:
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Beşiyi olubdur sözün, dastanın,
Mahnı oxuyanın, şeir yazanın,
Doğma balasısan Azərbaycanın,
Arxalı, dayaqlı, Göyçə mahalı.
Kaş hamımız, birinci növbədə ziyalılarımız uyduqları müasir musiqi ilə yanaşı bu varlığımıza maraq göstərəydik, şair Zəlimxan demişkən, vətənimizin hər bir küncünü qarış-qarış gəzəydik. Aşıq qoşma və dastanlarımızın toplanmasında, işıq üzü
görməsində H.Zeynallı, S.Mümtaz,V.Xuluflu, B. Tahirov, H.
Əlizadə, Ə.Axundov, H.Araslı və sairləri çox əmək sərf etmişlər.
Biz XX yüzillikdə buna nail olmuşuq. Azərbaycan aşıq
mədəniyyəti Avropa ziyalılarını çoxdan maraqlandırmış, onun
müxtəlif variantları alman, rus, fransız, ingilis dillərində keçən
əsrdən çap edilməyə başlamışdır. Aşıq Qərib filminin rejissoru
Paraçanov və Abaşidzenin əməyi onu göstərir ki, xalqımızın bu
qədim mədəniyyəti ilə dünyanın bir çox xalqları müntəzəm maraqlanmışlar və sözsüz, qonşu xalqlar da saz və dastanlarımızdan az bəhrələnməmişlər. XVIII əsrin sonlarına yaxın Azərbaycan aşıq tərzində çıxış edən gürcü və erməni aşıq nümayəndələri də meydana gəlmişdir.
Bir neçə kəlmə də qoĢma və xalq dastanları haqqında
Çox böyük hadisədir ki, qoşma və dastanlarımız toplanmış,
toplanır, işıq üzü görmüş və görməkdədir. Ancaq bu kitablarda
bəzi qüsurlara yol verilmişdir. Qoşmaların bəziləri təhrif olunmuş, öz məzmun və lirika şirinliyini, uzlaşma əlamətlərini çox
yerdə qoruyub saxlaya bilməmiş, bəzən də qoşmalar öz ünvanını itirərək başqalarının adı ilə ortaya çıxmışdır. Bu baxımdan
ən çox itki verən, yəqin ki, Miskin Abdaldır. Fəqət onun qoşmalarının çoxunu heç toplamaq da mümkün olmayıb.
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Nəcəf xan dastanında:
Budur gəldi bahar fəsli,
Dağların lala vaxtıdır.
Nə yatmısan oyan saqi,
Mey ver, piyalə vaxtıdır, –
qoşması. Yetim Hüseyn dastanında Şah Abbasa məxsus:
Ay nazənin əlim səndən üzüldü,
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.
və ya
Bir gözəlsən şövqün düşüb cahana,
Yoxdu sənin kimi gözəl, göz ala.
cığalı təcnisi Tufarqanlı Abbasın adına verilmişdir. Aslan şah
və İbrahim dastanında qoşmalar səhv və dolaşıq verilmişdir.
Bir nümunə:
İbrahiməm mən keçmişəm canımdan,
Əl götürdüm malımdan, məkanımdan,
Nazlı dilbər köç eylədi yanımdan,
O, gözəl növrağım pozuldu, haray.
Əslində isə dastanda nazlı dilbər yox, İbrahim özü köç
eyləyib və həmin şeir aşağıdakı kimi işlənib:
İbrahiməm mən ha bezdim canımdan,
Fələk cida saldı xanımanımdan,
Bəzirganlar köç eylədi yanımdan,
Fərmanım tərsinə yazıldı, haray.
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ya başqa bir qoşmada
Səhər, səhər doğan dan ulduzuyam,
Anadan ayrılmış əmlik quzuyam.
ifadələri ilə, bəlkə də, Xeyransa məni ye demək istəyirmiş.
Qoşma həmişə el içində aşağıdakı kimi işlənib:
Səhər-səhər doğan dan ulduzuyam,
Atamın, anamın xoş avazıyam.
Dağıstanda Süleyman xan qızıyam.
Əlac sənə qalıb, Firəngin xanı
və ya:
Başına döndüyüm ay salax qardaş,
İnsafı unudub, öldürmə məni.
qoşmasında əslində belə işlənməlidir:
Başına döndüyüm ay qəssab baba,
Öldürmə, xudaya bağışla məni.
İbrahiməm haq söylərəm sözümü,
Yaş yerinə qan bürüyüb gözümü,
Zülal şah oğluyam itirmişəm özümü,
Öldürmə, xudaya bağışla məni.
yaxıd Qurbanidə
Yola get dərvişlər ilə,
Haqqa layiq işlər ilə,
Xoş avaz gülüşlər ilə,
Beh, bezar eyləmək olmaz.
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Əslində qoşma belə oxunardı:
Yola çıx yoldaşlar ilə
Haqqa sığar işlər ilə,
Hər sınanmamışlar ilə,
Beh, bezar eyləmək olmaz.
O yaram gözlərim, ataram çölə,
Yardan qeyri baxsan bir özgəsinə.
və ya
Əzrayilsan, canım yar alan sənsən,
Mən necə can verim bir özgəsinə.
Əslində aşıq dünya şöhrəti olan gözünü tökməz, özünü öldürə bilər. İkinci qoşa misrada isə əzrayıl sözünü işlətmək məhəbbətə yaraşmır. Qoşma aşağıdakı kimi işlənməlidir:
Uçdu könlüm quşu qondu sənə, yar,
Meyl edərəm qonmaz bir özgəsinə.
və ya
Şirvanlı Dostuya yar olan sənsən,
Bu sınıq könlümə bar olan sənsən,
Gecə, gündüz canım, yar, alan sənsən,
Mən necə can verim bir özgəsinə.
Aşıq Ələsgər yaradıcılığının tədqiqatçısı İ. Ələsgərov çox
düzgün olaraq “Ha bular bular” qoşmasının “Nəcəf və Pərizad”
dastanına aid olmasını göstərmişdir. Fəqət kitabda Pərizadın
adına verilmiş bir bənd qoşma da guman ki, olduğu kimi verilməmişdir. Həmin qoşmanı mən aşağıdakı kimi bilirəm:
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Səba dost zülfünə şanə çəkəndə,
Yayılar gərdənə, ha bular, bular.
Bir şəxs ki sidqilə dilək diləsə,
Allah mətləbini, ha bular, bular
Könül can quşuna nə danə dedim,
Zərrafın dəstində nə danə, dedim,
Dərdimi dərd bilməz nadana dedim,
Anlamaz, başını ha bular, bular
Səhni gülüstanı kim saldı dərdə,
Neyib tək aşiqi kim saldı dərdə,
Desələr Pərzadı kim saldı dərdə,
Ah çəkib deginən, ha bular,bular.
Aşıq Ələsgərin qoşmalarından da öz adına deyilməyənlər
var. Bunlardan biri yüksək lirika və məna şirinliyinə malik Sarı
qız qoşmasıdır. Onun toplusunda görünmür:
Gedən getmə, məndə gəlim yetirim,
Ay qabaqlı, qələm qaşlı, sarı qız.
Qul olaydım, qulluğunda qalaydım,
Danışaydım kəlmə-kəlmə, barı qız.
Başına örtmüsən ilahi, pürgü,
Səni sevən neylər o malı, mülkü,
Mən öləndə vəsiyyətim budur ki,
Zülflərinlə tabutumu sarı, qız.
Ələsgərin deyər qadan alaydım,
Qulac qolum yar boynuna salaydım,
Ağ üzündən bir cüt busə alaydım,
İnciməynən qardaşlarının canı, qız.
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Aşıq Ələsgərlə bağlı elə əhvalatlar da var ki, onlar öz mənasından ayrı salınıbdır. Göyçənin Ağbulaq kəndində yaşamış
90 yaşını keçmiş Abduləzim kişi nəql edirdi ki, Aşıq Ələsgər
qoca çağlarında Ağbulağa gəlir, Kalvayı Hüseyn gildə qonaq
olur. Səhər durub gedəndə bulaqdan su gətirən bir dəstə qızla
qarşılaşır. Onlar qonağın qoca olduğunu görüb rübəndlərini üzlərindən atırlar. Bunların arasında Məşədi Zeynalabdın oğlu
Əsədin arvadı Nigar da olur. O, çox gözəliymiş.
Axşam sabah, çeşmə, sənin başına,
Bilirsənmi necə canlar dolanır.
rədifli qoşmasını həmin Nigara demişdir. Bundan əlavə Abduləzim dayı Aşıq Ələsgərin «Biri ağıl, biri mərifət, biri nan» rədifli qoşmasının olduğunu da etiraf edir. Səhv etmirəmsə, Aşıq
Ələsgərin “oğlu” rədifli qoşması da aşağıdakı kimi olub:
Adladın İrandan, keçdin Arazı,
Hardan irast oldun, tat köpəkoğlu.
Bəsdi bu etdiyin, durma qarşımda
Çəkil qabağımnan, get köpəkoğlu.
Səni kim buyurdu gətirdin oxu,
Üstümüzə güldü camaatın çoxu,
Heç millətdə yeyən olmaz bu …..
Nə ərəb, nə türkmən, tat köpəkoğlu.
Ağkilsəyə təzə xəbər olufdu,
Yaxın mənzilimiz Kəvər olufdu,
Əyağımın altı qavar olufdu,
Hey çıxır altından qat, köpəkoğlu.
Heç kəs Ələsgəri saymasın naşı,
Belə oyunları çəkməyib başı,
Tövlədən yabını, evdən farmaşı,
Üstündən yorğanı sat, köpəkoğlu.
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Aşıq dastanlarınınyaranması tarixinə həsr olunmuş verilişlərdə ümumi və ya müxtəlif görüntü materiallarından istifadə
olunsa da, bu dastanların ilk addımlarının qədim Göyçə mahalından qaynaqlandığı fikrinə etiraz edənlərin olmayacağına
şübhə etmirik. İri həcmli dastanlarla yanaşı Göyçə ilə bağlı Dərələyəz, Naxçıvan, Şəril, Vedibasar, Zəngibasar, Uluxanlı, Çobankərə, İrəvan, Çıldır, Qars, Güllübulaq, Qazax, Şəmşəddin,
Şəmkir, Gəncə, Xoşbulaq, Qarabağ, Dağıstan, Dərbənd vəs. aid
bir çox əhvalat və rəvayətlərin də olduğu məlumdur. Aşıq sənətinin ilk beşiklərindən olan Göyçə mahalı bu sənətin inkişafında və yayılmasında ilk müjdəçilərdən biri olmuşdur.
Bu mahal Göyçə gölü ətrafında 5500kv.km. ərazini əhatə
edən beş rayonu özündə birləşdirir. Hələ lap qədimdən İrəvan,
Şəril, Naxçıvan, Aran Qarabağ, Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Qazax
mahallarının Ağmağan, Əyricə, Qızılziyarət, Sarıyer, Alagöllər, Şahdağı, Keti, Topaşan, Soyuqbulaq yaylaqlarını öz qoynunda yerləşdirmişdir.
1983, avqust
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SARIYAQUBDAN BAġLANAN YOL
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 22 aprel 1988-ci il
tarixli sayında“ġah Ġsmayıl, yaxud Xətai” baĢlıqlı yazını
oxudum. Həmin yazıda Adil Ģah ilə yanaĢı Aslan Ģah haqqında da söhbət gedirdi. Mən dastanın Göyçə aĢıqlarından
eĢitdiyim variantlara əsaslanaraq, bəzi düĢüncələrimi sizinlə bölüĢmək istəyirəm.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan aşıq dastanlarından bir qisminin müəllifləri məlum olmasa da, bu dastanlardan bəzilərinin
konkret müəlliflər tərəfindən yaradıldığı yaxşı məlumdur. Məsələn, “Qurbani” dastanının Aşıq Qurbani, “Abbas və Gülgəz”dastanının Aşıq Abbas Tufarqanlı, “Nəcəf xan” dastanının
Aşıq Naib, “Lətif şah” dastanının Aşıq Şenlik, “Valeh və Zərnigar”dastanının Aşıq Valeh, “Alı və Bəsdi”dastanının Aşıq
Alı tərəfindən yaradıldığı zənn edilir. Bəzi dastanlarımızın yaradılması isə Şəmkirli Aşıq Hüseyn, Bozalqanlı Aşıq Hüseyn
və bir çox başqa aşıqların adları ilə əlaqələndirilir. “Aslan şah
və İbrahim” dastanının müəllifi ilə bağlı isə müxtəlif fikirlər
söyləyənlər var.
Miskin Abdal kimdir?
Tədqiqatçıların bir qismi Miskin Abdalın Gədəbəyin Miskinli, Ataxal, bir
qismi Qazağın Dağ Kəsəmən, bir qisim isə Göyçənin Sarıyaqub kəndindən
olduğunu deyir.
Onların bildirdiyinə görə, Miskin Abdal Göyçə mahalının Sarıyaqub kəndindəndir. Əli Qılınc və Batman

Miskin Abdalın evinin ön
divarındakı yazılı daĢ abidə
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Qılınc adında iki oğlu olmuşdur. Batman Qılıncın övladı olmamış, Əli Qılıncın isə Məmmədxan Qoca adlı oğlu olmuşdur.
Məmmədxan Qocanın beş oğlunun olduğu bildirilir. Onlardan
biri Ocaq oğlu Qədim olmuşdur.
Bütövlükdə, Miskin Abdalın yüzdən çox törəməsinin olduğu bildirilir. Miskin Abdalın bir çox əşya və nişanələrinin,
onun özünün yaşadığı evin Göyçə Mahalının Sarıyaqub kəndində olduğu və bu evin müqəddəs bir ocaq kimi ziyarət edildiyi da məlumdur (bu kitabın redaktoru Miskin Abdalın Sarıyaqub kəndindəki ocağını ziyarət etmiş, onun şəxsi əşyalarını və
Şah İsmayıl Xətainin Sarıyaqub kəndinin Miskin Abdala verilməsi barədə Fərmanını öz gözləri ilə görmüş, Miskin Abdalın
evinin ön divarındakı yazılı daş abidənin fotosunu da o çəkmişdir: kitabın redaktoru – İ.M.).
İsmayıl Səfəvinin hələ şahlığa çatmasından əvvəl Göyçə
mahalından keçib gedərkən Miskin Abdalın onun dəstəsinə qoşulması, ömrünün sonuna qədər Səfəvilərə sədaqətlə xidmət etməsi, Şah İsmayılın yeri gələndə aşıq, yeri gələndə mürid olan
Miskin Abdala doğma münasibəti, onun kamalına, cəsarətinə,
gözəl səsinə, oxuyarkən quşları belə göydə “qanad saxladan”
avazına vurğun olması barədə həmişə söhbətlər gedərdi.
Şah İsmayıl M.Abdala o qədər hörmət bəsləmişdir ki, deyilənlərə görə onu qardaşı İbrahimə əvəz saymış, çox vaxt ona
“qardaşım İbrahim”, “Şahım İbrahim” deyə xitab etmişdir.
Abdalın Miskin ləqəbinə istinad edərək onun Gədəbəyin
Miskinli kəndindən olmasını söyləmək o qədər də inandırıcı
görünmür. Ona görə ki, Miskin ləqəbli aşıqlar çox olub: Miskin
Əsəd, Miskin Əli, erməni aşığı Miskin Bürcü, hətta Miskin ləqəbli gürcü aşığı da olmuşdur. AMEA Folklor İnstitunun
əməkdaşı, filologiya elmləri doktoru H. İsmayılovun Miskin
Abdalın Qazağın Dağ Kəsəmən kəndi ilə bağlılığı haqqında
(keçən əsrin 80-ci illərində “Sovet Ermənistanı” qəzetində çap
olunmuş məqaləsində)elmi məqalələri də diqqəti cəlb edir.
Yaxşı yadımdadır, Göyçə mahalından Cilli Aşıq Qasım,
Aşıq Yunis, Aşıq Müseyib,Babacanlı Aşıq Qədir və bir çox
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başqa aşıqlar“Qurbani” dastanını dastanların şahı,“Abbas və
Gülgəz” dastanını isə dastanlar şahının vəziri adlandırardılar.
Onlar, eyni zamanda, “Şah İsmayıl” dastanı ilə “Aslan şah”
dastanlarını əkiz dastanlar adlandırır və beləliklə, hər iki dastanın eyni kökdən qaynaqlandıqlarını təsdiq edirdilər. Hər iki
dastanda edilən qəsdlərin taxt-tac qısqanclığı, bəzən isə qadın
taleyi ilə bağlı olduğunu söyləyirdilər.
“Aslan şah və İbrahim” dastanı Miskin Abdal tərəfindən
Şeyx Heydərin övladlarına həsr olunmuş dastandır. Dastanda
Şah İsmayıl – Aslan şah, M. Abdal isə şah İsmayılın qardaşı
İbrahim kimi verilir. Bu ailəyə zülm edən, taxtı-taca görə bu
ailədən qorxan Ağqoyunlu ögey dayısı Rey padşah – Ata Zülal
şah kimi təqdim olunur. Qadın və taxt-tac qısqanclığı üzündən
qurulmuş fitnələrə inanan Zülal şah öz iki oğlunu – Aslanı və
İbarhimi öldürtmək istəyir.
Xalqın müdrik adamlarının köməyi ilə bu iki qardaşın ölümhökmü vətəndən sürgünlə əvəz edilir. Onlar Yəmən şəhərinə
göndərilirlər. Aslan İbrahimi günbəzdə qoyub yemək gətirməyə
gedir. Gözlənilmədən orada şah seçilir, başı qarışır, unudulmuş
İbrahim haramıların əlinə keçir, Ziyad Haramıya oğul olur.Yenidən fitnəyə düşür. Günbəzə atılır. Karvana arxasınca Herat şəhərinə gəlir, orada Şəminin fitnəsi nəticəsində Dağıstana aparılır.
Dağıstan xanının qızı Xeyransa xanmla evlənir. Şəmi ona bir neçə yerdə qəsd təşkil edir, dəryaya atdırır. İbrahim bir taxta parçasının üstündə qırağa çıxır, yenidən Şəminin əlinə keçir və bir günahkar kimi sevgilisi Xeyransa ilə Aslan şahın hüzuruna gətirilir. Şah qardaşla “təqsirkar” qardaş üz-üzə dayanır. İbrahim qardaşını dərhal tanıyır. Aslan isə zəlalət çəkmiş qardaşını tanımır.
Ona ölüm hökmü vermək istəyir. Cəllad amanı əldə edən İbrahim şah qardaşına belə bir bayatı ilə müraciət edir:
Mən aşiqəm, yüz qandır,
Şah baxışın yüz qandır.
Kəbə yıxmaq dörd divar,
Könül yıxmaq yüz qandır.
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Bundan sonra İbrahim başına gələn məcaranı şeirlə şahın
qarşısında oxuyur. Yeri gəlmişkən etiraf edək ki, heç bir
dastanda hadisələr belə axıcılıqla təqdim olunmur:
Zülal şah oğluyduq biz iki qardaş,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
Hərəmiz götürdük bir qiymətli daş,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
O zamankı, Rey şəhərindən gəldim,
Yoruldum günbəzin dibində qaldım,
Ziyad Haramıya mən oğul oldum,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
Qanlı fələk uzaq saldı aranı,
Aman qardaş, bağlamadın yaramı.
Sübhü tezdən üstüm aldı Haramı,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
Hicran qəhri yenə məni dindirdi,
Dindiribən eynim qanla doldurdu,
Biiman qarı gəldi yaman qandırdı,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
Ərənlər əlindən mən içdim bada,
Yatmışam günbəzdə verdilər buta,
Qoşuldum karvana gəldim Herata,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
Qurban olum sənin kimi Aslana,
Əyri qılınc dal gərdəndə paslana,
Yüz bir gün yol getdim ol Dağıstana,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
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On yeddi gün tamam dəryada qaldım,
O dəryadan dürr götürdüm, dürr aldım,
Ayda bir çəpişə mən çoban oldum,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
Bir quş idim daşdan – daşa atıldım,
Ayaqyalın at köksünə qatıldım,
Yüz tümənə mən qəssaba satıldım,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
O zamankı ata-anamız xan idi,
Mənə kömək düran bir sübhan idi,
Qəssab öldürmədi xoş insan idi,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
Harda qaldı Ağmağanın elləri,
Hərgiz solar çiçəkləri, gülləri,
İbrahiməm, çox gözlədim yolları,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim.
Miskin Abdal Səfəvilər hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsində ən çətin yerlərə getmiş, əlindən gələni əsirgəməmişdir.
O, şeirlərinin birində belə deyir:
Canım qoydum Mürşüdümün yolunda,
Sərgərdan qalmışam Rumun elində,
Məxluq bada gedir cəllad əlində,
Paşam, mürvət eylə, belə kar olmaz.
Söylənənlərə görə, Dağıstanda baş verən iğtişaşlarla əlaqədar Miskin Abdal oraya getmişdir. Onun bu səfəri o qədər də
uğurlu olmamışdır. Odur ki, bir şeirində belə deyir:
Nəs illərdən satın aldın pis günü,
Yağdırdın üstümə çövğun, çiskini,
Gözü yaşlı qoydun cida Miskini,
Eylə gülə-gülə tamaşa, dağlar.
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Miskin Abdal qoşquları özündən sonra Göyçə, eləçə də digər aşıq mühitinə güclü təsir göstərmişdir. Aşıq Ələsgərdən
xeyli qabaq dünyaya gəlmiş Göyçəli Aşıq Musa bir qoşmasında belə deyir:
Musa sözlərini söyləyər aşkar,
Deyiləm dünyadan naşı, beyxəbər,
Miskindən başlamış Abbasa qədər,
Cəmi aşıqların canı məndədir.
Növrəs İman isə belə deyir:
Yaxşı tanıyıram Miskin Abdalı,
Cəm idi başında hüşu, kamalı.
Etiraf etmək lazımdır ki, Miskin Abdal yaradıcılığı az yayılmışdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, aşıq sənətinə, ümumiyyətlə, Azərbaycan incəsənətinə zidd olan islam ehkamları M.Abdalı “dini-müqəddəs” şəxs kimi qələmə verməyə çalışırdılar.
Bu baxımdan M.Abdalın yaradıcılığı həmişə arxa sıraya
atılmışdır. Onun şeirlərinin çoxu başqalarının adı ilə yayılmışdır. Yəqin ki, gələcəkdə onun məlum şeirləri az-çox toplanacaqdır.
Yarəb, özün yetiş dadıma,
Həsrət qaldım ocağıma, oduma,
Miskinəm, ərənlər düşdü yadıma,
Didəm yaşı selə döndü, ağlaram.
Miskin Abdal və onun harada anadan olması, yaşaması və
yaradıcılığı haqqında gedən söhbətlərin də bir qədər mübahisəli
xarakter daşıması da müəyyən narahatlıq doğurmaya bilmir.
Onun doğma Göyçədən qoparılıb başqa yerlərə “aprılmasına”
nə ehtiyac var?. Doğma Azərbaycanımızın hər bir güşəsinin
özünəməxsus aşıq məktəbləri və bu məktəblərin görkəmli şəxsiyyətlərinin yaradıcılıqları öz tədqiqatçılarını gözləyir.
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“DĠLQƏM” DASTANI VƏ “DĠLQƏMĠ” SAZ HAVASI
HAQQINDA DÜġÜNCƏLƏRĠM
"Dilqəm" dastanı və "Dilqəmi"
havası aşıq sənətində mühüm yerlərdən birini tutur.
Deyilənlərə
görə, Dilqəm Şəmşəddin mahalının Güvəndik kəndində dünyaya
göz açan Güvəndikli Əhməddir.
Güvəndikli Əhməd XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvələrində yaşayıb
yaratmış və təxminən yarım əsrdən
bir az artıq ömür sürmüş nakam
sənətkarlarımızdandır.
Zamanın bu ailə üçün yaratdığı
çətinliklər Əhmədin sevgilisinə qovuşmasına imkan verməyib.
Onun sevgilisini ata-anasının təsiri ilə bir nəfər varlıya ərə veriblər. Bununla da bu nakam eşq hekayəti Güvəndikli Əhmədi
didərginliyə sövq edib. Odur ki, Əhməd qoşmalarının birində
belə deyir:
Naməm,gedər olsan bizim ellərə,
Şərh eylə dərdimi, ellər ağlasın.
Anam yığsın qohum-qardaş başına,
Mənim bu dərdimi dillər ağlasın.
Mən ha aşiq oldum o əhli dilə,
Mahı-münəvvərə, xalı Həbəşə,
Əlim ki yetmədi qohum-qardaşa,
Əhvalıma qürbət ellər ağlasın.
Mən Əhmədəm,yara qurban canımı,
Buyurun cəllada, töksün qanımı,
Mən ha görəmmədim Yamən xanımı,
Boş qalan butalar, dağlar ağlasın.
Başqa bir qoşmasında isə belə deyir:
Buxağı mərcannım, inci qaytannım,
Mənim doxsanalım hanı, görünməz.
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Cəvahir mədənnim, əziz duvannım,
Xoşxətt yazanalım hanı, görünməz.
Ərəsəti ərənlim, əhmər zülallım,
Şəmsi şərafətlim, qəmər hilallım,
Süleyman həşamətlim, divanxanalım,
Şirin xəzanalım hanı, görünməz.
Firuzə xasiyyətlim, xoş tamaşalım,
Züleyxa iqrarlım,Yusif sevdalım,
Leyli cəfakeşlim, Yamən sücamlım,
Əhməd bəyanalım hanı, görünməz.
Aşıqlarımız "Dilqəmi" havasını müxtəlif aspektlərdən izah
edirlər. Əlbəttə, burada səhvlər də özünü göstərir. Ancaq yaxşı
hal odur ki, bu böyük sənətkar unudulmur. Elə bizim folklorumuzun gücü də bundadır.
Fikrimizcə, ''Dilqəmi" deyilən hava heç də Güvəndikli Əhməd tərəfindən yaradılmayıb. Bu havacatın yaranma tarixi çox
qədimlərə gedib çıxır. Hamıya məlum havacatlar ilk baxışda
regionlar üzrə formaca müxtəlif görünsə də, bunlar məzmunca
eyni kökdə üzə çıxır. Atalar demiş, yüz cığırın başını bir bələn
kəsər. "Göyçə-Şəmsəddin şikəstəsi”, "Qarabağ şikəstəsi",
"Kəsmə şikəstə" və "Şirvan şikəstəsi"ndə bəzi müxtəliflik görünsə də, bunların kökü eyni bələnə gedib çıxır.
Aşıqlarımızın "Qaraçı" adlandırdığı havanı Güneydəki
aşıqlarımız "Qürbəti" adlandırırlar. Bu havalar eyni pərdədə
başlayır və eyni məzmun kəsb edir. Bəziləri güman edir ki, havacatların sayını artırmaqla guya nəyisə "kəşf etmiş" olurlar.
Aşıq İslam Yusifovun, Ədalət Nəsibovun, Fəzail Miskinlinin
ifasında eyni hava başqalarına nisbətən daha zəngin görünür.
Bu o demək deyil ki, bu havacatlar başqa başqadır.
Saz havaları da bir elmdir, sayını süni surətdə artırmaqdansa, onu sadələşdirmək, mürəkkəblikdən qorumaq gərəkdir. Bu
da həqiqətdir ki, saza yeni pərdələr bağlanır, müəyyən yeniliklər hiss edilir. Ancaq yenə deyirəm, sazımızın 9 pərdəsinə uyğun havaları hara çəksələr də, məzmununa xələl gələ bilməz.
Bəlkə də, mənim bir fikrim, yəni sazın muğamlarımızdan
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daha qədim olması qənaətim bəzi muğamsevərlərimiz tərəfındən başqa cür qarşılanacaq. Ancaq sazın bunların hamısından
qədimliyinə şübhə ola bilməz.
Qarabağ Aşıq məktəbi haqda böyük ədəbiyyatşünas- tənqidçi Firudun bəy Köçərli, Aşıq Valeh, onun nəvə və kötükcələri, Aşıq Abbasqulu, Aşıq Xaspolad, Valehin qız kötükcəsi
məşhur Qurban Pirimovun fikirləri və etiraflarına görə, Qarabağda böyük inkişaf yolu keçmiş, cilalanmış xanəndəlik sənəti
ilk dövrdə telli sazın köynəyindən keçmişdir.
Rəhmətlik Xan əmi aşıq sənətinə yüksək qiymət verən sənətkar idi. O, belə deyir: - "Bir gün flarmoniyada aşıqların konserti vardı. Rəhmətlik Qurban Pirimovla getdik o konsertə. Biz
filarmoniyaya daxil olanda "Orta Mahur" oxuyurdular. Elə bildim burda xanəndə var. İçəri girəndə Aşıq Mirzəni gördük. Aşıq
Mirzə Bayramov idi oxuyan. Onunla görüşdiik. O dedi: Xan
əmi, özün bilirsən ki, mən aşığam, Ancaq çox təvəqqe etdilər ki,
bir "Mahur" oxuyum, mən də oxudum. Bilmirəm "Mahur" oldu,
ya yox? Dedim, Aşıq Mirzə heç keyfıni pozma, yerli - yerində
oxudun, bir də ki, burda nə qəbahət var. Muğamla aşıq sənəti hamısı bir kökdəndi. Gərək biz hər ikisini yaxşı bilək".
Mən hamını qüdrətli sənətkarımızın bu sözlərinə hörmətlə
yanaşmağa çağırıram. Ömrümün 80 ildən çoxunu aşıqları dinləməklə keçirmişəm. Mən heç bir ad-san qazanmaq istəyində
deyiləm və ya hansısa bir mənfəət güdmürəm, məqsədim odur
ki, indi parça-parça olmuş böyük vətənimizin vahidliyini qoruyaq, onun yaratdığı bu zəngin xəzinəmizi parçalamağa, müxtəlif vasitələrlə görkəmli sənət nümayəndələrinin doğulub boyabaşa çatdıqları böyük sənət dünyamızdakı yerini kiçiltməyə,
dəyişməyə imkan verməyək və kimsə buna cürət etməsin. Bu
cür hallar nankor düşmənlərimizin dəyirmanına su tökmək kimi qiymətləndirilməlidir.
Bir sözüm də var: məşhur sənətkarlarımızı ayrı-ayrı bölgələr çərçivəsinə salıb kiçiltmək olmaz. Unutmamalıyıq ki, bu cür
sənətkarlar bütün türk dünyasına məxsusdur.
“Ozan Dünyası”
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AġIQ ALI SORAĞINDA
1939-cu ildə mən Çil
kəndindəki yeddiillik məktəbin dördüncü sinfində
oxuyurdum. Sentyabr ayı
idi. Dərslər yenicə başlamışdı. Zəng çalınanda sinfimizə balaca boylu, çəlimsiz bir nəfər daxil oldu. Heç
bizdən seçilmirdi. Özünü
təqdim elədi. Bu bizim yeni
ədəbiyyat müəlimimiz Hüseyn müəllim idi.
Sonradan öyrəndik ki,
AĢıq Alının tədqiqatçısı, Xalq müəllimimiz
kəndimizin
Ģairi, Azərbaycan SSR Dövlət hörmətli ağsaqqallarından
Mükafatı laureatı Hüseyn Arif biri olan Hüseyn babanın
gəlini Mahtab xalanın bacısı oğlu Hüseyn Hüseynzadədir. Bu ailə ilə bizim ailəmiz arasında yaxın dostluq münasibətləri var idi. Biz Hüseyn müəllimlə
tez yaxınlaşdıq. Aramızda təkcə müəllim-şagird münasibətləri
deyil, həm də dostluq və yoldaşlıq münasibətləri yaranmışdı.Boş vaxtlarımızı (dərsdən sonra) Göyçə gölü sahilində, kəndimizin arxasında, Kiçik Qafqazın Şahdağ silsiləsindən çağlayan
bulaqlar ətrafında, Çətindərə, Qalaçalar, Tala, Armudluda keçirirdik.
O, maraqlı məşğələlər aparırdı. Dərsləri o qədər şirin, cəzbedici idi ki, sinifdə qələm-dəftərə, yazı-pozuya ehtiyac qalmırdı. Hüseyn müəllim Qaçaq Kərəmdən, İsrafil ağadan, Tovuz-Qazax asıqlarından, bölgənin adlı-sanlı adamlarından, onların xeyirxahlığından ürək dolusu danışardı.
Hüseyn müəllim 1941-ci ilin iyun ayında məni yanına çağırıb dedi:
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– Ağstafaya gedirəm, kəndimiz Yenigünə, ailəmizdən ötrü
darıxmışam. Onlarla görüşüb tez qayıdacağam. Bu il yayı birlikdə olacağıq.
Belə də etdi. Təxminən iyunun 9-da Qazağa getdi. Onda
mən 5-ci sinifi bitirmişdim. İyunun 21-də Alman faşistləri müharibəyə başladı. Hüseyn müəllim bizim kəndə qayıtmadı.
Məktəb gözümüzdən düşdü, əli silah tutanlar cəbhəyə göndərildilər. Qara günlər başladı. Allah o günləri bir də göstərməsin.
Elə həmin çağlardan başlayaraq, 90-cı ilə kimi ermənilər Qərbi
Azərbaycanlıları öz doğma torpaqlarından kütləvi şəkildə qovmaq üçün qərbin bəzi dairələrinin fitnəsinə uymuş, xalqımızın
başına olmazın müsibətlər açmışdlar. Hələ mən XX əsrin əvvəllərində qədim İrəvan xanlığı əhalisinə qarşı törədilən qırğınları demirəm.
ġairin Vətən yaraları
1963-cü ilin sentyabr ayı idi. Artıq mən də böyümüşdüm
və kolxoz sədri işləyirdim. Bir gün rayon mərkəzi Çəmbərəkdə
(Krosnoselo) şair Hüseyn Hüseynzadə ilə rastlaşdım. Deyəsən,
əvvəlcə məni tanımadı. Tanışlıqdan sonra ikimizin də sevinci
aşdı-daşdı. Hal-əhval tutduq, ömrünün iki ilini müəllim işlədiyi
Cil kəndinə getməsinə şairdən razılıq aldım.
Nəhayət, Cil kəndinə gəldik. Camaat eşidib biləndə ki,
kəndimizin keçmiş müəllimlərindən biri şair Hüseyn Hüseynzadə qonağımızdır, hamı onun görüşünə tələsdi. Kəndimizin
məhşur söz-saz ustaları - Aşıq Yunis və Aşıq Museyib, Ardanışdan gəlmiş Aşıq Niftalı gözəl məclis keçirdilər.
Kəndimizin klubunda camaatımızla şairin görüşünü təşkil
etdik. Hüseyn Hüseynzadə söhbətində dedi ki, mən gedəndən
23 il keçib, kənddə hər şey dəyişib. O vaxtlar gördüyüm qocaların çoxu yoxdur. Ancaq iki şey dəyiş- məyib. Bir bu Dana dağı (kəndin arxasında durub qışda qar saxlamayan, yazda tez
oyanan dağ idi. Sakinlər yazda öz mal-qaralarını bu dağa bura253
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xardılar), bir də bu Abuzər kişi.
Abuzər kişi o vaxtlar məktəbdə xidmətçi işləyirdi. Müharibədən qayıdandan sonra da bu işi yerinə yetirirdi.
Hüseyn Hüseynzadə aşıqlardan doymurdu. Qələm və dəftəri əlində hazır idi. Aşıq Yunis Aşıq Alıdan oxuyan kimi, şair ağ
vərəqə köçürürdü. O, bir neçə qoşmanı da dədəmin dilindən
yazıya aldı.
Bir qürub çağı Basarkeçər - Zağalı yolu ilə Göyçənin bir
qismini ziyarət etdik. Bildirdi ki, mən belə bilmirdim. Bu il
gecdir, gələn il gələrəm, gedərik Qızılvəng kəndinə, həm Aşıq
Alının qəbrini ziyarət edərik, oradakı camaatı eşidərik, həm
də ulu sənətkar haqda məlumat toplayarıq.
Bir neçə gündən sonra şair Göyçənin sazlı-sözlü məclisindən könülsüz də olsa, ayrıldı. Hüseyn Hüseynzadəni 1964-cü
ildə səbirsizliklə gözlədik. Gəlmədi. 1971-ci ilin yayında Bakıya gəldim. Şairi axtardım. Görüşdük. Belə qərara gəldim ki,
birbaşa "Niyə Göyçəyə gəlmədin?" deməkdənsə, şairlə onun öz
dilində danışsam yaxşıdı. Hüseyn müəllimin məni cəzb edən
bir şeirini söylədim:
Çəkilmir yollardan fikrim, xəyalım,
Görən bu çöllərdə kimim var mənim?
Sazda “Kərəmi”yə qoşulan səsim,
Kamanda inləyən simim var mənim...
Şair yaxşı bilirdi ki, çöllərdə kimi var. Elə onu da çöllərə
salan həmin dərd idi. Mən şairə şeirlə yazdığım cavabı təqdim
etdim. Dedim, indi söhbət edirik, sonra oxuyarsan. Düzü, onun
qarşısında şeir yazan kimi görünməyə utandım. Kağızı açıb
diqqət kəsildi:
Eşitdim şeirini el aşığından,
Deyirsən, çöllərdə kimin var sənin.
Səndəmi çox gördün məni özünə,
Nə yaman qəribə halın var sənin.
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Türkmənçay kəndində qurulan divan,
Yazdı bəxtimizə qəmli bir dastan,
Niyə soruşmursan o xan Arazdan,
O tayda, bu tayda elin var sənin.
Yayılıb hər yana sorağın, səddin,
Şirindi kəlamın, genişdi həddin,
Xəzər tək ürəyin, Qoşqar tək qəddin,
Kürlə Araz kimi qolun var sənin.
Dağlar bu diyarı alıb hasara,
Bülbül nəğmə deyir gələn bahara,
Əgər yolun düşsə Göyçəbasara,
Bulaqlar üstündə xalın var sənin.
Gəl gəzək dağları çəməndə, şehdə,
Şair doğru olar vəfaya, əhdə,
Əyricə tərəfdə, o Qızılvəngdə,
Çoxdan unudulmuş Alın var sənin.
Axtar qul Mahmudu, aşıq Musanı,
Miskin Məmmədsöyün, Nəcəfin hanı?
Alçalı Məhərrəm, Növrəs İmanı,
Hələ çox getməli yolun var sənin.
Bir xəyal Abbası çəkir həmişə,
Yanmağı özümə seçmişəm peşə,
Təzəcə açılmış nərgiz, bənövşə,
Çəməndə tər şehli gülün var sənin.
Şair cavabla tanış olan kimi barmağını alnına qoyub xeyli
təəssüfləndi və dedi:
- Nə yaman unutmuşam.
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Beləliklə, 1972-ci ildə güzarı düşdü Göyçəyə. Biz həmin il
Aşıq Alının doğma kəndi Qızılvəngdə olduq.
Məhəmməd kişi və
Göyçənin ağsaqqalları ilə
görüşdük. Göyçə ziyalıları
ilə söhbətlər apardıq. Şəxsən Tapdıq Əmiraslanovla
söhbəti şairdə zəngin təəssürat yaratmışdı. Mikayıl
Bayramova qonaq olduq.
Hüseyn
Hüseynzadə
Aşıq Alının qəbrinin bərpasında şəxsən iştirak etdi,
o, Göyçənin vurğunu idi.
Ağbulaqda şair Eldar İsmaAĢıq Alı
yılın yaradıcılığı ilə tanış
oldu. Çox gənc olmasına baxmayaraq onun əsərlərinə yüksək
qiymət verdi, böyük ümid bəslədiyini bildirdi və bu münasibətlə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi adından Krasnoselo Rayon İcraiyyə Komitəsinə məktub da ünvanlamışdı.
O yerləri təmsil edən görkəmli ziyalılarımızı, o qaynar
ürəkli, mərd, Hatəm səxavətli xalqımızın çətin sınaqlara sinə
gərən zəhmət adamlarını dinlədi. Göyçənin qədim dünyası ilə
tanış oldu. Şair həm də bu yerləri xəyalən ziyarət edirdi. Göyçədə Azərbaycan xalqının çox zəngin tarixi yatırdı. Çox heyif
ki, onu əlimizdən aldılar.
1939-cü ilin yayında 80 yaşını keçmiş Xələf baba mənə dedi ki, gedək "Şahocağı"na, Novruzoğlu Tanrıverdigilin obasına.
Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, Novruz baba Aşıq Mirzə Bayramovun dayısı idi. Dünyasını 3-4 il əvvəl dəyişmişdi. Yaylaq
vaxtı rəhmətə getdiyi üçün Xələf babaya onun Göyçənin Cil
kəndində dəfn olunmasını vəsiyyət etmişdi. Novruz babanın
vəsiyyəti bütün Cil camaatını təsirləndirmişdi və 1939-cu ilin
yayında onun dəfn mərasimi çox izdihamlı keçmişdi.
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Aşıq Ələsgər yaxşı deyib:
Hicran düşkünüyəm, qəm möhnətkeşi,
Axtarıram bu dünyanı sini-sin.
Ayırmam qəlbimi səndən iraqa
Qonşun ollam qəbul etsən sini-sin.
Novruz baba ilə Xələf babanın qəbirləri yanaşıdır. Göyçənin Cil kəndinin qəbiristanlığında yerləşir.
Biz Xələf baba ilə Şahocağına - Tanrıverdi Novruzoğlunun
obasına getdik. Geri qayıdarkən sıx duman olduğu üçün yolu
çaşdıq və nəhayət Ardanış kəndinin ərazisinə endik. Sonra Ardanışdan Cilə gələrkən yol kəsə olsun deyə Göyçə gölünün sudan yenicə azad olmuş sahili ilə gəldik. Bəzi yerlərdə su qayalara toxunurdu, biz oranı ayağımızı soyunub keçirdik. "Novruzoğlu" dərəsi deyilən yerdə su çəkilmişdi və suyu get-gedə azalırdı. Bu hadisələr keçmişdə də baş vermişdir deyərək burada
Alının bir şeirini söylədi:
Tez-tez ruzigarın dəyişir halı,
Bu dağlar könlümün dərdi, məlalı,
Bir gün eşidərsən, ay Aşıq Alı,
Dəniz Güneyindən cada yol düşər.
1960-cı illərdə Göyçə gölünün sahili ilə həm cada yol salındı, həm də dəmir yolu çəkildi. Aşıq Alı Qafqaz və yaxın Şərqin tarixi-coğrafi mühiti ilə də dərindən tanış idi:
Havalanıb ərş üzünə qalxmısan,
Dağların sultanı nər, Ağrı dağı.
Payızın, baharın olub zimistan,
Əskik olmaz səndən qar, Ağrı dagı.
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Eyni zamanda, Aşıq Alı yaradıcılığında milli, mənəvi dəyərlərimizə və Vətən sevgisinə geniş yer verirdi. O deyirdi:
Sən katibsən, oxu dərsin hər aya,
Bayram ayı demək olmaz hər aya,
Şahlar şahı, özün yetiş haraya,
Düşmən bu günümdə ayaq olmasın.
Aşıq Alı meylin yara bağlaya,
Qıyma naşı təbib yara bağlaya,
Yar ki meylin qeyri-yara bağlaya,
Həftə tamam olub, aya qalmasın.
Aşıq Alı vətən həsrətli qoşmalarının birində deyirdi:
Budur gəldi yenə Sultanı Novruz,
Dolandı ruzigar, havalar keçdi,
Dəli könül gündə yüz xəyal eylər,
Vəfalı sərimdən sevdalar keçdi.
Başına döndüyüm ay şahı duxdar,
Apardı ağlımı bir çeşmi – xumar,
Düşmədi bəxtimə bir vəfalı yar,
Neçə məleykələr, sonalar keçdi.
Alı deyər, bu dərd məni bürüdü,
Sel-sel oldu, eynim yaşı yeridi,
Cavan ömrüm bu qürbətdə çürüdü,
Neçə çərşənbələr, cumalar keçdi.
İstər Aşıq Alının, istərsə də keçmiş ustad aşıqlarımızın yaradıcılığında çoxlu belə hikmətamiz qoşmalar var. Bunları öyrənmək, yiyələnmək və yerli-yerində istifadə etmək bu sənətin
daşıyıcıları üçün vacibdir.
Son zamanlar bəziləri tərəfindən sənətkarlarımızın doğma
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yurdlarının adlarının dəyişdirilməsi cəhdləri, hiss olunur. Birdəfəlik anlamalıyıq ki, xalqımızın istənilən böyük şəxsiyyəti,
dahisi, hərbçisi, şairi, aşığı, alimi Azərbaycanımıza məxsusdur,
onun oğludur. Müstəqilliyimiz bizə bütövlüyümüzü, birliyimizi
qorumaq və onu parçalanmaq cəhdlərindən xilas etmək imkanı
verir və bu, hər birimizin müqəddəs borcudur. Anlamalıyıq ki,
xalqımızı parçalamaq cəhdləri düşmən əməlidir və onları ifşa
etmək hamımızın ümdə vəzifəmizdir.
Haradasa, 1980-cı illərdə rayondan kəndimizə gedirdim.
Rayonun "Darama" aşırımında Yunis Rzayev və Hüseyn Ariflə
(Allah hər ikisinə rəhmət eləsin) rastlaşdım. Onlar Göyçə ziyarətindən qayıdırdılar. Bəlkə də bu onların axırıncı ziyarəti idi.
Artıq ruzigarın bəd havası Göyçənin çöhrəsini qasırqalayırdı.
İstədim qayıtsınlar Cilə - ata ocağında əyləşək. Vaxtın azlığı
buna imkan vermədi. Mən onlarla qayıtdım rayon mərkəzinə,
endik Qaraqoyunlu dərəsinə. Əziz Quliyev Şirin bulağın üstündə bizə qonaqlıq verdi. Şair Qaraqoyunlu ziyalılarından, Göyçə, Aşıq Alı və ümumiyyətlə Göyçə haqda şirin söhbətlər etdi.
Onun ilk və son sözü “Torpaqlarınızda möhkəm olun bir-birinizi də, Vətəni də qoruyun!”- oldu.
1988-ci il hadisələri ərəfəsində şeirlərinin birində deyirdi:
Ağbulaq, Ardanış, Şorca, Babacan,
Çildə ömr etmişəm mən də bir zaman.
Şişqaya, Kəsəmən, Zod Nərimanlıdan,
Alçalı, Qızılvəng, Qaraqoyunludan,
Məşədi İsa ocağı qədim Qaraimanlıdan
Göyçəlilər dağılmayın Göyçədən.
Borçalılar, indi qeyrət günüdür. Zəngibasarlılar, yurdu qoruyun. Dağılmayın amandır. Azərbaycanın zümrüd gözü Qarabağımızı yaşadın. Unutmayın babalarımızın bizə yadigar qoyduğu "Yallı" rəqsini, əllərinizlə bir-birinizdən möhkəm yapısın.
Bir sözlə, Göyçə möhnəti, eləcə də, tapdaq altında olan bü259
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tün torpaqlarımızın həsrəti torpaqlarımız qayıtmayınca qəlbimizdən çıxa bilməz.
Gəlin yada salaq keçən günləri,
Var idi Göyçənin nakam Həcəri,
Neçə sənətkarın adsız məzarı,
Dalıb əsrlərin qəm yuxusuna,
Yas tutur Kərəmə, Leyli-Məcnuna.
(A.Vəfadağlı, M.ġəhriyara
"Nəzirə" Ģeirindən)
Burada şairin bir qoşmasını da demək yerinə düşərdi:
Ağgölün qaşından endim Göyçəyə,
Zodda qarşıladı Ağayar məni.
Doğma balası tək basdı bağrına,
Saz-söhbət ətirli bir diyar məni.
Gəldim qulluğuna qul Ələsgərin,
Zodlu Abdullanın, Mirzə bəylərin,
Məmmədsöyün kimi sinədəftərin,
Yormadı bu yolda ruzigar məni.
Çatdım Qızılvəngə söküləndə dan,
Ağladı gözümdə qədim qəbristan,
Alıdan, Həcərdən söz düşən zaman,
Boğdu həsrət məni, intizar məni.
Bir sözlə, Hüseyn Arif təkcə Aşıq Alını deyil, pərən-pərən
düşmüş Vətənimizin hər oymağını, onun insanlarını, torpaqlarımızın qorunmasını, xalqımıza zamanın çətin şəraitini anlatmağa çalışan böyük vətənpərvər şair idi.
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AġIQ ƏLƏSGƏRĠN ĠRƏVAN VƏ QARS SƏFƏRĠ
Aşıq Ələsgər Dərələyəzdə bir evdə
qonaq qalır. Qonum–qonşu toplaşır,
xahiş edirlər ki, ay aşıq sazını çıxart
bir neçə hava oxu, qulaq asaq. Ələsgər
sazını götürür, bir neçə söz oxuyur.
Deyilənlərə görə, həmin kənddə qonaq
olan Çobankərəli Abdulla da bu məclisdə olur. Abdulla görür ki, Ələsgər
sazı solaxay çalır, özü də fağırın
biridir. Fikirləşir ki, yəqin bu aşıq deAĢıq Ələsgərin
yil, elə-belə nə isə gəlib çıxıb buralara.
Göyçənin Ağkilsə
Çıxır irəli, deyir aşıq sənə bir
kəndində
qəbirüstü
sözüm var, dinlə, cavabını ver. Ələsgər
abidəsi
nə deyə bilərdi ki? Deyir, buyur
qardaş.
Abdulla sazını götürüb görək Ələsgərdən nə soruşur:
Aşıqsan, çobansan bəyan eylə sən,
Nəzər eylə sazın sola yaraşmır.
Hər kim düz dolansa haqqın yolunda,
Düz danışar, əyri yola yaraşmır.
Demə ki qəribəm, özün gözlə sən,
Bilmirəm ki, əllidəsən, yüzdəsən,
Ağlın yoxdu bax, qalıbsan üzdə sən,
Gödək çuxa donqar belə yaraşmır.
Şair Abdulladı, Çobankərəli,
Nərəm deyib özün vermə irəli,
Bir nərə çəkərəm gözün bərəli,
Sən düşərsən yaman hala, yaraşmır.
Ələsgər Abdullaya diqqətlə qulaq asır. Görür ki, qabiliyyətli adamdı, ancaq yox yerdən Ələsgərin üstünə belə ayaq al261
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mağı haqqdan deyil. Ələsgər deyir ki, qardaş, sən məni tanımırsan, mən də səni. İkimiz də bu evin qonağıyıq. Camaat xahiş
elədi, mən də onların sözünü yerə salmadım, bir-iki hava oxudum. Mənim günahım nədi? Abdulla deyir ki, sözümün arxasına qulaq as, cavab ver. Cavab verə bilməsən, sazını və çuxanı
verib tərk edəcəksən məclisi.
Ələsgər gördü ki, bu əlçəkən deyil, aldı görək nə dedi:
Bəxtim tərəqqidə, işim tənəzzül,
İki sifət bir iqbala sığışmaz.
Hər kəsdəki olsa haqqın kəlamı,
Düz danışar, əyri yola sığışmaz.
Nadansan, qanmırsan xeyir-şərini,
Tərsə oxuyaram xoş dəftərini,
Tanı adamını, bil müştərini,
Qarğı, mizraq qıl çüvala sığışmaz.
Etmə Ələsgərə bu ərki, nazı,
Hər kəs olmaz belə işdən irazı,
Tökərəm hörməti, götürrəm sazı,
Şişər başın, bu mahala sığışmaz.
Abdulla gördü bu kişi də güclü gəldi, dedi gəl bu dəfə qabağa bunu sal, gör nəyi var, nəyi yox. Sonra sən de. Dedi, aşıq,
bayaq qabaqca mən dedim, sən cavab verdin. İndi sən de, mən
cavab verim.
Aldı Ələsgər:
Abadı zimistan gəldi növbahar,
İnşallah dağlarda ha lalə çıxar.
Neçə şey halaldan dönər harama,
Neçə şey haramdan halala çıxar?
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Odu salıb öz sərinə xala car,
Dər bağlıdı, indi gəlib xala açar,
Əsil bədoy mənzil kəsib, xal açar,
Beyqırın dümbündə ha ala çıxar.
Yar dəstinlə yazılıbdı o tarix,
Əstər kökdü, mehtər beylər at arıx,
Gözəllər fövqünə qürrə atarıx,
Bəxtim kora-şilə halala çıxar.
Hamının gözü Abdullada idi. Gördülər Abdulla dinən deyil. Ələsgər dedi ki, qardaş niyə kiriyirsən, buyur ver cavabımı.
Abdulladan səs çıxmadı. Ələsgər dedi: sazın yoxdu bağışlayıram. Çuxanı çıxart. Abdullada hal yox idi. Camaat Ələsgərə
minnət etdi. Ələsgər dedi, onun çuxası mənə lazım deyil. İstədim qansın, elə yer olar ki, daha pis hala düşər, bağışlayıram sizə.
Bunlar gecə qaldılar. Səhər ayrılanda Abdulla Ələsgərin
əlindən öpüb, üzr istədi və dedi ki, Aşıq Ələsgər kimi mənim
sənə bir hörmətim olacaq, o da odur ki, hara getsəm, sənin bu
qeyrətindən danışacam.
Deyirlər bir payız Irəvanlı Ələşrəf bəy oğluna toy etməli
olur. Götür-qoy edirlər, toya aşıq kimi dəvət etsinlər. Tanıyan,
bilən məsləhət görür ki, Qars vilayətində aşıq Şenlik var, çox
qabil bir sənətkardır. Ələşrəf bəy kəcavə düzəltdirir, oğlunu da
oturdur kəcavədə. Yol başlayırlar Qarsa tərəf. Soraq edə-edə
gedib aşıq Şenliyin kəndini, evini tapırlar. Aşıq Şenlik başqa
kənddə toyda olur. Səhər gəlir, qonaqların mətləbini öyrənir,
deyir ki, qardaş mən Qars paşası Cəfər Paşanın aşığıyam. Ondan icazəsiz hec yana gedə bilmərəm, o haldaki Rusiya torpağına. Kəcavəni sürürlər düz Qarsa. Elçi Cəfər Paşanın hüzuruna
daxil olur. Mətləbi ona çatdırır. Cəfər Paşa razı olmur. Deyir
mənim aşığım Rusiya torpağına gedə bilməz. Boş qayıdası
olurlar.
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Ələşrəf bəyin oğlu özü gedir Paşanın yanına ki, Paşa sağ
olsun, mən Ələşrəf bəyin yeganə oğluyam, əgər bu uğurdan
boş qayıtsam, mənə toy lazım deyil. Paşa gördü oğlan çox qabiliyyətli, boylu-buxunlu bir cavandır. Bunu boş qaytarmaq rəva deyil. Odur ki, Şenliyi çağırıb deyir ki, icazə verirəm, bu
şərtlə ki, ora Rusiya torpağıdı. Orda deyişmə olar, səni bağlayarlar, onda bura qayıtma.
Kəcavə yola düşür. Gəlib çatırlar İrəvana. Toy başlayır.
Aşıq Şenlik həm şəxsiyyətcə gözəl, həm də sənətkar kimi qabil
sənətkar idi. Aşıq Şenlik oxuyur. Çuxur Səddin bütün yerlərindən ən ləyaqətli adamlar dəvət olunmuşdu toya. Hamı əhsən
deyirdi yerdən. Çobankərəli aşıq Abdulla da məclisdə bir mollanın yanında oturmuşdu.
Abdulla xəlvətcə molladan soruşur ki, bu aşığın oxuduğu
ərəb-fars tərkibli sözlər düzdürmü? Molla deyir, tərifləmələrinə
baxma, o qədər də güclü aşıq deyil. Abdulla başlayır Aşıq
Ələsgəri yanındakılara tərif etməyə. Bunlar arasında ber olur.
Ələşrəf bəy görür məclisin bir tərəfində nə isə ber gedir.
Yerindən qalxib gəlir, soruşur ki, nə olub? oturanlardan biri
deyir ki, a bəy, bu Abdulla deyir ki, goycədə bir aşıq var, bu
aşıq onun yanında hec nədi. Ələşrəf bəy bərk qəzəblənir. Əmr
edir ki, gətirin Abdullanı asın. Dar ağacı qurulur. Abdullanı
cəkirlər dar ağacına. Hər bir yandan kimi xeyrə, kimi şərə
danışır. Abdullanın arvadına xəbər çatır ki, bəs ərini bəy dar
ağacından asdırır. Abdullanın arvadı bir az həyasız imiş, özünü
yetirir məclisə, görür doğrudan da ərini asırlar. Qışqırır, saçını
yolur, ah-nalə edir.
– Sənin evin yıxılsın, oğluna toy edirsən, mənim bir çətən
qız külfətim var, onun da başını kəsirsən. Bəlkə də, bu kişi bir
qələt edib. Bu deyən aşığı gətirt, bəlkə, düz deyir. Yalan deyər
yenə asdır. Arvad çalışır ki, bu ütüdən ötüşdürsün ərini divanı
səhərə qalan olsun. Görək nə olar. Camaat da arvadın sözünə
qoyat verir. Bəy deyir, yaxşı razıyam, bir həftə sənə vaxt. Get o
aşığı gətir.
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Abdulla kor-peşman gəlir evə, bir az arvad, bir az qonumqonşu bunu danlayır ki, a kişi nə işinə qalmışdı ki, sən orada
ağlına gələni danışdın, onu da bəyə xəbər verdilər. Abdulla deyir ki, ta ondan keçib. Arvad, mən getsəm, bəlkə, o aşıq gəlməyə görər ki azadam. Qardaşını çağır, mən bir məktub verim,
göndərək, bilsin ki, dardayam, bəlkə onda gələ. Arvad qızını
göndərir ki, qaç tez dayını bura çağır. Qaynı gəlir. Abdulla və
arvadı əhvalatı ona danışırlar. Bir məktub da yazır. Ələsgərin
yerini- yurdunu ona izah edir. Bu kişi düz gəlir Ağkilsə kəndinə. Salam- kəlamdan sonra çörək yeyir, çay içirlər. Qonaq
məktubu çıxarıb verir aşıq Ələsgərə. Ələsgər oğlu Bəşiri çağırır, məktubu verir, deyir oxu.
Abdulla yazır:
Naməm çatar olsun kamil ustada,
Düşmüşəm çovğuna, dumana gəlsin.
Denən ki, dəryaya qərq oldu gəmim,
Qoymasın batmağa, ümmana gəlsin.
Aşıq Ələsgər əvvəlcə fikirləşir ki, əşi nə bilim, kimdi, nəçidi bu məktubu yazan, mənim nə azarıma qalıb, durum gedim
İrəvana.
Deynən ki, düşmüşəm dilim oduna,
Mərd gərəkdir, yetsin mənim dadıma,
Məni bağışlasın ustad adına,
And verrəm olunan Qurana, gəlsin.
Quranın adı gələndə aşıq Ələsgər deyir, yox. Getməliyəm!
Səf etmədim, dedim onun vəsfini,
Bəy qəzəbi tutub asdırır məni,
Şair Abdullanı Çobankərəni,
Qıymasın batmağa, bu qana gəlsin.
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Ələsgər dilcavabı vəziyyətlə tanış olur. İstəyir, getməsin.
Sonra fikir edir ki, bu bir kişilik olmaz ki, bu qədər uzax yolu
mənim üstümə adam gələ, həm də iş belə yerdə mən gərək gedəm nə olar, olar, həm də Quranın adını çəkib.
Səhər açılır, Ələsgər Bəşiri çağırır ki, qələm kağız gətir.
Qonaq deyir yəqin getməyəcək, məktub verəcək. Ələsgər deyir,
Bəşir yazır:
Hər kəs sərdən keçib mərdi mərdanə,
Baş qoymaq istəyən meydana gəlsin.
Dərya dilim dalğa vurub bulanıb,
Qərq olmaq istəyən ümmana gəlsin.
Dayansın qarşımda, gətirsin tabı,
Oyansın qəflətdən, unutsun xabı.
Sualıma tezcə versin cavabı,
Gətirməsin özgə bəhanə gəlsin.
Ələsgərəm, mən çəkərəm bu bəhsi,
Hardan çıxır abı həyat çeşməsi,
Neçə fərdi sədrəzəmin duası,
Zikr etsin dilində, nişana gəlsin.
Məktubu verir qonağa, deyir, oğul mənim çox vacib işim
var. Mən iki gündən sonra yola çıxacam. Sən mən gəlincə apar
məktubu ver məclisin ağsaqqalına. Qonaq məktubu götürüb düşür yola. Gəlir İrəvana. Toy evində görürlər ki, qasid boş gəldi.
Abdulla diri-diri ölür. Toydakıların bəzisi deyir, əşi, aşıq Şenliyin məclisinə heç kəs cürət edib gələ bilməz.
Qasid irəli durur, salam verir. Bir məktub çıxarıb verir İrəvan şeyxi Mir Məcidə. Şeyx Mir Məcid məktubu oxuyur, verir
Şenliyə. Şenlik məktubla tanış olur. Tələb edirlər ki, məktubu
ucadan oxusunlar. Görək nə yazıb. Məktubla məclis əhli tanış
olur. Dil cavabı da deyirlər ki, iki günə kimi Ələsgər buradadır.
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İki gün keçir, axşam üstü Ələsgər gəlir çatır toy evinə.
Ələsgəri içəri dəvət edirlər. Camaat görür bu kişi boyca çox
uyğunsuz adamdır. Ələsgər sözünə şeirlə başlayır:
Bey bir Allah zikr edirəm ibtidan,
Əyləşən məclisə salam-əleyküm.
Bey bəyan eyləsin qədəri qüdrət
De bir təmiz ada salam-əleykum.
Xeyxuanın qüdrətindən yarandıq,
Bey bəyanam bu dünyadan ovsandıq,
Səmi-səlit ol ətaya dayandıq,
Ustadlar ustadına salam-əleyküm.
Zal zülal eyləsin Ələsgər sözün,
Dindirrəm danışar sədəfli sazım,
Məğrurluq eyləmə gəl deyim özüm,
Ustadlar ustadına salam-əleykum.
Hələ indiyə qədər heç kim məclisi aşıq Ələsgər kimi salamlamamışdı. Ariflər anladılar ki, bu aşıq dərin aşıqdı. Nə olacıydı peyman bağlandı. Ələsgər də sazını köynəyindən çıxartdı.
Aldı aşıq Şenlik, görək nə deyir:
Sər götürüb bu meydana gəlmisən,
Al sualı ver cavabı düzünə.
Haqq nədən yaratdı cümlə aləmi,
İlk dəfə kim gəldi dünya üzünə?
Ələsgər:
Sər götürüb bu meydana gəlmişəm,
Ver sualın, al cavabın düzünə.
Haqq nurdan yaratdı cümlə aləmi,
Adəm ata gəldi dünya üzünə.
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ġenlik:
O kim idi əzasını çatdılar,
Kimlər idi dar qayada yatdılar,
O kim idi haqq dərgahdan atdılar,
Kənar oldu getdi düzün-düzünə?
Ələsgər:
Adəm idi əzasını çatdılar,
Dağ Yunisgil dar qayada yatdılar,
Şeytan idi haqq dərgahdan atdılar,
Kənar oldu getdi düzün-düzünə.
ġenlik:
Aşıq Şenlik çalar sazın simini,
Kim qoyubdu o Məkkənin himini
O kim idi tərk eylədi dinini,
O nədir ki, bərabərdi yüzünə?
Ələsgər:
Ələsgər də çəkər dostun qəmini,
İbrahim qoydu o Məkkənin himini,
Nəmrud idi tərk eylədi dinini,
Doğru söz əvəzdi hər yalanın yüzünə.
Məclis əhli gördü ki, Şenlik nə dedisə, Ələsgər cavab verdi. Şeyx Mir Məcidin üzünə baxdılar. Şeyx fikirləşdi ki, bunu
şəriətin dərininə salmasa, kiridə bilməyəcəklər. Odur ki, görək
Şeyx Mir Məcid necə deyir:
ġeyx Mir Məcid Ağa:
Xülafət mülkində şah ilə şahın,
Söylə görüm neçə qulamı vardı.
Neçəsi kəşküldü, neçəsi bəyan,
Üç əzm şəhərdə nizamı vardı?
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AĢıq Ələsgər:
Rişayi nububət əsli əlaya,
Bir mömin qulunun salamı vardı.
Üç yüz altmış beş gündü, qırx səkkiz həftə,
Hər ilin üç əziz bayramı vardı.
ġeyx Mir Məcid Ağa:
O hansı gülşəndi beş qönçə xəndan,
Neçəsi qızılgıl, neçəsi reyhan,
Bir çeşmə görmüşəm, nur olur bəyan,
Söylə onun neçə su camı vardı?
AĢıq Ələsgər:
Beş pəncələbadır əzizüləziz,
Çərdeyi məsumdu anla düzbədüz,
124 min nəbi həqq peyğəmbərimiz,
Hər birinin ayrı məqamı vardı.
ġeyx Mir Məcid Ağa:
Harada əyləşib nuru məhəbbət,
Neçə min, neçə yüz qərarı var pər,
Neçə pəncərədir, neçə də minbər,
Neçə sütün üstə məqamı vardı?
AĢıq Ələsgər:
Altı min altı yüz altmış altı gül,
Yüz on dörd surədir “Quran” yəqin bil,
Altmış nisbi, otuz cüzbü müttəsil,
Doxsan min kəlmədə tamamı vardı.
ġeyx Mir Məcid Ağa:
Bir məsciddə gördüm əcayib quran,
Neçə səhifədir, neçəsi xoş xan,
Neçəsi səyahu, neçəsi bəyan,
Neçə cild içində tamamı vardı?
269

Abbas Vəfadağlı
AĢıq Ələsgər:
Elmi ibadətdi əcayib quran,
On yeddi səhifədir, on səkkiz xoş xan,
Əlli bir sünnətdir yerbəyer qılan,
Məxrəci səcdəsi iqamı vardı.
ġeyx Mir Məcid Ağa:
Mənim əslim abı, atəş badı xak,
Görüm düz eyləsin dövranı əflak,
İrəvan Mir Məcid seyyidi qəmnak,
Beysəmər, beysəmər kəlamı vardı.
AĢıq Ələsgər:
Ələsgərəm qəmdən olmadım azad,
Haqqdı mizan, sirat huli qiyamat,
Üsyan, tüğyan, çaşqın, düşgün, beysavad,
Ah çəkmək dilimin müdamı vardı.
Şeyx Mir Məcid Ağa nə dedisə, Ələsgər cavab verdi. Nəhayət, Ələsgərə növbə çatdı.
AĢıq Ələsgər:
Bizdən salam olsun arif olana,
Behiştin çırağı nə içindədir.
Nədən piltə tutub nədəndir yağı,
Kim tutub dəstində nə içindədir.
Bilirsənmi Peyğəmbərin yaşını,
Hansı gündə qırxdırıbdı başını,
Hansı günü şəhid etdi dişini,
De nəyə bükülüb nə içindədir.
Nə eşqinə yaradıbdır insanı,
Niyə çəkdi imtahana Musanı,
Nəyə görə göyə çəkdi İsanı,
Mənzili nə yerdə nə içindədir.
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Ələsgər sözlərin bilməsə deməz,
Ustaddan dərsini almasa deməz,
Samu sal atını qılmasa deməz,
De nədən cəm olub, nə içindədir.
Aşıq Ələsgər gördü heç kəsdən səs çıxmır. Sözünə davam
elədi:
Ay ağalar, ay qazılar,
Göy çadırda duran kimdi.
Haqqı mizan tərəzini,
Çəkən kimdi, quran kimdi.
Haqqı könül öz vətəni,
Bəyan eylər yol gedəni,
Dərya üzündə kotanı,
Qoşan kimdi, əkən kimdi.
Ələsgər də mat qalanda,
İsa yeddi qat olanda,
Yusif quyudan çıxanda,
Görən kimdi, bilən kimdi.
Bütün məclis Ələsgərin kamalına heyran qaldı. Ələşrəf bəy
çox pisikmişdi. Şeyxdə və Şenlikdə hal qalmamışdı. Abdullaya
əhsən səsləri deyilirdi. Ələsgər gördü ki, bunlar çox pisikir. Dedi
məni Allah Ələşrəf bəyin oğlunun toyuna yetirib. Bu bəy xoşbəxtdir. Nəki qalır peymanımız. Mənim heç bir təmənnam yoxdur.
Bir Abdullanı bu xatadan qurtarmaq mənə xoşdur. Yönünü çevirib Aşıq Şenliyə dedi ki, qardaş sən məclisini davam etdir. Bu hərəkət bəyin və Şeyxin çox xoşuna gəldi. Ələsgəri buraxmadılar.
Toy qurtardı. Şenlik dedi: Ələsgər səndəki bu qabiliyyət, bu mərifət varıymış, mən ömrüm boyu sənin kiçik qardaşınam.
Sən gərək mənimlə bir bizim Araz ətrafı və Kars tərəf
kəndlərə gedək, bir az dolanaq, sonra səni gətirib yola salaram.
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Göyçədə dir-dirrik yığılmışdı. Ələsgər də boş idi. Dedi ki,
elə gedim bu ellərlə də tanış olum. Odur ki, razı oldu. Hər iki
aşıq yol götürüb Kars tərəf kəndlərə getdilər. Bir müddət vaxt
keçirdilər. Hara gedirdilərsə, camaat aşıqları çox yaxşı qarşılayırdılar. Bir müddət sonra Ələsgər vətənə qayıtmalı olur. Aşıq
Şenlik Ələsgəri gətirib Amasiyadan yola salır. Ələsgər gəlir Güllübulaq kəndində qonaq qalır. Ev sahibi axşam xahiş edir ki, aşıq
qardaş, zəhmət olmasa, sazını çıxar, bir-iki hava oxu. Bizim
camaat aşıq sevəndir. Ələsgər çalıb oxumaqda olsun, məclis iştirakçıları yavaş-yavaş artırdı. Həmin gün kənddə də toy varıymış
və toyu həmin kənddən olan Kor Aşıq Nəsib aparırmış. Kəndin
bir böyük töyləsində toy gedirmiş. Birdən nəsə hiss edən aşıq Nəsib ayağını saxlayıb səsləyir, ay uşaq, ay adam. Bir nəfər cavab
verir: nədi aşıq – çay gətirim – Yox, oğul, deyəsən, burada adam
azalıb eləmi? – Bəli Nəsib əmi. Musa kişinin evinə haradansa bir
aşıq gəlib. Hamı bir-bir, iki-iki çıxıb getdilər ora. Aşıq Nəsib dedi
ki, oğul elə isə məni də apar ora. Bu oğlan Nəsibi də gətirdi. Bir
ayaqlı verib Nəsibi dirəyin yanında oturtdular. Nəsib anadangəlmə kor idi, ancaqyaxşı eşidirdi. Ələsgərin saz çalmağı, nə də oxumağı aşığı qane etmirdi. Soruşdu ki, ay oğul, bu aşığın boy-buxunu, hərəkəti necədir. Dedilər, Nəsib əmi, heç aşığa oxşamır, sazı
solaxay çalır, oxumağını da eşidirsən, belində də qurşağı var.
Nəsib yəqin etdi ki, bu aşıq deyil. Nə isə buraları xam tapıb, bu saat bununkunu buna verərəm. Dedi, o aşığı çağırın mənim hüzuruma.
Ələsgərə dedilər ki, səni burada çağırırlar. Ələsgər yaxınlaşdı, gördü bir gözlərindən şikəst adamdı. Salam verdi və dedi,
eşidirəm qardaş. Nəsib dedi qulaq as:
Bir aşıx gəlibdi Güllübulağa,
Xoşa gəlmir nə nəfəsi, nə səsi,
Heyif ki,görmürəm boy-busatını,
Deyirlər seyiddi, ağır nəfəsi.
Nə saz çalır, nə də yaxşı oxuya,
Yun tökün qabağına keçə toxuya,
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Qonaq edin pendir, lavaş, yuxaya,
Dolsun dağarcığı, həm un kisəsi.
Nəsib çox aşıqla açıb meydanı,
Ona dar eyləyib bu gen dünyanı,
Müsafirdir, ona yığın dövranı,
Dəyən çoxdu nəticəsi, nəvəsi.
Ələsgər gördü burda da işlər bir cür getdi. Dedi, qardaş
mən allah qonağıyam, pay yığan deyiləm. Ev sahibi xahiş etdi,
mən də bir-iki hava oxudum. Nəsib dedi: Mən qonax görmüşdüm, amma sənin kimisini yox. Cavab verə bilmirsən, onda sazını da, çuxanı da ver. Aşıq Ələsgər dedi: - Saz almağın şərti
var. Deyişək, sonra baxarıq.
Aldı Ələsgər:
Zehni kora verib, fəhmi üstəlik,
Xudanın zəlilə budu müjdəsi.
Mərdi mərd öldürsə ruhu şad olar,
Kişiyə dəyməsin namərd gülləsi.
İşim yoxdur, toxunmaram zəlilə,
Məni yanamaynan elin əli ilə,
Meyl et mərifətə, yaxşı dəlilə,
Görənlərin sənə gəlsin həvəsi.
Ələsgər səyyad tək çox dağdan aşır,
Müxənnət görəndə xəyalı çaşır,
Vallahi pay yığmaq sənə yaraşır,
Çünki yoxdu gözlərinin giləsi.
Söz aşıq Nəsibi elə bil ilan kimi çaldı. Dedi eşit:
Qarşımda sərini nişanə qoyan,
Doqquz nədir, sənətindən de, danış.
Neçə doqquz bir-birinə bağlıdır,
Doqquzunun qüdrətini de, danış.
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Ələsgər bir an çaşdı. Çox fikir etdi ki, bu doqquz nə olandı.
Dedi, aşıq Nəsib, sözünün dil cavabını de. Nəsib başladı dil cavabını deməyə,elə doqquz nədir, sənətindən de danış – deyən
kimi Ələsgərin gözü sazın aşığına, pərdəsinə və bütün quruluşuna sataşdı və aldı görək necə deyir?
Al verim cavabın ay aşıq Nəsib,
Doqquzu bir yerdə sazdı qabaqda.
Doqquz aşıq doqquz simə bağlıdır,
Düzəlibdi xoş tarazdı qabaqda.
AĢıq Nəsib:
Doqquzu neçə dildə edir söhbəti,
Neçə qardaş onu buraxmır, qəti.
Doqquzunda nə görürsən hikməti,
Doqquzunun hikmətindən de, danış.
AĢıq Ələsgər:
Doqquzu hər dildə edir söhbəti,
On qardaş onları buraxmır qəti,
Doqquz qabırğadır, doqquz pərdəsi,
Dindirənə xoş avazdı qabaqda.
AĢıq Nəsib:
Doqquzu birləşib seçib neçə yol,
Nəsib bu yolları eyləyib qəbul,
Neçəsi şah, vəzir, neçəsidir qul,
Doqquzunun xilqətindən de, danış.
AĢıq Ələsgər:
Doqquzu birləşib seçib üçcə yol,
72 havanı eyləyib qəbul,
Şah pərdə, şah vəzir, təzyanalar qul,
Ələsgərə edir nazdı qabaqda.
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Nəsib gördü ki, yox əbəs yerə kürkünü kəl buynuzuna ilişdirib. Dedi, çox sağ ol, aşıq qardaş. Ələsgər isə gördü ki, bu zəlil adamdı, buna qoşulub qıfılbənd demək yaraşmaz. Həm də
Ələsgəri az qala çaşdırdığını göz qabağına gətirdi. Dedi bu da
bir kişilikdən deyil ki bu hadisəni qiymətləndirməyəsən.
Aldı Ələsgər:
Mənə təpinməkdə nədi məqsədin,
Gəlmirmi yadına gor başı batmış.
Doqquzdan danışdın, xəyalın çaşdı,
Gətirdin gözümə zor başı batmış.
Mənimlə başladın elə bir çəngə,
Əl atdın yarağa, topa, tüfəngə.
Dəryanın dibində üzən nəhəngə,
Naşı da atarmı tor başı batmış.
Ələsgərə verdi elə sualı,
İnan ki bir müddət dəyişdi halı,
Qoy deyim eşitsin Göyçə mahalı,
Təntitmişdi məni kor başı batmış.
Burda deyişmə sona yetir. Aşıq Ələsgər gecəni orada qalıb, səhərisi yol alır Göyçəyə tərəf.
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AġIQ NƏCƏFLƏ AġIQ ƏSƏDĠN
ġƏMġƏDDĠN SƏFƏRĠ
Əhvalat 1938-ci ildə Cildə qonaq olarkən Basarkeçər
rayonunun Böyük Qaraqoyunlu kənd sakini RzayevMəĢədi
Mürsəl Əhməd oğlunun söhbəti əsasında qələmə alınmıĢdır.
Göyçədə dirrik toplanıb, hamı qış tədarükünü görəndən
sonra Aşıq Nəcəf yəqin edir ki, Aşıq Ələsgər hələlik bir yana
toy-düyünə getmək fıkrində deyil. Aşıq Əsədə deyir ki, gəl
Ələsgər əmimdən icazə alıb, Qazax- Şəmşəddin tərəfə gedək,
özümüzü də bir yoxlayaq, görək Ələsgər əmisiz bir məclis apara bilərikmi? Fikirlərini Aşıq Ələsgərə bildirirlər. Ustad razılq
verir və deyir ki, gedin, ancaq bir şərtim var, gərək Şəmşəddinə
gedəndə əvvəlcə Bozalqanlı Aşıq Hüseynlə görüşüb arzunuzu
ona bildirəsiniz. Nə məsləhət eləsə, onu da edərsiniz.
Bəli, bir payız günü hər iki cavan aşıq yön çevirir Şəmşəddin tərəfə. Kəndlərdən keçə-keçə gəlib çatırlar Cil kəndinə. Artıq qaş qaralan vaxtıydı. Qərara alırlar ki, elə bu kənddə gecələsinlər, sabah durub yollarına davam edərlər. Kəndin girəcəyində bir nəfərə yaxınlaşıb deyirlər ki, qardaş, biz yol adamıyıq.
Bu gecəni burda qalmalıyıq. Kimin qapısını döysək yaxşıdır?
Kişi cavab verir ki, qonaq Allah qonağıdı, kimin qapısını
döysəniz, sizi qəbul edərlər. Görürəm ki, aşıqsınız, ya Xələflilərə, ya da Məşədi Mürsəlgilə getsəniz yaxşıdı.
Nəcəf soruşur ki, qardaş, dediyin evlər kəndin harasındadı?
Kişi cavab verir ki, söykəndiyiniz hasar elə Xələflilərin hasarıdı. Çayın o tayındakı ev isə Məşədi Mürsəlin evidi.
Nəcəf deyir:
– Əsəd, öz ayağımızla gəlib elə bu evin üstünə çıxmışıq.
Elə bura da gedək. Belə də eləyirlər. Qapını döyürlər.
Qapını atam açır (o vaxtlar onun on yaşı olarmış), qonaqları qarşılayır, xoş gəldiniz deyib evə dəvət edir. Yüngül çay-çörəkdən sonra evin agsaqqallarından biri - atamın əmisi Arıq Alı
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qonaqların sazlarını görüb, bunların aşıq olduqlarını yəqin eləyir, özləri də, maşallah nər kimi oğlanlardı.
Deyir ki, ay oğul, görürəm aşıqsınız, yorğun deyilsinizsə,
bir-iki hava çalıb oxuyardınız, qulaq asardıq. Nəcəf Əsədə him
eləyir. Əsəd sazı köynəyindən çıxarıb, zilini zil, bəmini bəm
eləyib başlayır oxumağa.
AĢıq Ələsgərin Ģəyirdləri AĢıq Nəcəf və AĢıq Əsəd
Ağsaqqal Əsədin çalıb-oxumağına heyran olur. Bu dəmdə
qapı döyülür. Gələn Arıq Alının böyük oğlu Mahmud idi. O
vaxt Kəvərdə uryadnik işləyirmiş. Cümə günü olduğuna görə
evlərinə gəlmişdi. Uşaqlar Mahmudun atını dama çəkib bağlayır, qabağına yem tökürlər. Mahmud əlini yuyub evə keçir, qonaqlarla görüşür.
Atalar yaxşı deyib: “Qonağı geyiminə görə qəbul edər, ağlına görə yola salarlar”. Mahmud uşaqlara deyir ki, yaxşı bir
süfrə açsınlar.
Nəcəflə Əsəd çalıb-oxumaqlarını davam etdirirdilər ki, qapı
yenə döyülür. Gələnlər çağrışçılar idi. Sən demə, həmin gün
kənddə toy varıymış. Kalvayı Söyün Mahmudun gəldiyini eşidib
onu oğlu Məhərrəmin toyuna dəvət edirdi. Mahmud deyir ki, ay
oğul, qonağım var, arada imkan eləsəm, gəlib görünərəm.
Çağırışçıları bir də qaytarırlar ki, bəs, xahiş edirik qonaqlarını da gətirsin gəlsin. Mahmud deyir ki, qonaqlarım aşıqdır,
aşıq da aşığın üstünə getməz.
Kalvayı Söyünkəndin hörmətli adamlarından birini də çağırışçılara qoşub yenidən Mahmudgilə göndərir və çox xahiş
eləyir ki, aşıqları da götürüb gəlsin toya.
Mahmud Nəcəflə Əsədi götürüb gəlir toya. Kalvayı Söyünqabağa yeriyib qonaqları qarşılayır. Toyun aşığı Aşıq Qasım
özü irəli çıxıb aşıqlarla görüşür, Kalvayı Söyündən və Mahmuddan aşıqların sazlarının məclisə gətirilməsinə icazə vermələrini xahiş edir.
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Toy adamları gənc aşıqların ədəb-ərkanlarına, kamallarına
əhsən deyirlər. Sazlar məclisə gətirilir. Nəcəf, Əsəd və aşıq Qasım başlayırlar oxumağa. İşıqlananda dəsmal gətirilir, dövran
yığılır. Aşıq Qasım yığılan dövranın hamısını qonaqlara təqdim
edir.
Nəcəf isə deyir ki, bizim təsadüfən bu toya gəlib düşməyimiz özübir xoşbəxtlikdi, həm də bizi kimi cavan aşıqlar üçün
bir dərsdi, məktəbdi. Nəcəf də dövranın hamısını qaytarıb qoyur aşıq Qasımın qabağına. Camaat bir daha bu cavan aşıqların
kamallarına əhsən deyir.
Nəcəflə Əsədin bu hərəkəti Mahmuda da çox xoş gəlmişdi.
Səhər tezdən aşıqları aparır dərzinin yanına, hərəsinə dəvətükü
parçadan bir dəst paltar tikdirir, ciblərinə də xərclik qoyur və
Şəmşəddinə yola salır.
Əlqərəz, Aşıq Nəcəflə Aşıq Əsəd bir neçə gündən sonra
gəlib çıxırlar Bozalqanlıya, Aşıq Hüseynin evini axtarıb tapırlar. Salam-kalamdan sonra Aşıq Ələsgərin salam-duasını yetirir
və gəlişlərinin məqsədini ona bildirirlər. Aşıq Hüseyn Bozalqanlı onları çox yüksək səviyyədə qəbul edir və cavan aşıqlara
öz xeyir-dusını verir.Beləliklə, gənc aşıqlar ustad aşığın diqqəti
və qayğısı ilə iki aydan çox Şəmşəddində qalır, toylar, məclislər keçirirlər.
Bir gün aşıq Nəcəflə Əsəd gəlirlər Aşıq Hüseynin yanına.
Nəcəf deyir ki, ay Söyün əmi, Novruz bayramı yaxınlaşır. İcazə versəniz, biz gedərdik Göyçəyə. Bayramda evimizdə, qohum-əqrabanın, uşaqlarımızın yanında olmaq istəyirik. Həm
də iki aydan çoxdur ki, bizim əziyyətimizi çəkir, bizə qayğı
göstərirsiniz. Heç bilmirik çəkdiyiniz əziyyətə görə sizə minnətdarlığımızı necə bildirək.
Sonra Nəcəf utana-utana Aşıq Söyünə deyir ki, ay Söyün
əmi, məni də bağışlayın, mən gələndə arvadım hamilə idi, əgər
oğlum olsa, siz kimi məsləhət bilsəniz, kirvəsi o olacaq. Asıq
Söyün dünyagörmüş adamıydı, Həcəfin eyhamını dərhal anlayır və deyir:
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– Nə olar, a Nəcəf, Allah qoysa. Təki salamatlıq olsun.
Beləcə, Nəcəflə Əsəd Aşıq Hüseyn Bozalqanlı ilə halalhümmət eləyib qayıdırlar Göyçəyə. Əhvalatı Aşıq Ələsgərə danışırlar. Aşıq Ələsgər diqqətlə qulaq asdıqdan sonra onlara bir
daha öz xeyir-duasını verir.
Günlərin bir günü kəndə səs yayılır ki, bəs deməzsənmi,
Aşıq Nəcəfın oğlunun sünnət toyudur. Bozalqanlı Aşıq Hüseyn
başının dəstəsi ilə gəlir kəndə, atları birbaşa sürürlər Aşıq Ələsgərin həyətinə.
Aşıqlar belə danışırdılar ki, guyaAşıq Ələsgər çıxır qonaqları qarşılayır və tanımaza-bilməzə üzünü Aşıq Hüseynə tutur
və deyir:
– Aşıq Hüseyn, xoş gəlibsiniz.
O da - "Sağ ol, Aşıq Ələsgər!" – deyə cavab verib.
Bəlkə, elə belə də olub. Hər iki ustad ərşin-gürşün sirrini bilən olublar. Aşıq Ələsgərə də Nəcəfin oğlunun sünnət toyuna kimin gələcəyi, Aşıq Hüseyn Bozalqanlıya da kimin ocağına gedəcəyi əyan idi.
Aşıq Hüseyn Bozalqanlı bir az yolun əziyyətindən, dağların qarından-boranından giley-güzar eləyir. Aşıq Ələsgər sazını
götürüb görək Aşıq Hüseynlə söhbətini necə davam etdirir:
Dedim könlüm, içmə eşqin camını,
İçsən dünya sənə dar olacaqdır.
Ya dost olma, ya zəhmətdən incimə,
Dost yolunda boran-qar olacaqdır.
Aldanma dövlətə, uyma dünyaya,
Halaldan kəsb eylə özünə maya,
Zinakar, haramxor yetişməz haya,
Dosta xain baxan kor olacaqdır.
Sərgərdan qalmışam mən bu hesaba,
Fələk qurğusuna əhsən, mərhaba!
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Növrəstə gözəllər tapmasın hava,
Qönçəmin həmdəmi xar olacaqdır.
Hesabdarlar gələr çəkər hesabı,
Günahkarlar necə gətirər tabı,
Mizan, sirat - sual, qəbir əzabı,
Bu işlər qabaqda var olacaqdır.
Ələsgər, axtarma qüdrətin sirrin,
Zülmətə işıq var, acıya şirin,
Zikr eylə dilində mərdlərin pirin,
İnşallah, dar gündə yar olacaqdır.
Aşıq Hüseyn də bədahətən Aşıq Ələsgərin cavabını belə
verir:
Dedim könül, düşmə şeytan felinə,
Hiyləsi, fıtnəsi, şər olacaqdır.
Bu dünya bir bağdı, bağbanı iblis,
Alması, heyvası, nar olacaqdır.
Əməl bir parçadı, mələklər dərzi,
Dərk eylə vacibi, sünnəti, fərzi,
Nəkrail hayqırıb, çalanda gürzü,
Rövşəni gözlərin tar olacaqdır.
Nütfədən pak olan siratdan keçər,
Müxənnət münkiri almazlar biçər,
Səxavət əhlini mələklər seçər,
Kövsəri-rizvandan yer olacaqdır.
Alma həqqünnasdı, tamı şirindi,
Heyva da ribadı, qandı, irindi,
Nar səğir malıdı, hədsi dərindi,
Dənəsi cismində nar olacaqdır
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Hüseyn, zaiğətül-mövtü yazanda,
Şərm eylə, sal yada fəhmin azanda,
Gün hərarət edib, yerlər qızanda,
Şahi-mərdan şəfakar olacaqdır.
Sünnət toyu yaylaqda, Tərsə dağında keçirilir. Bu yaylaqda olan on səkkiz çoban sürülərini vururlar çəpərlərə. İtləri
açırlar, özləri də gəlirlər məclisə. Ancaq, qonaq-qara o qədər
çox olur ki, çobanlara yer çatmır. Aşıq Nəcəf irəli durur, əyləşənlər arasında olan qohumlarına xahiş eləyir ki, durub çobanlara yer eləsinlər. Çobanlar əyləşirlər və nəmər olaraq, Allah
qoysa, oğlaqqıranda on səkkiz toğlu gətirəcəklərini bildirirlər.
Aşıq Nəcəf deyir ki, a kişi, heç nə lazım deyil, keçin əyləşin, ürəyiniz istədiyi kimi yeyin-için. Bu toy dağların toyudu,
dağların da yiyəsi, xeyir-bərəkəti, varı-dövləti sizsiniz.
Deyilənlərə görə, yaylaqda gözəl bir sünnət toyu baş tutur.
Kirvə isə aşıq Hüseynin qohumu Bozalqanlı Ələs olur. Bu həmin Ələs idi ki, 1919-cu ildə aşıq Nəcəf ermənilərlə barışığa
gedən adamlarla birlikdə (Səməd Ağa, Kor Tanrıverdi, hamısı
birlikdə 11 adam olur) Basarkeçərə qayıdanda sazını Bozalqanlıda Ələsin evində qoymuşdu. Ermənilər həmin görüşdə də xislətlərinə sadiq qalaraq, yenə xəyanət edir, aşıq Nəcəfi həbs eləyirlər. Onlar aşığı Kəvər qalasında saxlayırdılar.Aşıq Nəcəf qalada olanda qoşmalarının birində Ələsə belə yazırdı:
Daşnak qış eylədi bahar, yazımı,
Eşidən ağlayar xoş avazımı,
Sinəsi sədəfli telli sazımı,
Ələsə deyin ki, çalsın aglasın.
Atam danışırdı ki, 1919-cu ilin yazında Aşıq Nəcəfin Səməd Ağanın dəstəsi ilə Tovuzdan Şişqayaya gəldiyini eşidir.
Atam gedib onunla Kor Tanrıverdinin evində görüşür. Aşıq
Nəcəfdən xahiş edir ki, uşaqları Cilə gətirsin. O vaxt Cilin ca281
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maatı kənddən çıxmayıbmış, kənd öz yerində imiş. Aşıq Nəcəf
deyir ki, Əli, gedim Basarkeçərə, qayıdandan sonra uşaqları da
gətirib gələrəm. Bu görüş onların son görüşü olub.
Ermənilər yenə hiylə işlədir, onların barışıq təklifinə inanıb
Basarkeçərə gələn Səməd ağanın dəstəsini güllələyir, Aşıq Nəcəfi isə həbs edib Kəvər qalasına aparırlar.
Atam ömrünün sonuna kimi soraqlaşırdı ki, bəlkə, Nəcəfın
oğlanlarından sağ qalanı olar (Aşıq Nəcəfın 5 oğlu var imiş: İsmayıl, Şəmistan, Şəmsəddin, Mikayıl və Aslan). Aşıq Nəcəfın
əmisi oğlu molla Abuzər atama deyibmiş ki, Əli, qardaş, ermənilər onun oğlanlarını, ailəsini Şişqayada qırıblar. Atama Nəcəfın bir neçə qoşmasını və şəklini də vermişdi. Ätam ömrünün
sonuna qədər həmin şeirləri və şəkli ən əziz yadigar kimi saxlayırdı.
İlqar-iman, çobanlar, həqiqətən də oğlaqqıranda toğluları
yığırlar. Daşkəndli Şahnəzər kişi deyir ki, mənim nəmərliyə
layiq toğlum yoxdu, mən çəpiş verəcəm. Çobanlar razılaşmırlar
ki, söz danışıqdn keçər, biz toğlu söz vermişik. Şahnəzər də
gətirib toğlu verir. Amma, iş elə gətirir ki, toğlu dəli çıxır. Aşıq
Ələsgər zarafat eləmək üçün götürüb çobanlara belə bir
ismarıc göndərir:
Başına döndüyüm, Şahnəzər qardaş,
Əzəldən pis qurdun, vallah, bu işi.
Toğlun dəli olub sürüyə getmir,
Göndər gəlsin bizim ala çəpişi.
17.03.2011.
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GÖYÇƏLĠ AġIQ ƏSƏD
Atam Əli Mazanoğlunun Göyçənin məĢhur sənətkarları
AĢıq Nəcəf və AĢıq Əsədlə dostluğunun, qardaĢlığının
110 illiyinə ittihaf edirəm.
Vəfadağlı,nəyə gərək söhbətin,
Əbədi qanunu budur xilqətin,
Dosta etibarın,saf məhəbbətin,
Yadigardır bizə cahanda, ata.
A.Vəfadağlı
Atamla aşıq Nəcəfın və aşıq Əsədin qardaşlığı, dostluğu bu
cavan aşıqların Şəmşəddinə səfərləri zamanı yolüstü Cildə bizim evdə gecələdikləri gündən başlayır. Bu görüşdən sonra
gənc aşıqlar bir neçə dəfə Cildə məclisə dəvət olunmuş, gözəl
toylar, məclislər keçirmişdilər.
Ermənilər Aşıq Nəcəfi öldürdükdən sonra Aşıq Əsədi də incitməyə başlayırlar. Bir dəfə də tutub Kəvər qalasına salmışdılar.
Qardaşı Məhəmməd arxasınca gedəndə onu da tutub qalaya atırlar. Sonra tanış bir erməninin vasitəsilə onları qaladan qaçırmaq
mümkün olmuşdu. Ermənilərin təqibindən zara gəlmiş Aşıq
Əsəd 1937-ci ildə Tovuza köçməyə məcbur olur. Onun yaxşı təsərrüfatı, dördtəkər arabası, nizam qurğusu var idi.
Atam ömrünün sonuna kimi Aşıq Əsədlə qardaşlığını qoruyub saxlamışdı.
Aşıq Əsədin böyük qardaşı Məşədi Mürsəl Göyçənin ən
sayılan-seçilən, hörmətli kişilərindən biri idi. Çox müdrik, dünyagörmüş adamıydı, söhbətlərindən doymaq olmurdu.
Əslən Göyçə mahalının Bala Qaraqoyunlu kəndindəniydilər. Bir dəfə 1939-cu ildə bizə qonaq gəlmişdi yenə.Səksənə
yaxın yaşı var idi Məşədi Mürsəlin. Mənim də 10-11 yaşım
olardı. Aşıq Əsəd haqqında atamla dəfələrlə söhbətlərinə qulaq
asmışam. Məşədi Mürsəl belə nağıl edirdi:
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– Atamız Əhməd kişi çox zəhmətkeş bir kişiydi, Bizə korluq verməzdi, Çox yaxşı dolanmasaq da, ac da qalmırdıq. Halal
zəhməti ilə bizi yedizdirib, geyindirirdi. Atam çox erkən vəfat
etdi. Evin böyük oğlu mən idim. Əsəd ortancılımızıydı, Əsəddən kiçik bacımız var idi. Son beşiyimiz isə qardaşımız Məhəmməd idi. Atam öləndə Məhəmmədin 3 yaşı var idi. Çətin
zəmanə idi, çətinliklərimiz var idi.
Az-çox qohumlarımız bizə əl tuturdular. Dayılarımız da öz
kəndimizdəniydilər, Bala Qaraqoyunludan. Əsədin 8-9 yaşı
olardı. Fikirləşdim ki, onu Bala Məzrə kəndində Məmmərzə
bəylərə nökər verim. Yaxasını ələ vermədi. Bir gün qohumlarımızdan kimsə mənə dediki, a Mürsəl, eşitmişəm Əsədi ordaburda saza oxudurlar, qulaq asmaq istəyənlər də çoxdur. Bir
gün evə gələndə gördüm ki, evin orta dirəyindən bir cürə asılıb.
Bildim ki, bu Əsədin işidi. Bərk acıqlı idim, cürəni divara çırpıb sındırdım. Üstünü vurmadı. Aradan xeyli keçmişdi, bir dəfə
yenə evə gələndə gördüm ki, həmin dirəkdən yenə köhnə bir
saz asılıb. Acıqlı-acıqlı əlimi atdım ki, sazı yenə çırpım divara,
anam cəld yerindən qalxıb əlimdən tutdu. Dedi ki, oğul, Əsəd
Allaha and verib ki qardaşımı qoyma sazımı sındırsın. Əlim
boşaldı, sazı qaytarıb yerindən asdım.
Bir gün haradansa gəlirdim. Tanıdığım bir aşıqla yol yoldaşı oldum. Hal-əhval tutdu, giley-güzar elədim, dedim ki, ortancıl qardaşımı nökər vermək istəyirəm, yaxın gəlmir, amma eşitmişəm ki, orda-burda oxudurlar, balaca bir sazı da var. Aşıq
dedi ki, sabah Ağkilsə ilə Qaraqoyunlu arasında taxıl biçdirəcəm. Vaxtın olsa, gətir bir yoxlayım.
Gəldim evə, aşıqla olan söhbətimi anama danışdım. Anam
da, qohumlarımızdan da bəziləri yalvardılar ki, ay oğul, apar,
bəlkə bundan bir şey olacaq. Danışdıq ki, sabah tezdən Əsədi
aparım aşığın yanına. Əsəd bunu eşidən kimi başladı göylə oynamağa. Mənə üzükməyən Əsəd səhər tezdən kəsdirdi yanımı.
Kərənti, yava, dırmıq götürüb gəldim taxıl sərnəsinə. Əsəd də
yanımda. Mən camaatla bərabər kərənti çəkirdim, Əsəd də dö284
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nüb olmuşdu bir od parçası. Yavanı qoyur, dırmığı götürür, dırmığı qoyur, yavanı götürür. Günorta camaat çörəyə oturanda
aşıq dedi ki, Əsəd, a bala, eşitmişəm saz çalıb söz oxuyursan,
bir sazını gətir görək nə bacarırsan? Əsəd sazını götürüb başladı öz məsləkincə çalıb-oxumağa. Bu aşıq nə ye, nə iç, uşağın
üzünə qırmızıca dedi ki, səndən heçnə olmayacaq. Səhərki
Əsəddən əsər-əlamət qalmadı, sazını götürüb, bizdən aralandı.
Bir az gedəndən sonra çönüb aşığa dedi ki, Allah qoysa, mən
sizə göstərəcəm, məndən nə olacaq.
Düzü, aşığın bu hərəkəti mənə çox pis təsir elədi. Öz-özümə dedim ki, a zalım oğlu, bu uşaq səhərdən ac-yalavac işləyir,
heç olmasa bir qismət çörək yeyəndən sonra deyərdin sözünü.
Nə isə, mən də alətləri şəllənib Əsədin dalınca qayıtdım kəndə.
Aradan bir neçə ay keçmişdi. Bir payız günü Basarkeçərin
xasından qayıdırdım. Yolda Aşıq Ələsgərə rast oldum. Hal-əhval
tutdu. Sonra da soruşdu ki, a Mürsəl, eşitmişəm sizin uşaqlardan
biri aşıq olmaq istəyir. Orda-burda oxumağı da var, deyillər. Dedim ki, bəli, Ələsgər əmi, başqa bir işin də qulpundan yapışmır.
Istədim nökər verəm, getmədi. Qohum-əqraba da deyir ki, qoy
görək nə edir. Yayda filan aşıq da demişdi, apardım yanına, nəsə
bir şey alınmadı.
Aşıq Ələsgər dedi ki, ay oğul, bir onu gətir yanıma görüm.
Bir neçə gün sonra Əsədi apardım Aşıq Ələsgərin yanına. Çatan kimi Əsəd qolunu saldı Aşıq Ələsgərin boynuna, əlini öpdü.Uşağın bu hərəkəti məni də kövrəltdi. Çay-çörəkdən sonra
Aşıq Ələsgər dedi ki, a Mürsəl, oğul, sən get, Əsəd qalacaq
burda. Arabir gəlirdi evimizə. Dolu bədənli ortaboylu buğdayı
sifətli iri alagözlü uşaq idi. Başının qalın buğdayı saçı vardı.
Get-gedə daha da əməllənirdi, boya-buxuna dolurdu. Eşidirdim
ki, Aşıq Ələsgər bunları – rəhmətlik aşıq Nəcəflə bunu özü ilə
daha çox məclislərə aparırdı. Bunlar çox mehriban idilər. Boz
ayın axırlarına yaxın idi. Bayram qabağı axşamüstü mən də
kəndin içində idim. Dedilər, a Mürsəl sizə atlı gəldi. Mən tez
gəldim ki, Əsəd gəlib. Çox sevindik.
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Aradan xeyli vaxt keçmişdi. Əsəd yenə aşıq Ələsgərlə
Naxçıvan, Dərələyəz, Qazax, Şəmşədin, Qarabağ tərəflərə
məclislərə gedirdi. Bir dəfə yenə də Novruz bayramı qabağı
idi,qapımıza atlı döndü. Əsəd idi. Tez gəldim, dedim at tərli
olar göndərim sahibinə. Əsəd dedi qağa, at qalacaq. Əsəd atın
üstündəki xurcunu da düşürüb gətirdi evə. Açdılar.Bacım təndirin kənarında oturmuşdu. Xurcunu açanda içindən bir qırmızı
yaylıq çıxdı. Bacım yerindən quş kimi sıçradı. Yaylığı sinəsinə
basdı. Dedi, ay qardaş, Allah səni sevindirsin. Hamımıza pay
gətirmişdi. Anam bu paylardan qohumlar üçün də ad elədi.
Mən atdan narahat idim. Əsədə bir də dedim ki, atı göndərək sahibinə. Əsəd dedi ki, atı Qazağın Ülkməzli kəndində Mühüt Koxa bağışlayıb. Eyni soylu atdan birini də Nəcəfə verdi.
Sonralar bu atlar haqqında çox təriflər yayılmışdı Göyçədə.
Əsəd bir dəfə yenə aşıqlıqdan gələndə eşidir ki, buna səndən aşıq olmaz, - deyən aşıq Çaxırlıda toydadır. Atını birbaşa
sürmüşdü ora. Mən onun gecikdiyini görüb yəqin etdim ki,
Əsəd ora gedib. Getdim ki, onu məclisə qoymayam, gedib o
aşığa qarşı kobudluq-zad eləyər. Amma, gecikmişdim. Gördüm
ki, Əsəd həmin aşıqla dayanıb məclisin ortasında. Əsədin səsinə səs çatdıra bilməzdi. Axırda aşığa dediyini eşitdim:
– Hə, indi necədi? Gördünüz ki, məndən aşıq oldu.
Aşıq peşmançılıqdan başını qaldırıb Əsədin üzünə baxa da
bilmədi. Əsəd sözünü deyib cəld çıxdı məclisdən, heç mənim
orada olduğumu unamadı da. Əsədin arxasınca gəldim evə. Biraz tənbeh elədim. Dedi ki, qardaş, mən ona hörmət qoydum.
Sadəcə, o vaxt mənə dediyi sözü yadına saldım.
Aşıq Əsəd Əhməd oğlu Rzayev 1874-cü ildə Göyçə mahalının Kiçik Qaraqoyunlu kəndində( kəndimizdə) anadan olub.
1918-19-cu illərdə daşnakların Göyçəyə hücumu zamanı camaat Azərbaycanın Kəlbəcər, Şəmşəddin, Daşkəsən bölgələrinə
səpələnmişdi. Şura hökuməti qurulandan sonra camaat öz yerlərinə qayıdırdı. Kolxozlaşma zamanı ermənilər kəndləri birləşdirmək adı ilə bəzi kəndlərin adlarını ləğv edirdilər. Bala Qara286
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qoyunlunu da Böyük Qaraqoyunlu kəndinə birləşdirdilər. Biz
də döndük olduq Böyük Qaraqoyunlulu.Bu, ermənilərin bizi sıxışdırdıqları yeganə nümunə deyildi.
Bu daşnakların xoşagəlməz hərəkətləri Əsədi də irzikdirmişdi. Aşıq Nəcəfin belinə qaynar samovar bağlayıb öldürən
ermənilər daha sonra məşhur adamları müxtəlif adlarla ləkələyib məhv edirdilər. Aşıq Əsədin qardaşı Məhəmmədi də həbs
etmişdilər. Özünü də tutmaq istəyirdilər. Əsəd çox çətinliklə də
olsa, Məhəmmədi Kəvər qalasından qurtara bilir.
Daşnakların Göyçəyə hücumundan sonra camaat pərən-pərən olub Azərbaycanın müəyyən bölgələrində Goranboyda,
Kəlbəcərdə, Daşkəsəndə, Tovuzda, Qazaxda və s. yerlərdə
məskunlaşmışdı. Bizimkilər Göyçədən çıxandan sonra bir neçə
il Daşkəsəndə qalmışdılar.
Bir qədər burada qaldıqdan sonra Goranboyun Zeyvə kəndinə, oradan da zeyvəlilər adı ilə Mirbəşirin Cəmilli kəndinə
köçürlər. Cəmilli kəndinə köçməkdə əsas məqsəd elə Qaraqoyunlu adını itirməkdən ibarət idi. Aşıq Əsədin nəslinin nümayəndələri, qohumları hələ vaxtilə Nikolay hökumətinə qarşı,
son dövrlərdə isə Sovet hökümətinə qarşı çıxmışdılar. Kəlbəcərdə yeni qurulmuş Sovet hökməti əleyhinə çıxışları da aşıq
Əsədin qohumları təşkil etmişdilər. Buna görə də aşıq Əsəd və
onun qohumları təqibdən qaçmaq üçün Cəmilli kəndinə Qaraqoyunlu kimi yox, Zeyvəli kimi köçürlər və buranın camaatı
onları Zeyvəli kimi tanıyırlar.
Kəlbəcər hadisələri ilə əlaqədar əsli Bala Qaraqoyunludan
olan xeyli adam, o cümlədən Məmmədov Yapon 17 il Sibirə
sürgünə göndərilir. Qalanları isə Goranboyun Zeyvə kəndində,
sonra isə Cəmillər kəndində yerləşmişlər. Qaraqoyunluların
Zeyvəli adına keçmələri onları sonrakı illərdə həyata keçiriləndeportasiyalardan və təqiblərdən xilas etmişdir. O cümlədən
Aşıq Əsəd və Aşıq İslam (Yusibov) Cəmilliyə köçəndən sonra
bir qədər rahatlıq tapmışdılar.
Aşıq Əsədlə Aşıq İslam doğma xalaoğludurlar. Hüseyn
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Quluağalı Qara Yusiboğlunun arvadı Xırdaxanım Aşıq Əsədin
anası Gülbəyaz xanımla doğma bacı idilər. Deyilənlərə görə,
Qaçaq Cəmil də bunların qohumu olub. Ona görə də Aşıq Əsəd
də, Aşıq İslam da bu qohumluğu gizli saxlamışlar.
Aşıq İslam keçən əsrin 20-ci illərində daşnaklardan qaçdıqdan sonra Gəncədə qalmış və bir daha Göyçəyə qayıtmamışdır.
Aşıq Əsəd isə Göyçəyə qayıtmış, təxminən 37-ci ilə qədər orada yaşamışdır.
1935-ci ildə Göyçədə Basarkeçərdə aşıqların toplantısı keçirilir. Toplantını aparan erməni Aşıq Əsədin Aşıqlar Birliyinin
sədr seçilməsinə mane olur. Aşıq Əsədin ünvanına müəyyən
böhtanlar quraşdırırlar, qohumları ilə, üzdə olan aşıqlarla aralarını vurmağa çalışırlar.
Aşıqlar Birliyinə sədr Göyçə mahalının Cil kəndindən Aşıq
Yunisi seçmək istəyirlər. Bu hal Aşıq Əsədə çox pis təsir edir.
Aşıq Yunis bunun tələ olduğunu anlayır və deyir ki, Aşıq Əsəd
böyük ustad Aşıq Ələsgərin ocağında böyüyüb, onun şəyirdi
olub. Biz hamımız ondan öyrənirik. Onu bu işdən ayırmaq aşıqlıq sənətinə xəyanətdir. Beləliklə, Aşıq Əsədi yenidən Aşıqlar
Birliyinin sədri seçirlər. Bu hadisələrdən sonra Əsəd qəti qaydada Göyçəni tərk etmək qərarına gəlir və Tovuza köçür.
Aşıq Əsəd özü Göyçədən getməsinə baxmayaraq, mənəvi
cəhətdən heç vaxt Göyçədən ayrılmamışdır. Fikri, zikri həmişə
Göyçə ilə bağlı olmuş, daşnakların bu qədim türk elində törətdikləri qırğınları qələmə almışdır. “Göyçənin” rədifli müxəmməsinidə Aşıq Əsəd yazır:
Var İlahim harda qaldı,
Səmti-sorağı Göyçənin.
Haqq nəzərin bizdən əydi,
Döndü varağı Göyçənin.
Zülmünən talan olundu,
Qalmadı sağı Göyçənin .
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Pozuldu qurğu-büsatı,
Gəlmir sorağı Göyçənin.
Firəng,daşnaq, rus, ingilis,
Top vurdu tufan elədi.
Hərə düşdü bir diyara,
Kim kimə güman elədi.
Südəmər körpələri,
Oy Allah, aman elədi.
Ilahidən hökm olundu,
Dağları boran eyədi.
Görməmişdi belə dağı,
Söndü çırağı Göyçənin.
Göyçədə xırd olurdu
Cavanşirin beçəbalı.
Üç ay qışda ləzzət verir,
Axtarma pendir motalı.
Çəkilirdi bazarlara,
Balvazınan bordaq malı.
Yoncaynan bəslənirdi
Rəncbərin qoşa kalı.
Səd-hazar heyif oldu,
Getdi cəlalı Göyçənin.
Göyçənin xeyir-şərinin
Çox gözəl adəti var.
Ağsaqqalın ibadəti,
Cavanların ləzzəti var.
Gümüş kəmər, qızıl düymə,
Gözəllərin ziynəti var.
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Unudulmaz məclisləri,
Aşıqların dastanı var.
Bircə kəlmə demir heçkəs,
Pozulub halı Göyçənin.
Dik pilləkən, Çətin dərə,
Ellərimizin oylağıdır.
Alagölün Qızıldağı
Çaxırlının yaylağıdır.
Keytinin Tərsə dağı
Altı kəndin yığnağıdır.
Qızılqaya, Səfər atan
Başı çalmalı dağıdır.
Xəstələrə şəfa verir,
Qiblə bulağı Göyçənin.
Qaçqın düşüb sağ qalanlar
Dönsün doğma torpağına.
Beşdaşın çiçəyinin
Zəmbur qalın budağına.
Meçiddinin Taxta yurdu
Bənzəyir cənnət bağına.
Qazax, Gəncə, İrəvan, Qarabağ
Çıxır Göyçə yaylağına.
Üç ay, dörd ay səfa sürür,
Olur qonağı Göyçənin.
Səksən, doxsan, yüz yaşayan
Görməmişdi belə dağı.
Gözə Allah girə verməz,
Halal süfrə müsəlmanı.
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Heç bir kimsə görməmişdi
Bu zulumu, bu tufanı.
Yaradanım çox görməynən,
Möminlərə bu məkanı.
Vəsf eləyir Aşıq Əsəd,
Gəldi dustağı Göyçənin.
Dağlar
Zimistanı çəkən zəmbur
Gözün dikib sizə, dağlar.
Əsər alır çiçəyindən
Ömür olur təzə, dağlar.
Səfalıdır Alagöllər,
Orda bitir əlvan güllər.
Oxuyur şeyda bülbüllər,
Ilham verir saza dağlar.
Daşkəndindir Tərsədağı,
Odur gözəllər yığnağı.
Gədiyin qıvla bulağı,
Dahanda bir məzə dağlar.
Bizimdir çalmalı dağı,
Güneydə eyvan otağı.
Dərmandır lilpar bulağı,
Işıq verir gözə dağlar.
Zodun Meçiddi yaylağı
Hər yanı tərlan oylağı.
Car olur çeşmə bulağı,
Ruh verir bizə dağlar.
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Ayrı düşdüm elim qaldı.
Yaşılbaşlı gölüm qaldı.
Səndə bir cüt gülüm qaldı,
Inan doğru sözə, dağlar.
Qürbətdə qalmışam mən də,
Oldum bəxtiqara mən də.
Əsəd deyər qaldı səndə
Zərniyartək qız ay dağlar.
Aşıq Əsəd qoşmalarının birində deyir:
Mahalın Göyçədir, söylənir adı.
Mədəni yaşayır çoxdu büsatı.
Yaxşı igidləri, ol köhlən atı
Durammaz qarşımda kimsə sərasər,
Şahı mərdan verib mənə bir əsər.
Adım Aşıq Əsəd, ustam Ələsgər,
Sərf eyləyən o xiridarı görəydim.
Və yaxud başqa bir qoşmasında belə deyir:
Ay Çalmalı, sənin vəfan yox imiş.
Güneyində eyvan otağım qaldı.
Getdi atam,anam,qohum-əqrabam,
Ağır məclislərim, yığnağım qaldı.
Qəfildən üstümə yeridi cəllad,
Qırdı körpələri, törətdi fəsad.
Ya Rəbb deyərlərmi, biçarə Əsəd,
Yağılar əlində mahalım qaldı.
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Aşıq Əsədə və qardaşı Məhəmmədə
həsr olunmuş şeirlər
ƏSƏD
Koroğlu sədalı, Kərəmtək yanan,
Sarsıtdı dostları karvanın,Əsəd.
Nəcəf həsrətilə yaşayan qardaş,
Solmaz o dağlarda nişanən, Əsəd.
Nə deyək qurğuna, vəfasız zaman,
Yaş yerinə didələrim verdi qan,
Ağladı əlimdə yaslı balaban
Solmaz məclislərdə tufanın,Əsəd
Mürsəl köç eylədi gileyli,ünlü
Məhəmməd qardaşın sakit, təmkinli
Gülsün balaların, torpağın sanlı,
Gur yanar çırağın inşallah, Əsəd
Silinməz başından kədərin, qəmin
Yaxşılı, yamanlı keçən günlərin
Quzğunlara qalan gözəl ellərin,
Yandırar Əlini hicranın, Əsəd.
Əli Mazanoğlu,
Göyçə mahalının Cil kəndi, May, 1951.

293

Abbas Vəfadağlı
Xalasıoğlu AĢıq Ġslam Yusibovun AĢıq Əsədin
ölümü ilə əlaqədr yazdığı qoĢma
ƏSƏD
Kamil Ələsgərdən dərsini alan,
Söz ilə, saz ilə ad alan Əsəd.
Köhnə ustadlardan nişana qalan,
Ağızlar içində dad olan Əsəd.
Sən bizim ölkədə tək aşıq idin,
Ellər arasında yaraşıq idin,
Şadlıq aşiqiydin, bar aşıqiydin,
Sevib sənətini şad olan Əsəd.
Qəzanin işiydi, büküldün ağa,
Islamın sinəsi dözmədi dağa,
Bu ölüm bizlərdən saldı uzağa,
Axırda bizlərdən yad olan Əsəd.
Gətirdin
Divani təcnisi çalan zamanda,
Ələsgər, İmanı dilə gətirdin.
Ellər şairləri, böyük ustadlar,
Onların mahnısın elə gətirdin.
Bozalqanlı Hüseyn söz xiridarıdı,
Elin sənətkarı,iftixarıdı,
Bütün aşıqların ümidvarıdı,
Aşıqlar havasın ələ gətirdin.
Böyük sənətkarsan Azərbaycanda,
Adın əzbər olub dildə, cahanda
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Sədəfli sazını hərdən çalanda
Sevməyə bülbülü gülə gətirdin.
Şəmkirli Hüseyni tanıyır hamı,
Sözləri hər qəlbə verir ilhamı
Bu əziz gününə Aşıq İslamı
Çox şad edib gülə-gülə gətirdin.
AĢıq Ġslam Yusifov,
AĢıq Əsədin əmisi oğlu
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BOZALQANLI AġIQ HÜSEYNLƏ
GÖYÇƏLĠ AġIQ MEHDĠNĠN DEYĠġMƏSĠ
Aşıq Mehdinin qardaşı oğlu
Cilli Aşıq Müseyibin
söhbətləri əsasında qələmə alınmışdır.
Sizə hardan ərz eləyim, Bozalqanlı aşıq Söyünlə Göyçəli
aşıq Mehdinin Qovlarda qarşılaşmasından. 1919-cu ildə Göyçə
mahalında vəziyyət yenə ağırlaşmışdı. Ermənilər rusların köməyindən istifadə edərək azərbaycanlıar yaşayan kəndlərə basqınlar edir, camaat arasında qorxu yaradaraq onları öz evlərini
tərk etməyə məcbur edirdilər. Azərbaycanlılar Qazaxın, Tovuzun, Gədəbəyin kəndlərinə pənah gətirir, arabir az sakitləşəndən sonra öz evlərinə qayıdırdılar. Bu dəfə də belə olmuşdu.
Cilli aşıq Mehdi Tovuzun Qovlar kəndinə sığınmışdı. Dostu,
kəndin imkanlı adamlarından sayılan Məşədi Səfəroğlu İbrahim öz məhləsini aşıq Mehdiyə vermişdi. Aşıq Mehdi ailəsi ilə
orada yaşayırdı. Aşıq Mehdinin qızının birini Əmiraslan oğlu
Qara öz oğluna almışdı.
Qovlar
camaatı
aşıq Mehdiyə çox hörmətlə yanaşırdı. Lazım olan köməyi göstərirdilər. Qərib yerdə
olsalar da, günləri pis
keçmirdi.
Bir gün kəndin sayılıb-seçilən adamlarından üç nəfər, yaxınAĢıq Hüseyn Bozalqanlı
dan dostluq eliyən Qara oğlu Məhəmməd, Hacı Ələmxan oğlu Əli və Qarabağlı oğlu
Allahverdi Aşıq Mehdiynən zarafat eləmək istəyirlər, amma
bir tutalğac tapa bilmirlər. Nəhayət, eşidirlər ki, Aşıq Mehdi
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hardasa deyib ki, mənim aşıqlığım öz yerində, həm də yaxşı şairliyim var. Onlara da elə lazımıydı. Deyrilər ki, ayə heç Mehdi kişi bu kəndə təzə-təzə gələndə belə demirdi. İndi deyir ki,
şairliyi də var. Bu nə məsələdi? Yoxsa Aşıq Mehdi Tovuzda
şairlik sevdasınamı düşüb? Neçə müddətdi Qovlarda aşıqlıq
eləyir, məclislər yola salırdı, amma şairliyini heç dilinə gətirməmişdi. Yoxsa dolanışığı, kefi düzəlib kişinin, indi də şairlik
keçir ürəyindən.
Əlqərəz, Qara oğlu Məhəmməd, Hacı Ələmxan oğlu Əli və
Qarabağlı oğlu Allahverdinin əllərinə girəvə düşür. Qərara gəlirlər ki, Tovuzun güclü aşıqlarından biri ilə Aşıq Mehdinin deyişməsini təşkil eləsinlər. Çox götür-qoydan sonra dayanırlar
Aşıq Hüseyn Bozalqanlının üstündə. Fikirləşirlər ki, Mehdi kişi
Aşıq Hüseyn Bozalqanlı ilə bir meydanda cəngə girə bilməz.
Bu üç dost götürürlər Aşıq Mehdinin dilindən Aşıq Hüseyn
Bozalqanlıya bir məkub göndərirlər və öz aralarında deyirlər
ki, qoy indi Aşıq Mehdi öz şairliyini sübut eləsin. Baxaq görək
qabında nə var, nə yox, elmi nədir, qüvvəsi nəyə çatır?
Nə isə, məktubda Aşıq Mehdinin adından yazırlar ki, ay
Aşıq Söyün, neçə müddətdir ki, Qovlardayam, sənin haqqında
çox eşitmişəm, deyirlər ki, hərdən şeir də yazırsan. Mən də
Göyçəli Aşıq Mehdiyəm. Əgər şairliyin varsa, bir görüşək nər
meydanında.
Məktub gəlib çatır Aşıq Hüseyn Bozalqanlıya. Aşıq Hüseyn məktubu oxuyur. Görür ki, naməni heç tanımadığı bir aşıq
yazır və onu deyişməyə çağırır. Aşıq Hüseyn bərk əsəbiləşir.
Deyir ki, ayə mən davanı göydə gəzirəm, yerdə tapa bilmirəm.
Bu kimdi, nə cürətin sahibidir ki, mənə belə məktub göndərib.
Aşıq Hüseyn əsəbi halda həyətdə o tərəf bu tərəfə var-gəl eləyir, nə tədbir görəcəyini fikirləşirdi ki, qardaşağası Kalvayı Abdulla da gəlir onlara. Aşıq Hüseyn hirsli-hirsli məktubu verir
Kalvayı Abdullaya. Kalvayı Abdulla soruşur ki, a qardaş, bu
namədi, niyə belə hirslənifsən?
Aşıq Hüseyn soruşur ki, a qardaş, deyillər ki, Qovlarda bir
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Aşıq Mehdi var, sən onu tanıyırsanmı? Nə təhər tanıyırsan, qabında bir şey varmı, qüvvəsi nə təhərdi, aşıqlığı, şairliyi nəyi
var? Kalvayı Abdulla cavab verir ki, vallah, ağırlığını, dərinliyini deyə bilmiyəjəm, amma camaat arasında yaxşı hörməti
var. Özü də gözəl Zil Koroğlu oxuyur.
Aşıq Hüseyn deyir ki, bu məktubu mənə o göndərib, məni
cəngə çağırır. İstəyirəm, elə bu saat sazımı götürüb gedim
Qovlara. Görüm bu kimdi, nə aşıqdı, nə şairdi ki, mənə belə
namə yazıb?
Kalvayı Abdulla deyir ki, yox, a qardaş. İzn ver, mən qabaqca gedim oraya. Ola bilər ki, onun dilinə vurallar, özü yazmaz, onun əvəzinə yazmış olarlar. Gedim öyrənim, görüm bu
nə məsələdi? Bunun əziyyətini mən çəkərəm, doğrusunu-düzünü öyrənib sənə bir xəbər gətirərəm.
Kalvayı Abdulla durur, özünü verir qara maşının qənədinə,
gəlir düz Qovlara. Qovlarda Bayram oğlu Məsimin böyük çayçısı varıydı. Aşıq Mehdi də bu çayçıda oxuyardı həmişə. Kalvayı Abdulla girir çayçıya. Salam-əleykümdən sonra keçib bir
tərəfdən oturur. Bir az aşığa qulaq asandan sonra yanındakından soruşur ki, a qardaş, bu aşıq kimdi? Mən əvvəllər onu heç
görməmişəm bu tərəflərdə. Cavab aldı ki, Göyçəli Aşıq Mehdi
deyillər ha, bax həmən Aşıq Mehdi budu. Kalvayı Abdulla bir
az da yaxın oturdu aşığa tərəf.
Sizə kimdən deyim, Aşıq Mehdiyə bu qurğunu quranlardan.
Qara oğlu Məhəmməd, Hacı Ələmxan oğlu Əli və Qarabağlı oğlu Allahverdi üçü də burda çayçıda idilər. Pəncərədən də Kalvayı Abdullanın gəldiyini görmüşdülər. Odur ki, məsələnin nə yerdə olduğunu anlayıb Aşıq Mehdiyə deyillər ki, Aşıq Mehdi eşitmişik ki, siz Koroğlu havasına çox yaxşı oxuyursunuz. Bir oxuyun qulaq asaq. Aşıq Mehdi baş üstə deyib, sazının Koroğlu üstündə zilini zil, bəmini bəm eləyib başlayır oxumağa:
Nə gəzirsən bu dağlarda,
Bolu sən məni, sən məni.
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Axtarıb yaxşı tapıbsan,
Tanı sən məni, sən məni.
Arxan kəsər mil qoyaram,
Gözlərinə mil qoyaram,
Aldığını dul qoyaram,
Nə gəzirsən sən məni, sən məni.
Cəmi dəlilər əziziyəm,
Həm əzizi, həm gözüyəm,
Qoç Koroğlu mən özüyəm,
Tanı sən məni, sən məni.
Söz tamama çatana kimi Kalvayı Abdulla durur ayağa,
Aşıq Mehdiyə deyir ki, aşıq sən məni tanıyırsanmı? Aşıq
Mehdi cavab verir ki, yox, birinci dəfədir mən sizi görürəm.
Kalvayı Abdulla deyir ki, yaxşı, tanımırsansa, bu nə sözlərdi camaatın içində mənə deyirsən? Aşıq Mehdi cavab verir
ki, aşığı el dolandırır, camaat sifariş verib mən də oxumuşam.
Burda nə var ki? Yaxşı adamsansa, qəbul elə. Yox ki, sənin də
qəlbin təmiz deyilsə, özün bilərsən, yaxşı eləyib oxumuşam.
Kalvayı Abdulla bərk pərt olur. Heç vaxt camaatın içində
öz ünvanına belə ağır sözlər eşitməmişdi. Çayxanadan çıxıb
birbaşa gəlir Aşıq Hüseynin yanına. Aşıq Hüseyn də
səbirsizlkə Kalvayı Abdullanın yolunu gözləyirdi, görsün ki, nə
xəbərlə gəlir. Aşıq Hüseyn gördü ki, Kalvayı Abdulla gəlir,
qabağına çıxır. Deyir ki, a qardaş, yaman darıxdım, söylə
görüm, nə gördün, nə eşitdin?
Kalvayı Abdulla birinin üstünə beşini də əlavə edib dedi ki,
a qardaş, nəyini deyim. Hələ sənə yazdığı azdı. Aşıqsınız, çox
bilirsiniz, az bilirsiniz, orasını özünüz bilərsiniz. Mənim
günahım nəydi, camaatın içində hörmətsiz elədi məni.
Aşıq Hüseyn bir də soruşdu ki, doğru danışırsan, ə,
Kalvayı Abdulla? Birdən hiylə-miylə danışarsan, ha? Kalvayı
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Abdulla deyir ki, a qardaş, yalan danışıram ki, hələ bir əlimi də
Qurana basım?
Aşıq Hüseyn pərgüzardadı. Götürür yeddi bənddən ibarət
bir namə göndərir Aşıq Mehdinin üstünə. Məktubu atır poçta
və gözləyir ki, görsün nə cavab gələcək.
Məktub gəlib çıxır Qovların poçtuna. Qara oğlu Məhəmməd məktubu poçtdan götürür, gəlir Aşıq Mehdi gilə. Qohumuydular, Aşıq Mehdinin bir qızı da Məhəmmədin qardaşı
oğlundaydı. Məhəmməd yolda məktubu açır, bir neçə dəfə oxuyur, sinədəftər eləyir. Mehdi kişigilə çatır, həyətdən səs eləyir:
– Mehdi əmi, səndən bir yaxşı qonaqlıq. Sənə uzaq bir
yerdən məktub gətirmişəm.
Mehdi kişi sevinir. Deyir ki, uzaqda mənim kimim var ki,
ya qardaşım Aşıq Qasımdandı, ya da onun oğlu Aşıq Orucdan,
ya da qardaşım Hacı Məhəmməddən gəlib. Amma, onlardan da
bu yaxınlarda burda olan varıydı. Səbri tükənir:
– Aya, a Məhəmməd, oxu görüm nə məktubdu, nə yazırlar.
Məhəmməd məktubu ürəyində oxuyur. Sonra qayıdır ki,
Mehdi əmi, bu Qovlar camaatı səni çox istəyir, təmiz, bütöv bir
adam kimi tanıyırlar səni. Deyirlər ki, Mehdi kişinin ətəyində
namaz qılmaq olar. Aya, a bədbaxt oğlu, sən qırx qazanın
çalasısı imişsən ki.
Aşıq Mehdi Məhəmmədin bu sözlərindən bir şey anlamır.
Soruşur ki, a Məhəmməd bu nə sözlərdi mənə deyirsən. Nə
günah işlətmişəm ki, mən?
Vallah, a Mehdi əmi, sən özün məcbur eləyirsən bu sözləri
sənə deməyə. A kişi sənin nəyinə lazımdı hansı aşığın qabında
nə var, nə yox? Kim çox bilir, kim az bilir? Aşıqdı, şairdi, sənə
nə? Axı bizim də özümüzə görə adımız-sanımız var. Biz
istəmərik ki, sən burda pisikəsən.
Aşıq Mehdi bir də soruşur ki, mən nə suç işlətmişəm axı?
Bir məni başa sal görüm, mən nəyə görə pisikməliyəm?
Məhəmməd deyir ki, Mehdi əmi, bu məktubu sənə
Bozalqanlı Aşıq Hüseyn yazıb. Indi sən ona nə cavab
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yazcaqsan özün bilərsən.
Aşıq Mehdi elə bil yuxudan ayıldı. Dedi ki, ayə mənə də
elə burası lazımdı. Dönüm başına, bir o kagızı oxu görüm.
Məhəmməd başlayır məktubu oxumağa..
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Eşitmişəm təzə şair olubsan,
Dotərəfəm hər bir cəngə, a Mehdi.
Bir də eləsiylə küskü tutarsan,
Səni salar həfti rəngə, a Mehdi.
Mehdi kişi deyir ki, elə şairliyim yoxdu, amma saz çalıram,
bunu danmayacam ha. A Məhəmməd, başına dönüm qələmini
götür, mən deyim sən yaz. Bu namənin cavabını elə indi vermək
lazımdı:
AĢıq Mehdi:
Saz çalanam, amma şair deyiləm,
Şərik deyiləm hər bir işə, a Söyün.
Təkəbbürlük edib yekə satmaram,
Axırda düşərsən ləngə, a Söyün.
Məhəmməd AĢıq Hüseynin ikinci bəndini oxuyur:
De görüm, dərsin kimdən alıbsan,
Hansı əlifi hansı beyə çalıbsan,
Gör kiminlə özünü bəstə salıbsan,
Yaxşı düşdün kiçik cəngə, a Mehdi.
AĢıq Mehdi bu bəndin cavabını belə verir:
Ustadlar ustadından dərsim almışam,
Heyi yeyə, dalı reyə çalmışam,
Səni kimilərin sazın almışam,
Dinməmiş düşüblər bəndə, a Söyün.
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Qara oğlu Məhəmməd deyir ki, a Mehdi əmi, biz səni belə
bilmirdik. Sənin sözlərin çoxlarınınkından yüksəkdir ki, az
deyil. Məhəmməd başlayır üçüncü bəndi oxumağa:
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Şair sözləini həqiqət söylər,
Qəvvas dəryaların bəhrini böylər,
Pübə (Bunqa) səhrada müşk ilə oynar,
Şeşpər atma şir-pələngə, a Mehdi.
AĢıq Mehdi belə cavab verir:
Dəryanın dibində lami-nəhəngəm,
Elmim xəbər alsan, hindi-firəngəm,
Meydana girəndə şiri-pələngəm
Hesab etmə sən cəfəngə, a Söyün.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Bəzirgansan tök mətahın bazara,
Sərraf qiymət qoyar ləli-gövhərə,
Tutular gözlərin, düşərsən zora,
Əl uzatma ağır səngə, a Mehdi.
AĢıq Mehdi:
Xəbərdaram, hər elminə çataram,
Sərraf mənəm, ləli-gövhər sataram,
Fitil qoyub səngi-qayan ataram,
Tor atmaynan sən ləhəngə, a Söyün.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Ariflər gövhəri ləl ilən çəkər,
Sərraflar ürqanı misqal ilən çəkər,
Kəltəkəl zorunu kəltəkəl ilən çəkər,
Sallaq salmaz hər cəfəngə, a Mehdi.
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AĢıq Mehdi:
Özünü qoymaynan kal bazarında,
Satmaynan bezini şal bazarında,
Kalın dana olar fil bazarında,
Toxunmaynan şir-pələngə, a Söyün.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Yapış danənindən sirr açılmamış,
Dolan turabında cəng açılmamış,
Altmış düyməli top açılmamış,
Güvənməynən boş tüfəngə, a Mehdi.
AĢıq Mehdi:
Fişəngim doludu, hər cəngə atmaram,
Vaxt keçirib ibadətsiz yatmaram,
Hər yetənlə küsdü tutmaram,
Bizi tutma top-tüfəngə, a Söyün.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Kalvayı Abdulladı mənə mürşidi-kamil,
Eyni-nurim, didəmdi, onu yəqin bil,
Söyün bu sözündən olub mötədil,
Feda düşübsən ləngə, a Mehdi.
AĢıq Mehdi:
Kalvayı gəlib toxundu mənə,
Xudam Kalvayını çox görsün sənə,
Mehdiyəm, qatı deyiləm ustad olana,
Salmaynan işimi ləngə, a Söyün.
Mehdi kişi sözlərini tamama yetirən kimi deyir ki, a Məhəmməd sözlərimi necə demişəm eləcə də göndərərsən Aşıq Söyünün özünə. Görək Aşıq Söyünün fikri, xəyalı nədi. Özü bilər.
Gələcəksə, yolunu gözləyim. Duz-çörək altında qalmayaq.
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Məktub gəlib çatır Aşıq Hüseyn Bozalqanlıya. Məktubu
oxuyub xəbərdar olur. Görür ki, Aşıq Hüseyn nə deyibsə, Aşıq
Mehdi bir-bir hamısının cavabını verib.
Aşıq Hüseyn özünü bir qədər yuxarıdan tutur. Deyir, aya,
bir dəli şeytan deyir ki, bu aşıq Mehdini burdan Göyçəyə qədər...
Bütün Tovuza xəbər yayılır ki, bə deməzsənmi, Aşıq Mehdi Aşıq Hüseyn Bozalqanlıyla deyişmək fikrinə düşüb.
Aşıq Hüseyn Bozalqanlı bir neçə aşıq götürüb gəlir Qovlara. Məsimin çayçısında oturub Qara oğlu Məhəmmədə deyillər
ki, get qudanı çağır. Qara oğlu Məhəmməd özü getmir, Mehdi
kişiyi çağırmağa bir uşaq göndərir.
Bu xəbər Tovuza yayılanda Göyçəli Növrəs İman da Tovuzda olur. Görür ki, aşıqlar cəm olub Aşıq Hüseynin başına
harasa getməyə hazırlaşırlar. Soruşur ki, bu nə məsələdi? Deyirlər ki, bə deməzsənmi, Qovlarda Göyçədən bir aşıq var,
Aşıq Mehdi. Aşıq Hüseyn gedir onunla deyişməyə. Göyçə adını eşidəndə bicarə İmanın qəlbi qaralır. Fikirləşir ki, gedim
Qovlara, deyişməyə qulaq asım. Görüm Aşıq Hüseyn bu göyçəlinin başına nə oyun açacaq. Durur gəlir Qovlara, Məsimin
çayçısını tapıb, oturur bir tərəfdə. Çayçı adamla dolu olur. O
vaxt Tovuzda Növrəs İmanı o qədər də yaxşı tanımırdılar.
Çayçıda adam çox olsa da, hamı diqqət kəsilmişdi, heç
kimdən səs çıxmırdı. Aşıq Mehdi gəlir çayçıya, ədəb-ərkanla
salam verir, hamıya xoş gəldiniz eləyir. Qonaqlarımız xoş gəliblər, Aşıq Hüseyn, siz də xoş gəlifsiniz. Əcəb-əcəb, siz bu
kənddə neyniyirsiniz? Bu kənddə bir toy, bir sünnət mənsiz
keçmir. Xeyirdimi, siz hansı toya gəlifsiniz?
Aşıq Hüseyn Bozalqanlı Mehdi kişinin salamını alır, cavab
verir ki, bə mən də toya gəlmişəm.
– Hansı toya?
Aşıq Hüseyn Bozalqanlı gözünün ucunnan ayaqdan-başa
süzür Mehdi kişiyi. O vaxt beləydi dana, aşıqlar hamısı eyni
formada paltar geyə bilmirdilər. Görür ki, Mehdi kişinin başında bir yaxşı papağı var, amma papağa bir saman çöpü yapışıb.
304

Ulu Göyçəm
Bunu yadında saxlıyır və belə cavab verir:
– Aşıq Mehdinin toyuna.
Bu cavabdan Aşıq Mehdi bir az allanır.
Aşıq Hüseyn Bozalqanlıda belə bir xasiyyət varıydı, həmişə məclisə həcvlə başlamağı xoşduyardı. Bu dəfə də belə
eləyir. Deyir, Aşıq Mehdi, bu məclisdə iki kötəlli aşıq var. Biri mənəm - Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, biri də sən - Aşıq Mehdi
Göyçəli. Burya gəlməkdə də məqsədim belədir. Bu camaat
belə istəyir ki, bu iki kötəlli aşıqdan biri gərək çezsin, yəni sıradan çıxsın.
Aşıq Mehdi deyir ki, Aşıq Söyün mən bir ildi Tovuzdayam. Aranın istisi, günəşi məni elə quruduf ki, çətin məndə
yel qalsın. Vallah, yeddi dəfə diz vurasan, məndən yel çıxmaz. Ortada yoğun sənsən, çezəsisən, elə özün çez. Camaat
başlayır gülüşməyə. Biçarə Növrəs İman da bir az ürəklənir.
Məclis qızışır.
Aşıq Hüseyn Bozalqanlı görür ki, doğrudan da, Aşıq Mehdi qabağından yeyən aşıqlardan döyül. Sazını köynəyindən çıxarıb, Aşıq Mehdinin papağında gördüyü saman çöpündən yapışıb başlayır cəngə. Görək nə təhər deyişirlər, biz deyək, siz
də şad olun.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Soruşum cavab ver, de görüm harda,
Basıblar başını samana, qardaş?
Doluf didələrin gıldır-gıldır yaş tökür,
Düşüfsən çovğuna, dumana, qardaş.
Aşıq Mehdi deyir ki, Aşıq Söyün, sualının cavabını verəjəm. Amma, icazə ver mən də qabaqca bir ustadnamə deyim.
Sən özün ustadsan, öz sözünü özün dedin.
Aşıq Mehdi ustadnamə deməzdən əvvəl çayçıdan bir çay
istəyir:
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AĢıq Mehdi:
Xeyir – duam olsun sənin üstündə,
Süz gətir çayı, dur, Yaxşı xanım.
Nəcabət əhlisən, əsilzadəsən,
Tökülür üzündən nur, Yaxşı xanım.
Aşıq Hüseyn deyir ki, aya, a Məhəmməd, deyəsən aşığının
boğazı quruyb, ona bir çay ver. Çayçı bir stəkan çay süzüb gətirir qoyur Aşıq Mehdinin qabağına. Aşıq Mehdi də çayı götürüb Aşıq Hüseynin qabağına qoyur. Deyir ki, bu məclisdə ustad
Aşıq Söyündü, çay birinci ona verilməlidi.
Sonra Aşıq Mehdi Aşıq Ələsgərdən bir ustadnamə deyir:
AĢıq Mehdi:
Ələsgərim deyər, yoldan çıxanın,
Ara qarışdırıb, evlər yıxanın,
Dosta, duz-çörəyə xain baxanın,
Tutacaq gözlərini tor, Yaxşı xanım.
Noolajıydı, “ara qarışdıranlar” da məclisdəydilər, “evlər yıxanlar” da. Onlar da Aşıq Mehdinin bu sözlərindən öz paylarını
götürürlər. Aşıq Mehdi isə Aşıq Hüseynin sualına belə cavab
verir. Biz deyək, siz şad olun.
AĢıq Mehdi:
Fələyin əlindən çoxdu gileyim,
Nə hesaba gələr, nə sana, qardaş.
Yük əyməsə, daş düşərmi qürbətə,
Əyib işimizi zamana, qardaş.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Deməsələr qabağa tək düşməz təkə,
Onu gətirən var car çəkə-çəkə.
Bir namə yazıbsan başından yekə,
Düşmüşəm şübhəyə, gümana, qardaş.
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Aşıq Hüseynin bu sözləri də Aşıq Mehdinin xətrinə dəyir.
Görək Aşıq Mehdi nə deyir:
AĢıq Mehdi:
Namə yazmaz nanu-təam dadmayan,
Neyləmişəm, qonşu yaman, yad yaman,
Get mətahın özgələrə sat yaman,
Çox da laf eyləmə əfsanə, qardaş.
Aşıq Hüseyn fikirləşir ki, gəl bir Aşıq Ələsgərin, Növrəs
İmanın da adını çək. Qoy elə düşünsünlər ki, mən Aşıq Mehdiyi olara bağışlamışam.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Ələsgəri, mən İmanı görmüşəm,
Yollarında ürəyimi vermişəm,
Dəryalara, dərinlərə enmişəm,
Girmə dözəmməzsən ümmana, qardaş.
AĢıq Mehdi:
Ələsgərdən şirin kəlam söylədin,
Bir od salıb bağrım başın teylədin,
Qərib müsafirə ənam eylədin,
Yaxşı hörmət qoydun İmana, qardaş.
Aşıq Hüseyn Bozalqanlı görür ki, bu hardan deyirsə, Aşıq
Mehdi ordan cavabını verir. Fikirləşir ki, işlər belə getsə, o,
Aşıq Mehdini bağlaya bilməyəcək. Odur ki, deyir bir soruşum
görüm ustada qulluq eliyibmi? Bəlkə, burda bir zəif yeri var.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Xəlvətcə sinənə döymə bu qədər,
Dərsini ustaddan alsaydın əgər,
Qovğaya düşməzdin indi müxtəsər,
Gələrdin bir dinə imana, qardaş.
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Aşıq Mehdi yəqin eliyir ki, Aşıq Hüseyn onun Göyçənin
məşhur aşıqlarından olan Daşkəndli Aşıq Nəcəfin şəyirdi olduğunu bilmir. Odur ki, bunun üstünü vurmur. Xeyrətlərin, toyların da aşıq üçün bir məktəb olduğunu Aşıq Hüseynə işarə eləmək istəyir. Görək Aşıq Mehdi bunu nətəhər eliyir.
AĢıq Mehdi:
Aşıq gedər xeyrətlərə, toylara,
Əhli halı qanan çəkər saylara,
Etibar yox kalvayılara, bəylərə,
Kimdi baxan haqqa, divana, qardaş.
Aşıq Hüseyn yenə bunun fərqinə varmır, özünü yuxarıda
tutub Aşıq Mehdiyə öyüd-nəsihət verməkdə davam eliyir.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Girmə cəngə qiyamətdı, Hüseynlə,
Nə öyrənsən, qənimətdi, Hüseyndən,
Bu da sənə məsləhətdi, Hüseyndən,
Girmə hər adamla meydana, qardaş.
AĢıq Mehdi:
Mehdi deyər sızıldaram, yatmaram,
Xiridarsız dükanda mətah satmaram,
Hər yetənlə püşkü-cəngi tutmaram,
Sürmə alaşanı meydana, qardaş.
Aşıq Hüseyn görür ki, belə getsə, Aşıq Mehdini bağlaya
bilməyəcək. Bu söz-söhbət də bütün Tovuza, Göyçəyə yayılacaq. Aşıq Hüseyn Aşıq Mehdini ayaqdan-başa bir də diqqətnən
süzür. Görür Aşıq Mehdinin ayağında çarıx var, qərar verir ki,
bir bənd də Aşıq Mehdinin çarığına desin. Görək nətəhər deyir.
AĢıq Hüseyn Bozalqanlı:
Heyvana bax, heyvana,
Heyvan girib eyvana.
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Çarığınnan utanmır,
Gəlib girib meydana.
Aşıq Mehdi görür ki, Aşıq Hüseyn bütün ədəb-ərkan qaydalarını tapdaladı. O vaxt beləydi də, tək-tək imkannı adam
çəkmə geyərdi. Qovlarda Qara oğlu Məhəmmədin, Hacı Ələmxan uşaqlarının, bir də bir neçə başqa adamın ayağında çəkmə
olardı. Qalan hamının ayağında bağlı çarıx, bir də naxışlı toy
corabıydı. Aşıq Mehdi Aşıq Hüseynin cavabını belə verir.
AĢıq Mehdi:
Dan ulduzu tikləndi,
Karvan yola yükləndi,
Heyvan gözünlə görmə,
Qavaxdakı köhləndi.
Aşıq Mehdinin bu cavabından sonra məclisdə pərtlik yaranır. Kimi olanlara gülür, kimi Aşıq Hüseynə haqq qazandırır,
kimi də Aşıq Mehdinin tərəfini saxlayır. Qara oğlu Məhəmməd, Hacı Ələmxan oğlu Əli və Qarabağlı oğlu Allahverdi də
bir kənarda durub qurğularının baş tutduğuna altdan-altdan sevinirdilər. Aşıq Hüseyn də anlıyırdı ki, heç də hər şey onun istədiyi kimi alınmadı.
Aşıq Hüseyn bilirdi ki, Aşıq Mehdinin anası Xatınlı, atası
isə Göyçəlidi. Şair də bir Kür suyu içəndən olur, bir də dəniz
suyu. Aşıq Mehdidə də bunların ikisi də var. Belə getsə o, Aşıq
Mehdiyi bağlaya bilməyəcək.
Növrəs İman durur ayağa, deyir, ay Söyün əmi, deyəsən
dovşan qovalıyırdınız, amma şir qaldırdınız. Siz tanınan aşıqsınız, sizi hər yerdə tanıyırlar. Deyəjəklər ki, Tovuzlu Aşıq Hüseyn Bozalqanlı Göyçəli Aşıq Mehdiynən bacarmıyıf. Onu burda o qədər tanıyan da yoxdu. O, nə itirəjək ki? O da burda qalıf
yaşıyır, düşmən olmuyajaxsınız ki? Hələ neçə toyda, xeyir işdə
rastlaşacaqsınız. Bayaq Aşıq Ələsgərin, Növrəs İmanın adını
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çəkdiniz. Gəlin onların xətrinə barışın Aşıq Mehdiylə. Növrəs
İman bir təhər Aşıq Mehdini də yola gətirir.
Məclisdəkilərin hamısının iştirakınnan Aşıq Söyünlə Aşıq
Mehdi bir-birindən incikliklərini yaddan çıxarırlar. Həmin gün
axşama qədər Məsimin çayçısında çalıb oxuyurlar. Çayçı bir
neçə dəfə dolub-boşalır. Deyirlər, həmən gün çayçı Məsimin
kefi lap köküymüş.
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AġIQ ƏSƏD AġIQ QASIMI
VERGĠDƏN NECƏ AZAD ETDĠ
1935-ci il mart ayının 16-da Aşıq Əsəd, qardaşı Məhəmməd və xalası oğlu, əsli Göyçənin Nərimanlı (Hüseynqulu
Ağalı) kəndindən olan Aşıq İslam bizə qonaq gəlmişdilər. Onda mənim alti yaşım var idi. Balaca olsam da, hiss etdim ki, bu
aşıqlar axşam kəndin klubunda oxuyacaqlar. Mən onlardın yanından əl çəkmədim. Atama dedilər ki, ay Əli, uşaqdı, həvəsi
var, qoy o da getsin kluba. Atam ürəyində razı olmasa da, dostlarının sözünü yerə salmadı. Məni də özləri ilə apardılar. Məclisin şirin yerində aşıq Əsəd soruşdu ki, Qasım əmim görünmür.
Bir nəfər göndərdilər ki, gedib Qasım kişini çağırsın. Çağırışçı
getdi, çox gec gəldi və aşıq Əsədə bir məktub verdi. Aşıq Əsəd
məktubun məzmunu ilə tanış olduqdan sonra həmin çağırışçıya
xeyli pul verdi, dedi-apar ver Qasım əmimə, qoy naloxunu bağlasın və gözləyirəm gəlsin bura. Biraz keçmiş Qasım baba gəldi.
Rəhmətlik çox şən adam idi. Adicə bir sözünə, hərəkətinə doyunca gülmək olurdu. Yenə də bir-iki zarafat eləyib camaatın
eynini açdı. Məclis davam etməyə başladı. Gözəl günlər idi.
...oyadanlar,
Yatmasın oyadanlar,
Günlər o günlərdir,
Görünmür oy adamlar.
Qasım babanın Aşıq Əsədə yazdığı həmin məktubu uzun
zaman evimizdə saxladıq. Aradabir xəlvətə salıb bu məktubu
oxuyardım. Məktubda Aşıq Qasım kolxoza üzv yazılmadığına
görə ondan hökumətə cərimə ödəmək tələb olunduğundan yazırdı.Ondan dörd hektar şum hazırlayıb kolxoza təhvil verməyi
tələb edirlər. Aşığın isə Təpəl adlı bircə öküzü var idi. Fağır
aşıq bir öküzlə dörd hektar yerin şumlamağın mümkün olmadığını görüb, başqa yerə köçmək qərarına gəlir. Məktubunda da
bu əhvalatı Aşıq Əsədə belə anlatmağa çalışırdı:
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Aşıq Əsəd, gələmmədim bağışla,
Köç üstəyəm başqa yana gedirəm.
Məcnun kimi tərk edirəm vətəni,
Yurdu qoyub mən virana gedirəm.
İslam olan heç bu zülmü çəkərmi?
Günahkar da mətləbinə yetərmi?
Bir öküz də dörd hektarı əkərmi?
Şikayətə haqq-divana gedirəm.
İnsan olan ayrılarmı elindən?
Od götürdüm nəs ocağın külündən.
Martirosun, bəd qonşunun əlindən,
Baş götürüb biyabana gedirəm.
Qəmi-möhnət bu sinəmi alıbdı,
Dövran sənətimi gözdən salıbdı
Naloxa beş manat borcum qalıbdı
Ünüm qopub, Əl-Osmana gedirəm
Qasımam kamalım çıxıbdı sərdən,
Eynim yaşı leysan eylər didəmdən,
Yeməyə, səpməyə yoxdu bircə dən,
Könlüm getmir, mən miyana gedirəm.
Sən demə, Qasım kişi hələ keçən payızdan bu xəyala düşübmüş. Torpağı əkib-biçməyə imkanı olmayacağını anlayıb fikirləşirmiş ki, köçüb getsin Tovuza, o tərəflərdə aşıqlıqla başını bir təhər saxlaya bilər. Qasım kişinin köç əhvalatını eşidən qonşusu İsmayıl Namazoğlu onu bu fikirdən döndərməyə çalışır. Aşıq deyir
ki, bəs neyləyim, bir tay öküzüm var, əkinsiz-biçinsiz yaşaya bilmərəm axı.
İsmayıl kişi deyir ki, gəl bizimlə modyam ol. Öküzünü qoşarsan bizim öküzə, sənə də şum hazırlayarıq, əkib dolanarsan.
Yaz gəlir, əkin vaxtı qonşulardan biri görür ki, Qasım kişi aralıqda boş-boş gəzir. Soruşur ki, Qasım kişi bəs sən niyə əkin-biçinlə məşğul olmursan? Qasım kişi cavab verir ki, İsmeyıllə mod312
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yam olacam, əkəcəm. Deyirlər, ay kişi, onlar odur e, Arpanın yalında əkirlər. Qasım kişi görür ki, doğrudan da qonşusu yer şumlayır. Əhvalı pozulur. Odur ki, götürüb orda belə bir şeir deyir:
Etibarda, dostluqda səni seçmişdim,
Sən çıxmadın düz ilqara, İsmeyil.
Heç avand olmasın qonşu kotanı,
Haylayıb sən çıxdın yala, İsmeyil.
İsmeyil kişinin modyam yoldaşı Səməd də Qasımın onlara
modyam olmasına razılıq vermir. Deyir ki, ay İsmeyil, bu aşıq
tayfasından işləyən-zad olan deyil. Gəl öz işimizlə özümüz məşğul olaq.
Görək, Qasım kişi bunu eşidib, giley-güzarını necə davam etdirir:
Dediniz köçməynən, qoy görək hələ,
Qoşgunan Təpəli, qoy qalsın kələ.
Əkib-biçdiyindən gəlməsin ələ,
Onda düşün intizara, İsmeyil.
Səmədi görüm min bəlaya tuş olsun,
Ölməyinə qıymıram, hey naxoş olsun,
Əksin-biçsin, çuvalları boş olsun,
Onda düşsün ahu-zarə İsmeyil.
Qonsu arasına bir adət qoydun,
De hansı namərdin sözünə uydun?
Niyə mən Qasımı əkinsiz qoydun?
Söyləyəcəm mahallara, İsmeyil.
İsmeyil kişi qonşusundan keçə bilmir, modyam yoldaşlarından Aşıq Qasımın onlara yoldaş olmalarına razılıq vermələrini xahiş edir. Razılaşırlar, aşığın Təpəl öküzünü də qoşurlar
cütlərinə, əkinə ortaq olurlar.
Aşıq Qasım məşhur Cilli Aşıq Mehdinin kiçik qardaşı idi.
Deyilənlərə görə, güclü təbə malik imiş. 1944-cü ildə vəfat
edib. Cil kəndinin qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.
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ALÇALI AġIQ MƏHƏRRƏM
Aşıq Məhərrəm təxminən 1830-cu illərdə qədim Göyçə
mahalının quzey tərəfındə, Alçalı kəndində dünyaya gəlmişdir.
Aşıq sənətinin vurğunu olan Alçalı camaatı bütün toy-düyünlərini qədim adətləri üzrə aşıq məclisləri ilə keçirirdilər. Belə bir
mühitdə böyüyən Məhərrəm toy məclislərində həmişə iştirak
edirdi.
Bir dəfə Yarpızlı kəndində məclis keçirən məşhur Aşıq
Alıya müraciət edirlər ki, burada bir uşaq var, yaxşı səsi var,
bəlkə, bir ona qulaq asasınız. Məhərrəmi gətirirlər aşığın yanına. Aşıq uşağa qulaq asır və görür ki, həqiqətən də, onun gözəl,
güclü səsi var. Məhərrəm bir neçə il Aşıq Alının yanında qalır.
Bu da o vaxta təsadüf edir ki, Aşıq Ələsgər də həmin dövrdə
Aşıq Alının yanında şəyird imiş. Bu mühitdə Məhərrəm istedadlı aşıq kimi yetişir. Çalmağı, oxumağı öz yerində, həm də
gözəl şeirlər də yazıb. Onlardan bir neçəsini sizə təqdim edirik:
Gəlmədi
Ey gözəl sənin təhrində, getdi qılman gəlmədi,
Dağıtdın könlüm şəhrini, qaldı viran, gəlmədi.
Görünsün mah camalın, qoy olsun bayram, gözəl,
Cəmi məxluq həsrət çəkir, mahi-ruhan gəlmədi.
Səməndərtək düşdüm oda, yandım murğu-nar kimi,
Dərd sinəmdə tüğyan etdi, oldu bir dəftər kimi.
Heç mahalda ustad olmaz, Aşıq Ələsgər kimi,
Yüz yerdən qətrə oynasa, belə umman gəlmədi.
Məhərrəməm sığınmışam sirri subhan ibtida,
Bu dünyada münkür qalar, məhşərdə tapmacada,
Bivəfaya əmək çəkdim, zəhmətim getdi bada,
Bağlandı mərdlər kisəsi, getdi, dövran gəlmədi.
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Görmədim
Ey fələk sənin əlindən, bir şad olan görmədim,
Bərbad etdin şənlikləri, abad olan görmədim,
Uçurdun könlüm evini, qaldı viran, görmədim,
Yola saldın cahangirlər, geri dönən görmədim.
Kəsilməz mürdə karvanın, qəflə işlər, köç gedər,
Sel-sel oldu göz önümdə, didələrdən yaş gedər.
Yetmiş iki millət nə var, əli səndən boş gedər,
Arxasınca mali-dövlət,var aparan görmədim.
Demə ki, naşükürəm, yaxşıya pis gün dediın,
Loğman kimi nalə çəkib, şamı-sühb, Miskin dedim.
Heydər, Məmmədsöyün, Alı, köçdülər yəqin dedim,
Unuduldu çox sənətkar, yada salan görmədim.
Məhərrəməm, bu dünyada, bir nişanəm qalmadı,
Dağıldı vari-dövlətim, atam, anam qalmadı.
Süleyman tutdu dünyanı, ona bu kam qalmadı,
Bir kəs ilə başa varan, səni aran görmədim.

Tərsi-tərsinə
Dağlar al geyinir, çöllər qırmızı,
Hüsnü ziynət verir tərsi-tərsinə.
Aşıq deyər qəddi tər,
Libası tər,qəddi tər,
Bu gün bir hikmət gördüm,
Mürdəzində qəddi tər.
Qoy söykənsin köynəyin qəddi tər,
Məmə tərdi,köynək tərsi-tərsinə.
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Mərd igidlər çörək verər həyalı
Namərdlərdən çörək durar həyalı,
Aşıq deyər həyalı,
Gözəl gəzər həyalı,
Əsilə can qurban,
Bəd əsildən həyalı.
Yornuq maral, otlar gəzər həyalı,
Ülkər ovsundan, tərsi-tərsinə.
Məhərrəm, aç gözün həyat içində,
Oxudum dərsimi həyat içində.
Aşıq həyat içində
Xalın həyat içində,
Bir canlıdır,bir cansız,
On beş həyat içində,
Qapısız,bacasız həyat içində,
Götürüb qoyarlar tərsi-tərsinə.
Çox təəssüf ki, Alcalı Aşıq Məhərrəmin yaradıcılığı tədqiq
olunmamış, şeirlərinin böyük əksəriyyəti yaddaşlardan silinmişdir. Aşıqlar Alçalı Məhərrəmin sözlərini zil havada oxuyarmışlar. Aşıq sənətinin incəliklərindən irəli gələn bu şərt onun
dövrünün böyük sənətkarı, Göyçənin sayılıb-seçilən aşıqlarından biri olduğunu təsdiq edir.
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AĞBULAQLI AġIQ MƏHƏRRƏM
Cillinin
İgidlər məkanı, ozanlar yurdu,
Söylənir hər yerdə adı Cillinin.
Koroğlu nəsli, basılmaz ordu,
Çox uzaq görəndi gözü Cillinin.
Ayağı Göyçə gölü, başı Şahdağı,
Dərdlərə dərmandı Pəri bulağı,
Ala göl, Çənli yurd, Gözəl yaylağı,
Həmişə yaşasın özü Cillinin.
Göyçə mahalında Cilin adı var,
İnanın o kəndin etiqadı var,
Gözəl növrağı var, hər büsatı var,
Xoşdu ruzigarı, yazı Cillinin.
Qocalı, cavanlı, çox mehribandı,
Oğlu, qızı sanki şirdi, aslandı,
Qonağa-qaraya çox mehribandı,
Ay camaat yox əvəzi Cillinin.
Aşıq Məhərrəməm, qoy deyim aşkar,
Hatəm səxavətli cavanları var.
Söhbət açar üzü nurlu qocalar,
Pozulmaz tarixdən izi Cillinin.
1972-ci il
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GÖYÇƏNĠN
KOROĞLUXAN AġIQLARI
Ağsaqqalların dediklərinə görə, XIX əsrin sonu XX əsrin
ortalarında Göyçə mahalında “Koroğlu” havalarının 4 mahir
ifaçısı olub. Bunlar Daşkəndli AĢıq Nəcəf, Qaraqoyunlu AĢıq
Əsəd, Cilli AĢıq Yunis və Ağkilsəli AĢıq Musa olublar. Bu
aşıqların məclislərində iştirak edənlər deyərdilər ki, onlar öz
səslərinin zili ilə otuzluq lampanı söndürürlərmiş.

AĢıq Yunis və AĢıq Əsəd

AĢıq Nəcəf

Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz aşıqlardan nisbətən cavan
olan Ağbulaqlı Aşıq İmran özünün gur səsi, Koroğlu nəfəsi,
Koroğlu nərəsi ilə Ağkilsə kəndində Aşıq Ələsgərin açıq səma
altında keçirilən 150 illik yubiley səhnəsini Tovuzlu Aşıq Əkbərlə birlikdə sanki Koroğlunun dəlilərinin qıy vurub qartalları
zirvədən yerə endirdikləri, xəyalən dizləri ilə yer eşdikləri
meydana çevirdiyini yəqin ki, hələ xatırlayanlar var həyatda.
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Göyçənin Ģahrah səsli,
gur nəfəsli, Ağbulaqlı
“Koroğluxan” aĢığı
Ġmran Həsənov

Caxırlı AĢıq AlıĢan, Cilli AĢıq
Müseyib, Cilli AĢıq Həmid isə
(Aşıq Yunisin kiçik qardaşı olub,
gənc ikən vəfat edib)çox şirin oxuyan aşıqlar olublar. Onların ifasından doymaq olmazmış. Mənim bildiyimə görə, bu aşıqlardan yalnız
Cilli Aşıq Müseyibin ifasında “Qaragöz” havası Azərbaycan Radiosunun Qızıl fondunda saxlanılır.
Zodlu Aşıq Ağayar, Babacanlı
Aşıq Qədir, Cilli Qara Mehdi və
onun qardaşı Aşıq Qasım aşıq sənətinin, folklorunundərin biliciləri
olublar. Bu aşıqlar duzlu-məzəli
söhbətləri, hazırcavablıqları ilə də

yaddaşlarda qalıblar.
Göyçə aşıqları həmçinin mahir dastan ifaçıları kimi də
məşhurdurlar. Dastanlı toy məclisləliri bəzən üç-dörd gün davam edərmiş.
Göyçə aşıqlarının ifasında səslənən Azərbaycan aşıq dastlarının bəziləri fərqli ifa və məzmun xüsusiyyətlərinə də malikdir.
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CĠLĠN AġIQ NƏSĠLLƏRĠ
Qədim Göyçə mahalı böyük Dədə Qorqud zamanından
başlayaraq saz-söz məkanı kimi tanınmışdır. Hələ lap
əvvəllərdən bu mahalda Aşıq Heydər, Qul Mahmud, Aşıq Paşa,
Miskin Abdal, Aşıq Allahverdi, Aşıq Alı, Dərəçiçəkli Aşıq Alı,
Aşıq Ələsgər, Alçalı Məhərrəm, Aşıq Musa kimi neçə-neçə
ozan-aşıq sənətkarı dünyaya gəlmişdir. Eləcə də aşıq sənətinin
yayılmasında Göyçə mahalı sənətin beşiklərindən biri olmuşdur. Şah İsmayıl Xətaiyə də Göyçə aşıq məktəbinin böyük
təsiri olub.
Göyçə mahalının qədim kəndlərindən biri
olan Cil kəndi bu baxımdan daha nəzərə çarpan olub. Göyçənin təbiəti aşıq aləminə güclü
təsir etmişdir.
XVIII əsrdə Cil kəndində yaşamış Qara İrvaam çox yüksək səsə və
Cilli AĢıq Yunis
təbii təbə malik sənətkar
olub. Gözəl balaban, zurna çalarmış və zurnaya
da oxuyarmış.
Məşhur aşıq Yunis
və Aşıq Həmid Qara
İrvaamın nəvələri olublar. Aşıq Yunisin oğlu
Əhməd aşıqlıq eləməsə
də, yüksək səsə malik idi,
şirin oxumağı var idi.
Bununla yanaşı, Cil
Cilli AĢıq Müseyib
kəndində Aşıq Nəsib
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oğlanları Aşıq Mehdi, Aşıq Qasım, onların oğlanları Aşıq
Oruc, Aşıq Müseyib, Aşıq Valeh də dövrlərinin sayılıb-seçilən
aşıqlardan hesab olunublar.
1919-ci ildə Aşıq Mehdinin Bozalqanlı Aşıq Söyünlə deyişməsi olub, indi də onu çox maraqla danışırlar. Nəsib oğlanları həm də aşıq dastanlarının dərin biliciləri olublar.
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Göyçə ətirli
Sətirlər
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Göyçə
Elimin, günümün, yadigarısan,
Sənsən vəfadarım, vəfalı Göyçə.
Qüdrətin kərəmi bəxş edib sənə,
Hüsni-gözəlliyi, kamalı, Göyçə.
Günəşin nurusan, ərşin məhtabı,
Güllərin andırır Quran kitabı,
Buludlar çöhrənə tutur niqabı,
Abırlı, ismətli, həyalı Göyçə.
Bəzən bəndə salır qışda qar səni,
Aramsız gözləyir hər bahar səni,
Alıb qucağına Araz, Kür səni,
Xəzərin qəmzəli balası Göyçə.
Dosta vəfalısan, etibara düz,
Öpür yanağını hər gecə, gündüz,
Müxənnət yanında olsan da ucuz,
Ariflər yanında bahalı Göyçə.
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Abu-kövsər kimi bulaqların var,
Dünyaya səs salan sənətkarın var,
Qoynunda Peyğəmbər yadigarın var,
Xəstələr loğmanı, şəfalı Göyçə.
Sənun də mənim tək vardır məlalın,
Miskin, Məmmədsöyün, Nəcəfin, Alın,
Yunis,Əsəd kimi cahı-cəlalın,
Aşıq Ələsgərin mahalı Göyçə.
Çox olur mehmanın, heç gəlməz sana,
Hüsnü-gözəlliyin sığmır dastana,
Nə küsgün baxırsan Azərbaycana,
Gözləri həsrətli, naləli Göyçə.
Səni kim ayırdı söylə anadan,
Ana da dözərmi ayrı baladan,
Dəftəri dönəydi qolu bəladan,
Gəl verim sənə bu sualı Göyçə.
De necə unutsun umanlar səni,
Hələ də yaşadır gümanlar səni,
Qırğınlar, talanlar, tufanlar səni,
Pərən-pərən olmuş əyalın Göyçə.
Sənsən yurdum, yuvam, evim-eşiyim,
Min illər qoynunda çəkdin keşiyim,
Sən anamsan, Göyçə gölü beşiyim,
Məclisli, dastanlı, laylalı Göyçə.
Yazıram kəlamı yadigar Sənə,
Qoy dualar oxusun o göylər Sənə,
Qoymaki biz qalaq həsrətkar Sənə,
Allah versin bizə vüsalı, Göyçə.
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Qoynunda əmanət babalar sənə,
İndi zamin qalıb Ələsgər sənə,
Qıyma kı, biz qalaq intizar sənə,
Sənsən Azərbaycanın hilalı Göyçə.
Səndə inləmirmi Qorqudun sazı,
Neçə sənətkarın eşqi, avazı,
Nəcəfin,Yunisin susan murazı,
Qisməti tufanlı, bəlalı Göyçə.
Mən bir pərvanəyəm, sən bir çıraqsan,
Məni oda salıb hey yanacaqsan,
Məzar daşıma da yazılacaqsan,
Abbasın fikiri, xəyalı Göyçə.
Oldum
Uzun gecələrin qəmli yolçusu,
Tükənməz yolların karvanı oldum.
Nigarı, Həcəri, Dilqəmi andım,
Eşqin karvanına pasiban oldum.
Süzdüm çöhrəsini şehli güllərin,
Süsənin, sünbülün, qərənfillərin,
Qayada daşlaşmış mərd igidlərin,
Xəyal süfrəsinin qonağı oldum.
Çıxdım Şahdağına, ağ zirvələrə,
Boylandım tarixə, ötən günlərə,
Gəncəyə,Qazağa, Tovuz, Şəmkirə,
Keçən söhbətlərin heyranı oldum.
Dayandı önümdə Çəmbərək xası,
Şəmşəddin mahalı, ərlər dünyası.
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Tonaşan, Şahmeydan, Göyçə yaylası,
Hərdən aran köçünün karvanı oldum.
Çağrıldım bir elin toy məclisinə,
Qatdım öz səsimi, elin səsinə,
Əsədin,Nəcəfin zənguləsinə,
Cənginin, Misrinin tufanı oldum.
Andım Heydərini, aşıq Paşanı,
Yaşadım onların torpağı sanı,
Seyr etdim dağları, Aşıq Musanı,
Onların andırıb ananı oldum.
Oldum həmsöhbəti mömin qocanın,
Qoymurdu sönməyə odu qəlyanının,
Səlim gədiyində Karvansaranın,
Ağ kənddə Əhmədin qonağı oldum.
Boylanır uzaqdan Göyçə dənizi,
Ormanı, meşəsi, yamyaşıl düzü,
Məsum gözəllərin işvəsin, nazın,
Pünhanca oduna yananı oldum.
Vətəndi – Göyçədi muzey məbədi,
Kəlbəcər – Göyçədi müzey məbədi,
Qəbirlər dünyası, Şəhid məzarı,
Ehtiram göstərib,duvası oldum,
Süzdüm Ağmağanı, Ocaq daşını,
Yağdırdı üstümə qəm atəşini,
Vəfadağlı unutmaz qəm sirdaşını,
Alışıb oduna yanası oldum.
mart, 2006.
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GəlmiĢəm
Göylərə baş vurub, yerlərə lərzə,
Sabaha bir ümid duyub gəlmişəm.
Dürlu bulaqların, ulu dağların,
Önündə başımı əyib gəlmişəm.
Ömrümün, günümün xəzan çağında,
Qaldı yadigarım Vəfa dağında,
Xirqəmi atmışam Şahocağında,
Naləmi dünyaya yayıb gəlmişəm.
Yuxumda görmüşəm qəmlidir anam,
Zülmətə qərq olub məhvərim, Kəbəm,
Uyu Vətənimdə Vətənsiz babam,
Sizi düşmən əlində qoyub gəlmişəm.
Tərk etdim elimin ocaqlarını,
Söndürülmüş gördüm çıraqlarını,
Ərən babaların övladlarını,
Neçə müqəddəslər sayıb gəlmişəm.
Ağ Aşıq, Məhərrəm, Alı, Ələsgər,
Yas tutsun Miskinə, Yunisə ellər,
Nəcəf, Məmmədsöyün, çox sinədəftər,
Aslanlar yurduna qıyıb gəlmişəm.
Enmişəm taxtımdan qul olmaq üçün,
Haqsızlıq önündə lal olmaq üçün,
Alışıb, alışıb kül olmaq üçün,
Odlar diyarını deyib gəlmişəm.
Vəfadağlıydı ünvanım orda,
Qəfıldən başladı tufanım orda,
Qalıbdı niskilim, vüsalım orda,
Atamı, anamı qoyub gəlmişəm,
Babamın qəlbinə dəyib gəlmişəm.
Göygöl, 1989.
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Dağlar
Bir vaxt sənə güvənirdik,
Etibarı yalan dağlar.
Nə solğundu yamacların,
Gül-çiçəyi solan dağlar.
Odları saldın canıma,
Niyə yetmədin dadıma,
Mənim bu sınıq könlümə,
Niyə saldı talan dağlar.
De nə oldu Göyçə gölü,
Əlimizdən aldın Cili.
Qoynunda Gədəbəy eli,
Arxası boş qalan dağlar.
Qaytarma
(“Qaytarma” saz havasına xitabən)
Qəfil bir sədanın əsiri oldum,
Yandırıb sinəmi, yaxdı qaytarma.
Bir nisgil yükünü qoyub kamana,
Bağrımın başına taxdı qaytarma.
Könlüm çox istəyir həzin ney səsi,
Bir ana laylası, ata kölgəsi,
Aşanda zirvədən ömrün qəfləsi,
Çevrilib arxaya baxdı, qaytarma.
Abbas, başındakı nə havasıdır?
Vətən həsrətidir, eşq sevdasıdır,
Yazıq bir millətin qəm dəryasıdır,
Nalədi, fəryaddı, ahdı, qaytarma.
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Tükənməz
Bir mömin qocayam, kimsiz, kimsəsiz,
Sahilsiz ümmanam, bir coşqun dəniz,
Anlaya bilmirəm günahlarımı,
Almışlar əlimdən ixtiyarımı.
Ağılsızlar dünyada boş bir çanaxdır,
Kainatın sonu bizdən uzaqdır.
İnsanın ağlıdır taleyi, bəxti,
Onu ruzigardan saldırmaq gərək,
Şəfakarın olar o qoca fələk.
Gəlmədim qapına tamahım üçün,
Cavab axtarıram talehim üçün .
Mən səni düşünən qan qardaşınam,
Qəlbinə məlhəməm, məsləkdaşınam.
Alışmış bir dağam, çətin ki, sönəm,
Dünyanın tükənməz zəngini mənəm.
Ay ellər, Abbasam caleyi-vətənəm,
Bu dünya gözümdə manqura dəyməz,
Elə bir xəznəyəm, bitməz, tükənməz.
Bakı 19.02.2016
A doğma Cilim
Əlvida demirəm, a doğma Cilim,
Əmanət deyirəm dağlara səni.
Ay ömür bağımda baharım, gülüm,
Dəyişməm neçə min bahara səni.
İlahi, eşqimi sən qurtar dardan,
Pərvanələr yanar, ayrılmaz nurdan.
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Soraram əhvalın uçan quşlardan,
Nə qədər ki, sağam, nə çarə səni.
Görüm zəlil olsun namərd xaini,
Ziyarət eylərəm xaki-payını.
Unutma Abbası, haqqı-sayını,
And verirəm əhdə, ilqara səni.
noyabr, 1998

Gözdəkçiyəm
İbtidam Allahu- Əkbər,
Movlaya gözdəkciyəm.
Nitqimə, yığvalıma,
Ol dayə gözdəkciyəm.
Tutmuşam damənindən,
Üzməynən dəstim mənim.
Rəhm eylə gəl üstümə,
Sal sayə, gözdəkciyəm.

330

Ulu Göyçəm
Var ilahim xəlq eylədi,
Üç səhərdə ziyarət.
Ərşidə Mahmud dedilər,
Rizvanda Nurəhməd.
Nur çilədi ərz üzünə,
Gözəl adın Məhəmməd,
Məqamına üz sürtməyə,
Kəbəyə gözdəkciyəm.
O zamankı, ya ənbiya,
Məskənin oldu Hira,
Üzün nuru sayəsində,
Döndü cəlalu nura.
İlahidən hökm olundu,
Cəbrayıl getdi Sura,
Müqəddəs üzün görməyə,
Hiraya gözdəkciyəm.
Ağamdı Şahi Mərdan,
Şərəfimdi Düldülüm.
Ustadımdan, de bilim,
Gözlərəm leyli-nahar,
Ta bitincə müşgülüm.
Yatmaram gecə-gündüz,
Qibləyə gözdəkciyəm.
Qorxuram zamanadan,
Qəfil gələr qış günü.
Kitabım ayeyi-Quran,
Dinim müsəlman dini.
Özün yetiş imdadıma,
Ya məhşərin mümkünü.
Xanımlar xanımı anam,
Fatmeyi Zəhraya gözdəkciyəm.
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Bir parça nan tapanda,
Mən yeyərəm mərdinən.
İstəməm nazı-nemət,
Əyləşməm namərdinən.
Üçləri cəm etmişəm,
Sərb qıldım dördünən.
On bir ay mənimkidir,
Bir aya gözdəkciyəm.
Qalmışam Vəfa dağında,
İstəyim güldür mənim.
Sərimdə vətən havası,
Məskənim çöldür mənim.
Məkanım Göyçə mahalı,
Sakinim Çildir mənim.
Vəfadağlı qurbanındı,
Minaya gözdəkciyəm.
FÜZULĠ
Şəbi-hicran,- deyən şair,
Gərdişi bir zamana bax.
Dünya təlatüm içində,
Yanan Şəbi-hicrana bax.
Sənin eşqin yanar dağdı,
O bir nurdan yaranıb.
Varlığımın məbədgahı,
Qalx Azərbaycana bax.
Sən idrakın qəvvasısan,
Elmi-ümman içində.
Sən məhəbbət aşiqisən,
Çölü-biyaban içində.
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Sən Nuh kimi dəryalarda,
Dözdün tufanlar içində.
Bir vətənə nəzər yetir,
Bivəfa dövrana bax.
Aç sirrini,ey Füzuli
Kimdir ol Leyla sənə?
Ya Məcnunun səhrasıdı,
Sahibi-Kərbəla sənə?
Müqəddəslər aşiqisən,
Odur mübtəla sənə?
Əhli-məkan şeir gedir,
Qətleyi-karvana bax.
Sənin eşqin,ey Füzuli
Müqəddəslər eşqidir.
Əhli-beyt, Səkinə, Qasım,
Əli Əkbər eşqidir.
Ərzin nuru, haqqın nuru,
Ol peyğəmbər eşqidir.
Hər beytin ərşə sütun,
Hikməti asimana bax.
Eşq acizdir, ey Füzuli,
Sənin eşqin önündə.
Hikmətin görcək dondüm,
Sənin kölgən önündə.
Gecə, gündüz baş əyirəm,
Sənin qəbrin önündə.
Atəşindən od almışam,
Alışan giryana bax.
Sənin eşqin, ey Füzuli
Əfsaneyi-ümman imiş.
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Ayələrin haqdan gələn,
Fövqəli-cahan imiş.
Fəzilətin səyyahısan,
Bu eşqin nihan imiş.
Çox kamallar bu hikməti,
Anlamaz nihana bax.
Viran olub, səni deyən,
Gör kimdən imdad umur.
Su götürür, götürəcək,
Hələ bu günkü xəmir.
Göz yumub, təəssübi-qeyrətə,
Dost bilmir, düşmən bilmir.
Meydan alıb mal düşgünü,
Millətə yanana bax.
Azərbaycan ol Kərbəla,
Oğluna məqam olub.
Ol Hüseyni binəvanın,
Ruhuna həmdad olub.
Kim anlamaz bu dəhşəti
Xalqıma sitəm olub.
Vəfadağlı üsyandadır,
Qəlbindəki tufana bax.
Göygöl (Xanlar). 1992

Kəndim
Hələ bəşər yox ikən,
Sən əbədi var idin.
Lövbər atmış gəmi tək,
Bəşərə vüqar idin.
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Bəşərə ana kəndim,
Şəhərə ana kəndim,
Tut zəfər bayrağından,
Yüksəl asimana kəndim.
Keçdi neçə min illər,
Səni anan olmadı,
Tarixini düşünən,
Yada salan olmadı.
Yaratdın necə şəhər,
Neçə-neçə abidə,
İcazə ver baş əyim,
Səndəki bu qüdrətə.
Sən şəhəri yaratdın,
Şəhər sənə nur verdi.
Tarixin yadigarı,
Sən, ey mərdlərin mərdi.
Ey dünyanı duyanlar,
Deyin kimlər əzizdir.
Anama ana olan,
Anam qədər əzizdir.
Mənim başım ucaldan,
Vüqarlı dağlarındı.
Dizimə qüvvət verən,
İgid övladlarındı.
Əbədi minnətdaram,
Sənin zəhmət orduna.
Zirvələri fəth edən,
Hünər, qeyrət orduna.
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Ey mənim doğma Cilim,
Qoynu ətirli gülüm,
Sənə əhsən deyirəm,
Mənim qəhrəman elim,
Yaşa hər zaman elim.
Moskva, noyabr, 1969 -cu il
Sizi gözlər
Dostum, eloğlum Həsən
Həsənovun “Mənə bir
xəbər” şeirinə cavab
Səni tufanlarla üz-üzə qoyduq,
Vətənin dərdini ellərə yaydıq,
Kaş biz də Vətənə qurban olaydıq,
Sahibsiz güllərdən mənə bir xəbər.
Yenə yüksəlirmi Yunisin səsi,
Dilqəmi, Ruhani,Yazıq Leylası,
Yanıq Kərəmisi, qəm şikəstəsi,
O dogma ellərdən mənə bir xəbər.
1972-ci il, Zaqatala
Ayrıla bilmədim doğma Cilimdən,
Bizi də yad edin, el sizi gözlər.
Gəlin, bir qol vuraq Göyçə gölündə,
Bu dağlar gözəli, göl sizi gözlər.
Çəkilib karvanı boranın qarın,
Gəlib müjdəçisi gözəl baharın,
Alçaqlı, ucalı bizim dağların,
Qoynunda açılan gül sizi gözlər.
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Hər yan al geyinib, bəzənib təzə,
Yerli, Çətin dərə, Armudlu, Gözə,
Dilsiz qayalar da gəl deyir sizə,
Çiçəkli ormanlar, çöl sizi gözlər.
Burda söhbətiniz,sözünüz durur,
Bulaqlar üstündə iziniz durur,
Neçə-neçə bahar, yazınız durur,
Qara saçım olub çal, sizi gözlər.
Arzular soraqda, dinməyir vüsal,
Xəyal öz atında, düşüncələr lal,
Qonağa mehriban bu doğma mahal,
Xalılar döşəyib, yol sizi gözlər.
Nəzər sal Qatara, Haraya, Şişə,
Gözləri yollarda qalıb həmişə,
Buxağı çiynində qəmli bənövşə,
Lalənin üzündə xal, sizi gözlər.
Çatıb qaşlarını qoşa Şah dağı,
Alagöl, Yelli yurd, Çənli yaylağı,
Həsrətdən ağlayır Pəri bulağı,
Car olur gözündə sel, sizi gözlər.
Gündüzü toy-düyün, gecəsi laldır,
Hər daşın qucağı çiçəkdir, güldür,
Yunisin nərəsi bir coşqun seldir,
Döşündə telli saz, gəl, sizi gözlər,
Bəllidir Müseyibin şirin avazı,
Hey bizə göstərir ərkinən, nazı,
Döşündə Vətənin yadigar sazı,
Olub əlif qəddi dal, sizi gözlər.
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İstərəm qəlbimi açım qanana,
Duyub, düşünmək də yükdür insana,
Aylar qatar vurub, dönüb karvana,
Həftə sizi gözlər, il sizi gözlər.
Tənha bir qonağam Vəfa dağında,
Könlüm hay-harayda, dost sorağında,
Bir gəlin görüşək Vətən bağında,
Həsrətin çəkdiyin Cil, sizi gözlər.
Burda donub babaların diləyi,
Tənbeh etmir kimsə qoca fələyi,
Çox bəd əsir ruzigarın küləyi,
Dağıdır bəndləri sel, sizi gözlər.
Dağlar sükutdadır, başı qarlıdır,
Oğulsuz anatək intizarlıdır,
Abbas Vəfadağlı bu diyarlıdır,
Keçirir cürbəcür hal, sizi gözlər.
Cil, 1972.
SƏNĠ
Ey dostluq, düşməynən namərd əlinə,
Qumar oyunu kimi oynadar səni.
Qüdrətdən qoyulub bəndin, bünövrən,
Müqəddəs yoğurub babalar səni.
Birləşib bərkimə fitnə, fel üçün,
Ləyaqətin olsun Vətən, el üçün,
Saxta ürək üçün, şirin dil üçün,
Çalış aldatmasın rüzigar səni.
Vəfadağlı qaya kimi bir üzdü,
Nadan qəlbim bir sındırdı, bir üzdü,
Könlüm loğman kimi bir üz, birüzdü,
Çətin danar səni, unudar səni.
1996-cı il.
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Xınna dərəsi
Ulu babaların yadigarısan,
A Xınna dərəsi,Xınna dərəsi.
Bu qəmli könlümün intizarısan,
A Xınna dərəsi, Xınna dərəsi.
Dönüb boylandıqca hər keçən günə,
Tüstü, duman qalxır başımdan yenə,
Göyçə yenə keçib düşmən əlinə,
A Xınna dərəsi, Xınna dərəsi.
Necə oldu o yerdə ərsiyən ellər,
Naz-nemət sahibi ərənlər, ərlər,
Saralıb-solubdur Vətəndə güllər,
A Xınna dərəsi, Xınna dərəsi.
Çıxdım mən seyrinə öz evim kimi,
Mənə doğma idin öz Cilim kimi.
Sazbənd Xudu, Salman əzizim kimi,
A Xınna dərəsi, Xınna dərəsi.
Böyük kişilərə saxlasan yası,
Siniq könüllərdən silginən pası,
Yol versin Göyçəyə haqqın körpüsü,
A Xınna dərəsi, Xınna dərəsi.
Keşiyində Haça Qaya,
Nəzər salır günə, aya,
Özün yetiş, qalx haraya,
A Xınna dərəsi, Xınna dərəsi.
Abbasam, sinəsi Vəfadağlıyam,
İzin ver köksündə coşam, çağlayam.
O nakam ellərə buta bağlayam,
A Xınna dərəsi, Xınna dərəsi.
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Vücudnamə
Əsli bəni-adəmin vəsfin söyləyim,
Ata vücudundan gəldim anaya,
Ana bədənində qan oldum, durdum,
Anam hamilə olub, qaldı vədəyə.
Üç ayda bir mələk oldu müqərrar,
Düzdü əzalarımı eylədi təyyar.
Ətdən, sudan, qandan mən tutdum qərar,
Sanasan qəvvastək düşdüm dəryaya.
Orda hazır oldu iki pəhləvan,
Verdilər ruzumu yaxşı və yaman.
Alnıma yazıldı başıma gələn,
Çevirib qələmi çaldı bir aya.
Ağırlaşdı yerim, düşdüm zindana,
Atam-anam nəzir etdi qurbana.
Bəh-bəh, allah-allahla gəldim dünyaya,
Şükürlər oxundu gözəl xudaya.
O saatda hazır oldu mamalar,
Geydirdilər qəddimə donlar, qavalar.
Dəhanım süd oldu, verdi dayələr,
Basdı sinəsinə tutdu laylaya.
Xülasə, gəldim çatdım bir yaşa,
Sürtündüm kəsəyə, torpağa, daşa,
Heç qorxu bilmədim, yandım ataşa,
Süründüm alova, düşməyə çaya.
İki yaşımda oldum ətri qızıl gül,
Küfyarım? Çox şirin, vüsalı bülbül,
Gələnlə, gedənlə oldum dilbədil,
Onda çox xoş gəldim ata-anaya.
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Üç yaşında oldum valehi göyçək,
Dedilər sağ qoysa, qızılca, çiçək,
Dörd yaşında söylədim yalan və gerçək,
Ayaq tutub, çıxdım qapı-bacaya.
Altıda, yeddidə diş təzələdim,
İdrakım tam oldu, aşkar söylədim,
Özümdən böyüyə salam eylədim,
Götürüb qoydular məktəbxanaya.
Yeddidə,səkkizdə qaranı seçdim,
On yaşımda vacibətə yetişdim.
On ikidə qurana, kitaba gəldim.
On üçdə sərim doldu sevdaya.
On dörddə oldum bir cavan oğlan,
Dinib danışmağım oldu tamam qan,
Gecə, gündüz mən gəzirdim pəhlivan,
Bac alıban, bac vermədim kimsəyə
On beşdə axtardım könül dilbəndi,
Özü şux, sözü şux bir dərdi bəndi,
Bir hurayə nisbət, bir mələk qulbəndi.
Bənzərdik Yusifə, həm Züleyxaya.
On beşdən iyirmiyə yetişdim,gəldim,
Gözümü açdım, xeyir-şəri öyrəndim,
Həm yedim, yedirtdim, həm aldım verdim,
Gördüm heç etibar yoxdu dünyaya.
Otuz yaşımda artıq cavan oğlanam,
Otuz birdə o yan, bu yana boylanam,
Otuz ikidə hər sevdadan oysanam,
Otuz dörddə məğlub oldum tövbəyə.
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Qırx yaşımda yatmış idim oyandım,
Əlli-altmışda məqamıma dayandım,
Tutduğum işlərdənçox-çox utandım.
Götürüb nəsihət verdim özgəyə.
Altmışda işim gethaget oldu,
Oğul dönük düşdü, gəlin bəd oldu,
Qohum aralandı, nəvə yad oldu,
Dedilər bax, bax bu dəngəsər qocaya.
Səksən yaşımda zay oldu işim,
Qəddimi qəm əydi,töküldü dişim,
Dağıldı idrakım, qalmadı huşum,
Pozuldu çəpərim, döndü səhraya.
Doxsanda qapımdan kəsildi ayaq,
Titrədi dizlərim, tutuldu qulaq,
İncidi yaxınlar, oğul və uşaq,
Qaldım salehlərə, haqqı rizaya.
Yüz yaşında oldum piri-natavan,
Həm cahil, həm ahıl, həm quldan yaman.
Quruyub əzalar, çox inciyir can,
İstərəm köç edəm mənzili-urbaya.
Üç-dörd gün sızladım, ağrıdı başım,
Yığıldı yanıma qohum – qardaşım,
Macal tapmadım ki, bir halallaşım,
Gördüm məni düşürdülər ortaya.
Başımın üstünü kəsdi bir cəllad,
Dedim möhlət ver mənə bir saat.
Çaldı caynağını, oldum beytaqat,
Cəfa çəkdim, ömrü verdim fənaya
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Yeriyib əzamı ağa bükdülər,
Ülamələr ol minacat çəkdilər,
Qaldırıb cənazəmi son mənzilə getdilər,
Aparıb qoydular mənzili-bəqaya.
Tanrıma verdi yerli molla, ülama,
Qoydular qapısız, bacasız dama,
Qəbir sıxdı, torpaq çökdü əzama,
Onda rast oldum iki kimsəyə.
Rəbbin kim?, - deyə çaldılar gürzü,
Rəbbim xaliqdi, - söylədim sözü,
Haqqın məqamında danışdım düzü,
Cavabım xoş gəldi onda mövlaya
Savabım bir nöqtəyə tuş oldu,
Əməli salehlərə taxta-püş oldu.
Kimi od üstündə, yaman iş oldu,
Kimini atdılar ol əjdahaya.
Fatimeyi-Zəhra kəməndin atdı,
Günahsız bəndələr qulpundan tutdu,
Çəkibən çıxartdı,odun içindən
Hümmət bağışlandım ol Kərbəlaya.
HƏR ġEĠRDƏN BĠR YARPAQ
(poemalardan seçmələr)
Goyçənin söhbəti, sözu qalırmı,
Alı, Ələsgərin izi qalırmı,
Əsədin, Yunisin sazı qalırmı,
Bu dunyanın qəm evini yıxaydım,
Zirvələrdən o yerlərə baxaydım.
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Səyyah könlum o yerləri gəzibdi,
Tikmə daşı, Divarqanı gəzibdi,
Miskin de yəhər ünvanı gəzibdi,
Oxumuşam gözlərimlə dərdini,
Necə deyim sözlərimlə dərdimi?
Gəlin yada salaq kecən günləri,
Varıydı Göycənin nakəm Həcəri,
Neçə sənətkarın adsız məzarı,
Dalıb əsrlərin qəm yuxusuna,
Yas tutur Kərəmə, Leyli Məcnuna.
Sahibsiz qəbiristan, bir adsız məzar,
Görəndə gözlərim ağladı zar-zar,
Gəncədən Təbrizə uzanan yollar,
Əyricə yuxarı fikrə dalıbdı,
Köcübdü lələsi, tənha qalıbdı.
Çox pozğundu o dağların havası,
Ucub şahin, boş qalıbdı yuvası,
Gözləri yollarda karvansarası,
Odur tutan bu ellərin yasını,
Qoymayın söksünlər kitabəsini.
Orda ömür sürən ellərin hanı?
Yenəmi dəyişib evi, ünvanı?
Bəlkə bir də qopub Nuhun tufanı?
Heydər baba, yelkənini işə sal,
Koroğlunun sazın götür, özün çal.
Kimə deyim, kim anlasın dərdimi,
İtirməyim sükanımı, ordumu,
Heydər baba, zirvələrin qardımı?
Qar olmasa bulaqların quruyar,
Qıyma, ömrüm həsrətindən çürüyər.
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Orda Xələf babam, peyğəmbər babam,
Hatəm saxavətli, evi pir babam,
Sinəsi xəzinə, min dəftər babam,
Söylərdi ellərin hekayətindən,
Bir doyardıq, söhbətindən-sözündən?
Göyçədə eşq əhlinin yadigarı var,
Sinəsində Məcnunun Leyli dağı var,
Orda babalarımın məzarları var,
Muqəddəs borcumdu duram önündə,
Məzarımı salmalıyam yanında.
ÇƏKĠR
Anadan olmasının 110 illiyi münasibətilə
böyük ustad Aşıq Şəmşirin əziz xatirəsinə
ithaf edirəm.
Qəbrin nurla dolsun, a Şəmşir əmi,
Oyan, Azərbaycan gör nələr cəkir.
Harayı dünyanı alıb başına,
Gecəli, gündüzlü qəm-kədər çəkir.
Müddətdi işimiz düşüb müşkülə,
Yunis nərə çəkmir, Əsəd zəngulə,
Hanı güllü qafıyən, bir gəlmir dilə,
Həsrətini ağır məclislər çəkir.
Düşüb sorağına hər məclis, yığnaq,
Gəncə, Şəmkir, Qazax, külli Qarabağ,
Əyricə, Ağmağan, Keyti, Dəlidağ,
Yağılar zülmünü Kəlbəcər çəkir.
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Cəkir həsrətini toylar, duyunlər,
Toyu yasa donən qızlar, gəlinlər,
Səni varis qoyub gedən ərənlər,
Miskin, Məmmədsöyun, Ələsgər çəkir.
Allah da baş acmır nədəndi bu sirr,
Ginayət törədən şəlləkdə gəzir,
Qocalı, qadinlı minlərlə əsir,
Yağılar əlində sitəmlər çəkir.
Bu zülm, işgəncə, bu ağır vəhşət,
Faşizmi kölgədə qoyub bu dəhşət,
Nə BMT bir iş gorur, nə də ki, ATƏT,
Bu qəhri-fırqəti nəsillər çəkir.
"Başbilənlərin" sən fıkrinə bir bax:
"Özünüz yollaşın, dil tapın ancaq ",
Nə qədər doğransın bu yazıq torpaq,
Dözür hər zülmə, kirdigar çəkir.
Yaman pərişandı ormanlar, çöllər,
Küskündü ahular, solğundu güllər,
Sənə vurğun olan obalar, ellər,
Yaman sənsizləşib, göz yollar çəkir.
Andım Sarınəri, o Dəlidağı,
İstisu, Alagöl, Cilgəz yaylağı,
Hanı Vurğununun ağır yığnağı,
Bu dərdi əhli-hal, ariflər çəkir.
Alma yanaqlılar, üzü mahi-tab,
Sənə nəmər tutub - naxışlı corab.
Yəqin incimisən, vermirsən cavab,
Hicranın qəhrini gözəllər çəkir.
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Cıxarmı yadımdan şirin avazın,
Müdrik kəlamların, söhbətin, sözun,
Xətai marşına şur verən sazın,
Sükuta qərq olub, qəhrlər çəkir.
Ustad, adın ornək bu cavanlara,
Əllər öyrəşərmi yad havalara?
72 hava hara, “hoqqalar” hara,
Qəmi sədəfli saz, o simlər çəkir.
Salıblar dunyamı pərən-pərənə,
Neçə mahalımız qalıb viranə,
Sərvəti daşınır haya - firəngə,
Abbas Vəfadağlı gör nələr çəkir
Noyabr, 2003-cü il.
BU QAFQAZDAN O QAFQAZA
Ay qismətim, alın yazım,
Vətən, sənə qurban özüm,
Yaşa deyir həsrət gözüm,
Dəli Kürə, Xan Araza,
Bu Qafqazdan, o Qafqaza.
Həmdəmimiz oldu dağlar,
Ömür sürdük min-min bahar,
Ürək dolu xoş arzular,
Dəli Kurə, Xan Araza,
Bu Qafqazdan, o Qafqaza.
Qayəmizdi saf əməllər,
Bağcamızda açan güllər,
Əhsən deyir doğma ellər,
Dəli Kürə, Xan Araza,
Bu Qafqazdan, o Qafqaza.
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Bir eşqimiz, bir andımız,
Göylərində parlar ulduz,
Ən səmimi salamımız,
Dəli Kürə, Xan Araza,
Bu Qafqazdan, o Qafqaza.
Biz sevirik əməlini,
Sıxmaq ücün mərd əlini,
Xəyal sürür köhlənini,
Dəli Kürə, Xan Araza,
Bu Qafqazdan, o Qafqaza.
Bülbül meyli daim gülnən,
Ayrı düşmüş oba-elnən,
Bir bulağam coşub selnən,
Dəli Kurə, Xan Araza,
Bu Qafqazdan, o Qafqaza.
Nəsimi tək davakünəm,
Füzuli tək çox küskünəm,
Könlum həsrət, sinəmdə qəm,
Dəli Kürə, Xan Araza,
Bu Qafqazdan, o Qafqaza.
Vəfadağlı elin Göycə,
Çiçəyin tər, gülün incə.
Qovuşaydım bir doyunca,
Dəli Kürə, Xan Araza,
Bu Qafqazdan, o Qafqaza.
Şəki şəhəri,
28 fevral 1981-ci il
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GÖZƏL
Vətən həsrətilə gəzdim dünyanı,
Axır məskən etdim bu dağı, gözəl.
Ətrafı gül-çiçək, köksü al-yaşıl,
Zirvəsi bürünüb, budu ağı gozəl.
Sacların atıbdı o dala, gəşəng,
Döndərdin qəddimi o dala,gəşəng,
Az qalır ki, cismim od ala gəşəng,
Yana könlüm bağı, budağı gözəl.
Vəfadağlı nə haraydı, burada,
Qalmısan dəryada, yoxdur bir ada,
Həsrət qaldın, bu dünyada bir ada,
Çəkibdi sinəmə, bu dağı gözəl .

AX-AX
Muxənnətin fitnəsindən, felindən,
İncidər qəlbimi yaralar, ax-ax.
Aşıq deyər felindən,
Fitnəsindən-felindən,
Gözəl Allah, sən qoru,
Muxənnətin felindən.
Sək rəqibin fitnəsindən,felindən,
Qövr eylər sinəmdə yaralar, ax-ax.
Məkanımız torpaq, məqam sindədir.
Ömur əzəl-axır sinasindədir.
Aşıq sinasindədir,
Ovcu sinhasindədir.
Yaziq Leylinin dağı
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Məcnun sinəsindədir.
Əğyarın yay oxu sinəsindədir.
Atar bağrım başın yaralar, ax-ax.
Siz məni atdınız Vəfadağına,
Meylimi bağladım Vəfadağına,
Aşıq vəfa dağına,
Gedək Vəfadağına.
Kimdir verən mənim tək,
Sinə vəfa dağına.
Əlbət, güzar eylər Vəfadağına,
Ağlar qəbrim üstə, yar eylər ax-ax.
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Lirik
poemalar
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DÜNYA, HƏSRƏTLĠ DÜNYA
Bir gün seyrindəydim qoca dünyanın,
Necə cazibədar görünuşu vardı.
Duyub-düşünməyi verib insana,
Əcəb təm-tərağı, gərdişi vardı.
Bir dağa cıxdım ki, süzüm göyləri,
Dünyanın dərdini qayalar dedi.
Ləşkəri başında cox xaqanları,
Tufana qərq edib bu dağlar, - dedi.
Bəzən ruzigarın acı qamçısı,
Çoxunun belində iz qoyub gedib.
Dinmək istəyərkən vurub ağzına,
Ürəyində neçə söz qoyub gedib.
Gah da zamanın haqsız hökmündən
Doğma ocağını tərk edib insan.
Bayquş qiyafəli, bəd xislətlidən,
Özünü sellərə qərq edib insan.
Gah karvan başlayıb əlindəçini,
Elindən nigaran, təlaşa dalmış.
Belində peşqurdun acı töhfəsi,
Gah gedib, gah gecə yollarda qalmış
Dağları axtarmış dağlar övladı,
Dərdini görünməz mövlaya demiş.
Goylərə baş vuran dağlar qartalı
Fikrini sahibsiz səhraya demiş.
Dunyada birdimi həsrətə səbəb?
Deyirlər xeyirlə şər də yarıdır.
Qabığına sığmayan bir ifritə də,
Neçə min həsrətin səbəbkarıdır.
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Yadıma saldıqca hərbin gününü,
Quluntək kişnəyir dunya başımda.
Faşizmin doğduğu cinayətləri,
Gözumlə görmuşəm körpə yaşımda.
Babam Vətən deyib vuruşan yerdə,
Deyirlər anırmış oz kəndimizi.
Həsrətlər xəyalda göruşən zaman,
Bəlkə də süzürmüş göz kəndimizi.
Dünya, sən ey həsrətli dünya,
Danış başımıza, de nələr gəlib.
Çəkib damarını Yer kürəsinin,
Hər kəs ocağını görməyə gəlib.
Sonsuz arzuların düşüb hökmünə,
Xəyal cövlan etmiş hey dönə-dönə:
- Gün gələydi, kəndimizə çataydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Müştaq idim, bağcasına, bağına,
Sürülərin de, gəlirmi sağına?
Bir çıxaydım Yönübəri dağına,
Suludaşdan kəndimizə baxaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Bir gəzəydim ormanını, düzünü,
Bir öpəydim bulaqların gözünü,
Dinləyəydim aqillərin sözünü,
Məclislərə bir doyunca baxaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Pəri bulağında quraydım yığnaq,
Gah da cobanlara olaydım qonaq,
Gəzəydim dağları hər zaman, hər vaxt,
Köhlənimin yalmanına yataydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
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Çıxaydım Qatara, baxaydım düzə,
Uçaydım göylərdə, hey süzə-süzə,
Dilsiz gecələri qatıb gündüzə,
Ulduzlara bir qaş-göz də ataydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Ay boylanıb Əjdahadan baxanda,
Ülkər qalxıb öz taxtına çıxanda,
Axşam günəş Sarıdaşdan yaxanda,
Səhər ücün o gunəşlə yaxaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Bir görəydim Qızıl qaya dururmu?
Kəklikləri boyunların bururmu?
Uşaqları çəməndə gül dərirmi?
O güllərdən bir sinəmə taxaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Göyçənin söhbəti, sözü qalırmı,
Alı, Ələsgərin özü qalırmı,
Yunisin döşündə telli sazı qalırmı,
Bu dunyanın qəm evini yıxaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Vətən eşqi hec ayrılmır başımdan,
Gecələr də bezib qəm atəşimdən,
Ərən babalarım çıxmır huşumdan,
Nənələrin laylasına dalaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Basaydım sinəmə telli sazımı,
Küləklər yayaydı xoş avazımı,
Edəydim ellərə ərki-nazımı,
“Misri”, “Cəngi”, bir “Heyratı” çalaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
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Aşıq qardaş, durma bir çal “Divani”,
Çoban qardaş, saxla gedən karvanı.
Pərən düşmüş bu elləri, obanı
Haraylayıb bir məcraya yığaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Bir kəsəydim gədiklərin yolunu,
Soruşaydım köc-karvanın halını,
Öyrənəydim elatını, elini,
Bu nə qəflə?- ondan xəbər alaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Dədəm Qorqud başlayaydı nağlımı,
Toplayaydım kamalımı, ağlımı,
Şimşək olub oyadaydım xalqımı,
Zamananın sükanını tutaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Soruşaydım ərənlərni, pirini,
Anlayaydım bu dunyanın sirrini,
Bir açaydım haqq-ədalət dərini,
Namərdliyi yandıraydım-yaxaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Kür qırağı, Qarayazı, Göyəzən,
Yollarımı vaxtsız kəsdi duman, çən,
Xəbərsizəm İsrafildən, Kərəmdən,
Aman Qazax xəyalına dalaydım,
Kürə dönub çağlayaydım, axaydım.
Bir anlat sirrini, vəfasız dövran,
Türkmənçay kəndində qurduğun divan,
Yazdı bəxtimizə qəmli bir dastan,
O zənciri parcalayıb ataydım,
Ana Təbriz, bir qoynunda yataydım.

355

Abbas Vəfadağlı
Qoy söz açım kəndimizin özündən,
Doymamışam baharından, yazından,
Kecmişindən, ormanından, düzündən,
Kecən günü bir də yada salaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Bir gəzəydim Yerlilərin həndini,
Bir kəsəydim bərələrin bəndini,
Kim mənimtək sevsə doğma kəndini,
Alnın öpüb, mərd əlini sıxaydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Mən Vəfadağlıyam, sən Vəfa dağı,
İgidlər məskəni, ellər oylağı,
Alagöl, Taxtayurd, Çənli yaylağı,
Uşaq olub yüyrəyimdə yataydım,
Çaylar kimi çağlayaydım, axaydım.
Dekabr, 1999-cu il
VƏTƏN, EġQ və TƏRƏNNÜM
(poema)
Azərbaycan, qəlbim kimi
Parçalanmış ulu diyar
Hər mahalın neçə gözəl
Varlığı var, adəti var.
Qarabağın şikəstəsi,
Gəncə, Qazax şair yurdu,
Göyçənin də dastanı var,
Məclisi var, söhbəti var.
Qar saxlamış Aranına,
Dağlarının uca başı.
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Gecə uzun xoş keçərmiş,
Həm payızı, həm də qışı.
Qoy söz açım tariximdən,
Din, ey Vətən,
Peyğəmbərim bu dünyada,
Özü veribmiş alqışı.
GÖYÇƏ
Gözəllər göyçəyi, a göyçək diyar,
Sənsən Nuh babamdan qalan yadigar.
Aran dünyasının tacı, a Göyçə,
Ey müqəddəs Vətən, ey ulu diyar.
Səndə yaylamışdır Gəncə, Qarabağ,
Naxçıvan, Çuxursəd, Şəmşəddin, Qazax.
De niyə başladı həsrətin qəmi.
İndi öz balandan düşmüsən uzaq.
Səndə hər mahalın durur yaylağı,
Ağmağan, Əyricə, Keyti, Şahdağı,
Sarıyer, Topaşan, Çənli, Alagöl,
Taxça, Şahocaği tərlan oylağı.
Min illər qorudun ənənəmizi,
Bir anlıq tufanda ititrdin bizi,
Necə oldu qoynunda ərsiyən ellər,
Nə yaman dönərmiş zamanın üzü.
Niyə bəndə salıb indi qar səni,
Pişvaza gəlmirlər hər bahar səni,
Xəzərin ərköyün balasi, Göyçə,
Alıb qucağına Araz, Kür səni.
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Səndə yaranmışdır sanki hər dastan
Burda şura gəlmiş yerlə asiman.
Burda Miskin, Alı, Nəcəf, Ələsgər,
Burda Əsəd, Yunis, Müseyib, İman.
Qorundu balaban, sazın bu eldə,
Yenə aşıq Yunis, yenə saz zildə,
Sanki babalarım dastan istəyir,
Yenə məclis qızır, yenə də Cildə.
Keçir ümmanları, keçir nəhrini,
Gətirir məclisə Herat şəhrini .
Yenə sədəfli saz tüğyana gəlir,
Üz-üzə dayanmış ordular kimi.
Xətai – Aslan şah, Miskin – İbrahim,
Yalvarır ataya, yoxdur günahım.
Əğyarın sözüylə öldürmə bizi,
Biz iki tifili əhv qıl, ey şahım.
Dövranın əlindən çəkib istibdad,
Çağrılır məclisə biçarə Səyyad,
Bir ümid çırağı axtarır gözü,
Gərdişin işinə yağdırır fəryad.
Oturan ağalar, duran qazilər,
Eşq ucundan əcəb sevdaya düşdüm.
Leylidən, Məcnundan, Şirin, Fərhaddan
Onlardanda betər sevdaya düşdüm.
Bir alov içində, eşqi həvəs də,
Yüksəlir bir mahnı hicranı üstdə.
Gəlir iniltisi Xan Səadətin,
Niqab arxasından, qəmli ahəstə:
Əyləşən ağalar, duran qazilər,
Deyin babam versin Səyyada məni.
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Neylərəm dünyanın xanimanını,
Versələr gedərəm piyada məni.
Bir yanda Tahiri çəkirlər dara,
Zöhrəsi yalvarır Pərvərdigara.
Yenə meydan açır çuğul simonlar,
Onlar cox toyları boyayıb qara.
Gözəl kəklik yenə səsə gəlibdi,
Eşidib ölduymü, yasa gəlibdi,
Qızın Zöhrə iltimasa gəlibdi,
Qəbul eylə iltimasın, xan Əli.
Pərzadın ahından susur Dəmavənd,
Açılsın tilsim, dagılsın bu bənd.
Əynimə geymişəm yarın libasın,
Üstündən bağladım zərin, zibasin,
Boş qoyuban getdi dovlətxanasın,
Nəcəfxanın dolu saqları qaldı.
Düşüb soragına Vanlı Əli xan,
Gəzir oymaq oymaq öz Pərisini,
Vəzirli, çobanlı qurulur divan,
Göylər də dinləyir haqqın səsini.
Eşqin qaldı Əlixanın canında,
Yar durub gəzmədi öz eyvanında,
Üzü qara olsun haqq divaninda,
Hər kim qoydu qəlbi intizar səni.
Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq,
Ölumdən betərdi yaman ayrılıq.
Mən Pəriyəm mərd meydanə durmaga,
Gah aglayıb, gah boynumu burmaga,
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Ey Əli xan, birdə üzün görməyə,
Gəlmir sağğlığıma güman ayrılıq.
Lələsi yalvarır çətindir bu yol,
Aman Kərəm, gəl qayıdaq bu yoldan.
Gedək elimizdə başqa gözəl al,
Aman Kərəm, gəl qayıdaq bu yoldan.
Eşqin sitəmini duymayan lalə,
Mənə ağıl verir qayıdaq hələ
Bağlasa yolumu Ərzurum dağı,
Ahım Ərzurumu dondərər gülə.
Dəydim Fizulinin nakam eşqinə,
Yenə bir od düşdü ömrüm köşkümə:
Ya Rəbb, bəlayi eşq ilə qıl aşına məni,
Bir dəm bəlayi eşqidən etme cüda məni.
Eşqidir məhvəri ulu göylərin,
Eşqisiz, ey dunya, nədir dəyərin.
Nizami deməmiş əfsanə bunu,
Min sınaqdan seçib zamana bunu.
Suda Hünər hanı eşqi soyuda,
Eşq odu yandırar soyuq suyu da.
Şekspir qəlbindən qopan bu nida,
Bir yanar dağ olub qoca dünyada.
Babam çox qədimdən biçib bu donu,
Eşqidir varliğin əzəli, sonu.
Aşiqəm su dayandı.
Sel gəldi, su dayandı.
Eşq oduna su səpdim,
Alişdi su da yandı.
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Bax Xətai eşqi, bu yer, bu göylər,
Bütün varlığımı sarsıdır, ellər.
Mən ol eşqə sultanam,
Əyləşdim tacı-taxtımda.
Vəzirimdir qəmim, qüssəm,
Əyləşib iki yanımda.
EġQ
Sən, ey mücərrəd varlıq, ölçüsüz aləm,
Görnüşün çox sadə, məzmunun dərin.
Komanda sakindir həm sevinc, həm qəm,
Sənsən yadigarı qərinələrin.
Qoy məni söyməsin Vətən gözəli,
Evimin çırağı, baxçamın gülü.
Hər kəsin bir eşqi, bir aləmi var,
Vətənsiz bir aşiq tifiltək ağlar.
Vətəni sevirəm, Vətəni ancaq,
Vətəndir eşqimin şahı, şahbazı.
Vətəni sevirəm, Vətəni ancaq,
Vətəndir ömrümün, bahari, yazi.
Hələ açılmayıb hikmətin sirri,
Ağlayan aşiqi danlayır biri,
Təhbehlər yağdırır başına oyun,
Kişi ki ağlamaz dar olsa yeri.
Burda yada duşdü Fikrətin sözü,
Qılıncdan itidir hər şeyin düzü.
– Əriyir yox olur əriyəndə qar.
Şam da ağladıqca dunyadan köçür.
361

Abbas Vəfadağlı
Alçalır, kiçilir, ağlayan xalqlar,
Torpağı əllərdən əllərə keçir.
Şair, atalarda bir misal da var,
Söylə nə eyləyər gücsüz cılızlar.
Mənəm- mənəmlərin felinə düşdü
Bax onda kiçildi o böyük xalqlar.
De yaxşı anlasın möhtərəm ağa,
Qoy məni bölməsin arana, dağa.
Quba, Şəki, Şirvan, Gəncə, Borçalı,
Naxçıvan, Lənkəran, o Qarabağa.
İndi də deputatlıq düşübdü dəbə,
Qulluq eyləyirlər neçə məssəbə.
Suyu bulandırıb, balıq tutanlar,
Görürsən daş atır aqil rəhbərə.
Bu da bir nadanlıq, bu da bir xəta,
Bir ovuc siğışmır bu kainata.
Qənim kəsilirəm özüm özümə,
Onçun qul oluruq cani millətə.
Əgər birləşməsə sazımın simi,
Necə əks eyləyər odlu qəlbimi.
Ancaq birlikdədir güc də, zəfər də,
Birlikdi titrədən külli aləmi.
Sazıma daş atıb, güləni gördüm,
Caz deyib, partlayıb, öləni gördüm.
Rişxəndə qoyub qəmli aşiqi,
Özünü min hala salanı gördüm.
Dedilər Qurbandan, Abbasdan demə,
O saz deyiləni dilə gətirmə.
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İnkişafa düşmən, elmə düşməndir,
Özgələr özünə çıxarmış demə.
Aşıqdır Vətənin ötən nəğməsi,
Aşıqdır dünyanın ilk təranəsi.
Aşıqdır Vətəni hoya çağıran,
Aşıqdır Vətənin hayqıran səsi.
Uca dağ başında oturmasa qar,
Hardan alar göz yaşını bulaqlar.
İgid Vətənindən ayrı düşərsə,
Hiss edər özünü dumanda, çəndə.
Əyləşər başında bulud qar kimi.
Yaş tökər gözləri bulaqlar kimi.
Bu yerdə ağlasa qəhrəman ağlar,
Onu kimsə duymaz çox nihan ağlar.
Xar gülü bəyənməz, sar da tərlanı,
Sorduran şaxtalar, ruzigar onu.
Sərrafı çəkərlər tunc bazarına,
Qoyar məşvərətə hər əfyar onu.
Haqq deyib döyərlər bir tifil kimi,
Haqqdan, ədalətdən bixəbər onu.
Bu yerdə ağlasa qəhrəman ağlar,
Üzündə gülüşlər, çox nihan ağar.
Nədəndir yaranıb çaşbaşlıq, Allah,
İnsan hesablaşmır həyatı ilə.
Çox gözəl deyiblər ulu babalar,
Bu məğrurluğu bayatı ilə:
Əzizim dəstinə gül,
Almısan dəstinə gül.
Dostu gör ağla canım,
Duşmənin dəstinə gül.
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Sən bir məğrurluğa, hikmətə bir bax,
Sən bir mudriklərdə, qeyrətə bir bax.
İtməsin vəsiyyəti Xətaimizin,
Can Vətənimizin, qeyrətimizin.
Azmanlar baş əymiş Vətən eşqinə,
Dönməz əsgəriyik bu əhdimizin.
Vətən oğlu, Vətən qızı,
Vurğununu yada salar.
Vətən eşqi babalardan,
Qalmış əziz bir yadigar.
Vətən eşqi selə dönər,
Alar məni qucağına.
Vətən eşqi yelə dönər,
Atar Vətən torpağına.
Oxuyuram oxuyacam,
Nə qədər ki,
Bitməyibdi hekayətim,
Nə qədər ki, sarsıtmayıb
Yeri, göyü şikayətim.
Budur eşqim, budur sevdam,
Vətənimdir yuvam mənim.
Budur andım, budur naləm,
Onsuz bitməz davam mənim.
Mənzil uzaq, yollar çətin,
Tez mətləbə çatmayacam.
Mən babama çatmayınca,
Heç bir yerde yatmayacam.
Lərzə salsın bu möhlətim
Yeri göyü, kainatı.
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Qoy eşitsin zalım çarlar,
Budur haqqın şikayəti.
Mən tənhayam, yox bir kəsim,
Qoy məhv olsun bu məhbəsim.
Qoy titrəsin yeri, göyü
Bu üsyanım, bu haqq səsim.
İsgəndərin qoşunutək,
Vətən qalıb zülmətdə.
Qoca, mudrik bir ağsaqqal,
Tədbir töksün hekayətə.
Dunya xali deyil, qardaş,
Haqq verecək haqqımızı,
Gün gələcək, yağılara
Göstərəcək gücümüzü.
Əgər haqqsa Məryəm, İsa,
Araşdırsın bu işləri.
İnsanlığa ölüm saçan,
Bu ifritə keşişləri.
Cinayətə cavab verər,
Gün gələr ki, boran-ağa.
Aldıqları bəs etmədi,
Caynaq atdı Qarabağa.
Mən tənhayam, yox bir kəsim,
Qoy məhv olsun bu məhbəsim.
Qoy oyatsın yeri, göyü,
Bu üsyanım, bu haqq səsim.
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Demirəm ki, yox günahım,
Günahımdan çox güclüdü
Mənim haqqım, mənim ahım,
Eşit məni, ey Allahım,
Eşit məni ey Allahım.
1990-1992.
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Dastan
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YETĠM HÜSEYN DASTANI
Dastan 1947-ci ildə atam Əli Mazan
oğlunun söylədiklərinə əsasən
qələmə alınmışdır.
Ustadlar dastanı ustadnamə ilə başlayarlar:
Müxənnət zamana, bimürvət fələk,
Şamı sübhə, sübhü şama cəkirsən.
Ləhzədə acırsan min cürə kələk,
Gah pozursan, gah nizama cəkirsən.
Cox həsrətlər görmür oz kimsəsini,
Vaya döndəribsən şadlıq bəhsini.
Tərəqqi, tənəzzül kəməncəsini,
Gah zilləyib, gah da bəmə cəkirsən.
Rəhimsən, kərimsən ədlü-ədalət,
Könüldən xəbərdar hər sirə bələd,
Seyiddən, molladan, dostdan xəcalət,
Bu nə dağdır sən sinəmə cəkirsən.
Altmış il qurğuna qıldım tamaşa,
Səndən bir etibar görmədim, haşa,
Hər kəs dövran surub yetmədi başa,
Əkməz kotan kimi xama cəkirsən.
Bərhəm olsun təqdir, pozulsun yazı,
Bu qurğuya hec kim olmaz irazi,
Eşşəyə cullayıb ebru-atlazı,
Kohlən deyib, şahlıq dama cəkirsən.
Arpadan incikdim, bitmədi gəndim,
Darıynan dariqan hec deyil fəndim,
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Candan bezdim, öz-özümdən iyrəndim,
Axırımı nə həngama cəkirsən?!
Ələsgər qəlbinə saldın işığı,
Məclis ziynətiydim, el yaraşığı,
Əzizliklə boyutduyun aşığı,
Zəlilliklə intiqama cəkirsən.

Ustadlar ustadnaməni bir yox, iki deyərlər,
biz də deyək, iki olsun, düşmənin gözü oyulsun.
BƏNZƏRSƏN
Üc yaşından beş yaşına varanda
Yenicə acılmış gülə bənzərsən.
Beş yaşından on beş yaşına varanda,
Arıdan sacılmış bala bənzərsən.
On dördündə sevda düşər başına,
On beşındə yavan girər tuşuna.
Cünki catdın iyirmi dörd yaşına,
Boz, bulanıq axan selə bənzərsən.
Əllisində əlif qəddin cəkilər,
Altmışında ön dişlərin tökülər,
Yetmişində qəddin, belin bükülər,
Karvanı kəsilmiş yola bənzərsən.
Səksənində sinir enər dizinə,
Doxsanında qübar qonar gözunə,
Ay Koroğlu, elə catdın yuzunə,
Uca dağ başında kola bənzərsən
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Ustadlar ustadnaməni iki yox, üç deyərlər,
biz də deyək üç olsun, düşmənin ömrü puç olsun.
HARDA MƏN
İnsan odur fikirləşə, düz cəkə,
Kimnən gəzim, necə gəzim harda mən.
Uyğun olsun yoldaşlarım özümə,
Danışanda utanmayım orda mən.
Gələndə məclisə bilim yerimi,
Niyə duram gorən kimi birini?
Ya danışam, ya da verəm sirrimi,
Cəhli düşə, məğlub olam zorda mən.
Gərək hörmət edəm özum özümə,
Danışanda sərhəd qoyam sözümə,
Uzanmaya qoşa barmaq gözümə,
Cırpınmayam balıq kimi torda mən.
Mən sevirəm səxavəti, izzəti,
Bir edənə beş edərəm hörməti,
Mənə görə biri cəksə zəhməti,
Catdıraram üryan olsa qarda mən.
Abdullayam, hər hesabı qanmışam,
Haqsızlığa alışmışam, yanmışam,
Coxlarını candan artıq sanmışam,
Yaxın gələn heç görmədim darda mən.
Müdriklərimiz nəql edirdilər ki, köhnə zamanlarda cənnətiməkan Şahoğlu Sah Abbas aradabir dərvişi-libas olub, ölkəni
səyahətə çıxarmış. Bir dəfə şah yenə dərvişi-libas olub vəziri
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ilə başlayır ölkəni gəzməyə. Gəlib çıxırlar Tus kəndinə.
Axşamüstü idi, yavaş-yavaş qaranlıq düşürdü. Onlar kəndin içində bir nəfərə rast gəlirlər. Dərviş salam-səfadan sonra
soruşur ki, qardaş qərib adamlarıq, bizi qonaq eləyən olarmı bu
axşam?
Bu kişi deyir ki, qardaş o nə sözdü, qonaq Allah qonağıdı.
Gedək bizə. Gəlirlər bu kişinin evinə. Kişi kəndin malotaranı
imiş. Bu kişinin çox ağıllı bir arvadı var imiş. Arvad dərvişi
görəndə kişisini xəlvətə çağırıb deyir ki, kişi, bu adam dərviş
olsa da, çox dünyagörmüş adama oxşayır. Tez ol dükan-bazar
bağlanmamış yaxşı xörək üçün şey-şüy al gətir. Kişi dükandan
ərzaq alır. Arvad da dadlı bir xörək hazırlayır. Yeməyi qoyurlar
süfrəyə və dərvişdən xahiş edirlər ki, bismillah eləsin. Dərviş
deyir ki, mən yemək istəmirəm. Çox təklifdən sonra dərviş buyurur ki, qardaş, görürəm ki, evində gərdək var. Əgər təzə gəlin
gətirmisənsə mən bilməliyəm, mübarək qılmalıyam. Niyə bunu
məndən gizli saxlayırsınız?
Ev sahibi nə qədər yozundursa da, dərvişi fikrindən döndərə bilmir. Nəhayət, ev sahibi buyurur ki, baba dərviş, mənim
bir şikəst qızım var, bu gərdəkdə biz onu saxlayırıq. Qızım həm
kardır, həm lal, həmdə topal. Üzə çıxası deyil deyə, pünhan
saxlayırıq.
Dərviş buyurur ki, mənə qəbuldu.Mən sizin qızınızla evlənmək istəyirəm. Allahın əmrinə, şəriətin buyruğuna uyğun
olaraq qızınızı siğə etdirməyə və onunla evlənməyimizə icazə
verəsiniz. Naxırçı bu izdivaca razılığını verir, dərviş siğəni
oxuyur.
Şam yeməyindən sonra dərviş gedir xanımının iqamətgahına
(gərdəyə). Dərviş gözünə inana bilmir. Qızı diqqətlə süzüb, gözəlliyinə valeh olur, qəddi-qamətində də bir nöqsan görmür. Qızdan soruşur ki, Allah-təala səndən bu gözəlliyi əsirgəməyib, əzalarında da bir nöqsanın yoxdu. Bəs atanızı yalan danışmağa məcbur edən nədir?
Qız buyurur ki, atam sizi aldatmayıb. Mən indiyəcən na371
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məhrəm üzünə baxmamışam, ona görə koram, heç kimdən, heç
nədən giley-güzar etmədiyimə görə karam, topalam ona görə
ki, qapılar gəzməmişəm.
Dərviş qızın ağıl və kamalına heyran qalır. Dərviş bir neçə
gün burada qalmaqda olsun. Ancaq taxt-tacı da buraxmalı deyildi. Odurki. günlərin birində xanımına bildirir ki, mən getməliyəm. Xanımının başına elə bil qara buludlar çökür. Dərviş görür ki, çox xoşagəlməyən vəziyyət yarandı. Həm də dərviş
üçün də ağır idi bu hal. Odur ki dərviş görək bu ayrılığı necə
tərənnüm edir:
Ay nazənin əlim səndən üzüldü,
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni,
Qara bağrım şan-şan oldu əzildi,
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.
Bağban idim bağım təzayül oldu,
Dərya xəryad əli təzayül oldu,
O gülşən bağçamız təzayül oldu,
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.
Mən sənə can dedim, sən də mənə can,
Alış mənim kimi eşq oduna yan,
Adım dərviş Abbas, yerim İsfahan,
Gahdan ağla, gahdan yada sal məni.
Xanim başlayır dərvişə yalvarmağa ki, onu fikrindən
döndərsin. O idi ki aldı, görək nə deyir:
Başına döndüyüm, qurban olduğum,
Qonaq, getmə mənə zülümdü zülüm,
Ömrünün bəndinə fərman olduğum,
Qonaq, getmə mənə zülümdü zülüm.
Fələk məni yenə yandırdı-yaxdı,
Görüm yana dönsün babamın taxtı,
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Hardan rast oldun o gecə vaxtı,
Qonaq, getmə, mənə zülümdü, zülüm.
Xeyransa bir güldür güllər içində,
Ahu tək mələrəm çöllər içində,
Adım iki olar ellər içində,
Qonaq, getmə, mənə zülümdü, zülüm.
Dərviş yaman hala düşmüşdü. Heç ayrılmaq istəmirdi.
Ancaq nə etmək olar, başqa çarəsi yox idi. Odur ki, görək
biçarə dərviş dərdini necə deyir:
Bir gözəlsən şövqün düşüb cahana,
Yoxdu sənin kimi gözəl, göz ala,
Aşıq deyər cahana,
Cahan qurban cahana,
Xudanın xoş bəndəsi,
Xoş gəlmisən cahana.
Yaradan yaradıb salıb cahana,
Hanı sənin kimi gözəl, göz ala.
Bağban ol, bağa bax, bağ işini gör,
Bağ bəslə, bağ becər, bağ işini gör.
Aşıq bağ işini gör,
Bağa bax bağ işini gör,
Nə yatmısan ay ovçu,
Maralın baxışırın gör.
O yorğun maralın baxışını gör,
Az qalır canımı, gözəl göz ala.
Mən Abbasam canım qurban sənə yar,
Sən hurisən, sən pərisən, sən a yar,
Aşıq deyər sənə yar,
Sənət verrəm sənə yar.
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Qərib aşıq, qürbət el,
Canım qurban sənə yar.
Dolandım dünyanı necə sənə yar,
Görmədim sənin tək gözəl, göz ala.
Nəhayət, dərviş getməli olur. Xeyransa xanıma deyir ki, şəriət işidi, bəlkə uşağımız oldu. Götür bu bazubəndi qızın olsa,
ömürlük onu saxlayar, oğlun olsa, bağla qoluna çox gizli gəlib
məni tapar. Ancaq heç yerdə nə qədər çətinliyə düşsə də, mənim özümü tapmamış bildirməsin ki, Dərviş Abbasın oğludur.
Beləcə dərviş halal-hümmət eyləyib Tus kəndindən qayıdır İsfahana.
Şah Abbas öz taxt səltənətində qalmaqda olsun, sizə xəbər
verim Xeyransadan. Xeyransa ata evində yaşamaqda idi. Vaxt
dolanır, vədə yetişir, doqquz ay doqquz gündən sonra Xeyransanın bir oğlu olur. Uşaq yavaş-yavaş böyüyür, ağlı kəsib atasını soruşanda evdə ona deyillər ki, atan naxırçıdır. Hüseyn böyüyür, onu məktəbə qoyurlar.
Hüseyn bir gün dərsdən gələndə görür ki, keçəllər məscidin
qabağında aşıq-aşıq oynayırlar. Hüseyn etmə tənbəllik bu aşıqlardan bir neçəsini götürüb qaçır. Keçəl düşür Hüseynin arxasınca ki, aşıqları alsın, amma tuta bilmir. Başlayır Hüseynin arxasınca söyməyə. Aya, aşıq aparan, ay bir gecənin oğlu, … və
s. nalayiq sözlər işlədir. Hüseyn bu sözləri eşidir. Aşıqları atır,
pərişan halda qayıdır evə. Anası nə üçün belə pərişan olduğunu
soruşur. Hüseyn bir müddət dinib-danışmır. Bir azdan sonra
anasından atasının kim olduğunu soruşur. Görək necə soruşur?
Başına döndüyüm gül üzlü ana,
Ana, söylə babam kimdi, gedirəm,
Südünü əmmişəm mən qana-qana,
Ana, söylə babam kimdi, gedirəm.
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Bir gül idim dəstə-dəstə dərdilər,
Dəribəndə pünhan yerə sərdilər,
Məscid qabağında xəbər verdilər,
Ana, söylə babam kimdi, gedirəm.
Eldə yetim Hüseyn çağrılır adım,
Aləmi yandırır alovum, odum,
Südün halal eylə, izn ver gedim,
Ana söylə babam kimdi, gedirəm.
Anası nə qədər çək-çevir edirsə də, Hüseyni yolundan
döndərə bilmir. Aldı görək necə deyir:
Başına döndüyüm, gül üzlü oğul,
Oğul, getmə mənə zülümdü, zülüm,
Sənə yedirtmişəm qənd ilə noğul,
Oğul, getmə, mənə zülümdü, zülüm.
Oğul gərək əlim əldən üzməsin,
Səryaqublar bu araya girməsin,
Gizlin saxla dərdin kimsə bilməsin,
Oğul, getmə, mənə zülümdü, zülüm.
Xeyransayam, sənsən dərdim çarası,
Üstündə Allahın olsun duası,
İsfahanda Dərviş Abbas balası,
Oğul, getmə, mənə zülümdü, zülüm.
Biçarə Xeyransa görür ki, Hüseyni saxlamaq mümkün
deyil. Odur ki, ayrılıq vaxtı dərvişin verdiyi bazubəndi gətirib
bağlayır oğlunun qoluna və deyir ki, dərviş Abbasın özünü
tapmamış bu bazubəndi heç kimə göstərmə. Atanın tapşırığı
belə olub, oğul. Ana oğul halal-hümmət eləyib ayrılırlar. Havaların isti keçməsi, yolun uzaqlığı, bir tərəfdən də Hüseynin
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bu yerlərə bələd olmaması biçarə Hüseynə pis təsir eləyir. Bir
gün Hüseyn lap əldən düşür. Susuzluq, aclıq, yorğunluq onu
taqətdən salır. Bir bağın yanından keçəndə görür ki, bu bağdan
su gəlir. Dayanır, əl-üzünü yuyur, su içir. Hüseyn elə yorğun
olur ki, oturduğu yerdə hasarin dibində yuxu onu aparır.
Sizə kimdən xəbər verim, bu bağdan. Bu bağ bir sövdəgərin bağı imiş. Sövdəgərin qızı başının kənizləri ilə bir yerdə bağı seyrə çıxıblarmış. Qızlar elə bu vaxt hasarın dibində
yatmış cavan oğlanı görürlər. Xanım kənizlərdən birini göndərir ki, get bax gör o kimdir, nə adamdır, gətir yanıma. Kəniz
gəlib görür ki, valehi cavan oğlandır, ay Allah daha nə deyim!!! Kəniz əvvəl istəyir oğlanı oyadıb xanımın yanına
aparsın. Sonra fikirləşir ki, belə gözəl, cavan oğlanı xanımın
yanına niyə aparım, bəlkə elə məni sevəcək.
Kəniz oğlanı oyadır. Görür ki, çox əzəmətli, yaraşıqlı bir
oğlandır. Anlayır ki, oğlanın sevib-sevilməklə işi yoxdur. Elə
öz fikrinin hayındadır. Odur ki, gəlib xanıma xəbər verir. Xanim oğlanı yanına gətirdir, çay-çörək təklif eləyir. Söhbətindən
belə məlum olur ki, oğlanın buralarda qalmaq fikri yoxdu. O
axtardığını axtarırdı, ürəyindəki ürəyində idi.
Hüseyn İsfahana tərəf üz çevirib, yoluna davam eləyir.
Uzun əzab-əziyyətdən sonra gəlib çatır İsfahan şəhərinə. Bir
qədər İsfahanın küçələrini dolanır, aclığı onu gətirib çıxarır bir
halvaçının dükanının qarşısına. Halvanın ətri Hüseyni bihuş
eləyir. Hüseyn keçib əyləşir halvaçının dükanında. Dükan
sahibi çox xeyirxah, ad-san çıxarmış bir kişi olur. Halvaçı
Hüseyni diqqətlə süzür, görür ki, bu cavan oğlan qərib
adamdır. Gəlib oturur Hüseyn yanında, hal-əhval tutur. Halva
gətirtdirir və özü də Hüseynlə birlikdə oturub halva yeyir.
– Oğlum, bu yerlərin adamına bənzəmirsən, qərib
adamsan, çıx bir az şəhəri gəz, gör nə var, nə yox. Nə vaxt
istəsən qayıdıb bura gələ bilərsən. Qapımız üzünüzə açıqdır.
Axşamlar da mənim qonağım ola bilərsiniz.
Bu minvalla Hüseyn İsfahan şəhərini bir müddət dolanır və
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dərviş Abbası tapacağına ümidini itirmirdi.
Bu halvaçının dükanı vəzirin qızının bağı ilə qonşu idi. Bir
gün Hüseyn bağda vəzirin qızını görür. Vəzirin qızı bir
könüldən min könülə vurulur Hüseynə. Hüseynin də könül
quşu qonur vəzirin qızına.
Bir gün vəzirin qızı Hüseynə deyir ki, nə istəsələr mən
xərcini verəcəm, sən dükanın altından mənim bağıma bir lağım
atdır. Belə də edirlər. Lağım hazır olandan sonra onlar tez-tez
görüşməyə başlayırlar.
Sizə kimdən deyim, Şah Abbasdan. Günlərin bir günü Şah
Abbas dərviş libasını geyinib gecə vaxtı İsfahanı gəzirmiş.
Hüseyn də həmin halvaçının dükanında qalırdı. Dərviş görür
ki, vaxtın çox gec olmasına baxmayaraq, bu dükanda işıq
söndürülməyib. Dərviş gəlir dükana, salam-səfadan sonra
Hüseyn dərvişə əyləşməyi təklif edir. Gecədən bir qədər
keçmiş qasid lağımla gəlib dükanın taxta pusunu səsləndirir.
Hüseyn, dərviş babadan üzrxahlıq eləyib, getmək üçün icazə
istəyir. Dərviş deyir ki, oğul, mən buralarda yaşayan deyiləm,
bir neçə günlüyə gəlmişəm, çıxıb gedərgiyəm. İcazə ver mən
də səninlə gedim. Hüseyn razı olur. Dərviş lağımdan çıxıb
vəzirin qızının sarayına daxil olan kimi buranın hara olduğunu
tanıyır. Dərviş bir dəfə dükana gələndə vəziri də özü ilə gətirir.
Gecədən keçmiş qasid Hüseyni saraya dəvət edəndə dərviş
Hüseyndən onları da özü ilə aparmasini xahiş edir. Bu dəfə üçü
bir yerdə gedirlər saraya. Kiçik dərviş (vəzir) saraya daxil
olanda gözlərinə inanmır. Bu, onun qızının sarayı idi. Elə bil
bir qazan qaynar su tökürlər vəzirin başına.
Səhər şah və onun vəziri gəlirlər iqamətgahlarına. Vəzir
şaha buyurur ki, şah sağ olsun, Siz yaxşı bilirsiniz ki, mənim
əyallarım sizin şahlığınıza həmişə sədaqətlə xidmət göstəriblər.
Sizdən bir ricam var, qibleyi-aləm. Bir neçə saatlıq şahlıq
kürsüsünün ixtiyarını mənə verməyinizixahiş edirəm. Şah razı
olur, ancaq şərt qoyur ki, vəzir nə hökm versə, əvvəlcədən
onunla razılşdıracaq.
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Vəzir taxtda oturan kimi əmr edir ki, halvaçının dükanından Hüseyni gətirsinlər onun hüzuruna. Hüseyni gətirilər
vəzirin yanına. Dar ağacının altında Hüseyn görür ki, cəlladlar
vəzirin qızını da gətirirlər dar ağacına tərəf.
Hüseynə əyan olur ki, bu iş nə işdisə, axşamkı dərvişlərdən
keçib xəta. Hüseyn sazını götürüb, görək dərdini necə izhar
edir:
Eynim yaşı zənaxdanda sel oldu,
Yarı gördüm əlin vermiş yad ələ,
Axıban da sinəm üstə göl oldu,
Tuti-qəmzən qara bağrım ya dələ.
Mərd igidlər öz yerində gürz olur,
Həmdəmsiz igidin dərdi yüz olur,
İgid olana ölüm onda fərz olur,
Desələr ki, yarın əlin verdi yad ələ.
Aləm bilir sən Hüseynin gözüsən,
El içində yaxşı söylə sözü sən,
Sinəm üstə niyə qoydun közü sən,
Demədinmi ya yandira, ya dələ.
Hüseyn görür ki, vəziyyət çox ağırdır. Həm də bu xəta nə
xətadırsa, əzəl gələn dərvişdən keçib. Fikirləşir ki, mən bununla çörək kəsmişəm. Gəl yenə elə ona yalvar, bəlkə rəhmə
gələr, ürəyi yumşalar. Aldı görək biçarə Hüseyn böyük
dərvişdən necə rəhm diləyir:
Bizə böhtan atıb, şər danışanlar,
Axtarsın, dərdinə dava bulmasın,
Məhşər günü ağ ələmin dibinə,
İki dərviş nəsli ora gəlməsin.
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Dizlərin titrəsin, qanın sıxılsın,
Əlvan qanın ağ əlinə yaxılsın,
Əzəl gələn dərviş evin yıxılsın,
Nəzər eylə, bu inqilab olmasın.
Başına qoymusan qızıldan tası,
Silinsin könlünün, qalmasın pası,
Şahım budu qul Hüseynin duası,
İki cavan bu arada ölməsin.
Şah gördü ki, bu oğlan işin başını tutub. Həm də şahın bu
gəncə qanı elə qaynayırdı ki, ürəyi uçum-uçum uçunurdu.
Üzünü Hüseynə tutub dedi ki, oğul, bəlkə elə qohum-əqrəban
var ki, bu günündə gəlib sənə yiyə dura, kömək eləyə. Yazıq
yetim Hüseyn gördü ki, daha bu yer o yer deyil, kəndirin
xirtdəyə keçən yeridi. Dedi şah sağ olsun, mən nə var onu
deyəcəm. Sən də özün öz Allahınla ol.
Aldı görək Hüseyn dərdini böyük dərvişə necə söylədi:
Əzəl gələn dərviş evin yıxılsın,
Sən etdin gününü qara Hüseynin,
El yığıldı iltimasım tutmadı,
Yenə gətirdi bəxti qara Hüseynin.
Cəlladlar Hüseyni dar ağacına tərəf bir az da yaxın
çəkirdilər.
Hər nə oldu ala gözlü baxandan,
Xunu ciyər eşq oduna yaxandan,
Zalım cəllad nə tutmusan yaxamdan,
Çəkirsən amana, dara Hüseyni.
Şah yenə təkrar elədi ki, a bala elə kimin-kimsən yoxdumu,
bu ağır günündə gələ sənə əl tuta? Sanki, şaha da nəsə əyan idi.
Ürəyi yarpaq kimi əsirdi Hüseynə görə. Biçarə Hüseyn görək
özünü necə tanıtdırmağa çalışdı şaha:
379

Abbas Vəfadağlı
Bu günümdə gələ anam Xeyransa,
Yola saçlarını ol mələknisə,
Əlim yetişəydi babam Abbasa,
Edəydi dərdinə çarə Hüseynin.
Şah buyurur ki, oğul, elə bir sübutun varmı ki, sənin baban
Abbas olub? Hüseyn anasının tapşırığını unuda bilmirdi. Ancaq
ölüm ayağında neyləmək olardı? Deyir ki, şahım babam o vaxt
bazubənd qoyub mənə yadigar, o, qolumdadır. Aman Allah
şahın ürəyi lərzəyə gəlir. Buyurur ki, göstər bazubəndi. Hüseyn
bazubəndi çıxarıb şaha göstərir. Dünya şahın başına fırlanır.
Vəzirə əmr edir ki, düşsün taxtdan. Özü isə balasını bağrına
basıb, üzündən-gözündən öpür.
Məxluqat mat-məəttəl qalır bu sirrə. Nə baş verirdi, baş
aça bilmirdilər. Vəzirin ovqatı göyə çəkilmişdi lap. Şah Hüseynin onun oğlu olduğunu anladır, əhvalatı təfsilatı ilə danışır
camaata.
Şah əmr verir, Hüseynin anası Xeyransa xanımı da gətirirlər İsfahana. Vəzirin qızını oğlu Hüseynə alır. Qırx gün qırx
gecə toy eləyirlər. Kasıblara hədiyyələr paylayır, qarınlarını
doydururlar dadlı toy təamları ilə.
Toyu olan cavanlar öz xoşbəxtliklərinə qovuşur, şadxürrəm yaşayırlar öz ömürlərini.
Onlar xoşbəxt olurlar. Sizin də şad-xürrəm olmağınızı o bir
Allahdan təvəqqe eləyirik.
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