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ÖN SÖZ
zərbaycan və Gürcüstan dövlətləri tarixən
müxtəlif formalarda ikitərəfli əlaqələrə malik
olmuşlar. Tarixən ən çətin və mürəkkəb vəziyyətlərində belə istər dövlətlər, istəsə də Azərbaycangürcü xalqı bir-birinə qarşı olan bu dost və mehriban qonşuluq münasibətlərini qoruyub saxlaya bilmişlər.
Hər iki dövlət arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və s. sahələrdə mövcud olmuş qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq Azərbaycan-gürcü ədəbiyyatının inkişafına, birgə dəyərlərimizin
formalaşmasına güclü təkan vermişdir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Gürcüstan tarixi münasibətləri sosial-siyasi, iqtisadi-mədəni əlaqələr fonunda
təşəkkül tapmış, hər iki dövlət müstəqilliklərini bərpa
etdikdən sonra daha yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir.
Yaxın və uzaq tarixi keçmişdə müxtəlif problemlərlə
üzləşmələrinə, təzyiq və təsirlərə məruz qalmalarına baxmayaraq hər iki xalq öz dostluq ənənələrinə sadiq qalmış,
çətin sınaqlardan məharətlə çıxmağı bacarmışlar.
Gürcüstan ərazisində – öz tarixi-etnik torpaqlarında
yaşayan Azərbaycan türkləri tarixin bütün ağır sınaqlarında dost gürcü xalqı ilə birlikdə olmuş, gürcü dövlətçiliyinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində
fəal iştirak etmişlər. Azərbaycan və gürcü xalqları müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Müstəqilliyin
bərpasından sonrakı dövr ərzində Gürcüstan ilə qarşılıqlı
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faydalı əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf etdirilməsi
Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm istiqamətlərdən
birini təşkil etmişdir.
Hər iki ölkənin dövlət və hökümət başçılarının qarşılıqlı səfərləri, mədəni, siyasi, iqtisadi, elm və təhsil sahəsində əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişafına öz töhfəsini verməkdədir.
Müstəqilliyin bərpası Cənubi Qafqazda iki dövlət
arasında dostluq əlaqələrinin və əməkdaşlığın möhkəmlənməsində, daha yaxın münasibətlərin yaranmasında
böyük rol oynadı. Bundan sonra Azərbaycanla Gürcüstan müstəqil dövlətin möhkəmlənməsi və beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi, Qafqazda nisbi siyasi sabitliyin yaranması, Transqafqaz və Transxəzər magistralının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və demokratik cəmiyyətin, hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində əməkdaşlığı daha
da genişləndirir.
Hər iki ölkə başçılarının qarşılıqlı səfərləri ikitərəfli
münasibətlərin daha da inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur.
Həmin səfər zamanı tərəflər “Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik” və “Qafqaz regionunda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq” haqqında qarşılıqlı bəyannamələr
imzalanmışlar.
Müstəqilliyin ilk dövrlərindən başlayaraq etibarlı formada əsası qoyulmuş strateji əməkdaşlıq keçən müddətdə
bütün sahələr üzrə ən yüksək səviyyədə davam etdirilir.
Xüsusilə də Azərbaycan üçün mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəməri
iqtisadi layihə olmaqla bərabər, hər iki ölkənin geosiyasi
və geoiqtisadi baxımdan mühüm əlverişli coğrafi məkanda yerləşmələri onların dünya üçün əhəmiyyətini də artırmış olur. İstər Bakı-Tiflis-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ər-
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zurum qaz kəmərləri və Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xəttlərini misal çəkmək kifayət edir.
İki xalq arasında mədəni və məfkurə yaxınlığı, müştərəklik və oxşar cəhətlər ədəbi inkişafın yeni istiqamətə
meyllənməsinə, qarşılıqlı ədəbi əlaqələrin zənginləşməsi
prosesinin get-gedə daha da sürətləmə-sinə səbəb olmuşdur. Bir sözlə, hər bir xalqın mənafeyinə uyğun olan
azad ədəbiyyat və mədəniyyət yaranmışdır.
Bu əlaqələrin vacibliyini, zəruriliyini düzgün dərk
edən və daim bunun inkişafı, möhkəmlənməsi üçün çalışan hər iki xalqın ədəbiyyat və elm nümayəndələri qədim
dövrlərdən bu vaxta kimi mehriban qonşuluq, dostluq və
qardaşlıq idealarını hər zaman yüksək tutmuş və qoruyub saxlamışlar. İki qonşu xalq arasında ədəbi-mədəni
əlaqələrin formalaşaraq inkişafına təsir göstərən əsas
amillərdən biri də Gürcüstanla Şirvanşahlar arasında
dostluq münasibətlərinin mövcud olması faktıdır. Yüz il
ərzində davam edən bu dostluq münasibətləri, hətta qohumluq əlaqələrinin yaranması ilə nəticələnmişdi.
Qafqazda mehriban qonşu kimi yaşayan iki dost
xalqın münasibətlərinin tarixi onların böyük ədəbiyyatı,
mədəniyyəti və iqtisadi əlaqələrinin tarixi qədər qədim və
zəngindir. Bir məsələni qeyd etmək yerinə düşərdi ki, həmin əlaqələrin qaynaqları uzaq keçmişlərdən, əfsanə və
xatirələrdən, ozan-aşıq yaradıcılığından, bayatı, el mahnıları və "Dədə-Qorqud" dastanlarından gəlir.
Azərbaycan və Gürcüstan xalqlarının qarşılıqlı mənəvi
dostluğu Nizami Gəncəvi, Şota Rustaveli, Molla Pənah
Vaqif, Besiki, Mirzə Fətəli Axundzadə, İlya Çavçavadze,
Səməd Vurğun, Georgi Leonidze kimi qüdrətli sənətkarların
əsərlərində əksini tapmışdır.
Azərbaycan folklor janrında xüsusi rolu olan aşıq
şeiri XVII-XVIII əsrlərdə yüksək inkişafı qonşu xalqlara da
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öz təsirini göstərmişdi. Aşıqlarımızın zəhmətkeş insanların arzu və istəklərini tərənnüm edən, ürəkaçan mahnıları Qafqazın hər guşəsində hörmətlə qarşılanırdı. Aşıqlarımızın əsərləri, cazibədar qoşmaları hələ öz zamanından
başlayaraq məclislərdə, yığıncaqlarda ifa edilmiş, oxunaoxuna bütün Zaqafqaziyaya geniş yayılmışdı.
Məhz bunun nəticəsi idi ki, hər iki xalqın ədibləri birbirləri ilə yaradıcılıq əlaqələri yaratmış, birgə əsərlər
ərsəyə gətirmiş, yazdıqları şeirləri, qoşmaları gürcü və
Azərbaycan dilinə tərcümə etmişlər.
Bu ədəbi əlaqələr Azərbaycanın görkəmli aşıqlarından, dövrünün və yaşadığı regionun çox tanınmış nümayəndələrindən biri olan Molla Cümə yaradıcılığında
daha böyük zirvəyə yüksəlmişdir. İki qardaş xalqın tarixi
birliyini, adət-ənənəsini, milli-mənəvi dəyərlərini, zəngin
mədəni nümunələrini sazın dili ilə ifadə edən aşıq Molla
Cümə sadə xalq yaradıcılığı vasitəsilə bu əlaqələrə böyük
töhfə vermişdir. Onun yazdığı şeirlər sadə dildə olsa da
çox böyük bir məna kəsb edir.
Əsrlər boyu formalaşmış Azərbaycan-Gürcüstan
münasibətləri insan fəaliyyətinin, demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edir. İki ölkə arasında dostluq və qardaşlığa əsaslanan sıx qarşılıqlı münasibətlər bütün Cənubi
Qafqazda sülh və əminamanlığın başlıca şərtidir.
Azərbaycanla Gürcüstan arasında elmi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xüsusilə xalqlarımız arasında tarixi
dostluq əlaqələrinin daha dərindən, özü də olduğu kimi
araşdırılıb oxuculara təqdim edilməsi olduqca böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan hər iki ölkənin tədqiqatçıları tarixi həqiqətin üzərinə işıq salmaq üçün hələ
çox iş görməlidirlər.
Düzdür Azərbaycanın bir çox görkəmli tarixçi-alimləri, filoloqları, folklorşunasları tərəfindən Azərbaycan7
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Gürcüstan arasındakı iqtisadi, siyasi, mədəni və ədəbi
əlaqələrinin araşdırılması, öyrənilməsi ilə bağlı çoxlu monoqrafiyalar, kitablar yazmışlar.
Bu münasibətlərin mədəni tərəflərinin öyrənilməsi ilə
bağlı tədqiqatçıların müraciət etdikləri mühüm mənbələrdən biri də heç şübhəsiz ki, aşıq Molla Cümə yaradıcılığı olmuşdur. Çünki Molla Cümə bilavasitə gürcü aşıqları
ilə yaradıcılıq əlaqələri yaratmaqla, bu iki xalqın yaxınlaşmasında və birgə ədəbi-folklor nümünələrinin meydana
gəlməsində mühüm rol oynamışdır.
Novruz Bəkirovun müəllifi olduğu “AzərbaycanGürcü ədəbi əlaqələri və Molla Cümə yaradıcılığı” adlı
kitabı bu vaxta kimi yazılmış kitabların yaxşı mənada davamı və bir qədər də fərqli forması kimi hesab etmək olar.
Belə ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan-Gürcü tarixi-mədəni
əlaqələri və aşıq Molla Cümə yaradıcılığı bir kitab formasında araya-ərsəyə gətirmişdir.
Müəllif bir çox tarixi yazılardan, tədqiqat əsərlərindən istifadə etməklə həm Azərbaycan-Gürcüstan arasında mövcud olmuş tarixi, iqtisadi, mədəni əlaqələrə diqqəti
çəkmiş, eyni zamanda Aşıq Molla Cümə yaradıcılığının
bu əlaqələrin inkişafındakı rolunu təhlil etmişdir.
Kitabda diqqəti çəkən mühüm məsələlərdən biri,
Azərbaycan-gürcü əlaqələri bölümündə azərbaycanlıların
yaşadıqları tarixi torpaqları olan Borçalı mahalının tarixi
və hazırkı vəziyyəti, Azərbaycanda yaşayan qədim Alban
tayfalarından birinin varisləri olan – ingiloyların etnogenezesi, müasir yaşayış səviyyəsi, adət-ənənələri barədə
bəzi qeydlərin aparılmasıdır.
Kitabın bir neçə bölməsi aşıq Molla Cümə yaradıcılığına həsr edilimiş, onun şeirləri, deyişmələri, qoşmaları əks olunmuşdur. Xüsusilə də, Molla Cümə şeirlərinin
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş forması ilə bərabər
8
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gürcü dilində olan orijinalları ilə birlikdə əks olunması
kitabın oxucu üçün marağını bir daha artırmış olur.
Tarixi qeydlərlə bərabər, müasir Azərbaycan-Gürcüstan dövlətləri arasında mövcud olan dostluq
münasibətləri, strateji partnyorluq, iqtisadi, siyasi əlaqələr
və onların əhəmiyyəti bu və ya digər formada təhlil edilmişdir. Bu cür tarixi-siyasi faktların, təhlillərin, müqayisələrin yer alması kitabın bədiiliklə bərabər həm də tarixilik
nöqteyi-nəzərdən oxucuların diqqətini cəlb edəcəyinə
ümid yaradır.
Ümumilikdə kitabı Azərbaycan-gürcü tarixi-siyasimədəni əlaqələri və aşıq Molla Cümə yaradıcılığı haqqında maraqlı bir mənbə hesab etmək olar.
Ramid HÜSEYNOV
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent
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MÜƏLLİFDƏN
zərbaycan ərazisində yüzilliklərdən bəri azsaylı xalqların nümayəndələri eyni coğrafi məkanda, eyni ictimai-siyasi formasiya daxilində
birgə, dinc, mehriban qonşuluq şəraitində yaşamış, ədəbi-mədəni əlaqələr, dostluq münasibətləri qurmuş, adətənənələrini, yaşam tərzini inkişaf etdirmişdilər. İstər Rusiya İmperiyası zamanı, istərsə də sovet rejimi dövründə
ölkəmizin birgə tale yaşayan, fərqli dilə və dinə mənsub
xalqları həmişə multikultural dəyərlərə, qarşılıqlı hörmət
və ehtirama üstünlük vermiş, tarixən yaradılan maddimədəni və mənəvi xəzinədən, klassik irsdən bərabər bəhrələnmiş, dünyada nümunəvi tolerantlıq modelinin əsasını
qoyan, qədim və zəngin mədəni ənənələrə malik nəsillərin ləyaqətli varisləri olduqlarını təsdiqləmişlər.
Ölkəmizdə, eləcə də sabiq sovetlər birliyində dostluq şəraitində yaşayan bütün xalqlar ictimai-sosial və
ədəbi-mədəni arealda birgə fəaliyyət göstərərək yüksək
dəyərlərə nail ola bilmişlər. Dünya dövlətləri üçün ağır sınaq meydanına çevrilən İkinci Dünya müharibəsi dövründə xalqlarımızın sarsılmaz dostluğu, qardaşlığı sayəsində ön cəbhədə, döyüş meydanlarında birgə fəaliyyətləri alman faşizminə qarşı qanlı, ölüm-dirim mücadiləsində uğurla sınaqdan çıxmış, böyük qələbə ilə nəticələnmişdir.
Multikultural dəyərlər istiqamətində tarixi təcrübəyə
yiyələnən, ən inkişaf etmiş ölkələr üçün örnəyə çevrilən
doğma Azərbaycanımızı xüsusi ilə qeyd etməyə ehtiyac
duyulur. Müasir tarixi mərhələdə, xüsusilə XXI əsrin
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əvvəlində Avropa ölkələrində dini və etnik zəmində insanlar arasında ciddi qarşıdurma yarandığı, islamofobiya,
ksenofobiya hökm sürdüyü bir zamanda Azərbaycan
Respublikasında onlarla müxtəlif azsaylı xalqların nümayəndələrinin yaşamasına rəğmən, ölkəmiz heç vaxt belə
ciddi və antihumanist problemlərlə qarşılaşmamışdır.
Respublika prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü, balanslaşdırılmış daxili və xarici siyasətin nəticəsidir ki, ölkəmizin ərazisində yaşayan, müxtəlif
inanca və dilə malik xalqlar öz mədəniyyətlərini inkişaf etdirir, adət-ənənələrini yaşadır, hüquq və azadlıqlarına
sahib çıxmaqla müstəqil Azərbaycanımızın tərəqqisində
fəal iştirak edirlər. Ölkəmiz dünyada tolerantlıq sahəsində
nümunə olmağa layiq bir respublikadır. Məhz elə buna
görə də Azərbaycan Prezidenti 2016-cı ili “Multikulturalizim” ili elan etmişdir. Etiraf edək ki, ölkəmiz multikulturalizim sahəsində dünya üçün nadir bir nümunə, təcrübəsi
öyrənilməyə, araşdırılmağa layiq bir coğrafi məkandır.
Dövlət başçımız multikulturalizim, tolerantlıq mövzusu ilə
bağlı çıxışlarında Azərbaycanda yaşayan müxtəlif azsaylı
xalqların qarşılıqlı dostluq və mehribanlıq şəraitində birgə
yaşamalarını, onların dinlərinin və mədəniyyətlərinin inkişaf etdirmələrini ölkəmizin mənəvi dəyərlər arsenalının
zənginliyindən xəbər verdiyini vurğulamışdır.
Şübhəsiz ki, multikultural dəyərlərin, tolerant dünyagörüşün yaranmasında, formalaşmasında və tərəqqisində xalqımıza məxsus klassik ədəbi irsin, yazılı və şifahi xalq ədəbiyyatının, ozan, aşıq yaradıcılığının rolu və
təsiri misilsizdir. “Kitabi-Dədə Qorqud”dan Aşıq Ələsgərə,
Nizami Gəncəvidən Səməd Vurğunadək – söz xəzinəmizdə xalqlar dostluğu, ləyaqət, nəzakət, səmimiyyət, qonşularımızın mədənyyətinə, adət-ənənəsinə, inanclarına hör-
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mət və ehtiram kimi dəyərlər, mənəvi keyfiyyətlər üst qatda yer almışdır.
Yaradıcılığı, sənəti ilə xalqlar dostluğunun nəğməkarı, məhəbbət tərənnümçüsü kimi tanınan və sevilənlərdən biri də el aşığı, qüdrətli söz ustası, aşıq Molla Cümədır.
Onun yaradıcılığında, xüsusilə lirik şeirlərində Azərbaycan gürcü dostluğuna, qardaşlığına geniş yer ayrılmış, XIX əsrin
sonu, XX yüzilliyin əvvəllərində əsərlərinin bir qismi gürcü
əlifbası ilə yazılmaqla eyni dilə tərcümə olunmuş və el toylarında, şənliklərində mahnı kimi ifa edilmişdir.
Onu da qeyd edim ki, zaman-zaman Şəki rayonunda dünyaya göz açan körpələrə beşik başında ana laylası
ilə bahəm Aşıq Molla Cümənın da nəsihətamiz nəğmələri
eyni musiqi ahəngi ilə oxunar, zümzümə edilərdi.
Mən də taleyi, qisməti uğurlu o insanlardanam ki,
Aşıq Molla Cümənın ata-baba yurdu Şəki rayonunun Baş
Layisqi kəndində dünyaya göz açmışam. Onun dillər
əzbəri olan mahnıları, şifahi xalq ədəbiyyatı janrlarında
yazdığı lirik şeirləri ana südü, ana laylası ilə ruhumuza,
qanımıza hopub. Uşaqlıq və gənclik illərində, xüsusilə
orta məktəbdə oxuyarkən ədəbiyyat dərsliklərindən onun
müqtədir sənətkar, yüksək istedada malik el aşığı, müdrik
insan, ustad saz ifaçısı olduğunu öyrəndim.
Ötən əsrin 60-70-ci illərində kəndimizin yaşlı-yaddaşlı sakinləri söyləyirdilər ki, Aşıq Molla Cümə yalnız
Şəkidə deyil, Zaqatala, Qax, İlisu, Balakən bölgələrində,
Gürcüstanın Laqadexi, Tiflis, Dağıstanın və ümumiyyətlə
Azərbaycanın digər bölgələrində də çox sevilən və təqdir
olunan nüfuz sahibi, el sənətkarı idi.
Bütün bunların bariz nümunəsidir ki, aşıq Molla
Cümə yaradıcılığı dövlət tərəfindən hər zaman yüksək
qiymətləndirilir, yaradıcılığı ilə bağlı yubileyləri mütəmadi
qeyd olunmaqdadır. Aşığın əsərlərindən ibarət çox saylı
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kitabları çap olunmuş, həmçinin, bəzi tədqiqatçılar tərəfindən onun yaradıcılığını əhatə edən müxtəlif monoqrafiyalar və kitablar yazılmışdır.
Aşıq Molla Cümənın 160 illik yubileyi Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2015-ci il dekabrın 4-də Rəşid Behbudov adına
Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının böyük zalında böyük
təntənə ilə qeyd edildi. Aşığın nəticəsi, Elman Əzizovun
dəvəti ilə mən də əvəzsiz sənətkarımızın yubiley tədbirinə
böyük həvəslə qatılmışdım.
Yubiley mərasimini hamımızın yaxşı tanıdığı AMEAnın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitunun direktor
müavini, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, əməkdar elm
xadimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı idarə edirdi. Tədbirdə Azərbaycanın millət
vəkilləri, görkəmli alimləri, ziyalıları, tanınmış sənətkarları,
söz ustaları, aşıq qrupları iştrak edirdi.
Böyük sənətkarımızın Azərbaycan ədəbiyyatının,
aşıq sənətinin inkişafında rolu, ictimai nüfuzu və fəaliyyəti
haqqında yubiley tədbirində geniş məlumat verildi, əsərlərindən parçalar səsləndirildi.
Professor Məhərəm Qasımlının həmin tədbirdə səsləndiyi bir fikir tədbir iştirakçılarının diqqətini xüsusilə cəlb
etdi. O dedi: “Mənə müraciət edən hər bir aşığa deyirəm,
Aşıq Ələsgərdə, Aşıq Qurbanidə, Dədə Kərəm və başqa
aşıqlarımızda tapmadığınız məlumatlar barədə Aşıq
Molla Cümə yarıcılığına müraciət edə bilərsiniz!”.
Məhərrəm müəllim bu düşüncələri ilə Molla Cümə
yaradıcılığının özəlliyini, rəngarəngliyini və böyüklüyünü
bir daha vurğulamış oldu.
Tədbirdə aşığın adının dəqiq yazılışı məsələsinə də
toxunuldu. Bildirildi ki, indiyədək elmi əsərlərdə, kitablarda, qəzet və jurnal məqalələrində adı “Molla Cümə”
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kimi adlandırılan sənətkar el arasında elə “Molla Cuma”
kimi də tanınır. Bu fikri aşığın şeirlərində “Cuma” sözünə
uyğun qafiyələrin mövcudluğu da təsdiqləyir. Ancaq elmi
araşdırmalar və şəxsən Molla Cümənin çox sayda
əsərlərində şairin öz dəstixəttilə “Cümə” yazmasına istinad etsək, onda görərik ki, şairin adı dilimizə və dinimizə
uyğun olaraq “Cümə” adlandırılmışdır. “Cümə” adı həm
dilimizə, həm dinimizə görə də müqəddəs ad sayılır.
Hesab edirəm ki, şairin əsl adı elə “CÜMƏ”dir.
Molla Cümənın nəticəsi Elman müəllim də bu məsələdə
bir neçə dəfə elmi müzakirələr zamanı narahatlığını ifadə
etmişdir. O deyirdi ki, babam doğulub boya-başa çatdığı
Layisqi kəndində və Şəki zonasında el arasında “Cuma”
kimi tanınır. Ancaq elmi araşdırmalara və babamın şəxsi
əlyazmalarına istinad etsək daha çox Cümə adına təsadüf edirik. Dinimizi və mentalitetimizi nəzərə alaraq mən
də hesab edirəm ki, babamın adının Cümə olmasında
daha çox uyğunluq vardır. Bu barədə
filologiya üzrə
elmlər doktoru, professor Asif Rüstəmlinin fikirlərinə
diqqət yetirsək, orada məsələ ilə bağlı Molla Cümənin
adının Cuma yox, məhz Cümə olduğunun tam elmi
izahının öz əksini tapdığını görmüş olarıq.

***
Aşıq Molla Cümə əsərlərinin işıq üzü görməsində,
onun şeirlərinə mahnıların yazılmasında aşığın həmyerlisi, kəndimizin qeyrətli oğlu və təəssübkeş ziyalısı Abdulla Yusiflinin maddi və mənəvi dəstəyi çox böyük olmuşdur.
Maraq üçün diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Abdulla
müəllimin dəstəyi ilə “1941-1945-ci illər Böyük Vətən
müharibəsi iştirakçılarının abidə komplesi” yenidən
qurulmuşdur (xatırladım ki, Abdulla müəllimin atısası:
görkəmli maarif xadimi, Əhməd Hacı Salman oğlu Yusifli
14
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də Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı olmuşdur və bu
abidə kompleksinin bərpa işlərinə rəhbərlik etmişdir.
Abdulla müəllimin dəstəyi ilə kəndin “Qarabağ şəhidləri”
abidə kompleksi yaradılmışdır).
Nəinki vətənimizdə, hətta Türkiyə, Gürcüstan, İran
və başqa ölkələrdə sözləri dillər əzbəri olmuş Aşıq Molla
Cümənın “Layisqi” şeirinin sözlərinə bəstələnmiş mahnı
Abdulla müəllimin dəstəyi ilə işıq üzü görmüş (mahnının
sözlərinə klip çəkilib) və aşığın qəbirüstü abidəsi qurulmuşdur.
Abdulla müəllim “Molla Cümə. İsmi Pünhan” adlı
kitabın ideya müəllifi olmaqla, kitablın işıq üzü görməsində yaxından iştirak etmişdir.
Molla Cümə özü və şagirdləri Layisqi toylarında, el
şənliklərində xalqa mənəvi dayaq olmuşlar. Onlar “Layisqi” və digər vətənpərvərlik ruhunda olan şeirlərin sözlərinə qoşulmuş mahnıları çalıb-oxumuş, xalqa hərtərəfli
mənəvi dəstək olmağa çalışmışlar. “Layisqi” şeirinin 1-ci
bəndinə diqqət yetirək:
Nə gözəl vətənsən, mübarək kəndsən,
Qismət oldun biz ümmətə, Layisqi.
Molla Cümə deyir ki, bu kənd, torpaq, yer biz ümmətə, yəni müsəlmanlara aiddir. Ermənilər gəlmədirlər və
düşməndirlər. Üçüncü və dördüncü misralara diqqət yetirək:
Yan gəzənlər sənin qədrini bilməz,
Sən hayıfsan müxənnətə, Layisqi.
Şair əhaliyə çatdırmaq istəyir ki, yan gəzən erməni
sənin düşmənindi. Layisqi düşmənə (müxənnətə) hayıfdı.
Elə bu səbəbdən də ermənilər Şəkinin Layisqi kəndində
məskunlaşa bilməmiş, Səbətlidə və Göybulaq kəndlərində yerləşmişlər.
15
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Sonrakı dövrlərdə baş verən hadisələr göstərdi ki,
Molla Cümə nə qədər haqlı idi. Əgər ermənilər Layisqidə
yerləşsəydilər onları bu bölgədən çıxarmaq çox çətin
olacaqdı və bu gün həmin ərazilərə iddia edə bilərdilər”.
Diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Molla Cümənın
çoxsaylı şagirdləri və davamçıları olmuşdur. Təbliğatdan
kənarda qaldəqlarına görə onlar barədə məlumat vermək
bir qədər çətinlik törədir. Məndə bu barədə müəyyən
məlumatlar var və bu istiqamətdə tədqiqat işlərini davam
etdirirəm.
“Molla Cümə. İsmi Pünhan” adlı kitab Azərbaycan
Aşıqlar Birliyinin sədri, əməkdar elm xadimi, filologiya
üzrə elmlər doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı və
Molla Cümənın nəticəsi, filoloq Elman Əzizov tərəfindən
nəşrə hazırlanmışdır.
“İsmi Pünhan” kitabı böyük ustad Molla
Cümənin 160 illik yubileyi münasibətilə tərtib
edilmiş 160 şeirdən ibarət poetik ərməğandır.
Toplu Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin ustad sənətkara ehtiramının ifadəsi
kimi ərsəyə gəlmişdir.
Burada Molla Cümə sənətinin poetik ecazkarlığını əks etdirən aşıq şeiri şəkillərindən ibarət çeşidli örnəklər yer almışdır.
Kitabın ön sözünün
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müəllifi tarix elmlər doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi
üzvü, əməkdar elm xadimi Yaqub Mahmudov, redaktoru
Yeganə Məmmədovadır.
Yaqub müəllim bir tarixçi kimi mütəfəkkir şairimiz
Molla Cümənın həyatı ilə bağlı fikirlərini qələmə almışdır.
O da qeydlərində aşığın adının müxtəlif mənbələrdə
düzgün yazılmadığına münasibətini bildirmişdir.
Yaqub Mahmudov dəyərləndirmələrində tarixi məqamlara aydınlıq gətirərək Molla Cümənın bir istiqlal şairi
olduğunu əsaslandırmağa çalışmışdır. O qeyd edir ki,
tarixin müxtəlif dövrlərində 1805, 1813, 1828-ci illər ərəfəsində millətimizə qarşı soyqırımlar törədildiyi kimi, 19181920-ci illədə və 1930-cu illərə qədər Azərbaycan xalqı
müxtəlif formalarda soyqırımlara məruz qalmışdır. Tarixdə 31 mart ermənilər tərəfindən Azəbaycan xalqının soyqırıma məruz qalması, Quba məzarlığı buna sübutdur.
Molla Cümə da istiqlal şairi kimi çıxışlar etmiş, yadellilərə
qarşı mübarizə aparmışdır. O deyirdi:
Şəki şəhərimdir, Göynük mahalım,
Layisqi kəndinin binasıyam mən.
Bu da Göynük mahalının yadellilərə qarşı mübarizədə Şəki əhalisi ilə birgə mübarizə aparmaları, Layisqi
camaatının da bu birliyin içində birgə mübarizə aparmalarına işarədir. Bu mübarizə 1930-cu ilə qədər və daha
sonra da müxtəlif formalarda davam etmişdir.
Y.Mahmudov qeyd edir: “Bu gün öz istiqlalına
qovuşmuş Azərbaycanımızda istiqlal şəhidi Molla Cümənın qətlə yetirildiyi yerdə abidəsinin ucaldılması, onun ev
muzeyinin yaradılması, doğulduğu kəndin Cüməkənd
adlandırılması, mütəfəkkir şairimizin ruhuna qədirbilən
nəsillərin dərin ehtiram nümunəsi olardı....”.
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Kənd əhalisi Molla Cümənin ruhuna həmişə dualar
oxumuş, onun ədəbi yaradıcılığını böyük şövq ilə təbliğ
etmiş, bu gün də aşığın ideallarını yaşadırlar. Molla
Cümənın şeirləri, qoşmaları, dastanları, qəzəlləri təcnisləri bu gün də dillər əzbəridir.
Onu da etiraf edim ki, məhşur aşıq-şair, mütəfəkkir
Molla Cümənın yaradıcılığı barədə geniş tədqiqat işlərinin
başlanması məhz Azərbaycanımız öz istiqlalına, dövlət
müstəqilliyinə qovuşmasından sonra mümkün olmuşdur.
“İsmi Pünhan” kitabını hazırlayanlardan professor
Məhərrəm Qasımlı Molla Cümə yaradıcılığı barədə yazır:
“Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında həm ifaçılıq qabiliyyətinə, həm də yaradıcılıq keyfiyyətinə görə misilsiz rol
oynamış ustadlardan biri Molla Cümədır (1854-1920).
Onun şeirlərində özü və nəsil-nəcabəti barədə zəngin
bioqrafık bilgi vardır. Aşığın yeri-yurdu:
Mahalım Göynükdür, şəhərim Şəki,
Layisqi kəndinin binasıyam mən:
Əsli-kökü və kimliyi:
Binəm Layisqiyə düşübdür mehman,
Pədərim Salahdır, madərim Reyhan.
Vələdim Həsəndir, əxim Süleyman,
Familim - Molla Oruc ədnasıyam mən.
Molla Cümənın mənsub olduğu ailə ocağının dədəbabadan yazı-oxu ənənəsinə sahib olması onun nəslinin
“Mollaoruclu” adlanmasından da görünməkdədir. Ailə
ənənəsinə uyğun olaraq Cümə kiçik yaşlarından Şərq
üslubunda təlim-tərbiyə almış, ərəb-fars dillərini öyrənmiş, Quran və şəriəti, islam qayda-qanunlarını dərindən
mənimsəmişdir. O, heç bir zaman dini-ruhani vəzifə icra
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etməmişdir, sadəcə olaraq, savadlı və təhsilli olduğuna
görə el arasında “Molla Cümə” adıyla çağırılmış, şeirlərində də bu təxəllüsü işlətmişdir:
Oxuram, ustaddan almışam dərsi,
Oxumuşam ərəb, türkinən farsı.
Fikirim seyr edər ərşinən kürsi,
Dərin kitabların mənasıyam mən.
Molla Cümə ortabab güzəran keçirmiş, el-camaat
arasında nüfuz və xətir-hörmətə sahib olmuşdur. 1920-ci
il may ayının axırlarında “Sovet hakimiyyəti qurmaq” adı
altında Şəkidə əməliyyat aparan silahlı erməni-rus dəstələri bölgənin ziyalı və dini-ruhani xadimlərini, el-ulus
başçılarını aradan götürmüşlər. Onların arasında böyük
el sənətkarı Molla Cümə və onun həyat yoldaşı da
olmuşdur. Gecə ilə silahlı bolşeviklər tərəfindən evindən
aparılan Molla Cümə və arvadı güllələnmiş, meyitləri bir
neçə gün sonra kəndin kənarındakı Göynük yolunun
qırağında tapılmışdır. El-camaat onları elə orada da dəfn
etmişdir. Aşığın qəbri indi də Göynük yolunun qırağındadır. Göründüyü kimi, Molla Cümə istiqlal yolunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid olmuş aşıq-şairdir.
Aşığın poetik irsi zəngin və çoxşaxəlidir. Beş hecalıdan tutmuş on altı hecalıyadək elə bir aşıq şeir forması
yoxdur ki, Molla Cümə ondan istifadə etməsin. Özünəqədərki bəlli aşıq şeiri şəkillərindən əlavə o, bir çox yeni biçimlərdə şeirlər yaratmışdır. Onun gəraylı, qoşma, təcnis,
qəzəl, divani və müxəmməs kimi biçimlər üzərində apardığı yeniləşmələr klassik Şərq poetikasına məxsus fiqur
və qaydaların aşıq şeiri şəkillərinə tətbiq edilməsi nəticəsində baş vermişdir.
Söylənildiyinə görə, Molla Cümə ilk gənclik çağlarında bir qıza (deyilənə görə, bu, onun yanında dərs oxu19
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duğu mollanın qızıymış) vurulmuş, aralarında olan əhdpeymana görə onun adını dilə gətirməmişdir. Aşıq öz
şeirlərində sıx-sıx işlətdiyi, bəzən də şeirin başlanğıcında
müraciət - xitab yerində saxladığı “İsmi Pünhan” ifadəsi
ilə həmin qıza işarə edir. İsmi Pünhan gənc yaşlarında
qəflətən vəfat etmiş və bu hadisə Molla Cümənı dərindən
sarsıtmışdır. Onun İsmi Pünhan həsrəti sonsuz bir eşq
yanğısı və tale ağrısıdır:
İsmi Pünhan, həsrətindən ağlaram,
Fələk də yaşıma qan qatar indi.
Dərdimi cəm edib dəftər bağlaram,
Onun hesabına kim çatar indi...
Cümənın sirləri xalqa yayılmış,
Özü yuxusundan indi ayılmış.
Əzəlki eşqimiz heç eşq deyilmiş,
Təzədən ciyərim od tutar indi.
“İsmi Pünhan” silsiləsinə daxil olan şeirlər İsmi Pünhanın sağlığında vüsal soraqlayan həsrətli təsvir-tərənnümlər və könül pıçıltılarıdır:
Sən şöləsən, dörd yanında fanaram,
Bülbülünəm, gülşənindən kənaram.
Od tutuban hər məclisdə yanaram,
Dərdim qanan ya bir olar, ya iki.
İsmi Pünhanın dünyadan köçməsindən sonra Molla
Cümə şeiri demək olar ki, ovunmaq bilməyən sonsuz bir
kədər və nisgildir:
Bu yazıq Cümənın dönübdü baxtı,
Əsdi əcəl yeli, sərvimi yıxdı ...
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Cümə yaradıcılığı təkcə şəkil-biçim əlvanlığı ilə deyil, həm də mövzu əhatəsinin genişliyi ilə diqqəti çəkir.
Lirik-aşiqanə, gözəlləmə səciyyəli şeirlərindən başqa
onun poeziyasında fəlsəfı-didaktik və dini ruhlu poetik
örnəklər də geniş yer tutur.
Molla Cüma dünyanı düşünən, insanlığın qayğıları
ilə yaşayan, həyata, ətraf çevrəyə müdrik nəzərlərlə yanaşan el sənətkarıdır. Onun gəlimli-gedimli dünyanın
olub-olacaqlarına verdiyi poetik dəyərləndirmələr, zamanın gərdişi ilə bağlı dilə gətirdiyi öyüd-örnəklər, həssas
həyati müşahidələr əsasında söylədiyi müdrik kəlamlar öz
dərin hikmətinə və sərrast ifadəsinə görə el yaddaşına
hopa bilmişdir:
Sığıngınan yaradana, bəndəyə dad eyləmə,
Dostların könlün yaxıb, düşməni şad eyləmə.
Havadar ol yıxılmasın, evin bərbad eyləmə,
Öz yurdundan özgə yerə köçmə, peşman olarsan.
Molla Cümə Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı tarixinə
yenilikçi aşıq-şair kimi daxil olmuşdur. Onun aşıq şeiri
şəkilləri üzərində apardığı yeniləşmə-təkmilləşmələr həm
çağdaşı olan sənətkarlar, həm də sonrakı dövr saz-söz
ustadları tərəfindən rəğbətlə qarşılanaraq davam etdirilmişdir. Böyük sənətkarın poetik irsinin əsas hissəsi indi
də aşıqların söz-havacat repertuarında öz fəallığını qoruyub saxlamaqdadır.
Molla Cümənin mindən artıq şeiri və bir neçə
dastanı indiyə qədər tam bir külliyyat hallında nəşr olunmayıb. Ona borcumuz çoxdur. Böyük ustadın nəhəng irsinin tam olaraq toplanması və əsərlərinin ona, onun sənətinə layiq şəkildə nəşr olunması istiqamətində sistemli işlər aparılmalıdır. Professor Paşa Əfəndiyev, Mövlud Yarəhmədov və əslən Şəkidən olan qeyrətkeş ziyalı Şərif
21

NOVRUZ BƏKİROV

İdrisovun bu yoldakı dəyərli xidmətlərini qədirşünaslıqla
qiymətləndiririk. Qarşıda isə görməli xeyli iş var”.
Professor Məhərrəm Qasımlı qeydlərində Molla
Cümənın poetik irsinin tam nəşr edilmədiyini və tədqiqatçılar üçün hələ qarşıda xeyli iş olduğunu vurğulamışdır.
İnanıram ki, xalq yaradıcılığını və aşıq sənətini
araşdıranlar bu sahədə yeni-yeni tədqiqtları ilə Molla
Cümə irsini tam, dolğun tədqiq edərək qədirbilən xalqımıza çatdırmağı bacaracaqlar.
Molla Cümənın “İsmi Pünhan” kitabını nəşrə hazırlayanlardan Elman Əzizovun da aşığın həyatı, yaradıcılığı və ustad şairin ömrünün son günləri ilə bağlı maraqlı fikirləri mövcuddur. O fikirlərində bildirir ki, həyatı
dərk edən vaxtdan həmişə bizə aşıqlar, şairlər, yazıçılar,
tanınmış elm adamları və müxtəlif vəzifə sahibləri gələr,
babam Molla Cümə, əsasən onun əlyazmaları ilə daha
çox maraqlanırdılar.

***
Molla Cümənın əsərləri və dastanlarını oxuyarkən
onun nə qədər müdrik bir insan, dövrünün ziyalısı və həmin ərazidə yaşayan müxtəlif xalqlar arasında dostluq və
mehribanlıq ruhunun formalaşmasındakı fəaliyyətinin
şahidi oluruq.
Məsələn, “Cəlali Məhəmməd və Tavat xanımın
nağılı” dastanı Azərbaycan – gürcü xalqlarının mehriban
qonşuluğunun, səmimi dostluğunun bariz nümunəsi kimi
də diqqəti cəlb edir.
Dastanda Cəlali Məhəmmədlə Tavat xanımın poetik
dialoqu yüksək peşəkarlıqla qələmə alınmış, dövrün danışıq dil xüsusiyyətləri, etik və estetik normalar gözlənilmişdir.
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Cəlali Məhəmməd:
Gözəl, dur gəl, qapını aç,
Tanı, sənin yarın mənəm.
Eylə bu dərdimə əlac,
Tanı, sənin yarın mənəm.
Tavat xanım:
Yüz il bu qapıda dursan,
Açmaram, qapı açmaram.
Mügcan ox sinəmə vursan,
Açmaram, qapı açmaram.
Cəlali Məhəmməd:
Eşqin oduna yanmışam,
Dost-düşmanı tanımışam.
Soyuq küləkdən donmuşam,
Tanı, sənin yarın mənəm.
Tavat xanım:
Eşqin oduna yanarsan,
Gah ağlar, gah utanarsan,
Burda durma, usanarsan,
Açmaram, qapı açmaram.
Cəlali Məhəmməd:
Cəlali Məhəmmədin göz yaşı,
Sevdiyimin qara qaşı.
Ağrıtma, amandı başı,
Tanı, sənin yarın mənəm.
Tavat xanım:
Tavat düşüb qara gündə,
Olmaz sənə çarə məndə.
Eldə adım bil şərməndə,
Açmaram, qapı açmaram.
23
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Qərəz qız qapını açmadı. Dedi:
- Paltarları pəncərədən tulla geyinim.
Cəlali Məhəmmədin çarəsi kəsildi. Paltarları, yarağı
pəncərədən içəri atdı. Qız paltarları geyindi, qılınc, tüfəng və qatarı qurşandı, qapını açdı, atın belinə sıçradı...”
Dastanın kitaba daxil edilən geniş variantı böyük
sənətkarın bu sahədə də uğurlu, mükəmməl yaradıcılığı
haqqında oxucuda geniş təsəvvürlər yaradır (Dastan tam
həcmdə kitabda yer almışdır).
Ümumiyyətlə, Molla Cümə yaradıcılığına nəzər salarkən burada ənənəvi Azərbaycan turkcəsinin yer aldığının şahidi oluruq. Deməli, Molla Cümə ənənəvi Azərbaycan türkcəsində yazıb–yaradan şairlərimizdən olmuşdur. O, yazdığı şeirlərini xalq arasında, el şənliklərində
şəxsən özü tərəfindən aşıq kimi ifa etməklə bölgədə həm
musəlmançılığın, həm türkçülüyün yayılmasında mühüm
rol oynamışdır.
Bildiyimiz kimi şimal-qərb bölgəsində çox sayda etnik qruplar yaşayırlar. Onlardan: ləzgi, dargin, lahıç, tabasaran, avar, lak, gürcü və başqalarını göstərmək olar.
Təbii ki, onlar dövrünün nüfuzlu aşıqlarından olan Molla
Cümənın şeirlərini ifa etməyə çalışmışlar.
Bölgədə yaşayan hər bir xalq Molla Cümənın ifasında eşitdikləri sözləri öz dillərində başa düşdükləri kimi
qələmə almışdır. Beləliklə də Molla Cümənın sözləri bir
çox halllarda təhrif olunmuş formada yazıya alınmışdır.
Molla Cümə yaradıcılığının əhatə dairəsi ən çox
şimal-qərbi Azərbaycan və şərqi Gürcüstan ərazilərinə
təsadüf edir. Bu ərazilərdə bir çox gürcu aşıqları Molla
Cümə ilə həm dostluq etmiş, həm də birgə məclislər
aparmışlar. Belə aşıqlardan Qax rayonu Meşəbaş kəndindən olan Konstantin Muradxanaşvili, Zakar (Zaxariyya
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Qvaramadze), Zaxariyya Melidze (aşıq Müşkül), Aşıq
Ruhani (Losab Beridze), Aşıq Qaragöz (Niko Beridze),
Aşıq Şivxa (Luka Beridze), Dimitri Muradxanaşvili,
Allahverdi Muradxanaşvili, Bəsaryon Kuzibaşvili, Solomon Poladaşvili, Vaxtan Kuzibaşvili, Rəcəb İnsaridze kimi
aşıqları göstərmək olar. Bəzi gürcü aşıqları göründüyü
kimi özlərinə təxəllüs də götürmüşlər.
Adları çəkilən bu və ya digər aşıqlar bir çox hallarda azərbaycanlı aşıqların dilindən eşitdiklərini öz dillərində dəftərə köçürürdülər. Təbii ki, belə əlyazmalar zamanı
bizim şairlərin, aşıqların sözləri təhrif olunurdu. Əlimizdə
olan belə dəftərlərdən biri də Konstantin Muradxanaşviliyə məxsusdur. Bu dəftərdə Molla Cümənin dilindən eşitdiklərini gənc ifaçı aşıq Konstantin Muradxanaşvili
qələmə almışdır.
Konstantin Muradxanaşvilinin nəvəsi Merab Muradxanaşvili ilə söhbət zamanı o da qeyd etdi ki, bölgədə
olan o vaxtki gürcü aşıqları əsasən Molla Cümənın şeirlərini öz dəftərlərinə köçürür, sonra da el şənliklərində bu
sözləri ifa edirdilər. Yerli aşıqlar adətən ifaçı aşıqlar olurdular. Molla Cümə isə çox istedadlı, mükəmməl mədrəsə
təhsili almış bir aşıq-şair idi. Molla Cümə şeirlər qoşar,
ifaçı aşıqlar isə el şənliklərində oxuyardılar.
Molla Cümənın əlyazmalarının axtarışı zamanı Şəki
və Qax rayonlarında cox sayda fərdi ekspedisiyada bir
çox kəndlərdə olmuşam. Mənə Qax rayonunun Meşəbaş
kəndində gürcü aşıqları Konstantin və Allahverdi Muradxanaşvililərin olduqlarını söylədilər. Mənə bu məlumatları
Qax şəhəri sakini Sahib Məmmədov çatdırmışdır. Mən
dərhal onunla Meşəbaş kəndinə yollandım və məsələyə
aydınlıq gətirmək qərarına gəldim. Araşdırma zamanı
Konstantin və Allahverdi Muradxanaşvililərin dünyalarını
dəyişdirdikləri müəyyən olundu. Meşəbaş kəndinnin sa25
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kini Ramaz adlı dostumdan Allahverdinin onların qohumları olduğunu öyrəndim. Ramazla o, böyük məmnuniyyətlə məni hər iki aşıq barədə məlumatlandırdılar.
Ramaz Konstantinin Molla Cümənin dostu, Allahverdinin
isə Molla Cümənin oğlu olduğunu bildirdilər. Hazırda isə
hər ikisinin dünyasını dəyişdiklərini təəssüf hissi ilə qeyd
etdilər. Ancaq aşıq Allahverdinin uşaqları olduğu və onların evlərinin hələ də salamat olduğunu söyləyir. Mən
Ramazdan aşıq Allahverdinin uşaqları ilə məni tanış
etməsini xahiş etdim. O da məmnuniyyətlə məni Gürcü
aşığı Konstantinin oğlu aşıq Allahverdinin uşaqları ilə
tanış etdi.
Beləliklə, mənim bu ailə ilə tanışlığım başladı. Aşıq
Allahverdinin oğulları Mişa və Merabla tanış oldum. Beləcə Molla Cümə ilə bağlı bu günə kimi ədəbiyyatımıza
məlum olmayan məlumatları toplamağa başladım.
Mişa və Merabla söhbət zamanı onlarda babaları
aşıq Konstantin və Aşıq Allahverdi tərəfindən Molla Cümənin sözlərinə gürcü dilində yazılmış əlyazma dəftəri
olduğunu öyrəndim.
Adı çəkilən Meşəbaş kəndinə səfərlərimdən birində
Molla Cümənin Konstantinlə yaş fərqlərinin çox olmasına
baxmayaraq Konstantinin istedadlı və çalışqan birisi olduğuna, hər iki dildə sazla mükəmməl çalıb oxuduğuna görə
öz sazlarından birini Aşıq Konstantinə bağışladığını öyrəndim. Mən onlarla əlyazmanın tərəfimdən araşdırılacağı və sazın isə Molla Cümənın ev muzeyinə təhvil verilməsi ilə bağlı söhbətlər apardım.
Adıgedən əlyazma dəftərin geniş formada araşdırılmış variantı bu kitabda oxuculara təqdim olunur.
Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, dəftərdə
olan 38 (otuz səkkiz) şeirdən hamısı yox, cəmisi 13 (on
üç) şeir məhz Molla Cüməya aiddir. Mişa və Merab şeir26
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lərin hamısının Molla Cümənin olduğunu qeyd edirdilər.
Təbii ki, el şənliklərində və digər tədbirlərdə göründüyü
kimi Molla Cümə digər aşıq dostlarının da repertuarlarına
müraciət etmişdir. Tərəfimdən aparılan araşdırma zamanı
əlyazma dəftərdə 38 (otuz səkkiz) şeirin olduğu müəyyən
olunmuşdur. Onlardan:
- Molla Cüməyə məxsus - 13 (on üç) şeir;
- Aşıq Ələsgər
- 1 (bir) şeir:
- Aşıq Talıb
- 1 (bir) şeir:
- Aşıq Əlixan
- 2 (iki) şeir;
- Aşıq Mirzə
- 1 (bir) şeir;
- Aşıq Rəcəb
- 4 (dörd) şeir;
- Aşıq Məmməd - 1 (bir) şeir;
- Aşıq Alı
- 1 (bir) şeir;
- Aşıq Qızyetər
- 1 (bir) şeir;
- Aşıq Şirinoğlu
- 1 (bir) şeir;
- Aşıq Məhəmməd - 1 (bir) şeir;
- Aşıq Məmmədəli - 1 (bir) şeir;
- Aşıq Abdulla
- 1 (bir) şeir;
- Aşıq Qurban
- 1 (bir) şeir;
- Dastanlardan parçalar - 5 (beş) şeir;
- Naməlum şeirlər – 3 (üç) şeir.
Siyahıdan göründüyü kimi Molla Cümə bölgədə
olan digər xalqlar arasında, xüsusilə də inqloylar arasında
təkcə özünün yox, zəngin repertuara malik digər Azərbaycan aşıqlarının sözlərinə yazılmış şeirlərini də yaymışdır.
Bundan əlavə fərdi ekspedisiyaların birində mən
Meşəbaş kəndinə Molla Cümənin nəticəsi Elman Əzizovla səfər etdim. Səfər zamanı Molla Cümənin Konstantin
gildə qaldığı və onunla çox yaxından dostluq etdiyi məlum oldu. Molla Cümə Konstantinin aşıqlıq sənətinə meylini nəzərə alaraq qabiliyyətli, bacarıqlı birisi olduğuna
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görə ona xüsusilə hörmət edərdi. Konstantinin Azərbaycan və gürcü dillərində saz havası altında Azərbaycan
aşıqlarının şeirlərini el şənliklərində xalq arasında məharətlə ifa edərək yaydığına görə 1916-cı ildə öz sazını ona
bağışlamışdır. Konstantinin nəvələri Mişa və Merab da
Molla Cümənin sazı babaları Konstantinə 1916-cı ildə
bağışladığını təsdiqlədilər. Mən böyük maraqla həmin sazı görmək istəyimi Mişaya bildirdim. Mişa qardaşı Merabı
çağırdı, bizimlə tanış etdi. Merab atasının adını qoyduğu
oğlu Allahverdiyə sazı gətirməyi tapşırdı. (Allhverdi Konstantinin nəticəsi olur). Allahverdi sazı gətirdi. Sazın aşıqları və telləri qırılmış vəziyyətdə idi. Sazın bərpaya cox
ciddi ehtiyacı var idi. Mən Mişa və Verabın razılığı ilə
Molla Cümənin sazını mütləq bərpa (restovrasiya) edəcəyimi bildirdim. Onlar razılaşdılar. Təmirdən sonra sazın
Molla Cümənin ev muzeyinə təqdim olunacağı, Allahverdiyə isə digər yeni bir saz hədiyyə edəcəyimi bildirdim.
Beləliklə, gürcü dilində gürcü aşığı Konstantinin
Molla Cümənin dilindən eşitdiyi əlyazma dəftəri və Konstantinə hədiyyə edilmiş sazı barədə məlumatlar aşkarlanmış oldu. Bütün bunlarla bağlı geniş məlumat bu kitabda yer almışdır.
Həmin sazın isə çox ciddi bərpaya ehtiyacı olduğuna görə bərpa edilməsi üçün usta Aşıq Murada təqdim etdim. Aşıq Murad sevə-sevə sazı təmir edir. Ağsaqqal
aşıq saza baxan kimi onun yaşının 100-dən çox olduğunu qeyd etdi. Mən onun düz dediyini və sazın bu gün 102
yaşı, bəlkə də daha çox olduğunu söylədim. Sazın isə Molla
Cüməyə məxsus olduğunu Aşıq Murada bildirdim. Bunu
bilən aşıq Murad daha çox sevindi və sevincini gizlədə
bilmədi və dedi: Axı mən sizə dedim ki, bu adi saz deyil,
bu sazın 100-dən çox yaşə var. Burada nə isə bir sirr var.
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Mən bu sazı Qarayazı sazına oxşadıram. O vaxt Qarayazıda belə saz düzəldərdilər.
Bundan sonra Aşıq Murad bu sazın bərpasına
xüsusi diqqətlə yanaşmış və sazın originallığını saxlamaqla çox səliqəli bərpa etmişdir.
Kitabın sonuncu bölməsində Konstantin Muradxanaşvili tərəfindən Molla Cümənin dilindən qələmə alınmış
şeirləri (əlyazma forması) və Azərbaycan dilinə tərcümə
edilmiş variantı oxuculara təqdim olunur. Nə qədər dəqiq
tərcümə etməyə çalışsaq da yenə də aşığın sözlərinin
təhrif olunmasının şahidi oluruq.
Məsələn:
“Deyə-deyə” şeirinin gürcü aşığı Konstantin Muradxanaşvili tərəfindən əlimizdəki dəftərdə yazılan 17-ci
şeir variantı Paşa Əfəndiyevin tırtibçisi olduğu “Molla
Cümə. Əsərləri”. kitabında çap olunan variantı ilə fərqliliyi ilk baxışda gözə çarpır. Gürcü dilindəki variantda bəzən original şeirin müəyyən qədər təhrif olunmuş formasına rast gəlinir, hətta bəzi yerlərdə ifaçı aşıqlar Molla
Cümənin adını öz adları ilə belə dəyişərək həm ifa etmişlər, həm də yazmışlar. Bir neçə belə faktı misal gətirməklə biz deyilənlərin doğruluğunu təsdiqləyə bilərik.
Məsələn: Gürcü dilindən tərcümədə “Deyə-deyə”
şeirinin - 1-ci bəndində 1-ci misra -“Layisqidən çıxdım qara piyadə” kimi yazılmışdır, kitabda -“Layisqidən çıxdım
oldum piyada” – kimi ifadə olunur:
Gürcü dilində:
“Yaşmaqlanıb durdum abır-həyada,
Xoş gəldin demədin, mən deyə-deyə”,
Kitabda:
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“Yaşmaxlanıb döndüm ahu səyyada,
Xoş gəldin etmədin “mən” deyə-deyə”.
Gürcü dilində:
“Sinədən deyirsən, özüm kənaram,
Hiyləbazsan sirlərini qanaram”.
Kitabda:
Deyirdin bəs səni doğru sanıram,
Hiyləbazsan, sirlərini qanıram.
Hər iki varianta baxarkən Molla Cümənin sözlərinin
gürcücə təhrif olunmuş formasına rast gəlirik. Ancaq buna baxmayaraq məntiq etibarilə şeirin əsl məzmunu ifaçı
aşıqlar tərəfindən gözlənilmişdir.
Aşığın başqa bir şeirinə nəzər yetirək:
Bəhs olunan kitabda “Öləndən sonra” şeirinin 1-ci
bəndin 3, 4-cü misraları aşağıdakı kimi verilmişdir:
Şirin canım eşq oduna yaxıbdı
Dönübən üzümə güləndən sonra.
Gürcü dilində:
Şirin canım əsə-əsə qalıbdır,
Dönüb an izimə girəndən sonra.
Yaxud şeirin 2-ci bəndinə nəzər salsaq orada da
gürcü dilində şeirin aşıqlar tərəfindən təhrif olunmuş
mətninin şahidi oluruq:
Kitab variantı:
Nə üçün yadlarla həbib olmusan,
Evimi yıxmağa səbəb olmusan,
Eşitmişəm təzə təbib olmusan,
Məni bu dərdlərə salandan sonra.
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Gürcü dilində
Yadlar üçün niyə həbib olmusan,
Evimi yıxmağa səbəb olmusan.
Eşitdim təzədən təbib olmusan,
Məni bu təhərə salandan sonra.
Şeirin 3-cü bəndinin 3, 4-cü misralarını misal gətirsək mənanın eyni yazılışın müxtəlifliyini görərik:
Gürcü dilində:
Axtarsan, tapmazsan əli çıraqlı,
Ağlarsan Cüməla öləndən sonra.
Kitabda:
Axtarıb tapmasan əli çıraqlı,
Ağlarsan Cüməya öləndən sonra.
Şeirin təhlilindən göründüyü kimi hər iki variantda
şeirin məntiq, məzmun və mənası saxlanılmışdır. Buna
baxmayaraq gürcü dilində şeirin yazılışının bir qədər təhrif olunduğu görünür.
Molla Cümənin “Ağlayanda” şeirinə nəzər yetirsək
burada da Ajhgzərbaycan dilində çap olunmuş variantla,
həmin şeirin gürcü aşıqları tərəfindən ifa edilmiş variantlarındakı təhrif olunmuş formaları görə bilərik.
Məsələn:
Şeirin gürcü aşıqları tərəfindən ifasının Azərbaycan
dilinə tərcümə edilmiş əlyazma variantında (22-ci şeir):
Biqafıl vuruldum, yandım, ağladım,
Düşgün oldu halım sən ağlayanda.
Elə bil ki, ürəyimi dağladın,
İtirdim ağlımı sən ağlayanda.
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Mənim üçün eyibdir, sən etmə aman,
Günlərimiz gəldi yaman, vay – aman,
Gəlmişəm Yevlaxdan, gedəm şadiman,
Mən necə şad olum sən ağlayanda?
Paşa Əfəndiyevin tərtibindəki variantda:
Beyqəfil qovrulub məlul ağladın,
Müşkül oldu halım sən ağlayanda.
Elə bil ağladın canım dağladın,
İtirdim kamalım sən ağlayanda.
Ayıb yoxdur sənə çəkəndə aman,
Qardaşın həsrəti yamandır, yaman,
Gəlmişdim yaylağı gəzim şaduman,
Mən necə şad olum sən ağlayanda?
Sözlərin təhrif olunmasının əsas səbəbləri isə aşağıda geniş formada izah edilmişdir.
“Dilbər” şeirinin müqayisəli təhlilinə nəzər salsaq
burada tamamilə fərqlilik görərik.
Paşa Əfəndiyevin tərtib etdiyi kitabdakı şeirin 1-ci
bəndində deyilir:
Eşq əhlinin qarşısına
Sığallanıb çıxan dilbər.
Maral kimi ovçusuna,
Çevrilibən baxan dilbər.
Gürcü dilindən tərcümə edilmiş əlyazma variantında: (47-ci şeir):
Səhər durub can almağa, ....
Güllü-güllü bağda gəzən dilbər,
Dərib, dərib budaq altdan,
Tər bənövşə düzən dilbər.
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Əgər şeirin 2-ci bəndinə nəzər salsaq eyni qayda ilə
görərik ki, müəyyən fərqlilik var. Bu da ifaçı aşıqların şeiri
yaddaşlarında qalan formada öz dil xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırıb yazmaları ilə izah olunur.
“Dilbər” şeirinin 2-ci bəndi:
Aşiqini yox eyləyib,
Yaddan aşna çox eyləyib,
Kirpiklərin ox eyləyib,
Bağrımıza çaxan dilbər.
Gürcü aşığı Konstantin Muradxanaşvilinin yazdığı
variant:
Bülbülü güldən eylərsən,
Gedəni yoldan edirsən,
Güllü bağda gəzən gözəl.
Tər bənövşə düzən dilbər.
Molla Cümənin “Yerisin” şeirinin çap olunmuş variantı ilə gürcü dilndən tərcümə edilmiş variantını müqayisə edərkən çox ciddi təhrif olunmuş formaya rast gəlinir.
Məsələn:
Azərbaycan dilində çap olunmuş variantda 1-ci
bəndin 1, 2-ci misraları
İsmi Pünhan, könlüm vərəm bağladı,
Bir ixtilat eylə, dillər yerisin.
Gürcü dilindən tərcümə olunan əlyazma variantında (38-ci şeir):
İsmin Pünhan, könlüm irin bağladı,
Bir ixtilat etdilər yarısı.
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Çap olunmuş variantda:
Beyqəfıldən xar düşməsin arayə,
Bülbülün dəstində güllər yerisin.
Gürcü dilindən tərcümə olunan əlyazma variantında:
Nəgahıyla xərc düşməsin araya,
Bülbül bilər, dastan qurar yarısı.
Molla Cümənin şeirlərinin gürcü dilinə tərcüməsindən görünür ki, şeirlər qeyri profesional tərcümə olunub.
Yəni, Molla Cüməsevər aşıqlar onu məclis və tədbirlərdə
dinləyərkən şifahi dildən eşitdikləri və başa düşdükləri
tərzdə onun sözlərini qələmə almışlar. Belə faktlar isə el
arasında gürcü dilli əhalinin azərbaycan türkcəsinə meylini ifadə edir. Eyni zamanda Molla Cümənın bölgədə türkçülüyün yayılması və xristianlığın qarşısının alınmasına
yönəlmiş fəaliyyəti də buna təsirini göstərmişdir. Onun
müxtəlif mənbələrdə çap olunmuş əsərləri ilə yaxından
tanış olarkən biz bir daha bunların şahidi oluruq.
Bundan əlavə qeyd edim ki, gürcü aşıqlar Molla
Cümənin sözlərinə yazılmış şeirləri məclislərdə ifa edərkən qafiyədəki hecalar “iki” hecalıdırsa “Cümə” adının
əvəzinə öz adlarını, “dörd” hecalıdırsa “Molla Cümə” yerinə özlərinin adlarını yazaraq oxuyurdular. Bu da onların
Molla Cüməya olan sevgisindən irəli gələn bir əlamətdir.
Məsələn:
Əlyazmadakı 43-cü şeir:
Bu fağıra belə sitəm yamandı,
Sözlərimə bir qulaq as, amandı,
Bir öpüş də mən Zakara (Cüməyə) tamamdı,
Bir öpüşə satma məni, yaxın gəl!.
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Yaxud:
Ahu-zarım, meyvələrin bir dəstə,
Asılı görmüşəm qəfəsin üstə.
Dərdindən ölmüşəm, zar-inci bəstə,
Mən Zakarı (Cüməni) dərdə salan bəxtəvər.
Göründüyü kimi şeir Molla Cümənindır. Ancaq
Zakar adlı aşıq ona olan məhəbbətindən şeirdə Cümənin
əvəzinə öz adını yazaraq şeiri öz adı ilə ifa etmişdir.
Digər bir şeirdə Aşıq Allahverdi öz adını yazaraq
Molla Cümənin şeirini belə ifa etmişdir:
Allahverdi deyər: Saz dəstimdə,
Bülbül qonar gül üstünə,
Pərvanə tək şam üstundə,
Alışıb, yanan sevgilim.
Bu kimi faktları çox sadalamaq olar. Mənə elə gəlir
ki, diqqətli oxucu Molla Cümə yaradıcılığı və ədəbi irsi ilə
yaxından tanış olarkən belə məqamları özləri heç bir izah
olmadan görə biləcəklər.
Gürcü aşığı Konstantin Muradxanaşvilinin Molla
Cüməyə aid olan əlyazmasının tapılması ilə əlaqədar
apardığım araşdırma zamanı aşığa aid bir sıra digər
tapıntılara da rast gəldim. Onlardan biri və ən dəyərlisi
Molla Cümənin Konstantinə olan sevgisindən 1916-cı ildə
öz sazını ona bağışlaması faktıdır.
Əlavə olaraq qeyd edim ki, bölgədə yaşayan gürcü
əsilli hesab edilən yerli əhali ilə (əslində isə bu əhali
qədim Alban etnoslarından birinin varisi olan ingiloylardır.
Bu barədə kitabda ayrıca tarixi araşdırma faktları yer
almışdır), eləcə də bilavasitə aşıq Konstantinin nəvələri
Mişa və Merabla söhbət zamanı onlar yerli aşıqların yazar aşıq yox, daha çox ifaçı aşıqlar olduğunu söylədilər.
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Onlar qeyd edirdilər ki, gürcü aşıqlar Azərbaycan türkcəsini Molla Cümə kimi düzgün və mükəmməl bilməzdilər.
Ona görə də Molla Cümənin qoşmaları mükəmməl
alınırdı. Məhz buna görə də gürcü dilli yerli aşıqlardan hər
biri öz repertuarlarında Molla Cümə yaradıcılığına müraciət edir, ondan məharətlə bəhrələnirdilər. Onlar belə
aşıqlardan bir neçəsinin adını belə asanlıqla çəkdilər.
Onlardan:
- Aşıq Konstantin Muradxanaşvili (1989);
- Aşıq Ruhani (Loseb Beridze);
- Aşıq Qaragöz (Niko Beridze);
- Aşıq Şivxa (Luka Beridze);
- Kuzibaşvili Basoryon;
- Poladaşvili Solomon;
- Kuzibaşvili Vaxtan;
- Rəcəb İnsaridze;
- Zakar (Zaxaryya Melikidze)
- Allahverdi Muradxanaşvili.
Molla Cümə “Aşıqlıq” şeirində isə öz el obasına
bağlılığı, dünya xalqlarına olan isti münasibəti, insanlığa
olan sevgisini bənzərsiz, obrazlı bir formada ifadə etmişdir.
Molla Cümə elində insanlar həmişə vətənpərvərliyə
yüksək qiymət vermiş, el-obalarını yadellilərdən şərəflə
qorumuşlar. Bu yerlərdə Azərbaycanımızın mədəniyyətinə həmişə yüksək qiymət verilmiş, dilimiz, dinimiz, adətənənələrimiz nəsildən-nəsilə ötürülmüşdür. Bu gün də bu
ərazilərdə qədimilik qorunub saxlanılır və əcdadlarımızın
ruhu hiss olunur. Bu sahədə orta məktəb müəllimləri və
kəndimizin ziyalılarının xüsusi əməyi və rolu vardır.
Mənim yadımdadır hələ məktəb illərində yüksək
vətənpərvərlik ruhunda formalaşmağımızda çox təcrübəli
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müəllimlər bizə dərs deyirdilər. Yeni bir nəslin məhz yüksək vətənpərvərlik ruhunda formalaşmasında və düzgün
istiqamət verdiklərinə görə biz həmişə onlara borcluyuq
və hər birinə minnətdarlığımızı bildiririk. Belə müəllimlərdən biri də Molla Cümənın nəvəsi Mövlüd müəllim idi
və o bizə coğrafiyadan dərs deyirdi. Mövlud müəllim bizə
həmişə maraqlı söhbətlər edər, vətənpərvərlik ruhu, milli
düşüncə aşılıyrdı. Bizimlə eyni dövrdə oxuyan gənclərin
demək olar ki, hamısı vətənpərvərlik ruhunda böyümüş,
torpağını, millətini dərin məhəbbətlə sevmişdir. Çünki,
bizim atalarımız 1941-1945-ci illər Böyük Vətən Müharibəsinin iştirakçıları idilər və istər-istəməz ümumi psixologiya, tərbiyə işi dövrünün çox ağır sınaqlarından çıxmış
insanların çiyninə düşürdü. Həmin dövrün insanları öz
məqsədlərinə nail olmuş, düzgün, dürüst, tərbiyəli və
intizamlı insanlar yetişdirmişlər.
Atam Kamal kişi də 1937-ci ildə əsgər gedib, 19391940-cı illərdə SSRİ - Fin və SSRİ ilə Qərb cəbhəsində
gedən döyüşlərin iştrakçısı olub. Bundan sonra o, 19411945-ci illər SSRİ – Almaniya və SSRİ – Yaponiya arasında gedən qanlı müharibələrdə də fəal iştrak etmişdir.
Mənim hərbiçi peşəsini seçməyimdə şübhəsiz ki, atamın
vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət hissi aşılayan söhbətlərinin də böyük təsiri olmuşdur. Məhz elə buna görə də
keçmiş SSRİ adlanan nəhəng bir dövlətin paytaxtı
Moskvada yerləşən hərbi məktəblərdən birində təhsil
almağa üstünlük vermişdim.
Hazırda Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbində “Politologiya” fənnindən dərs deyirəm. Eyni
zamanda, elmi-ədəbi yaradıcılıq sahəsində də fəaliyyətimi yətimi davam etdirirəm.
Hələ uşaq yaşlarından həmyerlim Molla Cümənin
bədii yaradıcılığı ilə ciddi maraqlanmışam. Sonralar Molla
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Cümə yaradıcılığının tədqiqatçısı kimi, folklorşünas Hənəfi Zeynallının araşdırmalarını oxuduqca məlumatlarım
daha da zənginləşmişdi.
Milli folklorumuzun görkəmli tədqiqatçısı Hümmət
Əlizadənin ikicildlik aşıqlar kitablarından (1935-1937-ci
illər) Molla Cümə barədə daha geniş və yeni məlumatlar
əldə etməyə nail oldum.
Molla Cümənin tədqiqatçılarından filologiya elmləri
doktoru, professor Paşa Əfəndiyevin topladığı və nəşr
etdirdiyi Molla Cümənin külliyatını misal göstərmək istəyirəm. O, bu tərtib işi ilə demək olar ki, Molla Cümənın
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və folklorumuz sahəsində ədəbi abidəsini ucaltmışdır, Molla Cümənin əsərlərinin zənginliyini, bütövlüyünü təqdim edə bilmişdir. Belə
sanballı tədqiqat işləri ilə biz hamımız fəxr edirik.
Haqqında çoxlu əsərlərin yazılmasına baxmayaraq,
Molla Cümə yaradıcılığının zənginliyi, onun daha geniş
formada tədqiqini və yeni-yeni kitabların yazılmasını zəruri edir.
Mən də Molla Cümə ilə bağlı müəyyən araşdırmalar
aparmağı və onun yeni şeirlərini özündə əks etdirən bir
kitabın yazılmasını qarşıma məqsəd qoydum. Bununla
böyük sənətkarın ruhuna hörmət əlaməti olaraq müsbət
bir iş görmüş olacağımı düşündüm.
İlk növbədə araşdırdığım tarixi yazılarda, həm də
region əhalisinin tanınmış şəxsləri ilə aparılmış söhbətlərdən belə məlum oldu ki, Molla Cümə yalnız Şəki qəzasında deyl, eyni zamanda Gəncə, Qax, Zaqatala, Balakən, Laqadexi, Koxeti, Tiflis və digər şəhərlərə, bölgələrə
də tez-tez səfər etmiş, o məkanlarda yaşayıb-yaratmışdır.
Molla Cümə yaradıcılığında tolerant dünyagörüş,
multikultural (çoxmədəniyyətli, müxtəlifmədəniyyətli) də-
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yərlər Azərbaycanın ictimai-sosial mühitindən qaynaqlanmışdır.
“Multikulturalizm” bizim dilimizə Avropadan yeni
inteqrasiya olunmuş bir məfhum olsa da, buna baxmayaraq ta qədim dövrlərdən etibarən qədim Alban ərazisində onlarla müxtəlif etnik qrup birgə dostluq, qardaşlıq,
qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamışlar. Deməli, eramızın əvvələrindən başlayaraq Azərbaycanda multikultural
dəyərlər mövcud imiş və bu gün ən yüksək səviyyəsinə
çatmaqla bütün dünyaya bir örnək olmaqdadır.
İllər ərzində formalaşmış bu ideologiya dövlət tərəfindən yüksək dəstək qazanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2016-cı ili Azərbaycanda “multikulturalizm” ili elan etməsi buna bariz
nümunədir.
Multikultural dəyərlər təkcə Azərbaycan daxilində
deyil, eyni zamanda Qafqaz bölgəsində digər xalqlara
qarşı olan münasibətlərdə də özünü göstərir. Bu mənada
Azərbaycan-gürcü xalqları arasında tarixi əlaqələr, mehriban qonşuluq və dostluq münasibətləri, birgə yaşamaq
ənənələri tarixən mövcud olmuş və indi də davam
etməkdədir.
Məhz müxtəlif etnik və dini qrupların birgə məskunlaşdığı Azərbaycanın şimal-qərb zonasında yaşaması
aşıq Molla Cümənin yaradıcılığına öz təsirini göstərmiş
və şeirlərinin müxtəlif mövzuları əhatə etməsinə səbəb
olmuşdur. Başqa sözlə, aşıq Molla Cümə yaradıcılığının
təhlili zamanı bir daha onun yaşadığı dövrdə və ərazidə
qeyd etdiyimiz bu dəyərlərin yüksək səviyyədə mövcudluğunu şahidi oluruq.
Molla Cümə bölgədə yaşayan xalqlar arasında xüsusi hörmətə malik idi. İstər qərb bölgəsində yaşayan
gürcü və digər xalqlar, istərsə də şimal bölgəsində ya39
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şayan xalqlar arasında nüfuz sahibi idi. İstər bu ərazilərdə
yaşayan varlı yuxarı təbəqələrin nümayəndələri, istərsə
də sadə camaat öz şənliklərində Molla Cüməni görmək
istəyirdilər. Molla Cümə eyni zamanda çox sadə bir insan
olmuşdur. Onun sadəliyi yaratdığı əsərlərdən belə bizlərə
məlum olur.
Molla Cümə öz yaradıcılığında Azərbaycanın digər
bölgələrdən olan aşıqlarının da şeirlərini başqa xalqlar
arasında yaymaqla folklorumuzu təbliğ etmişdir.
Molla Cümə öz yaradıcılığında Azərbaycan-gürcü
folklor əlaqələrinin tarixinin hələ çox qədimlərə təsadüf
etdiyi barədə qeydlər edir.
Onun yaradıcılığında Azərbaycan-gürcü dostluğunun mühüm nümunələrdən biri kimi, yazdığı “Cəlali Məhəmməd və Tavat xanımın nağılı” dastanını göstərə
bilərik.
Molla Cümə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatını
zənginləşdirən görkəmli aşıq-şairlərimizdəndir. Onun
yaradıcılığı geniş əhatə dairəsinə malikdir. Belə ki, Molla
Cümə dövrünün ən savadlı aşıqlarından olmaqla bərabər,
ədəbi yaradıcılığa da üstünlük vermişdir. Molla Cümə
yaradıcılığının originallığı və özünəməxsusluğu onun
yaradıcılığını öyrənən hər kəsə məlumdur.
Molla Cümənin söz dünyası, düşüncə tərzi o qədər
rəngarəng, mənalı və zəngindir ki, onun yaradıcılığından
nə yazmaqla, nə də danışmaqla qurtarmaq olmaz. Onun
arif və böyük ustad bir aşıq olması yazdıqları şeirlərdən
də aydın görünür. Məsələn: “Aşıqlıq” şeiri.
Bu şeirin yaranmasının özünəməxsus tarixi və
səbəbləri vardır. Qeyd olunur ki, günlərin birində Aşıq
Ələsgərin rəhbərliyi ilə Gəncədə böyük məclis təşkil
olunur. Ustad aşıq Molla Cümə də həmin məclisə dəvət
alır. Ustad aşıqlardan biri Molla Cümənin kim olduğu və
40
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hansı zonanı təmsil etməsi barədə soruşarkən Molla
Cümə bədahətən ona şeir dili ilə cavab verir. Beləliklə
“Aşıqlıq” şeiri yaranır.
AŞIQLIQ
Aşıqlıq Adəmdən icad olubdur,
Ol Adəm atanın nəvəsiyəm mən.
Nə qədər dünyaya aşıq gəlibdir,
Külli aşıqların anasıyam mən.
Aşıq anasıyam, şairlər kökü,
Gəzərəm dünyada divanə təki.
Mahalım Göyniikdür, şəhərim Şəki,
Layisqi kəndinin binasıyam mən.
Binəm Layisqiyə düşübdür mehman,
Pədərim Salahdır, madərim Reyhan,
Vələdim Həsəndir, əxim Süleyman,
Familim Molla Oruc ədnasiyəm mən.
Ədnayəm, kəmtərəm, dərdə dərmanam,
Hənəfi məzhəbəm, həm müsəlmanam,
Nəbim Məhəmməddir, əhli-Quranam
Mömin qardaşların aşnasıyam mən.
Aşnayam, gedərəm doğru yolunan,
Bülbüləm, söhbətim olar gülünən,
Danışsalar yetmiş iki dilinən,
Ol qədər arifəm, qanasıyam mən.
Qanıram, ustaddan almışam dərsi,
Oxumuşam ərəb, türk ilə farsi,
Fikrim seyr eyləyir ərşinən kürsi,
Dərin kitabların mənasıyam mən.
41
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Mənada mollayam, Molla Cüməyəm,
İsmi Pünhan, oda şux pərvanəyəm,
Gəlmişəm cahana, bir gün fənayəm,
Axırda Kərəmtək yanasıyam mən.1
Molla Cümənin bir çox şeirləri dillər əzbəridir və
haqqında mahnılar bəstələnib, Azərbaycan və bölgədə
yaşayan digər xalqların toy-büsat və el şənliklərində
səslənir. Onlardan “Ya bir olar, ya iki”, “Layisqi” və başqalarını göstərmək olar.
YA BİR OLAR, YA İKİ
İsmi Pünhan, niyə məndən küsübsən,
Yaxşı-yaman ya bir olar, ya iki.
Bir gün ölsəm, hamı deyər yazıqdır,
Canı yanan ya bir olar, ya iki.
Sən şöləsən, dörd yanında fanaram,
Bülbülünəm, gülşənindən kənaram,
Od tutuban hər məclisdə yanaram,
Dərdim qanan ya bir olar, ya iki.
Hilal qaşa nə layiqdir o sürmə,
Meylin qırıb məndən üzün çevirmə,
Cümə deyər, hər yetənə sirr vermə,
Dost, mehriban ya bir olar, ya iki.2

Molla Cumə. Əsərləri. Bakı, 2006. Tərtibçı: Paşa Əfəndiyev.
səh. 167
2
Molla Cumə. Əsərləri. Bakı, 2006. Tərtibçı: Paşa Əfəndiyev.
səh. 121
1
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Biz hər dəfə Molla Cümə yaradıcılığına müraciət
edərkən onun fəlsəfi düşüncələrlə nə qədər zəngin və
çoxşaxəli olduğunu müşahidə edirik.
QALMADI
Heç kim qalmaz bu fənada, çün Süleyman qalmadı,
Yaqub, Yusif, Zülqərneyn, həkim, loğman qalmadı.
Yüz iyirmi dörd min nəbi qondu, köçdü dalbadal,
Əvvəl Adəm, sonra Həvva, axır zaman qalmadı.
İki dünya fikrin çəkib dolubanı daşıram,
Əqil-kamal sarıdan mən Məcnunun yoldaşıyam,
Səsim xalqı bezar etmiş, viranə bayquşuyam,
Gecə-gündüz dərd çəkməkdən canda aman qalmadı.
Zalım şeytan əzab verir həm sağımdan, solumdan,
Kafir nəfsim azdırıban çıxarıbdır yolumdan,
Yıxılmışam üzüm üstə, tutan yoxdur qolumdan,
Molla Cumə yalvarmayan bir müsəlman qalmadı. 3
DUSTAĞIDIR
Bülbül ağlar öz gününə, qızılgül dustağıdır,
Ta ölüncə fəğan eylər, əyyam-il dustağıdır.
Fərhad, Məcnun, Kərəm ki var, eşq əhlinin gözüdür
Ondan qalan xilaf söylər, fitnə-fel dustağıdır.
Xişm tutsa yaradanı yeri-göyü yoğradı,
Əliyə aslan deməknən neçə min can doğradı.
Molla Cumə. Əsərləri. Bakı, 2006. Tərtibçı: Paşa Əfəndiyev.
səh. 226
3
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İsa qalxdı dördümcüyə, H arunu yer uğradı,
Fironu qərq eylədi, bəhri-Nil dustağıdır.
Eşq ucundan Züleyxa gör nə etdi Yusifi-Kənana,
Fağır Vərğə Gülşa üçün canın verdi qurbana.
Mənim könlüm meyil saldı namərd İsmi Pünhana,
Molla Cümə bu fənada şirin dil dustağıdır. 4
Molla Cümənin şeirlərini oxuyarkən aşığın nə qədər
zəngin biliyə, geniş dünya görünüşünə, poetik qüdrətə
malik olmasının bir daha şahidi oluruq, dövrünün ən
müasir elmlərinə yiyələnmiş bir adam belə şeirlər yaza
bilərdi.
Molla Cümə yardıcılığında müxtəlif janrlara rast gəlinir. Onlardan, fərqli və özünəməxsus üslubda yazılmış şeirlər, dastanlar daha çox üstünlük təşkil edir.
Molla Cümənın əsərlərinin bir qismi ya çap olunmayıb, ya da ki, tədqiqatçılar tərəfindən axtarılır.
Bu kitabda onun özünün və digər Azərbaycan aşıqlarının şeirlərinin gürcü aşıqlarının eşitdikləri tərzdə
yazdıqları əlyazmaları əks olunmuşdur.
Gürcü aşıqlarının çoxu mükəmməl savada və biliyə
malik olan Molla Cümə yaradıcılığına müraciət etmişlər.
Bir çox gürcü aşıqları hər iki dili (Azərbaycan və gürcü
dillərini) mükəmməl bildiklərindən Azərbaycan aşıqlarının
şeirlərini el şənliklərində ifa etmişlər.
Gürcüstanın şərqində və Azərbaycanın şimal-qərbində yaşayan bir çox gürcü aşıqları şəxsən Molla Cümə
ilə tanış idilər və onunla şəxsən dostluq edirdilər. Belə
aşıqlardan Mişanın babası Konstantini, Zakarı və başqalarını göstərmək olar. Molla Cümə hətta onların şəninə
Molla Cumə. Əsərləri. Bakı, 2006. Tərtibçı: Paşa Əfəndiyev.
səh. 231
4
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belə qoşmalar yazmış, el şəliklərində bu qoşmaları ifa etmişlər:
Ceyran təki övlağı ovlayan nazənin,
Naz ilə gələn bəxtəvər.
Qızıl quşun bala təki söyləyən,
Qadir gecəsində ötən bəxtəvər.
Dan ulduzdək hər səhərdən çıxırsan,
Məni görüb qaş-qabağını yığırsan,
Satın alsam min qızıldan ağırsan,
Dost yolunda busa qıyan bəxtəvər
Ahu-zarım, meyvələrin bir dəstə,
Asılı görmüşəm qəfəsin üstə.
Dərdindən ölmüşəm, zar-inci bəstə,
Mən Zakarı dərdə salan bəxtəvər.
Molla Cümə yaradıcılığının daha maraqlı məqamlarından biri, tarixdə hələ bir çox ustad aşıqların nail ola bilmədiyi “aşıqlıq məktəbi"nin yaradılması idi. Molla Cümə
hələ sağlığında belə bir məktəbə imza ata bilmişdir.
1920-ci ildə onun xaincəsinə qətlə yetiriləsindən
sonra Molla Cümənin davamçıları olan aşıqlar
milliyətindən asılı olmayaraq təqiblərə məruz qalmışlar.
Buna baxmayaraq onun davamçılarının hamısını məhv
edə bilməmişlər. Onlar öz fəaliyyətlərini folklor sahəsində
davam etdirərək Molla Cümə yardıcılığının az qismini də
olsa imkan daxilində qoruya və zəmanəmizə çatdıra
bilmişlər.
Bu baxımdan oxuculara təqdim olunan bu kitab
Azərbaycan-Gürcü əlaqələrinin və Molla Cümə yaradıcılığının öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə
bağlı maraqlı bir mənbə olacağına ümid edirəm.
45
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AZƏRBAYCANLILARIN YAŞADIĞI
BORÇALI MAHALININ TARİXİ
orçalı – əhali yaşayan bir coğrafi ərazi kimi
əsasən 60-a yaxın türk qövmünün cəmləşdiyi,
daimi məskunlaşdığı məmləkətdir. Bu məmləkətə əsasən Borçalının eyni adlı nümayəndəliyi, Çoruk
Qəmərli (Bolus, Bolnisi) nümayəndəliyinin dağətəyi, çay
vadiləri və düzən əraziləri, Ağbulaq nahiyəsinin düzən
Təvədöy (Xram) sahilinin aşağı axarı, Pənbək çayının
düzən əraziləri və Loru dərəsinin daxil olduğu sahələr
aiddir.
Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olan
Borçalı mahalında eradan əvvəl I minillikdə xəzərlərin
əcdadları olan müşklərin yaşadıqlarını, eyni zamanda bu
dövrdə iskit-kimmer tayfalarının, məskunlaşdıqlarını qeyd
edirlər. Mənbələrdə “Kür çayı boyunca yaşayan döyüşkən
buntürk tayfalarının Makedoniyalı İskəndərə qarşı apardıqları mübarizə”dən bəhs edilir.
Başqa bir mənbədə qeyd olunur ki, türk tayfaları öz
yaşadıqları və məskunlaşdıqları əraziləri genişləndirərək,
dağlıq sahələri də mənimsəyib, pərakəndə yaşayış tərzinə nail olmuşlar. Təxminən X əsrdən başlayaraq, Borçalı ərazisi müxtəlif ədəbiyyatlarda təhrif olunmuş formada olsa da (əsasən XVIII - XIX əsrlərdə) bir sıra mənbələrin verdiyi mə'lumata görə, Borçalı üç vahid ərazi bölgəsinə ayrılmışdır. Bunlar: dağ, bağ və aran Borçalısıdır!
Professor Q. Qeybullayevin araşdırmaları deməyə
əsas verir ki, Azərbaycandan aralı düşən, lakin onunla

B
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soy, qardaş münasibəti yaradan Borçalı və onun ətraf
məntəqələrində məskunlaşan əhalinin taleyi həmişə Azərbaycan xalqı ilə bağlı olmuş, tarixi keçmişi və milli mənsubiyyət baxımından onunla həmahəng formalaşmışdır.
Bizə məlum olan tarixi məlumatlara (üç min illik
tarix) görə, burada yurd-yuva salıb, məskunlaşan bu türk
qövmləri əraziyə öz soy adlarını verərək, iki tayfa adını
birləşdirib yaşatmışdır.
Erkən orta əsr pəhləvi mənbələri Bоrçalını “Qоrdman” (Qurd adamların yurdu), gürcü mənbələri “Qurdis
хеvi” (Qurd çalası), ərəb mənbələri Berşaliya və ya Börüçölü, Avropa səyyahları isə Turque Georgia, yəni Türk
Gürcüstanı adlandırmışlar. Alban tarixçisi Musa Kalankatlı II – IV əsrlərdə barsillərin Cənubi Qafqazda möhkəmlənmələri haqqında məlumat vermişdir. Bu isə Borçalı termininin həm toponim, həm də etnonim mənasında
işlənildiyini göstərir [htpp: // www.tarix.edu.az]
Mahalının ərazisi indiki Gürcüstan Rеspublikasının
cənub-şərq (Dmanisi (Başkеçid), Bоlnisi (Bоlus), Marnеuli (Sarvan, Candar, Qızılhacılı), Qardabani (Qaratəpə), Zalqanın (Barmaqsız) bir hissəsi, Rustavi (Bоstanşəhər), indiki Еrmənistan Rеspublikasının şimalını
(Nоyambеryan (Baranlı), Spitak (Hamamlı), Amasiya
(Ağbaba), Stеpanavan (Calalоğlu), Kalininо (Daşır) əhatə
еtmişdir. Lakin istər çar Rusiyasının, istərsə də Sovet
hakimiyyətinin dövründə Bоrçalının yaşı min illərdən bəri
türk dilində оlan yеr adları süni şəkildə dəyişdirilmiş, qоndarma adlarla əvəz еdilmişdir. Əvvəllər bu prоsеs iri rayоn mərkəzlərini, daha sоnra isə kəndləri əhatə еtmişdir.
Tarixçilər tərəfindən aparılan araşdırmalar Azərbaycanın şimal-qərb regionlarında yeni eradan əvvəlki minilliklərdə türk mənşəli etnosların yaşaması faktını ortaya
qoydu. Daha doğrusu, ərazilərdə müxtəlif dövrlərdə gəl49
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mə türk tayfaları ilə yerli türklər arasında konsolidasiya,
qaynayıb-qarışma prosesi baş vermişdir. Bunun nəticəsi
olaraq təkcə Borçalı qəzasında təxminən 60-a yaxın türk
mənşəli tayfanın izləri indi də qalmaqdadır.
Ən qədim gürcü mənbələrində Movakan (indiki Balakən-Saqareco əraziləri) adlanmış regionda əsasən din
xadimləri Mannada, Midiyada, sonra da Əhəmənilər dövlətinin tərkibindəki maqlardan olmuşlar.
Antik müəlliflərin əsərlərində göstərilir ki, e. ə. VII
əsrin əvvəllərində "skif" adlanan böyük bir tayfa ŞərqdənOrta Asiya tərəfdən Qara dənizin şimal hissəsinin sahillərində yaşayan və "kimer" adlanan tayfanın üstünə yeriyərək ərazisini zəbt edir. Bu "skif"lərin təzyiqi altında "kimmer"lər, onların ardınca həmin "skiflər" (antik dövrlərin
yazılı məxəzlərinə adı "skif" kimi yazılan tayfa "sak",
yaxud "saka", "kimer" kimi yazılan tayfa isə "kəmər" adlarını daşıyırdılar.) cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycan ərazisinə (əsasən Qazax-Borçalı-Cəlaloğlu istiqamətində) hücum etmişlər.
Azərbaycan (şimal-qərb) ərazisinə türk mənşəli
qövmlərin ilk böyük axını bu iki tayfanın gəlişi ilə baş
vermişdir. Həmin axın nəticəsində Azərbaycan xalqının
etnik tarixində köklü proses başlandı.
Şimaldan gəlmiş "kəmər" tayfaları Gürcüstanın
Azərbaycanla həmsərhəd (Qori, Sığnax, Tiflis, Başkeçid,
Sadaxlı, Ulaşlı, Baydar (Paydar), Təkəli, Muğanlı, Qarayazı) bölgələrini və Azərbaycanın Kür çayından cənubdakı bölgələrini tutdular. Lakin burada çox qalmadılar, çünki
onların ardınca çoxsaylı döyüşkən "sak" tayfaları gəlirdilər. "Kəmər"lərin az hissəsi Azərbaycan - Gürcüstan
(əsasən Borçalı bölgəsi) sərhəd zonasında məskunlaşmış, çox hissəsi isə Urartu ərazisinə daxil olmuşlar. E. ə.
715-ci ildə Urartu ordusu ilə "kəmər"lərin qanlı vuruşma50
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sında urartulular məğlubiyyətə uğramışlar. "Kəmər"lər Kiçik Asiyaya girib, eramızdan əvvəl 675-ci ildə oradakı
Frikiya dövlətini süquta uğratmışlar.
"Sak"lar Borçalı əhalisinin əsasını təşkil etməklə
Qara dənizin şimal hissəsindəki çöllük ərazilərdə "kəmər"ləri ərazicə sıxışdırmış, sonradan isə "kəmər"lərlə
birlikdə Cənubi Qafqaza istiqamət götürmüşlər. Həm
"kəmər"lər, həm də "sak"lar suvari etnoslar idi; onlar atdan minik, qoşqu vasitəsi kimi, südündən və ətindən isə
ərzaq kimi istifadə edirdilər. Ona görə də antik müəlliflər
hər iki xalqı "at südü içənlər" adlandırırdılar. Bu hal bütün
qədim türk xalqları üçün səciyyəvi olmuşdur. "Sak"lar
Gürçüstanın şərqini (Borçalı, Pənbək), bütünlüklə Şimali
Azərbaycan ərazisini tutmuş və eramızdan əvvəl 680-cı
ildə Araz sahillərinə çatmışlar.5
"Kəmər"lərin bir qismi Kiçik Asiyada (Türkiyədə),
digər qismi isə Azərbaycanın cənubunda bərqərar oldular, digərləri də gəlmə "kəmər"lərə qoşulub, Azərbaycan –
Gürcüstan bölgələrinin yerli sakinləri ilə konsolidasiyaya
uğradılar. "Kəmər"li və yerli Borçalı əhalisi arasında
"Qəmərli" adı ilə hələ də onlarla kənd yaşayış məntəqəsi
qalmaqdadır.
Başqa bir mənbələrdə kəmərlərin buntürklərin və
kimmerlərin törəmələri olduqları qeyd olunur.
Tarixçi Moisey Kağanqatlı yazır ki, təxminən 442445-ci illərdə hun padşahı 11 alayla Kür çayını keçib indiki Ermənistan ərazisini və Gürcüstanı fəth edir. Onun
əsas dayanacağı məhz hunlar tərəfindən tikilmiş Yunan
(Xunan) və Xalxal şəhərləri idi (həmin şəhərlər indiki
Qazax - Ağstafa ərazilərində olmuşdur).
Hacılar Valeh. Azərbaycan-gürcü folklor əlaqələri. Tbilisi, Universal nəşriyyatı, 2007
5
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Xalxal - Xunan istiqaməti ilə Gürcüstana hücum
edən onoqurlar 447-448-ci illərdə Kolxidanı tuturlar. Onların bu hərbi yürüşü V əsr Bizans tarixçisi Panili Priskin
əsərində təsvir edilir. VI əsr Bizans tarixçisi Aqafi (532582-ci illər) həmin hadisəni Priskin məlumatı əsasında
daha geniş şərh edərək yazırdı ki, Kolxidadakı "Onoqris"
yaşayış yerinin adı çox qədimdir; o, onoqur adlanmış hun
tayfalarının bu ərazidə kolxidlərlə vuruşmasının bir növ
yadigarıdır.6
853-cü ildə Böyük Buqun (türkdür) rəhbərliyi ilə ərəb
qoşunu Kartliyə hücum edir. O dövrdə Böyük Buqun
fəaliyyəti haqqında gürcü salnaməsində nəzər-diqqəti
cəlb edən məlumatlar verilir: "Dərbənd darvazasını açır
və 300 xəzər ailəsini çıxardaraq, onları Dmanisidə (Başkeçiddə) yerləşdirir" XII əsrdə isə Gürcüstana 225 min
Şimali Qafqaz qıpçağının köçürüldüyü qeyd olunur.
Bəzi mülahizələrə görə, XI əsrdə oğuz-səlcuq türkləri kütləvi şəkildə Zaqafqaziyaya gəlib, qısa vaxtda
demək olar ki, bütün Azərbaycan türkləri yaşayan regionlarda, o cümlədən Şərqi Gürcüstanda (Borçalı) məskunlaşmışlar. Amma tarixi mənbələrdə türkdilli xalqların Gürcüstanın cənub-şərq ərazisinə, o cümlədən Borçalıya erkən orta əsrlərdən köçüb (V-IX əsrlər) məskunlaşması da
tarixi sənədlərdə qeydə alınmışdır.
Nəhayət, XI-XIII əsrlərdə Azərbaycana oğuz və
monqol tayfalarının gəlişi özlüyündə ərazidə yeni-yeni
türk qövmlərinin yaranması istiqamətində etnik proses
özünüadlandırma ilə nəticələnirdi. Yalnız XII-XIII əsrlərdən sonra "türk" özünüadlandırması vətəndaşlıq hüququ
qazandı. Elə bu illərdən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
olan Borçalı-Pənbək-Loru bölgələrində tayfa məsələsinə
Hacılar Valeh. Azərbaycan-gürcü folklor əlaqələri. Tbilisi, Universal nəşriyyatı, 2007
6
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son qoyularaq bir xalq kimi türk əhalisi fəaliyyət göstərməyə başladı. Bu xalqın izləri və qədim tarixi inciləri IV-V
əsrdən üzü bu yana Azərbaycan, Gürcüstan və indiki Ermənistan ərazilərində qalmaqdadır.
Erkən orta əsr mənbələrindən məlumdur ki, Qafqazda, əsasən Borçalıda, indiki Ermənistanın düzən və
dağətəyi bölgələrində və Azərbaycanda oğuzlar yaşayırdılar. Hər iki ölkənin dağlıq əraziləri oğuzlar üçün yaylaq
yerləri olmuşdur. "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı yer adlarının
əksəriyyəti indiki Ermənistan Borçalısında və Şərqi Türkiyədə lokalizə olunur. Borçalı və Tiflis ətrafı bölgələrə
oğuz tayfalarının bir hissəsi sonralar Səfəvilər dövründə
də gəlmişlər. Borçalı və Tiflis ətrafı bölgələrdə Səfəvi
şahları hərbi xidmətlərinə görə onlara maldarlıqla məşğul
olmaq üçün örüş yerləri və biçənək sahələri də verdilər.
Eramızın lap əvvəllərində Aspindza, Adıgün, Axalsix, Batum, Suxum ərazilərində, ümumiyyətlə, türk mənşəli tayfaların yaşadıqları haqqında əsaslı məlumatlar
vardır.7
Əlbəttə, üç min il bundan öncə bu yerlərdə türklərin
məskunlaşması haqqındakı məlumatlar milli tariximizin
bəzi ən qədim səhifələrini öyrənməyə kömək edir. VI-VIII
əsrlərdən X-XII əsrlərə qədər uzun bir tarixi dövr ərzində
ərəb, fars, yunan, alman, gürcü tacir və səyyahları, qoşun
sərkərdələri tərəfindən hazırlanmış hərbi, tarixi-coğrafi
xəritələrdə təhrif edilmiş şəkildə olsa da, türk adlarının
tez-tez sadalanması bu yerlərin qədim türklərin olduğunu
bir daha təsdiqləyir.
Ərəb xilafətinin mövcud olduğu illərdə də türk tayfalarının Borçalı ərazisində məskunlaşması davam edirdi.
Xilafətin süqutu nəticəsində digər Azərbaycan ərazilə
rində olduğu kimi Borçalıda da qədim dövlətçilik ənənələri
7

“Derevyannoe zodçestvo Qruzii" kitabı.
53

NOVRUZ BƏKİROV

dirçəldildi – Tiflis və Dumanis əmirlikləri yaradıldı. Bu
əmirliklər adətən Sacilər, daha sonra isə Salarilər sülalələri tərəfindən idarə edilən Azərbaycana bağlı idilər.
Borçalıda da, ümumilikdə isə Cənubi Qafqaza səlcuqluların gəlişi ilə bu ərazidə İslam - Türk amilinin qəti
şəkildə qələbəsinə gətirib çıxartdı. Səlcuqlara qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə Abxaz - Kartvel hökmdarı David Baqrationi (Aqmaşanebeli) 1118-ci ildə 40 min qıpçaq
türkünü Borçalı və ona bitişik bölgələrə yerləşdirdi.
1121-ci ildə Didqori döyüşündə qıpçaqların köməyilə Səlcuqlu hərbi dəstəsi üzərində qələbə qazanan
IV David Tiflis müsəlman əmirliyini ləğv etdi və Dmanisi
əmirliyinin ərazisini işğal etdi. Bununla belə yerli əhalinin
dini və etnik tərkibini nəzərə alan Baqratilər sülaləsindən
olan gürcü hakimləri kəsdirdikləri pullarda Məhəmməd
peyğəmbərin adını zərb etdirir, onların rəğbətini qazanmaq məqsədilə Cümə namazlarına gələrək xütbələrə qulaq asırdılar.
Tiflisə köçürülmüş xristian əhalisinin bir qismi 1226cı ildə Xarəzmşah Cəlaləddin tərəfindən qovuldu, qalanları isə İslamı qəbul etdi.
XIII əsrin 60-cı illərində monqol hücumları bütün
Cənubi Qafqazın, o cümlədən Borçalının da Elxanilər
dövlətinin tərkibinə qatılması ilə nəticələndi. Başqa monqol ulusu olan Qızıl Orda ilə Cənubi Qafqaz uğrunda
mübarizə aparan Elxanilər, Qızıl Ordada hakimiyyətdə
olan Bərkə xanın yanından qaçıb gələn monqol feodallarını Dumanisdə yerləşdirdilər.
Əmir Teymur 1386-cı ildə Borçalıdakı Yağlıca düzənliyində ordugah quraraq Borçalıda yaşayan qıpçaq
ellərini özünə tabe etdi.
Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin tərkibinə qatılan Borçalı (XV əsrin 20-ci illərindən etibarən), bu dövləti
54
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əvəz edən Ağqoyunluların xüsusi diqqət yetirdikləri bir
bölgə idi. Ağqoyunlu Həsən Padşah və onun oğlu Sultan
Yaqubun dövründə Borçalı ərazisində yerləşən, mühüm
strateji məntəqə olan Ağcaqala daha da möhkəmləndirildi.
Qədim dövrlərdən üzü bəri öz varlığını qoruyub
saxlayan Borçalı mahalı XVIII əsrin əvvəllərində Gəncə
bəylərbəyliyinin tərkibində idi. Bəylərbəyi Ziyadoğlu
Muğanda Nadirin İran şahı elan olunması əleyhinə çıxdığı
üçün 1736-cı ildə Tiflisi zəbt edən Nadir şah (1735-1736)
Borçalını Qazax mahalı ilə birlikdə Gəncə bəylərbəyliyindən alıb, həmin əyalətlərin idarə olunmasını Kartli-Kaxeti
çarı Teymuraza həvalə etmiş, əvəzində onun oğlu İraklini
girov götürmüşdü. Gəncəli Cavad xan öz hakimiyyəti
dövründə (1785-1890) Borçalı mahalını Gəncə xanlığına
qaytarmışdı.
Təəccüblü burasıdır ki, adı heç vaxt rəsmən (dövlət
tərəfindən) çəkilməyən, şan-şöhrətli Qarayazı bölgəsi
əhalisinin soykökünün, soyadının, milli mənsubiyyətinin,
tarixi keçmişinin, etik-mənəvi sərvətlərinin, dəyərlərinin
dininin, dilinin, sazlı-sözlü folklor nümunələrinin, adət
ənənələrinin Borçalı mahalındakı qan qardaşları ilə tam
mənada eyni olmasına baxmayaraq, Borçalı mahalından
qəsd-qərəzliklə çıxdaş edilmişdir.
Borçalı, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazın müsəlman
əhalisi üçün əsl faciə XIX əsrin əvvəllərindən Rusiya
ağalığının bərqərar olmasından sonra başladı. Bölgənin
zorla Osmanlı imperiyası və Qacar İranı ərazilərinə sürgün edilən müsəlman əhalisinin (Qarapapaqlar, Ulaşlı və
s.) yerinə ermənilər, aysorlar və yunanlar yerləşdirildi ki,
bu da Borçalının etnik tərkibini qismən də olsa dəyişdirdi.
Qafqazda milli azadlıq mübarizəsi Rusiyada Romanovlar sülaləsinin devrilməsindən sonra daha da
gücləndi. 1918-ci ilin mayında Cənubi Qafqazda müstəqil
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dövlətlər quruldu. Borçalı ziyalıları Osmanlının himayəsi
altında “Qarapapaq” dövləti qurmaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələndi. Borçalı ilə bağlı Azərbaycan-Gürcüstan
danışıqlarının getdiyi bir dövrdə erməni siyasətbazları
Borçalını qanlı müharibə meydanına çevirdilər.
Borçalı uğrunda başlayan erməni - gürcü müharibəsi 17 dekabr 1918-ci ildə mahalın iki yerə bölünməsi ilə
nəticələndi. Bu bölgü Cənubi Qafqazda Sovet rejimi bərqərar olduqdan sonra rəsmiləşdirildi. Borçalının cənub
hissəsi Ermənistan Respublikasına “hədiyyə” edildi.
Sovet hakimiyyəti dövründə Gürcüstanda yaşayan
türklərə qarşı hökumət dairələri tərəfindən planlı şəkildə
yürüdülən siyasət nəticəsində Borçalı mahalında yaşayan
türklərin də vəziyyəti pis və acınacaqlı idi. Maarifçi Ömər
Faiq qeyd edir ki, bütün Borçalı qəzası bir-birinə zidd iki
cəbhəyə bölünmüşdür. Bir tərəfdə azlıq təşkil edən erməni və almanların, gürcü və aysorların, yunan və molokanların müxtəlif təbəqədən olan nümayəndələrindən ibarət
başçılar durur, digər tərəfdə isə əhalinin əksəriyyətini
(70%) təşkil edən və həmin başçılar tərəfindən idarə
olunan çoxminli müsəlmanlar.
Tarixi sənədlər göstərir ki, son 250 ildə əhalinin sayı
baxımından Borçalıda üstünlük həmişə Azərbaycan türklərində olub. Müəllifin məlumatına görə, Borçalı üzrə cəmi
3,2 min nəfər gürcü yaşayırdı. Bütün bu faktlara baxmayaraq, həmişə əhalinin böyük əksəriyyətini təşkil edən
Borçalı türkləri mədəni-maarif baxımından son dərəcə
qeyri-normal səviyyədə olmuşlar. Qəzada və onun bölgələrində bütün rəhbər vəzifələr dininə və dilinə görə müsəlmanlara tamam yad olan, düşmən münasibəti bəsləyən erməni və erməni əhvallı gürcülərin əlində olmuşdur.8
8
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Güney Qafqazın Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra, yəni XIX əsrin əvvəllərində Borçalıya əlahiddə "tatar
dinastasiyası" statusu verilmiş, 1877-ci il martın 25-də
Borçalı dinastiyasının bütün torpaqları ilə Tiflis quberniyasının Trialet və Loru nümayəndəlikləri birləşdirilərək müstəqil inzibati ərazi vahidi Şüləver inzibati bölgəsi yaradılmış, 1880-ci il mayın 6-da həmin bölgə əsasında Borçalı
nümayəndəliyi təşkil edilmişdir. Borçalının sonrakı aqibəti
isə belə olmuşdur.
1918-1920-ci illərdə, yəni Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti dövründə Borçalı Azərbayan, Gürüstan və
Ermənistan respublikaları arasında mübahisəli ərazi sayılıb milli, etnik, tarixi-etnoqrafik prinsiplərə əsasən Azərbaycan Borçalının orta zonasını (indiki Marneuli, Bolnisi,
Dmanisi rayonları ərazisi) özününkü hesab edirdi. Bu
barədə Azərbaycan və Gürcüstan xarici işlər nazirlikləri
arasında müqavilə də bağlandı. 1918-ci ilin axırlarında
Borçalı torpaqları üstündə Ermənistan-Gürcüstan müharibəsi baş vermiş, sonradan münaqişə danışıqlar əsasında
dayandırılmış və barışıq elan olunmuşdur. Barışığın şərtlərinə uyğun olaraq Borçalının dörd nahiyəsindən (nümayəndəliyindən) (Borçalı, Yekaterinenfeld, Loru, Zəlyə) biri
və həm də ən böyüyü Loru nahiyəsi neytral zona elan
edilmişdir. 1921-ci ildə Şura hökumətinin gəlişi ilə "beynəlmiləlçilik" siyasətinə əsasən həmin zona, yəni indiki
Noyemberyan, Tumanyan, Stepanavan, Kalinino inzibati
bölgələrinin əraziləri Ermənistan Respublikasına peşkəş
verildi.
Borçalının Ermənistana verilmiş torpaqlarında hazırda bir nəfər də olsun yerli Azərbaycan türkü qalmamışdır. 70 ildən çox bir dövr ərzində tariximizi unutdurmaq üçün bədnam qonşular 250-yə yaxın yaşayış məntəqəsinin 200-dən çox adını, on minə yaxın dağ, dərə,
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yamac, çay, göl, arx, qala, körpü, suayrıcı, aşırım adlarının 8300-ə qədəri qeyri-qanuni tərzdə dəyişdirilmişdir.9
Keçən əsrin 80-90-cı illərində Gürcüstanın tərkibindəki Borçalı torpaqlarına Svanetiya köçkünlərinin yerləşdirilməsi, Qamsaxurdiya rejiminin qatı millətçilik siyasəti
Borçalının axtoxton türk əhalisinin xeyli hissəsinin Azərbaycan Respublikasına və Rusiyaya köçmələrinə səbəb
olmuşdur.

***

9
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İNGİLOYLARIN TARİXİ VƏ
MƏDƏNİYYƏTİ HAQQINDA
zərbaycan Respublikasında yaşayan və Azərbaycan xalqının formalaşması prosesində
iştirak edən etnik qruplardan biri də ingiloylardır. Qafqaz Albaniyası etnoslarından birinin nəsilləri
olan ingiloylar hazırda Azərbaycanın şimal-qərb zonasında – Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarının ərazisində
yaşayırlar. İngiloyların cüzi bir hissəsi də Türkiyədə və
Gürcüstanda məskunlaşmışdır.
İngiloyların əksəriyyəti dini baxış etibarilə müsəlman
(sünnü), bir qismi isə pravoslavdır. Əvvəllər müsəlman
olan pravoslav ingiloylar XIX əsrin II yarısında xristianlaşdırılmışlar.
Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin antik və orta
əsrlər tarixinə dair ədəbiyyatda istər Cümhuriyyətdən
əvvəl, istərsə də sonra uzun illər boyu gürcü konsepsiyası hakim mövqe tuturdu. XX əsrin 40-50-ci illərindən
etibarən isə Gürcüstan tarixşünaslığında akademik
N.A.Berdzenişvilinin şimal-qərbi Azərbaycanın erkən orta
əsrlərdən etibarən Gürcüstanın ayrılmaz hissəsi olması
haqqında baxışları, demək olar, rəsmi status qazanmışdı.
Gürcü tarixçilərinin bütöv nəsli - Q.Qamxaraşvili, T.Q.Papuaşvili, D.Musxelişvili və başqaları Berdzenişvili və onun
sələf-lərinin xəttini davam etdirmişdilər.10

A

Şamil Rəhmanzadə. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin
materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri). Bakı,
Aspo-liqraf, 2008, səh. 13-14].
10
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Gürcü tarixçilərinin aktivliyi fonunda Azərbaycan
tarixşünaslığı uzun müddət sözügedən bölgənin tarixi
keçmişinin dolğun və obyektiv tədqiqində bir növ passivlik
nümayiş etdirmişdi. Vəziyyət yalnız son dövrlərdə dəyişməyə başlamışdır. Alimlərimizdən F.Məmmədova, habelə
E.Lətifova və Ş.Əliyev (Haciəli) tədqiqatlarında ŞimalQərbi Azərbaycanın tarixi keçmişi və orada cərə-yan
edən etnik proseslərin kifayət qədər obyektiv mənzərəsini yaratmağa müvəffəq olmuşlar. Bu müəlliflərin əsərlərində vətənimizin şimal-qərbinin əzəli gürcü torpaqları,
ilkin sakinlərinin isə gürcü olması, türk, avar və saxurların
bu əraziyə sonradan gəlməsi, ingiloyların müsəlmanlaşmiş gürcülər olması haqqında gürcü (istər inqilaba qədərki, istərsə də sonrakı), rus və sovet tarixşünaslığında
dərin kök salmış konsepsiya bir xeyli sarsıdılmışdır.
Tədqiqatçı Şirinbəy Hacıəlinin “Şimal-Qərbi
Azərbaycan: İngiloylar” adlı monoqrafiyasında ingiloyların mənşəyi və etnosiyasi tarixini, habelə bu qədim
etnosun ulu keçmişinin bir çox digər məsələlərini tədqiq
etmiş, tarixşünaslıqda bu sahədə mövcud olan boşluğu
doldurmağa, uzun müddət qafqazşünaslıqda dolaşıq salınmış çox mürəkkəb bir elmi problem ətrafında gedən
mübahisələrə aydınlıq gətirməyi qarşıya məqsəd qoymuşdur.11
Sözü gedən monoqrafiyada qeyd olunur ki, XIX
əsrin 60-cı illərində Əliabad kəndindən 40 ailə Rusiya imperiyasının zorla xristianlaşdırma siyasətinə etiraz əlaməti olaraq köçüb Türkiyəyə getmişlər. Hazırda onların
nəsilləri Adana vilayətinin Ceyhan ilçəsindəki Dağıstan
kəndində yaşayırlar. XX əsrin 30-cu illərində isə Qorağan
kəndində yaşayan xristian ingiloyların əksəriyyəti GürcüsHacıəli Şirinbəy. Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar. Bakı,
“Təhsil”, 2007, səh. 13-15
11
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tana köç edərək Tsiteltskaro rayonunda Samtatskaro
kəndində məskunlaşmışlar. Doğma yurddan və etnosdan
ayrı düşmələrinə baxmayaraq, hər iki kəndin əhalisi
özlərinin Azərbaycan etnosu olduqlarını unutmamışlar.12
Tarixşünaslıqda ingiloyların mənşəyi problemi,
“ingiloy” etnoniminin yaranması və etimologiyası ilə
bağlı məsələr bir-biri ilə sıx surətdə bağlı öyrənilib, biri
digərinin cavabında başlıca dəlil-sübut kimi götürülüb.
Son dövrlərədək tarixşünaslıqda (XIX-XX əsrlər) nisbətən
geniş yayılmış konsepsiyaya görə ingiloylar “müsəlmanlaşmış gürcülər” hesab olunurdular. XIX əsrin ortalarında
Rusiya tarixşünaslığında konkret məqsədlə formalaşdırılmış olan bu konsepsiya gürcü tədqiqatçıları tərəfindən
böyük dəstək alaraq daha da inkişaf etdirilmişdir.
Hakim konsepsiyaya görə “ingiloy” (“yengeloy”)
etnonimi türk mənşəli olub “yenidən döndərilmişlər” və ya
“yeni yol” deməkdir. “İngiloy” etnonimi ilk dəfə yazılı mənbələrdə XVIII əsrin sonlarında qeyd olunduğundan, həmin
etnonimin yaranma tarixi də bu yüzilliyə - XVIII əsrə aid
edilir. İngiloyların danışıq dili gürcü dilinin şərq dialekti
hesab olunduğundan və islamdan əvvəl onların xristian
olmaları əsas gotürülərək bu etnosu, bir qayda olaraq,
gürcü hesab edirdilər.
XIX əsrdən başlayaraq belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki, guya ingiloylar etnik mənsubiyyətə görə XVIII
əsrdə İslam dinini qəbul edən gürcülər olmuşlar. Guya ki,
ingiloy sözü "yeni" və yol (özlərinə yeni yol seçənlər) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Ancaq "yeni yol"
başqa heç bir şeylə əsaslandırılmamışdır. Bütün bunlardan belə bir yanlış nəticə çıxarılırdı ki, XVIII əsrdə
Абдушелишвили М.Г. Антропология древнего и современного населения Грузии. - Тбилиси, 1964, c.156-204
12
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“yenidən döndərilmiş”, yəni müsəlmanlaşmış gürcülər guya “yengeloy” (ingiloy) adlandırılmışlar.13
Zaqatala zonasının qədim etnoslarından biri olan
ingiloyları əsas götürərək bir sıra tədqiqatçılar isə, hətta,
Alazan vadisindəki ərazilərin də guya əzəli Gürcüstan torpaqları olduğunu iddia etməyə başlamışdılar. Bu konsepsiya sonralar bu və ya digər “faktlarla zənginləşdirilərək”
daha da “inkişaf etdirilmiş” və son 150 illik tarixşünaslıqda geniş yayılmışdır.
Son dövrlərdə
aparılmış tədqiqatlar nəticəsində yuxarıda qeyd olunan
ənənəvi konsepsiyada ciddi qüsurlara yol verildiyi, bir çox
tarixi faktların təhrif olunduğu, qəsdən saxtalaşdırıldığı,

Бакрадзе Д.З. Заметки о Закатальском округе. – Записки КОИРГО, вып. I, кн. XIV. - Тифлис, 1890, 252.
13
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elmi əsası olmadığı aşkar edilmişdir. Bu isə problemə
yeni baxışların formalaşmasına təkan vermişdir.
Təhrif edilmiş bəzi konsepsiyaların təhlili zamanı
aydın olur ki, araşdırmaçılar “yenidən döndərilmiş” və ya
“yeni yol” tərkibinin guya “yengeloy” etnonimini əmələ
gətirdiyini iddia edirlər. Lakin yuxarıda göstərilən tərkiblərin müqayisəsi nəticəsində bunlar arasında hər hansı
bir rabitənin, qanunauyğunluğun, məntiqin olmadığı, sadəcə olaraq, hətta üst-üstə düşmədiyi aydın olur. Həmin
konsepsiyadan göründüyü kimi, etnonimin yaranması
ingiloyların islamı qəbul etməsi ilə əlaqələndirilir. Tarixdən
isə məlumdur ki, ingiloyların islam dinini qəbul etməsi
prosesi XVII əsrin əvvəllərində başa çatmışdır. Deməli,
etnonimin yaranması da
müvafiq dövrə təsadüf
etməlidir.14
İngiloyların
guya
mənşəcə gürcü, onların
məskun-laşdığı Alazan
boyu ərazilərin isə əzəli
Gürcüstan torpaq-ları olması fikri tarixin kobudcasına təhrif olunmasından başqa bir şey deyildir. Hətta ənənəvi
konsepsiyanın qatı tərəfdarları belə Alazan
boyu ərazilərin Qafqaz
Alba-niyasının
tərkib
hissəsi oldu ğunu və yerli əhalinin heç də gürcü olmadığını, çox sonralar assimilyasiyaya uğradılaraq zorla gürHacıəli Şirinbəy. Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar. Bakı,
“Təhsil”, 2007, səh. 13-15
14
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cüləşdirildiyi fikrini qəbul edirlər. Orta əsr gürcü mənbələrinin də təsdiq etdiyi bu fikir nəin ki, olmuşdur, hətta desək ki, tarixşünaslığa da ilk dəfə məhz gürcü tədqiqatçıları tərəfindən gətirilmişdir. Əsl həqiqətdə tarixi faktlar
ingiloylar arasında assimilyasiya prosesinin başa çatmadığını və bu prosesin yalnız nisbətən dil amilində özünü
büruzə verdiyini sübut edir.
Məlum həqiqətdir ki, assimilyasiya prosesi etnik
özünüdərkin, mədəniyyətin və dilin dəyişilməsi nəticəsində başa çatmış, hesab olunur. İngiloylar isə etnik
mənsubiyyətlərini, habelə gürcü mədəniyyətindən köklü
surətdə fərqlənən, həm də ümumazərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan maddi və mənəvi
mədəniyyətlərini qoruyub saxlamışlar. Nisbətən ciddi
dəyişikliyə məruz qalmış ingiloy dilində isə arxaik dilin
izlərinə kifayət qədər çox rast gəlinir.
İngiloy etnosunun mənşəyi və tarixi məskunlaşmasının araşdırıması ilə məşğul olan tədqiqatçılar arasında
Azərbaycan alimi Q.Ə.Qeybullayev ilk dəfə ənənəvi konsepsiyadan tamamilə imtina edərək onun elmi tənqidini
vermiş və yeni fikir irəli sürmüşdür. Toponimika materialları əsasında tarixin bir çox qaranlıq səhifələrinə aydınlıq
gətirməyə çalışan Q.Ə.Qeybullayev ingiloyları Qafqaz
Albaniyasının etnoslarından olan qədim gell tayfaları ilə
əlaqələndirmişdir. Toponimika materialları ilə yanaşı bir
sıra tarixi faktlara da müraciət edən Q.Ə.Qeybullayev
“yengeloy etnoniminin etimologiyasını “yeni gellər” kimi
izah edir. O, yazır: “VII əsr erməni coğrafiyası”nda gellərin
məskunlaşdığı ərazi kifayət qədər dəqiq göstərilmişdir.
Burada gel etnonimi xel formasında yazılmış və onlar şilb
(antik mənbələrdə – silv, müasir avarların əcdadları) –
tçiqb (müasir saxurların əcdadları) tayfaları ilə yanaşı,
daha doğrusu hazırda ingiloyların avar və saxurlarla
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yanaşı və qarışıq yaşadıqları yerdə yerləşdirilmişlər”. 15
Tarixi məlumatlara görə, azərbaycanlılar ingiloyları
qellər adlandırırlar. Qax rayonunun İlisu kəndindəki ingiloyların qellər, avarlar tərəfindən qeloylar, zaxorlar tərəfindən qelovlar adlandırılması ona əsas verir ki, ingiloy
etnonimi azərbaycanca "yeni gellər" sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. G ellər komponenti qədim gel etnonimi ilə əlaqələndirilir. Strabonun məlumatına görə qellər
amazonkalıların arasında yaranmışlar.
Bu faktı Plutarx da (ikinci əsr) təsdiq etmişdir.
Qədim gürcü mənbələlində Dağıstan xalqları leki adlanır.
Onuncu əsr gürcü yazıçısı Yefemiyev Sertoqoriya
leklərini albanlar adlandırmışdır.
Gellərin Qafqaz dağlarında və yaxud Şimali Qafqazda yaşadıqları söylənilmişdir. Bəzi tədqiqatçılar gellərin Dağıstanın cənubunda yaşadığını iddia edir.
İngiloy xanımlarının qədim geyimi

Bəziləri isə Strabonun və
Plutarxın amazonkalılar adlandırdığı xalq – alazanların
Alazan çayı sahillərində yaşadıqlarını bildirirlər. Beləliklə, müasir ingiloylar (qədim gellər) iki min ildir ki,
eyni bir yerdə – Alazan çayı
ərazisində yaşayırlar. İngiloyların əcdadları olan gellər
orta əsrlərdə dinin inkişafı
nəticəsində dilləri gürcüləşmiş İran dilli Albaniya tayfaları olmuşlar. İngiloyların əcГейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев, т. I. Баку, 1991, c. 169
15
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dadları Albaniya vilayətinin ərazisi olan Eritedə yaşamışlar. Müxtəlif dövrlərdə Gürcüstanın tərkibinə daxil olan
gellər gürcü-provaslav dininin təsirindən gürcü dilini qəbul
etmiş və gürcü dilinin ingiloy dialekti yaranmışdır.
Qədim yunan müəllifləri də gellərin iki regiondaQafqaz Albaniyasında və Midiyada (Atropatenada) məskunlaşdıqlarını qeyd edirlər. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, XII əsrin əvvəllərindən etibarən Gürcüstanın tərkibinə qatılmış gel (her) tayfaları gürcülər
tərəfindən ciddi assimilyasiyaya məruz qalsalar da, onların bir qismi XV əsrin ortalarınadək öz ilkinliyini qoruyub
saxlaya bilmişdir. Bu dövrdə başlıca olaraq Qaqma mxari,
Şiqnit Kaxeti gelləri (herləri) tamamilə assimilyasiya
olunaraq gürcüləşmişlər. Yenisel (İnisel) gelləri isə ana
dillərini yadırğayaraq gürcü dilini qəbul etsələr də, etnik
özünüdərk baxımından gel (her) tayfası olaraq qalmışlar.16
Gel tayfalarının qədim dini inamları, erkən orta əsrlərdə digər Alban tayfaları kimi onların arasında xristianlığın yayılması və hakim dini ideologiyaya çevrilməsi
müşahidə olunur.17 Ərəblərin gəlişi ilə onlar islam dinini
qəbul etmiş, daha sonra isə XIX əsrin ortalarında pravoslav məzhəbli Rusiyanın Qafqazda möhkəmlənməsi ilə
əlaqədar ingiloyların bir hissəsinin yenidən xristianlaşdırılması bu etnosun tarixi taleyində dərin iz buraxmışdır. Başqa sözlə din dinin bir neçə dəfə dəyişdirilməsi
gel (her) tayfalarının, o cümlədən onların varisi olan ingiloyların sonrakı taleyində çox mühüm rol oynamışdır.
Латышев В.В. Известия древних писателей греческих
и латинских о Скифии и Кавказе, т. II, Латинские
писатели, вып. I. -Санкт-Петербург, 1904, səh. 19-20
17
Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild (III-XIII əsrin I rübü).
Bakı. “Elm”. 2007., səh. 72-86
16
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Burada belə qənaətə gəlmək olur ki, ingiloylar heç
də gürcü əsilli deyil, Azərbaycanın tarixi etnoslarından birinin varisləridir. Tarixçilərin araşdırmalardan
məlum olur ki, Azərbaycanın ən qədim avtoxon etnoslarından biri olan ingiloylar (gellər) Azərbaycanın etnik tarixinə, onun məişət və mədəniyyətinə öz sanballı töhfəsini
vermiş, bu mədəniyyətin formalaşmasında və inkişafında
yaxından iştirak etmişlər.
Hazırkı dövrdə Böyük Qafqaz dağlarının dağətəyi
bölgəsində: Balakən rayonunun İtitala kəndində, Zaqatala rayonunun Əliabad qəsəbəsində və Mosul kəndində,
Qax rayonunun Qax ingiloy, Əlibəyli, İngiloy Kötüklü, Böyük Alatəmir, Kiçik Alatəmir, Meşəbaş, Qaxbaş və Qara
meşə kəndlərində yaşayırlar.
Azərbaycanda hal-hazırda gürcü dilində 5 orta məktəb fəaliyyət göstərir ki, bu məktəblərdə ümumilikdə 51
sinifdə 2641 nəfər şagird təhsil alır. Təlim azərbaycan,
rus və gürcü dillərində aparılan 1 məktəbdə 146 şagird
gürcü bölməsində, 90 şagird rus bölməsində təhsilə cəlb
edilmişdir. Beləliklə, respublikanın 12 məktəbində 2452
şagird gürcü dilində təhsil alır. Balakən, Qax, Zaqatala
bölgəsində ingiloyların məktəbyaşlı uşaqları valideynlərin
arzu və istəyindən asılı olaraq təhsillərini Azərbaycan,
gürcü və rus dillərində alırlar.
İngiloyların əsas məşğuliyyət sferası tütünçülük,
taxılçılıq, üzümçülük, qərzəkli meyvəçilik və heyvandarlıqdır.
İngiloyların milli adət-ənənələrinin qorunub saxlanması sayəsində dövlət tərəfindən bir sıra işlər görülüb.
Azərbaycan şairlərinin yubleyləri ilə yanaşı, gürcü
xalqının nümayəndələri İ.Çavçavadezinin, Ş.Rustavelinin
yubileyləri qeyd edilmişdir. Milli tərkibindən asılı olmayaraq Əlibəyli kənd mədəniyyət evinin gürcü xoru,
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xalq teatrı, Qaxbaş, Qax-gürcü kənd mədəniyyət evlərinin
gürcü xoru və rəqs qrupu, Qəbələ rayonunda fəaliyyət
göstərən folkolr kollektivləri, kəndirbazlar qurupu, zurnaçılar dəstəsi, "zopu-zopu" xalq kollektivi həmin bölgədə
milli adət-ənənələrin təbliğində mühüm rol oynayırlar.
Qax rayon Tarix-Diyarşunaslıq Muzeyində milli
adət-ənənələri əks etdirən sərgilər təşkil edilir. Milli azlıqları bədii kollektivlərinə diqqət və qayğı Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətində xüsusi yer tutur. Bir çox kollektivlər
nazirlik tərəfindən geyim, müsiqi alətləri və texniki vasitələrlə təchiz olunmuşlar.
Qaxda Gürcü Teatrı fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda milli azlıqların vokal instrumental ansanblı da onların
istifadəsindədir.18

***

18

htpp: // az.wikipedia.org
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DÖVLƏTLƏRARASI
TARİXİ-SİYASİ BAĞLILIQ
a qədim zamanlardan müxtəlif istiqamətli
karvan yollarının kəsişdiyi torpaqları özündə
birləşdirən Qafqaz regionunun coğrafi mövqeyi bu yerlərin əsrlər boyu köçəri tayfa və xalqların
hücumlarına məruz qalmasına səbəb olmuşdur. Digər tərəfdən ərazinin yaşamaq üçün daha əlverişli olduğuna
görə burada müxtəlif dini etiqad və baxışlara malik daha
çox insan toplularına rast gəlinir. İstər güney, istərsə cənubi Qafqaz ərazilərində dəqiqləşdirmə aparılarsa ola bilsin ki, 50-60 və daha çox millətlər yaşamışlar və bu gün
də yaşamağı davam edirlər. Bu ərazilərdə yaşayan xalqlar bir çox hallarda yadelli işğalçılara qarşı birgə mübarizə
apararaq qorunmuşlar.
Çox qədim zamanlardan davam edən bu proseslər
Qafqazın uzun əsrlər boyu mürəkkəb etnik tərkibini və
mədəni simasını müəyyənləşdirmişdi. Müxtəlif etnik qrupların yaşaması onların dini etiqadlarında müxtəliflik yaratmışdır. Onların müxtəlif dini etiqadlara qulluq etmələri
burada yaşayan xalqların bəzi hallarda müxtəlif mövqelərdən çıxış etmələrinə də səbəb olmuşdur. Ancaq buna
baxmayaraq burada yaşayan xalqlar daima mehriban
qonşuluq şəraitində yaşamağa çalışmışlar və buna tam
olmasa da əsasən nail ola bilmişlər.
Qafqaz regionunda coxlu xalqların (onlarla müxtəlif
dillərdə danışan milli etnik qruplar) olmasına baxmayaraq
onların əksəriyyəti birləşərək vahid bir xalq halında öz
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suveren dövlətlərini yaradaraq mehriban dostluq şəklində
yaşamaqda davam edirlər. Bunlara misal olaraq Azərbaycanla, Gürcüstanı misal çəkmək olar.
Regionda mövcud olan digər dövlətlərdən fərqli olaraq Azərbaycan ərazilərinə qarşı hər zaman işğalçılıq
mövqeyində olan və bu ərazilər hesabına öz dövlət sərhədlərini genişləndirmiş hazırkı Ermənistan dövləti monoetnik xüsusiyyətə malik olmaqla da digər qonşuları ilə
qeyri-səmimi münasibətlərini davam etdirir.
Ermənistan və ermənilərdən fərqli olaraq Azərbaycan Gürcüstan tarixi dostluq, mehriban qonşuluq münasibətləri uzun bir zaman kəsiyində yüksələn xətt üzrə
davam etməkdədir. Tarixə nəzər salsaq belə qənaətə
gəlmək olar ki, bu iki qonşu xalq (Azərbaycan-Gürcü) birbirilə tarixi, siyasi, ədəbi və digər sahələrdə daha yaxın
tellərlə bağlıdır. Bu “dostluq telləri” indi getdikcə daha da
möhkəmlənməkdədir.
Tarixdə göstərildiyi kimi Azərbaycan-Gürcüstan
xalqlarının ümumi maraqları olan birgə müdafiə və iqtisadi inkişaf onlar arasında dosluq əlaqələrinin daha da
möhkəmləndirilməsinə səbəb olmuşdur. Bu xalqlar arasındakı tarixi, iqtisadi və siyasi əlaqələr getdikcə inkişaf
edərək ədəbi, mədəni və incəsənət əlaqələrinə qədər
inkişaf etmişdir və bu proses bu gun də mehriban qonşuluq şəraitində davam etməkdədir. Məhz elə bu dostluğun
nəticəsidir ki, yadelli işğalçılara qarşı mübarizədə dini
etiqadlarının müxtəlifliyinə baxmayaraq bu iki xalq daima
birgə mübarizə aparmışlar. Buna misal olaraq tarixdə
“xalqlar həbsxanası” kimi tanınan çar rusiyasına qarşı bu
iki xalqın birgə mübarizəsini qeyd etmək olar.
Çar Rusiyası devrildikdən sonra 1918-ci ilin 26 mayında gürcü xalqı, 28 mayında isə Azərbaycan xalqı öz
azad, müstəqil və suveren dövlətlərini qura bilmişlər.
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Ancaq buna baxmayaraq “xalqlar həbsxanası” olan
çarizmin varisi kimi çıxış edən sabiq Sovet Rusiyası
dövləti 1920-ci ilin 27 aprelində Azərbaycanı və 1921-ci
ilin 23 fevralında isə Gürcüstanı yenidən – ikinci dəfə
işğal etdi və həm Azərbaycanı, həm də Gürcüstanı sabiq
SSRİ-nin tərkibinə daxil etdi.
70 il dünyaya meydan oxuyan SSRİ imperiyası isə,
1991-ilin oktyabrında çökdü, dağıldı. Beləliklə də, həm
Azərbaycan, həm də Gürcüstan yenidən özlərinin azad,
müstəqil və suveren dövlətlərini qurdular. İndi Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri həm ikilikdə, həm də beynəlxalq və regional təşkilatlar daxilində, regional layihələr
çərçivəsində strateji müttəfiqlər kimi iqtisadi, siyasi,
mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrini davam
etdirirlər.
Azərbaycan-gürcü ictimai-siyasi, iqtisadi və ədəbimədəni əlaqələri hər iki xalqın müstəqilliklərini bərpa
etdikdən sonra yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması
və daha səmərəli şəkil alması ilə nəticələnmişdir.
1993-cü ildə Azərbaycanda Heydər Əliyevin və
Gürcüstanda Eduard Şevardnadzenin hakimiyyətə gəlməsi Cənubi Qafqazda iki xalq arasında dostluq əlaqələrinin və əməkdaşlığın möhkəmlənməsində, iki ölkə arasında isti münasibətlərin yaranmasında böyük rol oynadı.
Bundan sonra Azərbaycanla Gürcüstan müstəqil dövlətin
möhkəmlənməsi və beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi,
Qafqazda nisbi siyasi sabitliyin yaranması, Transqafqaz
və Transxəzər magistralının tam təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və demokratik cəmiyyətin, hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində əməkdaşlığı daha da genişləndirdilər.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1996-cı ildə
Tbilisiyə rəsmi səfərindən sonra ikitərəfli münasibətlər
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daha da inkişaf etməyə başladı. Həmin səfər zamanı
tərəflər “Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik” və
“Qafqaz regionunda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq”
haqda qarşılıqlı bəyannamələr imzaladılar. 1997-ci ilin
fevralında prezident Eduard Şevardnadzenin Bakıya
səfəri zamanı isə iki ölkə arasında strateji əməkdaşlığın
inkişafına dair yeni bir sənədə imza atıldı. Bu müqavilə
iqtisadi, ekoloji, təhsil, rabitə və s. sahələr üzrə əməkdaşlığı əhatə edirdi.
SSRİ dağılandan sonra hər iki ölkədə baş verən
proseslər, daxili və xarici vəziyyətin oxşarlığı, geosiyasi
maraqların üst-üstə düşməsi və digər amillər iki ölkə
arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin yaranmasına gətirib çıxardı. Ölkələrarası diplomatik münasibətlər qurulandan sonra istər regional, istərsə də qlobal məsələlərdə bu
iki dövlət həmişə eyni mövqedən çıxış edir. Qonşu respublikaları hər şeydən əvvəl Bakı-Supsa, Bakı-TbilisiCeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və TRASEKA kimi qlobal
enerji, nəqliyyat-kommunikasiya layihələri birləşdirir.
1998-ci il sentyabrın 7-8-də tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası üzrə Beynəlxalq Konfrans keçirildi, 1998-ci il
oktyabrın 7-də Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəddində
yeni körpünün açılışı oldu. 1999-cu il aprelin 17-də isə
Bakı-Supsa neft kəməri işə salındı. Ötən dövrdə hər iki
ölkənin həyatında tarixi əhəmiyyətə malik olan BakıTbilisi - Ceyhan neft ixrac kəmərinin tikintisi sahəsində
intensiv işlər aparıldı. Nəhayət, 2005-ci il mayın 24-25-də
neft kəmərinin Azərbaycan, oktyabrın 12-də isə Gürcüstan hissəsinin istifadəyə verilməsi mərasimi keçirildi.
Ölkə prezidentlərinin əsasını qoyduğu strateji əməkdaşlıq keçən müddətdə bütün sahələr üzrə tərəqqi etdirildi. Mövcud siyasi xətti davam etdirən Prezident İlham
Əliyevin Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasını və
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xarici ölkələrlə sıx əməkdaşlığını prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyması, Azərbaycan – Gürcüstan ikitərəfli münasibətlərini yeni mərhələyə qaldırdı. Dövlətlərarası münasibətlərin hüquqi-normativ bazasının təkmilləşməsi və inkişafında dövlət və hökumət başçılarının sonrakı dövrdə
intensiv xarakter alan qarşılıqlı səfərləri mühüm əhəmiyyət daşıdı.
Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixeil Saakaşvilinin
2004-cü ilin martında Bakıya, bunun ardınca, 2004-cü ilin
iyun ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfərləri zamanı ikitərəfli
münasibətlər və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq
məsələləri bir daha müzakirə olunmuş, həmçinin sərhədburaxılış məntəqələrinin işinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat
daşımaları tarifləri nəzərdən keçirilmişdir. Həmçinin,
“Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan ara-sında birgə
Bəyannamə”, “Təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında
Saziş”, “Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan
hökuməti arasında informasiya sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Saziş” imzalanmışdır. Ötən dövr ərzində iki
ölkə arasında 100-dən çox hüquqi - normativ sənəd imzalanmışdır. Azərbaycan Gürcüstanda əsas investor və kreditor ölkələrdən biridir. Hazırda Gürcüstan büdcəsinə ən
çox vergi ödəyən şirkət Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir.
İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında
mühüm rol oynayan yuxarıda qeyd etdiyimiz layihələrlə
bərabər müasir dövrünmüzdə artıq reallaşmış BakıTiflis-Qars dəmir yolu xəttini və inşasını tamamlanmaqda olan nəhəng TAP, TANAP layihələri göstərmək olar.
Gürcüstanda hakiyyətə gəlmiş prezident Georgi
Marqvelaşvilinin də xarici siyasətində Azərbayacanla
münasibətlər prioritet təşkil etmişdir. Yəni hakimiyyət
dəyişikliyi bu iki dövlətin münasibətlərində hər hansı ciddi
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dəyişikliyə səbəb olmamışdır. Georgi Marqvelaşvili
bildirmişdir ki, “Azərbaycan Gürcüs-tan üçün nəinki böyük
layihələr, neft və qaz, eləcə də nəqliyyat sahəsində
əməkdaşlıq, o cümlədən mədə-niyyət, elm və fərdlər
arasında münasibətlər baxımından olduqca vacibdir...
Siyasi sahədə tərəfdaşlığımızı həyata keçiririk və inkişaf
etdiririk. Bu, həmçinin bizim üçün çox vacibdir, çünki bu
tərəfdaşlıqla bir-birimizin cəmiyyətlərini və dövlətlərini
zənginləşdiririk”.
Azərbaycanla Gürcüstan hazırda müstəqil dövlətlər kimi, bütün sahələrdə fəal əməkdaşlıq edir, ərazi
bütövlüyü məsələsində və beynəlxalq tədbirlərdə - BMT,
Avropa Şurası, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar daxilində birgə
işləyir və hər zaman bir-birinə dəstək verirlər.
Çünki həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan uzun
müddətdir ki, eyni problemlərlə üz-üzə qalmışlar. Hər iki
dövlətin qarşılaşdıqları ərazi problemi çoxdandır ki, həllini
tapmır. Hər iki ölkənin suverenliyi beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində kobud şəkildə pozulub. Belə ki,
dünya siyasətini müəyyənləşdirən nəhəg dövlətlərin ikili
standartları, geostrateji maraqları digər regionlar kimi
Cənubi Qafqaz regionunda da öz təsirini göstərməkdədir.
Hazırda, istənilən regionda məqsədli dini, etnik, ərazi zəminli lokal qaynar ocaqlar yaradılır və nəhəng dövlətlərin kompleks maraqlarını həyata keçirmək üçün bu
ocaqlar istənilən motivlərlə alovlandırıla və ya söndürülə
bilər. Təəssüf ki, geosiyasi baxımdan kiçik dövlətlər azlıqda olan xalqlar həmişə antidemokratik müdaxilələrin
təsirinə məruz qalmağa məhkumdur.
Beləliklə, iki dövlət arasında siyasi münasibətlər
heç şübhəsiz ki, xalqlar arasında münasibətlərin də inkişafına müsbət təsir göstərməkdədir.
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Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız və Azərbaycanda yaşayan Borçalı əsilli ziyalılar eyni mövqedən çıxış
edərək sivil dünya meyarlarına uyğun gələn vahid bir
konsepsiyanı dəstəkləyirlər. Gürcüstandakı soydaşlarımız
vətənləri-nin ərazi bütövlüyünə, kosntitusiyasına hörmətlə
yanaş-maqla, ölkənin iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni
inkişafında öz vətəndaşlıq borclarını yerinə yetirirlər.
Bununla Gürcüstanın bərabərhüquqlu vətəndaşı kimi
onun bütün seçkili orqanlarında təmsil olunma hüququna
malikdirlər.

***
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitunun
elmi əməkdaşları və qonaqlar
Molla Cümənin qəbirüstü abidəsi
və ev muzeyini ziyarət edərkən.
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ƏDƏBİ-MƏDƏNİ
ƏLAQƏLƏR

D

övlətlər və xalq arasında tarixi-siyasi
bağlılıq şübhəsiz ki, ilk növbədə mədəni
sahədə olan münasibətlərdən, o cümlədən, ziyalılarının, mədəniyyət nümayəndələrinin əlaqələrindən başlayır. Hər bir dövlət digər bir dövlətlə siyasi
münasibətlərin qurulmasında öncə mədəni əlaqələrə
diqqət yetirir. Bu sonrakı münasibətlərin daha möhkəm və
davamlı olmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Başqa
sözlə, xalqlar arasında mehriban qonşuluq və səmimi
dostluğun əsrlər boyu yaradılmasında və daha da inkişaf
etdirilməsində mədəni və ədəbi əlaqələr, xüsusilə, poeziya ən güclü təsirə malik olan, mühüm rol oynayan
başlıca sahədir. Poeziya xalqlar arasında tarixi əlaqələrin
yaradılmasının və inkişaf etdirilməsinin ən mühüm açarıdır. Bunu düzgün dəyərləndirən azərbaycanlılar və gürcülər ədəbi əlaqələrə xüsusi önəm verir və onu daim inkişaf
etdirir və nəsillərdən-nəslə ötürürlər.
Qafqaz regionu müxtəlif xalqların, etnik qrupların
birgə yaşaması ilə xarakterizə olunur. O cümlədən, qədim Alban ərazisində 26-dan çox etnik qrup yaşaması
(sonrakı dövrdə onların bir çoxu assimilyasiya olunmmuşdur) Azərbaycanın hazırkı zəngin, rəngarəg mədəniyyətinin formalaşmasına, görkəmli, tanınmış ziyalıların, mədəniyyət və elm xadimlərinin, şair və yazıçıların, aşıqların
doğulub boya-başa çatmasına öz təsirini göstərmişdir.

77

NOVRUZ BƏKİROV

Digər xalqlar kimi Azərbaycan və Gürcü xalqlarının
mədəni münasibətlərinin tarixi onların böyük ədəbiyyatı,
mədəniyyəti və iqtisadi əlaqələrinin tarixi qədər qədim və
zəngindir. Hər iki xalqın görkəmli nümayəndələrinin ayrıca və ya birgə yaratdıqları mədəniyyət və folklor nümunələrində: əfsanə və xatirələrdə, ozan-aşıq yaradıcılığında, bayatı, el mahnıları və "Dədə-Qorqud" dastanlarında bu munasibətlərdən geniş bəhs olunur.
Azərbaycan və Gürcüstan xalqlarının tarixi qonşuluq
əlaqələri, qarşılıqlı mənəvi dostluğu Nizami Gəncəvi,
Şota Rustaveli, Molla Pənah Vaqif, Besiki, Mirzə Fətəli
Axundzadə, İlya Çavçavadze, Səməd Vurğun, Georgi
Leonidze kimi qüdrətli sənətkarların əsərlərində əksini
tapmışdır.
Azərbaycan və gürcü ədəbi əlaqələrinin tarixi
Nizami, Xaqani və Ş.Rustavelinin yaradıcılığı ilə başlanır.
Tədqiqatçı Y.Eyvazovanın fikrincə, Gürcüstana, gürcü
xalqına məhəbbət və səmimiyyəti dahi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında da müşahidə etmək mümkündür. O,
şeirlərinin birində bu diyarın gözəlliyini, Tiflis şəhərinin
heyranediciliyini öz misralarında vəsf etmişdir.
Nizaminin yaradıcılığı hələ özünün sağlığında
Gürcüstanda şöhrət qazanmış, XV-XVII əsrlərdə isə onun
“Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “Xosrov və Şirin”
poemaları mövzusunda Gürcü ədəbiyyatında isə yeni
əsərlər meydana gəlmişdir. (215/2).
Nizami və Rustavelidən bəhs edərkən tədqiqatçıları
bu iki böyük şairin yaradıcılığındakı ümumi cəhətlər,
xalqlarımızın mənəvi yaxınlığından və dövrün mütərəqqi
ictimai ideyallarından, təravətli ədəbi-estetik təsəvvürlərindən doğan, bunlarla hesablaşan oxşar məqamlar
kimi maraqlandırmalıdır. Görkəmli gürcü şairi Şota Rustaveli fars dilini bildiyi üçün Nizaminin əsərlərini bu dildə
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oxumuşdur. Bundan əlavə Rustavelinin əsərlərində Nizami yaradıcılığının təsiri aydın hiss olunur. Xalqlarımızın
ənənəvi xüsusiyyətlərindən olan vətənpərvərlik Nizami ilə
Rustavelinin yaradıcılığında öz geniş ifadəsini tapmışdır,
məsləhətlər vermişdir.
Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələrinin qaynaqları
Nizami dövründən başlamış, Nizami irsindən bəhrələnməklə bugünkü inkişaf səviyyəsinə gəlib çatmışdır". XIIXIII əsrlər gürcü ədəbi və tarixi abidələrindən dövrümüzə
gəlib çatmış nümunələrdə Nizami poemalarının adının
çəkilməsi və abidə müəlilflərinin həmin poemaların
qəhrəmanlarına müraciət etmələri şairin əsərlərinin hələ
uzaq keçmişlərdə gürcü dilinə tərcümə edildiyini güman
etməyə imkan verir.19
Qədim tarixi
kökü olan bu iki
xalqın dostluğu və
qonşuluq
münasibətləri sonrakı dövrdə də və digər ədiblərin, şair, yazıçıların, elm və ədəbiyyat xadimlərinin birgə yaradıcılıq əlaqələrində
Şota Rustaveli
daha da inkişaf etmişdir.
Xüsusilə də, M.F.Axundzadə,M.Cavaxaşvili, C.Məmmədquluzadə, Ş.Araçvispireli, S.Vurğun, H.Mehdi, Q.Abaşidze, K.Kaladze, K.Leonidze və başqaları dostluq,
qardaşlıq və qonşuluğun qüdrətini ilhamla tərənnüm
etmiş, xalqlarımızı birliyə, qardaşlığa və sədaqətə çağırmışlar.
19

ASE, Bakı, 1982, 6c., səh. 135
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Maarif, mədəniyyət və incəsənət baxımından yeni
gürcü ədəbi-bədii mühitinin əsasını qoyan, onu ictimai
ideyalarla zənginləşdirməyə çalışan İlya Çavçavadzenin
yaradıcılığı Azərbaycan xalqının ədəbi-bədii və siyasiiqtisadi əlaqələri tarixində parlaq səhifələrdən birini təşkil
edir. Bu görkəmli yazıçı, ictimai-siyasi xadim dəfələrlə
Borçalıya getmiş, Azərbaycan türklərinin xarakterinə, həyat tərzinə, mədəni-məişətinə, mənəviyyatına və milli
münasibət hisslərinin zənginliyinə yaxından bələd olmuş,
siyasi və mədəni birliyinin əsasını qoymuşdur.
İ.Çavçavadze Azərbaycan xalqına, onun adətənənələrinə, şərəfli keçmişinə böyük ehtiram göstərmiş,
gürcülər arasında savad yayan cəmiyyətin sədri kimi
Borçalı qəzasında savadsızlığı ləğv etmək üçün müfti
M.H.Qayıbova və Şeyxülislam Ə. Axuvdzadəyə müraciət
edərək, onları xalqın qayğısına qalmağa, yerlərdə məktəblər açmağa çağırmış və Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı ədiblərlə tez-tez görüşmüş və onlara dəyərli
məsləhətlər vermişdir.
XV-XVII əsrlər gürcü ədəbiyyatında ikinci intibah
dövrü kimi qiymətləndirilir. Daha dəqiq desək, XVII əsrin
əvvəllərindən XX əsrin 20-ci illərinədək olan dövrü əhatə
edir. Bu müddət ərzində Tiflis şəhəri Gürcüstanın mərkəzi
olmaqla yanaşı, həm də Borçalıda və bütün Gürcüstanda
yaşayan Azərbaycan türklərinin ədəbi-ictimai və mədəniyyət mərkəzi kimi formalaşmışdır.
Şamtsxe-Cavaxeti bölgəsinə türklərin gəlməsi ilə
XVI əsrdə Cavaxetidə Osmanlı vilayəti, Gürcüstan sancağı, sonra vilayəti yarandı. Yerli əhali müsəlmanlaşdı, bu
ərazilərdə türkdilli əhali də məskunlaşdı. Məişətdə türk dili
yayıldı, domirant dil kimi bərqərar oldu. İki dilli ictimai
mühitində aşıqlar özlərinə məxsus məqamlardan məha-
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rətlə faydalandılar. Xüsusilə lirik aşıq havaları könülləri
oxşadı.
XVII-XIX əsrlərin bizə həvalə etdiyi, hətta Tiflisdə
XX əsrin 60-cı illərinə qədər toy-sünnət mərasimiərində
iştirak edən sazəndələr, məlumata görə, aşıqlar da vardı.
Xalq arasında sazandar əvəzinə aşıq məfhumu daha
populyar oldu. Əski sözlərlə tulum-tütəkçilərə zurnaçılar
da deyilirdi. Aşıq poeziyası fars dilinin təsirlərindən uzaqlaşaraq doğma türk dilinin poetik imkanlarını daha da
genişləndirdi. Aşıq sənəti folklar çərçivəsinin hüdudlarını
genişləndirərək klassik ədəbiyyatın dilinə, ifadə tərzinə
bahar təravəti gətirdi. Orta əsrlərdə aşıq sənəti klassik
şeir formalarından olan müxəmməs, təcnis, bayatı, şikəstə və s. poetik biçimlərdən yetərincə bəhrələnirdi.
Milli dramaturgiyamızın banisi, görkəmli mütəfəkkir
Mirzə Fətəli Axundzadənin ölməz əsərləri bu şəhərdə
yaranmış, Azərbaycan-türk teatrının əsası burada qoyulmuş, Azərbaycan dilində ilk tamaşa M.F.Axundzadənin
"Hekayəti-Molla-İbrahimxəlil kimyagər" əsəri 1872-ci
ildə Tiflisdə Novruz bayramı münasibətilə müsəlman teatr
həvəskarları tərəfindən səhnəyə qoyulmuşdur.20
Milli folklorumuzun zəngin və çoxşaxəli bir qolu da
Gürcüstanda yaranmış, inkişaf etdirilmiş və təbliğ olunmuşdur. Bunu ilk növbədə ta qədimlərdən bu ərazidə
məskunlaşmış yerli azərbaycanlıların yaradıcılığı ilə əlaqələndirmək lazımdır. Bu bölgədən toplanmış folklor örnəklərində müxtəlif ictimai formasiyaları, ayrı-ayrı tarixi
dövrləri səciyyələndirən xüsusiyyətləri özündə əks etdirir.
Başqa sözlə Azərbaycan-Gürcü xalqlarının tarixi əlaqələrinin formalaşmasında mühüm rol oynayan cəhətlərdən
biri də Gürcüstanda tarixi torpaqlarında dünyaya gəlmiş
[Mədəd Çobanov, Azərbaycan - gürcü ədəbi əlaqələri. I cild.
Bakı, 2008].
20
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azərbaycanlılardan bir çox tanınmış ədiblərin, elm və
mədəniyyət xadimlərinin gürcü mühitində boya-başa çatması, təhsil almasıdır. Bu şəxslər sonrakı fəaliyyətlərində
şübhəsiz ki, iki xalqın tarixi-mədəni əlaqələrinin daha da
yaxınlaşmasında iştirak etmişlər.
Azərbaycan-Gürcü mədəni əlaqələrinin inkişafında
mühüm amillərdən biri də Azərbaycanda olan bir çox ziyalıların Qoridə dünyəvi təhsil alması, Gürcüstanda
fəaliyyəti, gürcü cəmiyyətinə adaptasiyasıdır. Bu onlara
Gürcü tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənəsi ilə yaxından tanış
olmağa, onu öyrənməyə və mənimsəməyə imkan verirdi.
Həmin şəxslərin eyni məktəblərdə gürcülərlə birgə təhsil
almaları, onların sonrakı fəaliyyətlərində də dostluq etmələrinə, yaradıcılıq əlaqələri yaratmalarına təkan verirdir.
Təhsil, mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması həm ayrı-ayrılıqda, həmdə birgə böyük
mədəniyyət nümünələrinin ortaya çıxmasına, mövcud
olanların inkişafına gətirib çıxarırdı.
Bu baxımdan lirik şeirləri dillər əzbəri olan, yeni dövr
Azərbaycan tarixşünaslıq elminin banisi Abbasqulu ağa
Bakıxanov və şərqiləri ilə ürəkləri oxşayan, adı nəğmələrə düşərək Avropanı gəzib-dolaşan Mirzə Şəfi Vazeh
uzun müddət Tiflisdə yaşayıb-yaratmışlar. Digər görkəmli
şəxslərindən biri olan Ömər Faiq 1872-ci ildə Ahıska
(Axalsıx) qəzasının Azqur kəndində anadan olmuş, İstanbulda təhsil aldıqdan sonra Azərbaycanın Nuxa, Şamaxı,
Gəncə və s. şəhərlərində müəllimlik etmişdir. 1903-cü
ildə Tiflisə qayıdan Ömər Faiq XX əsrin ilk Azərbaycan
qəzeti olan "Şərqi-Rus"da çalışır. O, "Molla Nəsrəddin"
jurnalının məsul katibi, ikinci redaktoru idi.
Ömər Faiqin bir sıra məqalələrindən aydın olur ki,
Gürcüstanda səs salmış "Gürcü işi" adlı əməliyyatın başlanması ilə əlaqədar o, dərhal öz ictimai-siyasi fəaliy82
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yətini dayandırmış, həmin vaxtdan Gəncəyə köçüb fəaliyyətə başlamış, qəzet və jurnallarda tez-tez məqalələrlə
çıxış etmişdir.
İlk Azərbaycan qəzeti "Əkinçi" bağlandıqdan sonra
Azərbaycan ədəbiyyatımızın təbliğində müstəsna rol
oyna-yan "Ziya" (1879-1880), "Ziyaye-Qafqaziyyə" (18801883), "Kəşkül" (1883-1891) və s. kimi jurnal və qəzetlər,
XX əsrin əvvəllərində görkəmli jurnalist M.Şahtaxtlının
rəhbərliyi ilə nəşr olunan "Şərqi-Rus" (1903-1905) qəzeti,
böyük
de-mokrat
C.Məmmədquluzadənin
"Molla
Nəsrəddin" (1906-1917) satirik jurnalı da Tiflisdə nəşr
olunmuş, Nəriman Nərimanov, Abdulla Şaiq, Ömər Faiq
Nemanzadə kimi yazıçılarımız bu diyarda dünyaya göz
açmışlar. İ. Qutqaşınlı, H.Zərdabi, H.Cavid, F.Köçərli,
M.Ə.Sabir, M.S.Ordubadi, Ə.Nəzmi, Ə. Qəmküsar,
S.M.Qənizadə, K.Minasazov, habelə Qori seminariyası
və Tiflis Aleksandr Müəllimlər İnstitutunda təhsil almış
Azərbaycan ədəbiyyatı, maarifi və ictimai fikrinin bir çox
tanınmış nümayəndələri Tiflis ədəbi-ictimai mühiti ilə sıx
bağlı olub, Borçalı ədəbi mühitinin inkişaf etməsinə güclü
təkan vermişdir.21
Gürcü şairi Şalva Abaxidze yazır: “Bu dostluq bir
ənənə halını almış, əsrlərdən–əsrlərə getdikcə möhkəmlənmiş, xalqımızın nəsillərdən–nəsillərə verdiyi poetik
estafetə çevrilmişdir”.22
Gürcü ədəbiyyatının klassiklərindən olan Akaki
Sereteli (1840-1915) də Güney Qafqaz xalqlarının, o
cümlədən də, Azərbaycan və gürcü xalqlarının dostluğuna böyük əhəmiyyət vermişdir. O, Azərbaycan mədəniyyətinin və musiqisinin hamının zövqünü oxşamasından
21
22

[http:// www.borchali.net]
[“Respublika” qəzeti 25 yanvar 2013-cü il].
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bəhs edərək, “Tarın səsi altında arzular” şerində
yazmışdır:
“Atəşli, həsrətli incə səsini.
Gələcək günlərdən gətirib soraq,
O necə danışır alovlanaraq,
Sehirli mizrabla dilləndikcə tar
Oyanır könlümdə təzə arzular.
Durur göz önümdə bir xoş gələcək,
Orda qardaş xalqlar deyib-güləcək!..”
Gürcü şairi, yazıçısı, mütəfəkkiri Akaki Sereteli
1915-ci ilin 26 yanvarda (yeni təqvimlə 8 fevralda)
dünyasını dəyişir. Tiflisin İrəvan meydanında izdihamlı
dəfn mərasimi keçirilir. Azərbaycanın ictimai xadimlərindən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əli Mərdan Bəy
Topçubaşov və Rövşən Bəy Əfəndiyev Akaki Seretelinin
dəfn mərasimində çıxış edirlər. Bu barədə Tiflisdə gürcü
dilində nəşr edilən “Teatr həyatı” jurnalının 1915-ci il mart
tarixli 13-cü sayının 8-ci səhifəsində məlumat və çıxışçıların şəkli yer almışdır. Bu məlumatı və “Teatr həyatı”
jurnalının müvafiq səhifəsinin fotosunu bizə təqdim edən,
kitabın elmi redaktoru, professor Asif Rüstəmliyə təşəkkürümü bildirirəm.
Akaki Seretelinin dəfn mərasimində çıxış edən
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Əlimərdan Bəy Topçubaşov çağdaş cəmiyyətimizdə istiqlal ideoloqları, Cümhuriyyətimizin qurucuları kimi yaxşı tanınırlar. Bəs Rövşən
Bəy Əfəndizadə kimdir?
Fədakar tədqiqatçı, professor Ədalət Tahirzadə
“Şəkinin səsi” qəzetinin 2011-ci il 30 may tarixli sayında
dərc etdirdiyi “Sultanla görüşmüş Rövşən bəy Əfəndizadə
kimdir?” adlı məqaləsində yazırdı.
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“Rövşən bəy Mustafa oğlu Əfəndizadə 31 dekabr
1884-də Şəki şəhərində doğulub. İlk təhsilə Şəki ibtidai
“Müsəlmani-rusi məktəbdə” (bunu daha çox “rus-tatar
məktəbi” adlandırırlar) başlayıb, 1896-da Şəki rüşdiyyəsinə girib (rüşdiyyə progimnaziya tipli məktəbdi). Həmin
məktəbi əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra 1901-də Bakı
Sənaye Məktəbinə daxil olaraq burada iki il oxuyub.
Rövşən bəy 1904-də Şəki ibtidai məktəbində müəllimliyə başlayıb. Burada o həm müəllim, həm də nazir
(baxıcı) işləyib. 1905-də Rusiyada inqilab baş verərkən
imperiyanın hər yerində, o sıradan Azərbaycanda da ictimai mühit hədsiz gərginləşmiş, burada milli münaqişələr
güclənmişdi. Bu zaman özəlliklə milli düşüncəli gənc aydınlar ortaya atılaraq sinələrini qabağa verirdilər. Onlardan biri də Rövşən bəy idi. O, milli və ictimai işlərə ciddi
qarışdığından Gəncə əsgəri valisi (qeneral-qubernatoru)
onun Qafqazdan sürgün edilməsi haqqında əmr verir.
Təəssüf ki, Rövşən bəyin məhz hansı “suç”una görə bu
cəzaya layiq görülməsi haqqında bu gün əlimizdə heç bir
bəlgə və bilgi yoxdur. Ancaq təsəvvür edəcəyimiz budur
ki, erməni-müsəlman davasında o, soydaşlarını hər vasitəylə müdafiə etdiyinə görə valinin qəzəbinə tuş gəlib.
“Övraqi-nəfisə”nin yazdığına görə, şeyxülislam Pişnamazzadə və Əliəkbər Bəy Rəfibəyov (1839-1919) kimi o
çağın ən hörmətli kişiləri bu qərarın ləğvinə çalışaraq
onun sürgündən qurtulmasına nail olublar. Görünür,
sürgün əmri ləğv olunsa da Rövşən bəyin daha Şəkidə
yaşamasına icazə verilməyib. Bu üzdən o, bir il də Qazax
mahalında müəllimlik edib.
1908-dən Tiflis şəhərində müəllim işləməyə
başlaması onun dünyagörüşünə, sözsüz ki, müsbət təsir
göstərib, çünki o dönəmdə bu şəhər Qafqazın mərkəzi
sayılırdı. Müəllim Rövşən bəy Əfəndizadə burada da
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yenə milli işlərdə önə çıxıb – xeyriyyə işlərində, dram
cəmiyyətlərində və başqa məsələlərdə fəallıq göstərib...
Rusiyada 1917-ci il Fevral burjua inqilabından sonra
Rövşən bəy Tiflis Müsəlman Milli Komitəsi İcraiyyə
Komitəsinin, Qafqaz Hərbi Şurasının üzvü olub.”23
Gürcü ədəbiyyatının görkəmli mütəfəkkiri Akaki
Sereteli Azərbaycanda oxunan və sevilən ədiblərdən
olub. Abbas Səhhət onun “Xanəndə Qoqi” hekayəsini
“Yeni iqdam” (1915, 16-17 aprel, № 20-21) və “Mən
müqəddəs təsvirlərin önündə” adlı şeirini isə “İqdam”
(1915, № 50) qəzetlərində çap etdirmişdir.

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə rəisi,
professor Asif Rüstəmli Molla Cümənin qəbrini ziyarət edərkən.

Ədalət Tahirzadə. Sultanla görüşmüş Rövşən Bəy
Əfəndizadə kimdir? “Şəkinin səsi”, 2011, 30 may.
23
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Gürcü yazıçısı Demna Şengeliyanın “Bakı”, jurnalist Vano
Sulukidzenin “Gürcü yazıçıları Bakıda” adlı yol
qeydlərində də dostluq səfərinin təəssüratları məhəbbətlə
qələmə alınmışdır. Bakı görüşləri gürcü şairlərinin
yaradıcılığına təsirsiz qalmamışdır. Valerian Qaprindaşvilinin “Bakı”, Simon Çikovaninin “Qız qalası”, Georgi
Leonidzenin “Azərbaycan şairlərinə” şeirlərində gürcü
xalqının ən nəcib, müqəddəs dostluq duyğuları tərənnüm
olunmuşdur. Georgi Leonidze Azərbaycan şairlərinə
müraciətlə yazırdı:
Bizə həmdəm oldu dostluq, məhəbbət,
Bir an ayrılmadı yaradan ellər,
Getdi birdəfəlik əsarət, möhnət,
Bizi gələcəyə səslədi illər…
Hazırki Gürcüstanın azərbaycanlıların toplum
yaşadıqları ərazilərdə, eləcə də Borçalıda geniş yayılmış
başqa bir nəğmədə isə incə belli Gürcüstan gözəlinə,
Tiflis maralına gənc azərbaycanlının sevgisi tərənnüm
olunur:
Atımı bağladım yolda yoncaya;
Canım qurban olsun beli incəyə,
Gəl səni götürüm bizim Gəncəyə
Gürcüstan gözəli, Tiflis maralı
Başqa bir şeirdə isə Gəncədə hazırlanmış silah
(qılınc) təriflənir. Bundan başqa Gürcü xalq poeziyasının
müxtəlif nümunələrində Azərbaycanın Bakı, Gəncə,
Təbriz, Şamaxı, Qarabağ, Nuxa, Zaqatala, Balakən,
Naxçıvan və s. kimi dilbər guşələrinin adı çəkilir, tarixi
hadisələrə və şəxsiyyətlərə münasibət ifadə olunur.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin lirik
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qəhrəmanı dostunu və ya sevgilisini Tiflisə göndərir,
intizarla onun Tiflisdən qayıtmasını gözləyir.
Yarımın adı Mirzə
Göndərmişəm Tiflisə,
Sovqatın istəmirəm,
Sağlığı gəlsin bizə.
Yar köynəyin bizdədi,
Düymələri düzdədi,
Getdim yarı görməyə,
Dedilər Tiflisdədi.
Milliyətcə gürcü olan ustad aşıqların Türk-Azərbaycan dilinə üstünlük vermələri bir də bu tələbdən irəli
gəlirdi.
Professor, doktor Valeh Hacılar “Azərbaycan-gürcü folklor əlaqələri” adlı əsərində axtarışlar nəticəsində
üzə çıxartdığı dəyərli ədəbi mənbələr və arxiv sənədləri
əsasında xalqımızın zəngin şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrinin, o cümlədən nağıl, dastan, atalar sözü və məsəllər, lətifə, mahnı və bayatılar, aşıq poeziyası və digər
janrların gürcü dilinə tərcüməsi, nəşri və tədqiqi tarixini
qeyd etmiş, folklorumuzun gürcü milli-mədəni şəraitində
təsir və maraq dairəsini müəyyənləş-dirmiş, Azərbaycan
aşıq sənəti ənənələriylə yetişən gürcü sənətkarların
qeyri-türk ədəbi mühitində yayılmasının, yaşamasının
səbəblərini göstərmişdir.
Xalq ədəbiyyatı bizdən əvvəl yaşayanların əsrlər
boyu qazandıqları həyat və əmək təcrübəsini, eləcə də
daxili, mənəvi aləmini aydınca əks etdirən əsl müdriklik
xəzinəsidir. Odur ki, bu sərvəti onu yaradanların, yaşadanların tarixi ilə vəhdətdə, ardıcıl və sistemli şəkildə
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araşdırmaq, yaddaşlardan yazıya köçürüb nəşr və təbliğ
etmək folklorşünaslıq qarşısında duran ən vacib məsələlərdəndir. Y.V. Çəmənzəminli vaxtilə yazırdı: “... türklər
zəngin bir xalq ədəbiyyatına malikdirlər və çalışmaq üçün
geniş bir sahə vardır. Məsələnin çətinliyi xalq ədəbiyyatındakı təsirləri araşdırmaq, ondakı qaranlıq nöqtələri
izah etməkdən ibarətdir”. Şərhə ehtiyacı olan, elmi araşdırmalar tələb edən qaranlıq nöqtələr isə hələ də çoxdur.
Azərbaycan folklorunun toplanmasını, tədqiqini və
təbliğini yaxşılaşdırmağa dair konkret tədbirlərin işlənib
hazırlanmasından və həyata keçirilməsindən bəhs edən
Yaşar Qarayev haqlı olaraq yazırdı: “Öz qədimliyinə və
zən-ginliyinə, unikal məzmun və forma keyfiyyətlərinə
görə xüsusi seçilən, özündə təkrarsız mənəvi və bədii
dəyərləri birləşdirən Azərbaycan folkloru öyrənilməsi,
nəşri, tərcüməsi və yayılması baxımından xeyli geri qalır”.
N. Asatianinin (1858-1942) XIX əsrin 90-cı illərində topladığı folklor nümunələrinin
Azərbaycan folklorşünaslığı üçün
böyük əhəmiyyəti vardır və onlar
ayrıca
öyrənilməlidir.
“Tatar
(Azərbaycan) xalq yaradıcılığı”
başlığı altında yazıya alınmış bu
nümunələrin maraqlı cəhətlərindən biri də orijinalla yanaşı onların gürcü dilində tərcüməsinin verilməsidir.
XX əsr ədiblərindən S.Vurğun, R.Rza, M.S.Ordubadi, M.Dilbazi, N.Rəfibəyli, O.Sarıvəlli,
S.Rüstəm, Ə.Nazim, M.Hüseyn,
Gürcü müsiqi alətləri
K.Arif, M.Axundzadə kimi (texnikumda ədəbiyyat müəllimi) sənətkarların vaxtaşırı Tiflis90
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də, Borçalıda olmaları, ədəbiyyat dərnəklərində, mətbuat
orqanlarında çıxışları ədəbi mühiti rövnəqləndirir və
ruhlandırırdı.
Azərbaycanın xalq şairi Süleyman Rüstəm 1929–
cu ilin yazında gürcü şair, nasir və ədəbiyyatşünas
alimlərinin Bakıya gəlişini, şəhərin tarixi, mədəni, sənaye
ocaqları ilə tanışlığını xatırlayır. Bu görüşün ədəbi əlaqələrin möhkəmlənməsində əhəmiyyətindən söhbət açır.
Məlum olduğu kimi, Süleyman Rüstəm Səməd
Vurğun və Məmməd Rahimlə gürcü ədəbiyyatının incisi
“Pələng dərisi geymiş pəhləvan” dastanını Azərbaycan
dilinə ilhamla tərcümə etmişdir, Şota Rustavelinin 750 illik
yubileyi ərəfəsində poemanın kütləvi tirajla nəfis nəşri
xalqın böyük rəğbəti ilə qarşılanmışdı.
Şota Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəhləvan”
poeması Azərbaycan xalqına ən dəyərli hədiyyə idi.
Süleyman Rüstəm Şota Rustaveliyə həsr etdiyi şeirlərdə
onun ürəklərə yol tapmasından, ümumdünya şöhrətindən iftixarla söz açırdı.24
Milli folklorumuzun digər janrları ilə yanaşı xalq
mahnıları və bayatılarımız da Gürcüstanda geniş yayılmışdır. Azərbaycan xalq musiqisi, mahnı və bayatılarımız
gürcülərin ruhunu oxşamış, onlar üçün də doğmalaş
mışdır. Azərbaycan nəğmələrinin Gürcüstanda geniş
şöhrət qazanmasından bəhs edən A.S.Xaxanov (Xaxanaşvili) gürcü xalq mahnılarını iki qrupa ayırmışdı:
əsil gürcü xalq mahnıları və tatar (Azərbaycan), fars xalq
mahnıları... Bunların hər ikisi xalq tərəfindən sevilir və
bütün məclislərdə ifa olunurdu. A. Xaxanaşvilinin yazdığına görə, çox zaman gürcü məclisinin qızğın çağında,
eləcə də ayrılıqda məzmununu başa düşmədikləri Azər[T.Əhmədov. “Dostluq çələngi”. // Respublika qəzeti, 2013,
25 yanvar ]
24
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baycan xalq mahnılarına göz yaşları içərisində qulaq asır,
bu həzin musiqidən təsirlənirdilər.
Azərbaycan xalq mahnı və bayatılarını Tiflisdə
yaşayan azərbaycanlı sənətkarlarla yanaşı gürcü aşıqları
da ustalıqla ifa edirdilər. Elə bunun nəticəsidir ki, XIX
əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində yaşamış
onlarla ifaçının repertuar dəftərlərində gürcü əlifbası ilə
yazıya alınmış külli miqdarda Azərbaycan xalq mahnısına, bayatı və təsniflərinə təsadüf olunur. Borçalıda
Aşıq Məhəmməd, Aşıq Əhməd Sadaxlılar, Faxralı Aşıq
Nurəddin, Dəryeyinur, Qulamhüseyn Borçalı, Namaz
Hümmətoğlu, Mayqa Mətin kimi onlarca aşıq və el şairləri
sayılıb seçilirdilər. Seyfəddin, Tofiq Qurbanov, Həmzəli
İlyasov, Emin Mahmudov, Səməd Qaraçöp, B.Mehdi,
V.Hacılar, S.Buta, Arif Musta-fazadə, Osman Osmanlı,
A.Korarxılı, A.Təhləli, R.Hüseynov, Ş.Məmməd, İbrahimxəlil və başqaları şair kimi tanınırdılar.
Tiflisin ən mötəbər və imtiyazlı sakinlərindən Qriqol
Orbeliani, Georgi Amilaxvari, Osiko Barataşvili, Akaki və
Fridon Seretelilər, Petre və İvane Abaşidzelərin qonaq
otaqlarını qiymətli xalı-xalçalar üzərindən asılmış sədəfli
tar və kamançalar bəzəyirmiş.
Gürcü xalq şairi Besiki, məşhur xanəndə Səttarın
yaxın dostu, klassik gürcü şairi Nikoloz Barataşvili,
Fridon, Biçiko Aniridon Seretelilər tarın, İvane Abaşidze
isə kamançanın gözəl ifaçıları idi. Deyilənlərə görə,
Georgi Amilaxvari həm tarda, həm də kamançada yaxşı
ifa etməyi ilə yanaşı, bayatı, şikəstə və müxəmməsləri
peşəkar xanəndələrin həsəd aparacağı bir səviyyədə
oxumağı da bacarırmış.
Tiflisin əhalisi tərəfindən sevilən Azərbaycan mahnı və
bayatıları kitab halında da nəşr olunub kütləvi şəkildə
oxuculara çatdırılırdı. Bu nümunələrin çoxu gürcü əlifbası
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ilə, Azərbaycan dilində yazıya alınırdı. Tiflisin rus və gürcü
mətbuatında həmin nəşrlər haqqında müsbət rəylər verilir,
xalq nəğməkarlarının fəaliyyətindən geniş söhbət açılırdı.
“İveriya” qəzetinin verdiyi məlumatda deyilir ki,
İ.Ratili adlı gürcü müğənnisi öz konsertlərində Azərbaycan mahnılarını da məharətlə ifa etmiş və nota
saldırmışdır. “Kvali” jurnalı da azərbaycanlı sazəndərlərin
uğurlu çıxışından yazırdı. A.Qvaxariya, Z.Medulaşvili və
Q.Çxikvadzenin fikrincə tiflisli aşıqlardan Qafqazda ən
məşhuru Sayat Nova, XIX yüzillikdə isə Şamçı Melko,
Səttar, Həzir, Yevanqula, S.Peşanqişvili, İ.İmiridze (Keşiş
Dərdimənd) və başqaları idilər. Besikinin, Al. Çavçavadzenin, Qr. Orbelianinin yaradıcılığına aşıq poeziyasının
təsiri duyulur.
Bu onu deməyə əsas verirdi ki, Gürcü mədəniyyətinin tərəqqisində xalq ədəbiyyatının digər nümunələri
kimi, aşıq yaradıcılığının da xüsusi yeri və rolu vardır.
Şərq xalqları ilə sıx qonşuluq əlaqələri nəticəsində Gürcüstanda aşıq poeziyasının güclü axarına və yayılmasına
imkan yarandı. Mzia Çaçavanın sözlərinə görə aşıq sənəti bilavasitə xalqa bağlı idi. Aşıqlar xalq arasından çıxır
və onun arzularını, düşüncələrini tərənnüm edirdilər. Aşıq
yaradıcılığına xanzadə İoanə Baqrationi diqqət yetirmişdi.
Gürcü mütəfəkkiri Pavle İnqorokxvaya görə aşıq sənəti
Gürcüstanda hələ XI-XII əsrlərin qovşağından mövcuddur.25
Gürcü romantik şairlərinin yaradıcılığına aşıq şeirinin böyük təsirini K. Kekelidze, D. Əliyeva, L.Eradze və
başqaları da təsdiq edirlər. Lakin Səttarı XIX əsrin aşığı
kimi təqdim edərkən, bəzi gürcü tədqiqatçıları, şübhəsiz,
ciddi səhvə yol verirlər. Çünki, Səttar dövrünün görkəmli
xanəndəsi, muğam ustası olub. Bu haqda rus və gürcü
25

[P.İnqorokxva. Ş.Rustaveli dövrünün ədəbi irsi. Tiblisi. 1975].
93

NOVRUZ BƏKİROV

mənbələrində də məlumatlar var. Nikoloz Barataşvili öz
məktublarında azərbaycanlı sənətkarlardan Səttarın və
Cəfərin ifaçılıq məharətindən də söz açırdı. Hər iki
xanəndəni müqayisə edən şair Səttara böyük üstünlük
verir, onun səsini “Allah vergisi” adlandırırdı.
Məhsət–Cavaxeti bölgəsində (nümayəndəsi kimi
Şota Lomsadze) 1895-ci ildə qeyd edildiyi kimi, iki dildə
də danışan əhalinin tarixi məişətinə görə türk ənənəsinə
söykənən gürcü aşıqlarının yaradıcılığında iki istiqamət
aydın görünürdü.
N.Y.Marr 1904-1905-ci illərdə Cənub-Qərbi Gürcüstanda olarkən bu ərazidə yaşayan gürcülər arasında türk
folklorunun, aşıq yaradıcılığı ənənələrinin geniş yayıldığını yazırdı. O, İmerxevi kənd sakini, altmış yaşlı peşəkar
aşıq Əliçauş Nəsib oğlu Mosidzenin qonağı olmuş, sənət
karın özündən, oğlu Osman Mosidzedən, kəndin digər
sakinləri Sayde Aqaladze və Səfər Qaqalidzedən topladığı maraqlı folklor nümunələrini gündəliyində qeyd etmişdir.
Gürcü və Türk-Azərbaycan dilində olan bu nümunələr Odel oğlu Şirinin diobanlı Kibar oğlu Zabitin “qaçaq
mahnıları”ndan, “toy mahnıları”ndan, Qurbaninin bir
qoşmasından, “Tahar Mirzə” və “Koroğlu” dastanlarının
yerli variantlarından ibarətdir. Hiss olunur ki, akademik
N.Marr aşıq yaradıcılığı nümunələri, xüsusilə dastanlarla
daha çox maraqlandırmışdır. O, dastanlardan bəhs edərkən yazırdı: “Nəsr hissəsini gürcücə, yerli şivədə, şeir
hissəsini isə türkcə verirdim”. Aşıq Əliçauş Mosidzenin
N.Marra verdiyi məlumatlardan aydınlaşır ki, yerli gürcülər arasında “Aşıq Qərib”, “Əsli Kərəm”, “Yaralı Mahmud”, “Fərhad və Şirin”, “Şah İsmayıl” və başqa dastanlar
da geniş yayılmışdır.
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N. Marrın gündəliyindəki folklor materialları, xüsusilə “Koroğlu”nun Mosidze variantı tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılıb, təhlil olunmuşdur.
Ədəbiyyatşünas-alim, filologiya elmləri doktoru
Dilarə Əliyeva “Uз истории азербайджанско-грузинских
литературных связеи” (Bakı, 1958) adlı kitabında Azərbaycanlıların və gürcülərin folklor əlaqələri üzərində geniş
dayanmışdır.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatına aid materiallar gürcü
əlifbası ilə mətnləri Tbilisi Əlyazmalar Fondunda saxlanılır. Bu isə sübut edir ki, Azərbaycan şifahi xalq poeziyası, o cümlədən aşıq şeirləri yalnız doğma vətəndə
deyil, qonşu xalqların arasında da geniş hörmətə layiq
olmuşdur. Molla Cümənın gürcü əlifbası ilə yazılmış
əlimizdəki dəftəri buna bariz nümunədir.
Sovet hakimiyyətinə qədər Cənub-Qərbi Gürcüstanın gürcü kəndlərində, o cümlədən İmerxevi kəndində
Türk-Azərbaycan folkloruna dərin hörmət və ehtiram
duyulurdu. Burada aşıq yaradıcılığının təbliği güclü idi və
gənclər arasında bu sənətin davamçıları var idi. Aşıq Ə.
Mosidzenin dediyinə görə, o, kənddə yeganə aşıq deyildi.
Bu ərazidə fəaliyyət göstərən ifaçı sənətkarlar ikidilli
repertuara malik olub, iki dildə məclis aparır və hər iki
dilin incəliklərinə bələd idilər. Aşıqların repertuarındakı
dastanların nəsr hissəsi dinləyicilərə bir qayda olaraq
gürcü dilində, şeir hissəsi isə Türk-Azərbaycan dilində
çatdırılırdı. Məclis üzvlərinin, auditoriyanın əksəriyyətini
gürcülər təşkil edəndə də bu ənənə pozulmurdu.
Yerli ifaçı aşıqların repertuarını əsasən klassik aşıq
poeziyası və dastanlar, eyni zamanda, sonralar onların
təsiri ilə yaranmış variantlar təşkil edirdi.
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İmerxevililərin toy mərasimi zamanı ifa etdikləri
nəğmələrin çoxu türk-Azərbaycan bayatı və mahnılarından ibarət olurdu.
Sovetlərə qədərki Cənub-Qərbi Gürcüstanda türk
folklorunun geniş yayılmasını digər gürcü mənbələri də
təsdiqləyir.
Mesxetli ictimai xadim və folklorçu Konstantin
Qvaramadze (1867-1948) 1909-cu ildə Xizabavra kəndində “Koroğlunun Ərzurum səfəri” ilə səsləşən “Koroğlu
nağılı”nı yazıya alır.
Bir qədər sonra isə o, həmin ərazidə dastanın
Gürcüstan Elmlər Akademiyası Rustaveli adına Ədəbiyyat İnstitutunun folklor arxivində saxlanan daha böyük variantını toplayır.
E. Tağaişvilinin 1917-ci ildə Mesxet-Cavaxetə səfəri
zamanı yazdığı yol qeydləri və gündəlikləri də folklorumuzun tədqiqi üçün böyük əhəmiyyət daşıyan mənbədir.
(Kitabda təqdim olunan gürcü aşığı Konstantinin əlyazmasını buna misal göstərmək olar).
Bütün dövrlərdə mesxet-cavaxetli aşıqlarının sevimli
çalğı aləti kimi yeganə komponenti saz olmuşdur. Bu
cəhət onları kamançadan, çonqurdan, skripkadan, dəfdən
və digər çalğı alətlərindən istifadə edən Tiflisli aşıqlardan
ciddi fərqləndirmiş, burada yaşayan türk sənətkarlarının
ifaçılıq tərzinə daha çox yaxınlaşdırmışdır.
Adları qeyd olunan aşıqlarla bərabər Aşıq Molla
Cümənin Gürcüstanın Kaxeti bölgəsində məclislərdə iştirakı da xüsusi önəm daşımışdır. Digər aşıqlarla müqayisədə o, iki xalqın folklor əlaqələrinin yaxınlaşmasında
daha çox rol oynamağa çalışmışdır. Kitabda yer almış
Molla Cümənın bir çox əsərlərində bunu açıq aydın
görmək olur.
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Molla Cümənin repertuarında ənənəvi Azərbaycan
türkcəsi yer almışdır. Molla Cümə bəzən tədbirlərdə
Azərbaycanın Şimali-qərb və Aran-Şirvan bölgəsidən
olan aşıqların sözlərinin də digər xalqlar arasında yayılması və təbliğinə üstünlük vermişdir. O, bununla da türkçülüyün və Azərbaycan türkcəsinin bölgədə yaşayan digər xalqlar arasında yayılmasında vacib rol oynamışdır.
Onun bu kimi fəaliyyətləri bölgədə gedən gərgin dini
mübarizəyə də öz müsbət təsirini göstərmişdir. Məlumdur
ki, Azərbaycanın qərb bölgəsində yaşayan xalqlara
müxtəlif formalarda dini təsirlər olmuşdur. Bu bölgədə
xristianlığın yayılması üçün geniş təbliğat kampaniyası
aparılırdı. Kim xristianlığı qəbul edirdisə onları vergi
(töycü) və rüsumlardan azad edirdilər. O vaxtı kasıb
yaşayan camaat heç də fərqinə varmadan xristianlığı qəbul edirdilər. Onların marağı vergidən azad olmaq idi.
Molla Cümə isə dövrünün ziyalısı kimi bununla barışa
bilmirdi. O öz yaradıcılığında insanları ayıltmaq, dininindən dönməməyə çağırırdı. O, ilk növbədə özünü misal
gətirirdi. Məsələn “Aşıqlıq” şeirindən göründüyü kimi:
Ədnayəm, kəmtərəm, dərdə dərmanam,
Hənəfi məzhəbəm, həm müsəlmanam,
Nəbim Məhəmməddir, əhli-Quranam
Mömin qardaşların aşnasıyam mən.
Bununla o peyğəmbərinin Məhəmməd, dinin müsəlman dini olduğunu və öz dininə sadiq olduğunu bəyan
edirdi. Molla Cümə bu qəbildən olan şeirlərində islamı
təbliğ edirdi. Məsələn “Dünya” şeirində olduğu kimi:
Ey dünya, fitnədir işin sərasər,
Oyanmaz qəflətdən neçə peyğəmbər,
Həzrəti Əbubəkr, Həzrəti Ömər ...
Osmanı neylədin, dünya?
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Yüz igirmi dörd min müxtəsər nəbi,
Gəlibən getdilər, yoxdur hesabı,
İslamın çırağı, haqqın həbibi,
Məhəmməd Mustafanı neylədin, dünya?
Ey dünya, üstündə qalmaz bir əsəd,
Sənə fani demiş Allah əl Səməd,
Gözəllər sultanı binnət Məhəmməd,
Fatimeyi-Zəhranı neylədin, dünya?
Ey dünya, çoxlara salıbsan talan,
Puç imiş axırın, yalansan, yalan,
Allahın yolunda Zülfüqar çalan
Əlitək aslanı neylədin, dünya?26
Oxuduğu mahnını ifa edərkən, rəvayət hissəsini
dinləyicilərə aydın formada çatdırır və bəzən buna görə
şeirin bəndində qafiyəni pozmuş olur. Gürcü əlifbası yetərincə çevik olmadığına və səs imkanlarının məhdudluğuna görə söz və məfhumları təəssüf ki, mükəmməl çatdıra bilməmişdir.
İllər öncə başlamış bu əlaqələr müasir dövrümüzdə
də daim inkişaf etməkdədir. Müstəqilliyimizin bərpasından
sonrakı dövrdə Azərbaycan-Gürcüstan arasında bütün
sahələrdə olduğu kimi, mədəni sahədə də çox böyük
inkişaf baş verdi. Hər iki müstəqil dövlətin dün-yaya
inteqrasiya prosesində birgə addımlaması, bir-birlərini
dəstəkləməsi bu əlaqələrin tərəqqisində yeni perspektivlər yaratdı.
Hələ ötən əsrlərdən təməli qoyulmuş mədəni-folklor
əlaqələri müasir dövrümüzdə daha surətlə genişlənmək[“Molla Cumə. Əsərləri”. Tərtibatçı: Paşa Əfəndiyev. Bakı,
2006, səh. 467].
26
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dədir. İstər Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin, istərsə
də Gürcü mədəniyyət xadimlərinin tez-tez qarşılıqlı səfərləri, birgə tədbirlərin keçirilməsi dediklərimizə bariz
nümunədir.
İki dövlət arasında mədəni əlaqələr onların birgə
təşkil etdikləri mədəni tədbirlərdə də özünü göstərir. Bu
cür tədbirlərin keçirilməsi iki bir-birinə yaxın olan mədəniyyətin daha da inkişafına müsbət təsir göstərir.
Beləliklə, qeyd olunanlardan da göründüyü kimi
Azərbaycan-gürcü ədəbi - mədəni və folklor əlaqələri çox
yaxın olmuşdur. İki dost xalqın yaradıcıları, tez-tez şeir
məclisləri təşkil etmələri onların bir-birinə olan səmimi
münasibətlərinin də möhkəmlənməsinə gətirib çıxarmışdır. Bütünlükdə isə bu əlaqələr ortaq dəyərlərin, ortaq
ədəbi - mədəni nümunələrin formalaşmasına imkan vermişdir.
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AŞIQ MOLLA CÜMƏNIN
HƏYATI

M

olla Cümə 1854-cü ildə anadan olmuşdur.
Təxəllüsü "Molla" olsa da, heç vaxt mollalıq
etməmişdir. Bu təxəllüs ona savadlı olduğu
üçün verilmişdir. Molla Cümənin dəqiq elmi tərcümeyihalı barədə hələlik heç bir dəqiq mənbə tapılmadığından
onun yaşı şeirlərindəki məlumatlara əsasən 1854-cü il
müəyyənləşdirilmişdir. Onun həyatı haqqında ən səhih
mənbə belə şeir və dastanlarıdır. Molla Cümənin anadan
olma tarixi indiyə qədər təxmini qeyd edilmişdir. XX əsrin
əvvəllərində aşıq əldə olan bütün şeirlərini bir yerə yığıb
səliqə ilə köçürmüş və oğlu Həsənə vermişdir.
Şeirlərindən aydın olur ki, Molla Cümə hicri tarixilə
1332-ci ildə, miladi tarixilə 1914-cü ildə 60 yaşına çatıbmış. Bunu nəzərə alaraq onun 1854-cü ildə doğulduğu
ehtimal olunur. Onun digər bir şeirindən Şəki rayonunun
Layisqi kəndində anadan olduğu və ömrünün sonuna
qədər burada yaşadığı aydınlaşır. O, əsasən qoşma,
gəraylı, müxəmməs, qəzəl və dastanlar yazmışdır. Aşığın
şeirlərinin mövzusu bəşəri, saf, təmiz, ülvi məhəbbət,
yaşadığı dövrdə qarşılaşdığı ziddiyyətlər, ictimai bərabərsizliklər, islam dəyərləri və s. ibarət olmuşdur.
Molla Cümənin əksər şeirlərində İsmi Pünhanın adı
çəkilir, bir çox şeirləri də İsmi Pünhana müraciətlə yazılıb.
İsm-ad, pünhan-gizli deməkdir. Nədənsə Molla Cümə
şeirlərində sevgilisinin adını gizlətmişdir. Bununla bağlı
çoxlu rəvayətlər mövcuddur. Bir rəvayətə görə aşığın
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sevgilisi öz zəmanəsində çox dindar bir adamın qızı olub.
El-oba onu müqəddəs hesab eləyib. Ona görə də aşıq
onun adını çəkməmişdir.
Molla Cümə gəncliyindən başlayaraq ustad sənətkarların ədəbi irsini dərindən öyrəndiyi üçün onun yaradıcılığı getdikcə zənginləşmiş və orijinallıq kəsb etmişdir.
Belə ki, o, özündən əvvəlki poeziyanın bəzi xüsusiyyətləri
ilə səsləşən əsərlər yaratmış və onlara oxşamalar yazmışdır. Ən başlıcası isə o, özünə qədər deyilməyən fikirləri böyük ustalıqla müxtəlif şəkildə təcəssüm etdirmişdir.
Molla Cümənin ədəbi irsi içərisində Qədim Şərq,
Azərbaycan əfsanə və əsatirləri, xüsusilə İslam dünyası
ilə əlaqədar çoxlu şeirlər vardır. Bu məzmunlu şeirlər
vaxtilə əlyazmasına yazıldığı üçün gəlib bizə çatmışdır.
Həm də aşığın belə şeirlərinin hamısı əlyazmalarına
köçürülməmişdir və onların bir qismi bizə məlumdur.
Aşığın bu mövzuda olan şeirlərini oxuduqda onun
Qurani-Kərimə, yer üzünə gəlmiş məşhur peyğəmbərlərin, islam dünyasının şöhrətli şəxslərinin həyatına,
fəaliyyətinə yaxından bələd olduğu aydınlaşır. O, heç bir
şerində İslamı təbliğ etmir, insanları dinə çağırmır. Ancaq İslamın
böyüklüyünü, müqəddəsliyini və
toxunulmazlığını ürəkdən gələn
sözlərlə bədii şəkildə ifadə edir.
Molla Cümə bəzi din kahinləri kimi insanları bu dünyadan,
həyatdən, zövq-səfadan əl çəkməyə səsləmir. Aşığa görə, İslama
hörmət və məhəbbət bu dünyadan
əl çəkmək demək deyil. "Mədəd",
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"Bax", "Dünya", "Qalacaqmı", "Yarəb" və başqa
şeirlər, Aşıq Könül ilə deyişmələri aşığın İslam dünyasına
dərindən bələd olduğunu nümayiş etdirməkdədir.
Aşığın yaradıcılığında tarixi, əfsanəvi, dini şəxslərin
adları sadəcə çəkilmir. Məlum olur ki, onlar haqqında
olan əfsanə və xatirələrin hamısı aşığa bəlli olmuşdur:
Habil, Qabil, Mənsur, Davud, Süleyman, İsa, Musa,
İbrahim Xəlil, Əyyub, Yunis, Adəm, Nuh, Yəqub, Şəddad,
Firon, İsgəndər, Nuşirəvan Keykavus, Xosrov Pərviz,
Namrud və b. Bəzən bir-iki misra ilə böyük bir hekayətə,
yaxud dini-fəlsəfi adlara işarə olunur. Molla Cümə
bunların hamısını məktəbsiz, institutsuz təkbaşına öyrənmişdir.
Bununla belə, Molla Cümə hər şeydən əvvəl məhəbbət aşığıdır. O, özünü ən məşhur, cəfakeş, əzabkeş
aşiqlərin cərgəsində sayır. Qeys, Fərhad, Yusif, Tahir,
Kərəm, Qərib, Vərğa, Qənbər, Şeyx Sənan kimi aşiqlərlə
özünü müqayisə edir.
Həmin dövrdə ruslar tərəfindən aparılan hərbi
müdaxilə siyasəti ərazidə Zaqatala müharibəsi adlanırdı.
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Yerli özünü müdafiə dəstələri və Azərbaycan Cümhuriyyətinin hərbi qüvvələri Çar Rusiyasına qarşı ciddi müqavimət göstərirdilər. Molla Cümə isə həmin vaxt gələn yeni
hökumətin təbliğatına uyaraq kasıb adam olduğundan
heç yana qaçmamış və öz evində kasıb əmisi və əmisi
uşaqları ilə əkin-biçin işlərini davam etdirmişdi.
Molla Cümə 1918-1920–ci illərdə sovetlərin təsirinə məruz qalan gürcü sənət adamlarına yardım əlini uzadır. Molla Cümənın və Zakarın Dimitri və digər sənət
dostlarını, ziyalıları bolşeviklər tutaraq Tiflis türməsinə
salır-lar. Molla Cümə öz gürcü aşıq dostları ilə Tiflisə,
onların ziyarətinə gedirlər. Türmədə onlarla çox pis
davrandıqlarının şahidi olurlar.
1920-ci ildə Bakıda bolşevik hakimiyyətinin süngü
gücü ilə qurulmasından sonra rayonlarda Azərbaycanın
istiqlalı uğrunda mübarizə aparan oğullarına qarşı divan
tutulmağa başlanılır. Bu işdə erməni-daşnaklar xüsusilə
fərqlənirlər. Molla Cümənin zəhmətkeş, əkin-biçinlə məşğul olan bir adam olmasına baxmayaraq dövrünün çox
böyük ziyalısı, ağsaqqalı, bölgədə hörmət və nüfuz sahibi
olması erməni-daşnaklarının narahatlığına səbəb olurdu.
Odur ki, tapşırıqlardan elə birincisi Molla Cümə və onu
müdafiə edənləri fiziki cəhətdən məhv etmək olmuşdur.
1920-ci ilin 14 mayında gecə ikən Molla Cümənın
evinə qəfil hücum olur, onu və həyat yoldaşı Zöhrə
xanımı sovet – erməni daşnakları (o vaxt şuravilər deyirdilər), heç bir sorğu-sualsız aparırlar. Onlar Molla Cümə
və ailəsini xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirməyə nail olurlar.
Çünki, ermənilər Molla Cümənin xalqın içində sayılanseçilən el ağsaqqalı olduğunu, xüsusi istedada malik bir
xalq aşığı-şairi kimi tanındığını bilirdilər.
Yerli camaat tərəfindən gizlədilməklə yeganə qızı
Reyhanın həyatını xilas etmək mümkün olur. Həmin dövr105
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də bütün şəhər və kəndlərdə, o cumlədən Layisqidə sayseçmə oğulları bir araya yığmaqla kütləvi qətliamlara
başlanılır.
Bir neçə gün kənddə kütləvi qırğından canını qurtararaq sağ qalmış camaat Molla Cümənın yoxa çıxdığını
görüb axtarışa başlayırlar. Bir neçə gündən sonra onun
cəsədi kəndin yaxınlığında yola yaxın bir ərazidə, tapların
arasında aşkar olunur. Molla Cümə elə oradaca yerli
camaat tərəfindən böyük hörmət və ehtiramla dəfn olunur.
Bu gün həmin yer camaat tərəfindən müqəddəs yer,
ziyarətgah, azadlıq uğrunda mubarizə simvolunu xatırladan bir
yer kimi qəbul olunur.
Kəndin ziyalısı, xeyriyyəçi Abdulla Yusifli tərəfindən
Molla Cümənin dəfn olunduğu yerdə onun qəbirüstü abidəsi
ucadılmışdır.

***
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MOLLA CÜMƏ VƏ
LAYİSQİ KƏNDİ

L

ayisqi kəndi Baş və Aşağı Layisqi kəndlərindən ibarətdir. Hər iki kənd Şin çayının hövzəsinin yuxarı hissəsinə aiddir və Baş Layisqi
Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində, Aşağı
Layisqi isə düzən ərazidə yerləşir. Layisqi kəndinin yerləşdiyi ərazi, onun torpaqları hələ Azərbaycanın Qafqaz
Albaniyası dövründə (e.ə. IV- b.e. VII əsrləri) mühüm
strateji əhəmiyyət daşımışdır. Layisqi kəndinin tarixi
eramızdan əvvələ gedib çıxmasını göstərən hazırda
kənddə mövcud olan tarixi toponimlərdir. Bu ərazi məhz
alban-türk soylu tayfaların məskunlaşdığı əraziyə daxildir.
Ehtimal olunur ki, albanların Pompeyə ciddi müqavimət
göstərdiyi ərazilər Layisqi torpaqlarının da aid olduğu
ərazidir (I bölmədə bəhs olunmuş ingiloyların tarixi mənbələrdə əcdadları hesab edilən gellərin vaxtilə yaşadığı
ərazilərin bir hissəsi hazırkı Layisqi kəndinə yaxın ərazisinə təsadüf edir).
Kənd dağlarla əhatələnmiş, təbii müdafiə edilən bir
ərazidə yerləşir. Cənub-şərq və cənub tərəfdən AlazanHəftəran vadisinə açılır. Dağ ətəyinə sığınan bu kəndin
ətrafı qonşu ərazilərlə birləşdirən dağ yolları, keçidləri
vardır ki, bu keçidlər tarixin bütün mərhələlərində mühüm
rol oynamışdır.27
Baş Layisqinın tarixi, maddi-mədəniyyət abidələri
barədə müxtəlif mənbələrdə məlumatlar verilmişdir. Bu
əsas verir ki, kənd haqqında tutarlı bir fikir formalaşsın.
27

[Qədim Oğuz Yurdu – Baş Layıs-qı. Bakı, 2014, səh. 26-31]
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Hər hansı yaşayış məskəni barədə tarixi, etnoqrafik və
arxeoloji mənbələrlə bərabər, eyni zamanda o ərazilərdə
yaşayan sakinlərinin qeydləri, yazılarına da istinad
olunması məqsədəmüvafiq hesab edilir.
Dövrünün görkəmli şəxslərinin, ziyalılarının, yazıçıların, aşıq-şeir sənətinin nümayəndələrinin əsərləri yaşadıqları dövrün mühüm ictimai-siyasi, sosial-mədəni mühitini əks etdirir. Bu mənada Baş Layisqi kəndinin sosial-mədəni mühiti barədə tutarlı məlumat əldə etmək üçün kəndin
sakini, Azərbaycanın görkəmli aşığı, şifahi xalq ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi Molla Cümə yaradıcılığını
bir daha nəzərdən keçirməyə ciddi ehtiyac duyulur.
Bu qədim yaşayış məskəninin əsasının qoyulması
tarixin dərin qatlarına gedib çıxsa da, saz-söz adamlarından söhbət düşəndə yenə də göz önünə ilk gələn
kəndin bu böyük sənətkarı, el müdriki Molla Cümə olur.
Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında həm ifaçılıq
qabiliyyətinə, həm də yaradıcılıq keyfiyyətinə görə misilsiz rol oynamış, bənzərsiz söz ustadı Molla Cümə poetik
istedad vergisinə malik sənətkar olmuşdur. Onun irsi
zəngin və çoxşaxəlidir.
Molla Cümə Azərbaycan aşıq
ədəbiyyatı tarixinə yenilik gətirən aşıq
- şair kimi daxil olmuş və indi də
aşıqların söz-havacat repertuarında
öz fəallığını qoruyub saxlayır.
Böyük sənətkarla bağlı şeirlər
toplusunu folklorşünas - alim, professor Paşa Əfəndiyevin nəfis tərtib etdiyi “Molla Cümə. Əsərləri” adlı kitabda vermişdir.
Etiraf edim ki, bu kitab həcminə, mövzu üzrə mükəmməl tərtibinə görə çox dəyərlidir. Molla Cümə
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yaradıcılığı “şifahi xalq ədəbiyyatı”nın “yazılı ədəbiyyat”a
keçidi sahəsində ən yaxşı nümunə kimi misal göstərmək
olar. Professor Paşa Əfəndiyev tərtib etdiyi bu kitabla
demək olar ki, Molla Cümənin ədəbi abidəsini ucaltmışdır. Aşığın gələcək araşdırıcılarının bu kitaba istinad
etmədən, ondan bəhrələnmədən uğur qazanacaqlarına
inam bəsləmək əbəsdir.
“Molla Cumə. Əsərləri”nin ön sözündə professor
Paşa Əfəndiyev yazır:
“Mən hələ uşaq yaşlarında kənddə Molla Cümə
haqqında çox eşitmişdim. Yadımdadır, axşamlar tonqal
qalayıb onun ətrafına toplaşar, müxtəlif kitablar oxuyar,
nağıl danışardıq. “Koroğlu” dastanı, “Nizami əsərlərinin el variantları” kitablarını oxumaqdan doymazdıq.
Yoldaşlarımız arasında hətta saz çalmağı bacaran da var
idi. Kiçik bir sazı dınqıldada-dınqıldada o oxuyardı:
Mən necə şad olum sən ağlayanda,
Ay miskin maralım, sən ağlayanda.
Ay bülbül sədalım, sən ağlayanda...
1961-ci ilin oktyabrında aşığın şeirlərini toplamaq
məqsədilə ilk fərdi ekspedisiyaya getməli oldum. İşə
əvvəlcə Qax rayonunun İlisu kəndindən başladım. Yunis
Təhməzovu nişan verdilər. Yunis dayı çox həvəslə Molla
Cümədan söhbətlər etdi və aşığın əsərlərindən ibarət böyük bir əlyazmasını lütflə mənə bağışladı. Beləliklə, İlisudan başlanan yol məni Qaxa, Zaqatalaya, oradan Balakənə və qayıdanbaş aşığın vətəni Şəkiyə gətirib çıxardı.
Bir ay müddətində kəndləri dolaşdım... Nə gör-düm...
Bu yerlərin torpağı, daşı da Molla Cümədən danı-şırdı.
Şifahi dildən aşığın çoxlu şeirlərini yazıya aldım. Qocalarla,
ağsaqqallarla, aşıq şeiri həvəskarları ilə və nə-hayət,
aşıqlarla görüşüb söhbətlər apardım və xatirələr yazdım.
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İkinci dəfə fərdi ekspedisiyada oldum, bəzi məsələləri dəqiqləşdirdim, yenə şifahi dildən şeirlər yazıya
aldım. Hazırda əlimdə aşığın şifahi dildən yazıya aldığım
şeirlərindən ibarət ona qədər bloknot vardır. Əsas nəticə
bu oldu ki, Molla Cümənin şeirlərindən ibarət dörd
əlyazması ilə geri qayıtdım.”

Aşıq Molla Cümənin
qəbirüstü abidəsi
XX əsrin əvvəllərində aşıq əldə olan bütün şeirlərini
bir yerə yığıb köçürmüş və oğlu Həsənə yadigar vermişdir. Bunu sənətkarın aşağıdakı müxəmməsindən aydın
görmək olar:
Min üç yüz otuz iki
Tarixdədir indi sənə.
Altmışa çatmış yaşım,
Tapşırır Molla Cümə.
Oğul, sənə dönə-dönə,
Sidqnən yaxşı tutub,
Sevda sərdə durur yenə.
Pozulub bürcü-bədən,
Üstdən gedir gündən-günə.
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Göz yetir dəftərə, Həsən!
Yazdığım bu dəftəri,
Saxla yadigara, Həsən!
Qax rayonunda aşıq Məhəmməd bizə danışdı ki,
Molla Cümə “Mən” rədifli qoşma-vücudnaməsini tərəkəmə aşıqları ilə mübahisə zamanı bədahatən söyləyib. Bu
şeirdən Molla Cümənın özü, yaşadığı yer, ailəsi haqqında
səhih məlumat ala bilirik:
Aşıq anasıyam, şairlər kökü,
Gəzərəm dünyada divanə təki,
Mahalım Göynükdür, şəhərim Şəki,
Layisqi kəndinin binasıyam mən.
Binəm Layisqiyə düşübdür mehman,
Pədərim Salahdır, madərim Reyhan.
Vələdim Həsəndir, əxim Süleyman,
Familim Molla Oruc, ədnasıyam mən.
Reyhan nənə (1906-1988) Molla Cümənin şeirdə sözügedən
və yaxın keçmişimizə kimi yaşamış
yeganə qızıdır.
O, Şəkinin ətrafında olan Qax,
Zaqatala, Balakən rayonlarını, bu
yerlərdə olan kəndləri dolaşmış,
məclislərdə çalıb-oxumuş, gördüyü
gözəllərin şəninə gözəlləmələr qoşmuşdur.
Azərbaycanın azadlığı uğrunda gedən mübarizədə
1920-ci ilin yazında Molla Cümə və onun ailə üzvləri
qaniçən, quduzlaşmış bolşevik rejiminin əsgərləri tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilmişlər.
O, əzabların və xoşbəxtliyin səbəbini dünyada, zəmanədə, hətta fələkdə görür.
111

NOVRUZ BƏKİROV

Ona görə də şeirlərində bəzən zəmanədən, fələkdən şikayətlənir:
Ağ yazı – Molla Cümənin gəzib dolaşdığı rayonlar
arasında böyük bir çöldür. Həmin rayonların camaatı orada taxıl əkib-becərmişlər.
Çoxlarına tər bənövşə iylədir,
Çoxlarını gecə-gündüz göynədir,
Çoxlarını dırnaq üstə oynadır,
Çoxlarına tənbur çalan dünyadır.
...Molla Cüma, sənin kimi aşığı
Kəmənd ilə dara çəkən dünyadır.
Molla Cümə özünü bu haqq aşıqları sırasına daxil
edir. Bütün ömrü boyu butası İsmi Pünhanın şəninə şeirlər qoşur. Bu cəhətdən İsmi Pünhan haqqında hələlik ən
səhih məlumatı biz elə aşığın şeirlərindən alırıq, hətta
Molla Cümənın öz butasına vurulduğu tarixi də şeirlərdən
öyrənirik:
Könül dönsə bu dostluğu atarıq,
Yol uzaqdır, özüm bihal, at arıq,
Cümə səni sevəndəydi o tarix
Min iki yüz doxsanıncı sənədə.
Həmin tarix miladi ilə 1873-cü ildir. Bu zaman aşığın
19 yaşı var imiş.
Bəhs etdiyimiz şeirdə İsmi Pünhanın yaşı, gözəllik
əlamətləri göstərilir; hüsnü gülə, laləyə bənzədilir, qaşları
ayla müqayisə edilir:
Hesabda olubdur 19 yaşı,
Qabağı aynadır, hilaldır qaşı.
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Aşığın başqa bir şerində onun İsmi Pünhanın obası
ilə bağlılığı eyhamla verilir:
Cumə ölüb tapılmasa meyiti,
İsmi Pünhan obasını axtarın.
Molla Cümənin bir sıra şeirləri İslam və Şərq mifologiyası üstündə qurulmuşdur. Müxəmməs üstündə deyilən bir şeri aşığın, ümumiyyətlə, mifologiyaya, xüsusilə də
islam mifologiyasına bələd olmasını nümayiş etdirir. Şeir
Allahtəalaya müraciətlə yazılıb. Böyük sənətkar zamanın
keşməkeşlərindən cəzana gəlib. Bütün əfsanə, əsatir,
hekayət və rəvayətləri sadalayır, bununla da özünün bu
rəvayət və miflərə bələdliyini nümayiş etdirir, beləliklə,
hamısından kömək diləyir. Şeirdən bəzi beytlər:
Adəmin cəsədi yoğrulan,
O Abi-gildən mədəd.
Ağlar qalan Yaqub təki,
Çeşmi ali İdən mədəd.
Qoyun kimi boğazlanan,
Yəhya Məlidən mədəd.
Dar gündə dada yetişən,
Xızrtək quldan mədəd.
Bu obanı gündə dörd yol dolanmaq aşıq üçün bir
təsəlli və həm də ziyarətdir:
Göynüyün ətrafın bu Molla Cümə
Gündə dörd yola ziyarət eylər.
“Layisqi” rədifli qoşmasında isə İsmi Pünhanın
həmin kənddə qərar tutması aydınlaşır. Aşığın butası
orada yaşadığı üçün Layisqi cənnətə bənzədilir:
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LAYİSQİ
Nə gözəl vətənsən, mübarək kəndsən,
Qismət oldun biz ümmətə, Layisqi.
Yan gəzənlər sənin qədrini bilməz,
Sən hayıfsan müxənnətə, Layisqi.
İlimiz dünyada on iki aydır,
Arzumuz geyməkdir, şadlıqdır, toydur,
Gözəlin gözəldir, cahilin saydır,
Bəzənmisən yüz zinətlə, Layisqi.
Molla Cümə qəm hicrana batıbdır,
Ahu - zarı asimana çatıbdır,
İsmi Pünhan səndə qərar tutubdur.
Oxşayırsan lap cənnətə, Layisqi.
[“Molla Cumə. Əsərləri”. Bakı,2006. Tərtibtçi:
Paşa Əfəndiyev. səh. 164].

***

116

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ
VƏ MOLLA CÜMƏ YARADICILIĞI

MİŞA ALLAHVERDİYEVİÇ
MURADXANAŞVİLİNİN FİKİRLƏRİ
Mişa Allahverdiyeviç Muradxanaşvili – Qax rayonu, Meşəbaş kəndinin sakini, Muradxanaşvililər ailəsinin
ağsaqqalı.
Mişa Allahverdiyeviç ilə tanış oldum. O çay süfrəsi arxasında Molla
Cümə haqqında maraqlı söhbətlər etdi.
Məlum oldu ki, həqiqətən onların kənd
camaatı, xüsusilə də ağsaqqallar Molla
Cümə ilə bağlı çox məlumatlıdırlar. Hətta aşığın sözlərinə bəstələnmiş mahnıları oxuyur, saz çalır, əzbərdən
şeir deyə bilirlər. Şahidi olduğum bu mənzərələr aşığın
həmyerlisi kimi məni çox kövrəltdi, qürurlandırdı.
Mişa Muradxanaşvilidən daha çox məlumat toplamaq həvəsinə düşdüm. Onun Molla Cümə ilə bağlı söhbətləri fərqli mövzularda, çox maraqlı və rəngarəng oldu.
M. Muradxanaşvilinin söyədikləri güman edirəm ki, ədəbiyyatımız, folklorşünaslığımız üçün də çox dəyərlidir:
...“Mənim Merab adlı bir qardaşım var. O, atam
evində, yəni, arxadakı evdə yaşayır. Atam Allahverdi Muradxanaşvili 1930-cu ildə anadan olub. Hazırda dünyasını
dəyişib. Babam Konstantin Muradxanaşvili 1889-cu ildə
anadan olmuşdur. O da dünyasını dəyişib. Babamın atama, atamın isə bizə danışdıqları söhbətləri nəzərinizə
çatdimaq istəyirəm.
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Atamın dediyinə görə babam Konstantin varlı, imkanlı adam olub. Onun Şəkinin Layisqi kəndindən Cümə
adlı bir ağsaqqal aşıq dostu olub. O vaxt XI Qızıl ordu
adlanan hərbi qurum - Şura hökumətinin əsgərləri var idi.
Onlar 1920-ci ildə Bakıda qan bahasına Sovet rejimi
qurulduqdan sonra bizim bölgələrə də gəlib çıxmışdılar.
Elə o vaxt, yəni 1920-ci ildə babamın dostu olan Molla
Cümənı ailəsilə birlikdə XI Qızıl ordunun əsgərləri xaincəsinə qətlə yetirmişdilər.
Babam Konstantini Molla Cümə ilə babamın dostu,
kəndin ağsaqqalı Dmitri tanış etmişdir. Dmitrini də onlar
(XI Qızıl ordunun əsgərləri) 1924-cü ildə Zaqatala türməsibdə güllələyiblər.
Molla Cümə sağlığında tez-tez buralara gələr, el
şənlikləri keçirər, toylar edərdi. Gecələr həmişə bizdə qalardı.
Atam Allahverdi Muradxanaşvili qeyd edir ki, onun
atasının da sazı var idi (yəni Konstantinin). O da gürcü
toylarında saz çalardı. Konstantin Muradxanaşvili deyirdi:
“Molla Cümənın istedadı qarşısında mən baş əyərdim. O
çox istedadlı bir aşıq-şair olub. Onun zəngin elmi və söz
bazası var idi. Mən həmişə şeiri, sözü Molla Cümədən
öyrənərdim. O deyər, mən isə Molla Cümənin dilindən
eşitdiyim Azərbaycan türkcəsini gürcü hərfləri ilə yazardım. Molla Cümə bu sözləri özü qoşardı. İstənilən mövzulara uyğun qoşmalar yaradardı. Biz Azərbaycan dilini təmiz bildiyimizdən onu tamamilə başa düşür, istedadına
heyran qalardıq.
Molla Cümə Azərbaycan və gürcü xalqları arasında
ədəbi-mədəni əlaqələrin, xalqlar dostluğunun carçısı
olub. Onun kimi müdrik insanların, ağsaqqalların sayəsində bu ərazilərdə yadellilərin təhriklərinə və bəd niyyətlərinə baxmayaraq heç vaxt qardaş qırğını olmamışdır.
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Bolşevik Rusiyası Azərbaycanı istila etdikdən sonra
1920-ci ildə Molla Cüməni və ailəsini kəndlərinə yaxın
ərazilərdə xaincəsinə güllələdilər. Biz gürcü camaatı çox
təəsüf etdik ki, heç belə bir adama da qıyardılarmı?
Molla Cümə yerli camaat arasında böyük nüfuza malik
idi.
Molla Cümə yaradıcılığını gürcü aşıqlar da təbliğ
edirdilər. Atamın sözlərindən yadımdadır ki, babam Konstantin deyirdi ki, onların Zaxar adlı bir aşıq dostları da var
idi. Molla Cümə onun da şərəfinə bir neçə qoşma yazmışdır. Babam deyirmiş ki, Molla Cümə yazdığı bu və digər qoşmalarını sinədəftər gürcü toylarında oxuduğu da
yadımdadır. Atam bu barədə həmişə bizə maraqlı söhbətlər edərdi...
Mənim atam Allahverdi və babam Konstantin Muradxanaşvililərin hər ikisi də gürcü aşıqlar olublar.
Onlar Molla Cümə irsi ilə nəinki yaxından tanış
idilər, həm də bu irsi gözəl bilir və təbliğ edirdilər.
Hətta atam son vaxtlara qədər sazı ilə Molla Cümənin sözlərini ifa edirdi. Həmin saz indi qardaşım Merabgildədir. Atamın bəzi əlyazmaları qalıb, yadigar kimi biz
onu saxlayırıq.
Onu da qeyd edim ki, babam Konstantin, Allahverdi, və Zakar (zakariyyə) ifaçı aşıq olmuşlar. Onlar şeir
yazmamışlar. Onlar Molla Cümənin və onun dilindən
eşitdik-ləri digər Azərbaycan aşıqlarının şeirlərini gürcü
dilində el şənliklərində ifa edirdilər”.
Mişa Muradxanaşvilinin dedikləri məni çox təsirləndirdi. Ondan qardaşı Merabla tanış olmağı və mümkünsə
həmin saza baxmağı, əlyazmaları göstərməyi xahiş etdim.
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Molla Cümənin 1916-cı ildə Konstantin
Muradxanaşviliyə hədiyyə etdiyi saz.
Bərpadan əvvəlki vəziyyəti.

Molla Cümənin 1916-cı ildə Konstantin
Muradxanaşviliyə hədiyyə etdiyi saz.
Bərpadan sonrakı vəziyyəti.
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O, Merabgilə xəbər göndərdi. Təxminən 10 yaşlarında bir uşaq böyük həvəslə evlərində olan sazı və babasının əlyazmalarını bizə gətirdi. (Sonradan Mişanın qardaşı Merabdan öyrəndim ki, həmin saz Molla Cümənindır. Molla Cümə Bu sazı 1916-cı ildə aşıq dostu Konstantinə hədiyyə etmişdir). Mişadan əlyazmaları istəsəm
də, o mənə: “Vallah babamdan yadigardır, yoxsa onları
sizə verərdim” – deyərək narahatlığını bildirdi. Onda mən
heç olmasa surətini çıxartmağa icazə verin deyərək
müraciət etdim. Əlyazmaların surətini çıxarmağa Mişa
Muradxanaşvili icazə verdi.
Buranın adətlərini yaxşı bilir və onun narahatlıqla
dediyi sözlərin mənasını anlayırdım. Mən Mişaya üz
vurmadan asanlıqla onunla razılaşaraq Molla Cümənin
gürcü dostu Konstantin tərəfindən gürcü hərfləri ilə
yazılmış əlyazmaların sürətini özümlə götürdüm. Sazının
isə şəklini yadigar olaraq çəkdim.

***
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MERAB MURADXANAŞVİLİNİN
FİKİRLƏRİ
Merab Muradxanaşvili - Qax
rayonu Meşəbaş kəndinin sakini.
“...Mən Qax rayonunun Meşəbaş
kəndində yaşayıram. Kəndin təxminən
350 nəfər əhalisi var. Əhalinin əsas
hissəsini gürcülər təşkil edir. Bizim
kənddən başqa digər kəndlər də var ki,
əhalinin etnik tərkibini əsas hissəsini
gürcü əsilli əhali təşkil edir. Onlardan:
- Alatəmir kəndidə 1500 -ə qədər;
- Əlibəyli kəndində 3 – 4 minə qədər;
- Kötüklü (gürcü kötüklü) 1000 nəfərə qədər;
- Qarameşədə -150 nəfər;
- Qax şəhərində 2000-ə qədər gürcü əsilli əhali yaşayır. Mənim bildiyimə görə ümumilikdə Qax rayonu
ərazisində 8000-ə (səkkiz min) qədər gürcü əsilli əhali
yaşayır. Qonşu Zaqatala və Balakən rayonlarında da
gürcü əsilli əhali yaşayırlar, ancaq onların say tərkibi barədə məlumatım yoxdur. Mənim burada yaşayan gürcü
əsilli əhali ilə bağlı saytərkibli məlumat verməyimdə məqsədim Azərbaycanın bu bölgədə yaşayan etnik azlıqlara
nə qədər müsbət münasibət göstərmələri və tarixi köklərin məhz dostluq münasibətləri üzərində qurulmasını
qeyd etmək istəyimdir.
Hələ ta qədimdəən Azərbaycanın və Gürcüstanın dünya şöhrətli görkəmli şairləri Nizami Gəncəvi və Şota Rustaveli ədəbi əlaqələrini misal göstərmək olar. Bu əlaqələr
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tarixən olub və bu günümüzə gəlib çatıb. Gürcü əsilli əhali
Azərbaycan-gürcü dostluq əlaqələrinə çox sevinir. Belə əlaqələrdən Heydər Əliyev və Eduard Şevardnadze dostluq
əlaqələri, Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan – gürcü dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsindəki
fəaliyyətləri, Gürcüstana edilən yardımlar və s. misal göstərə bilərəm. Gürcü əhalisi bunların hamısını qiymətləndirir.
İndi isə mən əsas söhbətimizin mövzusuna qayıtmaq istəyirəm. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, bölgədə yaşayan Azərbaycan – gürcü xalqları arasında daima dostluq münasibətləri olmuşdur. Yadellilərin bölgədə etnik
qruplardan çoxluq təşkil edən gürcü əsilli əhali ilə azərbaycanlıları qarşı-qarşıya qoyaraq münaqişə yaratmaq
cəhdləri həmişə boşa çıxmışdır. Əksinə bu iki xalq çox
vaxt dini etiqadlarının müxtəlifliyinə baxmayaraq yadellilərə qarşı həmişə birgə mübarizə aparmışlar. Belə dostluq
münasibətlərinin bariz nümunəsi olaraq mən babam
Konstantin Muradxanaşvili ilə Molla Cümənın dostluğunu
nümunə gətirə bilərəm. Hələ çar Rusiyası Qafqazı işğal
edən zaman bu xalqlar öz müstəqilliklərini qorumaq üçün
birgə mübarizəyə qalxmışlar. Sonradan 1917-ci ildə çar
Rusiyasında çevriliş olarkən yenə də bu iki xalq birgə
mübarizəyə qalxırlar. Nəhayət qeyri-bərabər qüvvələr
qarşısında onlar təslim olurlar. 1920-ci il aprel ayının 26da Gürcüstanda, 28-də Azərbaycanda sovetlər öz hakimiyyətlərini bəyan edirlər. Babam Konstantinin dediklərinə görə həmin vaxtlar Molla Cümə tez-tez bölgəyə səfər
edərdi. O bu ərazilərə gələrkən həmişə bizdə qalardı. Bu
gün babam Konstantindən yadigar qalan evdə mən
yaşayıram. Mənim babam aşıq olduğundan və bölgədə
nüfuz sahibi olduğuna görə Molla Cümə onunla dostluq
edərdi, gecələri isə babamgildə qalardı. Babam imkanlı
adam olub. O silah almaq üçün Kakuça Çolaxaşvili adlı
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birisinə qızıl və pul verib. O, pulları götürüb yardım etmək
əvəzinə qaçıb Avropaya. Orada ölkələrdən birində gərək
ki, İtaliyada gizlənib. Onun təxəyyülü “Məqəş” olub.
Ancaq dini etqadlarının müxtəlifliyinə baxmayaraq Molla
Cümə babamla birgə imkanları daxilində yadellilərə qarşı
vuruşublar.
Babamın dediklərindən, sonra da atamın dediklərindən yadımdadır ki, hələ dünyanın sakit vaxtlarında
Konstantin babamız Molla Cümə ilə dostluq edərmiş.
Onlar el şənliklərinə gedərdilər. Konstantin babam Molla
Cümədən 30 – 35 yaş cavan idi. Ancaq Konstantin babamın şeirə, saza, sözə həvəsi olduğunu görən Molla Cümə
onu yaxına buraxır. Beləliklə, yaş fərqinə baxmayaraq,
onların dosluq əlaqələri başlanır. Sizə verdiyimiz bu
dəftəri isə Molla Cümə məclislərdə çıxış edərkən Konstantin babam Molla Cümənin dilindən eşidib başa düşdüyü kimi qələmə alıb. Bu dəftəri əmim Dimitri saxlayardı.
O 1941-1945-ci illərdə müharibəyə getmiş və qayıtmamışdır. Onda həmin dəftəri kiçik qardaş olan Allahverdi
Muradxanaşvili qoruyub saxlayıb. Allahverdi, yəni mənim
atam. Atam 1930–cu ildə anadan olub. Babam Konstantin atama da aşıqlıq öyrədib. Atamın dediyinə görə
babam ona deyirmiş ki, bax əlindəki bu sazı 1916-cı ildə
məşhur Azərbaycan aşığı Molla Cümə baban Konstantinə hədiyyə edib. Bu isə onların dostluğunun nə qədər
möhkəm olmasının bariz nümunəsidir. Belə dostluq
əlaqələri bölgədə yaşayan xalqlar arasındakı münasibətlərə öz müsbət təsirini göstərmişdir.
Məlumat üçün bildirim ki, bəlkə sizin üçün maraqlı oldu, atam Allahverdi Muradxanaşvili rəhmətə gedərkən anam
Olya Muradxanaşvili istəyirdi ki, əlyazmanı və sazı onunla
basdırsınlar. Ancaq biz, üç qardaş və bir bacı buna razı olmadıq. Yəni köhnə adətlərdən qalma bir şeydir ki, kim
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dünyasını dəyişirsə ona ən əziz olan xatirələri onunla basdırsınlar. Anam da belə etmək istəmişdir. Ancaq biz uşaqlar
ona razılıq vermədik. Bu günə kimi biz Molla Cümənın
babam Konstantinə hədiyyə etdiyi sazı və babamın əlyazma dəftərini bir xatirə (relikva) olaraq qoruyub saxlayırıq.
Qeyd edim ki, bölgədə Molla Cümənin nüfuz dairəsi çox geniş olmuşdur. Çox sayda gürcü aşıqları Molla
Cümə yaradıcılığına müraciət etmişlər. Onlardan tanıdıqlarımın bəzilərinin adlarını misal gətirmək istəyirəm:
Aşıq Konstantin Muradxanaşvili (1989), Aşıq Ruhani
(Loseb Beridze), Aşıq Qaragöz (Niko Beridze), Aşıq
Şivxa (Luka Beridze), Kuzibaşvili Basoryon, Poladaşvili
Solomon, Kuzibaşvili Vaxtan, Rəcəb İnsaridze, Zakar
(Zaxariyya Melikidze), Allahverdi Muradxanaşvili və başqaları. Adı çəkilən aşıqlar və digərləri Molla Cümə repertuarından geniş istifadə etmişlər”.
Həmsöhbətimin fikirləri məni maraqlandırdı və mən
əldə etdiyim bütün bu məlumatlardan sonra gürcü aşığı
Konstantin Muradxanaşvili tərəfindən gürcü əlifbası ilə
köçürülmüş əlyazmaları müasir Azərbaycan əlifbasına
çevirərək kitab şəklində nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Bu ideya ilə bağlı Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri,
əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı və
AMEA Folklor İnstitunun direktoru, akademik Muxtar İmanova müraciət etdim. Onlar mənim fikirlərimi bəyəndilər,
tövsiyələrini verdilər və bu əhəmiyyətli araşdırmanın çap
işinə uğurlar arzuladılar.
İnanıram ki, bu kitab yalnız Azərbaycan oxucuları
arasında deyil, həm də gürcü xalqının arasında da böyük
maraqla qarşılanacaqdır. Çünki Molla Cümə yaradıcılığı
multikultural dəyərlər üçün çox qiymətli örnək və qaynaqdır, eyni zamanda Azərbaycan – gürcü folklor əlaqələrinin bariz nümunəsidir.
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MOLLA CÜMƏ VƏ
MÜASİRLƏRİ
(Gürcü dilindən tərcümə)
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Deyişmə
O nə şeydir dediyini etməz?
O nə şeydir qurban aparanda qaçmaz?
O nə şeydir buyruqsuzu kəsməz?
Bir xəbər ver ay Rutullu Məhəmməd!
Rutullu Məhəmməd:
O İbrahim peyğəmbər dediyindən keçmiyən,
O İsaqdır qurbana aparanda qaçmayan,
O bıçaqdır haqdan buyruqsuzu kəsməyən,
Budur sənə xəbər ay atam, ustad!
***
O nə şeydi dediyindən etməz?
O nə şeydi buyruğundan keçməz?
O nə şeydi dünya durduqca itməz?
Bir xəbər ver Rutulu Məhəmməd!
Rutullu Məhəmməd:
O Rəbbimdir dediyindən etməz,
O da Cəbrayıldı buyruğundan keçməz,
O da xəyal, fikirdir dünya durduqca itməz.
Budur sənə xəbər ay atam ustad!
***
O nə şeydi birinə yanaşar?
Yerə şux salıb göyə yaraşan?
Atam oğlu deyər: O nə şeydi göyə də
Min bir kəlmə danışan?
Bir xəbər ver Rutullu Məhəmməd!
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Rutullu Məhəmməd:
O ayla ülkəldi bir birinə yanaşar,
Yerə şux salıb göyə yaraşar,
Məmməd deyər: o mələykədir,
Gündə min bir kəlmə danışar.
Budur sənə xəbər ay atam ustad!
***
Gəl Şədadi bağı salıb barı dərmiyən,
Yiyəsi ölüb haqq əmrində durmuyan,
Bizi yaratdığı özü görmüyən bumusan,
Bu miskin təbibin min xəyalı var,
Bir xəbər ver ay Rutullu Məhəmməd!
Deyişmədir. Naməlum aşıqla Rutullu Məhəmməd
arasında gedir. (Naməlum aşıq ehtimal olunur ki,
Molla Cümədır)
Şəddad – Hökmdar, Allahlıq iddiasına
düşmüş, Yerdə cənnət yaratmaq istəmişdir.
Söhbət həmin məkandan gedir.
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***
O nə şeydi öz-özünə alışan?
O nədir ki, yerdən göyə danışan?
O nə şeydi gecə - gündüz gəzib
Bir-birinə darışmaz?
Bir xəbər ver ay Rutullu Məhəmməd!
***
O pərişdədi öz-özünə alışan,
O da ol kitabdır yerdən göyə danışan,
O da ol havadan gəzən,
Aynan - Gündür, bir – birinə darışmaz.
Budur sənə xəbər ay atam ustad!
***
O nə şeydi əzəlindən yaralı gəzən?
O nə şeydi Rəbbim anandan qaçan?
O nədir ki, qırx min yelin açar?
Bir xəbər ver ay Rutullu Məhəmməd!
***
O iblisdir əzəlindən yolları gəzən,
O Şeytandır Rəbbim ananda qaçan,
O da pərvanədir qırx min yelin açar.
Budur sənə xəbər ay atam ustad!
Pəriştə - pəri, mələk;

133

NOVRUZ BƏKİROV

-7134

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ
VƏ MOLLA CÜMƏ YARADICILIĞI

Aşıq Talıb.

Xəbər ver!
Əgər arifsən cavab qaytar, eş qədər,
İsgəndər qurduğu səddən xəbər ver,
Süleymana, Məhəmmədə yeddi dev,
Saxlayan, mənadan xəbər ver!
O nədir ki, nə əl yanıb, nə başı?
O nədir ki, nə erkəkdir, nə dişi?
O nədir ki, həm erkəkdir, həm dişi?
O nədən zir oldu ondan xəbər ver!
O nədir ki, çarxı tərs hərləyəndə?
O nədir ki, aləmi bürüyəndə?
O nədir ki, içib yiyələrini qoruyan,
Aslan şəkilindəki itdən xəbər ver!
Bir vaxt tərs gəlmişdi zəmana,
Peyğəmbəri aldadan gəlməz imana,
Döndü gah Xızıra, gah da meymuna,
O nə millətdir, ondan xəbər ver!
Bikarə Talıbam, düşmüşəm qəmə,
Nəyin üstündə var deyibdir mənə,
Bir millətindən xəbər ver mənə,
Barış verəcəyi şeydən xəbər ver!
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Molla Cümə.

Misgin
Dərviş ovsunçu deyiləm mən,
Bilirsən ki, gücüm yoxdur qolumda.
İşim nədir, bir yerdə yoxsul görəndə?
Yoxsul ilə dur, otur misgin olanda.
Şair Molla Cümə kimi,
Başın gücü vardımı?
Ağu başa içmişəm,
Mən girdim Cümə pərvanəsi,
Atəş narınnan işin nədir?
Səadəti bilməyən qultan,
Bilsin oranı tutmuş.
Baş döyən naməlum yağı,
Bilməyən Quranı,
Sağı–solu bilməyən qultan.

Natamamdır.

137

NOVRUZ BƏKİROV

-14-15 -

138

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ
VƏ MOLLA CÜMƏ YARADICILIĞI

Müəllifi Əlixan.
Məktub yazan yarına
Əlixanam sorax saldım hər yana,
Doqquz donluq yolladım yarıma,
Geyinən hər biri oxşar yarıma,
İrax baxma, məktub yazan yarına.
Haqqında məlumat yoxdur.

Sizin olsun!
Siz inciməyin nazlı bacılar,
Kənardan keçin yol sizin olsun!
Ürəyimdə çoxdur qəmlər, acılar,
Bir su verin içim, göl
***
Niyə gəldin desəz çıxıb gedərəm,
Eşq xətrinə neyləyib, nə edərəm,
Yanıqlıyam, bir su içib gedərəm,
Bir su verin içim, göl sizin olsun!
***
Mən Kərəməm həm dəliyəm, həm vəsvi,
Ürəyim paslıdır, ciyərim yaşlı,
Əslidən ayrılmışam, yaşlıyam, yaşlı,
Qaraları mən geyim, al sizin olsun!
“Əsli və Kərəm” dastanındandır.
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Aşıq Mirzə
Qaldı
Ey insanlar , bəs mən neynim?
Stambulda yarım qaldı.
Əlim çatmaz, gücüm yetməz,
Canda arzumanım qaldı.
***
Tamam ellər durdu xəstə,
Kimsə qoymur gedim dosta,
Hündür-hündür taxçalarda,
Ağıır-ağır boxçalarda
Əl dəyməmiş narım qaldı.
***
Bu din Məhəmməd dinidir
Dini də əzbər qurandı,
Mirzə deyər, Leyli yardır,
Könül sevən yarım qaldı.

141

NOVRUZ BƏKİROV

- 17 -

142

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ
VƏ MOLLA CÜMƏ YARADICILIĞI

Molla Cümə
DEYƏ-DEYƏ
Layisqidan çıxdım qara piyadə,
Gəlmişəm yanına, sən deyə-deyə,
Yaşmaqlanıb durdum abır-həyada,
Xoş gəldin demədin, mən deyə-deyə.
***
Sinədən deyirsən, özüm kənaram,
Hiyləbazsan sirlərini qanaram,
Məclislərdə od tutuban yanaram ,
Qarşımda durursan, yan deyə-deyə.
***
Bədəsillər ciyərimi dağlayır,
Əsil olan məlhəm qoyub bağlayır,
Molla Cümə yetim kimi ağlayır,
Yanıma gəlmədin can deyə-deyə.
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Molla Musa
HARAY
Yenə qaçaq düşdüm Kaxet elindən,
Sağlığına gəlməz, bəy güman haray,
Sədəqə neyləsin, qurban neyləsin,
Əcəl azarıdı, bigüman haray.
***
Sinədən dilərəm atam qayıdıb,
Bacım, qohum-qardaş mehriban durub,
Günbatana qaldım, ölürəm deyib,
Yetişməz dadıma ellərim mənim.
***
İnanmayın Molla Musanın sözünə,
Nahaq yerdə qorxu verir özünə,
Şübhəli qapının düşər izinə,
Üzməz ümidini xudadan haray.
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Aşıq Ələsgər.
Çeşmə başında
Çərşənbə günündə çeşmə başında,
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü,
Atdı müjqan – oxu, dəydi sinəmə,
Nazilə qəmzəsi canıma düşdü.
***
İşarə eylədim, dərdimi bildi,
Həm çox gözəldi, həm əhli dildi,
Başını buladı, gözündən güldü,
Güləndə qadası canıma düşdü.
***
Ələsgərəm hər elmidən halıyam
Dedim: sən dərdlisən, mən yaralıyam
Dedi: nişanlıyam, özgə malıyam
Sındı qol-qanadım yanıma düşdü.
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Aşıq Rəcəb
NAZƏNIN
Carın doqqazında bir gözəl gördüm,
Ağlımı başımdan aldı, nazənin.
Gün tək Pərimiş, çıxdı sərdən,
Üstümüzə şuxi saldı gözəl nazənin.
Yolum qırğacıdı aldım sazımı,
Siyah sirmələmiş ala gözümü,
Çox da satma bizə qəmi-nazını,
Olar, işdi deyib güldü nazənin.
Biçarə Rəcəbəm, yandırma məni,
Əyninə giymisən gümüşü, zəri,
Sən mənim olmalıydın, bil Pəri,
Gözüm səndə qaldı gözəl nazənin.
Qeyd: Molla Cümənın dostu, XIX əsrdə yaşayıb. Cavan
yaşlarında “çiçək” xəstəliyinə düçar olub, gözləri tutulmuşdur.
Molla Cümə ilə şəxsən tanış idi. Molla Cümə ona “Qalibdir” adlı
şeir də həsr edib.1892-ci ildə vəfat edib.
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Molla Cümə.
SEVGİLİM
Səni necə inandırım,
And içim,İnan, sevgilim.
Qəlbimdəkin sənə deyim,
Doğruydum, inan sevgilim.
***
Bülbül ayrılmaz güldən,
Heç kəs ayrılmaz yarından.
Qəlbimdəkin sənə deyim,
Doğruydum, inan sevgilim.
***
Bağça xoş olar barıyla,
Söhbət xoş olar yarıyla,
Ariftəki işarəylə,
Başa düşən sevgilim.
***
Allahverdi deyər: Saz dəstimdə,
Bülbül qonar gül üstünə,
Pərvanə tək şam üstundə,
Alışıb, yanan sevgilim.
Qeyd: Allahverdi ifaçı aşıq olmuş, şeir yaratmamışdır.
Şeir Molla Cümənindır.
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Molla Cümə
SƏN AĞLAYANDA
Biqafil vuruldum, yandım, ağladım,
Düşgün oldu halım sən ağlayanda,
Elə bil ki, ürəyimi dağladın,
İtirdim ağlımı sən ağlayanda.
***
Mənim üçün eyibdir, sən etmə aman,
Günlərimiz gəldi yaman, vay – aman,
Gəlmişəm Yevlaxdan, gedəm şadiman,
Mən necə şad olum sən ağlayanda?
***
Qurban olum gözdən gələn yaşına,
Səbr eylə fələyin qanlı işinə,
Yanıqlar yığıldı qəlbim başına,
Ey bülübül sədalım, sən ağlayanda.
***
Qəlbin əylətmədi əziz qonağı,
Eyləcə çəkilməz ürəyimdən dağı,
Qorxuram solunar o gül yanağın,
Elə pis olaram sən ağlayanda.
***
Böylə qan etmə, qan süzə-süzə,
Eyibdir, yaş dolmaq o xumar gözə,
Allahverdin dərdim çıxardın üzə,
Ey Misli, yaralıyam sən ağlayanda.
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Aşıq Məmməd
KİTABIM
Açdım kitabımı baxdım qara gözünə,
Göründü yaşılbaş sona, kitabım,
Qələmim deyərsən əzbər, durubdur,
Qarşımda baxıram ona, kitabım.
***
Sən bilmirsən mənim ürəyimdədir,
O da mənim kimi yanhayandadır,
Öldürsəniz belə, mənim gözüm ondadır,
Oxşayır huri-qılmana kitabım.
***
Yenicə yetişmiş baxça barıdı,
Məmməd deyər: Leyla ilə yar idi,
İndi də yetişdi məclisin dəlisi,
Oxşayır dəryaya mənim kitabım.
Kimdən söhbət getdiyi məlum deyil.
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Aşıq Alı
ZEYNƏBİM
Axşamdan yağan qar veribdir dizə,
Kəsildi bulaqdan yolu Zeynəbin,
Doldurub sənəyi qoydu qırağa,
Üşüdü barmağı, əli, Zeynəbin.
Rəbbim ona doqquz alma göndərdi,
Dördi özünün olsun, beşi Zeynabin.
Bir yanı Şəki, bir yanı Bakı,
Danışan dilləri qubalı təki.
Yerişi, duruşu Quba qazı təki,
Tökülüb hər yana teli, Zeynəbin.
Altından arxalıq, üstündən çuxa,
Koxanın evini irəbbim yıxar,
Qorxuram üstünə müştəri çıxar,
Bağlansın hər yandan yolu, Zeynəbin.
Uca dağlar başı qardır, dumandır,
Yardan ayrı düşmək xeyli zamandır,
Alı deyər: bu can sənə qurbandır,
İncə belli tuti dilli Zeynəbim.
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Molla Cümə

Sonra.
Dəli könlüm yenə eşqə düşübdür,
Yar sən bu məclisə gələndən sonra.
Şirin canım əsə-əsə qalıbdır,
Dönüb an izimə girəndən sonra.
***
Yadlar üçün niyə həbib olmusan,
Evimi yıxmağa səbəb olmusan.
Eşitdim təzədən təbib olmusan,
Məni bu təhərə salandan sonra.
***
Yadlar üçün niyə həbib olmusan?
Məni by təhərə salandan sonra.
***
Qurban olum alma yanaqlı,
Gəzərsən elləri dəli soraqlı,
Axtarıb tapmasan əli çıraqlı,
Ağlarsan Cüməyə öləndən sonra.
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OYAN YARIM
Ellər Yaylaqdan qayıdanda
Nə yatmısan, oyan yarım
Əzəlindən, dost yolundan,
Şirin canın qıyan yarım.
***
Almalar qara boyandı,
Qoyub yastıq üstə dayandı,
Hamilər yara qıyandı,
Nə yatmısan, oyan gülüm.
***
Qızıl alma süfrədədir,
Hərəsi bir tərəfdədir,
Yarım yatmaz bir həftədir,
Nə yatmısan, oyan gülüm.
***
Yarım qalıb dəryada,
Gizlin sir verməz yada,
Yarım qalar bu dünyada
Nə yatmısan oyan gülüm.
***
Qızyetəri bu dünyada
Gözü yaşlı qoyan yarım.
Qeyd: Qızyetər haqqında məlumat yoxur.
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-27ZAY ETMƏ MƏNİ
Rəhm eylə qapıdakı safilə,
Dərdim çoxdu yerbəyerə yayıla,
Xuda kömək olsun Şah İsmayıla,
Amandı Şah babam, zay etmə məni!
Ayağım zəncirdə, əlim komanda,
Bəndə salıb məni bu dərdə,
Heç görünübmü haqq divanında?
Amandı, şah babam, zay etmə məni!
Aləmi yığıb başına, qoyubdur tacı,
Oğul əzəlindən oldum möhtacı,
Amandı Şah babam zay etmə məni!
Gedin deyin mənim Zeynəb anama,
Yerdən, göydən gəlib çatsın yanıma.
Deyin məni satmasın o dünya malına,
Amandı Şah babam, zay etmə məni.
Şah İsmayıl ömrünü vurar başa,
Bu gün bildim əcəl yetişdi, başa,
Yetişmiş əcəl də baxarmı yaşa?
Amandı, şah babam zay etmə məni.
“Şah İsmayıl” dastandandır.
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Molla Cümə
PƏRVƏRDİGAR
Qüdrətinlə xəlq etmisən, çəməni,
Yaxşı üçün yağı qılıb, yamanı pərvərdigar,
Kimi oynar, kimi gülər, kimi düşgün haldadır,
Löyün-löyün döndəribsən zəmanı, Pərvərdigar
Kimi şaddır, kimi peşman, kimin günü qaradır,
Kimi yarlı, kimi yarsız, kimi də avaradır,
Kimi zalım, kimi miskin, kimisi bikarədir,
Kimisinin üzülübdür amanı, Pərvərdigar.
Dərindən oxuyub seçdim ağı qaradan,
Rəbbim, çoxdur namazı qılan,
Yetişəsən, bu miskin halıma sən oradan,
Bu aşığın bir sənədir gumanı, Pərvərdigar.
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Şirinoğlu.
DÜNYADAN
Ey adamlar, gəlin sizə söyləyim
Bayquş təki gəzə-gəzə qalmışam.
Gecə-gündüz gəm, hicranı çəkirəm,
Pis ixtilat, çəpəl sözə qalmışam.
***
Əzəlki keyflər keçdi dünyadan,
İnsanın axırı puçdur dünyadan.
Neçə-neçə dostlar köçdü dünyadan
Gedərəm, mən necə dözə qalmışam?
***
Şirin–oğlu, çox danışmaq beykardır,
Sənin gül açılmaz qəlbin yaradır,
Sənin niyyətində ölmək də vardır,
Axırda beş arşın bezə qalmışam.
Haqqında məlumat yoxdur.
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Aşıq Məhəmməd
QAZİLƏR
Qazilər, vətəndə avara qaldım,
Qadiri sübhana şikayətim var,
Bir gedən olsaydı bizim ellərə,
Yazmışam o yara, əmanətim var.
***
Gücə gəlməz qərib yerdə ağlamaq,
Şərab oddur, bağrım başı talamaq,
Gecələr sübhədək fəğan eyləmək,
Peşəm ağlamaqdır, bu adətim var.
***
Məmmədəm, yenə qaldım qarada,
Cavan ömrüm yetişmədi murada,
Amandır qardaşlar, ölsəm burada,
Qoymayın qəbirə,
Yıxıq Gürcüstanda vilayətim var.
Qeyd: ehtimal olunur Varxiyənli
aşıq Məhəmmədin şeiridir).

169

NOVRUZ BƏKİROV

- 31-

170

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ
VƏ MOLLA CÜMƏ YARADICILIĞI

Aşıq Rəcəb
AY AĞA HARAY!
Əzəldən axıra sənsən pənahım,
Yetişin dadıma, ay ağa haray!
Əbülhəsən təzi dürlü bəlalar,
Rəhm elə adıma, ay ağa, haray!
***
Bağrımın məskəni, o da yarındır,
Bil, çək cigər-bağrım, o da yarındır,
Pərvanətək oda yandım, o da yarındır,
Piltətək yandım oduna, ay ağa haray!
***
Dolanır xubların nasağı minə,
Mil çəkdi soluna, nə sağı minə,
Xubların məclisdə masalı minə,
Süzülür gözdən yaş , ay ağa, haray!
***
İnandım Qurana, ayətə bir gün,
Cəsəd minər, cansız ayətə bir gün,
Rəcəb məhrum olur ayətə bir gün,
Oturun alimlər, ay ağa, haray!
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Qıfılbənd
Arif aşıq, səndən bir xəbər alım,
Nə şeydir (ki), balalamır hər ayda?
Neçə bəndi, buğmu neçə əzmi var,
Danışa bilmirsə ondan nə fayda?
***
Nə buyruqdur, nə məkanda dolanır
Dörd girişli, içli, dışlı kim almış?
Qırx qardaşdı, nədir bu indi?
O nədir ki, su vurmaqla savuşmaz?
***
O nədir ki, oda düşərsə bişməz?
Bu söz birdir, iki deyil, sağa(sola),
O nə sözdür İbrahimdə qarışmaz?
Qubalı deyir bilsin, nədir bu indi?
Naməlum şeir. Qıfılbənddir.
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“Əsli və Kərəm” (parça)
Dağların başından hər yer görünər,
Hanı bizim vətən görünməz oldu?
Ağ məhbublar, inan dövrü sirr anar,
Hanı bizim vətən görünməz oldu?
***
Bizim bağda bənövşələr alışır,
Bayram günü qohum-qardaş yaraşır,
Aralıqda qarlı dağlar gəlişir,
Hanı bizim vətən görünməz oldu?
***
Bizim elin bağçaları, bağları,
Barını gəzəydim yığıb narları,
Ata yurdu yada düşəndən bəri,
Hanı bizim vətən görünməz oldu?
***
Ağa Kərəm bu dağlarda inildər,
Gözüm görməz, qulaqlarım cingildər,
Hər tərəfdən ac qurdlar dingildər,
Hanı bizim vətən görünməz oldu?
“Əsli və Kərəm” dastanından parça.
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Ey sardan ağlayan kəklik,
Gəl dağların sinəsinə,
Yorğun olmuş tülək tərlan,
Alar səni sinəsinə.
Şəkərdən şərbət etdilər,
Şirli qablara süzdülər,
Gümüşdən düymə düzdülər,
Əsli yarın yaxasına.
Bizim yerdə ceyran olur,
Onu görən heyran olur.
Göydə bulut bir yan olur,
Yağar dağlar sinəsinə.
Ağ üzündə qoşa xalı,
Səni alar, neylər malı,
Xan Kərəmin Əsli yarı,
Gəl Kərəmin sinəsinə.
“Əsli və Kərəm” dastanından parça.
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Aşıq Məmmədəli.
MƏNİM
Dindirməyin, qan ağlaram,
Çox yamandır halım mənim.
Baş götürüb gedərəm,
Tutduqca ayağım mənim.
***
Yar məni salıbdır ləngə,
Düşmüşəm qayğınan cəngə.
Gedərəm Qars ilə Firəngə,
Çıxmasın sorağım mənim.
***
Məmmədəli deyib-gülsə,
Gül rəngi saralıb-solsa,
Eşidənlər gerçək olsa,
Solubdur çırağım mənim.
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Gəldim
Başına mən dönüm, çevrilim kilisə,
Qızlar, Əsli bu kilsəyə gəldimi?
O kilsədən çıxan ay incə qızlar,
Qızlar, Əsli bu kilsəyə gəldimi?
***
Məryəm anasıdır, kafir atası,
Qızılgül dəstəsi, nərgiz butası,
Gəlsin ürəyimə dərdi, qadası,
Qızlar, Əsli bu kilsəyə gəldimi?
***
Mən Kərəməm, oxuduğum yazaram,
Aləm bilir, şirin candan bezərəm,
Yeddi ildir, Əsli deyib gəzərəm,
Qızlar, Əsli bu kilsəyə gəldimi?
“Əsli və Kərəm” dastanından parça.
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Aşıq Rəcəb

Mən
Yenə zülm etdi, saldı məni zindana,
Məgər nazlı yarın dustağıyam mən ?
Vallah, billah hicran dusttağıyam mən.
***
Dad qılıram, qorxu düşdü canıma,
Kimsə yoxdur, durub gəlsin yanıma
Cəllad qardaş, qıyma mənim qanıma
Rəhm elə, müsəlman uşağıyam mən.
***
Qadir Allah, budur səndən diləyim,
Qərq olmasın o dünyada göşdəyim,
Divanə Rəcəbəm yoxdur köməyim,
Yalğız bir ağacın budağıyam mən.
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Molla Cümə
İSMİ PÜNHAN
İsmi Pünhan, kölnüm irin bağladı,
Bir ixtilat etdilər yarısı.
Rəbbim, sən bizi bizdən ayırma,
Dostuq başa versən, illər yarısı.
***
Deyib ilican bəxdim ağı qaradan,
Qəm iki gətirdim mən icarəyə.
Nəgahıyla xərc düşməsin araya,
Bülbül bilər, dastan qurar yarısı.
***
Molla Cümə, əlli dözdür yüz eylər,
Yandırıb cigər bağrı köz eylər.
Hər kəsə ki, qurban cəmalına, göz eylər.
Kor olsun o gözlərin yarısı.
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Aşıq Abdulla

YAPALAQ
Bir yapalaq gəlib girdi meydana,
Məclisi – şuluği tərci bilməyən.
Tərki-xalat nə durmuşsən bu dağı,
Orucu, pəhrizi, namaz qılmayan.
***
Hər kəs bura gəlsə, tezdən tutuqlar!
Mən kamanam, ona dəyər bu oxlar,
Bədəvi basmağa gələn qoduxlar
Gərək bu meydana girə bilməyə
***
Abdullayam, ötüşmüşəm, haraya,
Çəkil başımdan get köşkü-saraya,
Sən də aşıq olub, girdin araya,
Urum, ingilisnən, Qarsı bilməyən.
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Aşıq Rəcəb
-

TARİX
Qonşudan gətirdi qavaxı, arvad,
Dedim: sındırarsan tavaxı, arvad!
Qavax sınacaqdır ağlı uymadı,
Qavaxı da kötük üstə soymadı.
Bir divan tutdum, qonşu qoymadı,
O xuda eyləsin divanı, arvad.
***
Hər insan ağlı gərək, yön gərək,
O səbəbdən hər ağacdan ön gərək,
Ağac tab verməsə, aşılanmış gön gərək,
Gedib dolanaram, tabağın, arvad!
***
Rəcəb deyər, vallah, yalan demirəm
Kiçik vaxtdan bəri, qavax yemirəm
Qaçma arvad, vallah səni döymürəm
Ustaya çaldırram tavaxı, arvad!
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Aşıq Qurban
XƏBƏR ALIM
Aşıq, səndən xəbər alım,
Bilənmisən, gülənmisən?
İsminin dərdinə dönüm,
Yalanmısan, palanmısan?
***
Allah mədəd olsun mərdə,
Haqq-bəla verən namərdə,
Vay aman bu işsiz yerdə,
Calaqmısan, köpəkmisən?
***
Qurbanam, etmərəm savaş,
İndimi olmuşsan yavaş,
Çoxda peşman olma, qardaş,
Tehranmısan, Təbrizmisən?

191

NOVRUZ BƏKİROV

- 42-

192

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ
VƏ MOLLA CÜMƏ YARADICILIĞI

Molla Cümə
BƏXTƏVƏR
Ceyran təki övlağı ovlayan nazənin,
Naz ilə gələn bəxtəvər.
Qızıl quşun bala təki söyləyən,
Qadir gecəsində ötən bəxtəvər.
***
Dan ulduzdək hər səhərdən çıxırsan,
Məni görüb qaş-qabağın yığırsan,
Satın alsam min qızıldan ağırsan,
Dost yolunda busa qıyan bəxtəvər.
***
Ahu- zarım, meyvələrin bir dəstə,
Asılı görmüşəm qəfəsin üstə.
Dərdindən ölmüşəm, zar-inci bəstə,
Mən Zakarı dərdə salan bəxtavər.
***
Gərək olsun yar yoldaşım, sən mənim,
Səmadan heyran o qara qaşa,
Nə sığal vermişəm o yaşıl başa?
Qorxuram o sevda heç gəlməz başa,
Cəllad təki canım alırsan mənim.
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Molla Cümə
NİYƏ KÜSMÜSƏN
Ay, Gülzarım, məndən niyə küsmüsən
Lənət eylə o şeytana, yaxın gəl,
Şad könlümə dərd şanəni yığmısan,
Qulaq vermə hər yalana, yaxın gəl!
***
Dilbərim, eşqinlə çıxdım seyrana,
Seyranda rast oldum bir cüt ceyrana,
Gözümü yetirdim sən tək cavana,
Salma məni didərginəm, yaxın gəl!
***
A gülzarım meyvələri ver dosta,
Nəslini görmüşəm mən Kəpəz üstə,
Qulaq asma hər yetənə yaxın gəl,
Mən Zakarı salma oda, yaxın gəl!
***
Bu fağıra belə sitəm yamandı,
Sözlərimə bir qulaq as, amandı,
Bir öpüş də mən Zakara tamamdı,
Bir öpüşə satma məni, yaxın gəl!.
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Aşıq Rəcəb
KEÇƏRƏMMİ?
Hər yetən aşıqla sazmı çalıb,
Hər yetənə sirri açarammı mən?
Lali-cəvahirdən tutum giban yer hanı?
Seçərəmmi mən hökmü Süleymanı?
***
Süleymanam, bir divan tutaram,
Alıb tavar sazı başına vurram,
Mən bir daşqın seləm, dəryanı yarram,
Elə aşıqlardan qaçarammı mən?
***
Aşiq Rəcəb bu meydanda ar gəldi,
Əlbət ki, canında hünər var gəldi.
Uzun girişli mərifətsiz ğar gəldi
Payını vermişəm, keçərəmmi mən?
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Molla Cümə
PƏRVANƏ
Ay qız, nə durubsan mənim qarşımda?
Əritdin çırağın yağı, sən mənim.
Pərvanə tək yandım, yandım, alışdım,
Çəkibsən sinəmə, dağı sən mənim.
***
Qaşınla, gözünlə baxıb gülürsən,
Pinan-pinan baxıb canım alırsan,
Mən cavanı eşq oduna salırsan
Zay etmə bu cavan canımı mənim.
***
Mən qurban olum ay qız özünə,
Mənim diləyimdir, ol yaradandan.
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Molla Cümə
BƏNZƏMƏZ
Ey insanlar, bu gözəlin yanağı,
Dizi, qolu, əl-ayağı, barmağı,
Topuğu, gözləri marala oxşar,
Heç indiki insanlara bənzəməz.
***
İsmin də gözəldir, gözəlsən gözəl,
Yeriyib gedəndə naz ilə gəzər,
Cümlə-aləmi naz ilə bəzər,
Heç indiki insanlara bənzəməz.
***
Ağ üzündə bir cüt qoşa xalı var,
Mələk qismində xoş camalı var,
Dal gərdəndə doqquz siyah teli var,
Heç indiki insanlara bənzəməz.
***
Aşıq Allahverdi deyər: indi bil,
Bitər yaz, açılar lalə, bitər gül,
Bitər Ğıpçağın kəndində, adı Qızyetər
Heç indiki bir insan ona bənzəməz.
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Molla Cümə
DİLBƏR
Səhər durub can almağa,
Güllü bağda gəzən dilbər,
Dərib, dərib budaq altdan,
Tər bənövşə düzən dilbər.
Bülbülü güldən eylərsən,
Gedəni yoldan eylərsən,
Güllü bağda gəzən gözəl.
Tər bənövşə düzən dilbər.
Əmrah içsin səndən suyun,
Axtarırlar o gözəl boyun.
Qızlar gətirirlər gözəli,
Belində gümüş kəməri,
Gülə-gülə gəzən dilbər.
Qaşları qürur tavanı,
Kirpiyi tökür qaranı,
Öldürürsən mən cavanı,
Şad qəlbimə sızan dilbar.
Dəstə gözəllər başında,
Ağ cunalar yaxınlaşdı,
Bizim toylar al yaşıldı,
Bəzənibən gəzən dilbər.
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CƏLALİ MƏHƏMMƏD
VƏ TAVAT XANIM
NAĞILI
(Nağıl-dastan)
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AZƏRBAYCAN DASTANLARI
HAQQINDA
zərbaycan xalq ədəbiyyatının ozan-aşıq bölümündə bir sıra romantik – məhəbbət dastanları var ki, onlarda qonşu xalqlarla sıx əlaqələr, təmaslar əks etdirilir. Bu qəbildən olan folklor nümunələri arasında gürcü xalqının nümayəndələri, Gürcüstan və Tiflis şəhəri xüsusi mövqeyə malikdir.
Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Dağ
və Aran Borçalıda rast gəlinən toponimlər: Urud, Oruzman, Təkəli və s., Koroğlunun silah yoldaşı Gürcü oğlu
siması, Molla Cümənın “Cəlali Məhəmməd və Tavat
xanım”, “Əsli və Kərəm”, “Aşıq Qərib” və s. Həmin
mövzu bədii ədəbiyyatımızdan da tanınmış, görkəmli
ədiblərimiz tərəfindən qələmə alınmışdır.
Məsələn, Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan”, Nəriman
Nərimanovun “Bahadır və Sona”, Qurban Səidin “Əli
və Nino” əsərləri kimi.
Yuxarıda adını qeyd etdiyimiz Molla Cümənın məhəbbət dastanında əksini tapmış iki qonşu xalqın birbirinə bəslədiyi dostluq təsadüfü deyildir. Dastanın baş
qadın qəhrəmanı Tavat xanım (gürcü tavati-bəy, Tavat
xanım – bəyim xanım) məhdud və geniş mənada xalqlar
arasında ayrı-seçkilik salan riyakar və qərəzli ünsürləri
ifşa edir; dözümü, qeyrəti və məhəbbətin gücü ilə fitnəkarlığa və iftiraya qalıb gəlir. Doğma yurdundan uzaqlıqda yeddi illik dözümü ilə namusunu, ərinin adını qoruyur.

A
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“Cəlali Məhəmməd və Tavat xanım” (Nağıl dastanın) digər dastanlardan əsas fərqli cəhəti ondadır ki,
gürcü qızı Tavad faciənin qarşısını ala bilir, çünki ailə
tərbiyyəsi, qızının qeyrəti, azərbaycanlı Bəzirganın və
onun ailəsinin heç bir şeydə günahı olmadığını, “Sadiq,
qayğıkeş olduğunu nəzərə alaraq şər qüvvələri məğlub
edir”.
Bir məqam da açıq-aşkar gözə çarpır – Azərbaycan türklərinin məhəbbət dastanlarında və bir sıra ədəbibədii əsərlərdə baş qadın rolunda ənənəvi olaraq qeyrimüsəlman xanımların siması üstünlük təşkil edir. Səbəbi
də budur ki, müsəlman-türk xanımlar xəçpərəst ilə ailə
qurmazdı, həm də onun ailəsi də belə izdivaca razı
olmazdı. Nadir halda qarışıq izdivac baş tutan zaman
bəy bütün müsəlman adət-ənənələrinə riayət etməli idi.
İkinci amil iqtisadi durumdu. Qız tərəfi gürcüdürsə
şansı var, imkanı azdır. Hadisələr isə adətən qədim İpək
yolu üzərində yerləşən, orta əsirlərdə inkişaf etmiş
şəhərlərdə baş verir.
Belə geniş prosesdə müxtəlif ozan-aşıq məktəblərlə paralel ayrı-ayrı aşıqların da yaradıcı əməyi mütləq
qeyd edilməlidir. Aşıq Cümə Təbriz – Tiflis bağlantılarını
təsadufən tərənnüm etmir. Onun yaradıcılığında Şərq –
Qərb folklorunun nəfəsi duyulur.

***
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Açıldı tamaşalar, qulaq asın məclis iştirakçıları,
dostlar və qonaqlar!
USTADNAMƏ
Qardaşlar, belədir məclisin yolu
Hər şeyi düzəltməz aşığın qolu.
Kim versə devrana, bol etməz pulu.
Barmaqları bir-birinə çatmasın,
Arvadilə qucaqlaşıb yatmasın.
Çömçə hərlənəndə kim dala getsə,
Bərəyə çatınca....................
Tamaşa eyləyib axıra yetsə,
Cibində heç axça maya bitməsin,
Qazancı heç yeməyinə yetməsin.
Dostlar, yaraşığı aşıqdır toyun,
Hər nə desə ona inanın, uyun,
Atalar, iş varsa, bu başdan deyin,
Cümə tazanəni saza sürtməsin,
Təhər varsa, saz qobura dürtməsin.

Sizə hardan xəbər verim? Təbrizdən. Təbrizə kimdən? Bir Bəzirgandan. Bir xəbəri də verim sizə Tiflisdə
kimdən? Gürcü knyazından.
Bəzirganla knyaz dost imişlər. Bir-birini çox istərlərmiş. Günlərin bir günündə kyaz toy eyləyəsi olur.
Qızını qardaşı oğluna köçürmək istəyir. Bəzirganı da toya
çağırır. Bəzirgan toy payı götürüb yola çıxır. Düz Tiflis
şəhərinə gələr. Gələr çatar, görər ki, toydur, camaat yığı208
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lıbdır. Çalıb-çağırırlar. O, axşam namazına çatar. Keçər
namazını qılmağa.
Gürcülərdə də belə bir qayda var: toy payı gətirənin
nə gətirdiyinə baxarlar. Bunlar açıb Bəzirganın gətirdiyi
şeyə baxarlar. Knyaz görər Bəzirgan bir töhfə gətirib ki,
özünün bütün mal-dövləti, mülk-mali və şeyi satılsa, bu
töhfənin qiymətinin yarısı qədər olmaz. Qohum qardaşını
yığar, deyər ki:
- Gəlin görək nə edrik. Bu kişiyə bunun müqabilində nə verək ki, yarısını da olsa, ödəsin.
Bunlar deyərlər ki:
- Biz nə deyək, özün bil.
Knyaz deyər ki:
- Mən qızı Bəzirganın oğluna verəsi oldum. Ayrı
çarə yoxdur, bu toy onun toyudur.
Bəzirgan namazını qurtarıb camaatın içinə gələr.
Knyaz iki kürsü götürüb tez ona yaxınlaşar, üzbəüz oturanda sonra deyər ki:
- Biz burda oturacayıq.
Bəzirgan deyər:
- Nə deyirəm, qonaq dediyin ev yeyəsinin itidi.
Harda desən oturmaq borcumdur və bura da mənə çox
xoşdur. Knyaz deyər ki:
- Bu toy sənin oğlunla mənim qızımındır.
Bəzirgan bunları zarafat sayar.
- Hörmətin artıq olsun, - deyər.
Toy çalınar, qurtarar. Hamı dağılışıb evinə yollanar.
Bunlar da uzanıb yatallar.
Səhər Knyaz qızı Bəzirganla yola salar.
Bəzirganın bundan xəbəri olmaz. Əhvalatı yolda
öyrənər və tez evə xəbər göndərər ki, bəli, belə bir
məsələ var. Toy tədarükü görün, gəlirik.
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Xəbər çatar Təbrizə, orada hər şeyə hazır olunar,
xanəndə və aşıq çağırarlar, başlayarlar toy eləməyə...
Bəzirgan Təbrizə çatar. Gəlini düşürürlər. Bəzirganın oğlu Cəlali Məhəmməd isə o yanda, bu yanda gəzirmiş.
Tavat xanım gedəndə, bir qulluqçusu varmış, onu
da özüynən aparmışdı.
Təbrizdə bir qız varmış: Cəlali Məhəmmədin öz
istəklisi və nişanlısı. Qız bu əhvalatı eşidib nənəsinə söyləyir. Nənəsi bir iman qıran qarı imiş. Məsələni öyənən
kimi durub Cəlali Məhəmmədin yanına gəlir.
Deyir:
- Balam, Təbrizdə qız qurtarıb ki, atan gedib Tiflisdən gürcü qızı gətirib? O qızın üzünə baxsan zəhlən
gedər.
Cəlali Məhəmməd bu işdən pərt olar. O, heç vaxt
Tavat xanımı görməmişdi. Qarıya deyər:
- Atam gətiribsə daha mən nə deyim, sözündən çıxa
bilmərəm, amma bunu eyləyərəm ki, heç üzünə baxmaram.
Toy olar qurtarar. Qızı Cəlali Məhəmmədə tapşırırlar. Və oğlana öyrədirlər ki, qızın yanına getməsin.
Qarı işə pərənlik salır. Qız burada qalır. Oğlan onun
yanına getmir, bir gün, beş gün, on gün, bir ay, bir il. Düz
yeddi il Cəlali Məhəmməd qızın yanına ayaq basmır.
Tavat xanım göz dustağı olub qalır. Bircə bunu bilir
ki, onun nişanlısının adi Cəlali Məhəmməddir. Və hərdən
uzaqdan onu görər.
Günlərin bir günündə Təbrizdə bir toy olar. Bəzirganı toya çağırırlar. Bəzirgan deyər:
- Hamınız gedin qızlar! Tavat xanımı da aparın.
Tavat xanım qızlarla toya bir az tez gedib çatır. Cəlali
Məhəmməd sonra gəlir.
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Bəli, qızlar keçib otururlar. Oturanda Cəlali Məhəmməd içəri girir. Görür ki, burada qənirsiz bir gözəl var ki,
heç Təbrizdə tayı-bərabəri olmaz. Əmisi oğlu yanında
imiş. Onnan soruşur ki:
- Əmi oğlu, bu kimdir?
Əmisi oğlu gülüb deyər:
- Zarafatmı eyləyirsən, yoxsa məni ələ salırsan? Bu
sənin arvadın Tavat xanımdı. Yeddi ildi evlənmisən, hələ
öz arvadını tanımırsan?
Cəlali Məhəmməd ağlı başından çıxar, çox bərk pərt
olar.
Tavat xanım da belə əhd-peyman edibmiş ki, “bundan sonra Cəlali Məhəmməd yanıma gəlsə, o an çıxıb
vətənimə gedəcəyəm. Çünki, o mənə yeddi il sitəm verib”
Cəlali Məhəmmədin və əmisi oğlunun söhbətini
Tavat xanım eşidər. Toyda dayanmaz, çıxıb evə qayıdar.
Cəlali Məhəmməd elə bilər ki, Tavat xanım bayıra çıxıb,
indi qayıdacaq. Nə qədər gözləyər, amma qız gəlməz.
Tavat xanım gələr evinə, çıraq yandırar, yerinə girib
yatar.
Cəlali Məhəmməd görər Tavat xanım gəlmədi, o
qədər eşqi başına dolar ki, dayanmaz, aldı görək nə dedi:
Hanı qızlar, mənim gül üzlü yarım?
Qələm qaşlı, ay qabaqlım gəlmədi.
Gör necə artırdı ahiylə zarım,
Şirin dilli, bal dodaqlım gəlmədi.
Əmisi oğlu deyir:
-Ay canım, ağzına gələni deyib bizi biyabır eləmə.
Gəlmədi, dur get gətir.
Aldı Cəlali Məhəmməd görək nə deyər:
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Tanımamış soltanımı, xanımı,
Yolunda qoyaram şirin canımı.
Gözü yaşlı etdim Tavat xanımı,
Hanı o çeşli çıraqlım, gəlmədi.
Cəlali Məhəmmədin bu sayaqları,
Tavatsız keçibdir əcəb çağları,
Yadıma düşübdür gül yanaqları,
Qələm qaşlım, ay qabaqlım gəlmədi.
Cəlali Məhəmməd görər ki, sevgilisi əppəyə dönüb
yoxa çıxdı. Əmisi oğlu da bir yandan ona xeyli məzəmmət eliyir. Durub gedəsi olar. Gələr öyə, qızın yanına.
Görər ki, qapı içəridən bağlıdır. Amma otaqda işıq yanır.
Qapını döyər, Tavat xanım yerindən qalxar soruşar:
-Kimsən?
Deyər:
-Cəlali Məhəmmədəm.
Deyər:
- Mən Cəlali Məhəmməd addı adam tanımıram.
Deyər:
- Canın belə iş olmaz. Sən mənim hallıca-dulluca
arvadım, mən də sənin ərinəm.
Deyər:
- Bəs yeddi ildi hardaydın? İndi ayılıbsan?
Müxtəsər oğlan qapını çox döydü, yalvardı, qız
qapını açmadı.
Çox sıtqadı, minnət elədi, üzr istədi. Sızladı. Axır qız
dedi:
Bir şərtlə açaram: gedəsən o köhlən atını minəsən.
Gözəl çəçənli paltarını geyəsən. Yapıncına bürünəsən,
yaraq əsbabını götürəsən. Gələsən bu pəncərənin qabağında durasan, xoşuma gəlsən açaram. Gəlməsən yox.
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Cəlali Məhəmməd getdi, geyinib keçindi, ata mindi,
gəldi pəncərənin qabağına. Qız baxıb dedi:
Afərin, səd afərin. Səni bəyəndim. Amma bu şərt
deyil, gərək sən də məni bəyənəsən. Görək bəyənirsənmi? O paltarları soyun, tüfəng, qatarı ver, indi də mən
geyinim, görək hələ bəyinirsən.
Cəlali Məhəmməd hirsləndi, bir də gəlib qapını
döydü, amma qız qapını açmadı. Dedi:
Şərtimizə əməl eyləməsən açmayacağam. Aldı
Cəlali Məhəmməd görək nə dedi:
Cəlali Məhəmməd:
Gözəl, dur gəl, qapını aç,
Tanı, sənin yarın mənəm.
Eylə bu dərdimə əlac,
Tanı, sənin yarın mənəm.
Tavat xanım:
Yüz il bu qapıda dursan,
Açmaram, qapı açmaram.
Müjcan ox sinəmə vursan,
Açmaram, qapı açmaram.
Cəlali Məhəmməd:
Eşqin oduna yanmışam,
Dost-düşmanı tanımışam.
Soyuq küləkdən donmuşam,
Tanı, sənin yarın mənəm.
Tavat xanım:
Eşqin oduna yanarsan,
Gah ağlar, gah utanarsan,
Burda durma, usanarsan,
Açmaram, qapı açmaram.
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Cəlali Məhəmməd:
Cəlali Məhəmmədin göz yaşı,
Sevdiyimin qara qaşı.
Ağrıtma, amandı başı,
Tanı sənin yarın mənəm
Tavat xanım:
Tavat düşüb qara gündə,
Olmaz sənə çarə məndə.
Eldə adım bil şərməndə,
Açmaram, qapı açmaram.
Qərəz qız qapını açmadı. Dedi:
- Paltarları pəncərədən tulla geyinim.
Cəlali Məhəmmədin çarəsi kəsildi. Paltarları, yarağı
pəncərədən içəri atdı. Qız paltarları geyindi, qılınc, tüfəng və qatarı qurşandı, qapını açdı, atın belinə sıçradı.
Cəlali Məhəmməd qapıdan içəri girən kimi qız qapını
çəkib onu içəridə qoydu, atı çapıb pəncərənin qabağında
dayandı. Dedi:
-Məni bəyənirsənmi?
Cəlali Məhəmməd dedi:
-Dayan deyim.
Görək Cəlali Məhəmməd nə deyir:
Əl bağlayıb xidmətində durmuşam,
Müxtəsər quluyam elə qaşların,
Qorxuram nigaran gedəm dünyadan,
Həsrətini çəkəm illə qaşların.
Sığallayıb tərin güllə siləsən,
Gündə yüz yol ziyarətin qılasan,
Öpüb, qucub qadasını alasan,
Başına dönəsən belə qaşların.
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Məhəmməd der: zülfün alıbdır məni,
Yüz min bəlalara salıbdır məni,
Bixəbərsən, dərdə salıbdır məni,
Bənzədib ətirli külə qaşların.
Sözünü tamam eyləyib deyir:
Yarım, düş gəl, bəsdir. Zarafatı boşla.
Baxdı ki, bir xeyri yoxdu. Cəlali Məhəmməd yüyürdü qapıya, gördü qapı bağlıdı. Tavat xanım onu bir xeyli
süzüb dedi:
Salamat qal, Cəlali.
Gedirsən, dedi Cəlali Məhəmməd.
Xanım dedi:
Bəs qalıb neyniyəcəm?
Dedi:
Dayan bir iki sözüm var, deyim sonra get.
Aldı görək nə deyir.
Cəlali Məhəmməd:
Məni salıb yaman dərdə,
Getmə, yarım, getmə, Tavat.
Bil ki, ahın qalmaz yerdə,
Getmə, yarım, getmə, Tavat.
Tavat xanım:
Səni dərdə salan oldu,
Gedirəm, oğlan, gedirəm
Cavan ömrüm tamam soldu,
Gedirəm, oğlan, gedirəm.
Cəlali Məhəmməd:
Mənə etdi cadı qarı,
Üzdü əldən qoşa narı,
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Mən ağlaram zarı-zarı
Getmə, yarım, getmə, Tavat.
Tavat xanım:
Narı budaqdan dərmişəm,
Sinəmin üstə sərmişəm.
Baxtımı qara görmüşəm,
Gedirəm, oğlan, gedirəm.
Cəlali Məhəmməd:
Məhəmmədəm, yana-yana,
Ciyər, öfkəm döndü qana,
Atəş düşdü şirin cana,
Getmə, yarım, getmə, Tavat.
Tavat xanım:
Daha çəkməm heç bir nazı,
Fələklər yandırdı bizi
Mən Tavatam - gürcü qızı,
Gedirəm, oğlan, gedirəm.
Sözünü tamam eyləyib dedi:
Salamat ol.
Ata bir çatçı çəkdi.
Cəlali Məhəmməd yüyürüb qapıya bir təkan vurdu.
Ha çalışdı, qapını aça bilmədi. Yanında adam yox, dadına çatan yox. Gecəni burda dustaq kimi qaldı. Səhər açıldı. Bəzirgan su başına çıxanda gördü ki, oğlu atdanıb harasa gedir. Diqqətnən baxanda gördü ki, oğlu deyil, gəlinidi. Yüyürdü qabağına onu saxladı. Dedi:
- Bala, bu nə işdi, hara gedirsen belə?
Dedi:
Qulaq as deyim.
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Başına döndüyüm bəzirgan xoca,
Mənim deyil, oğlunundur bu təxsir.
Üzüm haqda olub gecə və gündüz,
Mənim deyil, oğlunundur bu təxsir.
Alışıban eşq oduna dolmuşam,
Yedi ildi saralmışam solmuşam.
Otağında göz dustağı qalmışam,
Mənim deyil, oğlunundur bu təxsir.
Budur sənə sözlərimin əzəli,
Payız olar tökər ağac xəzəli.
Unutmuşdur Tavat kimi gözəli,
Mənim deyil, oğlunundur bu təxsir.
Sözün tamam elədi. Bəzirgan ha minnət elədi, qız
dayanmadı.
Bəzirgan yüyürdü evə.
Dedi:
Adə, nökər bu köpək oğlu haradadır?
Evdə axtardılar, tapmadılar. Getdi gördü ki,
Cəlali Məhəmməd gəlinin otağında ağzı bağlı
dustaqdır. Qapını açdı.
Cəlali Məhəmməd o saat ayrı paltar geyib qızın
dalınca getdi.
Xəlvət yollarla gəlib qızın qabağını kəsdi.
Oğlan yoldan çıx, yoxsa səni vuraram.
Cəlali Məhəmməd nə qədər yalvardı, minnət elədi,
fayda çıxmadı. Qız dedi:
Əl çək. Yaxın gəlmə, yoxsa öldürərəm.
Cəlali Məhəmməd əl çəkmədi. Qız gördü ki, oğlan
onu ləngidir və bu işin axırı pisliklə qurtara bilər. Səs-küy
qopar, haraya gələrlər. Onu tutub apararlar. Qılıncı sıyırıb
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Cəlali Məhəmmədə endirdi. Qılınc oğlana dəyib onu
yıxdı. Qız atını sürüb getdi. Bir az gedəndən sonra ürəyi
dözmədi. Oğlana yazığı gəlib qayıtdı. Atdan düşüb kələğayını başından açdı. Oğlanın yarasını bağlayıb başını
dizinin üstünə qoydu. Ürəyi davam gətirməyib hirsindən
ağladı. Birdən fikirləşdi ki, indicə gəlib onu tutub apara
bilərlər, ürəyi köyçərlədi, görək nə dedi.
Fələk saldı məni dərdə,
Gedər oldum, gedər oldum.
Haq bəla versin namərdə,
Gedər oldum, gedər oldum.
Başı olub yara-yara,
Kim eyləsin dərdə çara.
Sən yaralı, mən biçara,
Gedər oldum, gedər oldum.
Tavat xanım şirin dilli,
Oxuyur şeyda bülbüllü.
Səni qoyub mən niskilli,
Gedər oldum, gedər oldum.
Sözünü tamam eyləyib oğlanın başını yerə qoydu.
Atını minib səyritdi, gedib çatdı Tiflisə, düz atasının evinə.
Atası Cəlali Məhəmmədin gəlmədiyini görüb təşvişə düşdü.
Adamları götürüb dalınca getdi. Gəldilər, gördülər ki,
oğlan yaralıdır. Ata oğlunun başını səriyib şəhərə apardı.
Loğman çağırdılar.
Cəlali Məhəmmədi loğmanlar burada sağaltmaqda
olsunlar sizə kimdən xəbər verim? Qızın atası Knyazdan.
Knyaz gördü ki, qızı yaraqlı-yasaqlı gəldi çıxdı. Bir az
gözlədi. Belə fikir elədi ki yəqin ardınca gələn yoxdur.
Qızı yanına çağırtdırdı.
218

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ
VƏ MOLLA CÜMƏ YARADICILIĞI

Dedi:
Bala bu nə işdi niyə gəlmisən bə nə səbəbə tək
gəlmisən? Yoxsa onların qaydası belədir. Qızı atasının
evinə tək göndərirlər. Yoxsa qaçıb gəlmisən? Düzünü
söyləməsən, səni öldürərəm.
Qızı cavab verir ki:
Ata, müsəlmanlar məni bəyənmədilər, mən də gəldim. Yeddi il pəncərədən baxa-baxa qaldım. Göz dustağı
oldum. Nişanlım üzümə baxmadı, axırda mən də təngə
gəlib çıxdım gəldim. Qız sözünü qurtarıb ağladı. Atası
dedi:
Eybi yoxdur, bəyənməyiblər, cəhənnəmə bəyənsinlər. Yaxşı eyləyib gəlmisən.
Knyazın qardaşı oğlu – Tavatın əvvəlki nişanlısı qız
gedən gündən xiffət eləyirdi və hələ də evlənməmişdi.
Knyaz ona xəbər göndərdi ki, toy edə bilərsən.
Oğlan toy tədarükü eylədi.
Sizə xəbəri kimdən verim, Cəlali Məhəmməddən.
Başının yarası sağalan kimi Tiflisə getməyə hazırlaşdı.
Atası anası nə qədər yalvardılarsa dedi:
Ya gedib qızı gətirəcəyəm, ya da öləcəyəm.
Tiflisə tərəf yola başladı. Sazını götürüb az getdi
çox getdi, Tiflisə yaxınlaşdı. Bir qoca kişiyə rast gəldi.
-Salam.
-Əleykəsalam, bala, hara gedirsən?
-Tiflisə.
-Nə işə?
Oğlan başına gələni ona söylədi. Qoca dedi:
-Bala, getmə. Onlar tayfa, sən tək. Bu saat toy edir,
yeyir, içirlər.
Keyflənib səni öldürərlər.
Cəlali Məhəmməd dedi:
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Ya gərək ölüm ya qızı qaytaram.
Qoca dedi:
- Bala, onda mən sənə bir iş öyrədim, onu eylə.
Bəlkə işin rast gətirə. Bu dağın ardında devlerin məkanı
var. Bunların peşəsi ətraf mahalı çalıb talamaqdır. Kişilərin gedib çapıb gətirir, qarıları da bunlara yemək-içmək
hazırlayırlar. Əgər sən o qarının südündən bir-ikicə qurtum içsən, onlar sənə bata bilməzlər.
Evə sərvaxt get, birdən dal tərəfədən çatıb qarının
tuluğunu ağzına salıb içə bilsən sənə xəta, zərər yoxdur.
Cəlali Məhəmməd getdi devlərin məkanına. Yaxınlaşdı. Gördü qarı dalı buna sarı çörək pişirir. Yüyürüb
özünü ona yetirdi. Yetirən kimi tuluğu ağzına salıb işdi.
Qarı dönüb bunu qapdı, qaldırıb yerə çaxdı. Amma gördü
ki, tuluğ ağzındadı. Qarı dedi:
Bala, farağat dayan, sən də oldun mənim oğlum.
Götürüb Cəlali Məhəmmədi gizlətdi. Çünki devlər
görsəydilər onu məhv edərdilər.
Bir az geçdi, devlər tox quzular, heyvanlar gətirib
kəsdilər, ocaq çatdılar, bişirdilər.
Dedilər:
- Ana, çörək hazırdırmı?
Dedi:
- Hazırdı.
Dedilər:
- Onda gətir, yiyək.
Qarı dedi:
Hələ yeməmiş sizə bir sözüm var. Mənim bir oğlum
da var.
Südümü əmib, onu da gətirmişəm. Ona dəysəniz
mənim südüm haram olsun.
Dedilər:

220

AZƏRBAYCAN-GÜRCÜ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ
VƏ MOLLA CÜMƏ YARADICILIĞI

- Ana, elə söz demə eyibdir. Biz sənin itaətindən
çıxmarıq.
Qarı çımını çıxartdı. Cəlali Məhəmmədi ortaya
qoydu.
Devlər onu götürüb əl-əl gəzdirdilər. Şamama kimi
qoxladılar.
Dedilər:
- Oğlan, nə mətləbin var.
Cəlali Məhəmməd başına gələni söylədi.
Devlər dedilər ki:
Knyaz bizi qonaq çağırıb, Tavat xanımın toyudur,
sən də bizimlə gedək.
Cəlali Məhəmmədi də götürüb Tiflisə getdilər.
Toy qurtardı.
Qızı oğlana tapşıranda qarı dedi:
- Qapıda mən duracağam.
Qapıda dayandı. Cəlali Məhəmmədi də qoltuğunda
gizlətmişdi.
Oğlan gəlib qızın yanına keçəndə Cəlali Məhəmmədi gördü. Qılıncını sıyırıb tez otağa girdi, Tavat xanımın üstünə cumub dedi:
- Ay köpək qızı, müsəlmanı bəyəndin məni bəyənmədin. İndi mən səni öldürrəm.
Tavat dedi:
- Pərvərdigara, sən özün Cəlali Məhəmmədi mənə
yetir. Qarı qapını açıb içəri girdi. Oğlan qarı ilə Cəlali Məhəmmədi görəndə özünü itirdi.
Cəlali Məhəmməd qılıncını çəkib oğlanı öldürdü.
Tavat xanımı da götürüb tərpəndilər. Devlər getmiş, Bircə
qarı qalmışdır. Qızı da götürüb devlərin məkanına gəldilər.
Sənə xəbəri kimdən verim, Knyazdan. Səhər açıldı,
gözlədilər ki, köpək oğlundan, qızdan nə xəbər var. Xəbər
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gəldi ki, oğlanı öldürüblər ki, qızı da qaçırıbdır. Knyaz
dedi:
Bu iş sarsaq iş oldu. Nahaq belə iş gördüm. Rüsvayçılıq mənə bəsdi. Görünür qız qaçıb gəlib, sonra
oğlan yadına düşüb təzədən çıxıb geri gedib.
Xəbər verim sizə devlərdən. Onlar Cəlali Məhəmmədi və qızı beş-altı gün qonaq elədilər. Sonra onları
Təbrizə yollayası oldular. Yola düşməmişdən əvvəl görək
Cəlali Məhəmməd nə deyir:
Başina döndüyüm, ay qarı nənə,
Qarı nənə, ev eşiyin abadan.
Görüm sən gələsən ərkanı dinə,
Qarı nənə, ev eşiyin abadan.
Bağçan olsun, bağın olsun, bar olsun,
Heyvan olsun, alman olsun, nar olsun.
Nə ki düşmanın var tarimar olsun.
Qarı nənə, ev-eşiyin abadan.
Məhəmmədi sən mətləbə yetirdin.
Yetiribən muradına çatdırdın.
Tavat yarı tezcə mənə gətirdin,
Qarı nənə, ev-eşiyin abadan.
Devlər onu Təbrizə gətirdilər. Cəlali Məhəmməd
onlara yaxşı pul verdi, xeyli hörmət elədi, yola saldı.
Bəzirgan gördü ki, oğlu Tavat xanım da yanında gəldi.
Tazadan toy elədilər. Kupə girən qarını da bu işlərin müqəssiri kimi tutub öldürdülər. Onlar orda kefdə-damaxda
olsun, biz də burda.

***
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