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Paşayev Qəzənfər
P26 Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti.
Bakı, «Təhsil», 2016, 264 səh.
Professor Qəzənfər Paşayevin monoqrafiyası Türk dünyasının görkəmli simalarından biri Əta Tərzibaşının həyatı və folklorşünaslıq fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Əsərə rəy verən kərküklü alim, Dr. Mustafa
Ziyanın göstərdiyi kimi prof. Q.Paşayev kərkükşünaslıqda çox önəmli
olan bir boşluğu doldurmuşdur.
Əta Tərzibaşı dil, folklor, musiqi, adət-ənənə birliyimizdən, bir xalqın
övladları olduğumuzdan söz açan, faktlarla təsbit edən ilk İraq-türkman
alimidir. Əsərləri İraq, Türkiyə, Azərbaycan və İranda çap olunmuşdur.
Monoqrafiyada Əta Tərzibaşının xoyrat və manilər, xalq havaları,
xoyrat üsulları, xalq türküləri, aşıq havaları, dastanlar, atalar sözləri,
məsəllər və s. sahəsindəki tədqiqatları gündəmə gətirilir.
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BİRLİYİN-BÜTÖVLÜYÜN
ÖMÜR KİTABI
Ötən yüzilliyin altmış-yetmişinci illərindən başlayan İraqtürkman sevdası bir çox ədəbi və elmi simaların tale yolunu müəyyənləşdirdi. Bu sıradan, şübhəsiz ki, ən fədakar və diqqətçəkici
elm mücahidi professor Qəzənfər Paşayevdir. Onun İraq
türkmanlarının folkloru, dili və ədəbiyyatı, eləcə də tarixi
kimliyi barədə qələmə aldığı ilkin tanıtma səciyyəli yazılarından
tutmuş, sonrakı onilliklərdə həyata keçirdiyi yüksək peşəkar elmi
fəaliyyət göstəricilərinə – çoxsaylı toplama, tərtib işlərinə,
monoqrafiya və kitablara qədər bütün irimiqyaslı fəaliyyəti bu
gün yarım əsrdən də çox çəkən yorulmaz fədakarlıq örnəyi kimi
yadda qalmışdır. Bu gün Azərbaycanda İraq türkmanlarından,
onların dialekt və folklor özünəməxsusluqlarından harada və nə
səviyyədə söhbət düşürsə-düşsün, orada mütləq Qəzənfər
Paşayevin adı və xidmətləri xatırlanır. Elmi-mədəni mühitdə də
Qəzənfər Paşayev adı çəkiləndə istər-istəməz İraq türkmanları,
onların folklor, etnoqrafiya və dil mədəniyyəti göz önünə gəlir.
Mən professor Qəzərfər Paşayevin elmi portretinin əsas
cizgilərini onun görkəmli folklorçu, İraq türkmanlarının
ağsaqqalı Əta Tərzibaşıya həsr etdiyi monoqrafik araşdırmaya
müqəddimə yazarkən heç də təsadüfən diqqət mərkəzinə
çəkmədim. Çünki əslində məhz bu qəbildən olan onlarla kitabın, yüzlərlə məqalənin müəllifi belə bir haqqa, yəni İraq-türkman
folklorşünaslığının babası sayıla bilən bir mütəfəkkir alimdən
söz açmaq, monoqrafik tədqiqat kimi məsuliyyətli əsər yazmaq
səlahiyyətinə sahib ola bilər. Bu səbəbdən də İraq-türkman
mühitini yaxşı bilən, oradakı soydaşlarımızın tarixi taleyi və
çağdaş mübarizəsi ilə qırılmaz şəkildə bağlı olan professor
Qəzənfər Paşayevin öz ağsaqqal elm məsləkdaşı – görkəmli folklorşünas Əta Tərzibaşının ömür yolu, elmi bioqrafiyası,
7

Гязянфяр Пашайев

əsərlərinin elmi-xronikal mənzərəsi barədə sanballı bir araşdırma
аparması təbii və qanunauyğun bir məntiqə söykənir. Sözügedən haqq və hüququ şərtləndirən çoxsaylı şərtlər içərisində
professor Qəzənfər Paşayevin özünün də mükəmməl kərkükşünasfolklorşünas olması amili də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki, əslində, o, İraq-türkman mədəni irsi sahəsində uzun
illərdən bəri apardığı çoxsaylı elmi çalışmaları boyunca söykəndiyi əsas və mötəbər elmi qaynaqlar sırasında Əta Tərzibaşıya, onun zəngin toplama-tərtib işlərinə, el mi-nəzəri
araşdırmalarına dönə-dönə istinad etmiş, həmin materialların
tarixi dəyərinə əsl folklorşünas qiyməti verə bilmişdir. Bununla belə, bir neçə il bundan qabaq Milli Elmlər Akademiyamızın
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda elmi planlaşdırma zamanı
Qəzənfər müəllim görkəmli İraq-türkman folklorşünası Əta Tərzibaşının bu sahədəki yorulmaz və zəngin fəaliyyətindən bəhs
edən tədqiqat işi hazırlamaq arzusunda olduğunu bildirəndə təklif
hamımızın ürəyindən oldu. Qəzənfər müəllim ürəyində illərdən
bəri gəzdirdiyi elmi mülahizə və dəyərləndirmələri üçillik plan
işində əhatəli və mükəmməl təhlillərlə gerçəkləşdirdi. Əslində,
elə işin ilk gedişatı yaxın zamanlarda maraqlı bir portret – monoqrafiyanın yaranacağı xəbərini verirdi. İndi budur, həmin
gözəl elmi əsər qarşımızdadır. Zəngin fakt və təhlillər, müqayisə
və dəyərləndirmələr əsasında qələmə alınmış bu kitabda həm
bu gün yaşın doxsanını adlayıb yüzünə doğru nur içində addımlar atan ağsaqqal Əta bəyin ömür yoluna işıq tutulur, onun uşaqlıq, yeniyetməlik, gənclik illərindən başlayıb, yetkinlik və
müdriklik çağına gələn şərəfli həyatının örnək dolu səhifələri
canlandırılır, həm də alim və ziyalı ömrünün müxtəlif tarixi mərhələlərinin məhsulu olan toplama və tərtib işləri, tədqiqat əsərləri,
çeşidli mövzulardakı kitabları təhlil olunaraq onların elmi-nəzəri əhəmiyyəti aydınlaşdırılır.
Bu kitabı oxuyub başa çatanda bir mühüm keyfiyyəti ayrıca
vurğulamaq lazım gəlir: professor Qəzənfər Paşayev yüksək
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səviyyəli araşdırma ilə Əta Tərzibaşının elmi kimliyini əsas
yönləri ilə təqdim edərkən, həm də yeri gəldikcə özünün qaldırılmış müvafiq elmi problemlərlə bağlı mülahizə və
mühakimələrini irəli sürür.
İraq-türkman xoyrat və maniləri, xalq mahnıları, xalq musiqisi, eləcə də atalar sözləri, dastan və aşıq sənəti ilə əlaqədar
Əta Tərzibaşının elmi xidmətlərini əsl folklorşünas səriştəsilə
qiymətləndirən alimin bu sahədəki dəyərləndirmələrində daimi
bir elmi ehtiram, qədirşünaslıq yanaşması özünü göstərir. Hiss
olunur ki, yazan da, haqqında yazılan da bir mənəviyyat sərrafıdır. Kitab boyu onların qoşa obrazı bir məsləkdaş kimi, vətənsevər-elsevər, yenilməz xalq ruhunun ləyaqətli daşıyıcısı və
araşdırıcısı kimi çiyin-çiyinədir. Mənə elə gəlir ki, əsərin ən böyük
uğuru da elə bu məqamla bağlıdır. Bu məqam o məqamdır ki,
Azərbaycan və İraq-türkman milli-mənəvi varlığını bir bütövə
çevirir, onu vahid, ayrılmaz bir ruh halına, ürək halına gətirir.
Bu birliyi, bütövlüyü yaradıb qoruyanlar var olsun!
Məhərrəm QASIMLI
Əməkdar elm xadimi, professor
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RƏY
Əta Tərzibaşı həyatını İraq-türkman mədəniyyəti haqqında
tədqiqat aparmaqla keçirmişdir. Ədəbiyyat tarixi, folklor, musiqi, mətbuat, memarlıq tarixi kimi mədəniyyətin hər sahəsində
kitab və məqalələr yazmışdır. Başda Türkiyə və Azərbaycan
olmaqla Türk dünyası İraq-türkman mədəniyyətini Əta Tərzibaşının kitablarından tanımışdır. Ə.Tərzibaşının bəzi kitabları Türkiyədə və Azərbaycanda Prof. Dr. Qəzənfər Paşayev tərəfindən
azərbaycanca təkrar-təkrar nəşr olunmuşdur.
Əta Tərzibaşı haqqında yazılan məqalələr ən çox ədəbiyyatşünaslığı hədəf almışdır. Halbuki Ə.Tərzibaşının folklor
fəaliyyətləri həm İraq-türkman mədəniyyətini tanıtmaq, həm də
bu mədəniyyətin Azərbaycan, Türkiyə, Suriya və Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti ilə vəhdət təşkil etdiyini göstərmək üçün
çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Əta Tərzibaşı folklor fəaliyyətlərində tədqiq etdiyi mövzuların mənşəyini araşdırmış, digər
Türkman bölgələri ilə müqayisə etmiş və oxşar olduğunu
göstərmişdir.
Prof. Dr. Qəzənfər Paşayev bu kitabında Əta Tərzibaşının
folklor fəaliyyətini ələ alaraq çox önəmli bir boşluğu doldurmuşdur. Kitabda Əta bəyin həyatı və yaradıcılığından bəhs edildikdən
sonra, Qəzənfər bəy Əta bəyin folklor fəaliyyətini xoyrat və
manilər, xalq havaları, musiqi üsulları və bəstələri şəklində xalq
musiqisi, dastanlar və atalar sözləri kimi mədəniyyət sahələrini
fəsil-fəsil işləmişdir. Bundan başqa, Əta bəyin qurmağa çalışdığı
mədəniyyət əlaqələrinə də yer vermişdir.
Prof. Dr. Qəzənfər bəy Əta Tərzibaşı yaradıcılığını tədqiq edərək çox vacib nəticələrə gəlmişdir. Beləliklə, bu kitab, sadəcə,
Əta Tərzibaşının yaradıcılığını deyil, həm də Əta bəyin ortaya
qoyduğu fikirləri və böyük xalq xəzinəsini müqayisə edərək onun
dəyərini və doğruluğunu göstərmişdir.
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Xoyratlar, İraq-türkman xalqının həyat tərzidir və sadəcə, şeir
olaraq bilinməməlidir. Türkmanlarda xoyrat hər evdə, hər zaman oxunur, danışıq dilini diri tutur, milli dəyərləri nəsildən-nəslə
ötürür və sosial həyata təsir edir. Heç bir konsert xoyratsız keçmir
və xalq musiqisinin mühafizə edilməsində rol oynayır. Qəzənfər
bəy Əta bəyin «Kərkük xoyratları və maniləri», «Kərkük havaları» kitablarını və digər məqalələrini tədqiq edərkən bu sosial gerçəkliyi aşkara çıxarmış, xoyratlardakı miyanlar və manilərdən döndərmələri hərtərəfli incələmişdir. Əta bəyin xalq
musiqi fəaliyyətini tədqiq edərək onun qüdrətli bir musiqişünas
olduğunu göstərmişdir.
«Arzu-Qəmbər» dastanının tədqiqat və müqayisəsində Qəzənfər bəy Əta bəyin dilçilərə və folklorşünaslara Kərkük ləhcəsinin dəyişilməmiş bir nümunəsini tədqiq etmək tapşırığını
verdiyini aşkara çıxarmışdır.
Prof. Dr. Qəzənfər Paşayev Əta bəyin folklorşünaslıq fəaliyyətini Azərbaycan folklor nümunələri ilə müqayisə edərək,
bu folklorun və xalqların bir bütöv olduğunu, Əta bəyin də bu
haqda fikirlərini isbat etmişdir.
Prof. Dr. Qəzənfər Paşayev İraq-türkman folklorunu, ədəbiyyatını və digər mədəniyyət sahələrini Türk dünyasında ən çox
tədqiq edən alim və Əta Tərzibaşının fəaliyyətini ən yaxşı bilən
tədqiqatçılardan biridir. Bizə görə, Qəzənfər bəy İraq türkmanlarının Azərbaycandakı mədəniyyət səfiridir.
Böyük Türkman alimi Əta Tərzibaşının folklor fəaliyyətini
tanıdan, tədqiq və müqayisəsini edən bu kitab folklorşünaslar
üçün çox önəmli bir qaynaq sayılır. Bu xidmətinə görə prof. Dr.
Qəzənfər Paşayevi təbrik edir, fəaliyyətinin davamını diləyirəm.
Dr. Mustafa ZİYA
Ankarada Türkmeneli Kültür
Mərkəzi Başkanı
25.10.2015
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GİRİŞ
İraq-türkman folkloru sahilsiz ümmana bənzər bir xəzinədir.
Hikmət mənbəyi olan bu tükənməz incilər xəzinəsi, görkəmli
ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayevin göstərdiyi kimi, əsatir və bayatıda, nağıl və dastanda əbədiləşir, canlı yaddaşa çevrilir, heç
kəsin soyunu, əslini, zatını unutmağa qoymur, onu parçalanmaqdan xilas edir, şüurda, düşüncədə, mənəviyyatda xalqın bütövlüyünü təmin edir.
Biz soy-kökündən ayrı düşən, ərəb və kürd xalqları əhatəsində
yaşayan, sayları iki milyon yarımı keçən1 İraq-türkmanlarının
folkloruna bu müstəvidən baxır və qiymətləndiririk. Onlar özlərini
də, bizi – azərbaycanlıları da «türkman» adlandırırlar. Əslində,
vaxtilə biz də türkman adlandırılmışıq. Bu etnonimin «ulu türk»,
«əsl türk» mənasında işləndiyini İbrahim Kafesoğlu2, Ərşad
Hürmüzlü3 və başqaları da göstərmişlər. İndinin özündə belə Azərbaycan dilində və İraq-türkman ləhcəsində işlənən «qocaman», «asiman», «daraman» (çox böyük adam), «azman» (böyük, yekəpər, pəhləvan), «ataman» (böyük, başçı), «şişman» (çox
kök), «orman» (meşə), «şaman» (qədim), «kecəman» (böyük çöl
kərtənkələsi), «uzman sənətkar» (böyük sənətkar) və s. kəlmələrdə «man»ın ulu, saf, böyük, əzəmətli anlamına gəlməsi dediklərimizi təsdiqləyir.
Kərküklü tədqiqatçı Əta Tərzibaşının araşdırmalarında da
«türkman» etnoniminə sıx-sıx rast gəlirik. Görkəmli folklorşünas
alim yazır ki, xoyratın (bayatı) kökləri İraqda türkmanların yaşadığı bölgələrdə meydana çıxmış, Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu
_________________
1
Cəlal Ərtuq. Türkiyədə və dünyada İhsan Doğramacı fenomeni. Ankara,
1996, s. 9.
2
Kafesoğlu İ. Türkman adı, mənası və mahiyyəti. «Qardaşlıq» dərgisi, №78,
Bağdad, 1971, s.18-19.
3
Hürmüzlü Ərşad. İraq türkləri. Monoqrafiya. İstanbul, 1991, s.10; Ərşad
Hürmüzlü. Türkmənlər və İraq. İstanbul, 2003, s.16-17.
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Türkman dövlətləri zamanı inkişaf edərək sonralar İraqdan Türkiyəyə, İranın quzeyinə, xüsusən də əhalisi türkman olan Təbrizə və eləcə də Azəri və ya Azərbaycan deyə adlandırılan və
türkmanlardan ibarət Azərbaycan torpaqlarına yayılmışdır1.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın sabiq Prezidenti Heydər
Əliyev «Qardaşlıq» dərgisinə verdiyi müsahibədə bu məsələ ilə
bağlı demişdir: «Tarixi araşdıranda gördüm ki, Güney Azərbaycan,
Quzey Azərbaycan və İraq türkmanları bir bütövün parçalarıdır»2.
Onların nə zaman və haradan köçərək burada məskən salmaları barədə müxtəlif tarixi faktlara rast gəlirik. Əksər tədqiqatçılar onların, əsasən, Güney və Quzey Azərbaycandan köçüb
getdiklərini qeyd edirlər.
Biz o fikirdəyik ki, erkən orta əsrlərdən başlamış XVI əsrin
ortalarına qədər və sonralar da müəyyən dövrlərdə İraq türkmanları ilə bütöv bir ərazidə, bir bayraq altında yaşamış, sonralar müəyyən ictimai-siyasi səbəblər üzündən parçalanmağa
məruz qalmışıq. Son zamanlar İraq-türkman və Azərbaycan
tarixinə dair sanballı tədqiqatlar işıq üzü gördükcə bu qənaətimiz
daha da möhkəmlənmişdir3.
Bununla belə, qanlı müharibələr, siyasi məqsədlər və başqa
səbəblər üzündən müəyyən axınların olduğunu da inkar etmirik.
Və bu axınlar təkcə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən
İraqa gedənlərlə bitməmiş, İraqdan da türkmanlar Azərbaycana
köç etmişlər. Əbülqazi Bahadır xan bu münasibətlə yazmışdır:
«O zamanlar İraqda köçəri xalq – Bayındır eli vardı. Öğürçik
alp Bayındır bəyinin buyruğuna baxmadı... Min evlik eli ilə o,
İraqdan qaçdı və Şamaxıya gəldi»4.
_________________
1
Bax: «Qardaşlıq» dərgisi, №5, Bağdad, 1962, s.8.
2
«Qardaşlıq» dərgisi, İstanbul, №8, 2000, s.4.
3
Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. ADU nəşriyyatı; Bünyadov Z.M.
Azərbaycan Atabəylər dövləti, Bakı, 1985; Mahmudov Yaqub. Səyyahlar.
Kəşflər. Azərbaycan. Bakı, 1985; Hürmüzlü Ərşad. İraq türkləri (türkcə),
İstanbul, 1991; Süphi Saatçı. İraq Türkmanları. İstanbul, 2003.
4
Əbülqazi Bahadır xan. Şəcərei-Tərakimə (Türkmənlərin soy kitabı). Bakı,
2002, s.99.
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Sonralar dəfələrlə Osmanlılar Bağdad və Kərkükü ələ
keçirdilər.
Lakin Şah Abbasın vaxtından başlayaraq 1623–1638-ci illər
arası Bağdad, Kərkük və s. yenidən Səfəvi idarəsinə bağlanmış,
1638-ci ildən bir daha Osmanlı idarəsində olmuş1, 1732-ci ildən
1743-cü ilə qədər yenidən gah osmanlıların, gah azərbaycanlıların
təbəəliyində olmuş, 1743–1746-cı illərdə tamamilə Azərbaycanın
əlində olsa da, 1747-ci ildə Nadir Şah sui-qəsd nəticəsində
öldürüldükdən sonra ingilis tarixçisi Stefan Lonqriqin təbirincə
desək, Bağdad, Mosul, Kərkük və s. şəhərlər birdəfəlik xan itirib
paşa qazandı2.
Bundan sonra İraqla olan əlaqələrimiz kəsilmək dərəcəsinə
qədər gəlib çatdı. Məhz buna görə də Azərbaycan hakimləri İraqda məskən tutmuş qəbilələri geri qaytarmağa təşəbbüs göstərdilər.
Mirzə Camal Cavanşir bu münasibətlə yazır: «1747-ci ildə Nadir
Şah öldürüldükdən sonra Pənah xan yanında olan adamlarla
birlikdə Qarabağ ellərini qarşılamaq üçün İraq və Azərbaycan
sərhədlərinə qədər getdi. Onların bu səfəri bir nəticə vermədi»3.
Demək lazımdır ki, burada təkcə Qarabağ elləri deyil, bütün Azərbaycandan qəbilələr məskən salmışdı. Ara kəsildikdən
sonra həsrət çəkən, kəsilən yollardan şikayətlənən xalq ürək
sızıltısını, ələmini izhar etdiyi:
Əslim qarabağlıdı,
Sinəm çarpaz dağlıdı.
Kəsilib gəlib-gedən
Demə yollar bağlıdı.
_________________
1
Şakir Sabir Zabit. Kərkükdə ictimai həyat. Bağdad, 1962, s.85;
Hürmüzlü Ərşad. İraq türkləri, İstanbul, 1991, s.30; Mahir Naqib.
Kərkük türk xalq musiqisinin təsnif və təhlili. Ankara, 1991, s.3.
2
Lonqriq S.H. Müasir İraqın dörd əsri (ingiliscə). Oksford, 1925, s.20.
3
Cavanşir M.C. Qarabağ tarixi. Bakı, 1959, s.14-15.
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Bağdad yolu Gəncədi,
Gülü pəncə-pəncədi.
Demə sizdən irağam,
Bu sevda ölüncədi.
Hər aylar,
Hər həftələr, hər aylar.
Qul qardaşım Bağdaddan
Gəncə deyib haraylar. –
kimi onlarca xoyrat (bayatı) meydana gəlmişdir.
Lakin nə kəsilən yollar, nə də ayrılığa gətirib çıxaran illər bu
elatın dilinə təsir edə bilməmişdir. O vaxtdan yazı dili Osmanlı
türkcəsi kimi qəbul olunsa da, Əta Tərzibaşının göstərdiyi kimi,
danışıq dili və folkloru Azərbaycan türkcəsini təmsil etmişdir1.
Doğrudan da, İraq-türkman ləhcəsinə, onun folkloruna və xalq
havalarına bələd olan türk, Azərbaycan və eləcə də iraqlı alimlər bu elatın ləhcəsinin Azərbaycan dili ilə üst-üstə düşdüyünü,
eyni kökdən olduğunu, folklor və xalq havalarının fərqlənmədiyini qeyd edirlər.
Bu münasibətlə görkəmli türk alimi Məhəmməd Fuad Köprülü yazır: «Füzuli İraq türkmənlərindəndir və ləhcəsi etibarilə
azəri ünvanını verdiyimiz lisan dairəsinə mənsubdur... Füzulinin
tədqiqinə girişməzdən əvvəl İraq və Azərbaycan türklərinin
ləhcəsi olan azəri ləhcəsi ilə bu ləhcə ədəbiyyatının Füzuliyə qədər
keçdiyi təkamül dövrləri haqqında ümumi məlumat verəcəyik»2.
«İraq türkmanları, yəni oğuzcanın azəri ləhcəsini qonuşan
türklər» – deyə türk alimi Fuad Köprülü qəti qənaətə gəlir.
Bu baxımdan kərküklü tədqiqatçı Əta Tərzibaşının fikri böyük
əhəmiyyət kəsb edir: «Bizim türkman ləhcəsi azəri ləhcəsinə türk
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Yazı dili, qonuşma dili. «Qardaşlıq» dərgisi, №4, Bağdad,
1962, s. 26-27.
2
Fuad Köprülü. Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqatlar. Bakı, «Sabah»
nəşriyyatı, 1996, s. 9.
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ləhcəsindən daha yaxın, bəlkə də, əkiz qardaşlar olmaqla bərabər, bütün bu ləhcələr uzun bir tarix boyunca çeşidli səbəblərin
təsiri ilə bir-birindən xəbərsiz olaraq gəlişdikləri halda aralarında
görkəmli fərqlər bilinməmişdir1.
Azərbaycan dili tarixi üzrə görkəmli mütəxəssis H.Mirzəzadə
də «İraq ərazisində yaşayan azərbaycanlıların dili haqqında bəzi
mülahizələr» adlı sanballı məqaləsində bu fikri təsdiq edir2.
Maraqlıdır ki, Azərbaycan ədəbi dili tarixindən danışılarkən
XV–XVI əsr ədəbi dilimizdə Cənubi Azərbaycan və Bağdad
(Kərkük) şivə xüsusiyyətlərinin üstünlük təşkil etdiyi göstərilmiş,
İraq-türkman ləhcəsi Azərbaycan dilinin Cənub qrupu dialekt
və şivələri sırasına daxil edilmişdir3.
Çəkinmədən demək olar ki, əsrlərlə başqa xalqlar əhatəsində
qalan, məhz buna görə də qədim leksik və fonetik göstəricilərini
daha çox saxlayan İraq türkmanlarının ləhcəsi «Kitabi-Dədə
Qorqud»un dil xüsusiyyətlərini tamamilə əks etdirir. «KitabiDədə Qorqud»da yer alan onlarca sözün indinin özündə belə
Kərkük dolaylarında işlək olması, daha doğrusu, həmin sözlərin
yalnız həmin mənada işlənməsi tutarlı dəlil – sübutdur. Məsələn:
kəpənək (yapınçı), xerxız//xırxız (oğru), əkmək (çörək), ənsə
(arxa), qalavuz (bələdçi), qısraq (at, madyan), yayan (piyada),
nəsnə (əşya, alət), səmiz (kök), sığır (buğa, сöngə), mavlamaq
(huşunu itirmək), qanara (çarmıx), borı çalmaq (şeypur çalmaq),
davul dögmək (təbil çalmaq), ismarlamaq (tapşırmaq), yarın
(sabah), ög (ön), xoyrad (qaba, kobud, nadan), yağmalamaq
(talamaq), qavat (alçaq, əskik adam), oda (otaq), imdi (indi), baş
_________________
1
Tərzibaşı Əta. Yazı dili, qonuşma dili. «Qardaşlıq» dərgisi, №4, Bağdad,
1962, s.26-27.
2
Bax: ADU, Elmi əsərlər, İctimai Elmlər seriyası, №4, 1961, s.86-96.
3
Dəmirçizadə Ə.M. Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf yolları. Bakı, 1958,
s.37; Dəmirçizadə Ə.M. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı,
1967, s.43; Mirzəzadə H. İraq ərazisində yaşayan azərbaycanlıların dili
haqqında bəzi mülahizələr. ADU, Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, №4,
1961, s.85; Rzazadə M. XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dili tarixinə aid
materiallar. Bakı, 1961, s.17.
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üzərinə (baş üstə!), qaum (qardaş), eyi (gözəl), kəndi (özü), dam
(tələ), yoğurd (qatıq) və s.1
Maraqlıdır ki, Dəli Domrul bu gün də Kərkük dolaylarında
«dəlli dobur» formasında – «dəlidolu» mənasında işlənir2.
«Kitabi-Dədə Qorqud»un İraq-türkman şifahi və yazılı
ədəbiyyatına təsiri deyilənləri təsdiqləyən əsas amillərdəndir:
Hanı dediyim ərənlər,
Dünya mənimdir deyənlər?
Əcəl gəldi, yer gizlətdi,
Fani dünya kimə qaldı?
İraq-türkman folklorunda:
Ya sinnən;
Mim əlifnən, ya sinnən.
Dünya mənim deyənin
İndi gəldim yasınnan.
Maraqlıdır ki, azərbaycanlı tədqiqatçılar «Kitabi-Dədə
Qorqud»u «Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının babası»,
kərküklü tədqiqatçı Əta Tərzibaşı isə onu İraq türkmanlarının
«ana kitabı» adlandırmışdır.
İraq-türkman tədqiqatçısı Mahir Naqib isə «Kərkük türk xalq
musiqisinin təsnif və təhlili» adlı kitabında musiqi baxımından
da bu birliyi təsdiqləyir: «Sınırların (sərhəd) bir-birindən uzaqlığı Kərkük türk xalq musiqisi ilə Azərbaycan türk musiqisi arasındakı kök bərabərligini yox edəməmişdir»3.
Bu doğmalıq, bu yaxınlıq təbii olaraq toponimlərdə də öz
əksini qabarıq şəkildə tapmışdır: Ağdam, Ağdaş, Ağsu, Bilava,
Boyat, Quruçay, Qarabulaq, Qaraqoyunlu, Qaradağ, Qarabağlı,
Əmirli, Yəyçi, Yengicə, Mandılı, Mərdinli, Üçtəpə, Xasa, Xə_________________
1
Bax: Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, 1962 və 1988-ci illər nəşri.
2
Hürmüzlü Həbib. Kərkük Türkcəsi sözlüğü, İstanbul, 2003, s.132.
3
Mahir Naqib. Kərkük türk xalq musiqisinin təsnif və təhlili, Ankara, 1991,
s.11.
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sədərli, Çardaqlı və s. adlarda bir-iki sözdə baş verən fonetik fərqi
nəzərə almasaq, eynilə Kərkük ellərində də, Azərbaycanda da
təsadüf edilir1. Kərkükdə «Qarabağlı» məhəlləsi vardı, indi «Bulaq» məhəlləsi adlanır. İraqlı alimlər İraq türkmanları arasında
məşhur olan «Qarabağlı» və ya «Qarabağı» havasının Azərbaycandan – Qarabağ ellərindən aparıldığını qeyd edirlər.
Tədqiqatlardan göründüyü kimi, araşdırıcılar əsasən Kərkük
folkloru terminini işlətmişlər. Kərkük folkloru dedikdə bütün türkmanların folkloru nəzərdə tutulur. Necə ki, bizdə Dərbənd folkloru
deyəndə Dərbənd şəhəri ilə bərabər, Dərbənd ətrafındakı otuzdan
çox azərbaycanlı kəndinin də əhalisinin folkloru nəzərdə tutulur.
İraq-türkman folklorunun toplanması, nəşri və qismən də tədqiqinə XX əsrin 50-ci illərindən başlanmışdır. Xalqın əsrlərlə yaradıb nəsildən-nəslə töhfə etdiyi bu mənəvi inciləri toplayaraq bəşəriyyətin ən böyük kəşfi olan kitablarda yaşadanlardan danışarkən göz
önünə ilk olaraq Əta Tərzibaşı, Molla Sabir, Şakir Sabir Zabit,
Məhəmməd Xurşid, İbrahim Daquqi, İhsan Vəsfi, Süphi Saatçı,
Mahir Naqib, Əbdüllətif Bəndəroğlu, Həbib Hürmüzlü və başqaları
gəlir. Əta Tərzibaşı xoyratlar və manilərin, xalq mahnıları və türkülərin, xoyrat üsullarının, «Arzu-Qəmbər» dastanının, aşıq havalarının, eləcə də atalar sözlərinin tədqiqi sahəsində böyük uğurlar
qazanmış və əsərləri nəinki təkcə İraqda, eləcə də Türkiyə, İran və
Azərbaycanda dönə-dönə çap olunmuşdur. Molla Sabir xoyratları,
professor Süphi Saatçı uşaq folklorunu, professor Mahir Naqib xalq
musiqisini, İhsan Vəsfi deyimlər və qanadlı sözləri, professor
İbrahim Daquqi və Məhəmməd Xurşid Kərkük folklorunun ayrıayrı janrlarını, Şakir Sabir Zabit mərasim folklorunu toplamış,
qismən tədqiq və nəşr etmişlər. Dr. Əli Bəndər və Dr. Mustafa Ziya
xoyratlarla bayatılarımızın müqayisəli tədqiqinə böyük bir əsər həsr
etmişlər. Onların min cür əzab-əziyyətə qatlaşaraq toplayıb öz
hesablarına çap etdirdikləri kitabları vərəqlədikcə böyük rus
tənqidçisi V.Q.Belinskinin sözləri yada düşür: «Böyük zəhmət və
_________________
1
Azərb. SSR inzibati-ərazi bölgüsü. Bakı, 1964, s.31, 33, 36, 41, 45, 46, 56,
61, 72, 74, 75, 77, 78, 101, 104, 108, 126 və s.
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fədakarlıqla xalq ədəbiyyatının qiymətli gövhərlərini toplayan və
onları unudulub tələf olmaqdan qoruyan təvazökar və qərəzsiz
adamların zəhməti hər cür təqdir və təşəkkürə layiqdir»1.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə fəaliyyət göstərən tədqiqatçıların arasında Əta Tərzibaşının xüsusi yeri vardır. Onun xidmətlərini
həmyerlisi Əli Maaruf оğlu layiqincə qiymətləndirmişdir: «XX əsrin
birinci yarısında ölümə məhkum olan ədəbiyyatımız XX əsrin ikinci yarısında Əta Tərzibaşının sayəsində yenidən dirçəldi»2.
Əta Tərzibaşı İraq-türkman folklorunun ən müqtədir tədqiqatçısıdır. O öz fəaliyyəti ilə bir nümunə məktəbinə çevrilmiş,
həqiqətən də, məktəb yaratmışdır.
Gənclərin elm yolunda istiqamətlənməsində və yetişməsində
Əta bəyin xidmətləri əvəzsizdir.
Bircə misalla kifayətlənəcəyəm. Neçə-neçə kitab müəllifi
Ərşad Hürmüzlü Əta Tərzibaşının 80 illik yubileyi münasibəti
ilə yazdığı məqaləsində təqribən 50–55 il bundan əvvəl baş vermiş, ibrət götürüləcək bir hadisədən söz açır. Yazır ki, bir kitabımın əlyazmasını ərəbcəsi mükəmməl olan ustada təqdim etdim
və xahiş etdim ki, həm ərəbcəsinə baxsın, həm də, ümumiyyətlə,
iradlarını bildirsin. Əta Tərzibaşı yazılı şəkildə bir çox iradlar
göstərdi. Onların arasında məxəzlərə münasibət məsələsi də vardı.
Əta bəy yazmışdı: «Çalışmanın ciddi olmasını istəyirsənsə, qaynaqları ço xaltmaq üçün hər önünə gələni qaynaq kimi
göstərməkdən çəkinməlisən. Elmi dəyəri olmayan kitabı qaynaq
göstərməyin kitabının sanbalına xələl gətirə bilər»3.
Bu böyük alimin yazdığı möhtəşəm əsərlər sayəsində İraqtürkman ellərində neçə-neçə folklorşünas yetişmişdir. Professor
Mahir Naqib təsadüfi deməmişdir: «Əta Tərzibaşı mədəniyyətimizin gerçəkdən bir ümdəsi və təməl daşıdır».4
_________________
1
Belinski V.Q. Seçilmiş əsərləri, Bakı, «Uşaqgəncnəşr», 1948.
2
Qəzənfər Paşayev. Bir ömürdən səhifələr. Bax: «Arzu-Qəmbər» dastanı,
Bakı, 1971, s.9.
3
«Qardaşlıq» dərgisi (Kərkük vəqfi), №23, İstanbul, 2004, s. 16.
4
«Qardaşlıq» dərgisi, №23, İstanbul, 2004, s. 21.
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I FƏSİL
ƏTA TƏRZİBAŞININ HƏYATI
VƏ İLK YARADICILIQ İLLƏRİ
Əta Ömər oğlu Tərzibaşı 14 noyabr 1924-cü ildə İraq türkmanlarının paytaxtı Kərkük şəhərinin Piryadilər məhəlləsində
anadan olmuşdur. Orta məktəbdə Ətanın humanitar elmlər üzrə
qabiliyyəti üzə çıxır. O, doğma türkman dili ilə bərabər, ərəb və
ingilis dillərini də mükəmməl öyrənir. Oğlunun qabiliyyətini
görən bələdiyyədə məmur (dövlət qulluqçusu) işləyən atası Ömər
Tərzibaşı məsləhət görür ki, o, Bağdad universitetinin hüquq
fakültəsinə girsin. Əta Tərzibaşı 1946-cı ildə həmin fakültəyə
uğurla imtahan verir və universiteti 1950-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirir. Kərkükə dönərək avqatlıqla (vəkilliklə) məşğul olur.
Əta Tərzibaşı yaradıcılığa 1945-ci ildən başlamışdır. Həmin
vaxtdan müxtəlif dərgi və qəzetlərdə yazıları çıxmağa başlamışdır.
Sonralar onun yazıları Qahirədə – «Əl-Risalə», Beyrutda – «ƏlƏdib», Hələbdə – «Əl-Hadis», İstanbulda – «Türk yurdu», Ankarada – «Türk dili» qəzet və dərgilərində çap olunmuşdur. Kərkükdə «Afaq» və «Kərkük» qəzetlərinin yazarlarından olan Əta
Tərzibaşı türkcə «Bəşir» və ərəbcə «Əl-səqafe əlhadise» adlı
həftəlik ədəbi qəzetlərin təsisçisi olmuşdur.
1959-cu ilin 22 martında İraqın Hilla şəhərinə (Bağdadın 105
km cənubundadır. Çoxları Füzulinin bu şəhərdə anadan olduğunu yazırlar) sürgün edilir. Kərkükə qayıtdıqdan sonra yaradıcılığını davam etdirir. Əta Tərzibaşı ailə həyatı qurmadan ömrünü Kərkük folklorunun, dialektinin (ləhcəsinin) və ədəbiyyatının
toplanması, tədqiqi və nəşrinə həsr etmişdir. Biz bu sətirləri
yazanda (14.XI.2015) Əta Tərzibaşı ömrünün 91-ci ilini başa
vurdu. İndi qocaman tədqiqatçının evi ziyalılar və tədqiqatçıların
ziyarətgahına çevrilmişdir. Ustadı dəfələrlə ziyarət etmək mənə
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də qismət olub. 1994-cü ilin sentyabr ayında Füzulinin 500 illik
yubileyi ilə bağlı 128 nəfərdən ibarət nümayəndə heyətinin üzvlərindən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, İnformasiya
naziri Sabir Rüstəmxanlı, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
direktoru Yaşar Qarayev, «Ədəbiyyat qəzeti»nin baş redaktoru
Ayaz Vəfalı ilə birlikdə Kərkükdə Əta bəyi ziyarət etdik. Anar
müəllim ona Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə qəbulu barədə vəsiqəni təqdim etdi. Adətən, qaraqabaq olan Əta bəyin üzündə bir
təbəssüm gördüm və onun sevincinə qoşuldum. Sonralar Mövlud Taha Qayaçı və Şəmsəddin Küzəçi tez-tez Əta bəylə telefonda bizi görüşdürərdi. Bir dəfə telefonda dedi ki, ürəyim səni
istəyir. Kərkükə gəl, ölüm-itim dünyasıdır, səni görüm. İraqda
vəziyyət çox ağır və qorxulu idi. Bununla belə, Ərbil vasitəsi
ilə xocamın görüşünə getdim. Kərküklü ziyalılar Ərbildə məni
üç maşınla qarşıladılar. Sonralar daha iki dəfə ustadımı ziyarət
etdim. Bunu deyərkən heç bir mübaliğəyə yol vermirəm. Əta
bəylə ilk tanışlığım 1964-cü il sentyabr ayının 26-da Bağdadda
İraq-türkman nadisində (mədəniyyət klubu) olub. Hər il ali
məktəblərə daxil olan türkman gənclərinin şəninə bu mədəniyyət ocağında şənlik düzəldir, ölkənin hər yanından ziyalılar o
şənliyə gələrdilər. Əta Tərzibaşı da gəlmişdi. Qırx yaşı olmasına
baxmayaraq, neçə-neçə kitabı, elmi məqalələri çıxmışdı. Hamı
ona böyük ehtiram göstərirdi. Dostum Rza Dəmirçi bizi tanış
etdi. (Heç vaxt unuda bilmədiyim, 1980-ci ildə siyasi baxışlarına görə qan içməkdən doymayan Səddam Hüseynin göstərişi
ilə edam edilən dostum Riza Dəmirçi haqqında «Qardaşlıq» dərgisinin oktyabr-dekabr 2015-ci il sayında «Tanrı dağlarında dolaşan ruh» adlı məqalə yazan prof. Dr. Süphi Saatçı qardaşıma minnətdarlığımı bildirirəm.) Əta Tərzibaşı biləndə ki, Kərkük dialekti ilə məşğul oluram, dedi ki, ləhcəni folklor olmadan tədqiq
etmək mümkün deyil. Sonralar da məktublaşarkən həmişə dəyərli
məsləhətləri ilə məni istiqamətləndirirdi. Ustadın əsərlərinin də
folklorşünas kimi yetişməyimdə rolu çox olmuşdur.
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Xocamın əsərlərindən bol-bol bəhrələnmişəm. Bu əsəri Əta
bəyə həsr etməyim ona minnətdarlıq əlamətidir.
Tədqiqatçının ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq sahəsində
gördüyü möhtəşəm işləri, Ərşad Hürmüzlü də layiqincə qiymətləndirmişdir:
Əta Tərzibaşının «Kərkük xoyratları və maniləri», «Kərkük
şairləri», «Kərkük havaları» və neçə-neçə başqa əsəri yeni bir cığır açmış və bu gün bir çox yazarımıza folklor və milli dəyərlərə
(mədəniyyətə) uğraşma yolunu göstərmiş və buna yönəltmişdir.
Əta Tərzibaşının lider olmaq səlahiyyəti (öndərliyi) və rəhbərliyi,
tarixi bir missiyanı çox bacarıqla yerinə yetirdiyinin göstəricisidir».1
Əta Tərzibaşı həm görkəmli folklorşünas, həm də ədəbiyyatşünasdır. Onun ədəbiyyatşünaslıq sahəsində gördüyü gərəkli
işləri çap etdirdiyi kitablara istinadən təqribən belə qruplaşdırmaq
olar:
«Əta Tərzibaşı və klassik İraq-türkman ədəbiyyatı», «Əta Tərzibaşı və çağdaş İraq-türkman ədəbiyyatı», «Füzuli yaradıcılığı
Əta Tərzibaşının tədqiqatlarında», «Əta Tərzibaşının «İraq-türkman mətbuat tarixi» əsərində ədəbiyyat məsələləri», «Əta Tərzibaşı və Azərbaycan-İraq-türkman ədəbi əlaqələri» və s.
Biz bu əsərimizdə tədqiqatçının İraq-türkman folkloru, folklor musiqisi, xalq mahnıları, qismən də ləhcəsinə (dialektinə),
atalar sözü və məsəllərə dair tədqiqatlarını nəzərdən keçirəcəyik.
Bununla belə, İraq-türkman tarixində iz qoyan Əta Tərzibaşının
gördüyü işlərin, xalqına göstərdiyi xidmətlərin miqyası barədə
tam təsəvvür yaransın deyə əsərlərinin bir qisminin siyahısını
burada verməyi münasib bildik:
1. Şərqi və türkülər. Bağdad, 1953.
2. Kərkük xoyrat və maniləri. 3 cilddə, 1-ci cild, Bağdad,
1955; 2-ci cild, Kərkük, 1956; 3-cü cild, Kərkük, 1957;
Bakı, 1968.
_________________
1
«Qardaşlıq» dərgisi (Kərkük vəqfi), №23, 2004, s.18.

26

Ята Тярзибашынын фолклоршцнаслыг фяалиййяти

3. Kərkük xoyrat və maniləri (düzəliş və əlavələrlə). Bağdad,
1970, 344 səh., İstanbul, 1975, 592 səh., Bakı, 1984, 352
səh., Ərbil, 1999, 232 səh.
4. Kərkük havaları. Bağdad, 1961; Bakı, 1973; İstanbul, 1980.
5. Kərkük əskilər sözü. Bağdad, 1962; Bakı, 1978.
6. Kərkük şairləri. 2 cilddə. 1-ci cild, Bağdad, 1963; 2-ci cild,
Kərkük, 1968.
7. «Arzu-Qəmbər» dastanı. Bağdad, 1964; Tehran, 1967; Bakı, 1971, 1987, 1990, 1999, 2009; İstanbul, 1971; Ərbil, 1999.
8. Ərbil şairləri. III cilddə. Kərkük, 2004, 2005, 2007; İstanbul
2007.
9. Kərkük mətbuat tarixi (1879–1985). Kərkük, 2001.
10. Kərkük şairləri. Dörd möhtəşəm kitabda.
I kitab. 1 və 2-ci cildlər, İstanbul, Ötüken nəşr, 2013.
II kitab. 3, 4 və 5-ci cildlər, İstanbul, 2013.
III kitab. 6, 7, 8 və 9-cu cildlər. İstanbul, 2013.
IV kitab. 10, 11, 12 və 13-cü cildlər. İstanbul, 2013.
Bundan başqa, onun 268 elmi məqaləsi çıxmışdır.
Onlardan bəzisini burada verməyi münasib bildik: «Yazı dili,
qonuşma dili», «Heca vəzni və gənc şairlərimiz», «Füzulidə qapalı anlamlar», «İraqda türk musiqi tarixinə toplu bir baxış», «Füzulinin doğum yeri haqqında yeni bilgilər», «Şimali Azərbaycanda
türkmanoloji araşdırmalar», «Bizdə (Kərkük) və başqa türk ölkələrində xoyrat və mani», «İraq türkmanları arasında yağmur
duası və sosyolojik dəgəri», «Füzulinin bir qəzəliylə ilgili həsbhal» və s.
Bu siyahı Əta Tərzibaşı haqda Əli Maaruf oğlunun dediklərinə
tam haqq qazandırır. Göründüyü kimi, yorulmaz tədqiqatçı İraq,
Türkiyə və Azərbaycanda eyni dərəcədə tanınır. Əta Tərzibaşı
yuxarıda göstərilən kitablarına qədər Azərbaycanda Xalq şairi
Rəsul Rzanın onun «Kərkük xoyratları və maniləri» əsərinə istinadən yazdığı «Uzaq ellərin yaxın töhfələri» məqaləsi ilə tanındı.
Məqaləm «Azərbaycan» jurnalında (1961, №9) və Rəsul Rza ilə
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birgə hazırladığımız «Kərkük bayatıları» («Azərnəşr», 1968) kitabına yazdığı önsöz və mənim kitaba yazdığım son sözümdən
tanıdılar. 1971-ci ildə mən Əta bəyin 1964-cü ildə Bağdadda çap
etdirdiyi «Arzu-Qəmbər» dastanını «Bir ömürdən səhifələr» adlı
önsözlə çap etdirəndə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik Məmməd Arif məni çağırıb dedi ki, Əta
Tərzibaşı haqqında çox yazın, onun kitablarını çap etdirin. Özünə
də xəbər verin ki, onu akademiyamıza fəxri üzv seçmək niyyətindəyik. Mən Rəsul Rzanın redaktorluğu ilə onun «Kərkük havaları» kitabından seçmələri «Kərkük mahnıları» («Gənclik», 1973)
və «Atalar sözləri» kitablarını önsözlə çap etdirdim.
Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmmədhüseyn Təhmasib,
Ayaz Vəfalı və başqaları Əta bəy haqqında məqalələr yazdılar.
Lakin Əta Tərzibaşı İraqda vəziyyətin qeyri-sabitliyini, böyük
təhlükə ilə üzləşəcəyini nəzərə alaraq təklifdən imtina etdi. Bəlkə
də, ehtiyatlı tərpənməsə idi, Səddam Hüseyn onu da bir bəhanə
ilə məhv edərdi. Bunu professor Süphi Saatçı tam çılpaqlığı ilə
açıb göstərmişdir: «Toplumuna Əta Tərzibaşı kimi xidmət edən
insanları mənsub olduğu toplumlar əl üstündə tutarlar. Onlar üçün
yubileylər düzənləyərək mükafatlandırarlar, təltif edərlər. İraqda
uzun illər sürən diktator rejimi üzündən, həyatına bir zərər dəyməsin deyə, türkman toplumunun bu önəmli kültür adamına gərəkən qədirşünaslıq göstərilməmişdir. Tərzibaşıya hər hansı bir
xidmətdə bulunmaq təhlükəli görülmüşdür»1.
Göründüyü kimi, Əta Tərzibaşının Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü olmaqdan imtina etməsi səbəbsiz deyilmiş.
Bu böyük insan və tədqiqatçı barədə gənclik illərində nə düşündüyümü onun «Arzu-Qəmbər» (Bakı, 1971) dastanına yazdığım «Bir ömürdən səhifələr» adlı önsözdən görmək olar. Odur
ki, məqalənin nöqtə-vergülünə toxunmadan oxucu və tədqiqatçılara təqdim edirəm.
_________________
1
«Qardaşlıq» dərgisi (Kərkük vəqfi), №23, İstanbul, 2004, s.10.
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Bir ömürdən səhifələr
«Arzu-Qəmbər» Kərkük xalqı arasında ən çox sevilən, əsasən,
qadın yığıncaqlarında sənətkar qadınlar tərəfindən söylənilən
məşhur dastandır. Dastan tədqiqatçı Əta Tərzibaşı tərəfindən
1964-cü ildə Bağdadda və 1967-ci ildə Tehranda kitab halında
çapdan buraxılmışdır. Dastanın bizdə də çap olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Oxucu bir tərəfdən əsərdə baş verən hadisələrin
qismən Azərbaycanla əlaqədar olduğunu görür:
Arzum əndi bulağa,
Səsi gəldi qulağa.
Arzuya peşkəş olsun
Şirvan, Təbriz, Marağa.
Digər tərəfdən də əsər yerli şivədə yazıldığından Kərkük
dialekti üzərində tədqiqat işində əvəzsiz bir mənbəyə çevrilir.
Əta Tərzibaşının göstərdiyinə görə dastanı müxtəlif adamlara
söylətdirmiş, axırda qoca bir qadının danışığını lentə yazaraq yerli
şivədə olduğu kimi vermişdir. Bu münasibətlə də yazır: «Başdan
sonadək hərfi hərfinə alınmış bir əsərdir... Yerli ağız üçün ən gözəl
örnəgdir».
Azərbaycan oxucularının mətbuat səhifələrində adına tez-tez
rast gəldiyi Əta Tərzibaşı kimdir?
Əta Tərzibaşı Kərkük xalqı arasında dil, ədəbiyyat, ümumiyyətlə, humanitar elmlər sahəsində ən görkəmli mütəxəssislərdən
biridir. O, 1924-cü ildə Kərkük şəhərində anadan olmuş, 1950-ci
ildə Bağdad Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş və o
vaxtdan Kərkükdə vəkillik edir. Hələ tələbə ikən elmi məqalələri
ilə ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən Əta Tərzibaşı 50-ci
illərdən yaxşı tədqiqatçı kimi tanınır. «Şərqi və türkülər» (1953),
üçcildlik «Kərkük xoyrat və maniləri» (1955, 1956, 1957, Kərkük,
Bağdad), «Kərkük havaları» (Bağdad–1961), «Kərkük əskilər
sözü» (Bağdad–1962), ikicildlik «Kərkük şairləri» (Bağdad–1963;
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Kərkük–1968) kimi irihəcmli, gözəl tədqiqat əsərləri onun
qələminin məhsuludur.
Əta Tərzibaşı hərtərəfli alimdir. Təsadüfi deyildir ki, o, Türk
Dil Qurumunun müxbir üzvüdür. Gözəl dilçi, folklorşünas və
musiqişünas olan Əta Tərzibaşı, həm də yaxşı jurnalist və tənqidçidir. Kərkük dialektində rast gəlinən bir çox fonetik və qrammatik hadisələr barədə ötəri də olsa ilk dəfə söz açan Əta Tərzibaşı
olmuşdur. Maraqlıdır ki, türk alimləri S.Buluç, Ömər Asim,
Həmid Zəbir Qoşa Ay, Vahabi Aşqun, Mir oğlu Cəmil, İraqı ziyarət etmiş akademik Ə.Əlizadə, Xalq şairi R.Rza və Azərbaycan
dili tarixi üzrə mütəxəssis mərhum professor H.Mirzəzadə kimi,
kərküklülərin danışığının Azərbaycan dilindən fərqlənmədiyini
göstərən ilk kərküklü alim də Əta Tərzibaşıdır. Onlarca elmi
məqalənin müəllifi Əta Tərzibaşı «Yazı dili, qonuşma dili» adlı
məqaləsində ədəbi dilin mütləq xalq dilinə yaxınlığı məsələsini
qoyur. O, haqlı olaraq göstərir ki, ədəbi dil xalq dili əsasında formalaşmalı, yerli şivələrə öz təsirini göstərməlidir. Əta Tərzibaşı
yazır: «Bir millətin yazı dili qonuşma dilinə nə qədər bağlı, nə
qədər yaxın isə o dəgin qiymət ifadə edər. Yazı dilinin xalq dilindən uzaq qalması isə o dil üçün bir talesizlik olur... Bizim türkman
ləhcəsi türk şivəsindən (osmanlı türk dili nəzərdə tutulur – Q.P.)
və yazı dilindən azacıq uzaq qalmışdır. Türkman ləhcəsi azəri
ləhcəsinə türk ləhcəsindən daha yaxın və bəlkə, əkiz qardaşlar
olmaqla bərabər, bütün bu ləhcələr uzun bir tarix boyunca çeşidli
səbəblərin təsirilə bir-birindən xəbərsiz olaraq gəlişdikləri halda aralarında görkəmli fərqlər bilinməmişdir»1.
Əta Tərzibaşı əvəzsiz xəzinə olan bayatıları toplayıb kitab
halında buraxmaqla kifayətlənməyib, əsərin birinci hissəsində
(kitab ərəb hürufatı ilə 166 səhifədən ibarətdir) yalnız bayatı və
mahnıların ədəbi məfhumu, bayatılarda cinas, bayatı ilə mahnıların fərqləri, bayatının musiqi baxımından mənşə və təkamülü,
bayatı və mahnıların oxunuş tərzi (onlar bizdən fərqli olaraq mu_________________
1
«Qardaşlıq» dərgisi, №4, Bağdad, 1962, s.26-27.
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ğamatı qəzəl deyil, əsasən, bayatı ilə oxuyurlar), Kərkükdə tanınmış xoyrat (bayatı) çağıranlar, başqa ölkələrdə bayatı və mahnı
məsələlərinə bir nəzər salmış, ümumi nəticə çıxarmış və bir çox
məsələlərdən söhbət açmışdır. Bir sözlə, birinci kitab sırf tədqiqatdan ibarətdir. Əta Tərzibaşı, ümumiyyətlə, bütün əsərlərinə
elmi xarakter verə bilmişdir. «Kərkük əskilər sözü» kitabında
da, hər şeydən əvvəl, diqqəti cəlb edən bu cəhətdir. Kitabda rast
gəlinən əksər atalar sözlərinin bizdə, türklər, bəzən də ərəblər
və kürdlər arasında işlənən variantları verilmişdir. Bununla bərabər, atalar sözlərinin böyük bir qisminin necə yaranması, niyə
belə deyilməsi, bəzən məlum dəlillərlə, bəzən də alimin ehtimalları gücünə aydınlaşdırılır. Əta Tərzibaşı atalar sözləri ilə bağlı
olan bir çox hekayələri də kitabına daxil etmişdir. Əta Tərzibaşının son zamanlarda çapına müvəffəq olduğu «Kərkük havaları»
və «Kərkük şairləri» kitabları onun dərin tədqiqatçı olduğunu
bir daha sübut edir. «Kərkük şairləri» kitabının hələlik iki cildi
çapdan çıxmışdır. Alim kitabın başqa cildləri üzərində də
işləyir. Müəllifin rəyinə görə kitab altı cilddən ibarət olacaqdır.
Əta Tərzibaşı bu kitabda Kərkük şairlərinin həyat və yaradıcılığına dair tarixilik prinsipi üzrə tədqiqat aparır.
«Kərkük havaları» kitabında isə musiqi irsi tədqiq olunur.
Kitabda musiqi alətlərindən, musiqinin Kərkük xalqı arasında
mövcud olan növlərindən söhbət gedir. Kitabda muğamatın, onun
rənglərinin tədqiqi tarixinə dair bölmə diqqəti daha çox cəlb edir.
Burada «Kəsük», «Dəllihəsən», «Kürdü», «Yolçu», «Qarabağı»,
«Bəşiri» və s. muğam növlərindən bəhs olunur. Əta Tərzibaşı
«Qarabağı» muğamından danışarkən onun gözəl müğənnilər vətəni Qarabağla əlaqəsini qeyd edərək deyir: «Yerli havalarımız arasında «Qarabağı» deyilən bir çeşid uzun havanın azəri mənşəli
olduğunu və sırf azəri ağzı ilə söyləndiyini bilməkdəyiz».
Əta Tərzibaşı yaradıcılıq axtarışlarını get-gedə genişləndirir.
Bu, onun başqa ölkələrdə yaşayan alimlərlə yaxınlaşmasına səbəb
olur. Onun Sovet Azərbaycanı ilə əlaqəsi söz yox ki, daha möhkəm31
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dir. O, akademik Həmid Araslı, professor Abbas Zamanov, Mirzağa
Quluzadə və bu sətirlərin müəllifi ilə müntəzəm olaraq yazışırdı.
O, Cənubi Azərbaycanla da sıx əlaqə saxlayırdı (indi səhhəti
yol vermir). Dəfələrlə Cənubi Azərbaycanda olmuş, sevimli şairimiz Şəhriyarla görüşmüşdür. Kərkükə qayıtdıqdan sonra «Şəhriyar» adlı geniş və çox qiymətli məqaləsini yazmışdır. Məqalədə
Şəhriyarın həyat və yaradıcılığına dair maraqlı faktlar verilmişdir.
Tədqiqatçı Rəhim Sultanov «Heydərbabaya salam» (Bakı – 1964)
kitabına yazdığı müqəddimədə bildirir ki, Şəhriyarın sevimli şairi
Hafizdir. Əta Tərzibaşının Şəhriyarla söhbətindən məlum olur
ki, bu yalnız fars şairlərinə aiddir. Çünki Əta Tərzibaşı Şəhriyardan «Sevdiyiniz şairlər kimdir?» sualına «Əsərlərini ən çox
oxuduğum və bəyəndiyim şairlər Füzuli, Mirzə Ələkbər Sabir
və Tofiq Fikrətdir», – cavabını almışdır1.
Əta Tərzibaşı Füzuliyə həsr edilmiş bir silsilə məqalənin də
müəllifidir. Təbiidir ki, ömrünün sonuna qədər İraqda yaşayan
Əta Tərzibaşının doğma dilində əsərlər yazan böyük Füzulinin
yaradıcılığına o, biganə qala bilməzdi. «Füzuli» silsiləsindən olan
məqalələrində müəllif yeri gəldikcə akademik H.Araslıya
istinad edir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Əta Tərzibaşı həm də gözəl
jurnalistdir. O, vaxtilə Kərkükdə çıxan «Bəşir» və «Afaq» qəzetlərinin ən ümdə yaradıcılarından biri olmuşdur. 1961-ci ildən çıxan «Qardaşlıq» jurnalının təşkili və fəaliyyətində də onun rolu
az olmamışdır. Əta Tərzibaşının xalq qarşısında xidmətləri böyükdür. Onun xidmətlərini həmyerlisi Əli Maaruf oğlu gözəl səciyyələndirmişdir: «XX əsrin birinci yarısında ölümə məhkum olan
ədəbiyyatımız (ingilislər İraqı tutduqdan sonra – Q.P.) XX əsrin
ikinci yarısında Əta Tərzibaşının sayəsində yenidən dirçəldi»2.
Ədalətli qiymətdir. Ömürlərə bərabər bir ömrün qiyməti.
_________________
1
«Qardaşlıq» dərgisi, №4, Bağdad, 1964.
2
«Qardaşlıq» dərgisi, №5, Bağdad, 1967; «Arzu-Qəmbər» dastanı. Bakı,
1971, s.9.
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II FƏSİL
XOYRATLAR VƏ MANİLƏR
Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq sahəsində şah əsəri
heyrətamiz gücə malik xoyratlar və maniləridir. Xoyrat və manilər
İraq-türkman folklorunun lirik növünün ən geniş yayılmış və bədii
cəhətdən ən zəngin və kamil növüdür. Əta Tərzibaşının üç cildə
zorla sığan «Kərkük xoyrat və maniləri» əsəri bu janrdan bəhs
edir. Əsərin 1955-ci ildə Bağdadda çap edilən 1-ci cildi tamamilə tədqiqatdır. Müəllif önsözdən sonra araşdırmanı aşağıdakı
bölgü əsasında aparmışdır: «Qaynaqlar və tənqid» (s.10–20),
«Kərkük xoyratları və maniləri» (s.20–22), «Xoyrat ləhzinin əsli»
(s.22–28), «Xoyrat və manilərin ədəbi məfhumu» (s.28–32),
«Xoyratlarda cinas» (s.32–39), «Xoyrat və manilərin mövzusu»
(s.39–44), «Xoyratla mani arasında müqayisə» (s.44–46),
«Xoyrat və manilərin doğuşu» (s.46–51), «Reallığa söykənən
xoyrat və manilər» (s.51–73), «Xoyratın musiqi baxımından
mənşə və təkamülü» (s.73–80), «Xoyrat və manilərin söyləniş
tərzi» (s.80–105), «Tanınmış xoyrat çağıranlar» (s.105–130),
«Başqa ölkələrdə xoyrat və manilər» (s.130–139), «Kərkük xoyrat və manilərinin özəl vəsfi» (s.139–149), «Ümumi nəticə, indeks, bir açıqlama» və s.
II cild 1956-cı ildə Kərkükün «Tərəqqi» mətbəəsində basılıb. Bu cilddə əlifba sırası ilə 850-yə qədər cinaslı xoyrat yer alır.
III cild 1957-ci ildə Kərkükdə həmin mətbəədə çap olunub. Bu
cilddə 1200-ə qədər cinassız xoyrat, daha doğrusu, mani yer alır.
Ərbilli tədqiqatçı Haşim Nahid hələ XX əsrin əvvəllərində
yazırdı: «Dörd misradan ibarət olan bu şeirlər o qədər boldur ki,
əgər toplayıb bir araya gətirsələr, cildlər təşkil edər»1.
_________________
1
Haşim Nahid. İraq türkləri. «Türk yurdu» məcmuəsi, №85, Ankara, 1919.
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Bizə qalırsa, xoyrat barədə ən dəqiq fikri də elə Əta Tərzibaşı irəli sürmüşdür: «Kərkük anıldığı zaman xatirə ilk olaraq
xoyrat gəlir və xoyrat adını duyduğumuz vaxt xəyalımızda Kərkük eli canlanır»1.
Demək lazımdır ki, əsrin əvvəlində olduğu kimi, xoyrat və
manilər öz mövqeyini bu gün də möhkəm saxlamışdır. Bunun
səbəbini, hər şeydən əvvəl, onların xəlqiliyində, xalq dilindən
cövhərlənərək ürəklərə asanlıqla yol tapmasında, fikir zənginliyində, yığcamlığında, təbiiliyində, mövzu rəngarəngliyində
və s. axtarmaq lazımdır.
Bu baxımdan, Rejioğlunun fikri maraq doğurur: «Xalqımızın
vicdanı və dilinə dayandığı və güvəndiyi üçün xoyratlarımız sonsuzluğadək eyni sevgi haləsi içində yaşayacaqdır. Çünki onlar
ulusal varlığımızın bir simvolu, xalqımızın və yurdumuzun ta
kəndisidir»2.
Ölməz sənət əsərləri səviyyəsinə yüksələn, xalqın dünənini,
bu gününü, adət-ənənəsini, həyat tərzini öyrənməkdə əvəzsiz
xəzinə olan xoyrat və manilər cinaslı və adi qafiyəli olmaqla iki
yerə bölünür. Cinaslılar xoyrat, cinassızlar isə mani və ya maani
adlanır. Xalq arasında «sağ sikkə», «xaslis altun» kimi tanınan,
Əta Tərzibaşının «könüllərdən fışqıran içli duyğuları min bir sədaqətlə əks etdirən parlaq güzgü» adlandırdığı xoyratlar tədqiqatçının göstərdiyi kimi, tam və naqis cinaslı olmaqla iki yerə
bölünür. Tam cinaslı xoyratlarda cinaslar hərfi-hərfinə uyğun gəlir:
Necə dağlar;
Qarşıda neçə dağlar,
Yetim yanağı bilir
Göz yaşı necə dağlar.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.42.
2
Rejioğlu Əbdülhəkim. Şeir toplumun olmalı. «Qardaşlıq» dərgisi, №1-2,
Bağdad, 1963, s.38.
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Naqis cinaslı xoyratlarda isə bəzən cinas əmələ gətirən sözə
bir-iki hərf əlavə olunur, bəzən hərf düşür, bəzən hərf dəyişir,
bəzən də hərf özündən əvvəlki sözün sonuna və ya özündən
sonrakı sözün əvvəlinə əlavə edilir:
Durdu qəm;
Açdı yaram, durdu qəm,
Mən miskin olduğumçün
Üstümə qudurdu qəm.
Qanad ağlar;
Ox titrər, qanad ağlar,
Ovum yaralı getdi,
Boyandı qana dağlar.
Yüz yol var;
Yüz təpə var, yüz yol var.
Xudam bildigin eylər, –
Sən fələgə yüz yalvar.
Doğrudur, Əta Tərzibaşı tam cinaslı xoyratları bəsit və mürəkkəb deyə iki yerə bölür və nümunələr verir:
Yaz belə;
Bahar belə, yaz belə.
Katibin nə suçu var, –
Xudam demiş yaz belə.
Yara məni;
Dərd məni, yara məni.
Ya al, Yaradan, canım,
Ya yetir yara məni.
Tədqiqatçı birinci xoyratı bəsit tam cinaslı, ikinci xoyratı isə
«yar» sözü yönlük halda verildiyinə görə mürəkkəb tam cinaslı
xoyrat kimi göstərmişdir.
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Xoyratlarda 1, 2, 4-cü misralar həmqafiyə, 3-cü misra isə
sərbəst olur. Göründüyü kimi, qafiyə quruluşu cəhətdən xoyrat
və bayatılar fərqlənmirlər. Hecaların sayı cəhətdən isə əksər
xoyratların 1-ci misrası 3, 4 və ya 5 hecalı olduğuna görə Kərkük
xoyratları Bakıda ilk dəfə çap olunanda onların Azərbaycanda
işlənmədiyi və bu cəhətdən bayatıların xoyratlardan fərqləndiyi
qeyd edilmişdi. Lakin sonrakı tədqiqatlar göstərdi ki, Azərbaycanın müxtəlif guşələrində folklorşünaslarımızın xoyratvarı
və ya kəsik bayatılar adlandırdıqları xoyratlar istənilən qədərdir.
Hətta indinin özündə belə aşıqlarımız xoyrat yazırlar.
Heç şübhəsiz, buna görədir ki, folklorşünas İ.Abbasov
«Azərbaycan bayatıları» kitabına yazdığı əhatəli giriş məqaləsində
qeyd etmişdir: «Kəsik bayatıların – xoyratların ayrıca bölmədə
verilməsi isə təsdiq edir ki, İraq türkmanları arasında geniş yayılan
bu forma Azərbaycanda da şöhrət qazanmışdır»1.
Belə olmasaydı, «Kərkük folkloru antologiyası» kitabımıza
yazdığı rəydə B.Vahabzadə «Bayatı-xoyrat janrının eyniliyi yalnız
bizimlə kərküklülərə xasdır» hökmünü verməzdi2.
Bu baxımdan professor V.Vəliyevin fikri də maraq doğurur: «İndiyə qədər Azərbaycanda çap olunan bayatılar kitabında xoyratvarı bayatılardan nümunə verilməmişdir. Lakin xalq
arasında bu şəkilli nümunələrə tez-tez təsadüf olunur. İyirmi il
ərzində dəfələrlə folklor ekspedisiyasında olduğumuz zaman
Azərbaycanın bir neçə rayonunda xoyratvarı bayatı söyləyənlərin şahidi olmuşuq. Bu nümunələrin mövcud olduğunu təsdiq etdikdən sonra bu nəticəyə gəlmişik ki, bayatı toplayanlar
birinci misrada yalnız qafiyənin verilməsini həmin bayatının
«kəsiri» hesab etmiş və ona «əziziyəm», «eləmi», «mən aşiq»
sözləri əlavə etmişlər»3.
_________________
1
Azərbaycan bayatıları. Bakı, «Elm», 1984, s.12.
2
Vahabzadə B. O qədər uzaq, bu qədər yaxın. Bax: Gəlin açıq danışaq.
Bakı, «Azərnəşr», 1988, s.151.
3
Vəliyev Vaqif. Azərbaycan folkloru (dərslik). Bakı, «Maarif», 1985, s.127.

36

Ята Тярзибашынын фолклоршцнаслыг фяалиййяти

Həqiqət naminə demək lazımdır ki, tədqiqatçı ilk yazılarında
özünün də yanlış yolla getdiyini göstərərək «Vaxtilə bu sətirlərin müəllifi də Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya
fakültəsinin tələbələrilə folklor ekspedisiyasında olarkən, həmin səhvə yol vermiş, birinci misralarda buraxılan sözləri
«islah» etmişdir»1.
Xoyratlarla bağlı professor M.Həkimovun gəldiyi nəticə həm
inandırıcı, həm də maraqlıdır: «Bayatıların əvvəlində işlənən
«Əzizinəm», «Mən aşiq», «Eləmi» sözlərinə istinadən həmin bayatıları Əzizinin, Sarı Aşığın ünvanına təsdiq şəklində vermək
də düzgün deyil. Hələ bu bir yana, «Eləmi» adlı aşıq-şairin nə
yazılı və nə də şifahi ədəbiyyatda olması heç bir yerdə, heç bir
tədqiqatçı tərəfindən yazılmadığı halda, belə bir sənətkarın olmasından danışmaq olmaz»2.
Azərbaycanda və İraq türkmanlarında hərfi-hərfinə eyni olan
xoyratların əvvəlinə Azərbaycanda bir çox hallarda «əziziyəm»,
«mən aşiq», «eləmi» sözlərini artıraraq bir-iki nəfərin adına
çıxmaqla bütöv bir xalqın ağıl və zəkasının məhsulu olan bu ümmana bənzər xalq yaradıcılığının dəyərini istəsək də, istəməsək
də azaltmış oluruq. Sadəcə olaraq unuduruq ki, bu, xoyratların
forma xüsusiyyətidir.
Əta Tərzibaşı «mən aşiq», «aşiqəm» və sairəyə «doldurma sözlər» adı verir və xoyratlarla mahnı oxunarkən xoyratlarda müəyyən sözlərin işləndiyini qeyd edir: «...boşluqlar isə xoyratın
nəğməylə söylənişi əsasında «baba, baba, bu gün», «ağam-ağam»,
«dədəm-dədəm», «gözüm» və başqa bir taqım basmaqəlib
sözlərlə doldurulmaqdadır»3.
Əmin Abid və Əta Tərzibaşı göstərirlər ki, Türkiyədə də
birinci misrası kəmhecalı olan xoyratlarla – kəsik bayatılarla
_________________
1
Qaynar söz çeşməsi. Bakı, «Yazıçı», 1981, s.19.
2
Həkimov Mürsəl. Bayatılar. 1991, s.17.
3
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.115.

37

Гязянфяр Пашайев

nəğmə oxunarkən «keç könül», «könül çağlar», «çağlar sular»,
«ötəri bülbül» və s. işlənir1.
Maraqlıdır ki, Əta Tərzibaşı altı, səkkiz, on və daha artıq
misralı xoyratlardan da söz açır və onların Kərkük dolaylarında
geniş yayıldığını qeyd edir2.
Demək lazımdır ki, səkkiz, on, on iki, on dörd misralı şeir
parçaları sayca çox az, eyni zamanda cinassız olur. Deməli, onları
xoyrat adlandırmaq da doğru olmazdı.
Əta Tərzibaşı cəmisi altı ədəd səkkiz misralı, beş ədəd on
misralı, iki ədəd on iki misralı, üç ədəd on dörd misralı şeir parçası
üzə çıxara bilmişdir. Bizcə, burada türk folklorunun təsirini
axtarmaq lazımdır.
Onu da qeyd edək ki, səkkiz, on və s. misralı bayatılara Cənubi
Azərbaycanda da təsadüf edilmir3.
Bizə qalırsa, Əta Tərzibaşının söhbət açdığı səkkiz, on, on
iki, on dörd misralı şeir parçaları İraq-türkman folkloru üçün
səciyyəvi deyildir. Tədqiqatçı özü yazır ki, xoyratın başlıca xüsusiyyətlərindən biri də maninin əksinə olaraq, hər zaman cinasın
olmasıdır4. Belə olan halda tədqiqatçının «Kərkük xoyratları və
maniləri» kitabının 320, 324, 336, 337, 338, 353, 369, 370, 385,
402, 406 və s. səhifələrində gedən səkkiz, on, on iki, on dörd
misralı maniləri xoyrat adı altında verməsi doğru deyildir.
Doğrudur, onların bəzilərində əvvəlki dörd misrada cinas
özünü göstərir, lakin qalan misralar yalnız qafiyələndiklərinə görə,
nümunələrdən göründüyü kimi, onları xoyrat hesab etmək olmaz:
Gözə dəyər;
Gümüş mil gözə dəyər.
_________________
1
Əmin Abid. Türk xalqları ədəbiyyatında «mani» növü və Azərbaycan
bayatılarının xüsusiyyətləri. Bax: «Azərbaycanı öyrənmə yolu» jurnalı,
sayı 4-5, Bakı, 1930, s.25; Əta Tərzibaşı. Göstərilən əsəri, s.115.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.61.
3
Bayatılar (tərtib edən M.Fərzanə). Tehran, 1965, s.27.
4
Əta Tərzibaşı. Göstərilən əsəri, 1975, s.66.
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Zülfün Əcəm ipəyi
Telin Təbrizə dəyər.
Yanağın lalə dağı,
Xalın nərgizə dəyər.
Dostum, müxənnət olma,
Labüd üz-üzə dəyər.
Belə bağlar;
Dost başın belə bağlar.
Bülbül ağlar, gül açmaz,
Verandı belə bağlar.
Can, çıxma dost gəlincə
Görək nə deyər ağlar.
Çamur onun başına
Bedasıla bel bağlar.
Gəl, çək bu ayrılığı
Gör ürək necə dağlar.
Naşı gül;
Naşı bülbül, naşı gül.
Bir güldün ağlım aldın,
Bir də belə naşı gül.
Sən gülsən, aləm gülər,
Ömrümün yoldaşı gül.
Oturub gül qoxuyur,
Kirpiyi gül, qaşı gül.
Otuz iki çiçəyin
Hamısının başı gül.
Demək lazımdır ki, səkkiz, on misralı manilər xoyrat üsulunda oxunur. On iki və on dörd misralı manilər isə həm xoyrat
üsulunda, həm də mani kimi oxunur. On dörd misralı manidə
bir, iki və on dördüncü misralar cinas təşkil edirlər. Nümunədən
göründüyü kimi, başqa misralar yalnız həmqafiyə olur:
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Gözə yar;
Sürmə çəkib gözə yar.
Ceyran quzusu təkin
Yayılaydıq düzə, yar.
Ərəb atlısı təkin
Qonaq olaq sizə, yar.
Hələb kirşəni təkin
Üz sürtəydiğ üzə, yar.
Küsmüşəm, incimişəm, –
Daha gəlməm sizə, yar.
Bir toy olsun, bir bayram, –
Bəlkə, gələ bizə yar.
Oturağın dizbədiz
Göz tikəğin gözə, yar.
Əta Tərzibaşının göstərdiyi altı misralı şeir parçaları xoyratlardan ibarət olmaqla sayca çoxdur. İraq türkmanları arasında
yayılan altı misralı xoyratlar, tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda
da vardır1.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, uzun illər Azərbaycan
MEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda axtarış aparan tədqiqatçı
A.Məmmədova ağızdan-ağıza, nəsildən-nəslə keçərək 92 cüng,
əlyazma və şəxsi arxiv materiallarına yol tapan və zəmanəmizə
qədər gəlib çıxan bayatılarımızın bir çox qədim nümunələrini
aşkar etmişdir. İraq türkmanları arasında indi də məşhur olan
həmin bayatıların bir çoxuna çap olunmuş kitablarımızda rast
gəlinmir. Bundan əlavə, tədqiqatçı cüng və əlyazmalarda iyirmi
bir ədəd altı misralı bayatı üzə çıxarmışdır. Maraqlıdır ki, istər
xoyratlarda, istərsə də bayatılarda axırıncı iki misra başqa məna
çaları yaradır və əvvəlki misralarda verilmiş fikri daha da
qüvvətləndirir:
_________________
1
Araslı Həmid. XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı, 1956,
s.46.
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Oda yandı;
Ürəgim oda yandı.
Ahım dəryaya düşdü,
Balıqlar suda yandı.
Su səpdim oda sönsün
Səpdiyim su da yandı.
(Kərkük)
Əziziyəm xan gərək,
Can oda yaxan gərək.
Açıldı köksün bəndi
Göründü yaxan gərək.
Sənin bu sallanışın
Ya sultan, ya xan gərək.
(Azərbaycan)
Həmid Araslının göstərdiyi kimi, XVI əsrin sonu və XVII
əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaradan Azərbaycan şairlərindən
Məhəmməd Əmani və Əzizi altı misralı bayatılar da yazmışlar.
Təəssüf ki, tədqiqatçılar bu məlum həqiqətin fərqinə varmamış, hətta folklorşünas H.Qasımov Əmaninin:
Bağça-barın arzular,
Aşiq yarın arzular.
Hər nə kim dünyada var
Öz miqdarın arzular.
Məhəbbət meydanında
Mənsur darın arzular.
– bayatısını H.Araslının «XIII–XVI əsrlərdə Azərbaycan
ədəbiyyatı» kitabından götürmüş, bayatıdan son iki misranı ataraq
tədqiq etmişdir1.
_________________
1
Qasımov H.M. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında bayatının mövqeyi.
Nam-dis., 1949-1954, s.82-83.
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Maraqlıdır ki, indinin özündə belə İraq ərazisində yaşayan
və azərbaycanca danışan İraq-türkman şairləri altı misralı xoyratlar yazırlar ki, bu nümunələrdə də axırıncı iki misra başqa məna
çaları yaradır və əvvəlki misralarda verilmiş fikri rövnəqləndirir:
Gülünü;
Yalan sözə gülünü.
Əsli bağban olmayan
Yada verər gülünü.
Bülbül fəğan eyləyir,
Qoparıblar gülünü.
(Musa Bəkdaş)
Yaş qurudu;
Gün doğar, yaş qurudu.
Bu sinəm köz-köz oldu,
İçində yaş qurudu.
Gerçəyi inkar edən
Ha deyər yaş qurudu.
(Ə.Bəndəroğlu)
Əta Tərzibaşı Kərkük xoyratları arasında bəzən beş misralı
olanlarına da rast gəlindiyini göstərir:
Bağın ərənə qalsın,
Gülün dərənə qalsın.
Mən çıxdım bağbanlıqdan
(İstər avadan olsun)
İstər verana qalsın.1
Demək lazımdır ki, beş misralı xoyratlara nə xalq arasında,
nə də İraq-türkman xoyratlarına həsr olunmuş başqa kitablarda
təsadüf etdik.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.61-62.
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Əta Tərzibaşının «Kərkük xoyratları və maniləri» kitabında
verdiyi 2490 xoyrat və mani arasında isə yuxarıdakı nümunədən
başqa yalnız aşağıdakı iki xoyrat və maniyə rast gəlinir:
Yüz istə məni:
Gəlməm, yüz istə məni.
Mən o yar köləsiyəm
(Öpər, qoxlar, qucaqlar)
Qoyar diz üstə məni.
Ay çıxdı bata qaldı;
Cütkarlar yata qaldı.
Bir evlikli sağımda
(Bir evlikli solumda)
Bir Kərkük mata qaldı.
Beş misralı şeir parçaları İraq-türkman xoyrat və maniləri
üçün səciyyəvi deyildir. Çox güman ki, onları xoyrat çağıranlar
oxuyan vaxt əlavə ediblər.
Azərbaycan bayatıları arasında da beş misralı nümunəyə rast
gəlinir. Əmin Abid aşağıdakı bayatını misal göstərərək yazır:
«Ümumiyyətlə, 4-cü misralar vəzncə «yeddi» hecalı olduğu halda,
bəzən bunlarda iz vəzn daşqınlığına təsadüf edilir. Bunun da
musiqi sayəsində meydana gəldiyinə qane olmaq olar»1.
Əzizinəm yaxşı dur,
Yaxşı danış, yaxşı dur.
Yaxşı igid yurdunda
Pis oğul qaldığından
Qalmadığı yaxşıdır.
Xalq şairi Rəsul Rza gözəl şair Mikayıl Müşfiqə həsr etdiyi «Qızılgül olmayaydı» poemasında dörd misralıq bayatıya bir
misra artırmaqla öz daxili hislərini daha dolğun verə bilmişdir:
_________________
1
«Azərbaycanı öyrənmə yolu» jurnalı, sayı 4-5, Bakı, 1930, s.31.
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Qızılgül olmayaydı,
Saralıb solmayaydı.
Bir ayrılıq, bir ölüm,
Bir də yaralı könlüm,
Heç biri olmayaydı1.
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Kərkük ellərində də manilərin ən çox təsadüf edilənləri dörd misradan ibarət olanlardır.
Ümumiyyətlə, dörd sətirlik şeir formasına dünyanın bir çox
xalqlarının, xüsusən də Şərq xalqlarının folklorunda rast gəlirik.
Tədqiqatçıların fikrincə, öz quruluşuna, simmetriyasına və
böyük imkanlarına görə ən münasib şeir forması dörd sətirlik
bədii parçalardır.
Doğrudur, xoyratlar arasında da, bayatılarımızda da Əmin
Abid və Əta Tərzibaşıdan gətirdiyimiz misallardan göründüyü
kimi, bəzən misrada heca artıqlığına təsadüf edilir:
O yaram:
Köz-köz olub o yaram
Bir göz bir gözə xain baxsa,
Barmaq sallam oyaram2.
Əta Tərzibaşı bunu oxuyanın naşılığının nəticəsi kimi
qiymətləndirir və əslində, üçüncü misra «Bir göz yara xor baxsa»
şəklində olmalıdır» – deyir.
Xoyratları fərqləndirən ən başlıca cəhət hər birində bir dünya
fikir olan, hər misrasına bir dünya ürək döyüntüsü sığan, hər biri
ayrı-ayrılıqda bitkin bədii əsər olan bu kiçik parçalarda məna
ilə bərabər, fəlsəfi fikrin yığcamlığı, əxlaqi və ictimai anlamların
dərinliyidir. Hələ bu az imiş kimi, xalq yeri gəldikcə öz ürək
sözünü daha dəqiq, daha tutarlı, daha inandırıcı demək üçün xoyratlarda çoxlu atalar sözündən də istifadə edir. Bu da təbiidir. Xoy_________________
1
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. V cild, Bakı, «Yazıçı», 1983, s.271.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.63.
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rat və manilər, eləcə də bayatılar şifahi xalq ədəbiyyatının başqa
növ və janrları, xüsusən də qafiyələnmənin ilk baş verdiyi janrlardan olan atalar sözü və məsəllərlə sıx bağlıdır.
Buraya onu da əlavə edək ki, Kərkük ellərində təzə yazmağa
başlayan gənc şairlər də, orta və yaşlı nəsil də xoyratlarda hər
addımbaşı atalar sözü və məsəllərdən istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, xoyratlarla işlənən atalar sözləri çoxdur: Əyri ağac düz
olmaz, rəndə vursan yüz yerdən; Dəyirman işin görər, çaqçağa
baş ağrıdar; Qılınc kəsməyən əri bir quru söz öldürər; Divarı nəm
yıxar, insanı qəm; Dəryaca ağlın olsa, yoxsul olsan gülərlər; Düşənin dostu olmaz; Bilənə bir söz yetər, bilməyənə yüz oxu;
Tərəzin əyiləndə, hər gələn bir daş atar; Ayağını yorğanına görə
uzat və s. kimi onlarca atalar sözü göstərmək olar. Atalar sözləri
xoyratlarda böyük ustalıqla işlədilir. Məsələn:
Bir daş atar;
Bir kirəc, bir daş atar.
Tərəzin əyiləndə,
Hər gələn bir daş atar.
Ocağın;
Daim yansın ocağın.
Övladın qeydinə qal,
Kor olmasın ocağın.
Göründüyü kimi, bir tərəfdən atalar sözləri və məsəllərdə
müdrikliklə, yığcam şəkildə deyilmiş ifadələr xoyratların bədii
dəyərini artırır, digər tərəfdən də xoyratlar atalar sözü və məsəllər kimi bədii söz xəzinəsini zənginləşdirir, onların daha geniş
yayılmasına kömək edir.
İraq-türkman xoyratlarından söz düşəndə ən çox mübahisəyə
səbəb olan məsələlərdən biri, bəlkə də, birincisi xoyrat sözünün
etimologiyasıdır. Türkdilli xalqlardan azərbaycanlılarda –
bayatı; qaqauzlarda – mani; özbəklərdə – aşulə, kuşik; türklərdə –
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hoyrat, ayaqlı mani, kəsik mani və s. adlarla tanınan xoyratlar
İraq-türkman folklorunda dörd cür tələffüz edilir; xoyrat–xoryat;
qoyrat–qoryat. Əta Tərzibaşının yazdığına görə bunlardan xalq
arasında ən çox tutulanı xoyratdır1. Xoyrat sözünün etimologiyasından danışarkən qeyd edilməlidir ki, Osman Məzlum
1951-ci ildə Bağdadda çap etdirdiyi «Kərkük xoyratları» adlı
kitabının girişində qocaman Kərkük şairi Hicri Dədədən eşitdiyi
məlumatı çap etmişdir. Hicri Dədənin də keçmiş ağsaqqallardan
eşitdiyinə görə nə vaxtsa bəzi gənclər Kərkük küçələrində boşboşuna gəzib mahnı oxuyarmışlar. Onlara pis nəzərlə baxar,
«xori» adlandırarmışlar. Bu gün belə İraq türkləri arasında boşboşuna, avara, sərsəri gəzən adama «xori» deyirlər. Xoyrat və
xoryat sözləri də bununla əlaqədar yaranmışdır2.
Bir qisim yazarlar isə bu sözün Kərkükün Qorya (Koriya)
məhəlləsinin adı ilə əlaqədar yarandığını isbata çalışırlar. Əta
Tərzibaşı göstərir ki, İraqın tanınmış dilçi alimi Tofiq Vəhbi
«Altun köprü» məqaləsində «xoryat» (qoryat) sözünə toxunur
və bu sözün uyğurca «kor», başqa türk ləhcələrində «xor» – aşağı,
alçaq, dəyərsiz mənasına gəldiyini yazır ki, buradan da «xor
baxmaq» – aşağı nəzərlə baxmaq və «xoryat» sözləri meydana
gəlmişdir.
İraqlı yazarlardan Siddiq əl-Qadiri göstərir ki, uyğurlar karvan
gedərkən xoyrata bənzər «xiravat» – mahnı oxuyurlar. Qazan
tatarları və başqırdlarda da rübai biçimində «xor» adlı mahnının
olduğunu qeyd edir3.
Folklorşünas Əta Tərzibaşı «xoyrat» sözünün etimologiyasından danışarkən bu sözün bayatılara sonradan verilən ad kimi
işləndiyini göstərir4.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. I cild, Bağdad, 1955, s.20.
2
Kərkük xoyratları. Bağdad, 1951, s. 3-4.
3
Kərkük müntəxab xoyratları. Toplayanı və tərtib edəni Molla Sabir. Bağdad, 1951, 154-155.
4
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.54.
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Bizcə, Əta Tərzibaşının «xoyrat» sözünün İraq-türkman folklorunda etimologiyası barədə gəldiyi qənaətə haqq qazandırmaq
doğru olardı. Məlumdur ki, feodal-patriarxal din xadimləri insanları şeir, nəğmə, rəqs kimi mənəvi qidadan məhrum etməyə çalışmış, mahnını, rəqsi, şeiri, o cümlədən də xoyrat və bayatıları
günah saymış, bunların tərcümanı olan el sənətkarlarını təqib
etmişlər. Şübhə yoxdur ki, neçə-neçə yüzilliklər boyu ən kiçik
daşına, uzaq ulduzuna qədər dinlə bağlı olan İraqda və eləcə də
Kərkük dolaylarında da bu belə olmuşdur. Burada mahnı oxuyan, xoyrat çağıran adama keçmişdə, bizdə olduğu kimi1, aşağı
nəzərlə baxmış, özlərini «xori» – avara, sərsəri adlandırmış, oxuduqları xoryat mahnılarına «xoryat» adı vermiş, özlərini günahlandırmışlar ki, o dünyada onları ağır cəza gözləyir. Məhz bu səbəbdən çoxları bu sənətə qədəm qoymağa cəsarət etməmiş, bəziləri isə bu sənət aləmindən ayrılmışlar. Əta Tərzibaşı «Muçala», «Yolçu» və «Müxalif» xoyrat üsullarını oxumaqda şöhrət
qazanan məşhur kərküklü müğənni Məhəmməd Gülboydan söz
açır. O, 1964-cü ildə Həccə gedərək tövbə edir ki, bir daha xoyrat və mahnı oxumayacaq. Beləliklə, Kərkükün məşhur müğənnisi
sənətdən ayrılır. 1965-ci ildə isə «Bəşiri», «Yetimi», «Nobatçı»,
«Dəllihəsəni» xoyrat üsullarının və azəri mənşəli «Qarabağı»
havasının ən usta oxuyucusu Rəşid Kölə Raza Həccə gedərək
bir daha xoyrat və mahnı oxumayacağı barədə tövbə edir ki,
günahından keçilsin. Beləliklə, o da bu gözəl sənət aləmindən
ayrılır2.
Üzeyir bəy Hacıbəylinin yazdığına görə keçmişdə Azərbaycanda da «xanəndə və sazəndələr belə «haram» bir əməli özlərinə
peşə etdiklərinə görə, kəffareyi-günah üçün məhərrəmlik zamanı məscidlərdə növhə və mərsiyə oxuyar, yaxud ziyarətə gedib
hacı və məşədi olarlardı ki, günahlarından keçilsin3.
_________________
1
Xuluflu Vəli. El aşıqları. Bakı, 1927, s.11.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.61-62.
3
Hacıbəyov Üzeyir. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Yazıçı», 1985, s.185.
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Əta Tərzibaşının «Kərkük xoyratları və maniləri» kitabında
tədqiqatçının özünün nədənsə dərinliyinə varmadığı, lakin nəzəri cəlb edən vacib bir cəhət də vardır ki, «xoyrat» sözünün
etimologiyasının dəqiqləşdirilməsində müəyyən qənaətə
gəlməkdə gərəkli ola bilər. Tədqiqatçı göstərir ki, əski şairlər
xoyrat və mani yazarkən az-çox təxəllüslərini göstərmişlər. Lakin
sonralar xoyrat və mani yazmaq ayıb hesab olunduğuna, istehza və təhqirə məruz qaldıqlarına görə təxəllüslərini göstərməkdən
çəkinmişlər. Çünki onlara da, mani oxuyan, xoyrat çağıranlar
kimi alçaq nəzərlə baxır, onları düşük bir zümrə sayır, xori –
deyərək təhqir və istehzaya məruz qoyurdular1.
XX əsrin ikinci yarısında xoyrat oxuyanlar tövbə edirsə,
nədənsə, kimdənsə çəkinirsə, qaranlıq əsrlərdə gözəl səsi və fitri
istedadı olan adamlar ürəklərinin səsi ilə hərəkət edərək tutduqları yoldan dönməyəndə, bəzi din xadimlərinin onlara qarşı necə
amansız mübarizə aparmalarını, onlara alçaq nəzərlə baxmalarını, onlara hər cür damğa vuraraq xalqın gözündən salmağa çalışmalarını təsəvvür etmək çətin deyil. Bütün bunlar Hicri Dədə kimi müdrik və mütəfəkkirin dediklərini təsdiq edən, təkzibolunmaz tutarlı dəlillərdir.
Xoyrat – xoryat sözünün «xori» sözündən yaranması və yeni
məna çaları kəsb etməsi, yəni bayatı mənasında işlənməsi həm
mümkün, həm də ağlabatandır.
Dilçilik elmindən məlumdur ki, hər hansı bir dildə məxsusi
mənanı ifadə etmək üçün yaranan söz vaxt keçdikcə başqa mənalar da kəsb edir.
Kərkük dolaylarında xoyrat yerinə «qoşma» və ya «beyt» termini də işlənir. Əta Tərzibaşı bu münasibətlə yazır:
«Bəzi yazma məcmuələrdə (cüng) xoyrat və mani qarşılığında
«həqiqət» sözü keçdiyi kimi, bəzi şairlərimiz bunun yerinə
«qoşma» terminini qullanmışdır. Ayrıca, xalq arasında əskidən
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.13.
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bəzən «beyt» sözü keçirdi. Bunu, xalqın, ümumiyyətlə, şeir qarşılığında hələ də qullandığını bilməkdəyiz»1.
Bu, alimlərimizin fikrini doğruldur. Onlar iddia edirlər ki,
qoşma, gəraylı, təcnis bayatıdan yaranmışdır. İlk vaxtlar bayatı
kimi bir bənd olan bu şeir formaları təkamül yolu keçərək sonralar
üç bənd olmuşlar2.
Elə bunu təcnislərin eyni ilə xoyratlar kimi cinas qafiyəli
olması da təsdiq edir.
Mani sözünün etimologiyasına gəlincə, hər şeydən əvvəl, demək lazımdır ki, bu söz həm mani, həm də maani kimi tələffüz edilir.
Bir çox tədqiqatçılar maninin ərəbcə «mana» sözünün cəmi
«məani»dən alındığını söyləmişlər3.
Maraqlıdır ki, «mani» termini vaxtilə bizdə də işlənmişdir.
1925-ci ildə Bakıda çap olunan «Bayatılar» kitabındakı fikirlər
dediklərimizi təsdiq edir: «Toplamış olduğumuz nümunələrin
«bayatı və mani» qismindən sadə material olaraq bu kitabçanın
nəşrinə qərar verdik... Kitabçada bulunan bayatı və manilər
mərhum Mirzə Məhəmməd, şair Abdulla Şaiq və müəllimə Şəfiqə
xanım Əfəndizadə yoldaşların toplamış olduğu materiallardan
götürülmüşdür»4.
Manilər bir çox xüsusiyyətlərinə görə xoyratlardan fərqlənirlər. Əsas fərqləndirici cəhət odur ki, xoyrat və manilər həm forma,
həm də məzmunca fərqlənirlər. Forma baxımından manilərin
bütün misraları yeddi hecalı olduğu halda, xoyratların birinci
misrası kəmhecalı, yəni üç, dörd və ya beş hecalı olur.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, Əta Tərzibaşının kitabına daxil
edilən 950 cinaslı xoyratın 60-dan çoxunun birinci sətri beş
hecalıdır5.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.40.
2
Namazov Qara. Azərbaycan aşıq sənəti. Bakı, «Yazıçı», 1984, s.40.
3
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.55.
4
Bayatılar. Bakı, 1925, s.3-4.
5
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.297-410.
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Məsələn:
Yüz aya dəgər,
Hüsnüv yüz aya dəgər.
Ay var, bir günə dəgməz,
Gün var yüz aya dəgər.
Xoyrat və manilər məzmuna görə də fərqlənirlər. Bu baxımdan Əta Tərzibaşının fikri maraq doğurur: «Gəncliyin ehtiraslarını
tərənnüm edən bəsit dördlüklərə mani, sənət qavramı olqun və
üstün olanlara da xoyrat adı vermək yerində olur»1.
Xoyratlardan fərqli olaraq, manilərə musiqi bəstələnir və onlar
müəyyən döndərmələrlə – nəqəratla birlikdə xorla oxuna bilir.
Xoyratla manini fərqləndirən başlıca amillərdən biri də
xoyratların həmişə cinaslı, manilərin isə adi qafiyəli olmasıdır.
Lakin bu o demək deyildir ki, manilər arasında cinaslılara təsadüf
edilmir. Az da olsa cinaslı manilərə də rast gəlinir:
Sona göldə bir üzdü,
Bir çalxandı, bir üzdü,
Üzün qoy üzüm üstə
Görən desin bir üzdü.
Kərkük manilərində hecaların misralar üzrə daxili bölgü, ritm
və ölçü baxımından nəzərdən keçirilərək on üç şəkli üzə
çıxarılmışdır.
Misraları 3+2+2; 2+2+3; 2+3+2; 3+1+3; 3+4; 1+2+2+2;
2+2+1+2; 2+1+4; 1+2+4; 2+1+2+2; 4+2+l; 2+2+2+l; 1+2+3+1
olanlar. Əvvəlki yeddi bölgüyə aid manilər lap çoxdur. Misralarda
hecaların bölgüsü 1+2+3+1 olan isə təkcə aşağıdakı manidir:
Sən mənim mürşüdüm, yar,
Aç qoynun, üşüdüm, yar.
Dərd söylə, can deyim mən,
Bir səsin eşidim, yar.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.60.
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Burada hecaların bölgüsü, daha doğrusu, qruplaşması etibarı
ilə fərqlənən hər bir maniyə aid bir misal verməklə kifayətlənəcəyik.
Misraları 3+2+2 və 2+2+3 şəklində olanlar:
Bağçayam, baram sənə,
Heyvayam, naram sənə.
Könlün fikir çəkməsin,
Ölüncə yaram sənə.
Yağış yağar göllərə,
Bülbül qonar güllərə.
Mənim vəfasız yarım,
Salıb məni çöllərə.
Misraları 3+1+3 və 3+4 şəklində olanlar:
Divara daş qoymuşam,
Uğrunda baş qoymuşam.
Gözlərimdən qan gəlir,
Adını yaş qoymuşam
Əkinim əkiliri,
Sünbülüm tökülürü.
Zülfündən bir tel göndər,
Kəfənim tikiliri.
Misraları 1+2+2+2 və 2+2+1+2 şəklində olanlar:
Ay çıxdı bədir Allah,
Can dosta nəzir, Allah.
Ya canım cana yetir,
Ya cana səbir, Allah.
Qaşın-gözün zil kimin,
Titrər qızılgül kimin.
Qapında abdal oldum,
Alıb-satma qul kimin.
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Misraları 2+1+4 və 1+2+4 şəklində olanlar:
Bağça bar üstünədi,
Heyva nar üstünədi.
Bu zamanın xoyratı
Hansı yar üstünədi?
Çöl yerin seyranıyam,
Yar boyun heyranıyam.
Hansı yoldan gəlibsən
O yolun qurbanıyam.
Misraları 2+3+2 və 4+2+1 şəklində olanlar:
Oğlan yaylığın hanı?
Durmaz barmağım qanı.
Mənim sevdigim sənsən
Sənin sevdigin hanı?
Bülbülümün bağı yox,
Kəkligimin dağı yox.
O günnən sən gedibsən
Ürəgimin yağı yox.
Misraları 2+2+2+1 və 2+1+2+2 şəklində olanlar:
Dağlar duman oldu, gəl,
Halım yaman oldu, gəl.
Aylara vədə verdin,
İllər tamam oldu, gəl.
Kabab köz evin yıxar,
Sürmə göz evin yıxar.
Bir can, bir canı sevsə,
Axır öz evin yıxar.
Əta Tərzibaşı bu məsələyə öz münasibətini bildirmişdir:
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«Xoyrat və manilərin vəzni, ümumiyyətlə, 4+3=7 və 3+4=7
düzülüşünə girməklə bərabər, bəzən 2+5=7 və 5+2=7 biçimində
də bilinməkdədir»1.
Tədqiqatçının birinci misrası kəmhecalı olan xoyratları
misralar üzrə heca bölgüsünə görə qruplaşdırmağa təşəbbüs
göstərməsinin yanlış olduğunu qeyd etməklə bərabər, manilər
üzrə yuxarıda verdiyimiz bölgünü musiqiyə yatımlılıq, musiqi
ahənginə uyğunluq baxımından nəzərdən keçirsək, manilərdəki
bu daxili bölgü, ritm və ölçünün mahnı yaradıcılığında böyük
əhəmiyyəti olduğunu görmək o qədər də çətin olmaz. Çünki əksər
türkdilli xalqların şifahi xalq poeziyasında olduğu kimi, İraqtürkman şifahi xalq poeziyasında da şeir misralarının bölgülərə
ayrılması, alliterasiya, qafiyə və musiqili vurğu ritm yaradan əsas
vasitədir.
Azərbaycan, o cümlədən də İraq-türkman xalq poeziyasında
işlənən heca bölgüləri zəngin və rəngarəngdir.
Bayatı və manilərin birinci beytinin hər iki misrasında paralel
tərkiblərin, bölüşdürü cü bağlayıcıların və ya bağlayıcı
funksiyasında işlənən say və əvəzliklərin çox mühüm ritmik rolu
və emosional təsirindən də söz açmaq olar:
Bağçayam, baram sənə,
Heyvayam, naram sənə.
***
Nə qardaş ol, nə sirdaş,
Özün ögənə könül.
***
Bu günün adamınnan,
Nə küs, nə inci, baba.

_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.63.
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***
Həyatın sonu ölüm,
İstər ağla, istər gül.
***
Həm təbibdi, həm məlhəm,
Şirin əhbab, şirin dil.
***
Bir sabah gəl, bir axşam,
Bir də günortaçağı.
***
Nə balda, nə şəkərdə
Bulunmaz bala dadı.
***
Bülbül gülün itirib,
Gah çağırar, gah ağlar.
***
Kim əkdi, kim becərdi,
Kim oldu bağ sahibi və s.
Heç şübhəsiz, bu səbəbdəndir ki, Azərbaycanda da, İraq-türkman
ellərində də bəstəkarlar böyük məmnuniyyətlə bayatılara musiqi
bəstələyir, müğənnilər onları böyük həvəslə ifa edirlər. O da
maraqlıdır ki, hər hansı bir xalq mahnısını nəzərdən keçirsək,
Azərbaycanda olduğu kimi, o mahnının ya özünün, ya da döndərməsinin ancaq manidən – bayatıdan ibarət olduğunu görəcəyik.
Beləliklə, bayatılar bir yandan milli musiqinin, poeziyanın inkişafına təkan verir, digər tərəfdən də musiqi bayatının sözləri ilə birləşərək onun təsir gücünü artırır. Musiqi qoşularaq oxunan
bayatılar xalq poeziya xəzinəsinin ən qiymətli incilərinə çevrilirlər.
Hamı tərəfindən sevilən, xalq arasında geniş yayılan manilər
İraq-türkman folklorunda dastan yaradıcılığına da təkan vermiş54
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dir. Manilər üzərində qurulan «Arzu-Qəmbər» dastanı dediklərimizə sübutdur.
Xoyrat və manilər üzərində tədqiqat apararkən bir yandan
bu kamil sənət abidəsinin, onu yaradanların adət-ənənəsini, dünənini, bu gününü məişətini etnoqrafiyasını, dünyagörüşünü, bədii
təfəkkürünü öyrənmək yolunda əvəzsiz xəzinə olduğu qənaətinə
gəlirsən, digər tərəfdən də M.Təhmasibin «Xoyratlar bizim bayatılarla tamamilə eyniyyət təşkil edir, onlardan heç nə ilə fərqlənmir... bunların hamısı eyni təxəyyülün, eyni təfəkkürün məhsuludur»1 fikrinə şərik çıxırsan.
Əta Tərzibaşının tədqiqatlarını nəzərdən keçirdikcə istəristəməz «Nə yaxşı ki, xalqın ellikcə yaratdığı mənəvi sərvət üçün
bağlı qapılar yoxdur» – deyə fikirləşir və təskinlik tapırsan. Həqiqətən də, nə bağlı qapılar, nə illər mənəvi ayrılığa gətirib çıxara
bilməmiş, cismani ayrılıqla kifayətlənməli olmuşlar. İndinin özündə belə bu yaxınlıq, bu doğmalıq yaddaşlardan silinməyib. M.Həkimovun Azərbaycanın Qazax rayon sakinləri, ərəb dilini yaxşı
bilən yüz on yaşlı Bəhmən baba və yüz beş yaşlı Ayişə nənədən
topladığı bayatılar dediyimizə dayaq olur:
Ta İraqa,
Yol gedir ta İraqa.
Dost dostun qədrin bilməz,
Düşməsə ta iraqa2.
Rum mənəm, İraq mənəm,
Bu yanan çıraq mənəm.
Qultək əllərə düşdüm,
Vətəndən iraq mənəm3.
_________________
1
«Azərbaycan» jurnalı, №2, 1969, s.201-202.
2
Həkimov Mürsəl. Folklordan çöl materialları toplusu (bayatılar) üzrə
metodik iş. Bakı, 1982, s.23.
3
Həkimov Mürsəl. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı. Bakı, «Yazıçı», 1983, s.167.
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İraq türkmanlarının yaşadığı Məndəli qəsəbəsi ilə bağlı bayatı
və xoyratların səsləşməsi də bu doğmalıqdan söz açır:
Əzizim Məndəlidən,
Mən Məcnun, Məndəlidən.
Ay ellər, Leylimə bax,
Küsübdü mən dəlidən1.
(Azərbaycan)
Məndəlidən;
Gül gələr Məndəlidən.
Bu vəfasız yara bax,
Küsübdü mən dəlidən2.
(Kərkük)
Bir çox xoyrat və bayatılar eyni dastanlardan, eyni qəhrəmanlardan, eyni toponimlərdən söhbət açır. Aşağıdakı bayatılar Əta
Tərzibaşının kitabından götürülmüşdür:
Gənc Əlidi,
Bir qolu qönçəlidi.
Harda bir qərib görsən,
Elə bil gəncəlidi.
Bağdad yolu Gəncədi,
Gülü pəncə-pəncədi.
Demə sizdən irağam,
Bu sevda ölüncədi3.
Saysız-hesabsız bayatılarda Bağdad, Fərat, İraq, Məndəli,
xoyratlarda isə Qarabağ, Gəncə, Şəki, Şirvan və s. kimi coğrafi
adlara rast gəldikcə yazıçı Elçinin sözləri göz önünə gəlir:
_________________
1
Həkimov Mürsəl. Folklordan çöl materialları toplusu (bayatılar) üzrə
metodik iş. Bakı, 1982, s.23.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.365.
3
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.114, 453.
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«Bu coğrafi adlar bu gün xalq ədəbiyyatında rəmzi məna
daşımağa başlayıb. Nisgillə dolu olan bu sözlərdə əlçatmazlıq,
ünyetməzlik var. Ayrılığın ağrısı, acısı var»1.
Kərküklü folklorşünas Əta Tərzibaşı da bu məsələyə öz münasibətini bildirmişdir: «Bizim xoyrat və manilərimizin ilgisi,
ən yaxın olanı mühəqqəq ki, azəri olanlardır»2.
Doğrudur, Əta Tərzibaşı xoyratın Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu
türkman dövlətləri zamanı İraqın türkman bölgələrində yaranıb
Türkiyə və İranın şimalında əhalisi türkman olan Təbriz və əhalisinin əksəriyyəti türkman olub, azəri və ya azərbaycanlı adlanan Sovet Azərbaycanına yayıldığını qeyd edir3.
Bununla belə, əsas odur ki, Əta Tərzibaşı xoyrat, bayatı və
maniləri ortaqlı sayır.
Xalqın ictimai həyatının bütün sahələrinə sirayət edən, onun
mənəviyyatını, dünyagörüşünü, bəşəri duyğularını göstərən, hiss
və həyəcanını, sevinc və möhnətini, gərdişə münasibətini, sevgi-məhəbbət və nifrətini, həyat və mühitə münasibətini, arzu və
istəyini, həyat eşqi – yaşamaq həvəsini, intizar və həsrətini, daxili
aləmini, mübarizə və dözümünü, xoşbəxtlik və ləyaqətini, inam
və etiqadını, ar-namus və qeyrətini, hünər və şücaətini, saf əməl
və vicdanını, təmiz adını, zülm-zorakılıq və haqsızlığa qarşı mübarizəsini, ah-nalə, üzüntü-nigarançılıq və iztirabını, vəfa-sədaqət və etibarını, əzab-əziyyətini, vətənə, xalqa bağlılığını, vətən
torpağının toxunulmazlığı, müqəddəsliyini, vətən həsrətini, ayrılıq-hicran və fərağını, yad el – qürbət hislərini, mərdlik və igidliyini, insanpərvərliyini, insana münasibətini, şikayət və narazılığını, qəzəb və hiddətini, ümid və arzularını, əməyə-zəhmətə
münasibətini, sayıb-sayılmağını, gün-güzəranını, bəxt-tale,
_________________
1
Elçin. Mən səndən ayrılmazdım. Bax: «Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti»,
Bakı, 20.01.1987.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. I cild, Bağdad, 1955, s.140;
İstanbul nəşri, 1975, s.40.
3
«Qardaşlıq» dərgisi, №5, Bağdad, 1962.
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yoxsulluq və ehtiyacdan umu-küsü və giley-güzarını, iftixar,
məğrurluq, dostluq, iradə, nikbinlik hislərini, təsəlli və nisgilini,
ağrı-acılarını, sıxıntısını, tənə-qaxac, məzəmmət və töhmətini,
öyüd-nəsihət və hikmətini, həyat təcrübəsini, ailə-məişət münasibətlərini və s. poeziyanın sehrkar dililə ifadə edən ölümsüz
xoyrat və manilər İraq-türkman folklorunun çələngidir.
İraq-türkman xoyratlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərindən
biri də əksər xoyratlarda misralar arasında məna bağlılığının olmasıdır. Əta Tərzibaşı bu münasibətlə yazır: «Xoyrat və manilərimizin başlıca vəzifələrindən biri də bunların ən çox qanadları
arasında məna bağlılığının mövcudluğudur»1.
Tədqiqatçının müqayisə üçün verdiyi xoyrat və manilərdə
misralar arasındakı bağlılıq göz qabağındadır:
Dolandı gün;
Döndü gün, dolandı gün.
Mən sənə daldalandım
Sənə də dolandı gün.
Avçılar av tutmasın,
Çaxmağı qav tutmasın.
Səni vuran avçının
Qolları yay tutmasın.
Əta Tərzibaşı xoyrat, mani və bayatıları misralararası məna
bağlılığı baxımından müqayisə edərək başqa bir münasibətlə
yazmışdır: «Xoyrat qanadları arasında məna bağlılığının mövcudiyyəti haqqında ilk dəfə olaraq tərəfimizdən irəli sürülən görüşü doğru bulan azərbaycanlı professor M.Təhmasib azəri bayatıları üçün də bunu eynən qəbul etməkdədir ki, bu baxımdan
Kərkük xoyratları və Azərbaycan bayatılarının bir-birindən
ayrılmadığını önə sürür»2.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri, İstanbul, 1975, s.41.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri, İstanbul, 1975, s.74.
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Həqiqət naminə demək lazımdır ki, bayatılarda sətirlər
arasında məna bağlılığının olduğuna biz hələ 1943-cü ildə M.Təhmasibin çapına müvəffəq olduğu «Bayatılar» kitabına yazıçı
Mehdi Hüseynin yazdığı sanballı giriş məqaləsində təsadüf edirik:
«Elə bayatılar var ki, yaradıcının məharətindən asılı olaraq sətirlər
arasındakı əlaqə son dərəcə sənətkaranə gözlənilmişdir:
Əzizim, aydın olsun,
Ay doğsun, aydın olsun.
Gəl yardan xəbər verim,
Gözlərin aydın olsun. –
deyərkən, Ayın doğması ilə şad xəbər arasındakı əlaqə olduqca
üzvi və təbiidir. Lakin hər vaxt belə olmur:
Mən aşiqəm, ya xannan,
Ya sultannan, ya xannan.
Bir dəstə gül olaydım,
Asılaydım yaxannan.
Burada birinci hissə ilə ikinci hissə arasındakı əlaqə çox
uzaqdır. Lakin ən yaxşı bayatılar üçün birinci təsadüf daha
xarakterikdir»1.
Doğrudur, Əta Tərzibaşı da bütün xoyrat və manilərin misraları arasında məna bağlılığı olduğunu təsdiq etmir. Əksinə, tədqiqatçı «bununla bərabər qanadları arasında məna bağlılığı bulunmayan xoyrat və manilərimiz də yox deyildir» qənaətinə gəlir2.
Təəssüflə qeyd etməli oluruq ki, son vaxtlara qədər əksər tədqiqatçılarımız bayatı-xoyrat və manilərin birinci və ikinci misralarının, ümumiyyətlə, formal xarakter daşıdığını və sonrakı iki
misradakı fikir üçün bir növ zəmin hazırladığını qeyd edirdilər.
Buna görə də Əta Tərzibaşının qənaətinə haqq qazandırmalı
oluruq.
_________________
1
Bayatılar. Bakı, 1943, s.16.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.41

59

Гязянфяр Пашайев

Elə buradaca göstərmək lazımdır ki, bəzi bayatıların çap
variantında misralar arasında məna bağlılığının olmamasında,
onların qeyri-mükəmməl səviyyəyə endirilməsində tədqiqatçıların
diqqətsizliyi və eləcə də bəzilərinin naşılığı az rol oynamamışdır:
Əzizi, gör dügünü,
Sinəmdə gör dügünü.
Könül sevdigin istər,
Göz istər gördügünü.
Namərddə söz əglənməz,
Mərd deməz gördügünü. –
altılığının ilk iki misrasını
Əzizi gördü günü
Sinəmdə gör dügünü –
kimi vermişlər1 ki, bu da, əslində, müəllifin: «Əzizi, düyünə bax,
sinəmdəki düyünə bax» fikrinin təhrif edilməsinə, misralar
arasında məna bağlılığının pozulmasına gətirib çıxarmışdır.
Əta Tərzibaşı yazır ki, bu kamil sənət əsərlərinin bir
çoxunda ilk iki misra, sonrakı iki misrada veriləcək poetik fikri
fəlsəfi və məna cəhətdən qüvvətləndirmək üçün zəmin yaradırsa
da, birinci və ikinci xoyratda olduğu kimi, misralar arasında
bağlılıq aydınca hiss edilir:
Qanad ağlar,
Ox titrər, qanad ağlar.
Ovum yaralı getdi,
Boyandı qana dağlar.
Fələyin işi düşsün,
Yaydan kirişi düşsün.
Fələyin də bizimtək
Namərdə işi düşsün.
_________________
1
Bayatılar. Bakı, «Elm», 1972, s.33.
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Başqa qisim xoyrat və manilərdə isə bütün misralar ayrıca
məzmuna malik olur. Üçüncü manidən göründüyü kimi, hətta
birinci və ikinci misralar sonrakı misralardan daha dərin fəlsəfi
əhəmiyyət kəsb edir:
Əkmə bitmiyən yerə,
Can ver itmiyən yerə.
Ayaqlar necə varsın,
Könül getmiyən yerə.
Səhərin vaxtı keçdi,
Bir ulduz axdı keçdi.
Dünya bir pəncərədi
Hər gələn baxdı, keçdi.
Çox geniş əhatə qüvvəsinə malik olan dördüncü nümunədə
isə xalqın əsrlərlə topladığı həyat təcrübəsinin nəticəsi «Bir ulduz
axdı, keçdi», yəni ulduzun axması ilə «dünyadan bir nəfər köçdü»
inamı və dərin fəlsəfi məna – «Dünya bir pəncərədi, hər gələn
baxdı, keçdi» çulğaşır. Burada misralar bir-biri ilə sıx vəhdət təşkil
edir ki, onu yaradan sənətkarın ecazkar qüdrəti sayəsində
kamil sənət nümunəsi səviyyəsinə qalxır.
İraq-türkman folklorunda, sözün həqiqi mənasında, xalq
poeziyasının zirvəsi, onun şah əsəri hesab olunan xoyrat və
manilər xalqın bədii-estetik tərbiyəsində müstəsna rol oynayır,
mənəvi qidaya çevrilir. Təkcə onu demək lazımdır ki, əsl ilham
məhsulu olan bu incilərə münasibət əsrlər öncə olduğu kimi qalır.
Şeir yazmağa başlayan gəncin ilk qələm təcrübəsi xoyrat və mani
olduğu kimi, yaşlı şairlər də fəlsəfi fikirlərini izhar etmək üçün
bu janra müraciət edirlər. Zəngin şifahi xalq ədəbiyyatına bu
mövqedən yanaşma onların əsl sənətkar olmalarına dəlalət edir.
Bunu biz Hicri Dədə, Məhəmməd Sadiq, Mustafa Gögqaya,
Osman Məzlum və başqa şairlərdə də görürük.
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Osman Məzlumun yazdığı 359 xoyratın ayrıca kitab şəklində
buraxılması dediklərimizi təsdiqləyir1.
Bu baxımdan tədqiqatçı Əta Tərzibaşının sözləri yerinə düşür:
«Bu tərzdə şeirlər yazan əski xalq şairləri bulunduğu kimi, bu
gün daha xoyrat və mani dördlükləri biçimində şeir yazan çoxdur.
Hətta yeni nəsil – gənc türkman şairlərinin şeirə mani yazmaqla
başladıqlarını söyləmək yerində olur»2.
Demək lazımdır ki, gənc şairi əsl və geniş poeziya aləminə
aparan yeganə yol «xoyrat və mani» yoludur. Bu yoldan yan keçib
poeziya aləminə gələn, demək olar ki, yoxdur. İndinin özündə
belə «Qardaşlıq» dərgisində, eləcə də son vaxtlara qədər çıxan
həftəlik «Yurd» qəzetində şairlərin xoyrat və maniləri yer alır.
Adlı-sanlı şairlər belə fəlsəfi və siyasi məzmunlu şeirlər yazır,
bununla fəxr edirlər. Maraqlıdır ki, Əta Tərzibaşı
Gülə naz;
Bülbül eylər gülə naz.
Girdim dost bağçasına
Ağlayan çox, gülən az. –
bayatısını dahi Füzuliyə aid edir3.
Əta Tərzibaşı Nəsimi, Füzuli, Xətai, Yunis Əmrə, Abdul Qadir
Marağayi və başqa klassik şairlərin də bayatı yazdıqlarını və
onların bu baxımdan da özlərindən sonra gələn bir çox şair və
el sənətkarlarına qüvvətli təsirindən söz açır4.
Hələ Nəsimidən də əvvəl yazıb-yaratmış Cəlaləddin Ruminin:
Keçginən oğlan, hey bizə gəlgil,
Dağdan en, dağdan hey, düzə gəlgil.
Ay bəgi sənsən, Gün bəgi sənsən
Biməzə gəlmə, baməzə gəlgil. –
şeir parçasının Əta Tərzibaşı Kərkük çevrəsində məşhur olan:
_________________
1
Osman Məzlum. Xoyratlar. Bağdad, 1975.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.14.
3
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.112.
4
Əta Tərzibaşı. Göstərilən əsər, s.78-81.
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Səhər olsun bizə gəl,
Qırmızı gey, gözə gəl.
Bir əlin dolu badə,
Bir əlində məzə gəl. –
dördlüyü ilə yaxınlığından da danışır. Kim bilir, bəlkə də, şairin
yuxarıda göstərdiyimiz unudulmaz şeir parçasının yaranmasına
bu gözəl bayatı təsir etmişdir. Unutmaq olmaz ki, dünyanın bütün
qüdrətli sənətkarlarının əbədi yaşamaq hüququ qazanmış elə bir
əsəri tapılmaz ki, qidasını xalq yaradıcılığının qaynar çeşməsindən
almasın.
M.C.Cəfərov təsadüfi yazmamışdır ki, istər klassik, istərsə
də müasir şeirimizin ən yaxşı nümunələrinin sənətkarlıq
baxımından hansı xəzinədən gəldiyini araşdırdıqda yenə gedib
müdrik xalq yaradıcılığı xəzinəsinə çıxırıq1.
Kərkük ellərində müasir şairlərin yara dı cı lığına da
xoyratların təsiri açıq-aydın görünməkdədir. Hətta cəsarətli
axtarışlar yolu ilə gedən şairlər belə, xoyratlara laqeyd və biganə
qalmamışlar; ondan Azərbaycanda olduğu kimi, faydalanmışlar.
Lakin yaşlı şairlər ictimai-siyasi məzmunlu xoyratlara üstünlük verdikləri halda, gənclər eşq-məhəbbəti tərənnüm edən
xoyratlara daha çox meyil edirlər. Demək lazımdır ki, ictimaisiyasi məzmunlu xoyratlar poetik baxımdan ədəbi nümunələr
səviyyəsinə yüksələ bilmiş, onların çoxu siyasi lirika adını
qazanmışdır.
İraq-türkman ellərində şairlərin ellikcə xoyrat və mani
yazdığını nəzərə alaraq Əta Tərzibaşı onları müəllifi məlum və
naməlum olması baxımından iki yerə bölür. Tədqiqatçı onların
«Anonim cinaslı xoyratlar», yəni müəllifi naməlum cinaslı
xoyratlar, «Çağdaş cinaslı xoyratlar», yəni müəllifi məlum müasir
cinaslı xoyratlar və eləcə də «Anonim cinassız manilər» və
_________________
1
«Azərbaycan» jurnalı, №11, 1955, s.145.
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«Çağdaş cinassız manilər» adı altında qruplaşdırmışdır. Əta bəy
qeyd edir ki, xoyrat və manilər arasında ən geniş yayılanları eşqməhəbbətlə bağlı olanlardır. Divan ədəbiyyatında olduğu kimi,
xoyrat və manilərdə də gözəlin boyu, gərdəni, köksü, qaşı, gözü, kirpiyi, üzü, beli, biləyi, yanağı, zülfü, dodağı və s. təşbih
və bənzətmələrlə vəsf olunur. Xoyrat və manilərdə gözəl aşağıdakı sözlərlə vəsf olunur: ağa, paşa, bəy, bəylərbəyi, pəri, sənəm,
ceyran, gül, açılmış nar gülü, könül quşu, qönçə ay, maral, qumru,
göyərçin, cəllad, dini tərsə, gözəllər xəzinədarı, gözəllər sultanı,
baba dövləti, ocaqda bir dənə.
Aşiq isə özünü miskin, məcnun, abdal, dərviş, qul, yetim,
xəstə, yoxsul, düşkün, əsas (gecə qarovulçusu), boynu buruq qaz,
bağbançı, bağgir, xidmətkar, bütpərəst və s. sözlərlə təqdim edir.
Gözlərini «bahar buludu»na bənzədir, könlünü «fənar», şüşə, kabab, illər xəstəsi, yetimlər əyləncəsi, miskinlər yurdu və s.
adlandırır.
Gözəlin əzaları xoyrat və manilərdə belə təsvir edilir:
Boy – çinar, səlb ağacı (sərv), dal (budaq), əlif (qamətli) və s.
Üz (hüsn və camal da beləcə) – Ay, Gün, gül, güzgü və s.
Göz – şahin, ceyran, xumar, qaneedən, cadugər və s.
Qaş – qələm, xəncər, cəllad, yay, kaman, mil və s.
Kirpik – ox, neştər, qiyamət qoparan və s.
Yanaq – alma, gül şərabı, lalə, lalə dağı, qaymaq və s.
Sinə – cənnət bağı, bostan, qar, nişan (hədəf), taxt və s.
Zülf – kəmənd, şahmar, üz hasarı, əcəm ipəyi, sünbül və s.
Məmə – turunc, narınc, şamama, şəftəli, cənnət narı və s.
Ağız – bal, gül, gül şərabı.
Dil – xurma, nabat şəkəri, badam içi və s.
Gözəlin qəmzə və baxışı: maxmur, can alan, eşq qırğısı, yerişi
də bəstə-asta qaz, yaltana-yaltana, yayxana-yayxana (sallanasallana) gedən kimi sözlərlə vəsf edilir1.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.83-84.
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Çəkinmədən demək olar ki, xoyrat və manilər canlı poetik
salnamə olmaq baxımından İraq-türkman folklorunu yaradıbyaşadanların dünəni, bu günü, sabahıdır. Xalqın əbədi arzusunu
ifadə edən lirik növün bu heyrətamiz inciləri bələkdən ömrünün
sonuna qədər İraq türkmanlarının həmdəmi olur. Şübhəsiz buna
görədir ki, vaxtilə Azərbaycanda olduğu kimi1, Kərkük ellərində
də hər münasibətdə, xüsusən də əyləncələrdə, toylarda, çöllərdə,
xırmanlarda, yollarda, bazarda mal satarkən, dini bayramlarda,
çayxanalarda, sini-zərf oyununda, yaslarda, uşağa layla çalarkən, sənət işlərini yerinə yetirərkən xoyrat və mani oxunur. Burada
görkəmli xoyrat ustaları yetişirlər. Əta Tərzibaşı göstərir ki, xoyrat çağıranlar tez-tez xoyrat mərəkələrində qarşılaşırlar. Belə
qarşılaşma «qənşərbəqənşər çağırma» və ya «qənşərin vermək»
adlanır2. Bu cür məclislərə çox vaxt çalğılı və içkili xoyrat
məclisləri deyirlər. Məclislər saatlarla, bəzən də axşamdan səhərə
kimi davam edir. «Qənşərbəqənşər çağırma» məclislərində çox
vaxt bir neçə xoyrat çağıran müğənni iştirak edir. Müğənnilərin
belə məclislərdə iştirak etməsi üçün bir neçə şərt vardır. Birinci
şərt odur ki, müğənni deyişmə üçün şərt olan Müxalif, Kürdü,
Bəşiri, Muçala, Yetimi, Yolçu, Nobatçı, Dəllihəsəni və s.
xoyrat üsullarını bilsin. İkinci şərt odur ki, külli miqdarda xoyrat bilsin ki, rəqibin çağırdığı xoyrata müqabil xoyrat oxuya bilsin
və tez məğlub olmasın. Elə xoyratlar seçə bilsin ki, təhqiranə
olmasın. Hətta namərd, alçaq, düşkün və s. sözlər işlənən
xoyratları oxumamağa çalışmalıdır ki, rəqib ondan da təhqiramiz
xoyrat seçməsin. Doğrudur, hərdən dava düşür, təhqiredici
xoyratlar çağırılır və hətta qarşısındakını tam susdurmaq üçün
bədahətən xoyratlar da deyirlər (Azərbaycanda qocaman aşıqlar
deyişərək bir-birini bağlamaq istəyəndə buna bənzər hadisələr
olmuşdur). Bununla belə, məclisin başlaması, gedişi və nəhayəti,
adətən, eyni olur. Məclisə toplaşanlar ondan mənəvi zövq alırlar.
_________________
1
Hacıbəyov Üzeyir. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Yazıçı», 1985, s.188.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.197.
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Məclis təqribən belə başlayır. Müğənnilərdən kimsə bu xoyratla
özünə rəqib axtarır:
Kabab yandı, köz istər,
Sürmə yandı, göz istər.
Göz gözə, gözüm gözə,
Usta durub söz istər.
Müğənnilərdən biri onun cavabını verir:
Kabab yandı, közün seç,
Sürmə yandı, gözün seç.
Göz gözə, gözüm gözə,
Ustan gəldi, özün seç.
Ara get-gedə qızışır. Xoyrat çağıranlar arasında pərtləşmə
– bir-birini bərkə-boşa salma dövrü yaxınlaşır. Bu vaxt məclisdə
iştirak edən başqa xoyrat çağıranlar hamısı birdən nəşəli bir bəstə
– mahnı oxumağa başlayırlar. Xeyli beləcə davam edir, ayrı-ayrı
müğənnilər qəlbə yatan bəstələr oxuyurlar. Sonra müğənnilərdən
biri əlini qulağının dibinə qoyub uca səslə:
Ağır-ağır;
Addım at ağır-ağır.
Bəstəydən gecə bitməz,
İgid ol xoyrat çağır. –
oxuyur və yenidən məclisin ahəngi dəyişir. Xoyratlaşma zamanı
əməl olunması zəruri olan bir şərt də vardır. Məna bir yana, gərək
cinaslar da bir-birinə uyğun gəlsin, məsələn:
Günahımı;
Bağışla günahımı.
Deyirlər gün tutulub,
Eşidib gün ahımı.
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Günahımnan;
Xudam, keç günahımnan.
Cigərdən bir ah çəksəm,
Tutular gün ahımnan.
Təəssüf ki, xoyrat və manilərin xalq arasında daha geniş
yayılmasına kömək edən bu adət yavaş-yavaş unudulmaqda və
əvəzində səhnə və ya radiodan xoyrat söyləmək adətinə
keçilməkdədir.
Kəsik bayatılarla – xoyratlarla belə deyişmə məclislərinin vaxtilə Azərbaycanda da geniş yayıldığından söz açmaq olar.
«Kəmmisralı (kəmhecalı – Q.P.) bayatı ənənəsi, bizcə, təkcə
bayatılarla deyişmə məclislərində uzun müddət yaşamışdır ki,
bundan da məqsəd öz qafiyəsini – mövzusunu rəqibinə xəbər verməkdən, deyəcəyi bağlama bayatıları hansı qafiyə, hansı cinas
üzərində quracağı barədə xəbərdarlıq etməkdən ibarət olmuşdur»1.
İraq-türkman folklorunun çələngi hesab olunan mani və
xoyratlar öz zənginliyi ilə seçilir. Bu, təsadüfi deyildir. Lirik növün
ən geniş yayılan bu janrı üzərində xalq can qoymuş, «bu əsərlərin
üzərində əsrlər boyunca müştərək olaraq bir el çalışmışdır.
Xalq kütləsinin bədii zövqünü oxşayan, təşbeh və məcazlarla
zəngin olan, nəsildən nəslə keçən, yaşayan, onu yaradan xalqı
əbədi yaşadan, xalq istedadının bu yığcam və müdrik nümunələri
elə sənət abidəsi, elə təfəkkür məhsuludur ki, zaman keçdikcə
dəyər-qiyməti daha da artacaq, «həssas qulaq onlarda qəlbimizə
munis olan çox şey duyacaq, həssas ürək bu nadir inciləri yaradan
xalqın dühasına dərin minnətdarlıq hissilə çırpınacaqdır»2.
Xoyrat və manilərin sənətkarlıq və üslub xüsusiyyətlərini,
dilinin səlisliyini, dərin mənasını dərk etdikcə onların əsl ilhamın,
yüksək bədii təfəkkürün məhsulu olduğunu duymaq asanlaşır...
_________________
1
Təhmasib M. Uzaq ellərin yaxın töhfələri haqqında. «Azərbaycan» jurnalı,
№2, 1969, s.201.
2
Kərkük bayatıları. Bakı, «Azərnəşr», 1968, s.24.
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Buradakı zəriflik, incəlik onu yaradanların nə qədər incə və zərif
zövqə, bəşəri hislərə, duyğulara malik olduğunu əyani şəkildə
göstərir.
Əta Tərzibaşı xoyrat və maniləri tədqiq edərkən maraqlı bir
məsələ ilə üzləşir. Vəzn, qafiyə, cinas baxımından xoyrata
oxşayan bir dördlüyü göstərir:
Ya qanı;
Ver muradım, ya qanı.
Dəryadan bir quş uçdu,
Nə əti var, nə qanı.
– və deyir: «Tapmacaya gəlincə bunu xalq ədəbiyyatının daha
çox folklor araşdırmalarının ümumi sahəsində mütaliə etmək
gərəkdir1.
İraqlı tədqiqatçı Süphi Saatçı isə doğru olaraq «Mənzum
tapmacaların bir qismi mani və xoyrat şəklində olurlar» desə də,
Əta Tərzibaşının yolu ilə gedərək bunların müəyyən bir janr –
«bayatı-tapmaca» janrını əmələ gətirdiyini görməmiş, onları adi
tapmacalar arasında vermişdir. Bununla belə tədqiqatçının bu
cür tapmacalarla əlaqədar dediyi: «Şeiriyyət güclü olan tapmacaların uzun illər hafizələrdə yaşaması da bundadır»2.
Təbiət və cəmiyyət hadisələrinin, real varlıqların və s. şairanə təsvirini əks etdirən, formaca bayatı və qıfılbəndlərə oxşayan,
lakin icra yeri və icra tərzinə, «üslubu, şeiriyyəti, ifadə etdiyi məcazi
mənasına» görə onlardan fərqlənən «bayatı-tapmaca»lar Azərbaycan folklorunda da lirik növün ayrıca janrı kimi tədqiq olunmamışdır.
Onlar gah tapmaca, gah bayatı, gah, cinaslı bayatılar, gah
bağlama bayatı, gah tapmaca bağlama, gah da qıfılbənd bayatı
adı altında verilmişlər. Həqiqətə yaxınlaşan professor Vaqif
Vəliyev olmuşdur. Folklorşünas alim –
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.91.
2
Süphi Saatçı. Kərkük cocuq folkloru. İstanbul, 1984, s. 57.
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Buz bağlar;
Qışda çaylar buz bağlar.
Aşıq bir hikmət görüb,
Od içində buz bağlar.
(Bişmiş südün qaymağı) –
«bayatı-tapmaca»ları misal gətirərək yazmışdır: «Bizə belə
gəlir ki, tapmacaları bağlama-bayatı adlandırmaq olmaz. Çünki
onların cavabı şeirlə, bayatı şəklində yoxdur»1.
Lakin bu zəhmətkeş alim də folklorşünaslığımızda «bayatıtapmaca» janrının olduğunu görməmişdir.
İraq-türkman ellərində «bayatı-tapmaca»lar qədərincədir.
Lələm elin aşına,
El toplaşar başına.
Əli yox, ayağı yox,
Gedər əkin başına.
(Su)
Gözəl mənnən nar istər,
Bağım yoxdu, bar istər.
Əkilməmiş bostannan,
Toxumsuz xiyar istər.
(Dombalan)
İctimai həyatın bütün sahələrini əhatə edən «bayatı-tapmaca»larda xalq düşüncə və mühakiməsini, ictimai varlığa münasibətini bədii şəkildə əks etdirən, dil səlisliyi, məna kəsəri ilə
seçilən forma axtarıb tapmağa çalışmış və beləliklə, şifahi xalq
ədəbiyyatının lirik növünün «bayatı-tapmaca» janrı meydana gəlmişdir. Bu, daha təkmil sənətə meyilin təbii nəticəsidir.
Xalq yaradıcılığı prosesində özünü göstərən, bir janrdan başqa
janrın meydana gəlməsinə qeyri xalqların folklorunda da
_________________
1
Vəliyev Vaqif. Qaynar söz çeşməsi. Bakı, «Yazıçı», 1981, s. 144.
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təsadüf edilməsi1, nağıllardan dastanların, bayatılardan layla,
oxşama, ağı-sazlamaq və s. janrların yaranması da deyilənlərə
dayaq olur.
Qoy oxucu və tədqiqatçılar təvazökarlıqdan kənar
saymasınlar, «Bayatı-tapmaca»ları folklorşünaslığımızda üzə
çıxararaq bir janr kimi biz tədqiq etmişik2.

_________________
1
Baskakov N.A. Türk dilləri (rusca). Moskva, 1960, s. 87.
2
Paşayev Qəzənfər. İraq-türkman folkloru. Bakı, «Yazıçı», 1992, s. 110114.
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III FƏSİL
XALQ HAVALARI
Əsrlərdən əsrlərə, nəsillərdən nəsillərə yadigar qalan, əmanət
olan, musiqi ilə xalq poeziyasının vəhdətindən yaranan, lirik
növün aparıcı janrlarından olan xalq havaları İraq-türkman
folklorunda xalqın mənəvi mədəniyyəti, həyat tərzi, məişəti,
keçmişi, bu günü və eləcə də xalq dilinin qorunub saxlanması,
zənginləşməsi, gözəlləşməsi yolunda əvəzsiz xəzinədir.
Onların tədqiqi bir yana, toplanıb yazılması da son vaxtlara
qədər arzuolunan səviyyədə deyildi. Doğrudur, indi bu sahədə
ürəkaçan işlər görülməyə başlanmışdır. Prof. Dr. Mahir Naqibin1,
prof. Dr. Süphi Saatçının2, Dr. Şəmsəddin Küzəçinin3, eləcə də
türk musiqişünası Salih Turanın4 əsərləri çap olunaraq oxucu və
tədqiqatçıların ixtiyarına verilmişdir. Bununla belə, deməliyəm
ki, İraq-türkman xalq havalarının toplanması, poetik mətnlərinin
tədqiqi və çapı görkəmli folklorşünas alim Əta Tərzibaşının adı
ilə bağlıdır. Onun «Kərkük havaları» kitabı mükəmməl tədqiqat
əsəridir. Bu dəyərli əsər İraqda (Bağdad, 1961, 168 səh.) və
Türkiyədə (İstanbul, 1980, 272 səh.) böyük tirajla çap olunmuşdur. Əta Tərzibaşı bu qiymətli kitabının giriş məqaləsində
Kərkük havalarını qırıq və ya qısa havalar və uzun havalar adı
altında qruplaşdırmışdır.
Tədqiqatçı qısa havalar sırasına bəstə (xalq türküsü), tənzilə
(dini türkü və şərqi), şərqi (marş və bənzəri); halay və oyun
_________________
1
Mahir Naqib. Kərkük xalq musiqisinin təsnif və təhlili. Ankara, 1991.
2
Süphi Saatçı. Kərkükdən dərlənən olay türküləri. İstanbul, 1993, 83 səh;
Kərkükün səsi. Əbdülvahid Küzəçioğlu. İstanbul, 2012, 100 səh.
3
Şəmsəddin Küzəçi. Kərkükün əfsanə səsi Əbdülvahid Küzəçi (notlar və
disklərlə). Ankara, 2012, 416 səh.
4
Salih Turhan. İraq-türkman havaları (notlar və disklərlə). Ankara, 2012,
696 səh.
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havalarını daxil etmişdir. Uzun havalar sırasına isə muğamlar,
xoyrat havaları, divan-urfa, qəzəl, aşıq havaları, Kərəm havası,
sazlamaq (ağılar), laylalar daxil edilmişdir.
Göründüyü kimi, yuxarıda göstərilənlərin hamısını xalq havası
kimi qəbul etmək doğru olmazdı. Bundan əlavə, Əta Tərzibaşının
toxunmadığı xalq mərasim nəğmələri də çoxdur. Lakin biz burada
yalnız ustadın tədqiq etdiyi xoyrat üsulları, eləcə də xalq
türküləri və onların poetik mətnlərini nəzərdən keçirəcəyik.
XOYRAT ÜSULLARI. Əta Tərzibaşı qeyd edir ki, xoyrat
üsulları xoyratlarla oxunduğuna görə xoyrat havaları və ya xoyrat
üsulu adı ilə tanınan, yüngül, sadə və yığcam olan, musiqi
ahənginə uyğun gələn, hamı tərəfindən sevilən, xalq arasında
geniş yayılan lirik janrdır.
Kərkük ellərində iyirmidən artıq xoyrat üsulu vardır: «Bəşiri»,
«Nobatçı», «Müxalif», «Muçala», «Yetimi», «Ömərqələ»,
«Malalla», «Şərifə», «Yolçu», «Əhməd dayı», «Kəsük», «Ağamağam», «Qarabağı» və ya «Qarabağlı», «Əydələ», «İskəndəri»,
«Bayat», «Kürdü», «Misgini», «Dəllihəsəni», «Mazan», «Matar»,
«Kəsük Matar», «Atıcı» və s.
Xalqın musiqi mədəniyyəti ilə sıx bağlı olan xoyrat havalarında bir və ya bir neçə xoyratdan və miyan adlanan əlavə söz, ifadə
və misralardan istifadə edilir. Miyanlar xoyratın əvvəlində,
ortasında və eləcə də axırında gələ bilər. Miyanlar xoyrat havasının nəğməsinə uyğun olaraq müəyyən tərzdə oxunurlar. Bundan əlavə hər xoyrat üsulunun özünə məxsus başda, ortada və
axırda gələn üç çeşid miyanı vardır. Çox zaman onlar vəznli
olurlar.
Xoyrat havalarının ən mahir ustalarından biri Əbdülvahid
Küzəçi oğlunun vala yazdırdığı xoyrat havaları arasında
xüsusilə seçilən üsullardan verdiyimiz poetik mətn nümunələri
yuxarıda deyilənləri daha da aydınlaşdırır. Dırnağa düşməyən
misralar xoyrat havasının mətni, dırnaqda verilən söz, ifadə və
misralar isə miyandır.
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«Bəşiri» xoyrat üsulu:
«Baba, bu gün» Oyan yeri:
Səhərdən oyan yeri.
«Dönüm, dininə dönüm»
«Hə bəs mən özüm»
«Ey, ey, ey, öz anam oğlu»
Yüz il sel gəlsə oymaz
«Vallah», bir gün qəm oyan yeri,
«Ey yar... ey yar əlindən»
«Aman, aman, aman, yar əlindən»
«Heç bilməm hara gedim».
«Ağam, ağam» xoyrat üsulu:
«Ağam, ağam, ağam, ağam»
Oyağam;
Yatmamışam oyağam.
Aləm şirin yuxuda
Mən eşqindən sayığam.
«Di gəl, ağam, di gəl paşam, di gəl».
«Mən özüm ziyləmirəm,
Dərd dərdə dəyər ziylər».
«Ağam ziylər, paşam ziylər,
Di gəl gözəlim».
Çağırdım çağlar oldu,
Didəm qan ağlar oldu.
Hansı yarın eşqinnən
Məskənim dağlar oldu.
«Di gəl, ağam, gəl,
Mən qəribəm, yol tanımam».
«Özün bəzən, özün düzən, özün gəl».
«Mənə zülm edən öz ağam oldu».
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Öz ağam:
Qəlbin saf et, gəz, ağam,
Məhəbbət ölüncədi,
Demə gözdən uzağam.
Maraqlıdır ki, miyanlar bəzən hər misranın əvvəlində, bəzən isə eyni bayatıda, gah misranın ortasında və ya axırında da
gələ bilər.
Aşağıdakı parçalar dediyimizə əyani misaldır.
«Əydələ» üsulu:
«Gözüm»
«Gənə» bağçayam, baram sənə,
«Mina boylum», heyvayam, naram sənə.
«Evi yanmış», könlün fikir etməsin,
«Öz ağam oğlu», ölüncə yaram sənə.
«Hə neynim, gənə evi xarab» və s.
Göründüyü kimi, miyanlar xoyratın hər bir misrasından əvvəl
işlənmişdir.
«Matar» üsulu:
Bağlamadı, «bağlamadı, qurban»,
Yaramı bağlamadı.
«Dədə mənə», yar məni yaraladı, «hey havar»,
Bir dönüb bağlamadı.
«Oy... oy... oy... oy neynim».
«Billah mənə», hər kəsçin yaş tökən yar
Mənimçin ağlamadı.
«Yara yar», «ay yar», «ay, yar, ay»,
«Yar əlindən hara gedim».
Bu parçada isə miyan misranın həm əvvəlində, həm
ortasında, həm də axırında özünü göstərir.
Başda keçən miyanlar ən çox «Kürdü», «Dəllihəsəni» və
«Malalla» üsullarında «A...x», «Kəsük» üsulunda «Da...d»,
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«Müxalif», «Yetimi», «Bəşiri» və «Matar» üsullarında «Baba,
bu gün», «Dədə, bu gün», «Şərifə» üsulunda «Dədəm, dədəm,
dədəm», «Yolçu» üsulunda «Ağam, ağam, ağam», «Muçala»da
«Zalım, zalım», «Nobatçı»da «Ulan, ulan, ulan», «Ömərqələ»də
«A belə gənə» və «La billa neynim» işlənir.
Bəzi üsullarda isə xoyrat miyansız, yəni elə belə xoyratın
sözləri ilə başlayır.
Ortada isə «Kürdü» üsulunda «Qadan mən alım», «Fədan mən
olum»; «İskəndəri» üsulunda «Ay, ay dədəm oğlu», «Mina boylum», «Evi yanmış»; «Bəşiri»də «Gözlərim», «Mənim ağam»,
«Özünnən bixəbər», «Yeri dininə dönüm», «Dönüm, dininə
dönüm», «Bəs mən özüm», «Muçala»da «Mina boylum, sənəm
gözlüm», «Müxalif»də «Gözlərim ağam, gözlərim paşam»,
«Mina boylum», «Dəllihəsəni»də «Da...d, ey da...d, ey kafir, ey»,
«Yeri dədə, yeri, yıxılsın öz baban evi», «Kəsük»də «Yuvan
dağılsın» kimi söz, ifadə və cümlələr işlənir.
Əta bəy göstərir ki, bəzi görkəmli xoyrat çağıranlar yuxarıda
göstərilən sözləri miyan saymamışlar. Onlara görə əsl miyan xoyratın sonunda gələn nəğməli sözlərdir ki, xoyrat üsulu onunla bitir1.
Burada maraqlı bir məsələ də üzə çıxır. Məlumdur ki,
xoyratların birinci misrası üç-beş hecadan ibarət olur. Əta
Tərzibaşı buna öz münasibətini belə bildirmişdir:
«...boşluqlar isə xoryatın nəğməylə söyləniş əsnasında «baba, bu gün», «ağam-ağam», «dədəm-dədəm», «gözüm» və başqa
bir taqım basmaqəlib sözlərlə doldurulmaqdadır»2.
İraq-türkman folklorunda miyan adlanan belə sözlərə
Azərbaycanda lirik xalq mahnılarında təsadüf edildiyi halda,
Kərkük ellərində xoyrat havalarında işlənir, lirik xalq havalarında
isə əsasən bütöv misralar təşkil edən döndərmələr (nəqəratlar)
yer alır3.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s. 162
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s. 115.
3
Kərkük folkloru antologiyası (tərtibçi Q.Paşayev). Bakı, «Azərnəşr», 1987,
s. 257-296.
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Xoyrat havalarının sonunda gələn miyanlar lap çoxdur. Onlardan Əta Tərzibaşı aşağıdakıları göstərmişdir:
«Bəşiri»:
«Ey yar, ey yar, ey yar, ey yar,
Gözün şirindi neynim».
«Muçala»:
«Ax mən, yox sən,
Ölürəm bu gündə mən».
«Yetimi»:
«Yengi canbaz olubsan,
Dədənin evi xarab».
Yıxma dədəm evini,
Dədənin evi xarab.
Dədəm, nedim, ömrüm, nedim
Uçubdu könlüm quşu.
Neynən könlüm şad edim?
Cümlə canım xarabdı,
Dərmana kimə gedim?
«Matarı»:
Gəhdə bir, həftədə bir
Gözündən öpsəm nə var.
İldə qurban bir olar
Hər gün qurbanın olsam, nə var.
«Atıcı»:
Güvənmə budağa, bülbül,
Yel gələr yuvan yıxar.
Görsən nə bərbad eylər,
Eylər gözün, eylər.
«Nobatçı»:
Hə dedin bağımnan gül dərmək olmaz,
Çamur başına, bülbül,
Mən bağından gül dərdim.
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«Malalla» və «Yolçu»:
Di gəl, ağam, di gəl, paşam,
Di gəl, öz bəyim, ağam oğlu.
«Qızıl»:
Mən özüm, özüm, özüm
Dağı əridər sözüm.
Od sənnən, odun mənnən
Yandırım özüm, özüm.
«Dəllihəsəni»:
Bağbanım olsun bülbül.
«Malalla»:
Gəl getmə yad bağına.
«Müxalif»:
Hə, dolan, bizim bağa gəl.
«Şərifə»:
Aman əlindən, cavan əlindən.
«Müxalif»:
Aman... aman... aman.
Ağam, Ağam:
Aman, aman əlindən.
«Müxalif» və başqaları:
Heç bilməm hara gedim.
Mən özüm ziyləmirəm
Dərd dərdə dəyər ziylər.
Qoy ölsün əcələ borclu canım
Qurtulsun vah demədən.
Di gəl o bəlalı başına dönüm,
Di gəl, ağam, ey yar, yar, yar...
Di gəl, heyran olum,
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O boya dönüm.
Hə dedin səninəm, sənin
Qoynunda bu yad nədi?
Hə dedin bəy mənəm, adil mənəm
Köyündə bu dad nədi?
Hə dedin «malım, mülküm, əmlakım»
Heç demədin ölüm var.
Mən sənə bəyim deyərəm
Bəyim daim bəy olar.
Aman, aman, aman, aman,
Qoy dolaşım bir zaman.
Ağa, neynim, paşa, neynim
A belə neynim.
«Kürdü»:
Bax bu mürvətsiz yara,
Al geyib nə sallanır.
Nə bəzənir, nə düzənir,
Mənə deyir gəl getmə.
Bu gündə qal,
Bu dəmdə qal,
Di gəl ağam, di gəl paşam,
Mən qəribəm yol tanımam.
Özün bəzən, özün düzən, özün gəl,
Mənə zülm edən öz ağam oldu.
Göründüyü kimi, hər hansı bir miyanın istənilən üsulda oxunması çox vaxt xoyrat çağıranın arzusundan asılı isə, bəzi miyanlar müəyyən xoyrat üsullarına mənsub olub, yalnız o üsulla oxunur.
Demək lazımdır ki, əski xoyrat çağıranlar «Kürdü» xoyrat
üsulunu xoyrat havası deyil, təcnis sayırlar1.
İraq türkmanlarında xoyrat üsullarının hər birinin müəyyən
bəstələri var ki, üsulun sonunda oxunur. Hər maninin kəsb etdiyi
_________________
1
Әta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s.34.
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mənasına uyğun nəqəratı – döndərməsi olur. Bəstələrdə döndərmə (nəqərat) xoyrat tərzinin əksinə olaraq, xor tərəfindən yerinə yetirilir. Mani-dördlük isə solo halında tək bir şəxs tərəfindən
– bəstə deyən oxucu tərəfindən söylənir. Döndərmə, yuxarıda
göstərdiyimiz kimi, bu qrup tərəfindən təkrarlanır. «Bu xal nə
xaldı, gözəl, nə xaldı, yanaqda dögdürübsən. Canım, nə xaldı,
gözüm, nə xaldı, aləmi yandırıbsan» bəstəsində olduğu kimi. Bu
döndərmə hər dördlükdən sonra təkrarlanır. Məsələn:
Evlərində xalı var,
Dodağında balı var.
Mən öz yarım tanıram
Yanağında xalı var.
Sonra isə xorla yenidən döndərmə oxunur. Azərbaycanda da
bir çox xalq mahnılarında bayatı mahnının əsasını təşkil edir. Hər
bayatıdan sonra döndərmə təkrar olunur. Məs.:
Bu dağda maral gəzər
Telini darar gəzər –
və s. oxunur və bayatı bitən kimi döndərməyə keçilir:
Dağlarda çiçək, ay Güləbatın,
Hamıdan göyçək, ay Güləbatın,
Doldur ver içək, ay Güləbatın –
gəlir və mahnının ritmi dəyişir, rəngarənglik yaranır,
dinləyicinin qəlbini oxşayır.
Xalq havaları və onların döndərmələrinin hansı məqamda,
necə işlənməsi və s. barədə Əta Tərzibaşı «Xalq türküləri» bölməsində ətraflı danışır. Burada isə onu demək yerində olardı ki, xoyrat üsullarını və eləcə də xalq türkülərini oxuyarkən müğənniləri:
zurna, zurnapa, meytər (davul), dümbələk, qaşuq, çarpara, dəf,
zilli dəf, zil, dumbulbas, ney, bəlul, saz, santur, ud, kaman və s.
kimi xalq musiqi alətləri ilə müşayiət edirlər.
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XALQ TÜRKÜLƏRİ
Əta Tərzibaşının 1953-cü ildə çap etdirdiyi «Şərqi və
türkülər» ilk kitabı idi. Elə Kərkük türkülərini tədqiq edən ilk
araşdırıcı da Əta Tərzibaşıdır. Yazmağı yaşamaq sayan (Mahir
Naqib), həyatını Kərkük ədəbiyyatına, folkloruna və folklorşünaslıq elminə həsr edən bu qüdrətli sənətkar qeyd edir ki, Kərkük xalq mahnıları da xoyrat havaları kimi şifahi xalq ədəbiyyatının həm musiqi, həm də ədəbi janr olmaq baxımından, bədiiestetik gücünə və tez qavranılmasına görə çox geniş yayılmış
lirik növüdür. Xalq mahnıları son dərəcə rəngarəng və ürək
oxşayandır. Bəziləri oynaq, şux, digərləri melodik və axıcıdırlar.
Xalqın ümid və arzularını, keçmişini, bu gününü, məhəbbətini,
yaşamaq eşqi və adət-ənənələrini orijinal surətdə əks etdirən,
kütlələrin ideya-estetik tərbiyəsində əvəzsiz rol oynayan xalq
mahnıları Azərbaycanda olduğu kimi, Kərkük çevrəsində də geniş
yayılmışdır. Xalq arasında «bəstə», «mahnı», «xalq türküsü» kimi
tanınan havaların həm sözü, həm də havası xalqa mənsubdur.
Odur ki, xalq mahnılarının və bəstələrin əksəriyyətinin mətninin
bayatılardan ibarət olması təəccüb doğurmur.
Demək olar ki, bayatıların mayası musiqidən yoğrulmuşdur.
Xalq mahnıları ilə məşğul olan tədqiqatçılar bunun Azərbaycanda
da belə olduğunu qeyd edirlər: «Xalq mahnı mətnlərinin əksəriyyəti bayatılardan ibarətdir. Bu da təbiidir. Musiqi ahənginə
uyğun gəldiyindən və onun yığcamlığı musiqiyə daha münasib
olduğundan xalq öz mahnılarındakı mətnin, demək olar ki,
əksəriyyətini bayatılardan almış və ya yaratdığı hər bir yeni mətndə bayatı formasına əsaslanmışdır»1.
Bizcə, «mani» dedikdə göz önünə həm bayatı, həm də mahnının gəlməsi də bununla əlaqədardır. XVIII əsrin ortalarında
_________________
1
İsazadə Ә., Məmmədov N. Azərbaycan xalq mahnıları və oyun ha‐
vaları. Bakı, «Elm», 1984, s. 6.
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yaşayan, Kərkük dolaylarında böyük Füzulinin davamçılarından
olan Şeyx oğlunun:
«Lam» – ləbində limim var,
Sən yox de, mən deyim var.
Mütrib qanun üzrə gəl,
Həm mani, həm neyim var –
dördlüyündə də, Əta Tərzibaşının göstərdiyi kimi, indinin
özündə belə xalq arasında ağızlarda gəzən:
Mahnı mahnını açar,
Mahnı bilməyən qaçar.
Mahnı bir belə şeydi
Qərib yerdə dərd açar.
Mani maniyə tuşdu,
Mani bilməyən heşdi.
Mani bir belə şeydi
Qəriblikdə yoldaşdı –
manilərində də, hər şeydən əvvəl, diqqəti cəlb edən bu
cəhətdir1.
Eyni motivə Azərbaycan bayatılarında da rast gəlirik:
Mahnı mahnının başı,
Mahnı bilməyən naşı.
Mahnı bilmək yaxşıdı,
(Və ya: Gəl bura mahnı deyək)
Qərib yerin yoldaşı.
Həm Azərbaycanda, həm də İraq-türkman folklorunda şifahi poeziya janrının bayatı forması xalq mahnı yaradıcılığında müstəsna rol oynamış və bu funksiyanı indi də yerinə yetirməkdədir.
_________________
1
Әta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s. 57,
548.
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Mətni bayatı olan mahnılardan başqa, səkkiz, on bir, on üç,
on dörd və s. hecalı, poetik fikir, intonasiya və bölgü baxımından
müəyyən simmetriya daxilində olan, bir-birindən fərqlənən bir
çox şeir şəkillərinə də təsadüf edilir ki, mahnılarda ürək
oxşayan, məftunedici bir rəngarənglik yaradır. Bundan əlavə,
M.İsmayılovun göstərdiyi kimi, xalq musiqisi əsas etibarilə birsəsli olduğuna, yəni bir nəfər tərəfindən ifa edildiyinə görə melodiyası çox ifadəli və təsirlidir1.
Lirik mahnıların ən çox özünü göstərəni məhəbbət
mahnılarıdır. Onlar məzmunca yumorlu, şən və qəmli olurlar.
Yumorlu mahnılar, Azərbaycan xalq mahnılarında olduğu kimi,
gənc oğlan və qızın deyişməsindən ibarət olur. «Hacı Fərəcin
qızı, boyun görməli», «Oğlan yaylığın hanı», «Ay havar
dəgirmançı» və s. belə mahnılardandır.
Şən əhvali-ruhiyyəli və ehtiraslı melodiyası olan mahnılarda
oğlanla qızın zərif sevgi hislərinin həyata keçməsi, vüsala çatmaq
üzrə olması göstərilir, bir-birinə olan saf duyğuları tərənnüm edilir.
Bəzi sevgi lövhələri təbiət mənzərələri fonunda verilir. Belə
hallarda sevgi təbiət obrazları vasitəsilə tərənnüm edilir.
Sevgililər bir-birini ceyrana, gülə, bülbülə, ahuya və s. bənzədirlər, sevgili qızın zahiri gözəlliyi – qaşı, gözü, dişləri, dodaqları, yanaqları, qədd-qaməti, baxışı, saçları, yerişi, danışığı və
s. tərif olunur. Və əksinə, məhəbbəti daşa dəyən, ümidləri puça
çıxan gəncin qəm, qüssə, kədərini göstərən mahnılar «ah», «vay»
və s. nidalarla səciyyələnir2.
Onu da demək lazımdır ki, mahnı mətnlərində rast gəlinən
«ah», «vay», «ay baba», «aman», «ölləm», «öz ağam», «ay nənəm», «mina boylum, evi yanmış» və s. kimi əlavə sözlərin
işlədilməsinin mahnıların daxili intizamında böyük əhəmiyyəti
_________________
1
İsmayılov M.S. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. Bakı, «İşıq»,
1984, s. 26.
2
Kərkük folkloru antologiyası (tərtib edən Q.Paşayev). Bakı,
«Azərnəşr», 1987, s. 251, 294.
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olmaqla bərabər, mahnının ortasında və yaxud sonunda tamamlayıcı səciyyə daşıyır.
Mahnıdan asılı olaraq misralardakı sözlərdən biri təkrar oluna
bilər. Bu zaman həmin sözlərin əvvəlinə «ah yaman», «vah şirin»,
«vah gözəl» və s. sözlər artırmaqla yeni misra meydana çıxır.
Bəzən yaranan misra ortada olur, məsələn:
Evlərində şəkərdən bir xalı var,
Şəkərlənmiş dodağında balı var.
Ay yaman, balı var, vah, şirin balı var,
Hər kəsin də münasib bir yarı var.
Bəzən təkrar vasitəsilə yaranan misra axırda olur. Məsələn:
Evlərinin önü arpa,
Arpa biçir qırpa-qırpa,
İki bacı, biri körpə,
Nə şirin köyün gözəli,
Ah nə yaman, köyün gözəli.
Bəzi mətni bayatı olan mahnılarda hər misranın birinci sözü
təkrar olunmaqla qoşma formada mahnı yaranır. Məsələn:
Gecələr... gecələr zar ağlaram mən,
Heç bilməz... heç bilməz yar, ağlaram mən.
Şahsənəm, Şahsənəm bağ-bağçasında,
Çaldı bir, çaldı bir mar, ağlaram mən.
Elə mahnılar da vardır ki, döndərmələrində bir neçə söz
işlədilir. Bu halda həmin sözlər müstəqil nəqərata çevrilir.
Məsələn:
Boyun boylardan kölə, ağam Süleyman,
Bənzisən qönçə gülə, mən sənə qurban,
Yıxıbsan babam evin, ağam Süleyman,
Üzümə gülə-gülə, doldur ver fincan.
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Döndərmə:
Ağam Süleyman, paşam Süleyman,
Evləri köprü başında, boyuva qurban.
Göründüyü kimi, Kərkük ellərində mahnılar döndərmə – yəni
nəqəratla oxunur. Bu, mahnını daha da oynaq edir. Mahnını tək
bir şəxs oxuduğu halda, döndərməni xorla oxuyurlar. Adətən,
hər beytdən sonra oxunan döndərmə başqa məqamlarda da özünü
göstərə bilər.
Mətni bayatı olan bəzi mahnıların hər misrasından sonra dörd
misralıq döndərmənin bir misrası oxunur. Məsələn:
Səhərdən oyat məni – Sən söylə bağa gəlirəm,
Sinəvə dayat məni – Boyun görməğə gəlirəm.
Səhər yuxusu şirindi – Sən söylə bağa gəlirəm,
Öpüşdən oyat məni – Səhər yatmağa gəlirəm.
Bəzən də mahnı mətninin hər misrasından sonra döndərmənin
1-ci misrasının yarısı gəlir, beyt bitəndən sonra bütöv oxunur:
Ay çıxdı, batar indi – Ay dolanaydı,
Yar oxun atar indi – Gün dolanaydı.
Leyli xəstə düşübdü – Ay dolanaydı,
Məcnun can satar indi – Gün dolanaydı.
Ay dolanaydı, Gün dolanaydı,
Yarın tək-tək yerişi məndə olaydı.
Mətni bayatı olan mahnıların bəzisində hər misradan sonra
iki misralıq döndərmənin bir misrası təkrar olunur, bayatı
bitdikdən sonra döndərmənin yalnız ikinci misrası təkrar
olunur. Məsələn:
Qara çadır xaraldan –
Ölləm, ölləm, mən ölləm necə,
Boyun seçdim maraldan –
Başuva dolannam mən bu gecə.
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Nə dərdim var, nə bəlam –
Ölləm, ölləm, mən ölləm necə,
Sənsən məni saraldan –
Başuva dolannam mən bu gecə,
Başuva dolannam bu gecə, yar, bu gecə.
Mətni bayatı olan mahnılardan başqa yerdə qalan mahnıların
hər bəndi, əsasən, üç misradan ibarət olur. Döndərmə isə mütləq iki və ya dörd misralı olur. Əta Tərzibaşının göstərdiyi kimi,
belə mahnıların hər misrasında hecaların sayı, adətən, səkkiz,
on bir, on üç və ya on dörd olur. İki misralı döndərməsi olan mahnılara daha çox rast gəlinir. Döndərmədə hecaların sayı fərqlənir. Hər misrası səkkiz hecadan ibarət olan mahnıya nümunə:
Evlərinin önü yonca,
Yonca qalxıb dam boyunca.
Boyu uzun, beli incə
Döndərmə:
Ninnə yavrum, ninnə –
Əsmər yavrum, ninnə.
Hər misrası on bir hecalı olan mahnıya nümunə:
Qalanın dibində üç ağac incir,
Əlimdə biləkcə, qolumda zincir.
Zinciri boş bağla hər yanım incir,
Atma bu daşları mən yaralıyam,
El-aləm al geyib mən qaralıyam.
Az da olsa hər misrası on üç hecadan ibarət mahnılara da
təsadüf edilir. Belə mahnılarda döndərmə olmur. Məsələn:
Mənim əlvan güllərim var, görməyə gəlin,
Gözəllərə mən sataram, almağa gəlin.
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Bəzi mahnılarda isə mahnının mətni bir şəkildə, döndərmə
isə başqa şəkildə olur. Məsələn:
Rəhm eylə mənə, yarı əlimdən əcəl aldı,
Cananım ilə vəslətimiz məhşərə qaldı,
Yarın firqəti yaxdı, məni dərdlərə saldı.
Döndərmə:
Yazıq-yazıq kölgədən düşdüm günə,
Yazıq-yazıq qocaldım gündən-günə.
Göründüyü kimi, mətnin hər misrası on dörd hecalı, döndərmə isə on bir hecalıdır.
Azərbaycan xalq mahnılarında da istər əsas misralarda, istərsə
də nəqərat misralarında müxtəlif şeir şəkillərindən və heca bölgüsündən istifadə edilir.
Elə mahnılar da var ki, döndərmə hər beytin ikinci və dördüncü misrasının təkrarı ilə yaranır:
Əndim yarın bağçasına, güldən keçilməz,
Suları savuqdı, baba, bir diş içilməz.
Sudan keçdim gəldim, baba, yardan keçilməz.
Acıdı eşqin şərabı, susuz içilməz,
Suları savuğdı, baba, bir diş içilməz.
Onu da demək lazımdır ki, mahnılarla dön dərmələr
məzmunca bir-birini tamamlayır. Bu ən çox da hər misrası səkkiz
hecadan ibarət olan mahnı və döndərmələrə aiddir:
Fələk açdı dalda yara,
Kimsəm yoxdu yaram sara.
Xəbər verin nazlı yara,
Dərdim çoxdu, dərmanım yox.
Döndərmə:
Mən ölürsəm qürbət eldə,
Ağlayacaq bir kimsəm yox.
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Aman-aman, halım yaman,
Heç gülərmi dərdli olan?
İraq-türkman xalq mahnıları ilə bağlı maraqlı bir cəhət də
özünü göstərir. Bayatıya heç vaxt başqa şeir formasının döndərməsi kimi təsadüf edilmir. Ancaq bütün başqa şeir formaları
bayatının döndərməsi kimi çıxış edə bilir. Bayatı isə yalnız mətni
bayatı olan mahnının döndərməsi kimi özünü göstərir. Məsələn:
Evlərində süsəni,
Barışdırın küsəni.
Göz açdım, səni gördüm,
Mən istəməm kimsəni.
Döndərmə:
Pəncərədən daş gələr,
Xumar gözdən yaş gələr,
Səni mənə versələr,
Allaha da xoş gələr.
Göründüyü kimi, İraq-türkman xalq havalarında diqqəti cəlb
edən cəhətlər çoxdur. Biz hələ onu demirik ki, İraq-türkman xalq
mahnılarının musiqişünaslarımız tərəfindən tədqiqi bir çox oxşar
və fərqli cəhətləri üzə çıxarmaqla, bəzi mahnılarımızın da mətnlərinin dəqiqləşməsinə kömək edərdi. Kərkük və ətraf yerlərdə
Azərbaycan xalq mahnısı kimi tanınan bir çox mahnılar var ki,
xalqın yaddaşında olduğu kimi qalıb.
Azərbaycanda «Xumar oldum», İraq-türkman folklorunda
isə «Yar bizə qonaq gələcək» kimi tanınan mahnı mətninə diqqət
yetirsək, dediklərimiz aydınlaşar.
Getdim gördüm bağda yatıb,
Ceyran, mənə bax, bax!
Maral mənə bax, bax!
Ay qız, mənə bax, bax!
87

Гязянфяр Пашайев

Qara tellər gülə batıb
Gözəl, mənə bax, bax!1
İraq-türkman ellərində bu mahnının döndərməsi aşağıdakı
kimi olur:
Döndərmə:
Yar bizə qonaq gələcək,
Bilmirəm nə vaxt gələcək,
Söz verib sabah gələcək.
Sonra isə mahnı mətni belə davam edir:
Getdim gördüm bağda yatır,
Ay qız, mənə bax, bax!
Siyah zülfü gülə batır,
Ceyran, mənə bax, bax!
Məni görüb qaş-göz atır,
Maral, mənə bax, bax!
Son misra:
Getdim gördüm bulaxdadı,
Əl-üzünü yumaxdadı. – və s.
Göründüyü kimi, mahnının mətnindən Azərbaycan variantında bir misra düşmüşdür. Üçlüyün o biri misralarında da beləcə.
Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevin 1927-ci ildə buraxdıqları
və sonralar təkrar nəşr olunan «Azərbaycan el nəğmələri» kitabında da bu mahnının hər bəndi İraq-türkman musiqi folklorunda olduğu kimi üç misradan ibarətdir2.
Bu mahnını Azərbaycan bəstəkarı Səid Rüstəmov da Kərkük
və ətraf yerlərdə olduğu kimi «Yar bizə qonaq gələcək» adı ilə
vermişdir.
_________________
1
Azərbaycan xalq mahnı və təsnifləri. Bakı, «İşıq», 1985, s. 88.
2
Hacıbəyov Üzeyir, Maqomayev Müslüm. Azərbaycan el nəğmələri. 2-ci
nəşri, Bakı, 1985, s. 58.
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Onu da deyək ki, İraq türkmanlarında da, Azərbaycanda da
eyni olan bir çox mahnılar vardır. Döndərməsi və ya bir-iki bəndi
eyni olanlar da çoxdur. Bu mahnılardan: «O yana döndər məni»,
«Yar bizə qonaq gələcək», «Pəri», «Ay qara xal yar», «Ay qız
heyranın ollam», «Niyə gəlməz oldu», «Dam üstədir damımız»,
«Qalanın dibində bir daş olaydım», «Nərgizi dəstə bağladım»,
«Kətan köynək dizdən yar», «Evlərinin önü yonca», «Bu gələn
yar olaydı», «Yeri, yeri, yeri küsmüşəm sənnən», «Bu xal nə
xaldı», «Gözəllərdən üç gözəl var sevməli», «Samovar almışam
silənim yoxdur» və başqalarını göstərmək olar.1 Bu, təbiidir. Bu
baxımdan Əta Tərzibaşının fikri maraq doğurur: «Əskidən bəri
azərilərlə dolu olan Təbriz, Marağa, Qarabağ və daha başqa şəhər
və səmtlərdə musiqi həyatı yüksək bir səviyyəyə alınmışdır. O
zaman İraq türkləri ilə bu ölkələrdə yaşayan türklər arasında dil,
ədəbiyyat və musiqi baxımından bulunan yaxın bağlılıq
qolaylıqla düşünülə bilər. Bu bağlılıq azərilərlə İraqda yaşayan
türkmanlar arasında bir dərəcəyə dəgin qüvvətli bir qaynaşma
hasilə gətirmişdi. Bununla bərabər, türkmanlar kəndi şivə və
musiqilərini az-çox olduğu kimi qoruya bilmişlərdir. Bununla
bərabər, bir qisim havaların dəyişikliklə bir-birindən alındığını,
böyləcə saysız türkülərin meydana gəldigini düşünmək qabildir»2.
Bu baxımdan, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, İraq-türkman
tədqiqatçısı Mahir Naqibin gəldiyi nəticə də maraq doğurur:
«Sinirlərin (sərhəd) bir-birindən uzaqlığı Kərkük türk xalq
musiqisi ilə Azərbaycan türk musiqisi arasındakı kök bərabərliyini
yox edəməmişdir»3.
Yeri gəlmişkən, deyək ki, İraq-türkman xalq mahnıları İran,
Türkiyə və Azərbaycanda da sevilə-sevilə oxunur və mahnı
yaradıcılığına öz müsbət təsirini göstərir.
_________________
1
Hacıbəyov Ü., Maqomayev M. Azərbaycan el nəğmələri. 2-ci nəşri, Bakı,
1985, s. 63; Əta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s. 80.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s.8-9.
3
Mahir Naqib. Kərkük xalq musiqisinin təsnif və təhlili. Ankara, 1991,
s. 11.
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Azərbaycanda İraq-türkman mahnılarına, eləcə də İraqtürkman folklorunun başqa janrlarına açıq doğmalıq münasibəti
özünü göstərir. Bu, təbiidir. Öz doğmasını sevməmək mümkün
deyil. Azərbaycanda bəstəkarlar İraq-türkman xoyratlarına
musiqi bəstələyir, müğənnilər onları və İraq-türkman mahnılarını
böyük məhəbbətlə oxuyurlar: «Bayatılar», «Evlərinin önü
yonca», «Xalidə», «O yana döndər məni», «Kətan köynək dizdən
yar», «Altun üzük, yaşıl qaş», «Mənim ipək yaylığım var, almağa
gəlin» və s. Azərbaycan radio və televiziyasında tez-tez səslənir.
Kərkük dolaylarında da Azərbaycan mahnıları oxunur.
Şairlərimizin sözlərinə musiqi bəstələyib oxuyur və kitablara daxil
edirlər. Məsələn: Əbdülvahid Küzəçioğlu Səməd Vurğunun
«Gülə-gülə» və Rəsul Rzanın «Beşik nəğməsi» şeirinə musiqi
bəstələyib kitabına daxil etmişdir1.
Kərküklü müğənni Siddiq Bəndə Qafur isə azərbaycanlı şair
Əhməd Cavadın «Çırpınırdı Qara dəniz» şeirinə bəstələnmiş
mahnını ümumi bir münasibətdə oxuduğuna görə başı bəlalar
çəkmişdir2.
İraqlı tədqiqatçıların «Bu gələn yar olaydı», «Samovar
almışam silənim yoxdur», «Layla balam, a layla», «Ay qız, mənə
bax, bax», «Vəfasız», «Bu xal nə xaldı», «Qarabağı», «Altun
üzük, yaşıl qaş» və s. Azərbaycan mahnıları olduğunu qeyd
etməsi1 bu sahədə də müştərək olduğumuza dəlalət edir.
Xalqın milli xarakterini, sevinc və kədərini, ən gizli hislərini
özündə əks etdirən İraq-türkman xalq mahnıları sonsuz rəngləri,
çalarları olan bir aləmdir. Bu aləmin ən müqtədir tədqiqatçısı
qocaman folklorşünas alim Əta Tərzibaşıdır – desək həqiqətdən
uzaq olmaz.
_________________
1
Küzəçioğlunun xoyrat və bəstələri. Kərkük, 1966, s. 47, 52.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s. 264.
3
Əta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s. 80; Mahir Naqib.
Kərkük xalq musiqisinin təsnif və təhlili. Ankara, 1991, s. 11.
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IV FƏSİL
AŞIQLAR, AŞIQ HAVALARI
VƏ DASTANLAR
Azərbaycan folklor xəzinəsində aşıq havaları mühüm yer
tutduğu halda, İraq-türkman folklorunda aşıq yaradıcılığına az
rast gəlinir. Bu janr İraq-türkman folklorunda o qədər də geniş
yayılmamışdır. Bunun iki səbəbi ola bilər.
Bizcə, bunun birinci səbəbini Səfəvilər hakimiyyətindən sonra
qismən Şah Abbas dövründə, yəni 1638-ci ildə bütövlükdə
Bağdad vilayətinin və eləcə də azərbaycanlılar yaşayan Kərkük
dolaylarının Osmanlıların təsiri altına düşməsində axtarmaq
lazımdır. Bu, Azərbaycanda aşıq sənətinin, o cümlədən də dastan
yaradıcılığının inkişaf etməyə başladığı vaxta təsadüf edir ki, o
vaxt artıq İraq-türkman folkloru onun təsir dairəsindən kənarda
qalmışdı. Lakin bu, o demək deyildir ki, aşıq havaları və eləcə
də dastanlar İraq-türkman folklorunda, ümumiyyətlə, yox
dərəcəsindədir. Folklorşünas Əta Tərzibaşı «Kərkük havaları»
kitabında aşıq havalarından söz açır: «Aşıqlar əskidən şəhərdən
şəhərə gəzərək saz çalar, söz və nəğməsi özünün olan havalar
oxuyardı. İndi Kərkükdə aşıq yoxdur. Əvvəllər vardı... İndi
Kərkükə bağlı bəzi köy və qəsəbələrdə nadir olaraq təsadüf
edilməkdədir»1.
Doğrudur, folklorşünas Əta Tərzibaşı bu sahədə xidmətləri
olan kərküklü qocaman Aşıq Abbasdan geniş söhbət açaraq Aşıq
Abbasın son bəndini nümunə verdiyimiz üç bəndlik «Kərkükün»
adlı qoşmasını da çap etdirmişdir:
Kimi pəmbə girib (geyib), kimi raqiyə,
Kimi al bursaya, kimi taqiyə.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s.36-37.
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Yığılın gedəğin Sultan Saqiyə,
Şölə verib, şənligidi Kərkükün1.
Tədqiqatçı Tuz Xurmatulu Aşıq Riza (1867– 1947), həm də
Ərbilli Aşıq Məhəmməd və «Kərəm havası»ndan söz açır2.
Aşıqlar və dastanlardan bəhs edən Əta Tərzibaşı və İbrahim
Daquqi yazır ki, «Kərkükdə Kor Abış (1911-ci ildə ölüb), Bəşirdə
Xəlil Əhməd (1917-ci ildə ölüb), Daquqa bağlı İmam
Zeynalabdin köyündə Qəmbər Əli (1906-cı ildə ölüb) kimi
başqalarına aid dastanı, şeirləri nağıl və rəvayət edən bəzi aşıqlar
bulunmuşdur. Hətta Qəmbər Əli bu şeirləri oxurkən səsinin
gözəlliyi və ədası səbəbilə sazına bülbüllər qonarmış3.
Teləfərli Aşıq Rza Əbu da çox məşhur olub. Toylar onsuz
keçməzmiş. Onun şəyirdləri arasında Aşıq Sadiq Sazıgözəl də
xalq arasında böyük hörmətə malik olub. Aşıq Sadiq mahir
sazçalan olduğuna və sazının çox bahalı şirmayı ilə bəzədildiyinə
görə «Sazıgözəl» ləqəbini qazanıb4. İndi Aşıq Sadiq qaçqın statusu
ilə Türkiyəyə pənah gətirib.
XX əsrin əvvəllərində ərbilli tədqiqatçı Haşim Nahid də
aşıqlardan, aşıq şeirindən, bayatılardan söz açır: «Saz şairlərinin
tərənnüm etdiyi bu şeirlər dörd misradan ibarətdir. Bunlar o qədər
boldur ki, toplatdırıb bir araya gətirilsələr, cildlər təşkil edər»5.
Haşim Nahidin sözlərindən bir mühüm fikir də hasil olur.
Deməli, Azərbaycanda olduğu kimi, Kərkük dolaylarında da
bayatı-maniləri, xoyratları sazla oxumuşlar.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s.36; Əta Tərzibaşı. Kərkük şairləri, III kitab, 6, 7, 8 və 9-cu cildlər. İstanbul, Ötüken nəşr, 2013, s. 417418.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. İstanbul, 1975, s.281; Əta
Tərzibaşı. Kərkük şairləri, IV kitab, 11, 12 və 13-cü cildlər. İstanbul,
Ötüken nəşr., 2013, s. 67-68.
3
Əta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s.36; İbrahim Daquqi. İraq
türkmanları. Dilləri, tarixləri və ədəbiyyatları. Ankara, 1970, s.158, 171.
4
«Yurd» qəzeti, Bağdad, 23.07.1992.
5
Haşim Nahid. İraq türkləri. «Türk yurdu» məcmuəsi, Ankara, 1919.
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Azərbaycanda aşıqlar indinin özündə belə təcnis və ya qoşma
oxuyarkən bayatılardan istifadə edirlər.
Təsadüfi deyildir ki, görkəmli ədəbiyyatşünas F.Qasımzadə
yazmışdır: «Aşıqlar təcnis yazmağı bayatılardan öyrənmişlər.
Bayatılarda işlənən cinas qafiyələr şeirə xüsusi gözəllik,
oynaqlıq və musiqi ahəngi vermişdir»1.
Əta Tərzibaşı yazır ki, Kərkük ellərində ən geniş yayılan aşıq
havası «Kərəm havası»dır. Bu hava Ərbil şəhəri, Teləfər və başqa
yerlərdə geniş şöhrət qazanmışdır. Ən çox:
Uca-uca dağlarda, karvan gedər yol eylər,
Sular durar yollarda, sellər gəlib göl eylər.
– misraları ilə başlayan və:
Birin alım, hürimidir, mələkmidir kəndi,
Sinəsi zərdən yoğrulubdur köksünün bəndi.
Şəkərdən şirin ləblərinin qəndi
Dili qaymaq çalar bal üstünə.
– misraları ilə bitən şeir üstündə oxunur2.
İraq-türkman folklorunda çox sevilən havalardan biri də
«Divan-Urfa»dır. Bizcə, bu hava Azərbaycanda aşıqlar arasında
«Ayaq divani», «Osmanlı divanisi» və ya «Meydan divanisi» kimi
tanınan havadan o qədər də fərqlənmir. «Divan-Urfa» havası
üstündə oxunan şeir nümunələrində də, şeirə əlavə olunan son
yeddi hecalıq misradan başqa, yerdə qalan bütün misralar on beş
hecadan ibarət olur:
Dörd kitabı bilən olsa, sidqiylə haqqın tapar,
Döşürər yüz min çiçəkdən, yoğurar,
məcun yapar.
_________________
1
Qasımzadə Feyzulla. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı,
«Maarif», 1966, s.27.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s.37.
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Zərrəcə əqli olanlar aradan hissə qapar,
Bu günə bayram deyəllər,
«Eyd mübarək» günüdür.
Gə dostum dərdləşəğin.
Göründüyü kimi, «Divan-Urfa» məzmununa görə də «Divani»dən fərqlənmir. Burada da şeir nəsihətamiz, çağırış xarakterlidir.
Cənubi azərbaycanlı tədqiqatçı Cavad Heyət bəzi aşıqların
əruz vəznində şeir yazdıqlarını və oxuduqlarını qeyd edir1.
Maraqlıdır ki, bu xüsusiyyətə Kərkük folklorunda da təsadüf
edilir:
Gözlərin şor eyləmə, gündə min can öldürər,
Qaşların cəllad misal, verməz aman, öldürər.
Dustursuz girmə bağa, səni bağban öldürər,
Mövlan səni əryan yaradıb, əryan öldürər. – və s.
Əta Tərzibaşı «Kərkük havaları» kitabının «əski xalq türküləri» bölməsində Azərbaycanda xalq nağılı ilə bağlı dastanlar
qrupuna daxil olan, Kərkük folklorunda isə nağıl kimi tanınan
«Yusif-Züleyxa»dan:
Ağlar Yaqub, ağlar ah Yusif deyə,
Getdi də gəlmədi, ah yavrum deyə.
– hər misrası on bir hecadan ibarət böyük bir mahnı vermişdir:
Yusifin üzgünün ləl idi qaşı,
Onu quyuya atdı Kənan qardaşı2.
Elə həmin bölmədə hər bəndi beş misradan ibarət olan şeir
nümunələrinə də təsadüf edilir ki, onlar da aşıq yaradıcılığına
aiddir.
_________________
1
Cavad Heyət. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı, «Yazıçı»,
1990, s.100.
2
Әta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s.65.
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Haraya baxıram daşdı-kəsəkdi,
Başımız üstündə çərxi-fələkdi,
Nənəsi hüridi, özü mələkdi.
Dolanım başına, olum pərvanə,
Dərdindən kül oldum, oldum divanə.
Maraqlıdır ki, xalq arasında son misranın yerinə bəzən «Bir
busə ver mənə mərdi-mərdanə» də işlənir.
Göründüyü kimi, Azərbaycanda aşıq sənəti, aşıq havaları çox
geniş yayıldığı halda, İraq-türkman folklorunda bu janr unudulmaq dərəcəsinə gəlib çıxmışdır.
Bununla belə, son illərdə aşıq sənətinə maraq artmışdır. Kərküklülərin Bağdadda çıxan «Yurd» qəzetində tez-tez aşıqların
yaradıcılığına, saz sənətinə dair yazılar və aşıqların yaradıcılıqlarından nümunələr verirdilər1.
Təəssüf ki, ABŞ ordusu İraqı zəbt etdiyi 2003-cü ildən sonra
«Yurd» qəzeti fəaliyyətini dayandırmaq zorunda qaldı.
DASTANLAR. Azərbaycan folklorunda aşıq yaradıcılığı,
eləcə də dastanlar əhəmiyyətli yer tutduğu halda, İraq-türkman
folklorunda geniş yayılmamışdır. Bu da səbəbsiz deyildir. Məlumdur ki, dastan janrı Azərbaycan folklorunda ən çox XVII–
XVIII əsrlərdə inkişaf edib çiçəklənmişdir. Bu vaxt isə Türkman
folklorunu təmsil edənlər artıq osmanlıların təsiri altına düşmüşdülər. Dastan janrı isə hələ o vaxt osmanlılar arasında yox dərəcəsində idi. Türkiyəli tədqiqatçı professor P.N.Boratavin göstərdiyinə görə dastanları Türkiyəyə Cənubi və Şimali Azərbaycandan
azərbaycanlılar gətirərək XIX əsrin ortalarından 1928-ci ilə qədər
İstanbulda 15-dən artıq dastanın çapına nail olmuşlar2.
İraq-türkman folklorunda «Leyli və Məcnun», «Yusif və Züleyxa», «Fərhad və Şirin», «Arzu-Qəmbər» kimi nağıl-dastanlar,
_________________
1
«Yurd» qəzeti, Bağdad, 27.06.1989.
2
Boratav P.N. Xalq hekayələri və xalq hekayəçiləri. Ankara, 1946,
s.211; Boratov P.N. Türk xalq ədəbiyyatı. İstanbul, 1969, s.66.
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«Koroğlu», «Əsli və Kərəm» kimi dastanlar vardır. Hazırda «Əsli
və Kərəm» İraq türkmanlarında sazla çalınıb-oxunan yeganə
dastandır. Dastanı yalnız Teləfər bölgəsində çalıb-oxuyurlar. Başqa dastanları isə əvvəllər əzbərdən bilən adamlar nəql edərdilər.
İraq-türkman dastanları Azərbaycan dastanları ilə səsləşir.
Burada Kərəm, Fərhad, Şirin və başqa dastan qəhrəmanları ilə
bağlı neçə-neçə gözəl xoyratlara təsadüf edilir. Əta Tərzibaşının
«Kərkük xoyrat və maniləri» kitabından götürdüyümüz aşağıdakı
xoyratlar və mani deyilənlərə əyani sübutdur:
Mən dayanım;
Aç hüsnün, mən dayanım.
Kərəm eşqinnən yandı,
Qorxuram mən də yanım.
Şirin düşər;
Zülf üzə şirin düşər,
Fərhad qaya çarpanda,
Yadına Şirin düşər.
Bir də mən;
Bir sən çağır, bir də mən.
Şahsənəm çobanıyam,
Qoyun verməm qurda mən.
Gecələr zar ağlaram,
Heç bilməz yar ağlaram.
Şahsənəm bağçasında,
Qaldı bir mar ağlaram.
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«ARZU-QƏMBƏR» DASTANI
İraq-türkman folklorunda ən məşhur dastanlardan biri,
bəlkə də, birincisi «Arzu-Qəmbər» dastanıdır. Bu dastan xalq
məişətini, onun inam və etiqadını, mərasimlərini, adət-ənənələrini
parlaq şəkildə əks etdirdiyindən böyük dəyərə malikdir. Bu
dastanı Əta Tərzibaşı yaşlı bir Kərküklü qadının dilindən lentə
köçürərək çap etdirmişdir. Folklorşünas bu münasibətlə yazır:
«Dil baxımından məktəb-filan təsiri altında qalmayan sayın yaşlı
xanımın qonuşma dilinə heç toxunmadan hekayəni kəlmə-kəlmə,
cümlə-cümlə təsbit (lentə almaq) etdim. Bu, yerli ağız üçün günün
ən gözəl örnəgidir»1. Tədqiqatçının göstərdiyi kimi, «ArzuQəmbər» dastanı yalnız qadınlar tərəfindən və həm də yalnız
qadın məclislərində, xınayaxmada, nişanda, toyda və s. danışılır.
«Arzu-Qəmbər» dastanı Kərkük ləhcəsinin bariz nümunəsi
olduğundan İraq (1964), İran (1967) və Türkiyədə (1971) çap
olunub. Dastan tərəfimizdən Bakıda təkrar-təkrar çap olunmuşdur2.
Əsərdən həm folklorşünaslıq, həm də dilçi tədqiqatçılar –
dialektoloqlar bəhrələnə bilirlər.
Təəssüf ki, dastanın Azərbaycanda Bakı, Şamaxı, Gəncə,
Naxçıvan, Qarayazı və s. variantları olsa da, işıq üzü görməmişlər3.
Əta Tərzibaşı Azərbaycan folkloru ilə yaxından tanış olmamışdan əvvəl «Arzu-Qəmbər»in Oğuz qrupuna mənsub başqa
_________________
1
Əta Tərzibaşı. «Arzu-Qəmbər» dastanı, Bağdad, 1964, s.3.
2
«Arzu-Qəmbər» dastanı, Bakı, 1971; Kərkük folkloru antologiyası. Bakı,
«Azərnəşr», 1987, təkrar nəşr, 1990; Azərbaycan folkloru antologiyası.
İraq-türkman cildi (kirillə), 1999; Azərbaycan folkloru antologiyası. İraqtürkman cildi (latın qrafikası ilə), Bakı, 2009.
3
Sədnik Paşayev. Çoxvariantlı «Arzu-Qəmbər» dastanı və xalq əfsanələri.
«Elm və həyat» jurnalı, №2, 1987.
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türkdilli xalqlarda nağıl kimi, kərküklülər arasında isə bayatılarla
işləndiyinə görə dastanlaşaraq qadın məclislərində söyləndiyini
və başqa ölkələrdə olan variantlardan tamamilə fərqləndiyini
göstərmişdir1.
Görkəmli folklorşünas alim M.Təhmasib iraqlı tədqiqatçının
fikrinə haqlı olaraq etiraz etmişdir: «Görünür, cənab Əta
Tərzibaşı bu sətirləri yazdığı zaman azəri bayatıları və «ArzuQəmbər»in Azərbaycan variantı ilə lazımi qədər tanış deyilmiş.
Bu dastan bizdə də var. O, bayatılar üzərində qurulmuşdur.
Beləliklə, biz bu formada da Kərküklə şərikik2.
Maraqlıdır ki, Əta Tərzibaşının yaxın qohumu, kərküklü alim
Sinan Səid «Arzu-Qəmbər»in Əta bəyin nəşr etdiyi Kərkük
variantı üzərində tədqiqat apararaq qeyd edir ki, bu dastan İraq
türkmanlarının ləhcələrini öyrənmək üçün istinad ediləcək bir
sənəd, onların kimliyini aydınlaşdıran əhəmiyyətli bir abidədir.
Tədqiqatçı
Arzum əndi bulağa,
Səsi gəldi qulağa.
Arzuya peşkəş olsun,
Şirvan, Təbriz, Marağa. –
bəndini misal gətirərək yazır: «Bu misralar dastanın harada və
kimin tərəfindən yarandığını aydın surətdə göstərməyə kifayət
edəcək dəlildir»3.
Dr. Əbdüllətif Bəndəroğlunun 60 yaşlı savadsız Heybət
xanımın dilindən yazıya aldığı Tuz Xurmatu variantında hadisələrin Araz çayı üzərində cərəyan etdiyi bənd də çox mətləblərdən
xəbər verir:
_________________
1
Əta Tərzibaşı. «Arzu-Qəmbər», Bağdad, 1964, s.3.
2
Təhmasib M. Uzaq ellərin yaxın töhfələri haqqında. «Azərbaycan» jurnalı,
№2, 1969, s.203.
3
Sinan Səid. Azərbaycandan gələn qardaş səsi. «Ədəbiyyat və incəsənət»
qəzeti, 19 aprel 1969.
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Quruyasan, ey Araz,
Əlimizdən düşdü saz.
Qəmbəri çay apardı,
Yetiş, ey Xıdır İlyaz1.
Əslində, bu doğmalığı, bu yaxınlığı hər kəsdən əvvəl Əta
Tərzibaşı görmüşdür. Tədqiqatlarında müqayisələr aparmış və
Kərkük folklorunun bütün janrlarında, xüsusən də xoyrat və manilərdə, xalq mahnılarında, atalar sözlərində düşündürücü eyniyyət üzə çıxarmışdır.
«Arzu-Qəmbər» xalq nağılları ilə bağlı olan dastanlardandır.
Daha doğrusu, nağılla dastan arasında keçid təşkil edir.
«Arzu-Qəmbər»in nağılla dastan arasında keçid təşkil etdiyini onun müqəddiməsindən də görmək olur. Dastanın müqəddiməsi nağıl pişrovu ilə başlayır.
Hartdan-hurtdan, sıxması qarpız qabığı, dügməsi turpdan.
Aman-zaman içində, xəlbir saman içində, dəvə bərbərliğ edir,
əski hamam içində.
Var idi, yox idi, iki qardaş var idi və s.
O da maraqlıdır ki, İraq-türkman folklorunda nağıl da, dastan
da «matal» sözü ilə ifadə olunur, baxmayaraq ki, çox nağıl sevən,
xüsusi şövqlə nağıl danışan adam nağıl tiryakı adlanır2.
Dastanın Azərbaycan variantları və eləcə də «Yaxşı və Aşıq»
dastanında olduğu kimi, Kərkük variantı da bayatılar üzərində
qurulmuşdur. Bu, o deməkdir ki, professor M.Təhmasibin
təbirincə desək, Azərbaycan folkloru bu janrda, bu formada da
İraq-türkman folkloru ilə şərikdir.
«Arzu-Qəmbər» dastanının Azərbaycan və eləcə də Kərkük
variantında aşiq-məşuqun hiss və həyəcanının poetik ifadəsini
_________________
1
Azərbaycan folkloru antologiyası. İraq-türkman cildi. (Tərtibçilər:
Q.Paşayev, Ə.Bəndəroğlu) Bakı, «Elm» 1999, s.376; təkrar nəşr (latın
qrafikası ilə), 2009, s.340.
2
İraq-türkman nağılları (Tərtibçi Qəzənfər Paşayev). Bakı, «Təhsil», 2014,
s.8.
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bayatı şəklində tapması folklorşünas A.Nəbiyevin haqlı olaraq
göstərdiyi kimi, belə bir ehtimal doğurur ki, dastan yaradıcılığında
qoşma və gəraylı şəkillərindən hələ çox-çox əvvəl bayatıdan
istifadə yolu ilə dastanlar yaranmışdır1.
Bu dastanın izinə «Əsli və Kərəm» dastanında düşməyimiz
də dediklərimizi təsdiq edir. Kərəmin dilindən deyilən beş bəndlik
«Olmadı» adlı qoşmanın üçüncü bəndi bir tərəfdən «Arzu-Qəmbər»in daha qədim olduğunu, digər tərəfdən də onun Azərbaycanda aşıqlar arasında məşhur olduğunu göstərir:
Xurşid öz Mahının dizinə yatdı,
Qəmbər Arzusunun tozuna batdı.
Dünyada Şahsənəm murada çatdı,
Aşıq Qərib kimi gülən olmadı2.
«Arzu-Qəmbər» dastanına həm Kərkük, həm də Azərbaycan
bayatılarında təsadüf etməyimiz isə onun xalq arasında
sevildiyinə dəlalət edir:
Arzular gedər;
Qəmbər – Arzular gedər.
Bəsləmə yad ördəkin,
Vətən arzular gedər.
(Kərkük bayatısı)
Bu gələn Qəmbər ola,
Müşk ilə əmbər ola.
Səni mənə yetirən,
Bəlkə, Peyğəmbər ola.
(Azərbaycan bayatısı)
Demək lazımdır ki, dastanın Kərkük variantında hadisələrin
gedişi həyatiliyi ilə seçilir. Çox təbii və sadə dildə iki gəncin nakam məhəbbətindən danışılır. Dastanda yer alan 29 bayatının
_________________
1
Azərbaycan xalq dastanları. Bakı, 1983, s.94.
2
Azərbaycan məhəbbət dastanları. Bakı, 1979, s.94.
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hamısı yerli-yerində işlənməklə, onun məzmununu dərinləşdirir
və təsir gücünü daha da artırır. «Arzu-Qəmbər»in Kərkük
variantında böyük həyat həqiqəti vardır. Belə ki, Qəmbərin ataanası vəfat edəndən sonra əmisi onu öz evinə gətirir, Arzu ilə
birgə onu mədrəsəyə qoyur. Qardaşı ilə kəsdiyi şərti, əhd-peymanı
unutmur. Lakin Qəmbərin əmisi arvadı gözünün ağı-qarası olan
yeganə qızını kimsəsiz, yetim bir oğlana vermək istəmir. Qızını
varlı-hallı, arxalı bir gəncə vermək arzusu ilə yaşayır. Hər şey
də buradan başlayır. O öz südünü dələməyə qatır ki, Qəmbər yesin, Arzu ilə bacı-qardaş olsunlar.
Arzu bayatı ilə məsələnin nə yerdə olduğunu ona anladır:
Hey hatıbdı, hatıbdı,
Qoyun-quzu yatıbdı.
Qəmbər dələmə yemə,
Nənəm südün qatıbdı.
Maraqlı cəhət odur ki, «Arzu-Qəmbər» dastanının Azərbaycan
variantında rast gəlinən bu və ya başqa süjetlərə, motivlərə
bütövlükdə dastanın Kərkük variantında təsadüf edilir. Bununla
belə, Q.Paşayevin dastanın Bakı variantının Kərkük variantına
daha yaxın və kamil olduğunu qeyd etməsi inandırıcıdır1. Əgər
Bakı variantı kamil olmasaydı, əsrin əvvəlində Bakıda boya-başa
çatmış yazıçı Seyid Hüseyn «Arzu-Qəmbər»i məşhur dastanlarımızla yanaşı tutub yazmazdı: «Məlum olduğu üzrə, bizim olduqca
zəngin el ədəbiyyatımız var. «Aşıq Kərəm», «Koroğlu», «Qərib», «Tahir və Zöhrə», «Arzu və Qəmbər» kimi hekayətlər el
ədəbiyyatımızın məhsulu olduğundan tarixi-ədəbiyyatımızın ilk
səhifələrini onlardan başlamalıyıq»2.
«Arzu-Qəmbər»in Kərkük variantında ayrı-ayrı məhəbbət
dastanlarımızda yer alan süjetlər, motivlər, hadisələr öz əksini
inandırıcı şəkildə tapmışdır. «Qurbani», «Abbas-Gülgəz», «Əsli və
_________________
1
«Elm və həyat» jurnalı. №12, Bakı, 1987, s.15.
2
«Son xəbərlər» qəzeti, №15, Bakı, 1915.
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Kərəm» və s. kimi gözəl məhəbbət dastanlarımızda olduğu kimi,
«Arzu-Qəmbər» dastanında da qəhrəmanın sağ aşiq – haqq aşığı
olub-olmadığı yoxlanılır. Qəmbər sağ aşiq olduğu üçün imtahandan
çıxmaqla bərabər, onda qeyri-adi bir keyfiyyət də üzə çıxır. Nə desə
yerinə yetir, bütün qarğışları həyata keçir. Qəmbərin sağ aşiq
olduğunu bildiklərindən, Arzunu bəy evinə aparmazdan əvvəl heç
kim Arzunu bəzətməyə, onu geyindirməyə cəsarət etmir.
Bu fakt bir daha «Arzu-Qəmbər»in çox qədim olduğuna dəlalət edir. Ta qədim zamanlardan nağıllar və «Kitabi-Dədə Qorqud» boylarından göründüyü kimi, insanlar qarğışlardan çəkinir,
qarğış tutacağına inanırdılar.
O da maraqlıdır ki, dastanda yer alan bütün qarğışlar bayatı
üstündədir.
«Arzu-Qəmbər»i başqa dastanlarımızla birləşdirən, doğmalaşdıran oxşar cəhətlər çoxdur. Bu dastanda da aşiqlər dara düşəndə Xıdır İlyası köməyə çağırırlar. Qəmbər çayda boğularkən Arzunun Xıdır İlyasdan imdad diləməsi səhnəsi bu baxımdan
səciyyəvidir:
Qərəz öləsən, qərəz,
Yar, əlimizdən düşdü saz.
Qəmbəri şat apardı,
Yetiş, ya Xıdır İlyaz.
«Arzu-Qəmbər» və «Əsli və Kərəm» dastanlarında saf, ülvi
məhəbbət daşa dəyir. Gənclər sevgililərinə qovuşa bilmir, vüsala yetmir, məhv olurlar. Kərkük ellərində «qara sevgi dastanı»
adlandırılan hər iki dastanda gənclərin qəbirləri arasından
qaratikan çıxır, axirətdə də onları qovuşmağa qoymur. Hər iki
dastanda qaratikanı kəsirlər yenidən göyərir1.
_________________
1
«Əsli və Kərəm». Bakı, «Uşaqgəncnəşr», 1960, s.75; Azərbaycan xalq
dastanları. I cild, Bakı, «Azərnəşr», 1961, 120; Əta Tərzibaşı. «ArzuQəmbər» dastanı, Bağdad, 1964, s.32; «Arzu-Qəmbər» dastanı. Bakı,
«Gənclik», 1971, s.31;
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Göründüyü kimi, «Arzu-Qəmbər» Azərbaycan dastanları ilə
qırılmaz tellərlə bağlıdır.
Bu telləri qırılmaz və əbədi edən dil birliyidir. Tədqiqatçı Əta
Tərzibaşının «Yazı dili, qonuşma dili» adlı məqaləsində gəldiyi
nəticə də dediklərimizi təsdiq edir: «İraq-türkman ləhcəsi azəri
ləhcəsinə türk ləhcəsindən daha yaxın və bəlkə, əkiz qardaşlar
olmaqla bərabər, bu ləhcələr uzun bir tarix boyunca çeşidli
səbəblərin təsiri ilə bir-birindən xəbərsiz olaraq gəlişdikləri halda,
aralarında görkəmli fərqlər bilinməmişdir»1.
Təbii ki, burada söhbət bir dilli, bir folklorlu, müəyyən ictimaisiyasi səbəblər üzündən ayrı düşmüş bir xalqın müştərək
mənəvi dəyərlərindən gedir.

_________________
1
«Qardaşlıq» dərgisi, №4, İraq, Bağdad, 1962.
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V FƏSİL
ATALAR SÖZLƏRİ VƏ MƏSƏLLƏR
Atalar sözləri və məsəllər İraq türkmanlarının tarixini, inkişaf mərhələlərini, həyat tərzini, dünyabaxışını, inam və etiqadını,
adət və ənənəsini və s. əks etdirən müstəsna dəyərə malik bir
xəzinədir. Bu xəzinədə uzaq keçmişlərlə bağlı hadisələrə, adətənənələrə, hətta unudulub getmiş, hafizələrdən silinmiş tarixi
həqiqətlərin güclə sezilə bilən izlərinə belə təsadüf edilir. Odur
ki, tədqiqatçılar bu mənəvi incilərə istinad edir, onların vasitəsilə
müəyyən hadisələrin izlərini və köklərini axtarırlar. Tarixçi atalar
sözü və məsəlləri qədim tarixə, tarixi hadisələrə dair məlumat
baxımından, hüquqşünas onları xalq həyatının yazılmamış qanunları baxımından, etnoqraf atalar sözü və məsəlləri unudulub
getmiş adət-ənənələrin hifz olunub saxlandığı mənəvi dəyərlər
mənbəyi baxımından qiymətləndirir. Filosof atalar sözü və məsəllər vasitəsi ilə xalqın düşüncə tərzini öyrənməyə, məntiq
aləmində yerini dürüstləşdirməyə can atır. Dilçi isə atalar sözü
və məsəllərə insan nitqinin inkişaf pillələrini, dilin leksik-qrammatik qayda-qanunlarını tədqiq etmək işində əvəzsiz mənbə
nöqteyi-nəzərindən yanaşır. Deməli, atalar sözləri və məsəllər
«yalnız xalqın dünyagörüşünü, təfəkkürünü ifadə edən nümunələr olmayıb, həm də bir növ tarixi sənədlərdir»1.
Bu baxımdan, əsrlərlə müəyyən tarixi, ictimai-siyasi səbəblər
üzündən təcrid olunaraq başqa xalqlar əhatəsində qalan, İraq
ərazisində yaşayan, azərbaycanca danışan İraq türkmanlarının
atalar sözləri və məsəlləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
İraq-türkman atalar sözləri və məsəllərini ilk olaraq toplayıb
tədqiq və çap edən görkəmli folklorşünas Əta Tərzibaşı
_________________
1
Əfəndiyev Paşa. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı, «Maarif», 1981,
s.98.
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olmuşdur. Araşdırıcı «Kərkük əskilər sözü» kitabında əksər atalar
sözlərinin bizdə, türklərdə, bəzən də ərəb və kürdlərdə olan variantlarını təhlilə cəlb etmişdir. Eyni zamanda atalar sözlərinin
böyük bir qisminin necə yaranması, niyə belə deyilməsi, bəzən
məlum dəlillərlə, bəzən də alimin ehtimalları gücünə aydınlaşdırmışdır. Tədqiqatçı atalar sözlərinin yaranması ilə bağlı bir çox
maraqlı hekayələri də kitabına daxil etmişdir1.
Əta Tərzibaşı göstərir ki, müxtəlif xalqlarda «ibrətamiz söz»,
«qanadlı söz», «dilin gülzarı», «xalq hikməti», «ruhun təbibi»,
«ağlın gözü» və s. adlarla tanınan, bədii söz sənətinin bu təkrarsız
inciləri İraq-türkman folklorunda «atalar sözü» və ya «əskilər
sözü» adlanır.
Tədqiqatçı, eyni zamanda qeyd edir ki, atalar sözləri xalq
arasında «böyüklər sözü», «dədələrdən qalma söz», «ululardan
qalma söz» kimi də tanınır ki, bununla da ən qədim, ən qiymətli
irs olduğuna işarə edilir.
Əta Tərzibaşı bu terminlər arasında «atalar sözü» və «əskilər
sözü»nü daha məqbul sayaraq yazır: «Kitabın adına «Əskilər sözü»
deməmizin səbəbi bizdə atalar sözü qarşılığı olaraq bu deyişin də
qullanmasından irəli gəlmişdir. Nə təkin qonuşma sırasında bir
ata sözü irad etmək istəyən kimsə «əskilər sözüdü» və ya «əskilər deyər», «əskilər yalan deməyib» təbirini təkrarlar».2
İraq-türkman atalar sözü və məsəlləri toplanaraq ya zahiri
mənaya istinad edilməklə, ya da əlifba sırası əsasında giriş
məqalələri ilə çap edilmişdir. Hətta «Afaq» qəzeti atalar sözünü
silsilə şəklində nəşr edərkən onlardakı zahiri adları bölgü üçün
əsas götürmüşdür. Məsələn: dəvə, at, qurd, qoyun, it, pişik, toyuq, xoruz və s. haqqında atalar sözləri başlıqları altında qruplaşdırılaraq oxuculara təqdim edilmişdir3.
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük əskilər sözü. Bağdad, 1962.
2
Əta Tərzibaşı. Kərkük əskilər sözü. Bağdad, 1962, s.8.
3
Sinan Səid Əbdülqadir. İraqda türk mətbuatı və ədəbi məsələlər.
Namizədlik dis., Bakı, 1969, s.179.
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Bununla belə Əta Tərzibaşı atalar sözü və məsəlləri nəzəri
cəhətdən təhlil etmiş, hətta atalar sözünə tərif vermişdir:
«Atalar sözü xalqa gözəl yol göstərən, çeşidli görüş və düşüncələri təmsili olaraq anladan, basma qəlib biçimində qısa,
fəqət geniş, həm də toplu anlamlı hikmət ifadə edən kinayəli,
çəkici və yararlı söz ki, xalqın lisan halı olmuşdur»1 .
Elə buradaca Əta Tərzibaşı göstərir ki, bu tərifdən kənarda
qalan təbirlər, deyişlər, vəsflər, bəddualar (qarğışlar), söyüşlər,
təşbehlər və s. atalar sözləri sırasına keçmir. Bununla belə,
«Doğruluq dost qapısıdır», «Qılı yağdan ayırır», «Yorğan
getdi, qovğa bitdi», «Allah dəvəyə qanad versəydi, bütün
damları yıxardı», «Bir dərdlinin dərmanın o dərdə düşəndən al»,
«Əyri ağac düz olmaz, rəndə vursan yüz yerdən», «Yatan aslan
olursa, fürsət ha oyağındı» və eləcə də ayrı-ayrı tanınmış şəxslərin
məşhur kəlamlarını da Əta Tərzibaşı təəssüf ki, atalar sözləri
sırasına daxil etməkdən çəkinib2.
Əta Tərzibaşı, eyni zamanda atalar sözləri ilə məsəlləri
ayırmağın çətinliyindən söz açaraq xüsusi qeyd edir ki, kitabda
verdiyi kəlamlar arasında atalar sözləri olmayanlara da təsadüf
edilə bilər. Lakin onların sayı çox olmamalıdır3.
Doğrudan da, kitabda atalar sözü olmayan məsəl və ifadələr
də yer almışdır. Məhz buna görə də tədqiqatçı bu ifadələrin
yaranması və mənasından söz açmalı olmuşdur. Məsələn:
«Ağa bağından gül bağışlayır», «Sığır başı küpdə ası qalıb»,
«Əhməd ağaya anlat», «Türkman oğlu köç eylədi, seyran
bunun sonundadı», «Həmavinin kor bəgiri kimin axır gətirib»,
«Saqqalını təraş etdi, əlinə güzgü verdi», «Qaçanı tut, qalan
malımızdı», «Qalxdın öz evini yıxdın, düşdün xalqın evini yıxdın», «Nənəniz dərd yesin, hər biriniz yarım verin, dörd yesin»,
«Kifr Əhməd kifr oxur, yerin görər oxur», «Həm satar, həm su
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük əskilər sözü. Bağdad, 1962, s.8
2
Yenə orada, s.6-7.
3
Yenə orada, s.8.
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qatar, həm də bərabər atar», «Yem borusu çalır» və s.
belələrindəndir.
Göründüyü kimi, quruluş və məzmun etibarilə bir-birinə çox
bənzəyən, hətta ilk baxışda aralarında heç bir fərq olmadığı zənn
edilən atalar sözləri və məsəlləri ayırmaqda tədqiqatçı çətinlik
çəkmişdir. Həqiqət naminə demək lazımdır ki, «Atalar sözü və
məsəllər arasında kəskin sədd çəkmək qətiyyən mümkün deyildir»1. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan atalar sözlərinin yaranması, təkamülü və dil xüsusiyyətlərinə dair sanballı əsərində dilçi
alim Z.Əlizadə haqlı olaraq qeyd edir ki, nəinki Azərbaycan və
ya sovet alimləri, eləcə də əcnəbi alimlər atalar sözü və məsəllərin fərqini göstərə bilməmişlər2.
Bizcə, bunun əsas səbəbi atalar sözü və məsəllərin bir-birinə
bənzəməsi, aralarında elə bir həddin görünməməsidir. Yeganə
fərq tədqiqatçıların göstərdiyi kimi, atalar sözlərinin tamamilə
aydın və bitkin bir fikir, hökm ifadə etməsində, məsəllərin isə
el arasında kiminsə başına gəlmiş bir hadisə, söhbət və s. ilə əlaqədar yaranan qısa və oynaq bir ifadə olmasındadır3.
Heç şübhəsiz buna görədir ki, Əta Tərzibaşı atalar sözləri və
məsəllərlə bağlı bir çox insanların başına gəlmiş hadisələri
kitabında hekayə kimi vermişdir.
Böyük rus alimi V.İ.Dal hələ vaxtilə göstərmişdir ki, «Məsəl
xalq arasında gəzən, ancaq hələ tamam atalar sözü təşkil etməyən səlis, qısa danışıqdır»4.
_________________
1
Onisayskaya İ.M. Atalar sözləri və onlardan əmələ gələn frazeoloji birləşmələrin (deyimlərin) quruluşu. Namizədlik dis., Leninqrad, 1961, s.22.
2
Əlizadə Zinyət. Azərbaycan atalar sözlərinin həyatı. Bakı, «Yazıçı», 1985,
s.50, 51.
3
Rzaquluzadə Mikayıl. Atalar sözü və məsəllər. Bakı, «Azərnəşr», 1949,
s.5; Cəfər Xəndan. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı, 1950, s.162; Səlim
Cəfərov. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı, 1958, s.115;
Rıbnyakova M.A. Atalar sözləri və məsəllərin məzmun və forması. Bax:
Rus folklorşünaslığı (rusca). III cild. Moskva, 1965, s.378.
4
Dal V.İ. İzahlı lüğət (rusca). III cild. Moskva, 1912, s.395.
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Maraqlıdır ki, İ.İbrahimov «Adam ağzından söz, qazan altından köz» məsəlini misal göstərir və qeyd edir ki, bu məsəldən
atalar sözü düzəltmək üçün ona «çıxar» sözünü artırmaq kifayətdir1.
Demək lazımdır ki, bu xüsusiyyət İraq-türkman atalar sözü
və məsəllərində də belədir. Məsələn, «Nə söyüd ağacınnan bar,
nə arsızdan ar», «Nə beşdə alacağım, nə onda verəcəyim», «Əkmək eldən, su göldən» məsəllərinə «gözlə», «var», «gələr»
sözlərini artırmaqla atalar sözü alınır:
Nə söyüd ağacınnan bar gözlə, nə də arsızdan ar.
Nə beşdə alacağım var, nə onda verəcəyim.
Əkmək əldən gedər, su göldən.
Göründüyü kimi, bircə sözün artırılması və ya çıxarılması
ilə məsəllər atalar sözünə və əksinə çevrilir.
İraq-türkman atalar sözləri və məsəllərdə həm xalqın məntiqi, psixologiyası, pedaqogikası, birgəyaşayış qaydaları, həm
də əmək fəaliyyəti, cəmiyyətdə davranış qayda-qanunları öz
əksini tapmışdır. Bütün bunlar İraq-türkman atalar sözü və məsəllərinin əsasını təşkil edir.
Xalq kütləsinin təfəkkürünü ibrətamiz bir tamlıqla ifadə edən,
hamı tərəfindən danışıq əsnasında hər an, hər münasibətlə
işlədilən, Şərq milli koloritini əks etdirən İraq-türkman atalar
sözləri və məsəllərində, hər şeydən əvvəl, nəzərə çarpan cəhət
dərin məna ilə bərabər, axıcılıqdır. Bunların əksəriyyəti rədifi,
qafiyəsi yerində olan gözəl şeir parçasını andırır. Məsələn:
Qonşunun dili şişib, qovğası bizə düşüb.
Yoldaş tanı, yola var, yolda yüz min bəla var.
Acıq gələr üz saralar, acıq gedər üz qaralar.
Xarab qardaş, qara daş.
_________________
1
İbrahimov İdris. Atalar sözü və məsəllər. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. AEA-nın nəşriyyatı, Bakı, 1961, s.123.
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Nənəli qız bəlli qız, nənəsiz qız dəlli qız.
Tamah etdilər mala, qızı verdilər lala.
Nə duzlu ol – atıl, nə duzsuz ol – satıl.
Nə belə et – öyül, nə elə et – söyül.
Alışdın yağlı dolmaya, əcəb bir gün olmaya.
Qalıbdı öz başına, örtübdü bez başına.
Bir çulum var ataram, harda gəlmiş yataram.
Astarına bax – bezini al, nənəsinə bax – qızını al.
Nə vaxt yağış, o vaxt qış.
Aləmə dəf-dümbələk, bizə xəlbir-ələk.
Naxırda inəgim yox, naxırçıydan hesabım çox1.
Hər biri bir inci olan bu hikmətli sözlərin əksəriyyəti Azərbaycan
atalar sözü və məsəllərindən fərqlənmir. Görkəmli Azərbaycan
alimi, folklorşünas M.Təhmasib bu münasibətlə yazmışdır: «Əta
Tərzibaşının «Kərkük əskilər sözü» kitabından 700 atalar sözünün çox kiçik bir hissəsi bugünkü azərbaycanlı üçün «yeni»dir,
yəni naməlumdur. Bu da ancaq və ancaq sırf yerli Kərkük mühiti
ilə bağlı olanlara və bizdə işlənməyən sözlərdən ibarət olan
nümunələrə aiddir. Əksəriyyət isə bizdə də bu gün işlənən atalar
sözü və məsəllərdir»2. İlk baxışda burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Məlumdur ki, bir-birindən çox-çox uzaqlarda yaşayan dünya
xalqlarının az-çox fərqlərlə eyni tarixi mərhələ keçirməsi nəticəsində atalar sözləri və məsəllərin bir-birinə çox yaxın
nümunələrinə təsadüf edilir. Məsələn:
Gözdən uzaq, könüldən iraq.
Yaxşı dost yaman gündə məlum olar.
Gül tikansız olmaz.
Cücəni payızda sayarlar – və s.
_________________
1
Burada və bundan sonra misal göstərilən atalar sözləri və məsəllər Əta
Tərzibaşının «Kərkük əskilər sözü» kitabından götürülmüşdür.
2
M.Təhmasib. Ara uzaq, ürək yaxın. «Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti»,
18.03.1972.
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Lakin biz eyni həyat tərzini, eyni dünyagörüşü, eyni inam
və etiqadları, adət-ənənələri əks etdirən, eyni qatdan qidalanan
atalar sözlərindən söhbət açırıq.
Saxla samanı, gələr zamanı.
(Azərbaycan)
Qaldır samanı, gələr zamanı.
(Kərkük)
Yanlış hesab Bağdaddan qayıdar.
(Azərbaycan)
Yanlış hesab Bağdaddan dönər.
(Kərkük)
Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa.
(Azərbaycan)
Sən ağa, mən ağa, sığırları kim sağa.
(Kərkük)
Bir çox atalar sözü və məsəllərdə isə ya cüzi fərqə rast gəlinir,
ya da bir-birinin variantı olur. Məsələn:
Zaman sənə saz olmasa, sən zamana saz ol.
(Azərbaycan)
Zaman sənə uymazsa, sən zamana uy.
(Kərkük)
Tutdu qatıq, tutmadı ayran.
(Azərbaycan)
Düz oldu ox, əgri oldu yay.
(Kərkük)
Oğrudan qalanı falçı apardı.
(Azərbaycan)
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Xerxızdan (oğru) qalanı falçıya verdi.
(Kərkük)
Çaqqallar gödən çıxarır, qurdun adı bədnamdı.
(Azərbaycan)
Çaqqal var baş qoparır, qurdun adı yamandı.
(Kərkük)
– kimi işlənir.
Bununla belə, epik-lirik növün çox sanballı bir janrı kimi,
İraq-türkman atalar sözləri və məsəllərinin özünə xas olan
səciyyəvi xüsusiyyətləri də vardır. Kərkük atalar sözü və
məsəllərinin bir çoxu iki hissədən ibarət olur. İkinci hissə birinci
hissədə verilmiş fikri daha da qüvvətləndirir, mənalandırır,
tamamlayır. Azərbaycan folklorunda çox işlənən «Utananın oğlu
olmaz», «Bu günün işini sabaha qoyma», «Ağıl yaşda deyil,
başdadı», «Əski pambıq bez olmaz» və s. atalar sözləri Kərkük
folklorunda «Utananın oğlu olmaz, olsa da xeyrin görməz»,
«Bu günün işini yarına (sabaha) qoyma, bəlkə, yarın sənə
yar olmadı», «Ağıl yaşda deyil, başdadı. Amma ağlı başa
gətirən yaşdı», «Əski pambıq bez olmaz, əski düşmən düz
olmaz» kimi işlənir və istər-istəməz fikir bütövlüyü, fikir
bitkinliyi ilə adamı heyrətə salır.
Əta Tərzibaşının doğru olaraq qeyd etdiyi kimi, sırf Kərkük
mühiti ilə bağlı olan, yalnız İraq-türkman folkloruna xas olan
atalar sözləri və məsəllər də çoxdur. Məsələn:
Əvvəl Fərəc bəzirganıydı, indi ignə-saqqız satır.
Molla Nəsrəddin hekayəti oldu.
Təvəkkülün gəmisi batmaz.
Ustadımın adı Xıdır, əlimdən gələn budur.
Xəndandan xəta çıxmaz.
Şirağanın Marağada bağı var, üzümü yox, yarpağı çox.
Bağdad kimin şəhər, qardaş kimin yar olmaz.
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Balı olanın çibini Şamdan gələr.
Bir köyün ağası Salman olsun, o köydə nə xırman olsun.
– və s. bu qəbildəndir.
Atalar sözü və məsəllərin mənşəyini xronoloji şəkildə tədqiq etmək asan olmasa da, şifahi xalq ədəbiyyatının başqa janrları
kimi «öz xüsusi yolu ilə tarixə yoldaşlıq edən», «xalqın bir növ
açıq kitabı olan», hər nəslin ortaya öz istək və arzularını, ictimaitarixi həyat mübarizəsindən doğan nəticələri qeyd edib getdiyi
bu zəngin xəzinə içərisində tədqiqat üçün böyük əhəmiyyətə
malik olan, öz keçmişimizi öyrənməkdə bizə bir növ bələdçilik
edən atalar sözləri və məsəllərin bir çoxunun uzaq keçmişlərlə
bağlı olduğunu görmək o qədər də çətin deyil.
Məsələn:
Əkən öküz, biçən öküz, xırmana gələndə ho... ho.
Ev buzovu cütdə olmaz.
Adı biçindədi, orağı qırıxdı.
Quş var əti yeyilir, quş var ət yedirdilir.
Talesiz uşağın nənəsini al aparar.
– və s. kimi atalar sözləri xalqın uzaq keçmişi, adət-ənənələri
ilə bağlı maraqlı məsəllərdən söz açır. Burada əvvəlinci üç atalar
sözü cütçülük dövründən bəhs edirsə, dördüncü atalar sözü ovçuluqla əlaqədar meydana gəlmişdir. «Talesiz uşağın nənəsini al
aparar» atalar sözündə isə Azərbaycan folklorunda olduğu kimi Kərkük ellərində də xalqın qədim inam və etiqadının izinə
düşürük.
Əta Tərzibaşının tədqiqatlarından göründüyü kimi, rəvayət
və əfsanələr atalar sözlərinin yaranmasında müəyyən rol oynamışdır. Bunu biz Şərqdə məşhur olan «Leyli və Məcnun» əfsanəsi
ilə bağlı yaranmış atalar sözündə də görürük: «Nə Leyli xəstə
düşsün, nə Məcnun can versin».
Atalar sözləri və məsəllər müxtəlif yollarla: ayrı-ayrı mərasimlərdə, iş başında zəhmətlə əlaqədar, şifahi və yazılı ədəbiyyat
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və s. ilə bağlı yaranırlar. Folklorun həm epik, həm də lirik janrlarından nağıl, tapmaca, dastan, lətifə, bayatı və laylalarla əlaqədar
yaranmış xeyli atalar sözü və məsəllər vardır. Bu janrlar atalar
sözü və məsəllərin yaranma və zənginləşmə mənbəyi kimi diqqəti
cəlb edir. «Yuxu ölümün qardaşıdı» – nağıllarla əlaqədar yaranmışdır. «Gələn gedər, gedən dönməz», «Yeyər öz budu ətin, çəkməz qəssabın minnətin» atalar sözləri tapmacalarla bağlı yaranmışdır. Kərkük ellərində qəribə, gülməli, adamı mat qoyan bir
hadisə baş verəndə «Molla Nəsrəddin hekayəti oldu» – deyirlər.
Burada Molla Nəsrəddin lətifələri ilə bağlı olan atalar sözləri və
məsəllər də geniş yayılmışdır: «Hər gözəlin bir eybi olar», «Paranı
verən düdüyü çalar», «Yorğan getdi, qovğa bitdi», «Əlinin xəmiri
ilə kişi işinə qarışma», «Kişinin sözü bir olar», «Allah dəvəyə
qanad versəydi, bütün damları yıxardı», «Molla diri olaydı, eşşəyini qurd yeyəydi» və s. belələrindəndir.
İraq-türkman folklorunda məşhur olan «Arzu-Qəmbər»
dastanı ilə bağlı atalar sözləri də yaranmışdır:
«Qəmbərsiz düyün olmaz», «Bəsləmə yad ördəgin, vətən
arzular gedər». İkinci atalar sözü bayatının tərkib hissəsi kimi
daha yaxşı təsir bağışlayır:
Arzular gedər,
Qəmbər–Arzular gedər.
Bəsləmə yad ördəgin,
Vətən arzular gedər.
«Qəmbərsiz düyün olmaz» Azərbaycan folklorunda da öz
əksini tapmışdır:
Bayraməlisiz toy olmaz, Qəmbərsiz düyün.
İraq-türkman folklorunda bayatı və laylalarla işlənən onlarca
atalar sözü və məsəllər vardır. Burada bayatı və laylaların atalar
sözünü təşkil etdiyi misralardan bəzi nümunələr verməklə kifayətlənəcəyik: «Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın su sə113
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ni», «Tərəzin əyiləndə hər gələn bir daş atar», «Qanana bir söz
yetər, qanmayana yüz oxu», «Əgri ağac düz olmaz, rəndə vursan
yüz yerdən», «Gedən gün geri dönməz, günü günə calasan»,
«Can hər şeydən şirindi, ondan da bala şirin», «Bir dərdlinin
dərmanın, o dərdə düşəndən al», «Övladın qeydinə qal, kor
olmasın ocağın» və s.
Əkmə bitmiyən yerə,
Can ver itmiyən yerə.
Ayaqlar necə varsın,
Könül getmiyən yerə.
Oyan yeri;
Qalx, silkin, oyan yeri.
Yüz il sel gəlsə dolmaz,
Bir gün qəm oyan yeri – və s.
Klassik və müasir İraq-türkman şair və yazıçıları da yaradıcılıqlarında çoxlu atalar sözü və məsəllərdən istifadə etmiş,
onların xalq arasında yayılmasına xidmət göstərmişlər. Bu
baxımdan, Azərbaycan və İraq türkmanlarının dahi şairi İmadəddin Nəsimi xüsusilə fərqlənir. Şair, demək olar ki, bütün şeirlərində atalar sözü və məsəllərdən məharətlə istifadə edib, ölməz
əsərlər yaratmışdır:
Çün hər nə kim əkərsən, axır biçərsən anı.
Söz bilənə yetər bu söz, özgə sualə düşməsin.
Ey Nəsimi, aqibət verər yelə,
Bivəfa ilə yeyən nanü nəmək. – və s. atalar sözləri bu qəbildəndir1.
İraq-türkman atalar sözləri və məsəllərinin folklorun başqa
janrlarında və eləcə də bədii ədəbiyyatda gen-bol işlədilməsi,
onların başqa janrlar arasında tutduğu yeri dərk etmək üçün
müəyyən təsəvvür yaradır.
_________________
1
İmadəddin Nəsimi. İraq divanı (tərtib edən və önsözün müəllifi Qəzənfər
Paşayevdir), Bakı, «Yazıçı», 1987, s.7.
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Kərkük ellərində Molla Nəsrəddindən əlavə, başqa tarixi
şəxsiyyətlər və hadisələrlə bağlı yaranmış çoxlu atalar sözü və
məsəllər də vardır. Məsələn: «Altunu yez (mis), atlası bez qoryalılar», «Cümə daşı atmaq», «Həmavinin kor bəgiri kimi axır
gətirmək», «Həsən-Hüseyn üçün deyil, həlim üçün şivən edir»,
«Qaçanı tut, qalan malımızdı», «Qalxdın öz evini yıxdın, düşdün xalqın evini yıxdın», «Lolo, lolo, mənə də lolo!», «Əhməd
ağaya anlat», «Türkman oğlu köç eylədi, seyran bunun sonundadı», «Saqqalını təraş etdi, əlinə güzgü verdi», «Həm satar, həm
su qatar, həm də bərabər atar» və s. bu qəbildəndir.
Bu atalar sözü və məsəllərin yaranma yolu, yeri və münasibəti
Əta Tərzibaşının kitabında öz əksini tapmışdır1.
Bununla belə, demək lazımdır ki, atalar sözləri və məsəllərin
mənşəyini xronoloji şəkildə müəyyən etmək mümkün deyildir.
Bunun əsas səbəbi xalq ədəbiyyatının başqa növləri kimi, atalar
sözlərinin də dəyişkən olmasıdır2. Ona görə ki, müxtəlif inkişaf
mərhələlərində onlar müxtəlif forma və məzmun kəsb edirlər.
Lakin bu o demək deyildir ki, hər yeni inkişaf mərhələsində atalar
sözləri başdan-başa dəyişir. Əksinə, atalar sözləri arasında uzaq
keçmişlərlə bağlı saysız-hesabsız nümunələr vardır. Belə olmasa
idi, atalar sözlərinin qədimliyi və yaranma yolları barədə söz
açmaq, nəticə çıxarmaq mümkün olmazdı. Bu və ya digər xalqın
fikir tarixini, keçdiyi yolu, inkişaf mərhələlərini aydınlaşdırmaqda
atalar sözləri və məsəllər tədqiqatçının köməyinə çatır, ona bir
növ bələdçilik edir. Məsələn:
«Altunu yez, atlası bez» – ələ salmaq, başa qaxmaq anlamında
işlənən bir məsəldir.
Xasa çayı Kərkükü iki yerə bölür. Şəhərin Qala hissəsində
yaşayanlara qalalılar, qarşıyaxada yaşayanlara qoryalılar
deyirlər. Belə nəql edirlər ki, keçmişdə bu iki yaxada yaşayan
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük əskilər sözü. Bağdad, 1962.
2
İbrahimov İdris. Azərbaycan atalar sözləri və məsəlləri. Namizədlik dis.,
Bakı, 1949, s.36.
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sakinlər arasında tez-tez mübahisə, söz-söhbət olarmış.
Qoyralıların yarıhənək, yarıgerçək, bir az da istehza ilə
qalalıların ünvanına dedikləri yuxarıdakı ifadə xalq arasında bir
məsəl kimi qalmışdır.
«Hər gözəlin bir eybi olar» – bu atalar sözü Molla
Nəsrəddinlə bağlıdır. Mollanın oğlu böyümüş, evlənmək vaxtı
çatmışdı. Bir gün arvadına deyir ki, gəl oğlumuza çox zəngin
olan qonşu mollanın qızını alaq. Biz həyatda bir gün görmədik,
qoy heç olmazsa oğlumuz yaxşı yaşasın. Arvad deyir ki, oğlum
onu almaz. Gözü çaşdır, ayağı topaldır, dili laldır.
Molla: – Ay arvad, qoy olsun, eyiblərimizi görməz, qapı-qapı
gəzə bilməz, kasıblığımızdan danışa bilməz.
Axşam mollanın arvadı oğlunu yan otağa çəkib əhvalatı ona
danışır. Oğlan deyir:
– Onun gözü çaş, ayağı topal, dili laldır.
Arvad mollanın dediklərini fikirləşmədən bəyan edir.
– Keçəldir, bəs buna nə deyəcəksən?
Molla bunu arvadına başa salmamışdı. Arvad bilmir nə desin,
susur.
Molla qonşu otaqdan:
– Ay arvad, özgə vaxtı danışmağa imkan vermirsən, niyə lal
olubsan. Desən ki, «Hər gözəlin bir eybi olar».
Bu kəlam indi də xalq arasında məşhurdur.
Sırf yerli mühitlə bağlı yaranmış, ölkəşünaslıq elmi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edən atalar sözləri və məsəllərə
də İraq-türkman folklorunda bol-bol təsadüf edilir:
Hələb ordasa, arşını burdadı.
Kərkükü yalan, Ərbili siçan,
Bağdadı seylan apardı.
Yuxarı Zivədə dilənər, Aşağı Zivədə paylar (Kərkükdə məhəllə adları).
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«Balı olanın çibini Şamdan gələr» – və s. atalar sözləri və
məsəllər nəinki coğrafi, tarixi yerləri və s. öyrənmək baxımından,
eləcə də tarixi həqiqətləri bilmək, dərk etmək yolunda əvəzsiz
xəzinəyə çevrilir.
Bəzi atalar sözləri və məsəllər insanın qüdrəti, iradəsi
xaricində olan məntiqi davamiyyət, labüd həqiqətlərin nəticəsi
kimi yaranmışdır:
Əgər xoruz bannamasa da sabah olur.
Yaş yetmiş, iş bitmiş.
Səksən, doxsan, aqibət bir gün yoxsan.
Gənclik bir quşdu, uçdu tuta bilməzsən.
Dünya bir pəncərədi, hər gələn baxar gedər. – və s.
Bir çox atalar sözləri və məsəllər müəyyən adət-ənənələrlə
əlaqədar yaranmış, zaman keçdikcə öz əvvəlki mənasını
dəyişmiş, yeni məzmun kəsb etmişdir. Məsələn:
Mən bismillah deyincə, o əlhəmdüllah dedi.
Naxırçılıq edir, əkmək yığmaq eybinə gəlir – və s.
Keçmişdə naxırçıya əməyi müqabilində çörək verərlərmiş.
Atalar sözü buradan yaranıb.
İraq-türkman atalar sözlərinin mənaca zəngin, məzmunca rəngarəng olan xüsusiyyətlərindən danışarkən, hər şeydən əvvəl, qeyd
edilməlidir ki, Azərbaycan folklorunda olduğu kimi, burada da atalar
sözləri bir yaradıcılıq məhsulu olmaq etibarı ilə heç bir bağlı həqiqəti
açmır, əksinə, kəşf edilmiş həqiqətləri ifadə edir:
Saqqalını dəgirmanda ağardıb.
Gül tikansız olmaz.
Dolmada bir şey yoxsa, nişin sarınır?
Dəvəquşu kimi gizlənmək istəsə, başını quma soxar.
Lalın dilini nənəsi bilər.
Sel önündən kötük tutulmaz,
Sözü ya uşaqdan, ya dəlidən al.
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Doğrudan da, atalar sözü və məsəllərin məna və məzmununa
fikir verdikdə onların müşahidə və ya sınaq yolu ilə yaranmış
olduğunu açıqca görmək olur. Məsələn:
Ağacdan maşa olmaz, çingənədən (qaraçı) paşa.
Qudurmuş köpəyin ömrü qırx gündü – və s.
Birinci atalar sözü öz mənşəyini sınaqdan, ikincisi isə
müşahidədən almışdır. İkinci misalda maraq doğuran cəhətlərdən
biri də «qırx» sayı ilə bağlıdır. Kərkük folklorunda bu ədədin
işləndiyi başqa atalar sözlərinə də təsadüf edilir. Məsələn:
Qırxınnan sora saz alışır.
Ver qırxı, çəkmə qorxu.
Gözəllikdən qırx gündə doyulur,
Gözəl xoydan qırx ildə doyulmaz – və s.
«Qırx» ədədi ilə bağlı olan atalar sözlərinin məcazi mənasını
bir yana qoyaraq, onların həqiqi mənasından çıxış etsək, qəribə
bir mənzərənin şahidi oluruq.
Qudurmuş köpəyin qırx gündə ölməsi, it dişləyən adama hər
gün bir iynə hesabı ilə qırx gün ərzində iynə vurulması, xəstələnmə
təhlükəsinin qırx gün davam etməsi, ölünün qırxının ənənəvi mərasim kimi qeyd edilməsi, zahı qadının və uşağın qırxı çıxana qədər
kənar şəxslə təmasda olmasının təhlükəsi və s. kimi məsələlərin,
bizə belə gəlir ki, təkcə təbiət hadisələri ilə əlaqələndirilməsi doğru
deyildir. Burada təbabətlə bağlı məsələlər göz qabağındadır.
Qeyd etmək lazımdır ki, atalar sözləri və məsəllər ictimai həyatı
əks etdirmək baxımından da maraq doğurur, həm də onu sadəcə
olaraq əks etdirmir, özünəməxsus bir tərzdə təhlil edir, özü də bəhs
etdiyi hadisələrin baş verməsi səbəbini göstərir. Məsələn:
Bir dağ yıxılmazsa, bir dərə dolmaz.
Çayır öz kökü üzərində bitər.
Divar yıxılanda tozu çıxar – və s.
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Əta Tərzibaşının qənaəti budur ki, atalar sözləri və məsəlləri
mövzular üzrə deyil, məcazi mənası və məzmununa görə təsnif
edərək tədqiq etmək daha məqsədəuyğundur.
İraq-türkman atalar sözləri və məsəllərindən danışarkən xalq
dilinin zəngin leksikasının keçmiş işlək forma və şəkillərini
qoruyub saxlayan bu incilərinin dilçilik baxımından da böyük
əhəmiyyəti olduğunu unutmaq olmaz. Təkcə onu demək
kifayətdir ki, İraq-türkman atalar sözü və məsəllərində «KitabiDədə Qorqud» da daxil olmaqla, Azərbaycan dilinin dərin
qatlarında işlənmiş bir çox sözlər mühafizə olunub saxlanmışdır.
Şübhəsiz, onlar Azərbaycan dili tarixinin bəzi qaranlıq qalmış
məsələlərinin dürüstləşdirilməsində tədqiqatçıların köməyinə gələ
bilər. Məsələn:
Qısrağı (at) gənc gözüynən, qızı ahıl gözüynən al.
Özü yayan (piyada), əkməgi atlı.
Qallavuzu (bələdçi) qarğa olan leş iylər.
Köpək səmiz (kök) olsa da, əti yeyilməz.
Sığır (inək) qəssabxanaya ulaşdıqdan sonra bıçaq hazırdı.
Gecə müştərisi ya xerxiz (oğru) olar, ya xeyirsiz – və s.
«Əski pambıq bez olmaz, əski düşmən düz olmaz», «Arvad
var ev dayağıdı, arvad var incana (paltar yumaq üçün gildən düzəldilən qab) boyağıdı» və s. kimi1 atalar sözlərinə İraq-türkman
folklorunda da təsadüf edilir2.
Ot kökü üstündə bitdiyi kimi, insan da öz kökündən
ayrılmır, bütövlükdə həyatı boyu xalqın adət-ənənəsini, dilini,
inam və etiqadını, milli qürurunu saxlayır. Bütün bunlar ana südü ilə İraq türkmanlarının qanına keçən atalar sözü və məsəllərdə
də öz əksini bariz şəkildə tapmışdır. Xalqın dünyagörüşünün,
ağıl, zəka və əməlinin, həyat təcrübəsinin qısa, dolğun, yığcam
ifadəsi, az sözlə ən geniş məna ifadə edən şah əsərlər – atalar
sözləri və məsəllər insanı düşünməyə, axtarmağa, müqayisə
_________________
1
«Kitabi-Dədə Qorqud». Bakı, «Yazıçı», 1988, s.31, 33.
2
Əski sözlər bağçası. Bağdad, 1989, s.48.
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etməyə, nəticə çıxarmağa sövq və vadar edir. Çünki «o elə bir
hikmət xəzinəsidir ki, hər dəfə ora baş vurub qayıdanlar neçəneçə inci, sədəf tapıb gətirirlər»1.
Atalar sözləri və məsəllər, eləcə də insanlara yığcam,
müdrik danışmaq vərdişləri aşılayır. Təsadüfi deyildir ki, prof.
M.Şaxnoviçin «kökləri xalq yaradıcılığından qida alan əzəmətli
ağac» adlandırdığı,2 bir çox elmlərin açarı fəlsəfə də öz ilkin və
sadə başlanğıcını atalar sözlərindən almışdır.
Məhz buna görədir ki, qədim dövrlərdən başlamış zəmanəmizə qədər filosoflar həmişə canlı məxəz kimi atalar sözü və
məsəllərə müraciət etmişlər. Bu zəka və söz sənətinin daim təzə-tər, belə dərin təsir gücünə malik olması, başlıca olaraq onların
böyük həyat həqiqətlərini, əxlaqi-mənəvi tərbiyə motivlərini
yığcam, hikmətli şəkildə ifadə etməsindədir. Qərinələrlə öncə
yaranan, müdriklik süzgəcindən keçərək həyata əbədi vəsiqə alan,
zəmanəmizə qədər gəlib çıxan, İraq-türkman folklorunun aparıcı janrlarından olan atalar sözləri və məsəllər indi də öz
əhəmiyyətini itirmir, böyük hikmət və tərbiyəedici təsir gücünü
saxlayır, xalqın tarixini, mənəvi-psixoloji təkamül yolunu öz
ziyası ilə işıqlandırır.
İraq-türkman folklorunun epik-lirik növünün sahilsiz
ümmana bənzər atalar sözlərinə həsr olunmuş «Kərkük əskilər
sözü» kitabını təhlil edərkən, onun müəllifinə layiq olduğu qiyməti verərkən, bitib-tükənməyən bu incilər xəzinəsi barədə öz
şəxsi fikir və mülahizələrimi irəli sürmək imkanı əldə etdiyimə
görə təmənnasız insan, qocaman folklorşünas və ədəbiyyatşünas
alim, ustadım Əta bəyə burada dərin minnətdarlığımı bildirməyi
özümə borc bildim.

_________________
1
Əli Saləddin. Azərbaycan şeiri və folklor. Bakı, «Elm», 1982, s.142.
2
Şaxnoviç M.İ. Qədim əsatirlər və filosofiya (rusca). Leninqrad, 1971,
s.104.
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VI FƏSİL
ƏTA TƏRZİBAŞI VƏ
AZƏRBAYCAN-İRAQ-TÜRKMAN
ƏDƏBİ-ELMİ ƏLAQƏLƏRİ
Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyətinə həsr etdiyim bu
kitabın hər səhifəsindən görmək olar ki, istər ədəbi, istərsə də
elmi əlaqələrimiz sahəsində qocaman folklorşünas müstəsna xidmətlər göstərmişdir. O, İraq-türkman tədqiqatçıları arasında eyni
dilə, eyni folklora, eyni xalq musiqisinə, eyni adət-ənənəyə malik
bir xalq olduğumuzu gündəmə gətirən ilk araşdırıcıdır.
Onlarla elmi məqalənin müəllifi Əta Tərzibaşı «Yazı dili,
qonuşma dili» adlı məqaləsində ədəbi dilin mütləq xalq dilinə
yaxınlığı məsələsini qoyur. O, haqlı olaraq göstərir ki, ədəbi dil
xalq dili əsasında formalaşmalı, yerli şivələrə öz təsirini göstərməlidir. Əta Tərzibaşı yazır: «Bir millətin yazı dili qonuşma dilinə nə qədər bağlı, nə qədər yaxın isə o dəgin qiymət ifadə edər.
Yazı dilinin xalq dilindən uzaq qalması isə o dil üçün bir talesizlik olur... Bizim türkman ləhcəsi türk şivəsindən (osmanlı türk
dili nəzərdə tutulur – Q.P.) və yazı dilindən azacıq uzaq qalmışdır.
Türkman ləhcəsi azəri ləhcəsinə türk ləhcəsindən daha yaxın və
bəlkə, əkiz qardaşlar olmaqla bərabər, bütün bu ləhcələr uzun bir
tarix boyunca çeşidli səbəblərin təsirilə bir-birindən xəbərsiz olaraq
gəlişdikləri halda aralarında görkəmli fərqlər bilinməmişdir»1.
Əta Tərzibaşı musiqi baxımından da ta qədim zamanlardan
qırılmaz tellərlə bağlı olduğumuzu göstərmişdir: «Əskidən
bəri azərilərlə dolu olan Təbriz, Marağa, Qarabağ və daha başqa
şəhər və səmtlərdə musiqi həyatı yüksək bir səviyyəyə alınmışdır.
O zaman İraq türkləri ilə bu ölkələrdə yaşayan türklər arasında
_________________
1
«Qardaşlıq» dərgisi, №4, Bağdad, 1962, s.26-27.
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dil, ədəbiyyat və musiqi baxımından bulunan yaxın bağlılıq
qolaylıqla düşünülə bilər. Bu bağlılıq azərilərlə İraqda yaşayan
türkmanlar arasında bir dərəcəyə dəgin qüvvətli bir qaynaşma
hasilə gətirmişdi. Bununla bərabər, türkmanlar kəndi şivə və
musiqilərini az-çox olduğu kimi qoruya bilmişlərdir. Bununla
bərabər, bir qisim havaların dəyişikliklə bir-birindən alındığını,
böyləcə saysız türkülərin meydana gəldigini düşünmək qabildir»1.
Həqiqətən də, əksər xalq mahnıları eynidir: «Yar bizə qonaq
gələcək», «Ay qız, mənə bax, bax», «Ay qız heyranın ollam»,
«Qalanın dibində bir daş olaydım», «Kətan köynək dizdən yar»,
«Bu xal nə xaldı», «Samоvar almışam silənim yoxdu»2 və s. bu
sahədə də müştərək olduğumuza dəlalət edir.
Əta Tərzibaşı «Qarabağı» muğamının Qarabağla əlaqəsini
xüsusi qeyd edir: «Yerli havalarımız arasında «Qarabağı»
deyilən bir çeşid uzun havanın azəri mənşəli olduğunu və sırf
azəri ağzı ilə söyləndiyini bilməkdəyiz».
Xoyrat, mani və bayatılardan danışarkən burada da şərik
olduğumuzdan söz açır: «Bizim xoyrat və manilərimizin ilgisi,
ən yaxın olanı mühəqqəq ki, azəri olanlardır»3.
Görkəmli folklorşünas alim, eyni zamanda xoyrat və manilərin yayılma arealından danışarkən bir xalq olduğumuzu xüsusi vurğulayaraq yazır ki, xoyratın kökləri İraqda türkmanların
yaşadığı bölgələrdə meydana çıxmış, Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu
Türkman dövlətləri zamanı inkişaf edərək sonralar İraqdan
Türkiyəyə, İranın quzeyinə, xüsusən də əhalisi türkman olan
Təbrizə və eləcə də Azəri və ya Azərbaycan deyə adlandırılan
və türkmanlardan ibarət Azərbaycan torpaqlarına yayılmışdır4.
Burada diqqəti çəkən bir məsələni xüsusi vurğulamaq
istərdim. İraq-türkman folkloru, ədəbiyyatı və xalq musiqisinin
_________________
1
Əta Tərzibaşı. Kərkük havaları. Bağdad, 1961, s.8-9.
2
Əta Tərzibaşı. Göstərilən əsəri. Bağdad, 1961, s. 80.
3
Əta Tərzibaşı. Kərkük xoyratları və maniləri. I cild, Bağdad, 1955, s. 140;
İstanbul nəşri, 1975, s. 40.
4
«Qardaşlıq» dərgisi, №5, Bağdad, 1962, s.8.
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sonrakı nəsil tədqiqatçılarının heç biri Əta bəyin qənaətlərinə qarşı
çıxmamış, əksinə, onun fikirlərindən bəhrələnərək onu daha da
gücləndirmişlər.
Əta Tərzibaşı həmişə yaradıcılıq axtarışlarında olan alimdir.
Bu onun türk kökənli başqa ölkələrdə yaşayan alimlərlə yaxınlaşmasına səbəb olur. Onun Azərbaycanla əlaqəsi söz yox ki, daha
möhkəmdir. O, professor Abbas Zamanov və bu sətirlərin müəllifi
ilə müntəzəm olaraq yazışırdı.
O, Cənubi Azərbaycanla da sıx əlaqə saxlayırdı. Sevimli
şairimiz Şəhriyarla görüşmüşdür. Kərkükə qayıtdıqdan sonra
«Şəhriyar» adlı geniş və çox qiymətli məqaləsini yazmışdır.
Məqalədə Şəhriyarın həyat və yaradıcılığına dair maraqlı faktlar verilmişdir. Tədqiqatçı Rəhim Sultanov «Heydərbabaya salam» (Bakı–1964) kitabına yazdığı müqəddimədə bildirir ki,
Şəhriyarın sevimli şairi Hafizdir. Əta Tərzibaşının Şəhriyarla
söhbətindən məlum olur ki, bu yalnız fars şairlərinə aiddir. Çünki
Əta Tərzibaşı Şəhriyardan «Sevdiyiniz şairlər kimdir?» sualına
«Əsərlərini ən çox oxuduğum və bəyəndiyim şairlər Füzuli, Mirzə
Ələkbər Sabir və Tofiq Fikrətdir», – cavabını almışdır1.
Deyilənləri Əta bəyin mənə ünvanladığı məktublarından da
görmək olur. Hələ vaxtilə «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində» kitabımda (Bakı, «Yazıçı», 1985, təkrar nəşr 1987, eləcə də «Seçilmiş əsərləri»mdə. Bakı, «Təhsil», 2012, I cild) yer alan həmin
məktublar Əta bəyin ədəbi və elmi əlaqələrə, folklor, musiqi və
dil birliyinə önəm verməsi və bu əlaqələri yüksək qiymətləndirməsi özünü bariz şəkildə göstərir. Əsərlərinin Azərbaycanda
çap olunmasına, onlara Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmmədhüseyn Təhmasib, Vaqif Vəliyev, Ayaz Vəfalı və başqalarının
məqalələr həsr etməsinə xüsusi həssaslıqla yanaşır, əməyinə
verilən layiqli qiymətə görə minnətdarlığını bildirir.
_________________
1
«Qardaşlıq» dərgisi, №4, Bağdad, 1964.
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İndi tarixə çevrilmiş həmin məktubların bəzisini oxuculara
və tədqiqatçılara təqdim edirəm. Bu məktublar
Eyşim qərib;
Eyşim, yoldaşım qərib.
Bilmirəm haralıyam,
Torpağım, daşım qərib.
– deyən əkiz və doğma qardaşların dil, folklor, musiqi, adətənənə, qan birliyindən bəhs etməklə bərabər, bir ananın
övladlarının sevinc və məhəbbətindən söz açır.
«Kərkük. 12 mart 1970-ci il
Sayın Qəzənfər Paşayev!
Zəhmət çəkib yazdığınız 19 fevral 1970-ci il tarixli məktubunuzu aldım. Şəxsim haqqındakı iltifatlı sözlərinizə və səmimi
duyğularınıza görə təşəkkür edirəm, əzizim...
«Kərkük dialektinin fonetikası» adlı dissertasiyanı müdafiə
etmənizə çox məmnun oldum. Sıcaq təbriklərimi qəbul edin. Bu
əsər bizə çox lazımdır. Bir nüsxəni lütf edib göndərmənizi rica
edirəm.
Rəsul Rzanın yazılarını çap edən «Qardaşlıq» dərgisinin
nüsxələrini əldə etdiyim zaman göndərəcəm. Kəndisinə məxsusi
salamımı bildiriniz.
Mənə göndərdiyiniz «Dədə Qorqud» kitabı ilə professor
Dəmirçizadənin başqa kitabları çatmışdır. Təşəkkürlər edirəm.
Ayrıca Azərbaycan Elmlər Akademiyasının elmi əsərlərində çıxan
bayatı məsələlərinə həsr olunmuş məqaləni də aldım. Bunları
tədqiq etməğə hənuz vaxt bulamamışam.
Önkü gün qardaşımız Abbas Zamanovun göndərmiş olduğu
kitab ulaşmışdır. Mənim yerimə təşəkkür yetirməgi lütfən
unutmayınız. Artıq işlərinizdə başarılar diləyirəm.
Qardaşınız Əta Tərzibaşı»
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«Əziz Əta bəy!
Yazdığınız məktubu aldım. Minnətdarlığımı qəbul etmənizi
təmənna edirəm. Rəsminizə görə minnətdaram.
Əziz doktor, salamınızı həm Rəsul Rzaya, həm də Abbas
Zamanova çatdırdım. Çox razı qaldılar. Rəsul Rza onun məqaləsini çapa hazırladığınıza görə yenə də təşəkkürünü bildirdi və
həmin nüsxələri ona göndərmənizi ümid etdi.
Sizə sevinc hissi ilə bildirirəm ki, sizin «Arzu-Qəmbər»
dastanı 1971-ci ilin lap əvvəlində çap üçün qəbul edildi.
Əsərin girişində sizin həyat və yaradıcılığınız haqqında 6–7
səhifəlik bir yazı vermək fikrindəyəm. Yazı hazır olan kimi sizə
də göndərəcəyəm, oxuyub fikrinizi bildirərsiniz.
Dissertasiyamın bir nüsxəsini imkan olsa, Sinan Səidlə sizə
göndərəcəyəm. İndilik sizə iki bağlama kitab göndərirəm.
Birinci bağlama: 1. M.Şirəliyev (akademik) – Azərbaycan
dialektologiyasının əsasları; 2. Azərbaycan dilinin Qərb qrupu
dialekt və şivələri; 3. Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti; 4. Azərbaycan dilinini dialekt və şivələrində feil.
İkinci bağlama: 1. Prof. Dəmirçizadə – «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının dili; 2. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası;
3. Azərbaycan ədəbi dili tarixi; 4. Dil və dilin fonetik vahidləri;
5. Dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu; 6. Prof. Nəsir Məmmədov – Dilçiliyin əsasları; Prof. A.Qurbanov – Müasir Azərbaycan ədəbi dili.
«Dilçiliyin əsasları» kitabının 246-cı səhifəsində sizin sayınız göstərilib. Bu kitabın 1966-cı il çapında isə sizdən tam bir
səhifə söhbət gedir. Kitabı tapan kimi sizə göndərəcəyəm.
Rica edirəm sizlərdə yeni nə çıxsa, mənə də bir nüsxə göndərin. «Qardaşlıq» jurnalını keçən il hər vaxt alırdım. İndi nədənsə
göndərmirlər. Güzarınız düşsə, onlardan xahiş edin, göndərsinlər.
Hələlik bu qədər.
Kiçik qardaşınız Qəzənfər
Bakı, 03.04.70»
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«Çox hörmətli Əta bəy!
Belə qərara gəlmişdim ki, «Arzu-Qəmbər» çapdan çıxana
kimi sizə məktub yazıb qiymətli vaxtınızı almayım. Xalq şairi
Rəsul Rza öz kitablarını sizə göndərməyimi rica etdi. Kitabları
və məktubumu sizə göndərirəm.
Ancaq mənim sizə alnıaçıq-üzüağ məktub yazmaq vaxtım
da yaxınlaşır. Belə ki, bir aya «Arzu-Qəmbər» çapdan çıxar. Üç
dəfə düzəlişini etmişəm. Axırıncı dəfə basılmaq üçün mətbəəyə
göndərmişik. Önsöz sizə əvvəllər yazdığım kimi, sizin həyat
tarixinizə həsr olunmuşdur. Yazı «Bir ömürdən səhifələr» adlanır. Əlbəttə, sizin yaradıcılığınız da təhlil olunur.
Əta bəy, 1972-ci ildə «Kərkük mahnıları» kitabı çıxmalıdır.
Öndə sizin «Kərkük havaları» kitabına yazdığınız 35 səhifəlik
yazınızı yığcamlaşdırıb 10–15 səhifədə vermək fikrini bəyəndilər.
Son söz sizindir. Əgər istəsəniz, həmin yazını sizə göndərim, nə
düzəlişiniz olsa edin və razılığınızı bildirin.
Bəlkə, bir-iki ilə «Kərkük atalar sözləri» kitabı da çıxdı. Düzü,
gümanım azdır.
Sizin dialekt üzərində işimi azaltsam da, yenə də işləyirəm.
«Kərkük dialektində səs artımı və səs düşümü» məqaləmi sizin
mühakimənizə göndərirəm. Bu sahəni siz yaxşı bilirsiniz. Mən
dissertasiyamda göstərmişəm ki, Kərkük dialektində səs artımı və
səs düşümü hadisəsindən birinci danışan Əta Tərzibaşı olmuşdur.
Bu fikri «Arzu-Qəmbər»ə verdiyim girişdə də təsdiq edirəm.
Əta bəy, son vaxtlar Mövlud Taha Qayaçı və başqalarından
məktublar alsam da, sizin haqqınızda məlumatım dəqiq deyil.
İşləriniz necədir? İndi nə üzərində işləyirsiniz?
Mənim işlərim yaxşıdır. Rəsul Rza münasibətlərimizin
daha geniş vüsət almasına çox çalışır. Onun üç kitabını sizə
göndərirəm. Əgər şeirlərdən xoşunuza gələn olsa, «Qardaşlıq»
dərgisində vermək yaxşı olardı.
Məktubumu burada sona verərək sizə uzun ömür, cansağlığı,
işinizdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Səmimiyyətlə: sizin Qəzənfər
Bakı, 3 mart 1971»
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«Kərkük, 20 dekabr 1971-ci il
Sayın doktor Qəzənfər qardaşım!
Məktubunuzla birlikdə göndərmiş olduğunuz «Kərkük
havaları»nın müqəddiməsindən xülasə etdiyiniz bəhsi və beş
nüsxə «Arzu-Qəmbər» kitabını aldım. Təşəkkürlər edirəm. Bu
kitabı hənuz tədqiq etmək fürsətini bulamadım. Təəssüratımı sizə
sonradan bildirəcəyəm. Hər halda bu uğurdakı qiymətli işinizi
təqdir və məhəbbətlə qarşılayıram. Bu kitabın latın hərfləri ilə
yapdığım çapından iki nüsxəsini poçta ilə adresinizə göndərdim.
Bir qaç gündən sonra əlinizə dəgər. «Kərkük havaları»
kitabının giriş qismini müəyyən parçalarla Bakıda çap etdirmək
istədiyiniz «Kərkük mahnıları» kitabınıza keçirməyinizə bu
haşiyənin əlavə olunması şərtilə razıyam. «Bu məqalə Əta
Tərzibaşının «Kərkük havaları» adlı kitabının giriş qisminin bir
nüsxəsindən ibarətdir». Bu haşiyəni məqalənin birinci səhifəsinin
aşağı tərəfində nəşr etdirməyinizi zəruri görməkdəyəm.
Əzizim, o məqaləni bir az da genişləndirsəniz çox yaxşı olardı.
Artıq yeni çalışmalarınızda üstün başarılar diləyirəm. Bu
münasibətlə Yeni ilinizi təbrik edir, gözlərinizdən öpürəm.
Qardaşınız Əta Tərzibaşı»

«Hörmətli Əta bəy!
Zəhmət çəkib göndərdiyiniz məktubu aldım. Latın hərfləri
ilə çap etdirdiyiniz «Arzu-Qəmbər» isə hələlik çatmayıb. Doğrudur, bu barədə professor Abbas Zamanovdan eşitmişdim.
Əziz Əta bəy, məni, hər şeydən əvvəl, «Arzu-Qəmbər» kitabına yazdığım müqəddimənin sizə necə təsir bağışlaması və
ümumiyyətlə, kitab haqqında fikriniz maraqlandırır.
Bəyim, mənim çapa hazırladığım «Kərkük mahnıları»
kitabında sizin «Kərkük havaları» kitabınızdan götürdüyüm
«Musiqi həyatımıza toplu bir baxış» adlı gözəl elmi məqalənizin
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getməsi burada böyük marağa səbəb olacaqdır. O ki qaldı məqalənin qısaldılmasına, mən də istəməzdim ki, orada qısaltmalar
edilsin. Ancaq «Kərkük mahnıları» kitabı özlüyündə kiçik
olduğuna görə giriş məqaləsini çox da geniş vermək olmaz.
Əta bəy, mən sizin məqalənizin haradan götürüldüyünü
vermək üçün notdan istifadə etməyi münasib bilmədim. Başqa
yolla gedərək «Bir neçə söz» başlığı altında belə bir yazı verdim:
«Oxuculara təqdim etdiyimiz bu kitab İraq Respublikasının
şimalında yaşayan və son məlumata görə sayı yarım milyonu
keçən (bax: «Qardaşlıq» dərgisi, №6, 1970) Kərkük xalqının
mahnılarının az bir qismini əhatə edir. Kitab Əta Tərzibaşının
1961-ci ildə nəşrinə müvəffəq olduğu «Kərkük havaları»,
Əhməd Fikrinin «Sevilən mahnılar» (Kərkük, 1961), Əhməd Otraqçı oğlunun «Səs sənətkarlarımız» (Kərkük, 1964), müğənni
Əbdülvahid Küzəçioğlunun «Xoyrat və bəstələr» (Kərkük, 1966),
«Ərbildən bir səs» (Kərkük, 1966) kitabları əsasında tərtib
edilmişdir. Əlbəttə, gözəl tədqiqat əsəri olan «Kərkük havaları»nı
başqa kitablarla müqayisə etmək olmaz. Bu kitab bir çox məziyyətlərinə görə fərqlənir. Biz də «Kərkük mahnıları»nı tərtib edərkən həmin kitabdan daha çox faydalanmışıq. Əta bəy «Kərkük
havaları» kitabına 35 səhifəlik giriş vermişdir. Həmin məqalənin
oxucuların marağına səbəb olacağını güman edərək, bəzi qısaltmalarla kitabda verməyi lazım bildik».
Əziz Əta bəy, bəlkə də, bu il İraqda görüşmək bizə bir daha
qismət oldu. Məsələ burasındadır ki, mənə yenidən İraqda işləməyi təklif etdilər. Böyük məmnuniyyətlə razılıq verdim. Axı
dostlarla, tanışlarla görüşmək, doğma yerləri yenidən görmək
kimin ürəyindən olmazdı.
Hələlik bu qədər.
Məktubumu sona verərkən sizə bu yeni ildə yeni-yeni
müvəffəqiyyətlər, şəxsi həyatınızda xoşbəxtlik diləyirəm.
Hörmətlə: qardaşınız Qəzənfər Paşayev
Bakı, 20 yanvar 1972-ci il»
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«Kərkük, 17 aprel 1972-ci il
Hörmətli doktor Qəzənfər bəy!
Bundan bir ay öncə aldığım məktubunuzun cavabını işlərimin çoxluğu səbəbindən təxir etdimsə, qüsura baxmayınız. Siz
hər zaman könlümüzdəsiniz. Çapa hazırladığınız yeni əsərinizdən
dolayı başarılar diləyirəm.
Qaynaq olaraq «Kərkük havaları» kitabımızdan başqa,
«Səs sənətkarlarımız», Əbdülvahid Küzəçioğlunun «Xoyrat və
bəstələri», «Ərbildən bir səs» adlı kitablardan da istifadə
edərkən diqqətli olmağınız vacibdir. Çünki bu kitablarda bizim
nəğmələr arasına girən yabançı nəğmələr də vardır ki, bunlar bəstəkarlarımızın nəğmələri arasına qarışmışdır. Mən kitabıma sadəcə
olaraq xalq nəğmələrini almışam.
İkinci məktubunuzda yazdığınıza görə «Arzu-Qəmbər»
kitabından 20–30 nüsxə daha göndərəcək idiniz. İndiyə qədər
bizə ulaşmamışdır. İlk dəfə göndərdiyiniz bir qaç nüsxəyi arxadaşlara verdim. Lütfən mümkün olursa, bu kitabdan heç olmazsa on nüsxə təhidli poçta ilə bizə göndərəsiniz. Bu nüsxələri iki
bağlama halında göndərsəniz daha yaxşı olur.
«Arzu-Qəmbər» kitabının latın hərfləri ilə nəşri əgər sizə lazım
isə yazınız. Məmnuniyyətlə göndərərəm. Burada başqa bir arzunuz da varsa bildiriniz. Yerinə yetirməyə çalışaram.
Artıq gözlərinizdən öpür, şən və sağlam qalmağınızı diləyirəm.
Əta Tərzibaşı qardaşınız»

«Əziz doktor Əta bəy!
Zəhmət çəkib yazmış olduğunuz 17.04.72-ci il tarixli məktubu aldım. Məktubunuz İraq haqqında olan xatirələri təzələdi.
Sizinlə «Qardaşlıq» nadisində olan görüşüm yada düşdü. Gözəl
məsləhətləriniz, elm haqqında əla fikirləriniz bir daha fikrimdən
keçdi. Təşəkkür edirəm, bəyim!
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«Arzu-Qəmbər» kitabının sizə çatmamasına təəssüflənir və
iki bağlama göndərirəm. Cəmi 25 kitab. Yaxın günlərdə sizə çatar.
Əta bəy, mənim nəşrə hazırladığım «Kərkük mahnıları» kitabına dair gözəl məsləhətlərinizə görə də sizə dərin təşəkkürümü
bildirirəm. Əvvəllər sizə yazdığım kimi həmin kitabda sizin
«Kərkük havaları» kitabına yazdığınız məqalə gedəcəkdir.
Sizi əmin edirəm ki, həmin məqalə kitabın qiymətini – dəyərini
daha da artıracaqdır.
Əziz doktor, sizin «Arzu-Qəmbər» kitabınızın İstanbul
nüsxəsi burada hamının marağına səbəb oldu. Rica edirəm həmin
kitabdan daha bir neçə nüsxə göndərəsiniz. Rəsul Rza, akademik Şirəliyev, prof. Dəmirçizadə, prof. Təhmasib, prof. Abbas
Zamanov və başqaları üçün.
Yeri gəlmişkən, prof. Təhmasib sizin «Əsgilər sözü»
kitabınız haqqında «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində məqalə
çap etdirib (18.03.1972). Əgər sizə çatmayıbsa, göndərim.
İndilikdə isə «Qardaşlıq» jurnalında çıxan bəzi yazılar və s.
haqqında bizim qəzetlərdə gedən yazıları və öz fotomu sizə
göndərirəm.
Bu yaxınlarda bizim folklor haqqında sizə və Mövlud
Tahaya daha bir neçə kitab göndərəcəyik.
Burada məktubuma son verərkən sizə yeni-yeni başarılar
diləyir, möhkəm cansağlığı arzulayıram.
Səmimiyyətlə: kiçik qardaşınız Qəzənfər
Bakı şəhəri, 5 may 1972-ci il»

P.S. Elə həmin ildə yenidən İraqa uzunmüddətli ezamiyyətə
getdiyimdən (1972–1975) məktublara ara verdik.
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Məktublardan da göründüyü kimi, Əta Tərzibaşı Azərbaycanİraq-türkman ədəbi əlaqələrinə töhfələr vermişdir. Bir daha
xüsusi vurğulayıram ki, bu böyük alimin yazdığı möhtəşəm
əsərlər və şəxsi nümunəsi sayəsində İraq-türkman ellərində neçəneçə folklorşünas və ədəbiyyatşünaslar nəsli yetişmişdir. Çəkinmədən deyə bilərik ki, Əta Təzibaşı folklorşünaslıq və
ədəbiyyatşünaslıq sahəsində məktəb yaratmışdır. Onun gördüyü
möhtəşəm işləri kərküklü tədqiqatçı Ərşad Hürmüzlü layiqincə
qiymətləndirmişdir:
Əta Tərzibaşının «Kərkük xoyratları və maniləri», «Kərkük
şairləri», «Kərkük havaları» və neçə-neçə başqa əsəri yeni bir
cığır açmış və bu gün bir çox yazarımıza folklor və milli dəyərlərə
(mədəniyyətə) uğraşma yolunu göstərmiş və buna yönəltmişdir.
Əta Tərzibaşının lider olmaq səlahiyyəti (öndərliyi) və rəhbərliyi,
tarixi bir missiyanı çox bacarıqla yerinə yetirdiyinin göstəricisidir»
(«Qardaşlıq» dərgisi, №23, 2004, s.18).
Buna görədir ki, indi qocaman tədqiqatçının evi ziyalılar və
tədqiqatçıların ziyarətgahına çevrilmişdir. Ustadı dəfələrlə
ziyarət etmək mənə də qismət olub. 1994-cü ilin sentyabr ayında
Füzulinin 500 illik yubileyi ilə bağlı 128 nəfərdən ibarət nümayəndə heyətinin üzvlərindən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri
Anar, Mətbuat və İnformasiya naziri Sabir Rüstəmxanlı, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru Yaşar Qarayev, «Ədəbiyyat qəzeti»nin baş redaktoru Ayaz Vəfalı ilə birlikdə Kərkükdə Əta bəyi
ziyarət etdik. Anar müəllim onun Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə
qəbulu barədə vəsiqəni təqdim etdi. Adətən, çox ciddi və qaraqabaq olan Əta bəyin üzündə bir təbəssüm gördüm və onun sevincinə qoşuldum. Sonralar Mövlud Taha Qayaçı, Şəmsəddin
Küzəçi və başqaları tez-tez Əta bəylə telefonda bizi görüşdürərdi.
Bir dəfə telefonda dedi ki, ürəyim səni istəyir. İraqda vəziyyət
çox ağır və qorxulu idi. Bununla belə, Ərbil vasitəsi ilə xocamın görüşünə getdim. Kərküklü ziyalılar Altun Köprüdə məni
üç maşınla qarşıladılar. Bunu deyərkən heç bir mübaliğəyə yol
131

Гязянфяр Пашайев

vermirəm. Əta bəylə ilk tanışlığım 1964-cü il sentyabr ayının
26-da Bağdadda İraq-türkman nadisində (mədəniyyət klubu) olub.
Hər il ali məktəblərə daxil olan türkman gənclərinin şəninə bu
mədəniyyət ocağında şənlik düzəldər, şənliyə ölkənin hər
yanından ziyalılar dəvət edərdilər. Əta Tərzibaşı da gəlmişdi. Qırx
yaşı olmasına baxmayaraq, neçə-neçə kitabı, elmi məqalələri
çıxmışdı. Hamı ona böyük ehtiram göstərirdi. Dostum Rza
Dəmirçi bizi tanış etdi. Biləndə ki, mən Kərkük dialekti ilə məşğul
oluram, dedi ki, ləhcəni folklor olmadan öyrənmək, tədqiq etmək
mümkün deyil. Sonralar da məktublaşarkən həmişə dəyərli
məsləhətləri ilə məni istiqamətləndirərdi. Ustadın əsərlərinin
folklorşünas və ədəbiyyatşünas kimi yetişməyimdə rolu az olmayıb. Xocamın əsərlərindən bol-bol bəhrələnmişəm.
Aşağıdakı fakt deyilənlərə dayaq olur. Neçə-neçə kitab müəllifi Ərşad Hürmüzlü Əta Tərzibaşının 80 illik yubileyi münasibəti
ilə yazdığı məqaləsində təqribən 50–55 il bundan əvvəl baş
vermiş, ibrət götürüləcək bir hadisədən söz açır. Yazır ki, bir
kitabımın əlyazmasını ərəbcəsi mükəmməl olan ustada təqdim
etdim və xahiş etdim ki, həm ərəbcəsinə baxsın, həm də, ümumiyyətlə, iradlarını bildirsin. Əta Tərzibaşı yazılı şəkildə bir çox
iradlar göstərdi. Onların arasında məxəzlərə münasibət məsələsi
də vardı. Əta bəy yazmışdı: «Çalışmanın ciddi olmasını istəyirsənsə, qaynaqları çoxaltmaq üçün hər önünə gələni qaynaq kimi
göstərməkdən çəkinməlisən. Elmi dəyəri olmayan kitabı qaynaq
göstərməyin kitabının sanbalına xələl gətirə bilər» (bax:
«Qardaşlıq» dərgisi (Kərkük vəqfi), №23, İstanbul, 2004, s. 16).
İraq-türkman folkloru və ədəbiyyatının ən müqtədir
tədqiqatçısı Əta Tərzibaşı indi İraq, Türkiyə və Azərbaycanda
nüfuzlu alim kimi tanınır. O, Azərbaycanda ilk olaraq «Kərkük
xoyratları və maniləri» əsərinə Xalq şairi Rəsul Rzanının yazdığı «Uzaq ellərin yaxın töhfələri» məqaləsi ilə tanındı. Məqalə
«Azərbaycan» jurnalında (1961, № 9) və Rəsul Rza ilə birgə hazırladığımız «Kərkük bayatıları» («Azərnəşr», 1968) kitabına
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önsöz kimi verdiyi həmin məqalə ilə və mənim kitaba yazdığım
son sözlə təqdim edildi.
Az sonra görkəmli dilçi alim, dil tarixi üzrə əvəzsiz mütəxəssis Hadi Mirzəzadənin onun «Kərkük xoyratları və maniləri» əsərinə
əsasən «İraq ərazisində yaşayan azərbaycanlıların dili haqqında bəzi
mülahizələr» məqaləsi ADU-nun elmi əsərlərində (№ 4, 1961) çap
olundu. Eləcə də mənim Əta Tərzibaşının dil, folklor, musiqi
birliyimizdən bəhs edən fikirlərinə əsasən «Kərkük azəriləri»
məqaləm işıq üzü gördü (bax: «Elm və həyat», №4, 1967).
1971-ci ildə mən Əta bəyin 1964-cü ildə Bağdadda çap etdirdiyi «Arzu-Qəmbər» dastanını «Bir ömürdən səhifələr» adlı geniş
önsözlə çap etdirəndə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
vitse-prezidenti, akademik Məmməd Arif məni çağırıb dedi ki,
Əta Tərzibaşı haqqında çox yazın, onun kitablarını çap etdirin.
Özünə də xəbər verin ki, onu akademiyamıza fəxri üzv seçmək
niyyətindəyik. Mən Rəsul Rzanın redaktorluğu ilə onun «Kərkük
havaları» kitabından seçmələri «Kərkük mahnıları» («Gənclik»,
1973) və «Atalar sözləri» kitablarını önsözlə çap etdirdim.
Məmmədhüseyn Təhmasib, Ayaz Vəfalı və başqaları Əta bəy
haqqında məqalələr yazdılar. Lakin Əta Tərzibaşı İraqda vəziyyətin qeyri-sabitliyini, böyük təhlükə ilə üzləşəcəyini nəzərə
alaraq təklifdən imtina etdi. Bunun səbəbini professor Süphi
Saatçı tam çılpaqlığı ilə açıb göstərmişdir: «Toplumuna Əta Tərzibaşı kimi xidmət edən insanları mənsub olduğu toplumlar əl
üstündə tutarlar. Onlar üçün yubileylər düzənləyərək mükafatlandırarlar, təltif edərlər. İraqda uzun illər sürən diktator rejimi
üzündən, həyatına bir zərər dəyməsin deyə, türkman toplumu
tərəfindən bu önəmli kültür adamına gərəkən qədirşünaslıq göstərilməmişdir. Tərzibaşıya hər hansı bir xidmətdə bulunmaq təhlükəli
görülmüşdür» (bax: «Qardaşlıq» dərgisi (Kərkük vəqfi), №23,
İstanbul, 2004, s.10).
Göründüyü kimi, Əta Tərzibaşının Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü olmaqdan imtina etməsi səbəbsiz deyilmiş.
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Aradan illər keçib. 14 noyabr 2015-ci il tarixdə Əta Tərzibaşı
92 yaşına qədəm qoydu, mən isə ömrümün səksəninə yaxınlaşıram. Keçən illər ərzində bütün ömrünü xalqının folklor adlanan mənəvi dəyərlərinə, sərvətinə həsr edən bu böyük insan və
görkəmli alim haqqında monoqrafiya yazmaq fikri mənə rahatlıq vermirdi. Şükürlər olsun ki, bu arzum da yerinə yetdi.
Arzu-arzudan doğur deyirlər. Arzu edirəm ki, mətbəədə yığılmaqda olan əsər tezliklə qocalıqla mübarizə aparan Əta bəyin
əlinə çatsın, kiçik qardaşından qədirşünaslıq payı olsun.
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SON SÖZ ƏVƏZİ
İraq-türkman folklorunun tədqiqi tarixi keçmişimizin, dil tariximizin, estetik fikir tariximizin, xalq poeziyamızın, dialektologiyamızın və eləcə də folklorumuzun tam və əhatəli öyrənilməsi
yolunda misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Ona görə ki, şifahi xalq
ədəbiyyatı, ümumiyyətlə, xalqın tarixi inkişaf mərhələlərini, həyat
tərzini, dünyabaxışını, inam və etiqadını, adət-ənənəsini və s.
əks etdirən, onun bəşər tarixində məxsusi yerini göstərən müstəsna dəyərə malik tükənməz xəzinədir. Bu xəzinədə uzaq
keçmişlərlə bağlı hadisələrə, mərasimlərə, inam və etiqadlara,
adət-ənənələrə, hətta hafizələrdən silinmiş tarixi həqiqətlərin güclə
sezilə bilən izlərinə belə təsadüf edilir.
İraq-türkman folklorşünaslığının tarixində XX əsrin ikinci
yarısı mühüm mərhələ təşkil edir. Xoyrat və manilər, xalq havaları, atalar sözü və məsəllər, tapmacalar, ilkin janr nümunələri
bu vaxt toplanaraq çap edilmişdir. Görülən işlər, özlüyündə elmi
və əməli əhəmiyyəti olan folklor nümunələrini toplama və nəşretmə çərçivəsində qalmamış, ayrı-ayrı janrların tədqiqi yolunda
diqqətəlayiq işlər görülmüşdür. Bu sahədə fəaliyyət göstərən
tədqiqatçıların arasında Əta Tərzibaşının xüsusi yeri vardır. Onun
xidmətlərini həmyerlisi Əli Maarufoğlu yüksək qiymətləndirmişdir: «XX əsrin birinci yarısında ölümə məhkum olan ədəbiyyatımız (ingilislər İraqı tutduqdan sonra), XX əsrin ikinci
yarısında Əta Tərzibaşının sayəsində yenidən dirçəldi»1.
Tədqiqatçının ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq sahəsində
gördüyü möhtəşəm işləri Ərşad Hürmüzlü də layiqincə qiymətləndirmişdir: «Əta Tərzibaşının «Kərkük xoyratları və maniləri»,
«Kərkük şairləri», «Kərkük havaları» və neçə-neçə başqa əsəri
yeni bir cığır açmış və bu gün bir çox yazarımıza folklor və milli
_________________
1
«Arzu-Qəmbər» dastanı. Bakı, 1971, s.9.

135

Гязянфяр Пашайев

dəyərlərə (mədəniyyətə) uğraşma yolunu göstərmiş və buna
yönəltmişdir. Əta Tərzibaşının lider olmaq səlahiyyəti (öndərliyi)
və rəhbərliyi, tarixi bir missiyanı çox bacarıqla yerinə yetirdiyinin
göstəricisidir».1
Prof. Dr. Mahir Naqibin də sözləri hədəfə düz dəyir: «Əta
Tərzibaşı mədəniyyətimizin gerçəkdən bir ümdəsi və təməl
daşıdır»2.
Həqiqətən də, Əta Tərzibaşı İraq-türkman folkloru və ədəbiyyatının ən müqtədir tədqiqatçısıdır. Bu böyük alimin yazdığı
möhtəşəm əsərlər və şəxsi nümunəsi sayəsində İraq-türkman ellərində neçə-neçə folklorşünas və ədəbiyyatşünaslar nəsli yetişmişdir. Çəkinmədən deyə bilərik ki, Əta Tərzibaşı folklorşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində məktəb yaratmışdır.
İraq-türkman folklorunda xoyrat və maniləri, xalq havalarını,
xoyrat üsullarını, xalq türkülərini əhatə edən yüksək bədii
təfəkkürün məhsulu olan lirik növün heyrətamiz poetik gücü və
zənginliyi Əta Tərzibaşının əsərlərində öz tədqiqini lazımınca
tapmışdır.
Əta Tərzibaşının tədqiq etdiyi epik növə daxil olan atalar sözü
və məsəllər də, hər şeydən əvvəl, bu baxımdan fərqlənir. Çox
geniş yayılmış bu mükəmməl janrın özünəməxsus səciyyəvi
xüsusiyyətləri və böyük elmi əhəmiyyəti vardır. Təsadüfi deyildir ki, tədqiqatçılar yorulmadan bu mənəvi incilərə istinad edir,
onların vasitəsilə müəyyən hadisələrin izlərini və köklərini axtarırlar. Atalar sözü və məsəllərlə bağlı aşağıda gətirdiyimiz misal,
bu və ya digər dərəcədə bütün janrlara aid edilə bilər. Məsələn,
tarixçi atalar sözü və məsəlləri qədim tarixə, tarixi hadisələrə dair
məlumat baxımından, hüquqşünas onları xalq həyatının yazılmamış qanunları baxımından, etnoqraf atalar sözü və məsəlləri
unudulub getmiş adət-ənənələrin hifz olunub saxlandığı mənəvi
incilər mənbəyi baxımından qiymətləndirir. Filosof atalar sözü
_________________
1
«Qardaşlıq» dərgisi (Kərkük vəqfi), İstanbul, №23, 2004, s. 18.
2
Yenə orada, s. 21.
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və məsəllər vasitəsi ilə xalqın düşüncə tərzini öyrənməyə, məntiq
aləmində yerini dürüstləşdirməyə can atır. Dilçi və dialektoloq
isə atalar sözü və məsəllərə insan nitqinin inkişaf pillələrini, dilin
leksik-qrammatik qayda-qanunlarını tədqiq etmək işində əvəzsiz
mənbə nöqteyi-nəzərindən yanaşır. Göründüyü kimi, atalar sözləri
və məsəllər, eləcə də İraq-türkman folklorunun bütün başqa janrları nəinki xalqın dünyagörüşü və təfəkkürünü ifadə etmək
baxımından, həm də xalqın keçmişi barədə bir növ tarixi sənədə çevrilmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əta Tərzibaşının «Kərkük əskilər sözü» və başqa əsərlərinin hər səhifəsində bu təkzibolunmaz həqiqəti duymaq mümkündür.
İraqla əlaqələrin bərpa olunduğu bir dövrdə, fürsətdən istifadə edərək ustadım Əta Tərzibaşının yaradıcılığından bəhrələnərək Kərkük yörəsində məskən salan bu elatın folklorunu araşdırmağa mən də səy göstərdim. Bunu görkəmli folklorşünas
alimimiz M.Təhmasibin təbirincə desək, milli mədəniyyət tariximizi əhatəli və tam öyrənmək yolunda başlanmış ümumxalq
cidd-cəhdi tələb edirdi. Bu tələbə iqtidarım və imkanım
daxilində cavab verməyə çalışdım.
Minnətdarlıq hissi ilə yada salmaq olar ki, 1962-ci ildə İraqa
ilk səfərim ərəfəsində Xalq şairləri Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadənin İraq-türkman folkloru ilə bağlı
maraqlı yazılarını oxumuş, mərhum akademik M.Şirəliyevin Kərkük dialekti barədə dəyərli məsləhətlərini dinləmişdim. O
vaxtdan məndə Kərkük dialekti və folkloruna maraq oyanmışdı.
Sonralar bu maraq məcrasını dəyişərək məhəbbətə çevrildi. Bu
məhəbbətin arxasında İraqda keçirdiyim altı ilin acılı-şirinli anları,
artıq əbədiyyətə qovuşan, eləcə də yaşayıb-yaradan tədqiqatçılar
durur.
Əta Tərzibaşı, Şakir Sabir Zabit, Məhəmməd Xurşid, İbrahim Daquqi, Əbdüllətif Bəndəroğlu, İhsan Vəsfi, Süphi Saatçı,
Mahir Naqib, Ərşad Hürmüzlü, Mustafa Ziya, Şəmsəddin Küzəçi, Həbib Hürmüzlü və başqaları indi İraqın hüdudları
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xaricində də tanınır və İraq-türkman folklorunu, ədəbiyyatını və
mədəniyyətini layiqincə təmsil edirlər.
Onların hamısını ehtiramla anır və bəzən öz-özümə fikirləşirəm: «Məni İraq-türkman folkloruna, onu yaradıb-yaşadanlara
belə dərindən bağlayan nədir?» Göz önünə ilk olaraq Azərbaycanda İraq-türkman folkloruna xalqın dərin məhəbbəti və
doğmalıq hissi gəlir. Özüm üçün bir daha «kəşf» edirəm ki, doğmasını sevməmək mümkün olmadığı kimi, onu unutmaq, ona
yad münasibət bəsləmək də mümkün deyildir. Başqa bir tərəfdən də düşünürəm: parçalanmağa məruz qalmış xalqın ellikcə
yaratdığı sərvət üçün bağlı qapılar, keçilməz yollar yoxdur. Əta
Tərzibaşı kimi bu əvəzsiz işə ömür həsr edən dəyərli insanların
sayəsində nə kəsilən yollar, nə illər mənəvi ayrılığa gətirib çıxara
bilməmiş, qismətimizə düşən cismani ayrılıq olmuşdur. Bu, gün
kimi aydın həqiqət böyük şəxsiyyət və görkəmli alim Əta Tərzibaşıya həsr etdiyim əsərin hər səhifəsində özünü aşkar hiss etdirir
və əsrlər arxasından haray çəkən bu mənəvi birliyin əbədiyyət
nəğməsini oxuyur.
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ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA
FAYDALI ÖRNƏK
XX əsrin ikinci yarısından etibarən gerçəkliyi əks etdirməyə
doğru ədəbiyyatda başlanan proseslərin genişlənməsi böyük bir
ədəbi cəbhənin meydana gəlməsi ilə nəticələnmişdir. Bədii ədəbiyyatın nəsr qolunda daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpan bu
qüvvətli meyil poeziyada da özünəməxsus əks-səda tapmış,
nümayəndələrini yetirib ədəbi mühitə çıxarmışdır. Əslində, hələ
əllinci illərdə ölkə üzrə şəxsiyyətə pərəstiş sindromu aradan
qaldırıldıqdan sonra poeziyada ictimai-siyasi məzmunlu romantik
pafosu tədricən lirizmin əvəz etməsi prosesi başlanmışdır. Lakin altmışıncıların bütöv bir nəsil kimi cəbhə boyu addımlaması
ilə həmin istiqamət daha da dərinləşməyə doğru getmişdir. Ədəbiyyata XX əsrin əllinci illərində gələn və «öz ömrünü dəmadəm
sözə verən» Hüseyn Kürdoğlunun zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığı da Azərbaycan ədəbiyyatında gedən həmin proseslərin
işığında meydana çıxmışdır. Əslində, Hüseyn Kürdoğlu və onun
mənsub olduğu nəsil Azərbaycan «altmışıncıları»nın əvvəli idi.
Lakin bədii nəsrlə müqayisədə şeirdə, xüsusən heca vəznli
poeziyada «göydən yerə enmə» prosesi bir qədər çətin gedirdi.
Çünki heca vəznli şeiri yüksək romantik zirvəyə qaldırmış Xalq
şairi Səməd Vurğunun qaynar poetik nəfəsi hələ qulaqlardan
getməmişdi və bu şeir günəşinin təsirindən tamamilə ayrılmaq
asan məsələ deyildi. Təsadüfi deyildir ki, poeziyada Azərbaycan
altmışıncılarını daha çox sərbəst şeir yazanlar təmsil edirdilər.
Hüseyn Kürdoğlu və onun təmsil etdiyi ədəbi nəsil isə vəzni dəyişməyərək şeiri insanın həyatı və mənəviyyatına yaxınlaşdırmaq
vəzifəsini həyata keçirirdilər. Bu ədəbi nəslin şeirində tərənnümdən gələn romantik əlamətlər müəyyən səviyyədə davam etməklə
bərabər, həyatın və insanın nəbzi döyünən duyğu və düşüncələrdə
öz əksini tapmışdır. Hüseyn Kürdoğlunun «Həyat ağacı» qismin141
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dən olan çoxsaylı şeirləri artıq poeziyada da gerçəkliyin müdriklik səviyyəsində tərənnümünün oturuşduğunu göstərir. Bu
məqamda Hüseyn Kürdoğlunun şair xəyalı cəmiyyətdəki ideoloji mühitdən deyil, folklordan, klassik ədəbi ənənələrdən və
həyatın dərslərindən ilham almışdır. Bu mənada Hüseyn Kürdoğlunun «Həyat ağacı» şeiri XX əsrin altmışıncı illərdən sonrakı poeziya ağacının real mənzərəsini dolğun şəkildə mənalandırır:
Barlıdır, ucadır həyat ağacı,
Bəhəri həm şirin, həm də ki, acı.
Dırmanıb çıxırıq, ucalırıq biz,
Başına çatmamış qocalırıq biz.
Ordan xəyal kimi düşürük bir-bir,
Ağacın dibində ölüm müntəzir,
Göydə tutur bizi, gömür torpağa,
Təzə gələnlərsə çıxır budağa.
Bu cür ülfətdədir ölümlə həyat,
Ağacın başına çıxan yox heyhat.
Bütün bunlara görə də XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan
poeziyasında Məmməd Araz şeirinə mənsub poetik təmayül
genişləndi. Vəzn və üslub etibarilə bir-birlərinə çox yaxın olan
bu şairlər xalq ədəbiyyatı qaynaqlarından həyata doğru münasibətlərində fərqli yanaşmaları ilə fərdiləşmişlər. Hüseyn Kürdoğlu həm foklordan və klassik ədəbi ənənədən yaradıcı istifadə
etmək, həm də müasir həyati mətləbləri mövcud ampluada ifadə
etmək istedadı ilə özünəməxsusluq qazanmışdır. Hüseyn
Kürdoğlunun yaradıcılığında romantika, didaktika, patetika, lirika
və gerçəklik üzvi bir sistem halında cəmləşmişdir. Bu keyfiyyətlər
şairin şeirlərinin və poemalarının orijinallığını təmin etmişdir.
Bütün bunlara görədir ki, Azərbaycan altmışıncılarının «proloqu»
kimi meydana çıxan bu ədəbi nəsil, əslində, yetmiş-səksəninci illər
poeziyasında lirizmi bəlli bir səviyyədə yaşadıb saxlamaqla şeirin
vətəndaşlıq ruhunun qüvvətlənməsinə güclü təsir göstərmişlər.
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Hüseyn Kürdoğlunun və onun ədəbi nəslinin yaradıcılığında həyatın
adiliklərindən çox milli ideyalar, vətəndaşlıq mövqeyi, taleyüklü
məsələlər öz əksini tapmışdır. Bu tipli şeir poeziyada ictimai
motivlərlə lirikanın arasında yaşayıb tarixi yolunu davam etdirmiş,
ədəbiyyat tariximizdə izlər salmış, cəmiyyətin irəliyə doğru inkişafına xidmət göstərmişdir. Fikrimizcə, Hüseyn Kürdoğlu ictimai
idealların tərənnümü ilə lirika arasında yaranıb inkişaf edən
Azərbaycan şeirinin görkəmli nümayəndələrindən biridir.
Tanınmış ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Paşayevin «Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası»
adlı monoqrafiyası bu orijinal şairin həyatı və yaradıcılığını bütün
əsas mahiyyəti və istiqamətləri ilə geniş oxucu auditoriyasına,
ictimaiyyətə təqdim edən qiymətli elmi əsərdir.
Oxuculara məlumdur ki, professor Qəzənfər Paşayev Azərbaycan kərkükşünaslığının elmi əsaslarını yaratmış görkəmli
Azərbaycan alimidir. O, eyni zamanda klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının əsas yaradıcıları, görkəmli nümayəndələri olan ədəbi simalara həsr edilmiş ciddi elmi əsərlərin müəllifidir. Qəzənfər Paşayev Xalq yazıçıları Anar və Elçin, Xalq şairləri Hüseyn Arif və Fikrət Qoca, ədəbiyyatşünas alimlərdən Abbas
Zamanov və Bəkir Nəbiyev… haqqında da sanballı elmi əsərlər
meydana qoymuşdur. «Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası»
monoqrafiyası Qəzənfər Paşayevin ciddi elmi araşdırmalarının
nəticəsində meydana çıxan qiymətli monoqrafik tədqiqatdır.
Hər şeydən əvvəl, onu qeyd etmək lazımdır ki, Qəzənfər müəllim Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyasını dərindən öyrənmişdir.
O, tədqiqat obyekti kimi seçdiyi Hüseyn Kürdoğlunun tərcümeyihalını, mühitini və taleyini araşdırmış, şairin yaradıcılığı ilə həyat
yolu arasındakı bağlılığı müəyyən etmişdir. Bundan başqa, professor Qəzənfər Paşayev Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılıq
yolunu Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf prosesləri, şairin mühiti və müasirləri ilə birlikdə izləmiş və qiymətləndirmişdir. Eyni
zamanda bir çox məqamlarda, xüsusən «Bənövşə» motivli şeir143
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lərdə yazılı ədəbiyyatda xalq-aşıq şeiri ənənəsinin qüvvətləndirilməsində Hüseyn Kürdoğlunun ədəbiyyat mühitinin fövqündə
dayandığını müəyyən etməklə onun ədəbi prosesin inkişafındakı
yerini, təsir gücünü diqqət mərkəzinə çəkmişdir. Qəzənfər müəllim bütün məqamlarda şairin yaradıcılığından, ədəbiyyat materialından çıxış etdiyi üçün Hüseyn Kürdoğlu haqqında inandırıcı obyektiv elmi söz deyə bilmişdir. «Kürdoğlunun poeziyası yayın
cırhacır vaxtı içilən, cana məlhəm olan bulaq suyu kimidir…»
«Onun sevgi şeirlərindən təbiətin ətri gəlir. Hüseyn Kürdoğlunun təbiətə sevgisi ilk eşqi ilə qaynayıb qarışır… İnanırıq
ki, qüdrətli bir rəssam şairin təbiət mənzərələrini vəsf edən
şeirlərini incələsəydi, fırçasının və qəlbinin məhəbbəti ilə
ölkəmizin füsunkar gözəlliklərini əks etdirən heyrətamiz bir
tablo yaradardı», «…Çəkinmədən deyə bilərik ki, Kürdoğlu
xalq dili ilə ədəbi dilin qovşağında poeziyada sözdən heyrətamiz
bir abidə ucaltmışdır», «…Vətəni, eli-obanı canından çox sevən,
poeziyasında tərənnüm edən, insanları vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə edən şairlərimiz arasında Hüseyn Kürdoğlu şərəfli yer
tutur». Hətta professor Qəzənfər Paşayev monoqrafiyasında bir
neçə məqamda etiraf etməli olmuşdur ki: «Açığını deyim ki,
…misraları təhlilə çəkməyə gücüm çatmadı». Bizə görə bu cür
yanaşma Hüseyn Kürdoğlunun, əslində, ədəbiyyatşünaslıq elminin yüksək tələbləri səviyyəsində dəyərləndirilən şeirlər yazdığını
səciyyələndirmək deməkdir. Məhz bütün bunlardan sonra professor Qəzənfər Paşayevin Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığı haqqında gəldiyi obyektiv ümumiləşmiş nəticə elmi-nəzəri qiymətə
çevrilir: «Əsas məsələ odur ki, Hüseyn Kürdoğlu təbin,
ilhamın, fitri istedadın, el-obaya, vətənə sonsuz məhəbbətin
sayəsində əsl poeziya nümunəsi yaradan, Azərbaycan poeziya
bağçasında məxsusi yeri olan şairdir».
Professor Qəzənfər Paşayevin «Hüseyn Kürdoğlunun poetik
dünyası» monoqrafiyasının strukturu da yeni və orijinaldır. O,
ədəbiyyatşünaslıq elmində ənənə şəklini almış «Şairin lirikasının
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janr (yaxud sənətkarlıq) xüsusiyyətləri» məlum modelindən
imtina edərək, Hüseyn Kürdoğlunun şeir yaradıcılığının daxili
imkanlarına əsaslanmaqla onun lirikasında aparıcılıq təşkil edən
hər janrı ayrıca bölmədə təhlil edib dəyərləndirmişdir. Qəzənfər
Paşayev Hüseyn Kürdoğlunun şeirlərindən çıxış edərək və
akademik Tofiq Hacıyevin təhlillərinə əsaslanaraq onun «dördlük
tarixində eraya çevrilən» şeirlərinin: bayatı-dördlük, qoşma-dördlük, gəraylı-dördlük, satirik dördlüklər formalarında yazılmış
poetik nümunələrin ideya-bədii xüsusiyyətlərini seçilmiş misallarla isbata çatdırmışdır. Qəzənfər müəllim «zəmanəmizin bayatı ustası» deyə dəyər verdiyi Hüseyn Kürdoğlunun bayatı dünyasını bütün zənginliyi ilə təqdim etmişdir. Tədqiqatçı haqlı olaraq
bu qənaətə gəlmişdir ki: Sarı Aşığın bayatıları və Kərkük xoyratları ilə yanaşı, atasının yaxın dostunun arvadı «sinədəftər» Çilə
xaladan eşidib yazdığı və «Laçın» qəzetinin qocaman əməkdaşı,
şair Tapdıq Nəcibdən «bir qalın dəftər bayatı toplayıb» öyrəndiyi
örnəklər Hüseyn Kürdoğlunun bu janra dərin sədaqətini formalaşdırmışdır. Hüseyn Kürdoğlunun 1992-ci ildə «Gənclik» nəşriyyatında çap etdirdiyi «Min bir bayatı» kitabı Azərbaycan yazılı
şeirində bayatılardan ibarət ilk müəllif kitabı kimi mühüm
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Monoqrafiyada Hüseyn Kürdoğlunun
bayatılardan ibarət poemalar yazması haqlı olaraq əsl novatorluq
nümunəsi kimi dəyərləndirilmişdir.
Azərbaycan şeirində ağıların, təcnislərin, gəraylıların, rübailərin, az işlədilən təsniflərin, həcv, bəhri-təvil kimi unudulmaqda
olan janrlarda yaşadılıb inkişaf etdirilməsində Hüseyn Kürdoğlunun xidmətlərini professor Qəzənfər Paşayev konkret bədii nümunələrlə açıb göstərmiş, təhlil edib qiymətləndirmişdir. Bununla şairin şeir yaradıcılığının janr baxımından tam və zəngin mənzərəsi bütün dolğunluğu ilə canlandırılmışdır. Bu təhlillər və
ümumiləşdirmələr həm də Azərbaycan şeirinin XX əsrin ikinci
yarısından sonrakı dövrdəki janr imkanlarını aydın surətdə təsəvvür etməyə imkan verir.
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«Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası» monoqrafiyasında
professor Qəzənfər Paşayev «Sağalmaz yarası ilk məhəbbətin»,
«Şairin əbədi məhəbbəti» bölmələrində onun ilk nakam sevgisinin və ailə həyatına çevrilmiş məhəbbətinin dastana bənzəyən
süjetini müəyyən etmiş, maraqlı elmi ümumiləşdirmələrə gəlmişdir. Hüseyn Kürdoğlunun vaxtilə məşhur xanəndə Qulu Əsgərovun oxuduğu, indi də repertuarda olan «Bəyənmir məni» və
«Könül bağladım» mahnılarının məlhəm kimi insana rahatlıq
gətirməsi də monoqrafiyada haqlı olaraq bu poetik nümunələrin
həyatiliyi və müəllifin dərin səmimiyyətilə əlaqələndirilir.
Çoxcəhətli yaradıcılıq fəaliyyətinə malik olan Hüseyn Kürdoğlunun tərcüməçilik işinə dair çalışmaları və elmi-tədqiqat sahəsindəki araşdırmaları da təqdim edilən monoqrafiyanın tədqiqat
obyektidir. Professor Qəzənfər Paşayev ilk dəfə olaraq Hüseyn
Kürdoğlunun həmin istiqamətlər üzrə xidmətlərinə də işıq salmışdır. Əsərdə İraq, Türkmənistan və Dağıstan poeziyasından etdiyi
tərcümələrin orijinalın ruhunu dolğun ifadə etməsi şairin mühüm
nailiyyətlərindən biri olaraq səciyyələndirilir. Hüseyn Kürdoğlunun Səməd Vurğunun yaradıcılığının ilk dövrünə, Abdulla Qoranın həyatı və bədii yaradıcılığına, XIX əsr Cənubi Azərbaycan
folkloruna həsr olunmuş elmi əsərlərinin ana xətləri, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutundakı fəaliyyəti
oxuculara təqdim olunur. Beləliklə, monoqrafiya Hüseyn Kürdoğlunun həyatı və çoxcəhətli yaradıcılığı haqqında tam, bütöv,
ümumiləşmiş elmi təəssürat yaradır. «Hüseyn Kürdoğlunun poetik
dünyası» monoqrafiyası professor Qəzənfər Paşayevin çoxillik
elmi fəaliyyətinin müasir mərhələdəki uğurlarından olmaqla bərabər, həm də ədəbiyyatşünaslıq elmimizin də qiymətli nümunələrindən biridir.
Bir məsələni də ayrıca qeyd etməyi lazım bilirəm. Yazıçı və
şairlərimizin həyatı və yaradıcılığına həsr edilmiş təməl monoqrafik tədqiqatlar uzun zamanlardan bəridir ki, çox az hallarda
meydana çıxır. Belə kitablar az olduğu və ya bəzən heç olmadı146
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ğı üçün ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılığı əsasında aparılan problem-tədqiqatlar çox hallarda möhkəm təməli olmayan, havadan
asılı qalan araşdırmalar təəssüratı doğurur. Ədəbiyyat tarixçiliyi
ilə nəzəriyyə biri digərini tamamlayanda daha mükəmməl, uzunömürlü əsərlər meydana çıxa bilər. Ədəbiyyatşünaslıq elmimiz
bu istiqamətdə düşünüb-daşınmalı, addımlar atmalıdır.
Bu mənada professor Qəzənfər Paşayevin təqdim olunan monoqrafiyası müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmi üçün
düşündürücü və faydalı bir örnək kimi də əhəmiyyətlidir.
İsa Həbibbəyli
akademik
25.08.2016
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MÜHİTİ, HƏYATI VƏ
YARADICILIĞININ İLK İLLƏRİ
Hüseyn Kürdoğlunun poeziyası ilə yaxından tanış olanda
ürəyimdən ilk keçən Mikayıl Müşfiqin «Şairə ilhamdan mayə
gərəkdir» misrası və qədim romalıların müdrik «Natiqlər yetişir, şairlər doğulur» kəlamı keçdi.
Hüseyn Kürdoğlu, sözün əsl mənasında, şair doğulmuşdu.
Bunu deməyə əsas vardır. Bədii yaradıcılığa erkən başlamışdı. İlk
şeirləri hələ V-VIII siniflərdə oxuyarkən Laçın və Qubadlı
rayonlarında çıxan «Sovet Kürdüstanı» və «Avanqard» qəzetlərində çap edilmişdi. Onun «Gözəldir» rədifli qoşması isə 29 oktyabr
1950-ci ildə «Azərbaycan gəncləri» qəzetində dərc olunmuşdu.
Gözdən uzaq, könüldən iraq, ucqar dağ kəndində oxuyan orta
məktəb şagirdinin tələbkar mərkəzi mətbuatda şeirinin çıxması
əlamətdar hadisə idi. Qəzetdə «Azərbaycan ədəbiyyatı dekadası
qarşısında» adlanan məqalədə qeyd edilib: «Bu il noyabr
ayında vətənimizin paytaxtı Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı
dekadası keçiriləcəkdir... Dekadaya hazırlıqda Respublikamızın
gənc yazıçıları və şairləri də fəal iştirak edirlər. Aşağıda onların
yeni əsərlərindən bir neçəsini dərc edirik».
Yaşları 23-25 arası olan bu gənc şairlər Hüseyn Hüseynzadə,
Gəray Fəzli, Əliağa Kürçaylı idi. Onların arasında 16 yaşına
qədəm qoymuş Hüseyn Alışanovun yer alması, qoşmasının çap
edilməsi 8-ci sinif şagirdinin gələcək şair taleyindən xəbər verirdi.
Səkkiz bənddən ibarət qoşmanın aşağıdakı üç bəndi onun
poetik istedadından xəbər verirdi:
Mən istərəm yer üzündə hər diyar,
Mənim yurdum kimi olsun bəxtiyar.
Dövranımız xəzan görməz bir bahar,
Xalqımızın hürriyyəti gözəldir.
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Burda dərin mənası var hər yerin,
Naxçıvanın, Daşkəsənin, Xəzərin.
Gözəl Bakı, bu möhtəşəm şəhərin
Tükənməyən bol sərvəti gözəldir.
Bakı, sənsən yurdumuza qan verən,
Qoy var olsun bizə bu dövran verən.
Bu yerlərə könül verən, can verən
Hüseynin də söz sənəti gözəldir.
Hüseyn Alışanov 1934-cü il iyun ayının 15-də Laçın
rayonunun Mollaəhmədli kəndində Həsən Alışan oğlunun
ailəsində dünyaya göz açıb. Alışanovların ulu babaları Cənubi
Azərbaycanın Qaradağ mahalının Şıxəhmədli kəndindən olublar.
Çox-çox sonralar Hüseyn Kürdoğlu bu münasibətlə yazacaq:
Dəmir tikan qanatsa da bağrımı,
Səttarxanın oymağına gəlmişəm.
Qaradağda Şıxəhmədli kəndinə –
Ulu babam ocağına gəlmişəm.
Yazılanlara görə qan düşmənçiliyi üzündən iki qardaş – İsa
və Musa Şıxəhmədlini tərk edərək Arazın bu tayına – Qarabağ
torpağına pənah gətirirlər. Alışanovlar Musa kişinin törəmələridir.
Ailə böyük olub. Həsən kişinin altı oğlu, iki qızı dünyaya gəlib.
Hüseyn, Seyfi, Sehrayə, Alışan, Sürəyya, Urşan, Firuz, Şirindil.
Hüseynin uşaqlıq illəri Azərbaycanın səfalı guşələrindən olan
Laçın rayonunun Mollaəhmədli kəndində, ecazkar dağ təbiətinin
qoynunda keçmişdir. Kəndin hər fəslinin əfsanəvi gözəllikləri
aşıq və el havaları Hüseynin həyatında dərin izlər buraxmış,
mənəvi qidası saz-söz olmuşdur.
Şair yeniyetməlik dövrü barədə yazırdı:
Ələsgəri, Vaqifi,
Oxuyub zövq alardım.
Özüm də mahnı qoşub,
Tütəyimdə çalardım.
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O, uşaqlıq illərini belə xatırlayır: «Ən xoşbəxt günlərim yaylaq
alaçıqlarında keçirdiyim günlər idi. Bizim alaçıqda tez-tez aşıq
məclisləri qurulurdu. Atam aşıqpərəst bir adam idi. Alaçığımıza
istəkli bir qonaq gələn kimi atam məni ata mindirir və yedəyimə
də yəhərli bir at verərdi ki, gedib əmisi oğlu Aşıq Dadaşı gətirim.
Evimizə tez-tez qonaq gəlməyini və mənim atlanıb aşıq dalınca
göndərilməyimi gecə-gündüz arzulayırdım. Sazın tilsiminə düşmüşdüm. Mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, indi də bu tilsimin içərisindəyəm. Aşıq Dadaş bəzən dan ulduzu doğunca nağıl deyər,
sazın-sözün sehrkar aləmi hamımızın gözündən yuxunu qaçırdardı. Mən özümü dastan qəhrəmanlarına bənzədər, onlar kimi
buta içib bədahətən məharətlə saz çalmağı, uzaq bir diyarda yaşayan bir qızın eşqinə düşüb heç bir çətinlikdən qorxmadan onun
dalınca getməyi arzulardım. Məndə söz qoşmağa ilk həvəsi oyadan məhz aşıq məclisləri olmuşdur».
El ruhunun daşıyıcıları aşıqlar, aşıq mühiti sonralar Hüseyn
Kürdoğlunun yaradıcılığının bədii-estetik tutumunu formalaşdırmışdır. Onun doğulduğu kəndin aşıqları bütün Qarabağda
məşhur olmuşlar. Aşıq Nəcəf, Aşıq Salman, Aşıq Dadaş kimi sinəsində xalqımızın zəngin söz sərvətini yaşadan el sənətkarları
Hüseynin həyata poetik baxışını, bədii zövqünü formalaşdırmışlar.
Hüseyn Kürdoğlunun ecazkar poeziya aləminə gəlməsində
nənəsi də böyük rol oynamışdır: «Nənəm çoxlu nağıllar, bayatılar, rəvayətlər, əfsanələr bilirdi. Bu əfsanələrdən biri də kəndimizlə
yaylaq arasındakı «Məcnun bulağı» haqqında idi. Bu əfsanəyə görə
on dörd yaşına çatmış oğlanlar yazla yayın qovuşub ayrıldığı günün
gecəsi, dan ulduzu doğan kimi «Məcnun bulağı»nın suyundan içsə,
şair və ya aşıq olar. Nənəmin dediklərinə bütün qəlbimlə inanırdım. İntizarla gözləyirdim ki, yaşım on dördə çatsın. Həmin gecə
gəlib çatdı, mən sonsuz həyəcanla gizlicə gedib o sudan içdim və
doğrudan da, bundan sonra şeir yazmağa başladım...»
Hüseynin poetik dünyasının qaynaqlarından bəhs edərkən
şairin gənclik illərinin şahidi, uşaqlığının keçdiyi coğrafi məka150
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nı addım-addım gəzmiş Y.Qarayev yazırdı: «... Hüseyn auditoriyada, kabinetdə şair olmayıb. İlk mühazirəni ona meşə mürəbbisi oxuyub. Hələ körpə ikən Fizzə ananın alaçıq çubuğundan
asıb yırğaladığı poeziya beşiyinə üç meh eyni vaxtda əsib: İşıqlı
dağından, Ələsgər sazından, Füzuli sözündən. Təbiət, folklor və
klassik şeir üç zirvədən tökülən üç şəlalə kimi bu gün də bu şeirin
su içdiyi üç dirilik çeşməsi olaraq qalır» (H.Kürdoğlunun «Durna səsi» kitabına müqəddimə. Bakı, «Yazıçı», 1985, səh.5).
Poeziyaya vurğunluq onu Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə gətirib çıxarmışdı. Elə I kursdan şairlik istedadı
ilə seçilən, dağlar oğlu kimi tanınan, dağlar kimi vəfalı, bulaq
kimi saf, pak, təvazökar (ömrünün axırına qədər o, elə beləcə
də qalmışdı) Hüseyn Alışanov dağ çayı tək gurladı. «Bilmirəm»,
«Bulaq», xüsusən də Səməd Vurğuna həsr etdiyi «Görüş xatirəsi» şeirləri onu şair kimi tanıtdı, şeirləri müəllim-tələbə mühitində dillər əzbəri oldu:
Salonun qapısı açılır bu an,
Sanki dağ zirvəli bir dağ görünür.
Talıstan cüssəli sadə bir insan,
Dalğalı saçları dümağ görünür.
İlk dəfə görürəm, dostlar, bu axşam
Elin şair oğlu Səməd Vurğunu.
Mən bu xatirəni yaşadacağam,
Könül rübabımda ömrüm uzunu.
Hüseyn ömrünün sonuna qədər S.Vurğunu vəsf etdi, onun
poeziya məktəbinin görkəmli nümayəndəsi oldu. Onu da deyim
ki, Vurğun sənətinə onun məhəbbəti hələ tələbə ikən S.Vurğun
yaradıcılığına həsr etdiyi diplom işində öz təcəssümünü tapdı.
Bakı Dövlət Universitetində Ədəbiyyat dərnəyinə rəhbərlik
edən məşhur şair Bəxtiyar Vahabzadə günlərin birində üzünü
Hüseyn Alışanova tutaraq deyir ki, sən artıq şairsən. Qalır təxəllüs
götürməyin. Bildiyimə görə Laçındansan. Məsləhət görürəm
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«Kürdoğlu» təxəllüsü ilə yazasan. Gənc şair müəlliminin sözünü yerə salmır. Əksinə, müəlliminin xeyir-duası, necə deyərlər,
ilhamının üstünə ilham gətirir.
Tezliklə o, «Könül», «Eləmi», «İnanmıram» kimi ürəyəyatan
şeirlərini yazdı, «İnanmıram» şeiri unudulmaz şairimiz M.Müşfiqin «Yenə o bağ olaydı»sını yada salırdı:
Yadındamı, sevgilim, aylı bahar axşamı,
Yaşıl meşə, dağ döşü, bulaq üstü, tək çinar?
II kursda oxuyanda artıq Hüseyn bir şair kimi etiraf olunmağa
başladı. Bəxtiyar Vahabzadə ADU-nun «Lenin tərbiyəsi uğrunda» qəzetində (22.11.1955) ədəbi gəncliyin yazıları haqqında
məqaləsində yazdı: «Universitetimizdəki Ədəbiyyat dərnəyi öz
işinə 1940-cı ildə başlamışdır. Hazırda bu dərnəyin 40 nəfərdən
çox üzvü vardır. Gənclərdən Ağacavad Əlizadə, Kərim Quliyev,
Hüseyn Kürdoğlu, Yaşar Qarayev, Famil Mehdiyev, Arif Cəfərov, Teyyub Qurbanov və başqaları dərnəkdə fəallıq göstərir və
öz yeni şeirləri ilə tez-tez çıxış edirlər. Onların yaradıcılığında
ən mühüm cəhət, aktual mövzular seçmələrində və bu mövzuları
duyub yaşamaq, sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən axtarışlar
aparmaq meyillərindən ibarətdir».
Bu yazıda Bəxtiyar Vahabzadə Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığına geniş yer ayırıb:
«Hüseyn Kürdoğlu da ümid verən gənclərdəndir. Onun şeirləri
təbii, səmimi və axıcıdır. Gənc şair qələmə aldığı mövzunu dərindən duyub yaşamadan yazmır. Bu cəhətdən onun «Yol üstündə tək qovaq», «Görüş xatirəsi», «İnanmıram», «Torağayım»
və s. şeirləri çox maraqlıdır. Şair yazır:
Dağ döşündə fikrə daldım,
Gözəllikdən ilham aldım.
Öz qəlbimi tutub çaldım,
Şair etdi bu saz məni.
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Hüseyn Kürdoğlu «Görüş xatirəsi» şeirində bizim ölkədə
şeirin, sənətin nə qədər yüksək qiymətləndirildiyini bədii lövhələrlə əks etdirmişdir...»
Beləliklə, Bəxtiyar müəllim II kurs tələbəsi Hüseyn Kürdoğlunun bir şair kimi şeir-sənət aləminə gəlişinə uğurlu yol dilədi.
Yeri gəlmişkən, Hüseyn Kürdoğlu universiteti bitirəndə yazdığı
«Səməd Vurğunun ilk yaradıcılıq dövrü» adlı diplom işinin
də rəhbəri Bəxtiyar müəllim olmuşdu.
Hüseyn Kürdoğlu III kursda oxuyarkən (1956) nəğməyə çevrilən, məşhur müğənni və bəstəkar Qulu Əsgərovun bəstəsində
və ifasında geniş yayılan «Bəyənmir məni» («Bir leyli gözlünün
oduna yandım, Saralıb-soluram, bəyənmir məni») və «Könül
bağladım» («Maral gəzər dağ üstə; Bülbül uçar bağ üstə»), «Qoy
dolanım bu dağların başına» kimi şeirlərini yazır və ölkədə şair
kimi tanınır. Hələ tələbəykən yazdığı «Mənim», «Titrədi», «Kəklik» və s. şeirləri ədəbiyyatımıza istedadlı bir şairin gəldiyindən
xəbər verirdi.
Hüseynin şeirləri dillər əzbəri olmuşdu. Gənc yaşlarından şahidi olduğu, həyatdan gələn mövzularda yazdığı şeirlər onun yaradıcılığının bir qolunu təşkil etdi. Xüsusən də tələbəlik həyatının
bənzərsiz əhvalatları onun bənzərsiz poetik deyimi ilə şeir dəftərinə
köçürdü. Şəmkirin Qaracəmirli kəndində pambıq yığımında
olarkən yazdığı «Dönərmiş» adlı satirik şeiri o vaxt ellikcə pambıq yığımına göndərilən ali məktəb tələbələri arasında məşhur idi:
Neçə gündür qonağıyıq Şəmkirin,
Ömür yolu bu mahala dönərmiş.
Qara geymiş ağ pambığın əlindən
Yaşamaq da bir zavala dönərmiş.
Ağ pambığı kim gətirdi bu kəndə,
Yerə girsin əkdirən də, əkən də.
Nahar vaxtı saat dördə çəkəndə
Ac qarnımız tar-qavala dönərmiş.
153

Гязянфяр Пашайев

Boynumuza bir ağ torba salmışıq,
Elmi qoyub, pambıq yığan olmuşuq.
Aman allah, gör nə günə qalmışıq?!
Bayramov* da ağsaqqala dönərmiş.
Mətbuatda onun yaradıcılığını, ayrı-ayrı şeirlərini təhlil edir,
yüksək qiymətləndirirdilər. Bu ba xımdan «Literaturnıy
Azerbaydjan» jurnalında (1956, №2) Bəxtiyar Vahabzadənin
«Gənc poeziya» adlı məqaləsi maraq doğurur. Məqalə gənclərin
yaradıcılığında məhəbbət mövzusuna həsr olunmuşdu: «...Xəlil
Xəlilovun «Qopmuş düymə», Hüseyn Kürdoğlunun «Ünvanım
olsun», Əli Kərimovun «İki məhəbbət», Şükür Xanlarovun «Sürücü», Rüfət Axundovun «Baxış» şeirləri bu köhnə və həmişəyaşar
mövzuya həsr olunub. Mənim fikrimcə, onların içində ən
uğurlusu Hüseyn Kürdoğlunun «Ünvanım olsun» şeiridir. Lirik
şeirin məzmunundan söz açmaq və onun bütün cazibəsini, poetik
tapıntılarının gözəlliyini təsvir etmək çox çətindir. Bütün bunlar isə adıçəkilən və təəssüf ki, rus dilinə tərcümə olunmayan
şeirdə var. «Ünvanım olsun» böyük incəliklə, ölçü hissi ilə yazılıb.
Əfsus ki, bu cəhətə bir çox lirik şeirlərdə rast gəlmirik. Onlarda
«bülbül cəhcəhi» və digər sentimentallıq var, lakin əsl lirikaya
xas olan zövq və duyğu yoxdur».
1956-cı ildə «Uşaq və gənclər ədəbiyyatı» nəşriyyatının çap
etdiyi «Gəncliyin səsi» kitabında şairin çox maraqlı «Yol üstündə tək qovaq» adlı on bəndlik şeiri çap olunmuşdu. 1957-ci ildə
isə Yusif Şirvan və Bəxtiyar Vahabzadənin redaktorluğu ilə
ADU-nun Ədəbiyyat dərnəyinin üzvlərinin əsərlərindən ibarət
«Gənclik nəğmələri» adlı böyük həcmli almanax nəşr edilmişdir.
Almanaxın titul səhifəsinin arxasında yazılıb: «S.M.Kirov
adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat dərnəyinin
üzvlərinin əsərlərindən ibarət bu almanax 1956-cı il respublika
ali məktəb tələbələrinin əsərlərinin konkursunda bəyənilmiş və
______________
* Tələbə yoldaşlarından biri
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ali məktəblər və elmi idarələrin Respublika Həmkarlar İttifaqının
Fəxri fərmanı ilə mükafatlandırılmışdır».
Almanaxda Hüseyn Kürdoğlunun «Kəklik», «Sağıcı qız»,
«Uçuq kəhriz», «İnanmıram», «Bilmirəm» kimi maraqlı şeirləri
də yer alır.
«Gənclik nəğmələri» məni ağuşuna alıb ali məktəbə qəbul
olunduğum 1957-ci ilə apardı. İsmayıl Şıxlının təzəcə çapdan
çıxmış «Ayrılan yollar» və Salam Qədirzadənin «Qış gecəsi»
kitablarını «Beşmərtəbə»nin yanında 18 saylı məktəblə üzbəüz
kitabxanadan (deyəsən, Krupskaya adına kitabxana idi) alıb
acgözlüklə oxudum. Həyatımda birinci dəfə noyabr ayının sonlarında şairlə oxucuların görüşündə iştirak etdim. Məmməd İbrahimlə (Məmməd Arazla) izdihamlı bir görüş keçirilirdi. Kitabxanaçı qadın bədii ədəbiyyata marağımı görüb bir gün dedi ki,
gənclərin yaradıcılığından bəhs edən bir kitab çıxıb. Apar oxu.
Bu, «Gənclik nəğmələri» idi. Almanaxda şeir və hekayələri çap
olunan gənc şair və nasirləri dünyanın xoşbəxti hesab edirdim.
Nə gizlədim, məndə onlar kimi tanınmaq arzusu baş qaldırmışdı.
Bəlkə, elə bu arzu gələcək taleyimdə müsbət rol oynadı. Sonralar onların bir çoxu ilə dost oldum. Qürur hissi ilə Yaşar Qarayev, Tofiq Hacıyev, Firudin Ağayev, Abbasəli Sarovlu, Əlibala
Hacızadə, Həmid Abbas, Ayaz Vəfalı, Aqşin Babayev və Hüseyn Kürdoğlunun adını çəkə bilərəm. Xalq qarşısında, ədəbiyyatımız qarşısında böyük xidmətləri olan bu görkəmli insanlardan
Yaşar Qarayev, Tofiq Hacıyev, Ayaz Vəfalı və ən çox da Hüseyn
Kürdoğlunun yaradıcılığına əsərlər həsr etmişəm. Bu kitabım
isə Hüseyn Kürdoğlu şəxsiyyətinə və yaradıcılığına məhəbbətin bəhrəsidir.
Tam səmimiyyət və məsuliyyətlə deyirəm ki, Kürdoğlunun
əsərlərini diqqətlə nəzərdən keçirəndə gördüm ki, hər şeiri ilk
misrasından son misrasına qədər sənət nümunəsidir. Hələ I kursda
oxuyarkən yazdığı «Bulaq» şeiri deyilənləri təsdiq edir:
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Şerimdən hər yanda min soraq olsun,
Ellərin yanında üzüm ağ olsun.
Qoy ürək sinəmdə bir bulaq olsun,
Axıb tükənməsin sözüm, ey bulaq!
Azərbaycanın Qərb bölgəsindən olan tələbə qızın «necə
yazırsan» mənasında işlənən «Hancarı yazırsan?» sualına
Hüseyn Kürdoğlunun şeirlə cavabı da deyilənləri təsdiqləyir.
Şeirdəki məna dərinliyi adamı heyran edir:
Heç özüm də bilmirəm mən hancarı yazıram,
Qışın oğlan çağında qız baharı yazıram.
Bənövşənin gözündə intizarı yazıram,
Şerimi bilənlərin çoxu dumanlı bilir,
Hancarı yazdığımı Tofiq Sultanlı* bilir.
Bəri başdan deyim ki, biz şairin poeziyasını dərin təhlil və
tənqid etmək fikrindən uzağıq. Görkəmli Azərbaycan ədəbiyyatşünas alimi Xətib Təbrizi (1030-1109) yazırdı ki, şeiri tənqid etmək onu yazmaqdan daha çətindir. Haqlı fikirdir. Tənqidçi
şeiri doğru təhlil edə bilsə, tənqidi fikirləri hədəfə düz dəyər. Bizim əsərimizdə, ümumiyyətlə, Hüseyn Kürdoğlu poeziyasına
dərin məhəbbət tədqiqatımızın nurlu çırağı olmuşdur.

______________
* Tofiq Sultanlı – şairin tələbə yoldaşı, gənclikdə Sultanlı təxəllüsü ilə şeir
yazan, Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndindən olan dilçi alim, akademik
Tofiq Hacıyev.
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ŞAİRİN POETİK DÜNYASI
Ədəbi aləmə keçən əsrin 50-ci illərində gələn, yaradıcılığı
şifahi xalq ədəbiyyatı, aşıq yaradıcılığı və klassik şeir ənənələri
zəminində formalaşan, əsasən, milli heca vəznində yazan Hüseyn Kürdoğlu təkrarsız şair idi. O, zəngin irs qoyub getmişdir.
Cinaslı və cinassız dördlükləri, cinaslı və cinassız bayatıları,
təcnisləri, təsnifləri, qoşmaları, gəraylıları, qəzəlləri, rübailəri,
ağıları, şeir-məktubları, ithafları, satirik və yumoristik şeirləri,
lirik, lirik-epik poemaları və s. ilə könülləri fəth etmişdir.
Hüseyn Kürdoğlunun ilk kitabı – «Səhər nəğmələri» 1963-cü
ildə görkəmli şair Əhməd Cəmilin redaktəsi ilə «Azərnəşr»də
çap olunub. Bu, o dövr üçün inanılması mümkün olmayan bir
iş idi. Adətən, o vaxt gənc şairlərin ilk kitabları kiçik həcmdə,
həm də kiçik tirajla «Gənclik» nəşriyyatında çap olunardı. Şairin
ilk kitabının «Azərnəşr»də, özü də Əhməd Cəmil kimi bir şairin
redaktəsi ilə işıq üzü görməsi hadisə idi. Gənc şairə böyük etimad
idi. O, bu etimadı doğrultdu. Kitabları dalbadal çıxmağa başladı
və oxucu rəğbəti qazandı. «Yurdumu gəzə-gəzə» (1968), «Qaya
çiçəkləri» (1970), «Doğma diyarım» (1973), «Çiçək təbəssümü»
(1975), «Ata yurdum» (1978), «Dördtelli durna» (1979), «Toy
karvanı» (1981) və s. kimi bir-birindən maraqlı kitabları çıxdı.
Kürdoğlunun sovet quruluşunun dayaqları laxlamağa başlayandan və dağılandan sonra da sanballı kitabları çap olundu.
«Durna səsi» (1985), «Bu dünya bir karvan yolu» (1989), «Min
bir bayatı» (1992), «Yaralı torpağım, yaralı sevgim» (1997),
«Tovuzum mənim, Oğuzum mənim» (1998), «Ziyalımız-ziyamız» (1999), «İmana-dinə gəldim» (1999), «Hər şəhid bir nəğmədir» (1999), «Yurduma qurbandır sözüm» (2005), 2 cilddə
«Seçilmiş əsərləri» (2011) oxucuların stolüstü kitabına çevrildi.
Yeri gəlmişkən, şairin Özbəkistanda da «Seçilmiş əsərləri»
gözəl tərtibdə çap olunmuşdur (Daşkənd, «Mumtoz söz» nəşriy157
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yatı, 2014). Tərcüməçi keçən əsrin 70-ci illərindən Azərbaycan
ədəbiyyatını özbək dilinə çevirən tanınmış şair Osman Qoşqardır.
Şairin özbək dilində də bizə doğma səslənən şeirləri aşağıdakı bölmələrdə təqdim edilmişdir: «Bu dünya bir karvan yolu»,
«Dodağımdan öpən sözüm», «Yaralı torpağım» və «Mumtoz
duyğular».
Kitaba Özbəkistan Dövlət mükafatı laureatları İbrahim Qafurov və Möhkəm Mahmudov rəy vermişlər. Kitabın redaktoru,
professor Həmdulla Baltabayev topluya «Dərdli elin dərdmənd
şairi» adlı geniş önsöz yazmışdır. Özbək aliminin şairimizi xalqına
necə təqdim etməsi oxucular üçün də maraqlı olacağını düşünərək çox sanballı və çox da gərəkli məqaləni ixtisarla oxucu
və tədqiqatçılara təqdim etmək qərarına gəldik (məqaləni Azərbaycan dilinə çevirən filologiya elmləri doktoru Yaşar Qasımbəyliyə təşəkkür etməyi borc bildik).
«DƏRDLİ ELİN DƏRDMƏND ŞAİRİ
Böyük ədəbiyyat aləminə qədəm qoymuş şairlərin öz üslubu, poetik təcrübəsi, özünəməxsus, həssas və incə «mən»i olduğu
kimi, öz taleyi və qisməti də olur. Hər bir şair öz taleyini yaşayır,
tale ona nə qədər imkan versə, o qədər bu köhnə dünyanın sevinci
və qəmi ilə aşina olur. Amma dünya ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus taleyi olan elə şairlər də vardır ki, onlar müxtəlif səbəblər üzündən öz zəmanəsində yetərincə şöhrətlənmir və ya
tanınsalar da, öz müasirləri tərəfindən yüksək qədir-qiymətini
ala bilmirlər. Müəyyən vaxt keçəndən sonra adil zaman öz hökmünü verir; bu gözəl və cazibədar şeiriyyətin qapıları şeirsevərlərin üzünə yenidən açılır, həmin şairin əsərləri kitablardan
oxucuların qəlbinə köçür.
Azərbaycan torpağı da qədimdən böyük şairlərin vətəni olub.
Xaqanidən tutmuş Ramiz Rövşənə qədər onlarla təkrarsız
klassiklərin qələminin qüdrəti ilə yaradılmış bu möhtəşəm poeziya
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qəsri nə qədər rəngbərəng və cazibədar olsa da, onda hələ də yeniyeni və solmaz rənglər, nəqşlər mövcuddur.
Hüseyn Kürdoğlu – zaman və millət şairidir. Öz dövrü onun
qədir-qiymətini lazımi dərəcədə verə bilməsə də, sonrakı zamanlar tarixin bu səhvini düzəltməyə borcludur. Hüseyn Kürdoğlunun
bütün zamanlarda oxunmağa, təkcə öz ana dilində deyil, eyni
zamanda onlarla dillərdə səslənməyə, başqa ellərin və xalqların
diqqətinə və məhəbbətinə layiq sənətkar, öz qəlb həqiqətlərini
başqalarına inandıra bilən şair olduğu onun «Seçilmiş əsərləri»ndən aydın görünməkdədir (Hüseyn Kürdoğlu. Seçilmiş
əsərləri. I-II cild. Bakı, «Sabah», 2011). Görkəmli şair haqqında
müxtəlif dövrlərdə tədqiqat və məqalələr yazmış böyük ədəbiyyatşünas alimlər, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademikləri Bəkir Nəbiyev, Yaşar Qarayev, Tofiq Hacıyev və b.
müəlliflər onun «Füzuli səviyyəli, Səməd Vurğun qüdrətli şeirləri»nin varlığını etiraf etmişlər. Çağdaş Azərbaycan nəzəri-estetik
fikrinin korifeylərinin bu elmi qiymət və xülasələrini şairin şeirləri
təsdiq etməkdədir. «Dünya bir dərd ağacı, mən də onun budağıyam» kimi misralarda, həqiqətən də, Füzulinin ümumbəşəri
insani ruhu, Səməd Vurğunun milli dərdlərlə yoğrulmuş hərarətli
poetik nəfəsi sezilməkdədir:
Dünyada bir Söz qoyub getmək ümidi ilə yaşayan şair:
Sözə verdim öz ömrümü dəmadəm,
Ta əzəldən söz Əslidir, mən Kərəm.
Ürəyimə odlar yaxdı bir sənəm,
Qəlb viranə, qapısından girən yox. –
deyə şikayət edəndə onun səmimiyyətinə səmimi-qəlbdən
inanırsan, çünki şair özü demişkən: «Bircə ona sevinirəm, Söz
önündə üzüm ağ».
Adətən, oxucular sevdiyi şeirləri, sətirləri özlərinin qəlb dəftərlərinə həkk edirlər. Bəzən isə öz yaddaşlarına o qədər də
arxayın olmayanda yan dəftərlərinə yazırlar. Həmin şairi xatır159
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layanda yan dəftərlərini vərəqləyib, sevdikləri şeirlərə və ya misralara dəfələrlə müraciət edirlər. Mən də bu məqsədlə Hüseyn
Kürdoğlu kitabından seçmələri yazıb qurtaranda gördüm ki, bu
şeirlərin özü elə bir dəftərdir və Azərbaycan şairinin duyğularının
yalnız ona məxsus olmadığını dərindən duydum. Zira, onlar bir
zəmində və bir zamanda yaşayan bütün söz adamlarının və
zamandaşlarımızın könül izharı kimi duyuldu mənə.
Həm müasir, həm də klassik üslubda və ahənglərdə səslənən,
əruz vəzninin çərçivə və hüdudlarına sığmayan bu səmimi duyğular şairin qəlbinin həyatsevərliyindən və əbədiyyət ehtiraslarından, özünəməxsus mənəvi yaşantılarının və kədərinin sonsuzluğundan xəbər verir: «Ögey söz doğma oldu torpağında bu dilin»
misrasını oxuyanda oxucu sanki Nəsimi və Füzulinin odlu nəfəsindən, Səməd Vurğun və Nəbi Xəzrinin hərarətli sözlərindən güc
alır. Çünki onun ahənglərində, söz və fikir məntiqində, odlu və
ehtiraslı mənəviyyatında bu ulu söz sahiblərinin və ustadların izi,
onların dərdlərinə və kədərinə varislik nişanələri sezilməkdədir:
Dənim söz olardı gər sünbül olsam,
Sözdən göyərərdim ətirgül olsam.
Sözüm qurtarmayıb yanıb kül olsam,
Taparsan o sözü kül arasında.
Şairi öz elinə onun rəyçiləri, tənqidçiləri, naşirləri deyil, sözləri
tanıdır. Onun şeirləri vasitəsilə ifadə olunan qəlbi və duyğuları
sizin də qəlbinizə köçüb, məhrəm hiss və yaşantılarınıza çevrilirsə, demək, bu şair öz xalqının qəlbində əbədi yuva qurur.
Özbək oxucularına ilk dəfə istedadlı şairimiz Osman Qoşqarın tərcüməsində təqdim edilən bu seçmə şeirlər toplusu bizim
şeirsevər qədim yurdumuzda da öz qədir-qiymətini alacağına
ürəkdən inanıram.
Həmdulla Baltabayev
Daşkənd Universitetinin professoru,
filologiya üzrə elmlər doktoru»
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Görkəmli özbək alimini minnətdarlıqla yad edərək H.Kürdoğlunun sovet dönəmində layiq olduğu qiyməti almaması ətrafında düşündüm və onun yaradıcılığını təhlil edəndə sovet quruluşuna, sovet həyat tərzinə xas olmayan qəribə bir mənzərənin
şahidi oldum. Şairin heç bir əsərində saxta dəyərlərə, təriflərə,
ideologiyaya məddahlığa təsadüf etmədim. Əksinə, bu xoşagəlməyən hala qarşı səsini ucaltdığını gördüm.
Lakin layiqli, ləyaqətli, xalqa başucalığı gətirən şəxsiyyətlər
haqqında yazmaqdan yorulmadı. «Ziyalımız-ziyamız» kitabını
nəşr etdirdi (1999). «Oxucuya sözüm» adlı müqəddimədə məramını açıqladı: «Sevdiyim, tərənnüm etdiyim, bədii portretini
yaratmağa çalışdığım bu unudulmaz vətən övladlarının bəziləri
ali məktəb müəllimlərim, bəziləri iş yoldaşlarım, bəziləri də əsərlərini sevə-sevə oxuduğum, şəxsiyyətinə pərəstiş etdiyim qocaman sənət bahadırlarıdır. Yaşayanlarına uzun ömür dilədiyim,
dünyadan köçənlərinə rəhmət oxuduğum bu nadir insanların yüksək vətəndaşlıq qayələrini, yüksək əməllərini, mənəvi-əxlaqi məziyyətlərini poeziya dili, poeziya rəngləri ilə canlandırmaq mənim
üçün şərəfli şair borcu, şair vəzifəsidir».
Xalq şairi Nəriman Həsənzadə çox maraqlı bir məqama toxunur. Şair yazır ki, «sovet dövründə bədii sənət ən çox fəhlə və
kəndli nümayəndələrinin ad-san çıxaranlarını vəsf edirdi, ziyalılar sanki kölgədə qalırdı».
Hüseyn Kürdoğlu isə keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq
görkəmli ziyalılarımıza şeirlər ithaf etmiş və sonralar həmin şeirləri toplayaraq «Ziyalımız-ziyamız» adı altında kitab çap etdirmişdir.
Hər şeydən əvvəl, onu deyim ki, «Ziyalımız-ziyamız» şeirlər toplusu görkəmli şəxsiyyətlər haqqında şairin qəlbində boy
atan qürur nəğmələridir.
Şairin şəxsiyyətinə və əvəzsiz əməllərinə pərəstiş etdiyi sənət
bahadırları isə bunlardır: müasirlərindən Həmid Araslı, Mir Cəlal,
Əli Sultanlı, Məmmədcəfər Cəfərov, Həsən Əliyev, Ziya Bün161
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yadov, Bəkir Nəbiyev, Yaşar Qarayev, Tofiq Hacıyev, Azadə
Rüstəmova, İhsan Doğramacı, Cavad Heyət, Rüstəm Əliyev,
yazıçı və şairlərdən Səməd Vurğun, Şəhriyar, Mikayıl Müşfiq,
Süleyman Rəhimov, Rəsul Rza, Osman Sarıvəlli, İlyas Əfəndiyev,
Bayram Bayramov, Qasım Qasımzadə, Hüseyn Arif, Məmməd
Araz, Nəriman Həsənzadə, Hökumə Bülluri, Söhrab Tahir və
başqaları. Şair hər bir şəxsiyyətin özünəməxsus xüsusiyyətlərini
elə yaratmışdır ki, oxuyanda heyran olursan. S.Vurğunun 90 illiyinə həsr etdiyi «Yenə sən» şeirində şairin yenilməz obrazını
yaratdığı kimi:
Zaman səni bulandıra bilmədi,
Büllur qaya bulağısan yenə sən.
Boz təpələr vüqarına ah çəkir,
Şerimizin Şahdağısan yenə sən.
Bu misraları oxuyandan sonra bir daha dərk etdim ki, şeir
daha çox əzəmətli poetik obrazın hesabına yadda qalır.
Əziz müəllimi professor Əli Sultanlının xatirəsinə həsr etdiyi
«Məğrur baxışlar» şeirində də eyni mənzərənin şahidi oluruq:
Ölçüyə gəlməzdi vüqarı dağla,
Qəlbində coşardı sanki bir dəniz.
O məğrur gözlərdə yanan çıraqla
Neçə dahiləri tanımışıq biz.
Nə gizlədim, xalqın iftixarı olan, çoxunu şəxsən tanıdığım
dahi və görkəmli şəxsiyyətlərə ithafları oxuduqca qürur hissi
keçirdim və şairi xoş duyğularla yad etdim.
Hüseyn Kürdoğlu qorxmaz şair idi. Şairin Güney Azərbaycanla bağlı ümumxalq dərdini ifadə edən çox sayda şeirləri vardır.
Onun poeziyasında güneyli-quzeyli Azərbaycan bütövləşir.
Könlümdən Təbriz keçir,
Neçə təpə-düz keçir.
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Xəyalım yaz mehitək
Arazdan səssiz keçir.
***
Qalaq vursaq aya-günə dəyərdi,
Dağ olsaydıq belimizi əyərdi.
Necə dözdük bilməm Araz dərdinə,
Həsrətimiz körpülərdə göyərdi.
Sovet dönəmində belə şeyləri yazmaq çox təhlükəli idi. Bu,
şairdən böyük cəsarət və hünər tələb edirdi. İnanmaq olmur ki,
şairin «Dördtelli durnam» (Bakı, «Gənclik», 1979, s. 65 və 72)
kitabında bu bayatı və dördlük yer alıb. Buna görə əsərin müəllifini minnətdarlıqla yad etməyi vicdan borcu hesab edir və deyirəm: Şükürlər olsun ki, indiki gənclərimiz sovet quruluşunun
amansızlığını, qəddarlığını görmədilər.
Professor Yavuz Axundlu «Xatirələr işığında ömür keçdi, gün
keçdi» kitabında (Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2014) yazır ki,
«dayım bir lətifə danışdığına görə 7 il həbs cəzası aldı...
Qonşumuz qoca bir kişi yuxuda üzüb Araz çayını keçdiyinə
görə qocanı həbs edib güllələdilər».
Sistemin qəddarlığından qorxmayan şair dostum Hüseyn
Kürdoğlu və kitabın redaktoru eloğlum Musa Ələkbərli, hər
şeydən əvvəl, cəsarətlərinə görə minnətdarlığa layiqdirlər.
Bəzən unuduruq ki, unudulmaqda olanları xatırlamaq və
yadda saxlamaq cəhdi əxlaqi keyfiyyətdir. Nə yaxşı ki Hüseyn
Kürdoğlu kimi şairlərimizin poetik nümunələri yaddaşa qayıdışa,
vətənpərvərlik hislərinin güclənməsinə kömək edir.
Hüseyn Kürdoğlu olduğu kimi görünən, göründüyü kimi olan
gözəl şair, halal adam idi. Şairin ikicə misrası hər şeyi deyir:
Ölərəm, mən sənə haram qatmaram,
Ömrümün mayası halal çörəyim.
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Onun halallığına, səmimiyyətinə inanmamaq olmur. Çağdaşımız olduğundan hamı yaxşı bilir ki, Kürdoğlu, könlü-gözü tox,
təmtəraqsız, iddiasız həyat sürməyi bacaran qürurlu, ləyaqətli
insan idi. Aşıq Şəmşir təsadüfi demirdi: «Görmədim nəfsinin
nökəri səni».
Şairin həyatda qazancı ədəbi ictimaiyyətin hörmət və ehtiramı, itkisi isə nəfsinin çəkib aparmaq istədiyi arzuları, istəkləri
olub.
Şairin poetik dünyasının fərqinə vararkən bir daha dərk etdim
ki, şairin hər sözü, hər misrası ürəklərə od salmırsa, könüllərdə
məskən salmırsa, o, şair deyil. Deyirlər Tanrı peyğəmbərləri vəhylə, əsl şairləri ilhamla şərəfləndirir. Sevimli və unudulmaz şairimiz
Müşfiq demişkən: «Şairə ilhamdan mayə gərəkdir» ki, o da Kürdoğluda var idi. Hələ biz onun fitri istedadını demirik.
Kürdoğlunun poeziyası yayın cırhacır vaxtı içilən, cana
məlhəm olan bulaq suyu kimidir:
Anasız böyüyən körpə qız kimi,
Neçin yad olmusan naza, bənövşə.
və ya:
Kimdən gileylisən, ey dəli könül,
İndi heç qardaş da qardaşa baxmaz.
və ya:
Divanədən betər divanə mənəm,
Görəndə yan gəzir divanə məndən.
Şairin «Şairlər» adlı şeirində də eyni mənzərənin şahidi
oluruq. Şeirdəki axıcılıq, məna dərinliyi adamı heyran edir:
Məhəbbətdir bu dünyanın çırağı,
Məhəbbətə pərvanədir şairlər.
Məcnun ərəb səhrasında tək deyil,
Leyli deyə divanədir şairlər.
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Bir-iki şeirlə Yazıçılar Birliyinə üzv olan görmüşük. Ədası yerəgöyə sığmayan belə «şairlər» gəlib gediblər. İzləri də qalmayıb.
Lakin Hüseyn Kürdoğlunun hər birində bir dünya fikir olan, kiçik
həcmli, dərin mənalı ikicə şeiri – «Həyat ağacı» və «Gəlibgetmişəm» kifayətdir ki, o, ədəbiyyat tarixinə düşsün. Şairin gücü,
qüdrəti, əzəməti, möcüzəsi, həyata baxışı, zaman, insan probleminə
münasibəti bu poetik nümunələrdə özünü bariz şəkildə göstərir:
Barlıdır, ucadır həyat ağacı,
Bəhəri həm şirin, həm də ki acı.
Dırmanıb çıxırıq, ucalırıq biz,
Başına çatmamış qocalırıq biz.
Ordan xəyal kimi düşürük bir-bir,
Ağacın dibində ölüm müntəzir.
Göydə tutur bizi, gömür torpağa,
Təzə gələnlərsə çıxır budağa.
Bu cür ülfətdədir ölümlə həyat,
Ağacın başına çıxan yox, heyhat!
Şairin «Gəlib-getmişəm» şeirindəki həyat həqiqətləri adamı
heyrətə gətirir. Əslində, şairin yaradıcılığının şah damarını həyat
həqiqətləri təşkil edir. Bu şeirdəki fəlsəfi fikirlər, tarixə ekskurs,
həyat həqiqətləri öz yerində, şeirdəki axıcılıq, şairin xalq
dilindən məharətlə istifadə etməsi adamı heyran edir. İri həcmli
bu şeirdən müəyyən parçaları verməklə kifayətləndik:
Bu dünyaya neçə kərə gəlib-getmişəm,
Gəlib Adəm övladına gülüb getmişəm.
Gəldim əzəl daş əyyamı – əllərində daş,
Vəhşi kimi öldürürdü qardaşı qardaş...
Bir də gəldim, mis əyyamı, dəmir əyyamı,
Gözlərimə ilk baxışda xoş gəldi hamı.
Aldadırmış gözüm məni, baxıb nə gördüm,
Yer üzünün yarısını viranə gördüm.
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Qılınc-qalxan, ox və kaman, mizraq və nizə
Gecə-gündüz işə düşür, qan çıxır dizə.
Bir də gəldim, atom əsri, atom əyyamı,
Göydən yerə düşən kimi peşman oldum.
Bombaların dəhşətindən bağrı qan oldum,
Milyon-milyon ömür sönür bir an içində,
Uca dağlar gözdən itir al-qan içində.
Aman Allah, torpaq üstə bu vəhşət nədir?
Budur insan, bilib getdim,
Divanə tək gülüb getdim.
Ölməz idim, ölüb getdim,
Bir də gəlmədim.
Hüseyn Kürdoğlunun saz üstə kökləndiyini, folklor və
klassik poeziyamızla pərvazlandığını yazanlar haqlıdırlar.
Lakin unutmaq olmaz ki, onun «Quzular dağa çıxdı» («Gənclik»,
1986, 36 səh.) və «Aytənin nəğmələri» (Bakı, «Sabah», 2009,
172 səh.) adlı iki kitab uşaq şeirləri də vardır.
Şair poeziyamızın bütün janrlarında qələmini sınamış, hətta
sərbəst şeirlər də yazmışdır. «Yolum tarladan keçir», «Çiçək
vaxtı», «Sən düşəndə yadıma», «Bir şairin surəti» və başqa sərbəst
şeirləri belələrindəndir:
Tarladan keçir yolum,
Tarladan.
Qara torpağı kotan parladan, –
İçindən keçir qara şumların,
Şum narın-narın.
Məst olmuşam mən
torpaq ətrindən,
Şeir səpirəm şumlara dən-dən... və s.
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Sən düşəndə yadıma
Baxmıram borana, çovğuna, yağışa,
Pəncərəmi açıram qışa
Sən düşəndə yadıma.
Tuturuq qol-qola,
Çıxırıq qarlı yola,
Od qarışır oduma,
Baxmıram borana, çovğuna, yağışa,
Pəncərəmi açıram qışa
Sən düşəndə yadıma!
Çiçək vaxtı
Vurulmuşam çiçək vaxtına
Quba bağlarının,
Gözlərim qamaşır
Çiçək işığından.
Qəlbim işıqlanır
Çiçək gülüşündən,
Ciyərimə çəkirəm
Səhərin çiçək ətirli nəfəsini.
Gül gülü çağırır,
Çiçək çiçəyi.
Eşidirəm güllərin, çiçəklərin səsini...
Arılar sarışıb şehli çiçəklərə,
Hər ağacda mini, milyonu...
Heykələ dönmüşəm bir ağac altında,
qarşımda çiçək dəryası,
Saçlarıma ağ çiçək tökür arılar.
Çiçəklənmiş ağac sanır məni də,
Saçıma qonur bir ağ kəpənək...
Nə yaxşı burdan düşdü
Bahar günlərimin yolu.
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Ayrılıram Quba bağlarından,
Qəlbim çiçək xatirəsiylə dolu.
Şairin Rəsul Rzaya ithaf etdiyi «Bir şairin surəti» şeirində
sanki ustadın portretini yaradıb:
... Bütün dünya yaşayır
yaddaşında.
Bəzən gözlərində gülür dünya,
Bəzən dünyanın üfüqləri
çatılır qaşında.
Həm də sadədil bir adamdır,
lap uşaqdan da uşaq.
Amma qəzəblənəndə görmə üzünü,
Elə bil qar-boran tökəcək
amansız bir dağ.
Çək, rəssam qardaş,
çək onun surətini!
Elə çək tam özünə bənzəsin,
Gözlərində görüm:
Vətənə, insana, dünyaya məhəbbətini!
Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığında əhəmiyyətli yerlərdən
birini də qəzəl janrı tutur.
Klassik ənənəyə sadiq qalan şairin bir kitablıq qəzəlləri vardır.
Kürdoğlu qəzəllərində güldən, bülbüldən, gö zəl dən,
gözəllikdən ilham almaqla bərabər, vətənə, soykökə bağlılıqdan,
ustadı Füzulidən, XX əsrin qəzəlxanı Vahiddən, musiqi səcdəgahı, şeir bulağı Nardarandan, şairlərin ilham mənbəyi Xəzərdən,
zəmanəmizin keşməkeşlərindən söz açır.
Şairin əruz vəznində uğurlarına dəlalət edən bir qəzəlini oxucu
və tədqiqatçıların nəzərinə çatdırmağı münasib bildik:
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Eylərəm indi də
mən aləmi heyran qəzələ
Eylərəm indi də mən aləmi heyran qəzələ,
Canım istərsə əgər peşkəş ola can qəzələ.
Onda min bir gözəlin cilvəsi var, işvəsi var,
Eşq zövqüylə könül min kərə qurban qəzələ.
Qalmaqaldan uzaq olsun, təzələnsin ruhu,
Qulaq assın həvəs ilə qoca dövran qəzələ.
Vermiş öz qəlbini billah ki, Nuh əyyamından,
Bakı, Təbriz, Qarabağ, bir də ki, Şirvan qəzələ.
Qəzəlin dərdli Füzuli kimi şahənşahı var,
Nə qədər ləl gətirmiş ulu xaqan qəzələ.
Qoy soyunsun daha farsın, ərəbin nimdaşını,
Təzə donlar tikərik gözləri ceyran qəzələ.
Muğam öz yurdumuzun, öz dirilik çeşməsidir,
Onun hər qətrəsini eylərik ümman qəzələ.
İmtahan eylədi Vahid, özü rüsxət verdi,
Dedi dövran dəyişib, aç tazə meydan qəzələ.
Sağ-səlamət yetirər karvanı mənzil başına,
Qoca Kürdoğludur indi yeni sarvan qəzələ.
Şairin qəzəllərini oxuduqca heyranlıq bir yana, təəccüblənməmək olmur. Heca vəznində klassik şeirimizin əlçatmaz nümunələrini yaradan, folklor və aşıq yaradıcılığı üstündə köklənən
Hüseyn Kürdoğlunun əruz vəznində belə qəzəllər yazması onun
fitri istedadından nişan verir.
Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında Azərbaycan poeziyasında
az işlənən, satirik səciyyəli «bəhri təvil»ə (ərəbcədir: bəhr – dəniz,
təvil – uzun, ucsuz-bucaqsız, sahilsiz deməkdir) də rast gəlinir.
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Şairin «Bir neçə fövqəldövlət» bəhri-təvili keşməkeşli dünyamızda dövrün taleyüklü olaylarını, ədalətsizliyi, eybəcərlikləri,
haqsızlıqları tam çılpaqlığı ilə açıb göstərir:
Tanrının hökmü ilə böylə yazılmış əlbət,
Dünyanın sahibi olsun da gərək
Bir neçə fövqəldövlət –
Yekə dövlət,
Əkə dövlət,
Təkə dövlət.
Qalanı xırda-para,
Baxtı qara,
Tikə dövlət, kökə dövlət.
Yekələr xırdaları
Bir-birinə saldırsın,
Malını, sərvətini
Gözgörəsi çaldırsın.
Tıxasın anbarına, doldursun
Yekəsindən,
Əkəsindən,
Təkəsindən.
Niyə bəs tanrı soruşmur ki,
Neçin qan tökülür.
Neçin odlarda yanır
Dürlü şəhərlər, kəndlər,
Bütün insan olanın yurdu deyilmi yer üzü,
Bəs neçindir bu qədər sərhədlər?
Odlu ahlar ilə qalxır
Bu suallar fələyə.
Cavabı yoxdur, yox!
Şairim, sən də fəğan eyləmə çox.
Tanrının hökmü ilə böylə yazılmış əlbət,
Dünyanın sahibi olsun da gərək
Bir neçə fövqəldövlət.
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Şairin fəxriyyəsi də vardır:
Bayatı çağıran Həkəriyəm mən,
Yurdumun şirini-şəkəriyəm mən.
Sarıldım boynuna Arazın, Kürün,
Sənətin, ilhamın ülkəriyəm mən.
Olmadım ağlımın ağası bir gün,
Odur ki, qəlbimin nökəriyəm mən.
Dünyanın məhşəri qorxutmaz məni,
Özüm ki, özümün məhşəriyəm mən.
Bağrından doğuldum eşqin, ülfətin,
Həzin nəğməsiyəm əbədiyyətin.
Hüseyn Kürdoğlunun elə şeirləri də var ki, prof. T.Hacıyevin
doğru olaraq göstərdiyi kimi, hecaların düzülüşü, misraların
bölgüsü tamam yeni və ürəyəyatandır.
Oxuma, kəklik, oxuma,
Qarşıda yağı gizlənib.
Səni də vurar, məni də,
Əldə yarağı gizlənib.
O, qanlı daşın dalında
Ac qurd sayağı gizlənib,
Oxuma, kəklik, oxuma!
və ya:
Təpə boyda bulud yumaq –
Çözülür mil-mil tökülür.
Elə bil göy zəmisindən
Biçilib sünbül tökülür.
Yağış döyür bağ-bağatı,
Ləçək-ləçək gül tökülür.
Dağ aşağı qijhaqıjla
Çaya sarı sel tökülür.
Dalğa bəndi qırar deyə
Sel ağzına el tökülür... və s.
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Hüseyn Kürdoğlunun ilham mənbəyi təbiət və onun ecazkar
gözəllikləri olub. Onun sevgi şeirlərindən də təbiətin ətri gəlir.
Hüseyn Kürdoğlunun təbiətə sevgisi ilk eşqi ilə qaynayıb
qarışır. Şair təbiət nəğməkarına çevrilir. İnanırıq ki, qüdrətli bir
rəssam şairin təbiət mənzərələrini vəsf edən şeirlərini incələsəydi,
fırçasının və qəlbinin məhəbbəti ilə ölkəmizin füsunkar
gözəlliklərini əks etdirən heyrətamiz bir tablo yaradardı.
Şairin təzə-tər üçlükləri də deyilənləri təsdiq edir. Burada da
təbiət təsviri güclüdür:
Qəribədir yaz buludu,
Qışı yola salıb ağlar,
Yaza aşiq olub ağlar.
və ya:
Leysan keçdi, ətirli bir meh əsdi dağdan,
Sarınmışdı bir-birinə bayılmış otlar,
Mehdən tutub dikəlirdi əyilmiş otlar.
Şairin «Anam xalça toxuyur» şeirində isə təbiətlə insanın
vəhdəti ön plana çəkilir.
... Yanında dükcə, yumaq,
İpliyi boyaq-boyaq.
İplərə sünbül çəkir,
Bülbül çəkir, gül çəkir və s.
Şair «Yaz rəngi» şeirində isə yazın gəlməsini, onun rəng
çalarlarını elə ustalıqla təsvir edir ki, heyran olmamaq olmur:
«Göylər bənövşə rəngində, günəş gülöyşə rəngində», «Daşlarda
da gül açır yaz; Hər çiçəkdə bir dünya naz» və s.
Çəkinmədən deyə bilərik ki, Kürdoğlu xalq dili ilə ədəbi dilin
qovşağında poeziyadan, sözdən heyrətamiz bir abidə ucaltmışdır.
Buradan vətənimizin hər guşəsi – şəhərləri, kəndləri, dağları,
ormanları, çayları, şəlalələri, çəmənləri, bulaqları, yurdsevər
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insanları, qürur mənbəyi olan görkəmli şəxsiyyətləri apaydın
görünür. Ümumiyyətlə, Kürdoğlu yaradıcılığında dünyanın on
bir iqlim zonasından doqquzunu özündə cəm edən vətənimizin
füsunkar gözəllikləri incə bədii boyalarla vəsf edilmişdir.
Şairin «ölməz şah əsəri təbiət idi» – deyənlər yanılmayıblar.
Doğru deyiblər ki, Hüseyn Kürdoğlunun poeziyası insanla
təbiətin vəhdətindən yaranıb.
Dolama yolları kəsə gəlmişəm,
Bir acı xəbərə, səsə gəlmişəm.
Kəsiblər qayada bitən palıdı,
Eşidib dağlara yasa gəlmişəm.
Şairin dərdinin böyüklüyünə qoşulmamaq olmur. O, dağlara
başsağlığı verməyə, dərdini bölüşməyə, təsəlli verməyə gəlir.
Şairin həssas qəlbinə, poeziyanın qüdrətinə qibtə etməmək olmur.
Şairin «Kəlbəcərin muzeyi» isə tarixi keçmişimizə güzgü
tutur. Bu əsərdə əkinçiliklə, maldarlıqla, xalçaçılıqla, suvarma
ilə, gündəlik kəndli həyatı və s. ilə bağlı o qədər terminlər var
ki, dilimizin leksikası ilə məşğul olan tədqiqatçılar üçün ən
qiymətli material ola bilər. Odur ki, şeiri bütöv veririk:
Kəlbəcərin muzeyi, bir nağıl muzey idi,
Zərrədən günəşəcən dünyada hər şey idi.
Bütün cah-calalıyla müsibətli yer idi,
Aylı, günlü, ulduzlu, kəhkəşanlı göy idi.
Bir nağıl muzey idi!
Miladdan o yana da, miladdan bu yana da
Ən qədim köhnə idi, ən yeni təzə idi.
Bir nağıl muzey idi!
Daşları neçə rəngdə bir qövsi-qüzeh idi,
Bir nağıl muzey idi.
Min illərin töhfəsi nə qədər yazı vardı,
Ələsgər sazı vardı,
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Şəmşir avazı vardı.
Vurğunun xatirəsi onun yaraşığıydı,
Gözünün təbəssümü sanki ay işığıydı.
Qılınc, qələm, bir də saz,
Gərdəklər qotaz-qotaz,
Corablar qotaz-qotaz.
Xalçalar, nə xalçalar – Dəlidağ çəmənzarı,
Elin fəxri-vüqarı.
Neçə növ cəhrə-daraq,
Neçə növ dükçə-yumaq.
Babaların papağı, kotanı və çomağı,
Qayaların qoynunda gildən saxsı çırağı...
Ah, nələr vardı, nələr,
Nə töhfələr vermişdi, bu muzeyə nənələr?!
Günbatan və gündoğan,
Güney və qüzey idi.
Bir nağıl muzey idi!
Qarlı zirvələr ilə o da üz-üzə idi.
Bir nağıl muzey idi.
Qarlı zirvələr ilə o da üz-üzə idi.
Bir nağıl muzey idi.
Onu yaradan kişi çağdaş Prometey idi,
Dağıtdı bu nağılı, qarət eylədi yağı.
Vətənin sinəsindən getməz bu namərd dağı.
Kəlbəcərin muzeyi bir nağıl muzey idi,
Dünyada hər şey idi.*
Hüseynin atası Həsən Alışan oğlu aranlı-dağlı Qarabağın hər
obasını yaxşı tanımış, qışda Mil düzündə, yayda Laçın yaylaqlarında təsərrüfatla məşğul olmuşdur. Hüseyn dağ təbiəti kimi
______________
* Söhbət gözəl ziyalı və şair Şamil Əsgərovun yaratdığı «Diyarşünaslıq
muzeyi»ndən gedir.
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aranın da özəlliklərinə dərindən bələd olmuşdur. Bu onun poeziyasında bədii sözün ifadə imkanlarını artırmış, obrazların milli
yaddaşdan gələn mahiyyətini təmin etmişdir. Akademik Tofiq
Hacıyev doğru yazır ki: «Üç-beş əsr sonra Hüseynin şeirlərindən
Azərbaycan etnoqrafiyasının XX əsrini öyrənəcəklər».
Şairin 1980-ci ildə çap etdirdiyi «Qaraqoyunluda» (indiki
Ermənistan ərazisində Azərbaycan kəndi) adlı şeiri də çox
mətləblərdən söz açır. Şair məni sanki qəflət yuxusundan ayıltdı. Yadıma sovet dövründə kənd və şəhərin yaxınlaşmasını təlqin
edən «Siyasi iqtisad» fənnini və müəllimlərimi saldı. O yaxınlaşmanın aqibəti elə Hüseyn Kürdoğlunun təsvir etdiyi kimi olacaqmış. Şeirdə təsvir edilən həyat həqiqətləri insanı düşünməyə
vadar edir:
Qaraqoyunluda qoyun görmədim,
Sanki heç tanımır qoyunu bu kənd.
Elə tarixə də bu adla düşüb,
Danırmı əslini-soyunu bu kənd?!
Nə yağı, pendiri, nə qaymağı var,
Nə də könül açan bağça-bağı var.
Hansından istəsən bol arağı var,
Neyləyir dağların suyunu bu kənd?!
Təndirlər qalanıb, çörək yapılmır,
Qarmaqdan asılıb, cəmdək çapılmır.
İlanvuran olsa, qatıq tapılmır,
Özü yaxşı tutub toyunu bu kənd!
Həyat həqiqətləri şairin «Yol gedə bilmirəm oğlumla qoşa»
şeirində də özünü bariz şəkildə göstərir. Əlavə sözə, təhlilə ehtiyac
duyulmur:
Qısa bir yoxuşda sinəm təngiyir,
Nəbzim gah çoxalır, gah da səngiyir.
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Yapışır qolumdan, o da ləngiyir,
Ayağım ilişir kəsəyə, daşa,
Yol gedə bilmirəm oğlumla qoşa.
Ona gərəksizdir mənə gərəkli,
Tərlan baxışları min bir diləkli.
Mən keçən günlüyəm, o gələcəkli,
Nə deyim ağ saça, nə deyim yaşa,
Yol gedə bilmirəm oğlumla qoşa.
Mən qara deyirəm, oğlum ağ deyir,
Damla sandığıma, gur bulaq deyir.
Hər şeyi təzədən yaradaq deyir,
Yoldaşlıq yaramır yaz ilə qışa,
Yol gedə bilmirəm oğlumla qoşa.
Şair bəzən həyat həqiqətlərini, reallıqları elə boyalarla, elə
ştrixlərlə verir ki, göz önünə dahi rus tənqidçisi Belinskinin kəlamı
gəlir: «Poeziya həyatın təcəssümüdür, daha doğrusu, həyatın
özüdür. Hələ bu harasıdır. Poeziyada həyat həqiqətdə olduğundan
daha həyatidir».
H.Kürdoğlunun yaradıcılığını izləyəndə görmək olur ki, bu
həqiqət onun poeziyasının şah damarını, canını, qanını təşkil edir.
Şairin «Qoltuq ağacı», eləcə də «Röya və həqiqət» şeirləri isə
təkcə həyat həqiqətlərindən deyil, ümumiyyətlə, bir çox
mətləblərdən söz açır. Güman edirəm ki, bu şeirlər haqqında əlavə
sözə ehtiyac yoxdur. Hər şeir bir dünyadır.
Qoltuq ağacıyla yeriyir oğlan,
Yanında qaraqaş, qaragöz pəri.
Necə qayğıkeşdir, necə mehriban,
Qəhrəman əsgərin qəşəng dilbəri.
Vətən namusudur başının tacı,
Müqəddəs ağacdır qoltuq ağacı!
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Röya və həqiqət
Bir qaya başından uçuruq qoşa,
Əlvida deyirik torpağa, daşa.
Qalxırıq göylərin yeddi qatına,
Baxırıq ruhların kainatına.
Burda çıraq-çıraq yanır diləklər,
Uçur pərvanətək incə mələklər.
Ülvidir xaliqin cahü-cəlalı,
Qansız-qadasızdır göy istiqlalı.
Burda əsarətdən yoxdur bir nişan,
Ruhların yoludur ulu kəhkəşan.
Bacı-qardaş olub eşq ilə kamal,
Qoşa sevgilidir gerçəklə xəyal.
Bir cüt ulduz kimi biz də yanırıq,
Şirin busələrlə xumarlanırıq.
Nə çörək dərdi var, nə su dərdi var,
Qızılgül qoxuyur sanki dər-divar...
Heyif, zəngli saat oyadır bizi,
Yenə yorğan-döşək, yenə yer üzü.
Qapıda zarıyır dilənçi qoca,
Ay Allah, ac şair nə versin aca?!
Şairin elə şeirləri də var ki, oxuyanda möhtəşəm «Kitabi-Dədə
Qorqud» abidəsi göz önünə gəlir:
Bostanıma axan sular axmaz oldu,
Qismətimə çıxan şikar çıxmaz oldu.
Pəncərəmə baxan gözəl baxmaz oldu,
Qocalmışam.
Şairin elə şeirləri də var ki, oxuyanda göz önünə Füzulinin
«Şəbi-hicran»ı, Cahangir Cahangirovun «Füzuli kantatası»
gəlir:
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Kürdoğlu, bu gen dünyada,
Sənə xoş bir gün olmazmı?!
Min arzun var ürəyində,
Onun biri çin olmazmı?!
Şairin poeziyası o qədər zəngindir ki, xalq həyatına, adətənənəyə, insanın duyğu və düşüncələrinə və digər reallıqlara o
qədər bağlıdır ki, oxuduqca oxumaq istəyirsən, poeziyanın sehrinə
düşürsən.
Sinəmdə min bir yara var,
Qocalmış qayalar kimi.
***
Sözə verdim mən ömrümü dəmadəm,
Əzəl gündən söz Əslidir, mən Kərəm.
***
Ayıran varmıdır əyrini, düzü,
Elə bil kor olub dünyanın gözü.
***
Möhləti var, hesabı var dünyanın,
Nə vermişsə bir-bir alır əlimdən.
***
Ömür olur ögey ana,
Məhəbbət yetim qalanda.
Şairin «Cəbrayıl çinarı» şeirini də həyəcansız oxumaq olmur.
Cəbrayıl rayonunun mərkəzində gövdəsi və budaqları arasında
bir vaxtlar çayxana və restoran yerləşən möhtəşəm çinarın da
taleyi şairi düşündürür. Şeiri oxuyanda düşüncələrə qərq oldum.
Dəfələrlə kölgəsində çay içdiyim çinarın şair tərəfindən zərgər
dəqiqliyi ilə qələmə alınan təsviri məni heyrətləndirdi.
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Cəbrayılda qalxmışdı göylərə bir dağ çinar,
Adam boyunca qara, qol-budağı ağ çinar.
Köç yolunun üstündə min yaşlı məğrur qoca,
Başında quş obası, dibində bulaq çinar...
Bayatı yazmışdılar xəncər ilə köksünə,
Bir qara sevdalıdan verirdi soraq çinar.
«Oxu, yar,
Çək sinəmdən oxu, yar!
Sənsiz yanıb kül oldum,
Son sözümü oxu, yar!»
Aman Allah, yağılar kəsdimi, doğradımı,
Ona düşmən də qıymaz, bəlkə, qalıb sağ çinar.
Ey biçarə Kürdoğlu, gələydi qisas günü,
Qaldıraydı başında bir şanlı bayraq çinar.
Yol üstə məğrur qoca, o qaməti dağ çinar.
Hüseyn Kürdoğlunun qəlbində tükənməz təbiət sevgisi
vardı. Odur ki, həmişə təbiəti, təbiətin gözəlliyini vəsf edir,
insanları təbiəti sevməyə, qorumağa çağırırdı:
Deməyin çinarda nə bəhrə, nə bar,
Çinar bu torpağın əzəmətidir.
Çinarın bəhrəsi gözəllik, vüqar,
Bir də babaların məhəbbətidir.
Bəzən şairin ikicə misrası insanı düşüncələrə qərq edir. Hər
iki misranın şairin tale yazısı olduğuna acıyırsan.
Ağladır insanı vətən həsrəti,
Bir də nakam qalan ilk məhəbbəti.
Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığı obrazlar qalereyasının
zənginliyi ilə seçilir. «Dağ», «bulaq», «dünya», «palıd», «çinar»
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obrazları şairin yaradıcılığında tez-tez özünü göstərir və onun
təbiətə vurğunluğunu ifadə edir.
Şairin «Bir palıd yanır» şeirində olduğu kimi:
Gecənin bağrında bir palıd yanır,
Meşədən aralı bir dağ başında.
Alov dilim-dilin ərşə dayanır,
Palıdın bitdiyi bulaq başında.
Yayın oğlan çağı nə sərin idi,
Kölgəsi dağların quzeyi kimi.
Palıdın yaddaşı od tutub indi,
Yanır xatirələr muzeyi kimi.
Şairin «Bənövşə» silsiləsindən olan şeirlərində isə «bənövşə»
obrazı diqqəti çəkir və şairin yazdığı neçə-neçə bənövşə şeiri onun
dilinin zənginliyinə, vətən torpağına vurğunluğuna dəlalət edir.
Şairin «Bənövşə», «Ağ bənövşə», «Bərdə bənövşələri», «Kəpəz
bənövşəsi», «Görəsən küsdümü bənövşə məndən», «Ağlatma məni,
bənövşə», «Laçın bənövşəsi yadıma düşdü», «Ağlat məni,
bənövşə» adlı şeirlərinin hər biri bir aləmdir, təkrarsızdır. 70-ci
illər poeziyasında təbiət mövzusu ilə bağlı araşdırmalarında Hüseyn
Kürdoğlunun «Kəpəz bənövşəsi» şeirinə xüsusi yer ayıran
Y.Qarayev yazır: «Hüseyn Kürdoğlunun «Kəpəz bənövşəsi»ndən
bizim təbiətimizdən çox tariximizin, keçmişimizin ətri gəlir. Şair
dağ bənövşəsinin ləçəklərini də Vətən tarixinin səhifələri kimi «oxuyur». Lirik obraz tarixi süjetin fonunda verilir. Araz nisgili də, Göygöl fərəhi də, Nizami, Afaq və Məhsəti həsrəti də, Vurğun təbəssümü və Hüseynin öz nəşəsi də «bənövşə» süjetinə hopdurula və
sığdırıla bilir» (Y.Qarayev. Poeziya və nəsr. Bakı, «Yazıçı»,
1979, səh.73). Aşağıda misal gətirdiyimiz poetik nümunələrin hər
biri şairin mənəvi dünyasının zənginliyindən xəbər verir.
Anasız böyüyən körpə qız kimi,
Neçin yad olmusan naza, bənövşə –
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deyə qəm-qüssəyə batan şair özünü göz yaşı ilə yazdığı şeirləri
ilə ovundurmağa çalışır:
Laçın dağları dustaq,
Dərdi sinəmdə dağ-dağ,
Bilməz bənövşə qədri,
Tapdar səni yad ayaq.
Sən yuxuma girirsən,
Yuxum çəkilir ərşə.
Ağlat məni, bənövşə.
Dərən yox dəstə-dəstə,
Qaldım qulağı səsdə.
Görüş qismət olmasa,
Bitərsən qəbrim üstə.
Şeirim də həsrət qalıb
Təbəssümə, gülüşə.
Ağlat məni, bənövşə.
Şairin «Bənövşə» şeirini də ürək çırpıntısız oxumaq olmur.
Adam dərd-ələm içində boğulur, şairə həyan olur.
Solursan torpağa töküləndə qan,
Neçin bir-birinə qənimdir insan?!
Nifaq toxumunu göyərdib şeytan,
Tərsinə dolanır dövran, bənövşə.
On ildir Qırxqızda bənövşə bitmir,
Şuşa dağlarından durnalar ötmür.
Vaqifin harayı bir yana yetmir,
Virandır Qarabağ, viran, bənövşə.
Şair Məmməd Aslan, bəlkə də, Hüseyn Kürdoğlunun «Ağlat
məni, bənövşə» şeirindən təsirlənərək qəm, qüssə, kədərin zirvəsi
olan «Ağla, qərənfil, ağla» ağısını yazmışdır:
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Bu bədənsiz qollara,
Bu uçurum yollara,
Bu yiyəsiz qullara
Ağla, qərənfil, ağla.
Şairin «Bənövşə» silsiləsindən, xüsusən «Ağ bənövşə»
şeirindən təsirlənərək bir çox şairlər nəzirələr yazmışlar:
tanınmış şair, şərqşünas alim Abbasəli Sarovlu, Əli Qurban
Dastançı, Sabir Eyvazov və başqaları. Bu şeirlərin hər birində
Hüseyn Kürdoğlunun qəm-qüssəsi, kədəri, el-oba həsrəti
duyulur. Çünki nəzirənin tələbindən asılı olaraq bu şeirlərin hər
biri Kürdoğlu əhvali-ruhiyyəsinə köklənmişdir:
Əcəl gözlərimi bağlayan zaman,
Sadiq ürəkləri dağlayan zaman.
Bahar buludları ağlayan zaman,
Açıl qəbrim üstə hər yaz, bənövşə,
bəyaz bənövşə!
(Abbasəli Sarovlu)
Laçın dağları dustaq,
Eh! Özü də nə sayaq!
Çıxıb dərd məhvərindən
Dayanıbdır baş-ayaq.
Satqınların əliylə
Necə də düşdük işə –
Bənövşə, ay bənövşə!
Tamarzıyam ətrinə,
Gir şeirimin sətrinə.
Ölüm ondan yaxşıdır
Yad dəydikcə xətrinə.
Deyirəm ləçəyindən
Kaş qəbrimə pay düşə –
Bənövşə, ay bənövşə!
(Sabir Eyvazov)
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Ağ atın üstündə düşdün dağlara,
Qoşdun neçə nəğmə o gözəl yara.
Bənövşə, şairin düşübdür dara,
Quzeydən əsəndə bir küləklə gəl,
O xoş rayihənlə, ağ çiçəklə gəl.
(Əli Qurban Dastançı)
Biz burada Hüseyn Kürdoğlunun yalnız «bənövşə» silsiləsindən olan şeirlərinə nəzirələrdən söz açdıq. Şairin şeirlərinə
yazılan nəzirələrin sayı-hesabı yoxdur. Biz hələ şairə ünvanlanan
şeir-məktubları və şairin cavablarını demirik. Təkcə Aşıq
Şəmşirin Hüseyn Kürdoğluya həsr elədiyi ithafları və şeirməktubları iyirmiyə çatır. Bu o deməkdir ki, şeir-məktublar, xüsusən də ithaflar və nəzirələr poeziyamızda geniş vüsət almışdır.
Bu, poeziyamızda qəbul olunan, onu daha da zənginləşdirən yoldur. Şairin həyəcanlarını, ürək döyüntülərini ifadə etmək üsuludur. Xalq şairi Məmməd Arazın məşhur «Salamat qal» şeirinə şair Rasim Kərimlinin çox uğurlu, ürəkləri fəth edən nəzirəsi
– «Salamat qal»ı da beləcə yaranıb.
Laylamı bu yerdə çalıb bülbüllər,
Ətrini könlümə bəxş edib güllər.
Nərgizli çəmənlər, laləli çöllər,
Nəğməli meşələr, sağ-salamat qal.
«Bənövşə» silsiləsindən olan şeirlərdən də göründüyü kimi,
şairin ömrünün sonuna yaxın poeziyasında zamanın gərdişi ilə
bədbinlik, həzinlik baş alıb gedir. Doğrudur, Qarabağ hadisələrinə,
xüsusən də Laçın düşmən tapdağı altına düşənə qədər şairin
şeirlərində poeziyaya xas olan həzinliyə, bədbinliyə az da olsa
təsadüf edilirdi. Qarabağ hadisələrindən sonra şairin poeziyasındakı həzinlik ah-naləyə çevrildi:
Möhlət ver, ey Tanrı, möhlət ver bir az,
Laçın azad olsun, ölüm Laçında.
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Öpüm torpağını ölümdən əvvəl,
Bir dinə-imana gəlim Laçında.
Şairin bədbinliyi son həddə çatdı:
Laçın torpağına qismət olmasam,
Pay verin çöllərdə qurd-quşa məni.
və ya:
Məni basdırmayın, atın qurd-quşa,
Kök atıb dünyanı dərdim tutmasın. –
deyə inlədi.
Açığını deyim ki, bu və aşağıdakı misraları təhlilə çəkməyə qüdrətim çatmadı.
Deyirlər göz yaşının nə olduğunu əvvəllər ağlamış adam bilər
(Yetim yanağı bilir, göz yaşı necə dağlar – Kərkük bayatısından).
El-oba həsrəti, el-oba möhnəti çəkmiş, doğma yerlərdən didərgin düşmüş adamlar bilər göz yaşının nə olduğunu.
O da olsun «Vətəndə vətən gəzmək» zorunda qalan, «Torpaqsız da ümid gülü bitərmi?» – deyən, Kürdoğlu kimi kövrək
qəlbli bir şair. Laçın həsrətinin el-oba möhnətinin yanğısı
sağalmaz dərdə, ələmə çevrilir şairin ürəyində:
Xəyalım göylərdən enə bilmədi,
Yanmış yuvasına dönə bilmədi.
Soruşdum Laçını Günəşdən, Aydan,
Qəhərdən boğulub dinə bilmədi.
***
Qəlbimi dəyişdim səbir daşına,
Çəkdi vətən dərdi, paralandı daş.
Bu sətirləri «Qarabağ kədərini, Laçın həsrətini dərd motivinə
döndərən, bu dərdli ağrını ölənədək yaşadan» (Əpoş Vəliyev)
şair yaza bilərdi. Yazdı da. Tezliklə şairin «Yaralı torpağım, yaralı
sevgim» kitabı (Bakı, 1997) çıxdı. Onun ürək çırpıntılarını, üzün184
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tülərini, dərd-ələmini əks etdirən, ürəklərə od salan şeirlərini
oxuyaraq akademik Tofiq Hacıyev bəyan etdi:
«Bütün məsuliyyəti ilə deyirəm ki, millətimizin bugünkü
böyük dərdindən, Qarabağ faciəsindən heç kəs Hüseyn qədər çox
və onunku qədər nüfuzedici yazmayıb. Çünki şair olanlardan heç
kəs Laçın və Əhmədli (onun kəndi) yoxluğunu onun kimi əyani
yaşamayıb».
Qarabağ dərdini əyani şəkildə yaşayan təkcə Hüseyn Kürdoğlu deyildi. Laçının işğalından sonra ölkənin ayrı-ayrı bölgələrinə səpələnən yaşlı adamlar, hətta orta yaşlılar bu dərdə dözmədilər. Əsir düşən el-oba həsrəti, ata-ana məzarının düşmən
tapdağı altında qalması, qəriblik, didərginlik dərdi bu dağ vüqarlı
insanları sındırdı. Bu, Alışanovlar ailəsindən də yan keçmədi.
Seyfi, Alışan, Hüseyn Kürdoğlu bir çoxları kimi bu çəkilməz
ağrıya-acıya dözmədilər, dünyalarını dəyişdilər...
Danılmaz həqiqətdir ki, Vətəni, eli-obanı canından çox sevən,
poeziyasında tərənnüm edən, insanları vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə edən şairlərimiz sırasında Hüseyn Kürdoğlu da şərəfli
yer tutur.
... Dostluq edirdik. Sovet quruluşu dağılmış, həyat dəyişmişdi.
Bir gün şəhərdə gəzirdik. Bakının mərkəzində, Pasaj deyilən
yerdən keçəndə gördük ki, Sovetin orden və medalları kütləvi
şəkildə satılır. İnsanlar onlara baxır, təbəssüm və laqeydliklə keçib
gedirlər. Zarafatla dedim: «Qağa, qoy sənə bir-iki orden alım,
döşünə tax, baxaq qürrələnək». Nəyə işarə etdiyimə təbəssümlə,
şeirlə cavab verdi:
Çox olaydı könlü-gözü tox olan,
Yox olaydı ölməmişdən yox olan.
Olmayaydı gərək qələm əhlində
Medalları əsərindən çox olan.
Hər ikimiz o qənaətə gəldik ki, həyatda hər şey nisbi, keçəri
imiş. Həyatda başlıca məsələ xalqın azadlığı, müstəqilliyi, vətən
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torpağının bütövlüyü və insanın ailəsindən, övladlarından
yarıması imiş.
Hamıya qayğı göstərən, qiymətləndirən şairə, təəssüf ki,
yuxarıda dediyimiz kimi sağlığında layiq olduğu qiymət
verilməmişdir.
Gileyini:
Mən vətənin qayğısından hələ paysız vətəndaşam,
Gözütoxlar sırasında yəqin taysız vətəndaşam.
Təltif eylər Vətən məni son mənzildə bir daş ilə,
Umacaqsız, qışqırıqsız, hay-haraysız vətəndaşam –
misrasında açıqlanmışdır. Bu, kürsü sahiblərinə gileydən çox,
ittiham idi...
Hətta indinin özündə belə, şairin kiçik qardaşı, professor Şirindil Alışanov hərdən gileylənir ki, Kürdoğlu kimi qüdrətli bir
şair diqqətdən kənarda qalmış, layiq olduğu qiyməti almamışdır.
Alimin gileyi ilə qismən razılaşmaq olar. Doğrudur, şair dövlət
qayğısından kənar qalmışdı. Bununla belə, yaradıcılığa başladığı
ilk gündən bu günə kimi ədəbi ictimaiyyətin, qələm sahiblərinin,
el şairlərinin, aşıqların diqqət mərkəzində olmuş, istedadlı şair
kimi xalqın ürəyinə yol tapmışdır. Bir çoxlarının məruz qaldığı
tənqidi yazılarla üzləşməmişdir. Mənə qalırsa, şairin ən böyük
mükafatı dostunun adına olan mükafatı almaqdır. Burada minnətdarlıqla Məmməd Araz adına mükafatın təsis olunmasında
və Hüseyn Kürdoğlunun həmin mükafata layiq görülməsində
görkəmli ədəbiyyatşünas alimlərimiz Yaşar Qarayev və İsa
Həbibbəylinin xidmətlərini yada salmaq yerinə düşər.
Təəssüf hissi ilə deməliyəm ki, şair Kürdoğlu təxəllüsünə görə
ədəbi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdı. Bəzən
eyhamla, bəzən aşkar onu soy-kökünə biganə kimi qələmə
verirdilər. Bu qeyri-sağlam, əsası olmayan gedişat, hardasa onun
yaradıcılığına və özünə münasibətdə də özünü göstərirdi.
Şair onlara cavab verməkdən çəkinmirdi:
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Şairciyəzlər də var, götürmür məni gözü,
Yanıb-sönən küləşdi, yerində qalmır közü.
Guya ki, mən ögeyəm, onlar milli sənətkar,
Gözlərinə mil kimi batır «Kürdoğlu» sözü.
Vəziyyət o yerə çatmışdır ki, bir müddət şairin şeirləri «Hüseyn K.» imzası ilə çap olunub. Lakin onun şeirlərində bədxahların görmək istəmədiyi başqa mənzərənin şahidi oluruq:
Mənim bir alovlu təbiətim var,
Torpağım azəri, dilim azəri.
Atəşdən yaranıb şeirim-sənətim,
Ürəyim azəri, dilim azəri.
və ya:
Çox iş gördü bu dünyanın az əri,
Can Kürdoğlu, söz eşqiylə az əri.
Öyünürəm öz xalqımın adıyla
Azəriyəm, azəriyəm, azəri.
Akademik Teymur Bünyadov çox yaxın münasibətdə olduğu
şair haqqında xatirələrində yazır: «Hüseyn Kürdoğlu əsilli, nəsilli,
köklü-köməcli, qollu-budaqlı bir türk tayfasının layiqli övladıdı.
Gün kimi aydındır ki, ətraf kəndlərdən fərqli olaraq, Mollaəhmədli
türk kəndidi. Şairin «Kürdoğlu» təxəllüsünə gəlincə, bu, bir xoş
təsadüfün nəticəsidir».
Bu da şairin qardaşı, görkəmli ədəbiyyatşünas alim, professor
Şirindil Alışanovun dediklərindən: «Babalarımız Həsən və
Alışan türk mənşəli olublar».
Bütün bunlar öz yerində.
Əsas məsələ odur ki, Hüseyn Kürdoğlu təbin, ilhamın, fitri
istedadın, el-obaya, vətənə sonsuz məhəbbətin sayəsində əsl
poeziya nümunələri yaradan, Azərbaycan poeziya bağçasında
məxsusi yeri olan şairdir. Bu laləzar bağçada şairin kimliyi
soruşulmur.
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Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, şairin ədəbi taleyi ilk gündən bu günə kimi ədəbi prosesin istiqamətlənməsində xidmətləri
olan görkəmli ədəbiyyatşünas alimlər və ədəbiyyatımızı yaradanların diqqət mərkəzində olmuşdur. Akademiklər Bəkir
Nəbiyev, Tofiq Hacıyev, Yaşar Qarayev, Qasım Qasımzadə, Xalq
şairi Nəriman Həsənzadə, İlyas Tapdıq, Teymur Kərimli, professor Camal Mustafayev, filologiya elmləri doktorları Şamil
Salmanov, Əli Saləddin, Adil Cəmil, Cavanşir Əliyev, Qurban
Bayramov, Nadir Cabbarlı, Südabə Ağababayeva, Günay Qarayeva, Aygün Bağırlı, şair-alim və bir çox başqaları şairin yaradıcılığına sanballı məqalələr həsr etmiş, poeziyamıza gətirdiyi
yeniliklərdən söz açmışlar. Şair və aşıqlar şairə çoxsaylı şeirlər,
nəzirələr ithaf etmiş, Yaşar Qarayev kimi görkəmli alim daxil
olmaqla şeir-məktublar yazmış, yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmişlər: «Sən dərin şairsən, dəryalar kimi» (Aşıq Şəmşir).
«Şair yaratmışdı onu Yaradan» (Firudin Şimşək).
Onu da demək xoşdur ki, Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığı
əsasında Əpoş Vəliyev «Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri» adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edib və eyni
adla monoqrafiya çap etdirib (Bakı, 2015, 167 səh.).
Şairin həyatı və yaradıcılığı haqqında yazılar və bir çox şeirləri
Türkiyədə çap olunmuşdur. Bundan başqa, mənim çox böyük
həcmli «Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası» adlı məqaləm
Tehranda çap olunmuşdur (bax: «Xudafərin» dərgisi. Yanvarfevral, 2015, sayı 123, səh. 33-42).
Təəssüf ki, belə bir şairin çoxşaxəli yaradıcılığı indiyə kimi
hərtərəfli tədqiqata cəlb olunmamışdır. Qədirşünaslıq əlaməti olan bu təmənnasız əsər həmin boşluğu doldurmaq amacı ilə qələmə alınıb. Əsərdə şairin bir ədəbiyyatşünas, folklorşünas alim və tərcüməçi kimi fəaliyyəti də tədqiqata cəlb
olunub.
Bununla belə, Hüseyn Kürdoğlu haqqında bir çox ziyalılarımız, alimlərimiz, yazıçı və şairlərimiz xatirə yazaraq çap etdir188
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mişlər. Onların arasında akademik Teymur Bünyadov və həyat
yoldaşı Zivər xanım, Ağa Laçınlı, Şamil Əsgərov, Əli Qurbanov
(Dastançı Əli), Əhməd Həpo, Zümrüd Şəfiyeva, şairin həyat
yoldaşı Fəridə xanım Alışanova və bir çox başqaları vardır.
Xatirələr Hüseyn Kürdoğlunun bir insan və şair kimi bir çox
keyfiyyətlərini üzə çıxarır və onun portretinin bütöv və kamil
yaranmasına yardımçı olur. Zivər xanımın yazdıqları deyilənlərə
dayaq olur: «Onunla beş il Universitetdə (ADU-da) bir qrupda
oxumuşam. Yaşar Qarayev, Tofiq Hacıyev kimi Hüseyn də yaxşı
oxuyurdu (bu qrupda gələcəyin böyük alim, yazıçı və şairləri:
Şamil Salmanov, Firudin Ağayev, Ağacavad Əlizadə, Arif Səfiyev, Həmid Abbas, İbrahim Göyçaylı və başqaları oxuyurdular).
Gecə-gündüz universitetin kitabxanasından çıxmırdı. Müdam
fikirli görünərdi. Elə bil bu zəmanənin adamı deyildi, başqa
planetdən gəlmişdi. Görünür, təbiəti ilə yanaşı, şairliyi də onu
bu günə qoymuşdu (bax: «Bir şeir bulağıydım», Bakı, «Sabah»,
2014, s.177-178).
Akademik Mirzə İbrahimov bu münasibətlə yazmışdır:
«Bütün fikri-xəyalı yaradıcılıqda olan adam çox şeyi və o
cümlədən özünü unudur, ancaq yaratmaq ehtirası ilə yaşayır,
çalışır ki, yaratdığı insanlar üçün faydalı olsun».
Xalq yazıçısının bu qiymətli sözləri, sanki:
Mən sözün üstündə can qoymuşam ki,
Şeirim kal görünər, Sözə söz gələr. –
deyən Hüseyn Kürdoğlunun boyuna biçilmişdi.
Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığında Aşıq Ələsgərin söz
şirinliyi, Səməd Vurğunun poeziya qüdrəti duyulur. O, istər
klassik, istərsə də çağdaş poeziyanın bütün janrlarında qələmini
sınamış, uğur qazanmışdır.
Şair çəkinmədən özünü Aşıq Ələsgərin varisi adlandırır:
Ələsgər varisi mənəm, ey sənəm,
İstərəm dünyaya söz qala məndən.
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və ya:
Burda pərvazlanıb qanad çalmışam,
Dağların hüsnünə heyran qalmışam.
Ələsgər sazından bir tel almışam,
İndi də şairi mənəm dağların – deyir.
Bu misraları oxuyandan sonra Kürdoğlu yaradıcılığına aşıq
sənəti, aşıq poeziyasının güclü təsirinin haradan qaynaqlandığı
aydın olur. Və şairin gəraylı və aşıq poeziyasının zirvəsi hesab
edilən təcnislərə müraciət etməsi təəccüb doğurmur.
Ümumiyyətlə, Hüseyn Kürdoğlunun əsərlərini hərtərəfli
tədqiq etdikdən sonra bu qənaətə gəldim ki, şairin yaradıcılığı
klassik poeziya, xalq yaradıcılığı, aşıq poeziyası və çağdaş poeziyamızın qovşağında bərqərar olmuşdur. Şair möhtəşəm cinaslı
dördlükləri, cinaslı və cinassız bayatıları, bayatı janrında yazılmış poemaları, təcnis, təsnif, gəraylıları, qoşmaları, nəğmələri,
qəzəlləri, rübailəri, ağıları, satirik və yumoristik şeirləri, ithafları
və s. ilə çağdaş poeziyamızın öncüllərindən biri kimi tanınmışdır.
Bir sözlə, Hüseyn Kürdoğlu, yaradıcılığı şifahi xalq ədəbiyyatı, aşıq yaradıcılığı, klassik şeir ənənələri zəminində formalaşan,
əsasən milli heca vəznində yazan təkrarsız şair idi. Əminəm ki,
şairin yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutan janrlara dair tədqiqatımızı diqqətlə izləyən araşdırıcı və oxucular bunun fərqinə
varacaqlar. Görəcəklər ki, professor Şamil Salmanovun doğru
olaraq göstərdiyi kimi, Hüseyn Kürdoğlunun poeziyası neoklassik
poeziyamızın yeni, orijinal hadisəsidir.
Monoqrafiyada, eləcə də «Sağalmaz yarası ilk məhəbbətin»,
«Hüseyn Kürdoğlu poeziyası və unudulmağa üz tutan janrlar»,
«Hüseyn Kürdoğlunun uşaq şeirləri», «Şairin əbədi məhəbbəti»
və «Şair, alim, tərcüməçi» bölmələri də yer almışdır.
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DÖRDLÜK TARİXİNDƏ
ERA YARADAN ŞAİR
Hüseyn Kürdoğlu müxtəlif janrlarda yaratdığı əsərləri ilə
Azərbaycan poetik ənənələrini yaşatmaq kimi müqəddəs bir
amala xidmət etmişdir. Buraya şairin cinaslı və cinassız dördlükləri, cinaslı bayatıları, təcnisləri, qoşmaları, gəraylıları, rübailəri, ağıları, təsnifləri, ithafları və s. daxildir.
Şairin poetik aləminə daxil olanda sanki möcüzələr aləminə
düşdüm. Bütün vücudumla hiss etdim ki, bu böyük şairin poeziya
gülzarında insan qəlbinə məlhəm olan, sevincinə, kədərinə həyan
olan hər şey var. Dərk etdim ki, istedadlı şair sözün intəhasız
imkanlarından istifadə edərək poeziyadan bir aləm yaratmışdır.
Onun Azərbaycan ədəbiyyatında əhəmiyyətli yer tutan cinaslı
və cinassız dördlükləri bir kitaba sığmaz. Akademik Bəkir Nəbiyev bir az şərti də olsa, belə bir bölgü aparmışdır:
«Çağdaş ədəbiyyatımızda qəzəl Ə.Vahidin, süjetli lirika
Ə.Cəmilin, sonet A.Babayevin, səkkizliklər T.Bayramın, rübai
Qabilin, mənzum təmsil H.Ziyanın, bayatı isə H.Kürdoğlunun
adı və yaradıcılığı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır».
Görkəmli alimin bu qiymətli fikrinə onu da əlavə etmək olar
ki, çağdaş poeziyamızda cinaslı və cinassız dördlüklər də
H.Kürdoğlunun adı ilə bağlıdır. O, ədəbiyyatımızda ilk olaraq
bir kitab dördlük yaradan və «Qaya çiçəkləri» (Bakı, 1970) adı
altında çap etdirən ilk şairimizdir. Aramsız poetik axtarışların,
bədii təfəkkürün gəzişmələrinin nəticəsi olan dördlüklər bir janr
kimi Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığında sabitləşmişdir. Şairin
dördlüklərində diqqəti təzə-tər, orijinal bənzətmələr, mətləb,
poetik fikir tapıntısı çəkir. Təsadüfi deyildir ki, şairin dördlüklərinə
şair-alim Qasım Qasımzadə və ədəbiyyatşünaslıq elmimizin iftixarı Yaşar Qarayev ayrı-ayrılıqda məqalələr həsr etmişlər. Yaşar Qarayev yazır: «Hüseyn Kürdoğlunun dördlükləri klassik
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rübai, bayatı, təcnis, qoşma və gəraylı zəminində yaransa da,
bugünkü şeir təcrübəmizin hadisəsi kimi müasir çalar kəsb edir».
Aşağıdakı dördlük alimin sözlərinə şübhə yeri qoymur:
Göy çəmənə yaraşıqdır ağ davar,
Hər nə varsa, qırmızıda, ağda var.
Üç rəngdədir yurdumuzun qızılı –
Qara da var, sarı da var, ağ da var.
Göründüyü kimi, şair cinaslardan məharətlə istifadə edərək
vətənimizin var-dövlətindən: «qara qızıl»ından – neftindən, «ağ
qızıl»ından – pambığından, «sarı qızılı»ndan – taxıl zəmilərindən
söz açmışdır.
Şair klassik janrlara yenilik gətirməyi ilə özü də qürurlanırdı:
Saz tutub, dərdimi saza deyirəm,
Sözü şax deyirəm, üzə deyirəm.
Şeirimin əynində öz donumuz var,
Bu donda hər şeyi təzə deyirəm.
Həqiqətən də, şairin dördlükləri möcüzədir.
Sən də Od yurdunun bir vətəndaşı,
Ərzi gəz, qəlbində bir vətən daşı!
Xoşbəxt deyilikmi, sinəmiz üstə
Öləndə qoyalar bir vətən daşı?!
Akademik Tofiq Hacıyev yazır ki, Kürdoğlu dördlük tarixində
era yaratdı. Onlar anadilli poeziyamızın ən saf milli nümunələridir.
Onu da deyək ki, rübai və dördlüklər bir-birinə yaxın olsalar da,
Kürdoğlunun dördlükləri, əsasən, cinaslı olduğundan tamamilə
yenidir. Şairin dördlüklərində sanki xalı üzərində Azərbaycanın
xəritəsi çəkilib. Burada təbiətin əsrarəngizliyi, dağlar, çəmənlər,
meşələr, çaylar, şəlalələr və s. tərənnüm edilir.
Yaz yerə kilim də, xalı da çəkir,
Lalənin bağrına xalı da çəkir.
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Anam da rəssamdır, ilk bahar kimi
Vətən gülzarını xalıda çəkir.
və ya:
Dön igid başına, dön ər başına,
Anamın gəlini, dön ər başına.
Qartallar qayanın, bülbüllər gülün,
Şairlər vətənin dönər başına.
Xalq şeirinin sirlərini yaxşı bilən şair Məmməd Aslan haqlı
yazırdı: «Hüseyn Kürdoğlu ayrı heç nə yazmamış olsaydı belə,
təkcə «Qaya çiçəkləri» silsiləsinə görə uzun bir dövrün ən qabil
şairidir, dilimizin heyrət ediləcək əzəməti böyüklükdə bilicisidir».
(M.Aslan. Qaya çiçəklərindən biri. «Ekran-Efir» qəzeti, 12 iyun
2004)
Şairin cinas yaratmaq qabiliyyətinə, dilinin şirinliyinə
heyran olmamaq mümkün deyil. Haradan qaynaqlanırdı şairin
dilinin şirinliyi, zənginliyi, sözdən mum kimi istifadə etmək
qabiliyyəti?! Buna cavabı da şairin dördlüklərində tapırıq:
Ömrümün beşiyi Əhmədli kəndi,
Səndə şahə qalxdı könül kəməndi.
Anamın bal kimi şirin dilində
Yarandı şeirimin şəkəri-qəndi.
Alman alimi Leybnisin bütün zamanlar və xalqlar üçün gərəkli
olan bir kəlamı var: «Mənə mükəmməl dil verin, sizə mükəmməl
mədəniyyət verim».
Bu baxımdan Kürdoğlunun yaradıcılığına nəzər salsaq,
görərik ki, şairin heyrət doğuran dili zəngin xalq dilini yaşadan
bir örnəkdir. Dilimizin saf, təmiz, duzlu, şirin olmasında şairin
zəhməti az deyildir. Bu isə ümumilikdə, mədəniyyətimizə
xidmətdir – desək, həqiqətdən kənar olmaz.
Şairin gəraylı və qoşma dördlükləri çoxdur. Kürdoğlunun
gəraylı dördlükləri cinassız dördlüklərdir.
193

Гязянфяр Пашайев

Adətən, gəraylı şən-şux olur. Lakin Kürdoğlunun gəraylı
dördlüklərində zəmanədən şikayət, qəm, qüssə, kədər motivləri
üstünlük təşkil edir:
Çox yaralar sarımışam,
Çox kimsələr qorumuşam.
Nə cahandan kam almışam,
Nə canımdan yarımışam.
***
Yolum yoxuşlandı mənim,
Alnım naxışlandı mənim.
Qar tutdu qara saçlarım,
Gözüm yağışlandı mənim.
Arzumuz ürəkdən keçir,
Buğdamız ələkdən keçir.
Hər ömür ki, bir dünyadır,
Doğulur, bələkdən keçir.
***
Oxlandım ala göz ilə,
Ağrısı getməz yüz ilə.
Ürəyimə bir söz batıb,
Çıxaran yoxdur söz ilə.
***
Yazıq canım əldən gedir,
Könlüm uçub güldən gedir.
Kürdoğlu el dərdi çəkib,
Deyən varmı eldən gedir?!
Hüseyn Kürdoğlunun qoşma dördlükləri saysız-hesabsızdır.
Şairin gəraylı dördlüklərindən fərqli olaraq qoşma dördlükləri
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həm cinaslı, həm də cinassız olur. Cinaslı qoşma dördlüklərə yalnız Kürdoğlunun yaradıcılığında rast gəlmişik. Onun cinas qoşma
dördlükləri bənzərsizdir, ecazkardır. Bir neçə nümunə veririk.
Qoy oxucu istədiyi cinas qoşma dördlüyü qəlbinə həyan etsin:
Ömür sevinc ilə, dərd ilə yarı,
Dünya aldatmasın dərd ilə yarı.
Tale sevinc ilə yarıtmır məni,
Deyir: Şair isən dərd ilə yarı.
***
Tarixdə ucalıb söz qala-qala,
Məndən də yurduma söz qala, qala.
Ey tanrım, əlimdən alma qələmi,
Qəlbimdə bu qədər söz qala-qala.
***
Mənim təki varmı dərdin yazarı,
Vətən deyir: yaz namusu, yaz arı.
Naxələfin nə vecinə bu millət,
Ya nalə çək, ya sızılda, ya zarı.
***
Qocalsam da mənəm eşqin yazarı,
Üzümdə qış, sözümdəsə yaz arı.
Nə vecinə daş ürəkli dünyanın,
Ya hıqqılda, ya zıqqılda, ya zarı.
***
Bulud yoxdur, ay yaraşır ayaza,
Şair könlüm ha zövq ala, ha yaza.
Qorxuram ki, günəşimçün ah çəkəm,
Göy tutula, öz yolundan ay aza.
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***
Səhər-səhər bağçaya gəl gül iylə,
Könül gülər su verdiyi gül iylə.
Qəlbindən at dərdi, qəmi, həsrəti,
Gül eşqinə tikanı da gül eylə.
Şairin cinassız qoşma dördlükləri fikir aydınlığı, ibrətamizliyi
və axıcılığı ilə seçilir.
Yaralandı qaya, yaralandı daş,
Top dəydi, daşından aralandı daş.
Qəlbimi dəyişdim səbir daşına,
Çəkdi vətən dərdi, paralandı daş.
***
Qara şalın ay camala yaraşır,
Gül yanağın qoşa xala yaraşır.
Yalqız gəzmə, sənin kimi gözəlin
Qucağına gözəl bala yaraşır.
***
Bir ömür torpaqda çalışan babam,
Dərdə, müsibətə alışan babam.
Bizə miras qoydu qeyrət qanından
O Şaxanım nənəm, Alışan babam.
***
Dağı da uçurub sellər aparır,
Xəzələ dönürük, yellər aparır.
Təkcə söz önündə acizdir zaman,
Qalan hər nə varsa illər aparır.
Şairin cinassız qoşma dördlüklərində vətən, el-oba
təəssübkeşliyi ağrılı-acılı misralarda öz əksini tapır:
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Gözəl bir şəhərin söndü çırağı,
Daşını, daş üstə qoymadı yağı.
Getməz sinəmizdən məhşərə kimi,
Xocalı yarası, Xocalı dağı.
Şairi düşmən tapdağı altında qalan Vaqif, Sarı Aşıq, Ələsgər,
Şəmşir və başqa görkəmli şəxsiyyətlərin məzarlarının taleyi
düşündürür:
Ey bulud karvanı, dürr-gövhər gətir,
Əyil, Qırxqızımdan çiçək dər, gətir.
Qorxma, bir az ləngi Cıdır düzündə,
Vaqif türbəsindən bir xəbər gətir.
Şairin satirik dördlükləri də çoxdur. İki nümunə verməklə
kifayətləndik:
Əyri danışırsan, düz görə-görə,
Ağıl kəsə-kəsə, göz görə-görə.
Bir çaylaq daşına dönəcək üzün,
Sürtük adamlara üz görə-görə.
***
Nifrəti, nifaqı kimlər qaynadır,
Tarixə daş atma, tarix aynadır.
Bizə at nallayıb, yüyən tutanlar
İndi yurdumuzda köhlən oynadır.
Şairin dördlükləri arasında ağılar da vardır:
Kimdir o qızcığaz, nədir bu ağı,
Yüz yerdən göynədi sinəmin dağı.
Yamandır anadan yetim bir qızın,
Ölmüş atasına layla çalmağı.
Şairin dördlükləri arasında xeyli sayda 16 hecadan ibarət
olanları da vardır:
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Yuvasına çathaçatda qarışqa leysana düşdü,
Qərq oldu yaz yağışına, sanki bir ümmana düşdü.
Kaş onu görəydi bulud, ləngidəydi yağışını,
Hayıf ki, görə bilmədi, günahsız bir qana düşdü.
Şairin bu qəbildən olan dördlükləri kimi, aşıq poeziyasında
məşhur olan müxəmməslərin də hər misrası 16 hecadan ibarət
olur. Lakin saz havasının melodik axarı ilə bağlı olaraq aşıqlar
hər misranı iki yerə bölüb oxuyurlar. Çox vaxt müxəmməsləri
dəftərə köçürəndə də iki yerə bölürlər. Misradaxili bölgü 8+8
şəklində olur. Hüseyn Kürdoğlunun 16 hecalı dördlüklərində də
misradaxili bölgü 8+8 şəklində olur. Dördlük belədir:
Çıxar sinif qabağına, şeirini söylər Aytənim,
Dərsdən beş alıb gələr, məni şad eylər Aytənim.
Bu qədər ki, çox istəyir başıqarlı babasını,
O, bir gün daşa dönəndə, bilmirəm neylər Aytənim?!
Şairin 16 hecalı dördlüyünü iki yerə böləndə göründüyü kimi
müxəmməsə çevrilir. Aşıq yaradıcılığında bu «Müxəmməs
gəraylı» adlanır.
Çıxar sinif qabağına,
Şeirini söylər Aytənim.
Dərsdən beş alıb gələr,
Məni şad eylər Aytənim.
Bu qədər ki, çox istəyir
Başıqarlı babasını,
O, bir gün daşa dönəndə,
Bilmirəm neylər Aytənim?!
Şairin «Müxəmməs gəraylı»ya çevrilə bilən xeyli sayda
dördlükləri vardır:
Necə gedim mən bu yolu, ayağıma qəm dolaşır,
Tufan qopur, şimşək çaxır, çalxanıb aləm dolaşır.
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Dünyanı göstərir mənə gözündəki ilahi nur,
Göz qoyuram dörd bir yana, əhli-cəhənnəm dolaşır.
Şairin bu qəlib dördlükləri rəngarəngdir:
Duruxuram, ah çəkirəm, yeriyirəm bir az-bir az,
Nə zamandır dərd içində əriyirəm bir az-bir az.
Həsrətimin şələsindən əyilir dağ çiyinlərim,
Kölgəmi də öz ardımca sürüyürəm bir az-bir az.
Hüseyn Kürdoğlunun gerçək həqiqətləri əks etdirən
dördlükləri də az deyildir. Şairin Qarabağla bağlı dördlüyü hədəfə
necə də düz dəyir:
Çarxı yatdı dəyirmanın, kim dağıtdı bu dəhnəni,
Göz yaşıyla isladırıq boş tabağı, boş təhnəni.
Sanki iynə tilsimiylə tutulan Hal anasıyıq,
Ona-buna yalvarırıq, gəl yaxamdan çək iynəni.
Şairin aşıq yaradıcılığında geniş yayılan, hər misrası 15
hecadan ibarət olan, misradaxili bölgüsü 7+8 və ya 8+7
şəklində olan divanilər biçimində də dördlükləri vardır:
Kərəm könlüm, qayıt daha, uca dağdan enəlim,
Çovğun gəlir, boran gəlir, ətəklərə dönəlim!
Kim duyacaq qar altında yanıb sönən bir şamı,
Yanğın kimi alışalım, yanğın kimi sönəlim.
və ya:
Qartal süzüb dövrə vurdu, dalğalandı qanadı,
Ova çıxdı, caynağında cüyür bağrı qanadı.
Dünya neçin əzəl gündən qan üstündə qurulmuş,
İstərdim ki, heç bir dildə çəkilməsin qan adı.
Bu dördlüyün cinas dördlük olması da diqqəti cəlb edir. Buna
aşıq yaradıcılığında «Divani təcnis» deyirlər.
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Göründüyü kimi, şairin dördlükləri Azərbaycan poeziyasına
al-əlvanlıq gətirən, onu zənginləşdirən, müstəsna dəyərə malik
bir janrdır.
Təsadüfi deyildir ki, Hüseyn Kürdoğlu ilə ADU-nun filologiya fakültəsində bir qrupda oxuyan, şairin yaradıcılığını ilk gündən
izləmək imkanı əldə edən akademik Tofiq Hacıyev yazır ki,
Hüseyn Kürdoğlu dördlük tarixində era yaratdı. Fərəhləndirici
haldır ki, bunu şair özü də duyur və əminliklə yazırdı:
Çox da doluxmasın qəbir qazanlar,
Məndən yol öyrənər yolun azanlar.
Qoca Kürdoğluya rəhmət oxuyar,
Min il bundan belə dördlük yazanlar.
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ZƏMANƏMİZİN BAYATI USTASI
Məhəmməd Əmaninin, Sarı Aşığın zamanında folklorumuzun
və yazılı ədəbiyyatımızın çələnginə çevrilən bayatılar XX əsrin 1-ci yarısında zamanı keçmiş janr hesab edilməyə başlamışdı.
Odur ki, şairlərimizin yaradıcılığında bu janra önəm verilməmişdi.
Hətta xalq arasından toplanmış bayatıların çapı da nadir hallarda işıq üzü görürdü. 1925-ci ildə bayatılar «Maanilər» adı altında
çap olunub. 1938-ci ildə Hümmət Əlizadə «Azərbaycan bayatıları» kitabını buraxıb. 1943-cü ildə isə M.Təhmasibin «Bayatılar» kitabı Mehdi Hüseynin sanballı giriş məqaləsi ilə çap edilib.
Lakin XX əsrin 2-ci yarısında bayatılar həm toplanıb nəşr
edilməyə, həm də tədqiq olunmağa başladı. Folklor üzrə dərsliklər yazıldı. Dərsliklərdə bayatılara geniş yer ayrıldı. Ali məktəblərdə tədris olundu.
Bu dövr bir də onunla əlamətdar oldu ki, şairlərimiz bayatı
yazmağa başladılar. Maraqlıdır ki, bu sahədə ilk addımı Azərbaycanda sərbəst şeir məktəbinin banisi, Xalq şairi Rəsul Rza
atdı. Heç şübhəsiz, Rəsul Rzanın bu janra müraciət etməsində
Kərkük bayatılarının rolu və təsiri böyük olmuşdur. Məsələ burasındadır ki, Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadə
1959-cu ildə Kərbəlada dahi Füzulinin qəbrini və Kərkükdə şairin
nəvə-nəticələrini ziyarət edərkən təsadüfən kitab dükanında şairin
əlinə Əta Tərzibaşının «Kərkük xoyratları və maniləri» kitabı
keçir. Rəsul Rza yazırdı: «Kitabı vərəqlədikcə daxili bir həyəcandan bağrım qəhərlənir, ürəyim quş kimi çırpınır, sinəmdən
çıxmaq istəyirdi».
Şair hiss və həyəcanının səbəbini sonralar bir dissertasiya işinə
bərabər «Uzaq ellərin yaxın töhfələri» elmi-publisistik əsərində
izhar etdi. Şairin bu əvəzsiz əsəri birgə çap etdirdiyimiz «Kərkük bayatıları» (1968) kitabını bəzədi, onun dəyərini artırdı.
Ancaq bu elmi-tədqiqat əsərini yazmaqla şairin ürəyi sakitləşmədi.
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Özü bayatılar yazmağa başladı və 1964-cü ildə «Aşıq Yanıqlı
bayatıları» işıq üzü gördü. 1980-ci ildə isə şairin «Yaralı Kərkükün bugünlü xoyrat və maniləri» əsəri yayımlandı. 1981-ci
ildə dünyasını dəyişən Rəsul Rza sanki İraqın, xüsusən də Kərkükün bu gününü görüb. Deməli, şairlər hissiyyatla, duyumla
gələcəkdə baş verəcək hadisələri görə bilirlər. «Yaralı Kərkükün
bugünlü xoyrat və maniləri» deyilənlərə dayaq olur:
Bağdaddan karvan gəlir,
Dərdli-pərişan gəlir.
Kimlər qurban kəsilib,
Sularım al-qan gəlir.
Kərkükün baş qalası,
Divarı daş qalası.
Ölü ana yanında
Tökür qan-yaş balası.
Bununla belə, inkarolunmaz həqiqətdir ki, zəmanəmizin bayatı
ustası, Sarı Aşığın ən layiqli davamçısı Hüseyn Kürdoğludur.
Bayatılar şairin yaradıcılığında qırmızı xətt kimi keçir. O, Əmaninin, Sarı Aşığın və xalq arasında geniş yayılan bayatılardan
bəhrələnərək hər birində bir dünya fikir olan, hər biri ayrı-ayrılıqda bitkin bədii əsər olan, məna ilə bərabər fəlsəfi fikrin yığcamlığı, əxlaqi və ictimai fikrin dərinliyi ilə seçilən, heyrət doğuran bayatılar yaratmışdır. Şairin bayatılara dərin məhəbbəti, bəlkə
də, Sarı Aşıqdan qaynaqlanırdı. O, əvvəlcə Sarı Aşığın bayatılarını toplayaraq «Seçmə bayatılar» adı altında çap etdirmişdir
(Bakı, «Sabah», 1993, 120 səh.). Kitaba yazdığı mükəmməl və
sanballı «Haqq Aşığı» adlı önsözdə Sarı Aşığın bayatılarını
möcüzə hesab edir və nümunələr verir:
Analar yanar ağlar,
Günlərin sanar ağlar.
Dönər göy göyərçinə,
Yollara qonar ağlar.
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Bayatı sanki ədalətsiz müharibələrdə oğul itirən anaların göz
yaşı tökdüyü zəmanəmizdə yaranıb. Budur poeziyanın möcüzəsi.
Şair önsözü Sarı Aşığa xitabən yazıb. Onun Güləbird kəndində
məzarını ziyarət edərək Haqq Aşığının yenicə çapdan çıxmış
kitabını hüzuruna gətirdiyini söyləyir.
Qədirşünas şair minnətdarlıqla Sarı Aşığın bayatılarının əldə
olanlarını, ondan əvvəl Salman Mümtazın üç dəfə (1925, 1927,
1935) və Əhliman Axundovun bir dəfə (1966) çap etdirdiyini
göstərir.
Qeyd edir ki, Qubadlının Xanlıq kəndində orta məktəbdə oxuyarkən, Qaçaq Nəbinin kəndi Aşağı Molluda atasının dostugildə
yaşayırmış. Atasının dostunun arvadı Gilə xala sinədəftər imiş.
Sarı Aşığın bir çox bayatılarını ondan eşidib yaddaşına köçürübmüş. Bundan əlavə 1953-cü ildə «Laçın» qəzetinin qocaman
əməkdaşı, şair Tapdıq Nəcibdən bir qalın dəftər bayatı toplayıb
və dəftərin meşin cildinin üstündə qırmızı mürəkkəblə, iri hərflərlə, məhəbbətlə «Haqq Aşığı» yazıb. Şair bu münasibətlə «Önsöz»də qeyd edir: «Üstündə qırmızı mürəkkəblə «Haqq Aşığı»
yazdığım dəftər yaxşıca karıma gəldi. Kitablarına düşməyən nə
qədər bayatı varmış. Naqis nəşr olunmuş, mənası, məzmunu təhrif
edilmiş onlarca bayatını bərpa etməyə cəhd göstərdim. Bütün
bayatıları Aşığın dilindən çıxdığı ilk şəklinə qaytarmaq istədim
və bu çətin işin öhdəsindən qismən gələ bildim».
Hüseyn Kürdoğlunun şair fəhmi, Sarı Aşığın yaşadığı coğrafi mühitin özəlliklərinə, xalqın düşüncə tərzinə, leksikonuna
dərindən bələdlik ona Sarı Aşığın bayatılarının nəşrindəki qüsurları aradan götürməyə yardımçı olmuşdur. Onun bu tarixi ədəbi
vətəndaşlıq xidmətini M.Aslan yüksək qiymətləndirir, bayatı
dünyasına yaxından bələd olan qələm əhli kimi öz həmkarının
zəhmətini doğru dəyərləndirir: «İnsaf naminə deyim ki, ölümsüz
cinaslı bayatıların ən həssas naşiri elə məhz Hüseyn Kürdoğludur.
Uzun zaman ərzində Sarı Aşığın təhrif olunmuş bir sıra cinaslı
bayatısını bu şair, demək olar ki, memarlıq abidəsində olduğu
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kimi kərpic-kərpic, daş-daş və zərrə-zərrə əslinə uyğun şəkildə
bərpa etmişdir. («Ekran-Efir» qəzeti, 12 iyun 2004)
Təbii ki, bu ağır işdə ona şairliyi kömək etmişdir. Bayatı yazmaqda isə ona hər sətri böyük mənalar kəsb edən:
Zülfün suda mar kimi,
Oynar su damar kimi.
Sızıldatdın Aşığı
Yağa su damar kimi.
– dahiyanə cinas bayatı yazan, ustad hesab etdiyi Sarı Aşıqdan
öyrənmiş və uğur qazanmışdır.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Hüseyn Kürdoğlu bayatı janrında poema yazmış ilk və yeganə şairimizdir. Şairin bayatı-xoyrat
janrında yazılan və çap olunan iki lirik poeması vardır: «Aşıq
və Yaxşı» (1993) və «Tovuzum mənim, Oğuzum mənim» (1998)
poemaları. Bu poemalara qədər şair Kərkük xoyratlarından ilhamlanaraq çox sayda bayatılar yazmış, «Min bir bayatı» (1992, 224
səh.) kitabını nəşr etdirmişdir.
Kitabda «Yolları daşlı Kərkük» bölümü də vardır. Onlar poetik
quruluşuna görə heç də Kərkük xoyratlarından fərqlənmir:
El sözü urvat imiş,
Qənd imiş, nabat imiş.
Bayatının bacısı
Kərkükdə xoyrat imiş.
Tərlanımın ovu yox,
Qılıncımın sovu yox.
Minmişəm qəm atına
Başında cilovu yox.
Onu da deyək ki, H.Kürdoğlunun bayatı-xoyrat yaradıcılığı
Kərkük ellərində sevilir və yüksək qiymətləndirilir. Çünki
Kürdoğlunun yaratdığı, yüksək bədii təfəkkürün məhsulu olan,
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dərin məna tutumu ilə fərqlənən cinaslı bayatı möcüzəsinə yalnız
Kərkük dolaylarında rast gəlmək olur:
Qara dərdim;
Ağ səpdim, qara dərdim.
Dağlarda qarmı qalar,
Söyləsəm qara dərdim?
(H.Kürdoğlu)
Oda yandı;
Ürəyim oda yandı.
Su tökdüm oda sönsün,
Səpdiyim su da yandı.
(Kərkük)
Bunlar da Hüseyn Kürdoğlunun böyük Füzuliyə həsr etdiyi
bayatı və Kərkük xoyratının bənzəridir:
Dünyadan keçdi, getdi,
Yaratdı, köçdü, getdi.
O xoyrat bulağından
Füzulim içdi getdi.
Barı var;
Qəm daşından barı var.
Əkmişəm dərd ağacı,
Hər fəsildə barı var.
Hüseyn Kürdoğlunun bir neçə gözəl poeması vardır. Biz onun
yalnız bayatı üstündə yazılmış iki lirik poemasından – «Aşıq və
Yaxşı» və «Tovuzum mənim, Oğuzum mənim» poemalarından
söz açacağıq.
Şairin «Aşıq və Yaxşı» lirik poeması Sarı Aşığa həsr olunmuşdur. Şair «Bağbansan, bağında boy atam gərək» – deyərək
Sarı Aşığın davamçısı olduğunu etiraf edir.
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«Aşıq və Yaxşı» poeması qoşma və bayatılarla yazılıb. Bu
o deməkdir ki, şair bütövlükdə ustadını təkrar etmək fikrində
deyil. Aşağıdakı bənd deyilənləri təsdiqləyir:
Bir dağam, başımın qarı təzədir,
Şerimə bal çəkən arı təzədir.
Kökləri uludur, barı təzədir,
Olmasın bir dənə boyatım mənim.
Şairin tamamilə bayatı janrında yazdığı «Tovuzum mənim,
Oğuzum mənim» lirik poeması mənim 60 illik yubileyimə həsr
olunsa da, üç dəfə mənim doğma kəndimin – Tovuz rayonunun
Düzqırıxlı kəndinin Mədəniyyət sarayında Respublika üzümçülərinin zona müşavirəsini keçirmiş ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
«Tovuzun gözəl təbiəti, zəngin sərvəti vardır. Onun ən zəngin sərvəti əməksevər insanlardır» sözlərindən ilhamlanan şair Tovuzun
təbii gözəlliklərini, adlı-sanlı adamlarını, adət-ənənəsini incə bədii
boyalarla, məhəbbətlə vəsf edir. Eşidəndə ki, şair poemanı mənə
ithaf edib, düzü narahat oldum. Axı poema həsr ediləsi daha layiqli
ziyalılarımız var – deyə düşündüm. Oxucu və ziyalıların qınağından çəkindim. Lakin şairin poemaya yazdığı önsözün əlyazmasını
oxuyandan sonra narahatlığıma son qoyuldu. «Qəzənfər müəllimin
Kərkük bayatılarına həsr olunmuş kitabları mənim bayatı
yaradıcılığımda böyük bir dönüş yaratdı, bu doğma qədim şeir
janrına məndə sonsuz inam hissi oyatdı... Lakin bayatını vaxtı
keçmiş bir janr hesab edən bəzi ədəbiyyatçıların yanlış mülahizələrinə görə çox narahat idim. Qəzənfərin tədqiqatları əyani şəkildə göstərdi ki, bayatı bütün türk dünyasının ölməz şeiridir və çağdaş
şairlərin də bu biçimdə yazıb-yaratmağı son dərəcə gərəklidir.
Fədakar folklorçumuzun bu sahədəki misilsiz fəaliyyəti yoluma
gur işıq saldığına görə ona ömürlük minnətdaram. Ona ithaf etdiyim
poema da həmin minnətdarlıq duyğularının ifadəsidir».
Ömür-gün yoldaşı Fəridə xanımın altmış yaşı münasibəti ilə
şair bayatı üstündə «Altmış yaşa çatan yar» adlı poema da yaz206
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mışdır. Təəssüf ki, ağır xəstəlik ucbatından poemanı tamamlaya
bilməmişdir. Şərti olaraq poemanı üç fəslə bölmək olur: Fəridə
xanımla bağlı hissə, Fəridə xanımın ata ocağı ilə bağlı hissə,
Laçınla bağlı hissə. Bu poemaya daha geniş yer verməyimizin
yeganə səbəbi onunla bağlıdır ki, şairin bu əsəri tamamlanmamışdır.
Poemanın əsas hissəsi Fəridə xanıma həsr olunub. Şairin ilhamla yazdığı bu hissədən bəzi bayatıları verməklə kifayətlənirik.
Altmış yaşa çatan yar,
Hələ də naz satan yar.
Bu bəxtəvər günündə
Gül-çiçəyə batan yar.
Baxtımla baş-başayam,
Gərək yüz il yaşayam.
Qırx ildir ki, səninlə
Qol-boyunam, qoşayam.
Əzizlənir adımız,
Gül açır muradımız.
Hüdudsuz dünyamızdır
Üç gözəl övladımız.
Həcmcə nisbətən kiçik, mənaca dərin olan bu lirik poemada
şair Fəridə xanımın ata ocağından söz salır, anasını yada salır:
Ömür bir bağ olaydı,
Xəzan yasaq olaydı.
Mənim mələk qayınanam
Kaş bu gün sağ olaydı.
Sonra Fəridə xanımın beş bacısından, onların ailələrindən,
sevinc və kədərlərindən, Fəridə xanımın atasından bəhs edir. Onun
namuslu-qeyrətli, halal zəhmətlə dolanan bir kişi olduğundan,
Şərq aləminə xas olan bir nisgilindən söz açır.
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Əli qabarlı kişi,
Alnı vüqarlı kişi.
Bircə oğul sarıdan
Könlü qubarlı kişi.
– deyə təəssüflənir, eyni zamanda sevinir ki, Sadıq kişinin
halal ocağında yetişən altı pəridən biri də ona qismət olub:
Sünbülüm dənə düşdü,
Həyatım yönə düşdü.
Altı gözəl pərinin
Biri də mənə düşdü.
Əsərin son hissəsində şair düşmən tapdağı altında olan
Laçından, Laçın həsrətindən söz açır:
Gözlər o dağlar bizi,
Quşdan soraqlar bizi.
Özü düşmən əlində,
Yad eylər ağlar bizi.
Şair arzuyla yaşayır, ümidini itirmir:
Quruyaydı göz yaşı,
Bizi görüb yanaşı.
Nur saçaydı atamın,
Anamın məzar daşı.
Şairin bayatılarını izlədikcə, onların bədii dünyasına vardıqca
bir daha qəti qənaətə gəldim ki, aşıq yaradıcılığında təcnis sınaq
meydanı hesab olunduğu kimi bayatılarda da belədir. Hər ikisində sənətkardan böyük istedad, az sözlə dərin məna ifadə etmək,
zəngin söz ehtiyatına malik olmaq, sözləri seçərək cinas yaratmaq tələb olunur. Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığının böyük qismini heyrətamiz poetik gücü və zənginliyi ilə seçilən, lirik növün
bədii cəhətdən kamil növü olan, ölməz sənət əsərləri səviyyəsinə
yüksələn bayatılara həsr etməklə həm sınaq meydanında at çap208
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mış, həm də göstərmişdir ki, folklorun qədim növü belə yeni dövrün fikrini ifadə etməkdə münasib formadır.
Bu baxımdan görkəmli rus alimi M.Baxtinin fikri deyilənlərə
dayaq olur. M.Baxtinin doğru olaraq yazdığına görə hər zaman
irəliyə doğru atılan hər bir əhəmiyyətli addım geriyə qayıdışla
müşayiət olunur. Daha dəqiq desək, başlanğıcın (mənşənin) yeniləşməsinə gətirib çıxarır. Yalnız yaddaş irəliyə doğru gedə bilər,
unutqanlıq yox. Yaddaş kökə qayıdır və onu yeniləndirir (Baxtin M. Ədəbiyyat və estetika məsələləri. Moskva, 1975, s.533).
Heç şübhəsiz, dahi Səməd Vurğunun üstüörtülü şəkildə dilə
gətirdiyi misralar da kökə qayıdışla, yaddaşla bağlıdır:
Sabaha çağırır o bizi, ancaq
Sabah da bugünsüz, dünənsiz deyil.
Hüseyn Kürdoğlu bayatıları, qoşmaları vaxtı keçmiş janr
hesab edənlərə cavab verməyi də unutmayıb:
Şeir yaraşıqdır insan oğluna,
Rəsul hümmətinə, Quran oğluna.
Kim deyir köhnədir qoşma, bayatı,
Qoy desin, nə deyim nadan oğluna?
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TƏCNİSLƏR
Təcnislər şairin yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutur. Bu,
təbiidir. Hüseyn Kürdoğlunun, yuxarıda dediyimiz kimi, mənəvi
qidası saz-söz olub. Məlumdur ki, bayatılar və təcnislər aşıq yaradıcılığında sınaq meydanı hesab edilir. Bu formalarda sənətkardan
böyük istedad, az sözlə dərin məna ifadə etmək, zəngin söz ehtiyatına malik olmaq, sözləri seçərək cinas yaratmaq tələb olunur.
Aşıq sənətinin zirvəsində dayanan Xəstə Qasım təsadüfi yazmırdı:
Xəstə Qasım, sözün yetir tamama,
Gün doğan, gün batan gəlsin salama.
Nə alim işidi, nə də üləma
Təcnis meydanının öz hünəri var.
Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığının böyük bir qismini heyrətamiz gücü və zənginliyi ilə seçilən bayatılar və təcnislər təşkil
edir. Aşıqlar cığalı təcnisləri, adətən, cinas bayatılarla oxuyarlar.
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Feyzulla Qasımzadə bu baxımdan
maraqlı fikir söyləyir:
«Təcnisin daha gözəl nümunələrini bayatılarda görmək
olar. Aşıqlar təcnis yazmağı bayatılardan öyrənmişlər. Bayatılarda
işlənən cinas qafiyələr şeirə xüsusi gözəllik, oynaqlıq və musiqi
ahəngi vermişdir» (bax: F.Qasımzadə «XIX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi. Bakı, «Maarif», 1966, s.27).
Çəkinmədən deyə bilərik ki, çağdaş ədəbiyyatımızda cinas
bayatıların, cinas dördlüklərin, təcnis və qoşma təcnislərin ən
yaxşı nümunələrini Hüseyn Kürdoğlu yaratmışdır.
Şairin hələ IV kursda ürəyini gələcək ömür-gün yoldaşına
açan vaxt yazdığı (1956, noyabr) təcnis kamil təcnis ustadlarının
təcnisindən geri qalmır:
Ünüm ərşə çıxdı, bəlkə, bu könlüm,
Hicran yuxusundan oyana, dedim.
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Yazıqsan dedilər, giley yaz ona,
Aşiqəm, qıymaram o yana, dedim.
Kim deyir, həsrətdən ah çəkən doyar,
Ah çəkdirən də yar, ah çəkən də yar.
Eşidim səsini ah çəkəndə yar,
Küləklər əsməsin o yana, dedim.
Şirin təcnisimin ağa bəndini,
Qəmzəsi bağrımı oyana dedim...
Hüseyn iqbalın daşa vuruldu,
Ürəyim göynədi, oy ana!... dedim.
Məlum həqiqətdir ki, görkəmli ustad aşıqlarımızı çıxmaqla,
prof. Paşa Əfəndiyevin haqlı olaraq göstərdiyi kimi, bir çox aşıqlar
təcnisdə sözləri məharətlə işlətməyə daha çox səy göstərdiklərindən, şeirin mənasına bir o qədər də əhəmiyyət vermədiklərindən yaranan təcnis məzmunca sönük olub. Bəlkə də, buna
onların qüdrəti çatmayıb. Ona görə ki, təcnis sənətkardan fitri
şairlik istedadı, zəngin söz ehtiyatı, dilin incəliklərini bilmək,
dilin dərin qatlarına baş vurmaq tələb edir. Təcnis formaca eyni,
məzmunca müxtəlif olan cinas rədif və qafiyələrdən yaranır.
Zəmanəmizdə təcnis tək-tək hallarda yazılsa da, Hüseyn
Kürdoğlu qüdrətli söz ustadı kimi təcnisin gözəl, qəlbəyatan
nümunələrini yaratmışdır.
Həmdəm oldun çiçəklə sən, güllə sən,
Sərrafım ol, sözümü seç, güllə sən.
Söz atmadın, atdın mənə güllə sən,
Bir zamanlar yadına sal, sözüm an.
Şairin «O yana dedim», «Nə çatım», «Gülə sən», «Ay belə
baxdı», «Ya Ziya», «Söz qala məndən», «Söz uman», «Sizin
bağın bəhrəsinə söz olmaz», «Dağıstan gözəli» və başqa
təcnisləri vardır. Oxucuların şairin təcnis yaradıcılığı haqqında
aydın təsəvvürü olsun deyə üç nümunə veririk:
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Ay belə baxma
Ələsgər yurdunu dustaq görəndə,
Çənlibel çağırıb, ay belə baxdı.
Saçına bürüdü şəhid məzarı,
Şeirin günəşinə ay belə baxdı.
Gördü qəbir qazır gecə tək qarı,
Qapqara geyinib gecətək qarı.
«Ey dünya, bu qanlı gecətək qarı!» –
Belə qarğış tökdü, ay belə baxdı.
Başımız müsibət çəkən də bizik,
Arxadan tətiyi çəkən də bizik.
Göylərə ah-nalə çəkən də bizik,
Görüm yerə girsin, ay belə baxtı.
Günahsız Kürdoğlu qanlıdı yara,
Təbib yox, sinəmdə qanlıdı yara.
Baxmaq istəmədi qanlı diyara,
Gün belə üz tutdu, Ay belə baxdı.

Çilə sən
Deyən varmı yazığı bir yad eylə,
Gör neynədin, eyləməzdi yad eylə.
Ya sevginən, ya küsəndir, yad eylə,
Nolar bir gün oduna su çiləsən.
Mən Yusifi kor quyudan çəkənəm,
Qıyarammı qönçə könlün çəkə nəm.
Səndən ötrü müsibətlər çəkənəm,
Çəkməyəsən nalə, fəryad, çilə sən.
Könlüm quşu bağçanızda gecələr,
Ağ buludlar incisini gec ələr.
Ey gözəl ay, biz görüşən gecələr
Ulduzları bulaqlara çilə sən.
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Dağıstan gözəli
(zarafatyana)
Xəncər qaşlı bir Dağıstan gözəli,
Atıb getdi, qoydu məni avara.
Bu sirrimi gərək deyim şeirlə,
Həm ləzgiyə, həm kumuka, avara.
Fərhad oldum, külüngümdən dağ aşa,
Sinəm üstdən çalın-çarpaz dağ aşa.
Valeh kimi saz götürüb dağ aşa,
Dəli könül yar dalınca ha vara.
Dastan eylər bu el-oba dərdimi,
Kamil ovçu belə ov edərdimi?!
Tapdım, dedim qaçmış ova dərdimi,
Dedi çıx get, öz yerində ov ara.
1970
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ŞAİRİN GƏRAYLI DÜNYASI
Aşıq yaradıcılığında həddən artıq çox yayılan, yazılı ədəbiyyatda önəmli yer tutan gəraylılar Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında
aparıcı janrlardandır. Bunun əsası var. Xalq yazıçısı Mirzə
İbrahimov təsadüfi yazmırdı: «Azərbaycan dilinin təbiətinə daha
uyğun olan heca vəzni əsas şeir vəzni olmuşdur. Əsrlər boyu
davam edən daxili proses və təkamül nəticəsində bu vəznlə aşıq
şeirinin qoşma, gəraylı, təcnis, müxəmməs və müsəddəs kimi
əsas formaları yaranmışdır. Bu formalar içərisində ən çox yayılmış
qoşma və gəraylıdır. Nəinki ayrı-ayrı şeirlərin, dastanların da
əksəriyyətində qoşma və gəraylı hakim formadır...»
Anlaşıqlı, canlı danışıq dilində olduğundan qoşma və gəraylılar ürəklərə asanlıqla yol tapır və sevilirlər. İnsanın ən incə, ülvi
və kövrək hiss və duyğuları, daxili aləmi, psixoloji anları gəraylılarda poetik və obrazlı ifadəsini tapır. «Koroğlu» dastanında
Nigar xanımın övladsızlıq dərdi dörd misralıq bircə gəraylıda
yüksək sənətkarlıqla öz ifadəsini tapıb:
Necə baxım ev-eşiyə,
Yaralı könlüm üşüyə,
Toz bürümüş boş beşiyə
Şirin layla çalan yoxdur.
Gəraylılar aşıq havası üstündə oxunduğuna görə daha geniş
yayılıblar. Xalq şairi Hüseyn Arifin «Meşəbəyi»si gəraylı üstündə köklənib və dillər əzbərinə çevrilib. Həqiqət budur ki,
gəraylılar yazılı ədəbiyyatda geniş yayılıb. AMEA-nın müxbir
üzvü Əziz Mirəhmədovun «Ədəbiyyatşünaslıq. Ensiklopedik
lüğət» əsərində gəraylılardan bəhs edərkən Qasım bəy Zakirdən
misal gətirməsi çox mətləblərdən xəbər verir:
Qəm evində var olalı,
Eşqə giriftar olalı,
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Yarımadıq yar olalı,
Nə sən məndən, nə mən səndən.
Qasım bəy Zakirdən verilən bu örnəkdən də göründüyü kimi,
istər aşıq poeziyasının, istərsə də yazılı ədəbiyyatın ən oynaq şəkli
gəraylıdır. Gəraylının ən yaxşı nümunələrini aşıq sənətinin memarları Qurbani, Abbas Tufarqanlı və başqa ustad aşıqlarımız,
eləcə də M.Əmani, M.V.Vidadi başda olmaqla şairlərimiz
yaratmışlar. Belə bir mülahizə vardır ki, gəraylı qəzəl janrının
daxili qafiyəli nümunələrindən yaranmışdır. Bunun əksini də
söyləmək olar. Çünki gəraylını asanlıqla qəzələ və ya qəzəli
gəraylıya çevirmək olur.
Nəsimi və Füzulinin daxili qafiyəli qəzəlləri heca vəzninə
yaxın bəhrdə yazıldığına görə onları asanlıqla «gəraylı» şəklinə
salmaq mümkündür.
S.Vurğun «20 bahar» adlı şeirində Füzulinin qəzəlini gəraylı
şəklinə salaraq öz şeirinin vəzninə uyğunlaşdırmışdır:
Möhnət çəmənindən gül dərə-dərə,
Ucaldı şairin ahı göylərə:
«Şəbi-hicran yanar canım,
Tökər qan çeşmi-giryanım,
Oyadar xalqı əfqanım,
Qara bəxtim oyanmazmı?»
Füzuli yurdunun qəm səsidir bu,
Pərişan bir elin naləsidir bu.
Nəsiminin:
Allahu əkbər, ey sənəm, hüsnünə heyran olmuşam,
Qövsi qüzəhdi qaşların, yayinə qurban olmuşam.
– mətləi ilə başlayan bu və ya bir çox başqa qəzəllərini
gəraylıya çevirmək olur:
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Allahu əkbər, ey sənəm,
Hüsnünə heyran olmuşam.
Qövsi qüzehdi qaşların,
Yayinə qurban olmuşam.
Bunu Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığında da müşahidə
etmək olar. Lakin şairin yaradıcılığında bunun əksini görürük.
O, qəzəli birbaşa gəraylı şəklində yazır:
Gəl ey səadət mələyi,
Eşqinə heyran olmuşam.
Dörd yanımda gül əkmisən,
Əhli-gülüstan olmuşam.
və ya:
Təsəllilər təbəssümü,
Fikri duman içindədir.
Hardasan, ey vəfasızım
Yastığım qan içindədir.
Hüseyn Kürdoğlu tələbəlik illərindən başlamış ömrünün
sonuna qədər gəraylı yazmış və zəmanəmizin gəraylı ustadına
çevrilmişdir. Onun saysız-hesabsız cinaslı və cinassız gəraylıları
vardır.
Əsərin «Dördlüklər» bölümündə şairin gəraylı dördlüklərindən söz açmışıq. Burada bir misalla kifayətlənirik:
Qocalırıq, qarıyırıq,
Budaq-budaq quruyuruq.
Sağalmayan yaramızı,
Xatirəylə sarıyırıq.
Şairin təsnif üstə «Könül bağladım» və qoşma üstə «Bəyənmir
məni» adlı məşhur nəğmələrini çıxmaqla, yerdə qalan bütün
nəğmələri gəraylı üstündədir. Buraya «Xətrimə dəymə», «Ay qara
qız», «Ay mənim qarabuğdayım», «Mənəm», «Bilirsən ki»,
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«Nazında yalan yeri var», «Gecikmisən», «Biz gedirik Balbulağa»
kimi aşıqların ilhamla oxuduğu nəğmələri aiddir.
Bu nəğmələrdən bir neçə bəndi məmnuniyyətlə poeziyasevərlərə təqdim edirəm:
Səni mələk bildiyimi,
Bilirsən ki, bilirsən ki.
Gözümdən yağan leysana
Gülürsən ki, gülürsən ki.
***
Ay camalın ayaz deyil,
Sər-səhmanın taraz deyil.
Nazın da həmən naz deyil,
Nazında yalan yeri var.
***
Ay camalın bir tamaşa,
Qurbanam bu gözə, qaşa.
Yaraşıqsan başdan-başa,
Ayın, günün hər vaxtında.
Şairin gəraylı janrında yazılmış yumoristik və satirik şeirləri
də vardır:
Kürdoğluya hədyan demə,
Xam atı öyrədir gəmə.
Dəyib qızarmamış yemə,
Sonra gilasdan incimə.
Zəmanədən şikayət, qəm, qüssə, kədər, insanın psixoloji
durumu Kürdoğlunun gəraylılarının ana xəttini təşkil edir.
Nə söyləyim qaçqın elə,
Bax gözümdən axan selə.
217

Гязянфяр Пашайев

O yurda dönməyim hələ
Gümandır, güman, ay duman!
***
Hökmdar pul olan yerdə,
Ədalət qul olan yerdə.
Yamanlıq bol olan yerdə
Yaxşılıq xoşa gəlmədi.
***
Basdırma, torpaq yanmasın,
Oğlum, axıt çaya məni.
Vətən dərdi sönməz olur,
Aparsın dəryaya məni.
***
Hanı gözəl Qarabağım,
Dağıtdılar dağım-dağım.
Sinəmi göynədən dağım
Döndərdi bir yaya məni.
***
Satmışıq namusu-arı,
Xainlər düşmənlə yarı.
Dağlarda dağlıq vüqarı,
Çöllərdə çöllük qalmadı.
Bununla belə, şairin təbiəti, insanın gözəlliyini, eşqi-məhəbbəti
tərənnüm edən gəraylıları da qədərincədir:
Qışı da xoşdur Qubanın,
Gül açan baharı kimi.
Orman üstə qar oynaşır
Beçə vermiş arı kimi.
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***
Həm dərdimsən, həm dərmanım,
Həm gülümsən, həm tikanım.
Həm dağımsan, həm dumanım,
Ay qara qız, ay qara qız!
***
Sənsiz bağrım qana dönər,
Göz yaşım ümmana dönər,
Qamətim kamana dönər,
Ay qara qız, ay qara qız!
***
Bir gözələ baxan kimi,
Ha deyirsən korlanmışam.
Yaralayıb sözün məni,
Qubarlanıb qorlanmışam.
***
Gözəlləri şad görəndə,
Dərdə-qəmə yad görəndə,
Yanaqlarda od görəndə
Şölə çəkib nurlanmışam.
Yazılana yoxdur pozu,
Bəsdir daha a naz-nazı.
İnsaf eylə, zalım qızı,
Yarım, sevgilim, həmtayım,
Ay mənim qarabuğdayım.
Hüseyn Kürdoğlunun gəraylı dünyası inci dolu ümmana
bənzəyir. Sərraflar burada istədikləri qədər inci tapa bilərlər.
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TƏSNİFLƏR
Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığında xeyli sayda təsniflərə
də təsadüf edilir. Hər bəndi dörd misradan, hər misrası beş, yeddi
hecadan ibarət, qoşma şəkilli, 1-ci bənddən başqa, hər bəndin
əvvəlinci üç misrası həmqafiyə olan təsnif aşıq poeziyasının
qədim şəklidir. Təsniflərə XIII-XIV əsrlərdə yaşamış Yunis
İmrədə təsadüf edilir:
Qəddim yay oldu,
Bağrım zay oldu.
İşim vay oldu
Eşqin əlindən.
Bütün görkəmli ustad aşıqlarımız təsnifin gözəl nümunələrini
yaratmışlar:
Elmi dayazlar,
Kamaldan azlar,
Hədyan avazlar
Yamandır, yaman.
(Aşıq Alı)
Ağlayıb gülləm,
Göz yaşım silləm,
Qurban kəsilləm,
Sən bizə gəlsən.
(Molla Cümə)
Aşıq yaradıcılığının bu oynaq janrı yazılı ədəbiyyatımıza da
təsir etmişdir. Xüsusən də Səməd Vurğun ondan yaradıcı şəkildə istifadə etmişdir. Maraqlıdır ki, şair «Bəsti» poemasının, demək
olar ki, yarısını beş və yeddi hecalı təsniflərlə yazmışdır. Təsniflər S.Vurğun yaradıcılığında da dilinin aydınlığı, xalq
ruhunda yazılmağı və oynaqlığı ilə seçilir:
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Ey azad qadın,
Gözlərin aydın.
Sən olmasaydın,
Mən nə yazardım.
və ya:
Ey bahar, yazım,
Söhbətim, sazım.
Sən hünər göstər,
Mən şeir yazım.
Aşağıdakı nümunədən göründüyü kimi, yeddi hecalı təsniflərin poetik strukturu və misraların sayı məsələsində şair yenilikçi kimi çıxış edir:
Bil ki, təmizdir südün,
Bir məktəbdir öyüdün.
Sənə layiq bir əsər,
Yazmamışdır şairlər.
Ah nə dünən, nə bu gün.
Hüseyn Kürdoğlu sanki ustadının vəsiyyətini yerinə yetirirmiş
kimi, əksər təsniflərini qadınlara həsr edib.
Telini dara,
Gözləri qara.
Sən yaraşıqsan
Gözəl bahara.
Pozma ilqarı,
Bizə gəl barı.
Sənsiz tökülər
Ömrümün barı.
İncə bir gülsən,
Saçı sünbülsən.
Nə dərdim olar,
Dərdimi bilsən.
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Gəzdik dağ üstə,
Buz bulaq üstə.
Nişanə qalmış
Gül yanaq üstə.
Aydan arısan,
Sudan durusan.
Könlüm çırağı,
Gözüm nurusan.
Şairin «Nədir muradın sənin?!», «Gözdən düşər», «Səndən
ayrı düşəndə», «Gözümə işıq gəlib», «Bir bəladır göz mənə» və
başqa təsnifləri, sözün həqiqi mənasında, nəğmədir.
Olan oldu əzəllər,
Göyərərmi xəzəllər.
Ağlım alan gözəllər,
Ağıl verin siz mənə.
və ya:
Köksümdə çarpan ürək,
Səni səslər, ey mələk!
Aləmə yayam gərək
Gözümə işıq gəlib.
Şairin ən maraqlı təsniflərindən biri «Dillər içində» təsnifidir.
Ən qüdrətli əl,
Ən şəfqətli əl
Anamın əlidir
əllər içində.
Ən narın ipək,
Ən zərif çiçək
Anamın telidir
tellər içində.
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Ən şirincə dil,
Gözəl, incə dil
Anamın dilidir
dillər içində.
Şairin möhürbəndlə bitən təsnifləri də vardır:
Nədir bu dərd, bu nisgil,
Kürdoğlu, can qədri bil.
Yanıb kül olmusan, kül,
Ay yazıq, can tapılmır.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, aşıq və el şairlərinin
yaradıcılığında geniş yer alan təsniflər (əslində, aşıq və el şairlərinin yaradıcılığı da yazılı ədəbiyyatdır) şairlərimizin yaradıcılığında da yox deyildir. Odur ki, görkəmli ədəbiyyatşünas alim
Əziz Mirəhmədovun «Ədəbiyyatşünaslıq. Ensiklopedik lüğət»
adlı qiymətli əsərində təsniflərə yer ayırmaması, bu şən, oynaq,
ədəbiyyatımızı zənginləşdirən janra unutqanlıq göstərməsi
insafdan kənardır.
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HÜSEYN KÜRDOĞLUNUN AĞILARI
Ölüm həyatın əbədi və əzəli qanunu olsa da, ölümün acısı
da qaçılmazdır. Bu acı, qəm-qüssə-kədər «Ağı» adlandırdığımız
əbədi janrın yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Ağılar həm nəzm,
həm də nəsr şəklində olur.
Ağı Yaxın və Orta Şərqin, eləcə də Azərbaycanın klassik şeir
növlərindən biridir. Ölümlə, yasla, matəmlə bağlı yaranan dərd,
ələm, qəm, qüssə, kədər ifadə edən mərasim mənşəli janrdır.
Əvvəllər məşhur şəxslərin, dövlət adamlarının, elm və sənət
xadimlərinin ölümü münasibəti ilə yazılırdı. Elə indi də elədir.
Səməd Vurğunun dahi Üzeyir bəyin vəfatı münasibəti ilə yazdığı və dəfn mərasimində oxuduğu şeir bu baxımdan səciyyəvidir:
Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada
El qədrini canından daha əziz bilənlər.
Şirin bir xatirətək qalacaqdır dünyada
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər...
Mən bu kiçik şeirimi yazıram göz yaşımla,
Çünki vidalaşıram bir könül sirdaşımla.
Az şair tapılar ki, böyük şəxsiyyətlərin, dost-tanışın, xüsusən
də həyatda kam almayan gənclərin qəfil ölümündən kədərlənib
mərsiyə-ağı yazmasın.
Hüseyn Kürdoğlunun da xeyli sayda ağı-mərsiyələri vardır.
Şairin ağılarındakı dərd, ələm vətən torpağının həsrətinin, Laçın möhnətinin yanğısıdır, dünyasını qəfil dəyişmiş gənclərin,
görkəmli şəxsiyyətlərin yanğısıdır.
Dünya bina olandan qəm yükünü daşımaq şairlərin alın yazısı,
qismət payı olmuşdur. Böyük yaradan bu payı Hüseyn Kürdoğludan da əsirgəməmişdir. «Meşələrində düşmən mərmisinin
səsindən bənövşə qorxa-qorxa çiçək açdığı» Laçının yüzdən artıq
şəhidinin qəhrəmanlığından, şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsindən
224

Щцсейн Кцрдоьлунун поетик дцнйасы

bəhs edən «Hər şəhid bir nəğmədir» (Bakı, «Ozan», 1999) kitabı
da şairin üzüntüləri, ürək ağrısı və göz yaşları ilə yazılıb. Şairin
kitabda yer alan «Hələ son sözüm deyil» adlı ilk şeirində göstərilir
ki, yüzlərlə başqa şəhidlərdən söz aça bilməyib. Onlar qarşısında
günahkar olduğunu qələmə alır:
Ey mənim kitabıma adı düşməyən igid,
Bağışla bu qocanı, keç sonsuz günahından.
Son mənzilin hardasa mənim qibləgahımdır,
Qəbrinə nur çilənsin xaliqin dərgahından.
Şəhid nəğmələrinin bəziləri döyüş və zəfər marşlarını xatırlatsa da, əksəriyyəti ağı və laylalardır.
«Yadigarım, a laylay» ağısında olduğu kimi:
Sızıldaram beşiyinin başında,
Eşqimizdən ilk nübarım, a laylay.
Yetim qaldın təzə gəlin yaşımda,
Təkcə balam, təkcə barım, a laylay,
Yadigarım, a laylay.
Canım titrər bu çovğunda, bu qarda,
Sən beşikdə, atan soyuq məzarda.
Qana batdı bir qorxulu güzarda,
Qara daşdan baxan yarım, a laylay,
Yadigarım, a laylay.
Beşiyində şirin-şirin yatasan,
Böyüyəsən, boya-başa çatasan.
Qismət ola, görəm sən də atasan,
Körpə dünyam, ruzigarım, a laylay,
Yadigarım, a laylay.
«Hər şəhid bir nəğmədir» kitabı şəhid ata-analarına, qardaşbacılarına, qohum, dost-tanışlarına, ümumən, oxuculara təsəlli
və təskinlik baxımından böyük dəyər kəsb edir.
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Şairin dörd misralı, formaca bayatılara oxşar, məzmunca
fərqlənən ağıları çoxdur:
Düzü bağlar,
Ağdamın düzü bağlar.
Könlüm vətən dərdini
Varağa düzüb ağlar.
***
Mən ölsəm, Laçın ağlar,
Yolar ağ saçın, ağlar.
Göydən keçən durnalar
Ləngidər köçün, ağlar.
***
Çeşmələr axıb ağlar,
Yandırıb-yaxıb ağlar.
Viranə qalmış yaylaq
Yollara baxıb ağlar.
***
Ağacda xəzəl ağlar,
Dibində gözəl ağlar.
Belə oğlu ölənlər
Sərgərdər gəzər ağlar.
***
Yurd ağrısı başımda,
Qəm düyünü qaşımda.
Mindim ümid qayığı,
Üzürəm göz yaşımda.
Şairin dördlükvarı ağıları da az deyildir:
Kimdir o qızcığaz, nədir bu ağı,
Yüz yerdən göynədi sinəmin dağı.
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Yamandır anadan yetim bir qızın
Ölmüş atasına layla çalmağı.
Şairin müxəmməs üstündə də ağıları vardır:
Vaxtsız getdi, yuvasında
Beş quzu qaldı bacımın.
İki qəşəng oğul payı,
Üç qızı qaldı bacımın.
Halıydım hər ələmindən,
Özündən gizli qəmindən.
Ürəyində matəmindən
Min sızı qaldı bacımın.
Şairin təsnif üstündə də ağıları vardır. Əri Qarabağda şəhid
olmuş, yurd-yuvalarından didərgin düşmüş, qucağında körpə balası
laçınlı gəlinin «qəribəm» deyərək yanğı ilə bayatı deməsi şairi
kövrəltmiş, təsəllini ona şeirlə – ağı ilə təskinlikdə tapmışdır:
Özünə qərib demə
Yuvası yanmış sonam,
Özünə qərib demə.
Doğmaca balam təki
Taleyinə həyanam.
Yanar bağrımın başı,
Özünə qərib demə.
Qızın bir ağ çiçəkdir,
Çiçəkdən də qəşəngdir.
Şəhid olmuş igiddən
Sənə yadigar qalan,
İşıqlı bir ürəkdir,
Bəslə bu göyərçini.
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Qızına qərib demə,
Özünə qərib demə.
Şairin gəraylı üstündə yazılmış ağıları da çoxdur. Burada
1967-ci ildə şairin doğma kəndi Mollaəhmədlidə Seyid Hacib
ağanın ailəsində anadan olan, 1988-ci ildə Əfqanıstan döyüşlərindən qayıdan, 1992-ci il iyunun 24-də Ağdam rayonunun
Abdal Gülablı kəndi uğrunda döyüşlərdə həlak olan Cabbarov
Cavanşirin xatirəsinə yazdığı «Talan düşdü» ağısını veririk:
Sonbeşiyim, ciyərparam,
Elə qurban olan oğul.
Adaşıntək aslan idin,
Uçdu sənin qalan, oğul!
Yarın ağlar hönkür-hönkür,
Ürəyimə zülmət çökür.
Qəbrin üstə qan-yaş tökür
İki körpə balan, oğul!
Şığıyırdın neçə dağa,
Üstünə od yağa-yağa.
Can qıymısan Qarabağa,
Yağıdan can alan oğul!
Minərdin köhlən atına,
Çıxardın göylər qatına.
Əhmədlinin büsatına
Talan düşdü, talan, oğul!
Orda safdır məhəbbət də,
Həqiqət də, ədalət də.
Elə bil ki, o cənnət də
Yalan imiş, yalan, oğul!
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Şairin elə ağıları var ki, oxuyanda adam özünü müsibətə qərq
olmuş insanın qohumlarının, əzizlərinin yerində hiss edir,
gözündən yaş gəlir. Hüseyn Kürdoğluya həsr etdiyim əsərimin
«Ağılar bölümü»nü tale elə gətirdi ki, İstanbulda (12-17 may
2016-cı il) «The house hotel»də yazdım. Şairin Gülyana ağısını
köçürəndə göz yaşlarına qərq oldum. Bəlkə, bu, uşaqlıqdan
anadan yetim qalmağımla bağlı idi, bilmirəm. Bir onu bilirəm
ki, həyat yoldaşım Arəstə Mikayıl qızı məni çətinliklə sakitləşdirə
bildi. Yeddi bənddən ibarət həmin ağının üç bəndini oxuculara
təqdim edirəm:

Gülyana
Laçının Qarıqışlaq kəndində balalarını
sel ağzından xilas etmək istəsə də, iki körpəsi –
Zülfü və Süleymanla birlikdə həlak olan Gülyana
Tanrıverdiyevanın nisgilli xatirəsinə
Dağ titrədən, dağ uçuran bu zaval
Hardan gəldi, hardan belə, Gülyana?!
Balaların qoşa ulduz, özün ay,
Qərq oldunuz qanlı selə, Gülyana!
Mən bu dərdi necə deyim ellərə,
Ürək yana, dodaq yana, dil yana,
Ah, Gülyana, Gülyana!
Balaların selə düşən çiçəkdi,
Özün kimi nə gözəldi, göyçəkdi?!
Heç bildinmi atan, anan nə çəkdi,
Dözmək olmur bu nisgilə, Gülyana!
Zaman burda öz köçünü ləngidə,
Gün ağlaya, Ay sızlaya, il yana,
Ah, Gülyana, Gülyana!
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Ana dağlar can qalamış oduna,
Fərq olmadı yaxınına, yadına.
Kürdoğlu da ağı yazdı adına,
Qan-yaş tökdü gilə-gilə, Gülyana!
Ağlamasın üç məzarı qazanlar,
Qorxuram ki, külüng yana, bel yana,
Ah, Gülyana, Gülyana!
Şairin tələbə yoldaşı akademik Tofiq Hacıyevin oğlu, Leninqradda Şərqşünaslıq İnstitutunda 4-cü kursda oxuyan gənc şair
İsmayıl atasının gözü önündə yay vaxtı Xəzər dənizində batanda Hüseyn Kürdoğlu «Ruhun dənizdə yaşar» adlı ağı yazmışdı.
Ürəklərə od salan həmin ağıdan üç bəndi oxuculara təqdim
edirəm. Burada şair bir filosof kimi, dünyanın keşməkeşlərini
dərindən duyan psixoloq kimi çıxış edir:
Atan sahildə durmuş, göz dikib dalğalara,
Sahil qayalarıtək onun da bağrı yara.
Xəyalı səni gəzir dəryanı yara-yara,
Bəlkə, məskənin olmuş su altında Səbayıl,
Ah, İsmayıl, İsmayıl!
Açılmadı qönçədən min bir muradın sənin,
Bir gözəlin köksündə çırpınar adın sənin.
O mavi səltənətdə kimdir ustadın sənin,
Bəlkə, şeirini dinlər, ölməz Müşfiq Mikayıl,
Ah, İsmayıl, İsmayıl!
Atan sahildə durmuş min ilin həsrətiylə,
Qayalar oyum-oyum Xəzərin hiddətiylə.
Ruhun dənizdə yaşar Allah ülviyyətiylə,
Günəş kimi, Ay kimi atan dənizə mail,
Anan dənizə mail,
Ah, İsmayıl, İsmayıl!
23.02.1991
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Şairin İsmayılın xatirəsinə həsr etdiyi «Kaş ki su pərisi gerçək
olaydı» adlı ağısı da var.
Hüseyn Kürdoğlunun qardaşı Seyfi müəllimin xatirəsinə həsr
etdiyi «İl gəldi getdi», Aşıq Şəmşirə həsr etdiyi «Məzarının başında», dünyasını vaxtsız dəyişən gözəl şair Eldar Baxışa həsr
etdiyi ağıları da çox təsirlidir. Onları oxuduqca adam haldan-hala
düşür. Ola bilsin ki, onları şəxsən tanıdığıma görə məni çox
təsirləndirib. Həqiqət budur ki, şairin ağılarını ürək ağrısız oxumaq
olmur. Hüseyn Kürdoğlunun ən təsirli ağılarından biri də beş il
ADU-nun filologiya fakültəsində bir qrupda oxuduğu, görkəmli
alim Yaşar Qarayevin xatirəsinə həsr etdiyi:
Sanki zülmət gecə çıraq itirdik,
Sanki yanıq çöldə bulaq itirdik.
Ölüm nə amansız bir qəsbkarmış,
Şah dağından uca bir dağ itirdik.
– dördlüyü və «Nə deyim zamana, qardaş» ağısıdır. Şair sanki
qüdrətli rəssam fırçası ilə ədəbiyyatşünaslıq elmimizin iftixarının
portretini yaratmışdır:
Dərdinə loğmanlar əlac tapmadı,
Tale yaman imiş, yaman, a qardaş!
Nə tez qələmindən ayırdı səni,
Nə deyim, nə deyim zamana, qardaş?!
Gözəl arzuların açırdı gül-gül,
Budaq sındırırdı barın ilbəil.
Elə bil bağrıma ox batdı qəfil,
Qəddimi döndərdi kamana, qardaş.
Nur saçan zəkalar az yaranır, az,
Xəyalın dupduru, kamalın ayaz.
Gözümün yaşına yaş demək olmaz,
Qandır gözlərimdən daman, a qardaş!
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Deyirdin sağalım, bir durub gəzək,
Laçın dağlarında gəzdiyimiz tək.
Neyləyim, belədir kor olmuş fələk,
Baxmayır yaxşıya-yamana, qardaş.
Bütün türk elləri əziz simsarın,
Dönülməz diyara düşdü güzarın.
Ziyarətgah olar bir gün məzarın,
Sorağın yayılar cahana, qardaş.
Sən qalib gəlmisən zamana, qardaş!
28.08.2002
Şairin ağıları bir yandan onun qələminin qüdrətindən, digər
tərəfdən də dünyasını dəyişmiş insanların ruhuna ehtiramdan söz
açır.
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RÜBAİLƏR
Türkdilli poeziyada geniş yayılan rübailərin ən yaxşı nümunələrinə XII əsr Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvinin
yaradıcılığında təsadüf edilir. Qoşmada olduğu kimi, bu lirik şeir
formasının birinci, ikinci və dördüncü misraları həmqafiyə,
üçüncü misrası isə sərbəst olur. Bəzən həmqafiyə sözlərdən sonra
bir söz və ya ifadədən ibarət rədif də gələ bilər.
Hüseyn Kürdoğlunun «Qaya çiçəkləri» («Gənclik», 1970)
kitabının redaktoru və kitaba çox maraqlı, fikir dolğunluğu ilə
seçilən «Mətanət və zəriflik» adlı önsöz yazan şair-alim Qasım
Qasımzadə rübailərdən geniş söz açmışdır:
«Şərq poeziyasında geniş yayılıb şöhrət tapmış rübai-dördlük forması zamanın minillik sınağından keçmiş şeir şəkillərindən
biridir. Bu forma öz təravətini, təsir gücünü ləyaqətlə qoruyub
hifz etməkdədir. Xəyyam, Məhsəti poeziyası bu sahədə elə siqlətli, aydın və qocalmaz ənənə-irs qoymuşdur ki, hər şair rübaiyyat
aləminə yaxınlaşmağa cürət etməmişdir. Çünki rübai şairdən dərin
zəka, sözə son dərəcə qənaət, fikrə son dərəcə genişlik vermək
bacarığı tələb edir; müdriklik, fəlsəfi ümumiləşdirmə qabiliyyəti,
klassik və folklor ənənələrindən yaradıcılıqla istifadə mədəniyyəti
tələb edir».
Məhz buna görə də prof. Əziz Mirəhmədov da müasir poeziyada rübai formasına az təsadüf edildiyini göstərir. Bununla
belə, deməliyəm ki, Xalq şairi Qabil və Hüseyn Kürdoğlu xeyli
sayda rübai yazıblar. Rübaidə əsas şərt bitkin, məna və ideyaca
dərin fəlsəfi fikir ifadə etməkdir. Hüseyn Kürdoğlunun rübailəri
bu baxımdan xüsusilə seçilir:
Tanrı sevgisidir hər ayə bizə,
Haqqın kəlamıdır sərmayə bizə.
Dünyanı yaradan dünya mülkünü
Verir nəsil-nəsil kirayə bizə.
233

Гязянфяр Пашайев

***
Nadanla, naşıyla sayılmaz dünya,
İnsan günahından yuyulmaz dünya.
Canımız boğaza yığılsa belə,
Doyulmaz dünyadır, doyulmaz dünya.
***
Dünya bir gün yasdır, bir gün tamaşa,
Qəm üstə qəm gəlir bəlalı başa.
Yol üstə bir daşa dərd açdım, dedi:
Görsən mən görəni, dönərsən daşa.
Hüseyn Kürdoğlunun rübailəri arasında həmqafiyə sözlərdən
sonra rədifin gəldiyi nümunələr də qədərincədir:
Qapqara qaşım da çallanır indi,
Əlimin üstü də xallanır indi.
Axır səfərimə hazırlıq gərək,
Əcəlin köhləni nallanır indi.
Kürdoğlu poeziyası bir məktəbdir. Oxuduqca çox şey öyrənirsən. Əlimin üstündə xallar əmələ gələndə narahatlıq keçirirdim.
Şairin poeziyasında öyrəndim ki, bu, yaşla bağlı imiş.
Şairin rübailərində Qarabağ dərdi, Laçın həsrəti əsas mövzulardan birinə çevrilir:
Sanki Qarabağdan əfsanə qaldı,
Bir milyon didərgin divanə qaldı.
Yer üzü kar oldu, göy üzü də kor,
Dünya dərdimizə biganə qaldı.
***
Gözəl bir şəhərin söndü çırağı,
Daşını daş üstə qoymadı yağı.
Getməz sinəmizdən məhşərə kimi
Xocalı yarası, Xocalı dağı.
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Şairin çoxsaylı rübailərində dünyanın keşməkeşlərindən,
etibarsızlığından, şirinliyindən, insanın nəfsindən, ədalətsizliyin
baş alıb getdiyindən, dünyanın düzəlməyəcəyindən giley və s.
yer alır. Bu rübailərdə insanın örnək götürəcəyi məsələlər çoxdur.
Ən əsası isə dünyanın gedişatını anlamaq və nəticə çıxarmaq üçün
zəngin material vardır:
Dünyanın əvvəlcə bəh-bəhi varmış,
Sevda bülbülünün cəh-cəhi varmış.
Axırda hər şeyi əlindən alan
Qocalıq deyilən əbləhi varmış.
***
Qoca günlərimə bənzəyən xəzəl,
Bir vaxt yaşıl idin – ətirli, gözəl.
Sovrulub küləyə gedərik bir gün,
Nə bir axır qalar, nə də ki əzəl.
Şairin bu rübaisi yaddaşımda 1-ci kursda oxuduğum 1957-ci
ili canlandırdı. Klassik ədəbiyyatımızı mükəmməl bilən Məmmədəli Əsgərovun dediyi və yaddaşımda qalan
Gələn birdir, gedən birdir, qalan bir,
Gələn qalmaz, gedən dönməz, əcəb sirr.
Deyirlər ki, bir əvvəl var, bir axır,
Yalan sözdür, nə əvvəl var, nə axır.
Şair Hüseyn Kürdoğlunun klassik ədəbiyyatdan yaradıcı
şəkildə istifadəsi göz qabağındadır. Bunu şairin başqa rübailərində
də görmək olur.
Dərd imiş, od imiş, qor imiş dünya,
İlanlı, çayanlı gor imiş dünya.
Yamanı tez görür yaxşı nəzərlə,
Yaxşını görməyə kor imiş dünya.
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***
Bir dünya qursan da axırda təksən,
Dağılan dumansan, ötən küləksən.
Dünyadan köçməyin dərdini çəkmə,
Dünyada qalmağın dərdini çək sən.
***
Hayana baxırsan günahsız qandır,
Nalədir, ağıdır, qəmdir, hicrandır.
Yaradan «ol» dedi, oldu bu dünya,
İndi də «öl» deyir, axır zamandır.
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SAĞALMAZ YARASI İLK MƏHƏBBƏTİN*
Şairlər bir ailəyə deyil, bütün xalqa məxsusdur. Xalq şair
oğlunun həyat və yaradıcılığında qaranlıq məqamları həmişə bilmək istəyib. Görkəmli şair Hüseyn Kürdoğlu haqqında araşdırmalarımın, qənaətlərimin reallığı baxımından onun həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı bir məqama da toxunmağı münasib bildim.
Mətləbə keçməmişdən əvvəl bir haşiyə çıxmaq istərdim...
Səməd Vurğun və Dürrə dastanı həmişə ədəbi ictimaiyyətin
diqqət mərkəzində olmuşdur. Hətta Dürrə xanım dünyasını dəyişəndə qəzetlər yazmışdılar ki, Səməd Vurğunun ilk məhəbbəti
də köçdü dünyadan.
Bu hələ az imiş kimi, şairin qardaşı Mehdixan Vəkilov və
Hüseyn Arif onu son mənzilə yola salanlar arasında imiş. Hüseyn
Arif göz yaşlarını gizlədə bilmirmiş.
Həqiqətən də, Vurğun – Dürrə sevdası indinin özündə belə
dillərdən düşmür, şairlərin könül sazını dilləndirir. Şair Məmməd
Aslanın «Vurğun öldü deməyin» başlığı altında «525-ci qəzet»də
çap etdirdiyi (24.01.15) şeirlər silsiləsindən götürdüyümüz misralar bir daha dediklərimizə əyani sübutdur:
Dürrəylə Vurğunun toyunu tutdu,
Bu Qorqud Dədəli Dilcan dərəsi.
Lakin bir çox hallarda ailə üzvləri sanki ananın nüfuzuna xələl
gələr deyə düşünür və atanın və ya babanın ilk məhəbbətinin
açıqlanmasına həssaslıqla yanaşırlar. Professor Nizami Cəfərov
«Səməd Vurğun və Səmədoğlular» məqaləsində («Ədəbiyyat
qəzeti», 14.11.15) bu məsələylə bağlı tam haqlı olaraq yazır:
«Aybəniz xanımın vəfatından sonra Səməd Vurğun evinin
işığını onun qızı – şairin nəvəsi, Yusif və Vaqif Səmədoğluların
______________
* Bax: «Ədəbiyyat» qəzeti və «525-ci qəzet», 30.01.2015.
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bacısı qızı Aygün xanım yandırdı. O Aygün xanım ki, babasından
çox nənəsinin nüfuzunu qoruyurdu.
... Bir dəfə Təhsil Nazirliyindən mənə zəng elədilər ki, orta
məktəbin «Ədəbiyyat» dərsliyində Səməd Vurğunun tərcümeyihalı verilərkən onun gənclik illərində guya Dürrə adlı bir qıza
aşiq olduğu, ona çoxlu şeirlər həsr etdiyi barəsində yazılıb, elə
şey olmayıb, xahiş edirik, düzəldəsiniz... Soruşdum ki, bizim
dərsliyə bu tənqidi qeydi edən «mütəfəkkir» kim idi?.. Dedilər
ki, şairin nəvəsi, ev muzeyinin müdiri Aygün xanım...
Üstünü vurmadım... «Narahat olmayın, baxarıq» dedim...
Az keçmədi ki, rəhmətlik Aygünün özü zəng elədi. Və həyəcanla: «Nizami müəllim, hər adamın gənclik illərində səhvləri
olur, onu xüsusi qabartmağa nə ehtiyac var? Əgər Səməd Vurğun
Xavər xanımı sevib alıbsa, ona bu qədər şeirlər yazıbsa, Dürrə
söhbətini yada salmağa nə ehtiyac var?.. Xahiş edirəm o adı
dərslikdən çıxarın... Təhsil Nazirliyindən rəsmi xahiş elədim, dedilər, müəllif sizsiz... Ona görə də...»
Xətrini çox istədiyim (və dostum Mehmanın həyat yoldaşı
olan) Aygünün sözünü kəsdim: «Aygün, Dürrə Səməd Vurğun
yaradıcılığının birinci dövrünün əsas qəhrəmanıdır... Bu gün də
aşıqlar Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin sözlərini, demək olar
ki, hər məclisdə oxuyurlar...
Bura Dilcan dərəsidi,
Bizim dağlar qabaqdadı.
Vurğun-Dürrə əhvalatı
Hələ dildə-dodaqdadı.
İndi də Aygün xanım mənim sözümü kəsdi. Və dedi ki, «Babam onu almadı ki... Nənəmi aldı... Xahiş edirəm, məni başa düşəsiz... Bu Dürrə söhbəti heç rəhmətlik nənəmin də xoşuna
gəlmirdi...»
Söhbət uzandı. Mən Aygünü haradasa başa düşdüm, ancaq
o məni – dərslik müəllifini heç cür başa düşə bilmədi ki, bilmədi».
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Burada söhbət təkcə nüfuzdan getmir və təkcə şair və aşıqların
könül sazının dilləndirilməsindən də getmir. İlk məhəbbət şairin yaradıcılığında dərin iz buraxır, onun yaradıcılığının nəinki
müəyyən dövrünü əhatə edir, bütün həyatı boyu şair ilk məhəbbət mövzusuna müraciət edir.
Bunu Hüseyn Kürdoğlunun 1958-ci ildə Bakı Dövət Universitetini bitirərkən yazdığı və nüfuzlu komissiya tərəfindən yüksək qiymətləndirilən «Səməd Vurğunun ilk yaradıcılıq dövrü»
adlı diplom işində də görürük:
«Gənc Vurğunda romantik şair təbiətinin yaranması yalnız
klassik şairlərin, romantik əsərlərin təsiri nəticəsi deyildir.
Şairin ilk sevdası baş tutmadığından onun ürəyində küskünlük,
bədbinlik, tənhalıq və s. bu kimi hallar yaranmışdı. Nakam bir
məhəbbətin acı xatirələri gənc şairin qəlbini kaman kimi titrədib ağlatmışdır. Ürəyinin sızıltılarını, yuxusuz gecələrdə keçirdiyi iztirabları vərəqlərə köçürən şairin xarakterində qeyri-adi
vəziyyətlər əmələ gəlir».
İlk məhəbbətin təsiri, həqiqətən də, izsiz qalmır. Professor
Yavuz Axundlu çox maraqlı «Xatirələr işığında. Ömür keçdi, gün
keçdi» kitabında bu münasibətlə yazmışdır:
«Qrupumuzda (BDU-nun filologiya fakültəsində) oxuyan Əli
ilə ləzgi qızı ilk gündən bir-birlərini sevməyə başladılar. Dekabrın
əvvəlləri idi. Əligilə yığışmışdıq. Aşıq Hüseyn Cavan da orada
idi. Özünü çox sadə və səmimi aparan qızın atası Milli Təhlükəsizlik Komitəsində müavin imiş. Bakını ayağa qaldırır. Bir neçə
DTK əməkdaşı gəlib sakitcə qızı apardılar. O bir daha dərsə gəlmədi (atası qızını bir neçə il kənddə saxlamış, sonra qohumlarından birinə ərə vermişdi. Biz son kursda olarkən həmin qız
I kursa bərpa olunmuşdu. Məyus-məyus gələr, heç kəslə danışmazdı). Bu hadisə hamımızı kədərləndirdi. Şair təbiətli Əli isə
heç cür özünü ələ ala bilmirdi.
İllər keçdi, evləndi, oğul-uşaq sahibi oldu, lakin ilk məhəbbət
unudulmadı» (bax: Xatirələr işığında. Ömür keçdi, gün keçdi.
«Adiloğlu», 2014, s.59-60).
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İfadəyə fikir verin: «şair təbiətli», o da olsun anadan şair
doğulan Hüseyn Kürdoğlu.
Orta məktəb şagirdinin özündən üç yaş böyük olan müəlliməsinə vurularaq onunla evlənmək istəməsi az görünən hadisədir. Atası Həsən kişi Hüseynlə Humay müəllimənin sevgisinə
xeyir-dua da veribmiş. Lakin Hüseynin bibisinin həyat yoldaşı,
Mollaəhmədli kəndindən bütöv bir müəllimlər ordusunun yetişməsində xüsusi xidmətləri olan, Laçın rayon Maarif şöbəsinin
müdiri İdris Xəlilov onun şairlik istedadını görərək ali təhsil alması üçün əlindən gələni edir. Humay müəlliməni Hüseyndən ayırmaq üçün uzaq Yığın kəndinə məktəb direktoru vəzifəsinə təyin
edir. Sevgilisindən ayrı düşən Hüseyn rayon qəzetinə qoşmalar
yazır və məhəbbətini bu qoşmalarla izhar edir. İdris Xəlilov Hüseynin qarşısında şərt qoyur. Get Bakıda ali təhsil al, sonra kiminlə
istəyirsən evlən. Hüseyn Bakıya gələrək Azərbaycan Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olur.
Görkəmli yazıçı Mehdi Hüseynin qızı, akademik Teymur Bünyadovun həyat yoldaşı Zivər xanım Hüseyn Kürdoğlu haqqında
xatirələrində incə bir mətləbə toxunur: «Onunla beş il universitetdə (ADU-da) bir sinifdə oxumuşam. Yaşar Qarayev, Tofiq
Hacıyev kimi Hüseyn də yaxşı oxuyurdu (Arif Səfiyev, Şamil
Salmanov, Ağacavad Əlizadə, İbrahim Göyçaylı, Həmid Abbas,
Teyyub Qurban, Əbülfəz İbadoğlu, Cəfər Cəfərov, Vaqif Hüseynov, Firudin Ağayev və başqaları da onlarla bir qrupda oxuyurmuş – Q.P.). Gecə-gündüz universitetin kitabxanasından
çıxmırdı. Müdam fikirli görünərdi. Elə bil bu zəmanənin adamı
deyildi, başqa planetdən gəlmişdi. Görünür, təbiəti ilə yanaşı,
şairliyi də onu bu günə qoymuşdu (bax «Bir şeir bulağıydım»,
Bakı, «Sabah», 2014, s.177-178).
Hüseyn Kürdoğlunun Humaya həsr etdiyi şeirlərindən göründüyü kimi, şairin ilk məhəbbəti də öz işini görmüş, onu zəmanənin adamlarından fərqləndirmişdir. Həqiqətən də, ilk məhəbbət
heç vaxt unudulmur, insanın qəlbində əbədi məskən salır.
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İllər öncə eşitdiyim «İlk məhəbbət» mahnısını, xüsusən də
«Hər yara sağalıb unudulsa da, Sağalmaz yarası ilk məhəbbətin»
misralarını dinləyəndə nədənsə həmişə haldan-hala düşmüşəm.
Gəncliyimi, arzularla yaşadığım, bir sözlə, fərəhləndiyim və ya
küskün olduğum unudulmaz günləri yada salmışam. Hüseyn
Kürdoğlunun yaradıcılığı və həyatı ilə yaxından tanış olanda
gördüm ki, həmin mahnı sanki onun ilk məhəbbət olaylarını dilə
gətirib. Odur ki, bu fəslə «Sağalmaz yarası ilk məhəbbətin»
başlığını verdim.
Hüseyn Kürdoğlu da gənclik illərini və ilk məhəbbətini unuda
bilmir, ilk məhəbbətin yanğısı şairin yaradıcılığının kədərlə
yoğrulmuş əsas mövzularından biri olur.
On bənddən ibarət «Oxu, qaratoyuq» şeiri şairin ümid sorağında olan iztirablarını əks etdirir:
Bəlkə üzü dönmüş o dağlar qızı
Kövrəlib, sorağa göndərib səni.
Bəlkə xəyalısan, bəlkə arzusu,
Sehr ilə bir quşa döndərib səni?!
Oxu, keçən günlər bir-bir oyansın,
Kürdoğlu dağlardan aralansa da.
Oxu, bu həsrətə dözsün, dayansın,
Köksündə ürəyi paralansa da.
Və ya:
Dağ aşıb yanına gələydim sənin,
Gözünün yaşını siləydim sənin.
Başına dolanıb, üzündən öpüb,
Ayağın altında öləydim sənin.
Hüseyn Kürdoğlu ürəyinin odu ilə yazdığı sevgi məktubları
və şeirlərini Humay müəlliməyə göndərir.
Humay müəllimə aralarında olan yaş fərqini, ucqar dağ kəndində müəllimə olduğunu nəzərə alır, qadın həssaslığı ilə dərk
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edir ki, bu sevgi dastanı yarımçıq qalacaq. Odur ki, əvvəlcə Hüseyndən gələn sevgi məktublarına və şeirlərinə cavab vermir,
sonra isə yazır ki, ərə gedib.
Hüseyn Kürdoğlu bu acı xəbərə inanmır. «İnanmıram» adlı
şeir yazıb Humaya göndərsə də cavab almır. 1954-cü ildə yazılmış
şeiri burada oxuculara təqdim etməyi münasib bildim. I kurs
tələbəsinin bu səviyyədə şeir yazması özü onun gələcəkdə adlısanlı şair olacağından xəbər verir. Bu şeirdən Müşfiq ətri, Müşfiq
həyəcanları duyulur:
İnanmıram
Yadındamı, sevgilim, aylı bahar axşamı,
Yaşıl meşə, dağ döşü, bulaq üstü, tək çinar?
Yadındamı ilk görüş, o əhd, ilqar axşamı?..
Unutdunsa bunları bəs dünyada nəyin var?
Sükut bizi dinlədi, pıçıldadıq yavaşdan
Günəş üzlü bir eşqin o müqəddəs andını.
Yatan quşlar oyanıb qulaq asdı ağacdan
«Mən sevirəm» söyləyib çəkən zaman adını.
Görüşəndə baxışlar, onun sirli odundan
Alışıb nur çilədi göy üzünə ulduzlar.
Ay da gülümsəyərək bizə baxdı bu zaman,
Sanki o da deyirdi pozulmasın düz ilqar.
Mehdən ətir göndərib təbrik etdi çiçəklər,
Bulaq suyu ney tutub mahnı qoşdu vüsala.
Dedik belə birləşə bütün sevən ürəklər,
Bizim kimi hər insan öz eşqindən kam ala.
İndi qaşım çatılı, məktubuma cavab yox...
Röyadırmı o günlər, etibarın bəs hanı?
Ürəyimdə nə şadlıq, nə təsəlli, nə tab yox,
Unutmusan deyirlər, unutmusan peymanı.
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Yox, yox! Necə inanım, eşqimizin andı var,
Uçmamışdır o dağlar, kül olmamış o meşə.
Qurumamış o bulaq, kəsilməmiş tək çinar,
Yenə ətir paylayır boynu bükük bənövşə.
İnanmıram, yalandır, inanmıram buna mən.
Ağlamasın ürəyim, titrəməsin qoy dilim.
Eşqimizin şahidi ay da baxır üfüqdən,
Ulduzlar da yanır, yox, inanmıram, sevgilim!
Hüseyn bu ülvi, müqəddəs məhəbbətin sona yetməsinə acıyır:
Yatdıq ot tayasında bir vaxt kürək-kürəyə,
Ləkə düşməsin dedin müqəddəs bir diləyə.
Sübhə kimi bircə an yumulmadı gözümüz,
Ehtirasın alovu tufan saldı ürəyə.
O taya od tutaydı, kaş yanıb kül olaydıq,
Əsli-Kərəm eşqitək nağıllarda qalaydıq.
Qarışaydıq torpağa, dönəydik gül-çiçəyə,
Hər bahar bu çəməndə açılaydıq, solaydıq.
Şair sinəsini yandırıb-yaxan, süngü yarasına dönən xatirələrlə
yaşayır:
Məni xatirələr yandırıb-yaxır,
Yüz yerdən sinəmə süngülər taxır.
Eşqin sərxoşuydum Laçında bir vaxt,
Selə qərq olurkən ayıldım axır.
***
Məni tərk elədin hicran içində,
Bilmirəm heç kimin can sirdaşısan.
Canlı görünsən də insan içində
Ölən sevgimizin məzar daşısan.
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***
Çəkmək olmur ayrılığın yükünü,
Bir də gəzim o gözəllik mülkünü.
Kim unudar məhəbbətin ilkini,
İlk vüsalın nübarına qurbanam.
***
Qanadı tez qırıldı o kövrək xəyalımın,
Sağalmadı yarası bu ayrılıq zalımın.
İlk eşqimin elçisi bənövşə dəstəsiydi,
Ömrü bənövşə kimi az oldu vüsalımın.
***
Xatirə leysanı yağır gözümdən,
Görüş bulağımız axır gözümdən.
Qəlbimdə gizlənib iyirmi yaşın,
Hərdən gizli-gizli baxır gözümdən.
Bu sevgi dördlükləri də şairin ilk məhəbbətindən söz açır.
Şairin ürək çırpıntılarını tam açıqlığı ilə göstərən şeirlərin
ünvanına çatıb-çatmadığını indi kimsə deyə bilməz.
On ildir üzünə üzüm dəymədi,
Sənsiz kal töküldü, sözüm dəymədi.
Min bir gözəl keçdi gözüm önündən,
Sənə bənzərinə gözüm dəymədi.
***
Düşsəm də ayrılıq müsibətinə,
Həsrət qalmamışam yar həsrətinə.
Aparır dağlara xəyalım məni –
İlk görüş yerinin ziyarətinə.
***
Oynayan qaşların sinəmi dağlar,
Qaş altda gülümsər qoşa bulaqlar.
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Ey Laçın pərisi, sənin dalınca
Yetim körpə kimi ürəyim ağlar.
***
Yalvarsam da baxmadın, çıxdın sözümdən mənim,
Yüz il uzaqsan indi, ağlar gözümdən mənim.
Çox qalmır ay üzündə günün qara kölgəsi,
Bəs niyə çəkilməyir, kölgən üzümdən mənim?
Mənə belə gəlir ki, sevgi məktublarını, sevgi şeirlərini təhlil
etmək, onlar haqqında izahla, şərhlə danışmaq günahdır. Sevən
qəlbin pıçıltılarını sevən kəsdən yaxşı kim izhar edə bilər? Heç
kəs. Qoy şair özü söz açsın ilk məhəbbətindən.

Mənim bu dağlarda
bir həsrətim var
Qəlbim eşq oduna yandığı gündən
Mənim bu dağlarda bir həsrətim var.
Burdadır ağlayan xatirələrim,
Burda candan əziz əmanətim var,
Mənim bu dağlarda bir həsrətim var.
Bal çəkən arıyam, şanım ondadır,
Əzəlim ondadır, sonum ondadır.
Bir mavi şüşədə canım ondadır,
Mənim bu dağlarda bir həsrətim var.
Sanasan camalı bədr olmuş bir ay,
Saçı aydan axan qızılı bir çay.
Xəyalı çiynimdə çırpınan Humay,
Mənim bu dağlarda bir həsrətim var.
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Onsuz yetim qalan düşkün bir səsəm,
Qaralmış çırağam, sönmüş nəfəsəm.
O qoymur dünyadan usanam, küsəm,
Mənim bu dağlarda bir həsrətim var.
Acısı şirindir, şirini acı,
Dar gündə dərdimin odur əlacı.
Leyliyə, Şirinə, Yaxşıya bacı,
Mənim bu dağlarda bir həsrətim var.
O gəzdiyi dağın dumanı gözəl,
Yaşıl baharından xəzanı gözəl.
Dərdi-qəmi gözəl, hicranı gözəl,
Mənim bu dağlarda bir həsrətim var.
Tanrı hifz eyləsin o sərvinazı,
Səpim ayağına dürrü, almazı.
Bir çalım doyunca verdiyi sazı,
Qanadı qırılmış məhəbbətim var,
Mənim bu dağlarda bir həsrətim var.

Üzünü görsəm
Deyirlər sözlərim düşmür dilindən,
Min nəğmə yazaram üzünü görsəm.
Surətin qəlbimdə Leyliyə bənzər,
Bəlkə Məcnun ollam özünü görsəm.
Dünya dərd evidir, hər arzuna çat,
Qovla qara günü, dalınca daş at.
Mənə bir gənclik də verərdi həyat,
Gözündə gizli bir sözünü görsəm.
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Hayıf, tez ağardı saçım qar kimi,
Mən xəzan kimiyəm, sən bahar kimi.
Köçərdim dünyadan bəxtiyar kimi,
Bir gün başım altda dizini görsəm.

Əl üzmüşəm
Hicranından min bir kitab bağlaram,
Sətir-sətir öz sinəmi dağlaram.
Daldalarda hönkür-hönkür ağlaram,
Dağ dayanmaz, daş dayanmaz selinə.
Xatırlaram, dərd üzümü qarsalar,
Şəklin çıxar ürəyimi yarsalar.
Axır sözün nədir deyə sorsalar,
Adın gələr dodağıma, dilimə.
Bir taledən iki sevda umulmaz,
Mən kölgənəm, kölgə yerə gömülməz.
Yol gözləyər, həsrət gözüm yumulmaz,
Sən gəlməsən can vermərəm ölümə.
Ömür keçdi
Ömür keçdi, mən qocayam, sən qarı,
Gəl görüşək, ahlar çəkib ağlaşaq.
Ağ saçımız bir-birinə qarışsın,
Bulaq üstə qan-yaş töküb ağlaşaq.
O dad varmı indi dildə, dodaqda,
Ehtirasın odu yanmaz yanaqda.
Son görüşdən iz qaldımı bulaqda,
İz axtaraq, yerə çöküb ağlaşaq.
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Əfsanəymiş o son bahar, son gecə,
Buz bulaqda titrəyirdi ay necə?!
Hər məhəbbət bir cavabsız bilməcə,
Ağac altda boyun büküb ağlaşaq.
Sarmaş-dolaş o biz idik, ya xəyal,
Gözlər yaşlı, sözlər qırıq, öpüş bal.
Qayıdaydı bircə anlıq o vüsal,
Ayna suya ha göz dikib ağlaşaq.
Sərxoş eylər o qırx illik mey məni,
Güldürmədi bu yer məni, göy məni.
Xatirədən tikdiyimiz xiyməni
Dağ döşündə indi söküb ağlaşaq.
Gör yaxşılar nələr çəkdi yamandan,
Ayrı düşdük, yarımadıq zamandan.
Orman üstə sərilmiş ağ dumandan
Özümüzə kəfən tikib ağlaşaq.
Hüseyn Kürdoğlu ilk məhəbbətin ağrısını-acısını vətən
həsrəti ilə müqayisə edir:
Ağladır insanı vətən həsrəti,
Bir də nakam qalan ilk məhəbbəti.
Şairin bu misraları ətrafında düşünəndə bir daha
Hər yara sağalıb unudulsa da,
Sağalmaz yarası ilk məhəbbətin.
– misralarının müəllifinə haqq qazandırırsan.
Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığını, eləcə də sevgi şeirlərini
nəzərdən keçirdikcə istər-istəməz ürəyimdən keçir: «İlahi,
necə böyük şair imiş Hüseyn Kürdoğlu!»
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Bu məqamda İdris Xəlilov haqqında düşünürəm. İkili hislər keçirirəm. Dərk eləyirəm ki, Hüseyn Laçının Mollaəhmədli
kəndində qalsaydı, istedadı sayəsində el şairi səviyyəsinə qalxacaqdı. Onun elm və təhsil məbədi Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almasında, qaynar ədəbi
mühitə düşməsində İdris müəllimin rolunu göz önünə gətirir və
ona min rəhmət diləyirəm. O, təkidlə məsləhət görməsəydi, bəlkə
haqqında məhəbbətlə söhbət açdığım görkəmli şair və tanınmış
alim Hüseyn Kürdoğlu olmazdı.
P.S. Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində
Hüseyn Kürdoğlu ilə bir qrupda oxuyan, gələcəyin böyük
alimi Yaşar Qarayev Hüseynin doğma kəndi Mollaəhmədlidə
dəfələrlə olduğundan Hüseynlə Humayın sevgi dastanından
xəbərdar idi. Bilirdi ki, Hüseyn Humayı «Süsən», «Süsənim» deyə
çağırarmış. Şair evlənəndən sonra ilk övladı qız olur. Dostunun
ilk övladının adını Yaşar Qarayev Süsən qoyur. İlk məhəbbət
dastanındakı Süsənin sonrakı taleyinin necə olduğunu bilmirik.
Şairin qızı Süsən isə xoşbəxt oldu. Böyüdü, ali təhsil aldı, ailə
qurdu. Üç övlad anası oldu: Daşqın, Toğrul və Şaiq. Hamısı
evlidir. Süsən xanım indi nəvələrinin sevimli nənəsidir.
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HÜSEYN KÜRDOĞLU POEZİYASI VƏ
UNUDULMAQDA OLAN JANRLAR
Sevimli şairimiz Hüseyn Kürdoğlunun çox sayda həcvləri,
satirik və yumoristik şeirləri vardır. Təəssüf ki, onlar nə çap
olunub, nə də tədqiqata cəlb edilib. Şairin yaradıcılığına dair kitab
yazmağa başlayanda məlum oldu ki, arxivində rəngi saralmış
vərəqlərdə onlarla həcvləri, satirik və yumoristik şeirləri vardır.
Həcvlərdən danışarkən deməliyik ki, həcv müəllifi hər hansı bir
şəxsin yaramaz hərəkətlərini təsvir və tənqid edərək ona kin və
küdurətini bildirir. Onlarda şəxsi motivlər üstün olduğundan
ictimai əhəmiyyəti az olur. Odur ki, bir çox şairlər realist satiranı
bu cür həcvlərə qarşı qoyaraq, şeirdə ictimai məzmunu,
həyatiliyi, xəlqiliyi qüvvətləndirməyə can atmışlar. Azərbaycan
şairlərindən Qasım bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani, Asi, Müznib
və başqaları həcv yazsalar da, bu janr öz yerini realist satira və
yumora vermişdir. Bu, Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında da
belədir. Lakin aydınca görünən bir məsələ də vardır. Kürdoğlunun
həcvləri satira və yumorun qovşağında yer alıb.
Şairin həcv və satirik şeirlərində insanı məhv yox, islah etmək
bir problem kimi ortaya qoyulur. Şair özündən razı, özünü öyən
adamları ifşa edərək yazırdı:
Qabarmayın köpük kimi,
Yellənməyin yelpik kimi.
Sizi qara qəpik kimi
Ataram tozun içinə.
Şairin həcvləri, satirik və yumoristik şeirləri aşıq poeziyası
kimi axıcıdır, mənalıdır, hikmətlidir:
Hələ ki, hindəsiniz, ay cücələr, ay beçələr,
Caynağımdan hələ də ağrı çəkir bir neçələr.
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Bir qızılquş şığıyar, sizləri vallah heç elər,
Baş əyin, tövbə deyin, bəlkə qüsurdan keçələr.
***
Xəyyam özü meyxanadan parlamış,
Meyxanalar dahilər aşkarlamış.
Ustadımız zəng edib ismarlamış,
Mehman olaq seyyidi-şeydayə biz,
Üz tuturuq indi Buzovnayə biz.
və ya:
Yazda Buzovnanı qızıl gül bəzər,
Zurna çalan ağcaqanaddan həzər və s.
Məlumdur ki, satirada çox vaxt tənqid hədəfi qələm sahibinin
düşməni, yumorda isə dostu olur. Bu baxımdan televizor ustası,
şairin dostu, eloğlusu, Azərbaycan Politexnik İnstitutunun
məzunu, mühəndis Bəşirov Bəşirə yazdığı «Ay Bəşir» və
«Bəşir» qoşmaları deyilənləri təsdiqləyir:
Neçə şeir yazdım, gəlib çıxmadın,
Çəkilməz dərd imiş nazın, ay Bəşir!
İranda bu qədər yalan danışsan,
Dönüb qış olardı yazın, ay Bəşir!
Dünən dediklərin gəlmir huşuna,
Xarab televizor qoyub qarşına,
Boşalt, çanağını keçirt başına,
Örtülsün tac ilə dazın, ay Bəşir!
Məclis qurulanda məzəylə, meylə,
Dəmlənib, çəmlənib gedirsən göylə.
Tüpür bu sənətə, aşıqlıq eylə,
Döşündən düşməsin sazın, ay Bəşir!
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Nəzir qoy ağlına ocaqda, pirdə,
Özünü suya çək Arazda, Kürdə.
Şair Kürdoğlunu aldatma bir də,
Daha bəd yazılar yazın, ay Bəşir!
Şairin satira və yumorunun hədəfi bəzən indi görkəmli alimlər olan professorlar Şirindil Alışanov (şairin kiçik qardaşı), akademik Teymur Kərimli, dostu Nizami, dostu Rəhim Əliyev, şairi
müalicə edən həkim dostu Köçəri olub. Əslində, onların «tarixə»
düşmələrinin səbəbi özləri olublar. Onlar birləşib şairə ünvanlanan
satirik və yumoristik «şeirlər» yazıblar. Hüseyn Kürdoğlu da cavablarını artıqlaması ilə verib. Onlar şairə «sataşmaqla» tarixi bir
həqiqəti unudublarmış. Unudublarmış ki, şaha, şirə, şairə toxunmaq olmaz. Şah nəslinin kökünü kəsər, şir səni parçalayar, şair isə
ömürlük səni bədnam edər. Şairin «Üç dost» şeirində olduğu kimi:
Nizko coşur: – Mən azəri türküyəm,
Xilaskarım, pənahımdır Türkiyəm.
Düşmənləri yonub tökən kərkiyəm,
Bax belədir yurdumuzun üç əri:
Nizko, Şirko, bir də həkim Köçəri.
Sakitləşib fəlsəfəyə keçillər,
Yenə araq gətirdillər, içillər.
Yamanları alaq kimi biçillər.
Nizko söyür çox lotunu, ləçəri,
Çəpik çalır Şirko ilə Köçəri.
Şairin siyasi motivli həcvləri, hadisələrə vaxtında müdaxilə
etməsi güclüdür. Burada eyni zamanda bəzi azərbaycanlı kişilərin
keçmişdəki və bugünümüzdəki olayları, başımıza gətirilən
müsibətləri unudaraq ermənilərlə işbirliyi qurması, erməni qadınlara meyil göstərməsi tənqid atəşinə tutulur. Bu baxımdan
«Haykanuşun sərgüzəşti», «Haykanuşun ilk məktubu» və
«Arağı» səciyyəvidir:
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Kim bilir Haykanuşun keçmişini? – Heç bir kəs.
Bəlkə də xarici bir radioda diktor imiş...
O viran qalmışını bəs niyə tərk etmiş axı,
Ermənistan ona da guya darısqal gor imiş.
Əri yəqin ki, vurub bir gözünü kor qoymuş,
Ayağı bəlkə sürüşkən, gözü bəlkə şor imiş.
Harsuna, axçiyə uyduq nə zamandan bəri biz,
Yetmiş illik bu məhəbbət gözümüzdə tor imiş.
Şairin «Arağı» şeiri də ciddi bir məsələdən söz açır:
Qoruyun canuvuzu, içməyin İran arağı,
Öldürür indi müsəlmanı, müsəlman arağı.
Harsun övladına farsın qapısı mərhəmdir,
Gizlicə ağı qatıb, eylədilər qan arağı.
Kürdoğlunun bu satirik şeiri böyük həqiqətdən xəbər verir.
Məlumdur ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra ermənilər İran vasitəsilə ölkəmizə ucuz qiymətə spirt və spirtli içkilər ötürürdülər.
Məlum olmuşdur ki, həmin spirtli içkilər nəinki insanın sağlamlığı
üçün təhlükəlidir, eləcə də övladsızlığa gətirib çıxarır. Qəribədir
ki, onlar məkirli niyyətlərindən indinin özündə belə əl çəkmirlər.
Talabian Oveys adlı İran vətəndaşı 27.491 ədəd spirtli içkilər
üçün nəzərdə tutulmuş Azərbaycan markasını Biləsuvar Gömrük
məntəqəsindən İrana keçirərkən tutulub (bax: «525-ci qəzet»,
10.01.15). İranda spirtli içkilər istehsal olunmur. Sual olunur, bəs
bu markalar hara aparılırdı? Təbii ki, Ermənistana. Orada
Azərbaycan markaları xarab içkilərin üstünə vurularaq qaçaq yolla
ölkəmizə göndəriləcəkdi.
Kürdoğlunun həcvləri və siyasi motivli satirik şeirlərinin əksəriyyəti haqsızlığa, dünyanı qana boyayanlara qarşı çevrilmişdir
– desək, həqiqətdən uzaq olmaz:
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Yeri, göyü qızıl qana çalxadır,
Yelsin kimi bu dünyanın alkaşı.
Araq nədir, şərab nədir, qan içir,
İndi mülki-Süleymanın alkaşı.
Adiləri ram eyləmək asandır,
Faciədir hər sultanın alkaşı. və s.
Şairin ermənilərlə bağlı dördlükləri də çox mətləblərdən söz
açır, mənfur qonşuların iç üzünü açıb göstərir:
Yaxşıların dünyada baxtı yeyin olurmu?!
Yamanların kələfi düyün-düyün olurmu?!
Aqil, kamil bir adam varsa gedin, soruşun,
Erməni qafasında qurdsuz beyin olurmu?! və s.
Şairin ikiüzlülərə, yaltaqlara qarşı, onların əməllərinə qarşı
ünvanlanan dördlükləri də çoxdur:
Əyri danışırsan, düz görə-görə,
Ağıl kəsə-kəsə, göz görə-görə.
Bir çaylaq daşına dönəcək üzün,
Sürtük adamlara üz görə-görə.
Hüseyn Kürdoğlunun müftəxorları, rüşvətxorları, yolundan
azanları, başqasının malına göz dikənləri tənqid atəşinə tutan
başqa şairlərin yaradıcılığında demək olar ki, təsadüf edilməyən
cinaslı satirik dördlükləri də qədərincədir:
Qaynar qazanımız kürədə bizim,
Nəfsimiz od salar Kürə də bizim.
Fermada çatmışıq müftə quyruğa,
Kərə də bizimdir, kürə də bizim.
və ya:
Hər şeydən var gözlə, var um deyirsən,
Məndəmi bu yola varım deyirsən?
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Rüşvətlə yığdığın iyrənc pullara,
Utanıb ölmürsən, varım deyirsən?!
Hüseyn Kürdoğlunun həcv, satira və yumor motivli qoşmaları
da çoxdur. Şairin «Hamı fala baxdırır» qoşması həm sənətkarlıq,
həm də hədəfə düz dəyməsi baxımından fərqlənir. Bu şeirdə cəmiyyətdə baş verən anlaşılmazlıq, mövhumata, cəhalətə meyil
kəskin satira atəşinə tutulur:
Aman Allah, gör nə günə qalmışıq,
Alim, şair gedir fala baxdırır.
Filosoflar falçılıqdan söz açır,
Eləsi var, kora, lala baxdırır.
Tələ qurub ayaq altı eşənlər,
El malını yeyib-yeyib şişənlər.
Baxtı dönüb uca taxtdan düşənlər
Fal açdırır, istiqbala baxdırır.
Yol uzundur dünyanın düz vaxtına,
Yalan çıxır hökmranlıq taxtına.
Ana var ki, itkin oğul baxtına,
Ana var ki, cah-calala baxdırır.
Şairin «gəraylı» üstündə yazılmış çox maraqlı hərbə-zorbaları
da vardır. Hərbə-zorba qədimdən aşıq yaradıcılığında geniş yayılan şeir şəklidir.
Adətə görə aşıqlar təhqirdən qaçır, təhqiramiz həcvlərə yol vermirdilər. Bütün görkəmli aşıqlar deyişiblər. Burada Aşıq Ağacanla
Hüseyn Bozalqanlının hərbə-zorbasını verməyi münasib bildik:
Aşıq Ağacan:
Demədimmi çıxma dağlar başına,
Tupu olar, boran-qar olar onda.
Əl uzatma gözün görən yuvaya,
Gürzə olar, şahmar, mar olar onda.
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Hüseyn Bozalqanlı:
İstəmirəm sənə dəyəm, dolaşam,
Bağırsam qulağın kar olar onda.
Əlindən alaram telli sazını,
Gen dünya başına dar olar onda.
Hüseyn Kürdoğlu da hərbə-zorba yazıb, lakin həddini aşmayıb:
Gədələr, eyibdir, eyib,
Cevizin ləpəsin yeyib,
Sizə də cür-cücə deyib
Yığaram qozun içinə.
Demişəm, deyirəm yenə,
Bir gəlin imana-dinə.
Qulaqlayıb sizi yenə,
Basaram buzun içinə.
Şair aşıq poeziyasının zirvəsi hesab olunan təcnis janrında
da çoxlu şeirlər yazmışdır. Lakin bu janrda yumoristik şeir yazana
ilk dəfədir rast gəlirəm. Akademik Ziya Bünyadovun 70 illiyinə
həsr etdiyi «Ya Ziya» və «Dağıstan gözəli» şeirləri heyranedicidir.
Şeir insanın qəlbinə yayın bürküsündə məlhəm olan bulaq suyu
kimi yayılır:
Həm qılıncın, həm qələmin əsgəridir Ziyamız,
Gündə yazır, gündə baxır kitab-kitab yazıya.
Çoxdur bu gün qürrələnib alim deyən özünə,
Çoxusunu atmaq gərək biyabana, yazıya.
Cahil bilməz elm-ürfanın qiymətini, qədrini,
Nadan üçün nə fərqi var ya qaranlıq, ya ziya.
Dürdanələr həvəsiylə söz bəhrinə baş vuran
Kamil qəvvas dedikləri ya özüməm, ya Ziya.
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Yetmiş yaşda gözün yenə nazlı dilbər axtarır,
Gördüklərin, sevdiklərin bəs deyilmi, ya Ziya?!
Çağdaş ədəbiyyatımızda tez-tez rast gəlinən, çap və təqdir
edilən satirik şeirlər çoxdur. Bu şeirlərdə cəmiyyətdə kök salan
rüşvətxorluq, eybəcərlik və s. tənqid atəşinə tutulur. Burada araqatanların, çuğulların, mərdimazarların, haqqı olmadığı halda
xalq adından danışanların, insanlara ləkə vurmağa çalışanların,
böhtanla məşğul olanların ümumi obrazı yaradılır. Hüseyn
Kürdoğlunun da bu sayaq satirik şeirləri qədərincədir. «Sən hara,
mən hara», «Düdük Səlo», «Həmzəbala və Qəmzəxatın», «Qurama», «Gizlənir», «Altdan-altdan», «El adından», «Yamaqlar»,
«Bu dağda gədələr köhlən oynadır» və s. mətbuatda çap
olunduğundan nümunələr verməklə kifayətlənirik:
Başını əyə-əyə,
«Başüstə» deyə-deyə.
Yağlı yerə, rütbəyə
Çatırsan altdan-altdan...
Kürdoğlunu rişxənd ilə süzənlər,
Sinəsinə dəmir-dümür düzənlər.
Eldən ayrı süd gölündə üzənlər,
Kürsülərdə el adından danışır.
***
Özləri də bilir sönmüş oddular,
Zərrəcən iş görüb dağcan uddular.
Bunlar da bir cürə antipoddular,
Antipod deyəndə mırıldaşırlar.
***
Çoxdur quyu qazıb qurğu quranlar,
Böhtan qılıncıyla qəsdə duranlar.
Dədələr adına ləkə vuranlar,
Qabardıb döşünü dədələnməsin.
257

Гязянфяр Пашайев

Şairin gəraylı üstündə yazılmış satirik şeirləri axıcılığı və məna
dərinliyi ilə seçilir və xalq ruhunun carçısına çevrilir. «Göylərdən
en» şeirində olduğu kimi:
Göylərdən en, şair könül,
Ayaq altı qazanı gör!
Fayda verməz xəyalplov,
Boş qaynayan qazanı gör!
Kimə gərək əfsanə söz,
Hər işığa pərvanə söz?!
Düz yolla gedənə nə söz,
Düz yolundan azanı gör!
Dar gündə bir işə yarı,
Boş durmaz bal çəkən arı!
Pozulmayan qanunları
Gizli-gizli pozanı gör!
Yalan sözə vermə yaxa,
Dərd səni yandırıb yaxa.
Medalına baxa-baxa
Kürsülərdə qızanı gör!
Nələr olur sərvət üstə,
Haram gələn nemət üstə?!
Rütbə üstə, şöhrət üstə
Hər gün virdi-vizanı gör!
Hüseyn Kürdoğlu həcv, satira, yumor motivli şeirlərini qoşma,
gəraylı, təcnis, qəzəl, dördlük janrlarında yazmışdır. Yuxarıda
dediyimiz kimi, şairin bu qəbildən olan şeirləri indiyə kimi nə çap
olunub, nə də tədqiq edilib. Odur ki, onların bəzisini burada verməyi münasib bildik. Oxucu imkanı, qabiliyyəti olmayan iddialı
adamların, böyük-böyük, əda ilə danışanların, lovğalanıb özünü
öyənlərin obrazını bu şeirlərdə görəcək, gündəlik həyatda onlara
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rast gələndə şair yada düşəcək. İnanırıq ki, çoxu yumorla yazılan,
həqiqətdən xəbər verən bu şeirlər oxucuların diqqətini cəlb edəcək, yaddaşları təzələyəcək, şair yada düşəcək, ruhu şad olacaq.
Arağın müsibəti
(Məşədi xumarilərə nəsihət)
Siz təki aləmə çox gəldi araqbaz kişilər
Şüşətək daşə dəyib, sındı o sınmaz kişilər.
Salamat çıxmaq olar hər neçə daşqın gəlsə,
Arağın qanlı selindən çıxar az-maz kişilər.
Dəmiri, daşı kəsib doğrayır almaz balta,
Kəsərindən araq ilə düşür almaz kişilər.
Yer ilə yeksan olur da, ayaq altında qalır
Başı əflakə bərabər uca Qafqaz kişilər.
Nə ləyaqət qalır insanda, nə qeyrət, nə vüqar.
Arağa dustaq olur idraka nasaz kişilər.
Adamın qənşərinə indi hər addımda çıxır
Neçə sərxoş, neçə lopbaz, neçə danqaz kişilər.
Aparır ağlını badə, itirir öz başını
Həm qara telli çoban, həm də qoca, daz kişilər.
Qoca Kürdoğlu sözüylə qayıdın düz yola siz,
Bu cahan mülkünə tək-tək gəlir ecaz kişilər.
09.11.97

Məşədi Xumara
Sən kiçik bir təpəsən, oynama dağ ilə, qədeş,
Duzlu göl bəhs eləməz buzlu bulaq ilə, qədeş!
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Bir «dayandoldurum»u tuşlayıb at dovşana sən
Şiri-nər ovlamaq olmaz bu yaraq ilə, qədeş!
İçdiyin şüşələri yığsan olur bir uca dağ,
Dirilik şərbətini qatma araq ilə, qədeş!
Get qatıq sat, a bala, fayda ver insanlara sən,
Vaxtını vermə yelə çoxlu varaq ilə, qədeş!
Bu ki söz təbli deyil, aləmi güldürmə bizə,
Taxtanı döymə belə taqqataraq ilə, qədeş!
Sən hara, şeir hara, ay gözümün nuru mənim,
Batırırsan özüvü böylə maraq ilə, qədeş!
Bir Günəşdir ki, bu Kürdoğlu enib dağ başından,
Axtarallar onu hər yanda çıraq ilə, qədeş!
04.11.97

Çıxmır kitabım
(Qardaşım Şirindilə ithaf)
Vermişəm gör neçə ildən bəridir nəşriyyata,
Oxunur, qaytarılır, meydana çıxmır kitabım.
Varmı bir kəs ki, bu qıtlıqda da düşmür tamaha,
Düşmüşəm ac-yalavac dövrana, çıxmır kitabım.
Özümü saldım özüm gör nə çıxılmaz günaha,
Gedib and içdirərəm Qurana, çıxmır kitabım.
Naşirin insafı yox, yaxşı kağızlar da baha,
Dolları hardan alım, «Şirvan»a çıxmır kitabım.
Varlanan qulbeçələr bənzəyir həşmətli şaha,
Atılıb tənə ilə pünhana, çıxmır kitabım.
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Könlümü kökləyirəm dərdin əlindən segaha,
Başlayır misralarım üsyana, çıxmır kitabım.
Kim baxır çəkdiyimiz naləyə, fəryada, aha,
Gündə lənət deyirəm şeytana, çıxmır kitabım.
Xəstə Kürdoğlu qoca, dünya üfunətli kaha,
Ehtiyac atdı məni zindana, çıxmır kitabım.
10.03.96
Beş il gözlədiyim kitab
Beş il gözlədiyim kitab,
Gəl sənə bir qurban kəsim.
Qırat minib ova çıxım,
Əlik tutum, ceyran kəsim,
Bədxahları vərəm eylə,
Qanan dostları cəm eylə,
Gəlişinlə məlhəm elə,
Köhnə yaramdan qan kəsim.
Dustaqdır uca dağlarım,
Ağ çeşməli çəmənzarım.
Neyləyim ki, yoxdur arım,
Pətəyindən ağ şan kəsim.
Hicranın durdu qəsdimə,
Yandım, el baxdı tüstümə.
Gəl, gün kimi doğ üstümə,
Gözlərimdən leysan kəsim.
Şad xəbərlə sazım dindi,
Üşüyən qəlbim isindi.
Kürdoğluyam, çoxdur indi
Məndən kitab uman kəsim.
27.02.97
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HÜSEYN KÜRDOĞLUNUN
UŞAQ ŞEİRLƏRİ
Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq poeziyası əhəmiyyətli yer
tutur. Tək-tək şair tapılar ki, uşaqlar üçün şeir yazmasın. Qasımbəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas
Səhhət uşaq şeirləri yazan ilk şairlərimizdir. Sabirin «Uşaq və
buz», «Yaz günləri», Abdulla Şaiqin «Xoruz» və «Keçi» şeirləri indinin özündə belə dillər əzbəridir. Sovet dövrünün əvvəllərində Abdulla Şaiqlə bərabər Səməd Vurğun, Mirvarid Dilbazi, Mirmehdi Seyidzadə, az sonra Mikayıl Rzaquluzadə, Rəsul
Rza, Zeynal Cabbarzadə, Xanımana Əlibəyli, Teymur Elçin və
başqaları uşaq poeziyasının inkişafına güclü təkan verdilər. Uşaq
ədəbiyyatı məktəbi yaranmağa başladı. İlyas Tapdıq, Məstan
Günər, Tofiq Mütəllimov, Hikmət Ziya, Zahid Xəlil, Rafiq Yusifoğlu, Qəşəm İsabəyli və bir çox başqaları uşaq şairləri kimi tanınmağa başladılar. Təəssüf ki, bu siyahıda Hüseyn Kürdoğlunun
adına rast gəlmirik. Halbuki şairin «Aytənin nəğmələri» adlı (Bakı,
«Sabah», 2009, 172 səh.) uşaq şeirlərindən ibarət sanballı kitabı
vardır. Kitabda şeirlərlə bərabər «Quzular dağa çıxdı» poeması
da yer alır. Mənə belə gəlir ki, şairin irihəcmli «Gopçular» əsərini
də poema hesab etmək olar.
Yaradıcılığında uşaq şeirlərinə xüsusi yer ayıran, uşaq poeziyasına qayğı göstərən görkəmli şairimiz S.Vurğun yazırdı:
«Uşaq insandır! Onun sadə görünən oynaq, daima xoşbəxt və
azad təbiətində böyük insanların bütün xassələri mövcuddur: düşünmək, duymaq, sevinmək, küsüb-incimək, ağlamaq, gülmək,
qəzəblənmək, xatırlamaq, xəyala dalmaq, ümid və arzulara bağlanmaq, yaxşılıq, hörmət – bütün insani xassələr uşaq aləmində
mövcuddur». Hüseyn Kürdoğlu sevimli şairimizin söz açdığı
məsələləri nəvələrində müşahidə edə-edə, duya-duya, nəvələrinə
şeir qoşa-qoşa uşaqlar üçün şeir yazan gözəl şairə çevrilmişdir.
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Yeri gəlmişkən, ədəbiyyat aləmində uşaqlarını, nəvələrini sevəsevə müşahidə edən başqa sənət sahibləri bəzən elə ədəbiyyat
nümunələri yaratmışlar ki, bu əsərlərlə tarixə düşmüşlər. O
cümlədən də ingilis riyaziyyatçısı Luis Kerol «Alisa möcüzələr
aləmində» əsərinə, Anna Svel isə atlardan bəhs edən «Qara gözəl»
povestinə görə.
Uşaqlar üçün şeir yazmaq asan deyil. Burada şairin istedadı,
biliyi, təfəkkürü hələ hər şey deyil. Uşaq aləmini dərindən bilmədən yaddaqalan, uşaqlar tərəfindən sevilən şeir yazmaq sadəcə
olaraq mümkün deyil. Əsas məsələlərdən biri də uşaqların yaş
səviyyəsinin nəzərə alınmasıdır. Professor Qara Namazov «Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı» (Bakı, 2007) dərsliyində pedaqoji təlimə
əsasən, 17 yaşına qədər olan oxucuları dörd qrupa bölmüşdür:
Bağçayaşlı uşaqlar (3-7 yaş), kiçikyaşlı məktəblilər (7-11),
ortayaşlı məktəblilər (11-15), yuxarıyaşlı məktəblilər (15-17).
Hüseyn Kürdoğlunun «Aytənin nəğmələri» kitabını vərəqləyəndə
burada bütün yaş dövrünə mənsub uşaqların payının olduğunun,
həm də bir-iki deyil, bol-bol olduğunun şahidi oluruq.
«Bağçayaşlı uşaqlar» bölümündə əyanilik, əyləncələrə və
oyuncaqlara meyil, rəsmlər, rəngli şəkillər də onların tərbiyəsində
əsasdır. Burada hecaların sayı az, oynaq qafiyəli bir neçə misralıq şeir olmalıdır. Bu şeirlərdə dil aydın olmalıdır. Hüseyn Kürdoğlunun uşaq şeirlərinin bir çoxunu belə şeirlər təşkil edir. «Aytən
və göyərçin» şeirində olduğu kimi:
Göyərçin, ay göyərçin,
Gəl qon bizim eyvana.
Babama məktub yazım,
Aparıb çatdır ona.
Bu misralarda ən çox diqqəti çəkən Aytənin məhz göyərçinə
müraciət etməsidir. Şübhə yoxdur ki, bu şeir oxunanda uşaq soruşacaq ki, bəs niyə göyərçin və cavabdan öyrənəcək ki, keçmişdə göyərçinlərdən bu məqsədlə istifadə edərlərmiş.
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«Babama konfet vermişəm» şeiri də maraq doğurur:
Babama konfet vermişəm,
Ona da bir şeir yaza.
Deməsin qoca kişiyəm,
Özünü qoymasın naza.
Babam şeir yazan günü,
Naxışlı donumu geyim.
Nənəşim də tort bişirsin,
Şeir deyim, tortu yeyim.
Şairin kiçikyaşlı uşaqlar üçün yazdığı «Kuklama soyuq dəyər»
şeiri də maraq doğurur:
Pəncərəni ört, baba,
Kuklama soyuq dəyər.
Xalatlı həkim xala
Gəlib mənə nə deyər?
Deyər saxlaya bilmir,
Balaca bir körpəni.
Mən də deyərəm: – Həkim,
Babamdır tez-tez açan
Qapını, pəncərəni.
Şairin «Kuklama ad qoymuşam» şeiri də bu qəbildəndir:
Kuklama ad qoymuşam –
Öz nənəmin adını.
Bilmir hələ konfetin,
Dondurmanın dadını.
Çay versəm içə bilmir,
Süd versəm içə bilmir.
Ancaq gülür gözləri,
Ağzını aça bilmir...
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Şairin «Atamı gözləyirəm» şeiri bir çox cəhətdən düşündürücüdür. Balaca qız yata bilmir, intizarla böyüklər kimi yol gözləyir.
Lakin bu intizar nə qədər çəkir. Əslində, bu şairin tapıntısıdır:
Atam səhərdən gedir,
İşləyir gün batınca.
Hər axşam darıxıram,
Gəlib evə çatınca.
Gec gələndə yatmıram,
Gözləyirəm atamı
Televizor yatınca.
Şairin «Aytən kəndə gedir», «Kitabım, dəftərim var», «Mənə də yazmaq öyrət», «Laçın hardadır, baba», «Gözləri də göy
olsun», «Nənəmə muncuq aldım», «Məktəbə gedir Aytən» və s.
şeirləri də gözlənilməz sonluqla bitir. «Kimi çox istəyirsən»
şeirində olduğu kimi:
Bir dənəsən, bir dənə,
Boyuna qurban nənə.
Təzə don aldım sənə.
Kimi çox istəyirsən?
– Babanı!
Aytən balam incidir,
Bu evin sevincidir.
Hey danışır, deyinir,
Nənə kimi incidir?
– Babanı!
Bu baxımdan «Küləyi də bağla» maraq doğurur:
İnəyi bağladın sən,
Bənəyi bağladın sən.
Göy atı çidarladın,
Telini tumarladın.
265

Гязянфяр Пашайев

Qoyunu yığ ağıla,
Qoyma hürküb dağıla.
Küləyi də tut, bağla,
Ay ata!
Axı bu külək qoymur
Adam doyunca yata!
Hüseyn Kürdoğlu, yuxarıda dediyimiz kimi, övladları kiçik
olanda müşahidə apararaq gözəl şeirlər yazmışdır:
Bax bu mənim Süsən balam,
Danlayanda küsən balam.
Yeddi rəngli kağızları
Naxış-naxış kəsən balam.
Qayçı yaraşır əlinə,
Toqqa bağlayıb belinə.
Yamanca hirslənir balam
Gözünə düşən telinə.
Şairin azyaşlı uşaqlar üçün yazdığı «Atama məktub» şeiri ailə,
ailə nigarançılığına həsr olunmuş ən yaxşı uşaq şeirlərindəndir:
Gözümdən öpdün yuxuda,
Qəfil oyandım dan üzü.
Sübhəcən yatmayıb anam,
Dönüb kağıza bənizi.
Gah durub eyvana çıxır,
Gah dönüb baxır saata.
Bəs niyə gəlmirsən, ata,
Nigaran qoymusan bizi?!
Bu tufanlı gecələrdə
Necə qazırsan dənizi?!
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Hüseyn Kürdoğlunun uşaq şeirləri sanki nəğmədir, şərqidir:
Çağlayır Kürü, Arazı,
Tar-kamanı, telli sazı.
Dünyaya düşür avazı,
Şöhrətim-şanımdır vətən.
Şairin uşaq şeirləri dilin sadəliyi, qafiyələrin oynaqlığı ilə
seçilir və uşaqların söz ehtiyatının zənginləşməsinə xidmət edir.
Şairin nəvəsi Daşqına ünvanladığı «Balaca rəssam» şeirində
olduğu kimi:
Şəkər balam, al fırçanı,
Murovu çək, Şahdağı çək.
Göy çəməndə ağ çadırı,
Daşdan axan bulağı çək.
Sürülər sel kimi daşır,
Dağların çiynindən aşır.
Çobanlar dağa yaraşır,
Başında yun papağı çək.
Şairin «Balaca rəssam» şeirində yaratdığı lövhələrdə təbiət
real və canlıdır. Odur ki, şeirdəki poetik lövhələr adamı heyran
edir. Bu kiçikhəcmli şeirdə süjet aydın, təsvirlər heyranedicidir.
Hüseyn Kürdoğlunun «Məktəblilər şərqisi» şeirini oxuyanda
sanki Azərbaycanı səyahətə çıxırsan:
Bu torpaq Od yurdu Azərbaycandır,
Gecələr işığı bir kəhkəşandır.
Gözəldir Şirvan da, Muğan da, Mil də,
Qubanın Şahdağı ürəkaçandır.
Şairin nəvələri Şaiq üçün yazdığı «Təzə ilim», xüsusən də
Toğrul üçün yazdığı «Uğurla gəl» şeirləri arzularla doludur:
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Gəl, ay mənim təzə ilim,
Qış günü qar gətir bizə.
Yaz gələndə durnaları
Qatar-qatar gətir bizə.
Uğurla gəl, ay təzə il,
Qarabağı qaytar bizə.
İşıqlını, Əriməzi,
Dəlidağı qaytar bizə.
Şairin çox uğurlu «Əlifba» şeiri vardır. Bu şeir mənim yadıma
ingilis dilində günlərin və ayların adlarını, hər ayın neçə
gündən ibarət olduğunu göstərən şeirləri institutda oxuyarkən
əzbərlədiyim vaxtı saldı. Həftənin günləri ilə bağlı «Solomon
Qrandi» şeiri həm sadə, həm də əhəmiyyətlidir.
Solomon Qrandi
Doğulub – Bazar ertəsi
Xaç suyuna çəkilib – Çərşənbə axşamı
Evlənib – Çərşənbə günü
Xəstələnib – Cümə axşamı
Ölüm ayağında – Cümə günü
Vəfat edib – Şənbə günü
Dəfn edilib – Bazar günü
Budur Solomon Qrandinin tarixçəsi.
Ayların adlarını və günlərini dəqiq göstərən şeir də nümunəvidir. Aprel, iyun, sentyabr, noyabr 30 gündən, fevraldan başqa
bütün aylar 31 gündən, fevral isə, adətən, 28 gündən, hər dörd
ildən bir – uzun ildə isə 29 gündən ibarət olur. Bu iki kiçik şeiri
əzbərləməklə təqvimsiz keçinmək olur.
Hüseyn Kürdoğlunun «Əlifba» şeiri bu baxımdan çox qiymətlidir. Şeirə giriş kimi bir bənd verilib:
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Otuz iki yoldaşıq biz,
Yoldaş nədir, qardaşıq biz.
Qədirbilən sərraf olsa,
Ən bahalı daş-qaşıq biz.
Bundan sonra isə əlifba sırası ilə hər hərfə bir bənd şeir həsr
edib:
A
Azərbaycan – əziz ana,
Bəxş etdin bizi cahana.
Canından da şirin olar,
Öz vətəni hər insana.
«Əlifba» şeiri uşaqlara vətəni sevmək, ölkə ilə yaxından tanış
olmaq, heyvanlar, bitkilər haqqında məlumat almaq, keçmişimizə
məhəbbət, bilik əldə etmək və s. təlqin edir:
O
Oxumaq bizə yaraşır,
Dilimiz sözə yaraşır.
Sətirlərin şəfəqləri
Oxuyan gözə yaraşır.
və ya:
R
Rəngi – göy, yaşıl, qırmızı,
Yada salır soyumuzu.
Müqəddəsdir bayrağımız,
Azadlığın dan ulduzu.
Şairin «Şəhidlər» şərqisi uşaqların, eləcə də gənclərin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində əhəmiyyətlidir:
Yurdumuza yaraşıq,
Vüqarı dağ şəhidlər.
Qara torpaq altında,
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Ey üzü ağ şəhidlər!
Vətənin yaddaşında
Həmişə sağ şəhidlər.
Şairin «Kənd muzeyi» şeiri həm uşaqların dərk edəcəyi sadə
dildə yazılmış, həm də indi leksikonumuzdan çıxmağa üz tutmuş
çoxlu sözlər işlənmişdir. On bənddən ibarət şeirin altı bəndini
burada verməyi münasib bildim:
Babaların tüfəngi,
Papağı var muzeydə.
Güllədən paralanmış
Bayrağı var muzeydə.
Dəyişib neçə dövran,
Dolanıb, dönüb zaman.
Nənələrin saxsıdan,
Bir də paslı dəmirdən
Çırağı var muzeydə.
Bu kotandır, bu da xış,
Bir vaxt şöhrəti varmış.
Yerin bağrını yarmış,
İndi də mürgü vurub,
Yatmağı var muzeydə.
Körük ilə yanaşı,
Qədim dəyirman daşı.
Bilinməz onun yaşı.
Təknəsi, çaxçaxı var,
Çanağı var muzeydə.
Şana, kürək, bel, dəhrə,
Şam ağacından nəhrə.
Bu da ki, köhnə cəhrə...
Dişində əlçim qalmış,
Darağı var muzeydə.
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Neçə aşığın sazı,
Neçə şairin sözü,
Neçə igidin izi,
Sorağı var muzeydə.
Babaların tüfəngi,
Papağı var muzeydə.
Mənə belə gəlir ki, bu şeir etnoqrafiya və folklor baxımından,
uşaqlara yeni biliklər vermək, dilimizin zənginliklərindən bəhrələnmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Axıcı və
valehedici dildə yazılmış bu şeir dərslikləri bəzəmək gücünə
malikdir.
Şairin «Quzular dağa çıxdı» adlı oğlu İlhama ithaf etdiyi
poeması vardır. Poema yeddilik üstündə qurulmuşdur. Quzu
otaran çoban uşaqları ətrafına yığıb, onlara sevdiyi işindən
məhəbbətlə söz açır:
Tütəyim var, sazım var,
Xoş səsim, avazım var.
Kölgəliyə toplaşın,
Sizə çoxlu sözüm var.
Mən bir quzu çobanı,
Dağın, daşın soltanı.
Ad qazanıb almışam
Döşümdəki nişanı.
Çay keçib dağ aşmışam,
Quzuya söz qoşmuşam.
Qulaq asın oxuyum,
Aşıq kimi coşmuşam.
– deyə dağlardan, bulaqlardan, təbiətdən, insan əməyindən,
düzlərdən, çəmənlərdən, çobanlıq həyatından, binələrdən,
çadırlardan danışır:
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Adımız-sanımız var,
Hünər dastanımız var.
Çadır kitabxanamız,
Maşın dükanımız var.
– deyə bəyan edir.
Şairin «Quzular dağa çıxdı» poemasını oxuduqca adam özünü
çobanın yanında – dağlarda hiss edir. Bu isə şairin qələminin
qüdrətindən xəbər verir.
Şairin həm məna, məzmun və həcminə görə poemaya
bənzər «Gopçular» əsərində bir çox uşaqlara xas özünüöymə kimi
naqis xüsusiyyətdən söz gedir:
... Tural dedi: – Mən güclüyəm,
Vüsal dedi: – Mən güclüyəm.
Tural dedi: – Lap yekə ayını da
Mən yıxaram,
Götürüb yerə çaxaram.
Vüsal dedi: – Mən ayını aşıraram,
Bir çeçələ barmağımla
Yuvasını uçuraram...
Tural dedi: –Yaxşı, yaxşı,
Çox da belə gop eyləmə,
Quyruqlu yalan söyləmə.
Hünərin var bu saatca
Tez ol, dur gedək meşəyə...
Özlərini öyə-öyə,
Döşlərinə döyə-döyə...
Onlar təpədən aşdılar,
Ağaclığa yanaşdılar.
Ağacların arasından
Qəfil bir qaraltı çıxdı.
– Moo-moo... – deyə-deyə
Boylandı onlara baxdı.
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Onlar qorxudan əsdi,
Geri qaçmağa tələsdi...
Dönüb geriyə baxmadan
Qaçırdı özünü öyən
Bu iki gopçu pəhləvan...
Kəndə yetişdilər daha,
Çatdılar, şükür Allaha...
Dallarınca gələn nədir?
Bəs o qıllı ayı hanı?
Darvazanın qabağına
Gəlib çatdı moo-moo – qara balağ –
Camışlarının balası...
Turalın da, Vüsalın da
Üz-gözündən tər töküldü,
Bir də gopçu pəhləvanlar
Özlərini öymədilər,
Döşlərinə döymədilər.
Şairin bu şeiri tərbiyəvi əhəmiyyəti olmaq baxımından fərqlənir.
Məlumdur ki, uşaq ədəbiyyatının məqsəd və vəzifəsi uşaq
və gənclərin etik və estetik tərbiyəsini düzgün istiqamətləndirmək,
milli və bəşəri ideyaları, insana xas olan vətənpərvərlik, humanizm, dostluq, sədaqət, doğruluq, tələbkarlıq kimi keyfiyyətləri
aşılamaq və s-dən ibarətdir. Çəkinmədən deyə bilərik ki, şair
Hüseyn Kürdoğlunun həyat hadisələrini poetik dillə tərənnüm
edən uşaq şeirləri bu ülvi ideyaların təbliğinə xidmət edir.
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ŞAİRİN ƏBƏDİ MƏHƏBBƏTİ
Dahi Səməd Vurğun «Aygün» poemasında doğru deyibmiş:
«Məhəbbətin nə ilki, nə sonu var». Sən demə, heyranlıqla qələmə
aldığım Hüseynin ilk məhəbbəti şairin əbədi məhəbbətilə
qoşalacaqmış. Onun əsl məhəbbəti IV kursda oxuyanda başlayıb
və «Hüseyn-Fəridə» dastanı yaranıb. Fəridə xanımın şairin «Sənə
könül bağladım» kitabına yazdığı, oxuduqca insanı haldan-hala
salan, kədər və sevinc dolu «Sevgi dastanı» adlı önsözdə
oxuyuruq: «Bizim sevgi dastanımız 1956-cı ildə universitetdə
keçirilən bir poeziya axşamında doğulub. Filologiya fakültəsinin
jurnalistika şöbəsinin 1-ci kursuna qəbul olunan qubalı bir qızın
tələbə dəftərinə yazdığı ilk qələm təcrübələrini qorxa-qorxa, ürəyi
əsə-əsə, qoşmaları universitet tələbələrinin dilindən düşməyən,
IV kursda oxumasına baxmayaraq, artıq ədəbi dairələrdə bir şair
kimi yaxşı tanınan, mərkəzi mətbuatda və almanaxlarda şeirləri
dərc olunan Hüseyn Kürdoğluya rəy demək üçün təqdim etdiyi
gündən başlayıb 47 illik bu dastan. Bir gündən sonra həmin dəftərə rəy əvəzinə «Gözlərin» şeirini yazıb mənə qaytardı Hüseyn.
Beləcə başladı sevgi, arzu, ümid, həsrət dolu günlərimizin nəğmələri. Hüseynin hər gün ürək qapımı döyən odlu-alovlu, gileygüzarlı misraları, mənim şeir adına düzüb-qoşduğum cavablar...
Üç ildən sonra Hüseynin doğulub boya-başa çatdığı, gülündənçiçəyindən, daşından-qayasından ilham aldığı Laçından mənim
ata yurdum Qubaya toy karvanı gəldi. Ömür-gün sevdamız
başladı...»
Hüseyn Kürdoğlunun Fəridə xanıma həsr etdiyi, 1-ci kurs
tələbəsinin qapısını döyən, bir elçiyə dönən ilk şeiri – «Gözlərin»
1956-cı ilin noyabrında yazılıb:
Gəl and içək bir müqəddəs ilqara,
Nur çiləsin bu peymana gözlərin.
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Doğru sözün bəndəsiyəm əzəldən,
Çəksin məni imtahana gözlərin...
Maraqlıdır ki, həmin noyabr ayında gənc şair Fəridə xanıma
daha altı şeir həsr etmişdi: «Tapılmaz», «Söz ayrılığı», «Təcnis»,
«Könlüm», «Bülbülün naləsi gülü yandırar» və «Dadı şirindir».
Bu şeirlərdə və sonralar yazdığı şeirlərin bəzisində şair Fəridə
xanımın gözlərindən söz açır:
Könül deyir bu dünyada sənintək,
Qədir bilən mehribanım tapılmaz.
Xumar gözün od salmasa bağrıma,
Söz mülkündən bir nişanə tapılmaz.
Az müddət ərzində o, Fəridə xanımın şəninə on yeddi şeir
yazdı. Hüseyn Kürdoğlu bu şeirləri yazanda Fəridə xanımla hələ
əhd-peyman bağlaya bilməmişdi. Şairin ömrü boyu Fəridə xanıma
həsr elədiyi şeirləri dörd bölməyə ayırmaq olar: Məhəbbət
şeirləri, qadınlar günü münasibəti ilə Fəridə xanıma həsr
etdiyi şeirlər, hər kitabı çıxanda ilk nüsxəsini Fəridə xanıma
avtoqrafla hədiyyə etdiyi kitablar, hər il ad günü münasibəti
ilə Fəridə xanıma ünvanladığı şeirlər.
Məhəbbət şeirləri. Fəridə xanıma sonsuz məhəbbəti onu
nəğməkar şair etmişdi. Bütün poeziyası dilinin şirinliyi və
axıcılığı ilə seçilən Hüseyn Kürdoğlunun nəğmələri başqa
aləmdir, sanki bəstədilər. Şairin «Məhəbbət yetim qalanda», «Bu
gün elə kövrəyəm ki», «Nazında yalan yeri var», «Bir bəladır
göz mənə», «Niyə məndən qaçırsan», «Qoy dolanım bu
dağların başına», «Xətrimə dəymə», «Ay mənim qarabuğdayım»,
«Dolanırsan başıma sən» və s. şeirlərinə yazılmış nəğmələr
arasında Fəridə xanıma ürəyini təzəcə açdığı, hələ cavab ala
bilmədiyi, intizarlı günlərdə qələmə aldığı «Bəyənmir məni»
və «Könül bağladım» kimi nəğmələr də vardır. Universitetin
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IV kurs tələbəsi Hüseyn Kürdoğlunun yazdığı nəğmələr çox tez
dillər əzbərinə çevrilirdi.
Müğənni və bəstəkar Qulu Əsgərov mahnı bəstələdiyi və
oxuduğu təkrarsız «Bəyənmir məni» və «Könül bağladım»
mahnıları indinin özündə belə toyda, nişanda, tədbirlərdə seviləsevilə oxunur. Nəğməyə dönmüş bu şeirlər məlhəm kimi
adama rahatlıq gətirir.
Fikrimi təsdiq üçün hər iki nəğməni poeziyasevərlərə və
tədqiqatçılara təqdim edirəm.
Bəyənmir məni
Bir leyli gözlünün oduna yandım,
Saralıb-soluram, bəyənmir məni.
Bircə yol qanrılıb yana baxanda
Min ilham alıram, bəyənmir məni.
Mənə əl eyləyib çağırır özü,
Çatılır qaşları, doluxur gözü.
Verdiyi vədəni, dediyi sözü
Yadına salıram, bəyənmir məni.
Fikirli oturur, fikirli durur,
Açılmış telini qatara vurur.
Baxır uzaqlara boynunu burur,
Qeydinə qalıram, bəyənmir məni.
Dinib danışmayır o dilbər sona,
Çəkdiyim cəfalar yetərmi sona,
Ayrısı çor desə, can deyər ona,
Mən qurban oluram, bəyənmir məni.
Noyabr, 1956
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Könül bağladım
Maral gəzər dağ üstə,
Bülbül uçar bağ üstə.
Niyə məndən qaçırsan,
Dağ çəkirsən dağ üstə.
Getmə, getmə, maralım,
Nə ki dərdin var, alım.
Gözünə düz baxmasam,
Gözlərimdən saralım.
Sözün mənə qənd olar,
Rəqibə rişxənd olar.
Bülbül də gül bağında,
Bircə gülə bənd olar.
Sev ki, sevən mərd olar,
Sevməyən namərd olar.
Sevəsən verməyələr,
Onda yaman dərd olar.
Qoşa xalın zil qara,
Kipriyində mil qara.
İnanmasan eşqimə,
And içərəm ilqara.
Sənə könül bağladım,
Çaylar kimi çağladım.
Mən səni bir duyğutək,
Ürəyimdə saxladım.
Sevgilini qınama,
İnanırsan sınama.
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Dolanaram başına
Gəlin olsan anama.
15 oktyabr 1957
Şair Fəridə xanımla evlənəndən sonra da ona nəğmələr
qoşmaqdan yorulmurdu. Bəzən giley-güzar da olurdu. Bu
baxımdan «Xətrimə dəymə» maraq doğurur:
Bir gözələ baxan kimi,
Ha deyirsən korlanmışam.
Yaralayıb sözün məni,
Qubarlanıb qorlanmışam.
Gözəlləri şad görəndə,
Dərdə-qəmə yad görəndə,
Yanaqlarda od görəndə
Şölə çəkib nurlanmışam.
Gəl xətrimə dəymə, gülüm,
Qaşlarını düymə, gülüm.
Qoy açılsın düymə gülüm
Yaz çayıtək gurlanmışam.
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QADINLAR GÜNÜ MÜNASİBƏTİ
İLƏ YAZILAN ŞEİRLƏR
Şair Fəridə xanımla birgə ömür sürdüyü hər il ona 8 martda
şeir həsr edirdi. Şairin kiçik qardaşı, prof. Şirindil Alışanovun
dediyinə görə bu şeirlər ona ən yaxşı hədiyyə olurdu. Fəridə
xanım deyirmiş ki, bu şeirlər əbədi qalacağına görə ən yaxşı
hədiyyələrdir. Təbrik şeirləri bəzən müəyyən münasibətlə
yazıldığından sənətkarlıq cəhətdən zəif olur. Lakin Hüseyn
Kürdoğlunun başqa şeirləri kimi təbrik şeirləri də sənətkarlıq,
məna və axıcılıq, ürəyə yatımlılıq baxımından fərqlənir:
Mübarəkdir bayramın, üç balamın anası,
Qızılgül qönçəsitək qəlbin safdır, təmizdir.
Baxtımızın ulduzu, eşqimizin aynası,
O xəyallı gözlərin bir sahilsiz dənizdir.
Evimizə çıraqsan, alnıaçıq, üzüağ,
İlqarın, etibarın vüqarımın tacıdır.
Boyadan, bər-bəzəkdən hüsnün uzaqdır, uzaq,
Şirin, şəkər sözlərin dərdimin əlacıdır.
Həyat qoymaz ayırsın ömrümüzün yolunu,
Qoşa qartallar kimi bala uçuraq gərək.
Şeirimi yaxana düz şehli bənövşələrtək,
Mübarəkdir bayramın, mübarəkdir, mübarək!
8 mart 1973
Başqa bir təbrik şeirində şair etiraf edir ki, həyat yoldaşına
hədiyyə ona həsr etdiyi həyatı və şeiridir:
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Bu bayram günündə gəl öpüm səni,
Gülüm, nə küs məndən, nə inci məndən.
Könlümü, şeirimi vermişəm sənə,
İstəmə nə gövhər, nə inci məndən.
8 mart 1986
Şairin belə əziz günlərdə yazdığı «İncimə məndən» qoşması
bir daha göstərir ki, hətta qadınlar bayramı münasibəti ilə Fəridə
xanıma ünvanladığı təbrik şeirində belə şair söz üstə əsir, şeiri
ilhamla, məhəbbətlə, təblə yazır:
Bu əziz günlərdə incimə məndən,
İnciklik görəndə yar inciməsin.
Əzəlki sevgiylə naz eylə mənə,
Ceyran gözlərində naz inciməsin.
Haqq ucaltdı bizi haqqın taxtına,
Doğdun günəş kimi şair baxtına.
Çatdıq ömrümüzün ahıl vaxtına,
Gərəkdir ahıllar tez inciməsin.
Gözümün yaşıyla bir ocaq qala,
Əgər günahkaram at bu tonqala.
Gəl qalan günləri döndərək bala,
Könül inciməsin, göz inciməsin,
Kürdoğlu qəlbində söz inciməsin.
8 mart 1997
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AVTOQRAFLA HƏDİYYƏ
OLUNAN KİTABLAR
Fəridə xanımın «Keçən günlərimi qaytaraydılar» məqaləsində
yazdığı kimi, hər bir kitabı çıxanda ilk nüsxəsini şeirlə avtoqraf
yazıb ona bağışlayarmış. İlk kitabı «Səhər nəğmələri»nə yazılan
avtoqraf:
Ey könül bağında ilkin çiçəyim,
Soldura bilərmi boran-qar səni?
Verdim sevgilimə yadigar səni.
Onundur ilhamım, eşqim, ürəyim,
Qoynunda saxlayar nazlı yar səni.
Verdim sevgilimə yadigar səni.
04.02.1964
«Qaya çiçəkləri» kitabına yazılan avtoqraf:
Göyərçin yar, bildirçin yar, sona yar,
Qoyma baxtın şam-çırağı sönə yar.
Qoşa gəzək eşqimizin bağında,
Ömür gəlib yetişincə sona, yar.
31.12.1970
Şairin «şeir avtoqraf»ları yenilik olmaqla bərabər, tədqiqata
cəlb olunmalı nümunələrdir.
Şairin «Çiçək təbəssümü» kitabına avtoqrafla yazdığı
misralar dilinin şirinliyi, rəvanlığı, axıcılığı ilə adamı heyran edir:
Özün dindir bu könlümün tarını,
Dilə gəlsin, sarı simlər oynasın!
Oxu sevgilinin misralarını,
Dodağında təbəssümlər oynasın!
12.11.1975
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Bu avtoqraflarda bəzən ailəsi ilə bağlı müəyyən tarixi məsələlər, giley-güzarlar da açıqlanır. Məsələn, şairin «Dörd telli
durna» kitabı çıxanda Fəridə xanımın 42 yaşı tamam olub.
Avtoqrafın tarixi 17.03.1980-ci il göstərilir. Hüseyn Kürdoğlunun
«Quzular dağa çıxır» kitabının avtoqrafından görünür ki, artıq
nəvələri var və s.
Daşqına, Toğrula əziz nənəsən,
Mənim gözlərimdə bircə dənəsən.
Gah çiçək olursan, gah da gicitkən,
Məni dalayırsan, hərdən yenə sən.
Səninəm qamətim qarmaq olunca,
Küsəyən, ağlayan uşaq olunca.
18.05.1986
Şair «Min bir bayatı» kitabını Fəridə xanıma hədiyyə edəndə avtoqrafı təsniflə yazıb:
Gözüm nuru Fəridə,
Ağlar gözüm kiridə.
Tilsimli sevgisiylə
Xeyir eylər şəri də.
03.12.1992
«Yaralı torpağım, yaralı sevgim» kitabına yazılmış avtoqraf
sanki vəsf-haldır:
Göy olsam günəşimsən, torpaq olsam baharım,
Özüm torpaq olunca dönməz eşqim, ilqarım.
Mənim nazlı Fərişim, mənim şeir sərrafım,
Sənsən, balalarımdır, bir də sözümdür varım.
Qoy gün doğsun üstünə, sənindir bu xəzinə,
Susamış maralımsan, gəl bu çeşmə gözünə.
Şairin mənə həsr elədiyi «Tovuzum mənim, oğuzum mənim»
poeması bütövlükdə bayatı üstündə yazılmışdır. Fəridə xanıma
hədiyyə edilən kitaba avtoqraf da bayatı üstündə yazılmışdır:
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Üz qoydun üzümə sən,
Çıraqsan gözümə sən.
Yandın bir ömür boyu,
Şeirimə-sözümə sən.
31.08.1998
Təqdim edilən misallardan göründüyü kimi, kitabda hansı
janr üstünlük təşkil edibsə, şair avtoqrafı o janrda yazmışdır.
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FƏRİDƏ XANIMIN AD GÜNÜ
MÜNASİBƏTİ İLƏ YAZILMIŞ ŞEİRLƏR
Şairin kiçik qardaşı Şirindil Alışanov deyir ki, bəzən şairin
hədiyyə almağa pulu olmurdu, hədiyyəsi şeir olurdu. Bu,
ənənə halını almışdı. Bu şeirlərin çoxu nəğmə idi:
Həm dərdimsən, həm dərmanım,
Həm gülümsən, həm tikanım.
Həm dağımsan, həm dumanım,
Ay qara qız, ay qara qız.
Sənsiz bağrım qana dönər,
Göz yaşım ümmana dönər.
Qamətim kamana dönər,
Ay qara qız, ay qara qız...
17.03.1973
Şairin həyat yoldaşı, Fəridə xanımın ad günü münasibəti ilə
yazdığı yeddi bənddən ibarət «Eşqimiz» adlı şeir ömür yollarına
işıq tutur.
Tale bizə həyan oldu, hay verdi,
Xoşbəxtəm ki, səni mənə tay verdi.
Bir cüt oğul, bir gözəl qız pay verdi,
Üç övlada çıraqbandır eşqimiz...
17.03.1983
Yuxarıda göstərdiyimiz kimi ad günündə Fəridə xanıma həsr
etdiyi şeirlərin əksəriyyəti nəğmədir:
Sən bir altun üzük olsan,
Onun yaqut qaşı mənəm.
And içdiyin bir sevdanın
Yazı mənəm, qışı mənəm.
17.03.1984
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Şairin Fəridə xanımın ad gününə həsr etdiyi «Yarımışıq biz»
şeirinin hər misrası 11 hecadan ibarətdir. Şeiri hansısa janra aid
etmək çətindir. Şairin şeirlərində bəzən janr axtarmağa ehtiyac
duyulmur:
Əlli dörd yaş mənim, əlli yaş sənin,
Bəzəyin nə qızıl, nə daş-qaş sənin.
Qara saç, qara göz, qara qaş sənin.
Sanma ki, qocalıb qarımışıq bir,
Sevmişik, yanmışıq, yarımışıq biz!
Tərlan uçurtmuşuq qucağımızdan,
Ocaqlar qalanıb ocağımızdan.
Bulaqlar ayrılıb bulağımızdan,
Elə bilməsinlər qurumuşuq biz,
Sevmişik, yanmışıq, yarımışıq biz!
17.03.1988
Maraqlıdır ki, şairin Fəridə xanımın ad günü münasibəti ilə
yazdığı şeirlər şairin ailə ocağının, tərcümeyi-halının tədqiqi
yolunda əvəzsiz materiala çevrilir:
Canım-gözüm əlli səkkiz öz yerində,
And içdiyin məhəbbətin qırx yaşı var.
İki qardaş, bir bacını bizə verən,
Bar gətirmiş səadətin qırx yaşı var.
İşıqlıdan, Şahdağından rişələnən,
Aydan arı bir külfətin qırx yaşı var.
Hər məhəbbət bir məmləkət, bir dünyadır,
Bu gün bizim məmləkətin qırx yaşı var.
Qoy var olsun eşqi halal ocağımız,
Tanrı verən bu qismətin qırx yaşı var!
Qurban qara gözlərinə bu Kürdoğlu,
Gözündəki şeiriyyətin qırx yaşı var.
17.03.1996
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Yaşa dolduqca şairin Fəridə xanımın ad günündə dillənən
məhəbbət dolu sazı başqa kök üstə köklənir: «Səninkiyəm»
şeirindən misralar deyilənlərə dayaq olur:
Gözəlimsən, gözəlimsən, gözəlim!
Səninkiyəm qara yerin olunca...
Səninkiyəm, dərdli könül sazımı,
Qoca fələk alıb daşa çalınca.
16.03.1997
Şairin Fəridə xanımın 60 illiyinə həsr elədiyi doqquz bəndlik «Şam işığında» şeirində şairin könül sazını, sevinc, qəm, qüssə,
kədər, Laçın həsrəti dilləndirir:
Kaş ki, yetəydi başa xeyirlə şər savaşı,
Məskənimiz olaydı yenə çeşmələr başı.
Yenə ayna sularda görünəydik yanaşı,
Yeddi ildir yuxuda o məkanı görmüşük.
Eşqin ülviyyətinə tor qurmasa xəyanət,
Haqdan yanan ocağı tərk eyləməz səadət.
Dünyanın xilaskarı məhəbbətdir, məhəbbət,
Hər gün başımız üstə bu loğmanı görmüşük.
17.03.1998
Şair ömür-gün yoldaşının 60 illik yubileyinə bir neçə fərəh
dolu şeirlər də qoşub. «Sinəmdə ürəksən mənim» gəraylısı bu
qəbildəndir:
Dilimdə diləksən mənim,
Evimə dirəksən mənim.
Daha nə deyim, ay Fəriş,
Sinəmdə ürəksən mənim.
Şair eləcə də ömür-gün yoldaşının altmış illik yubileyi münasibəti ilə oynaq «Altmış yaşa çatan yar» adlı lirik poema yazıb.
Kitabın «Bayatılar» bölümündə ətraflı söz açdığımız poemanın
bir parçasını burada verməyi münasib bildik:
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Altmış yaşa çatan yar,
Hələ də naz satan yar.
Bu bəxtəvər günündə,
Gül-çiçəyə batan yar.
Baxtımla baş-başayam,
Gərək yüz il yaşayam.
Qırx ildir ki, səninlə
Qol-boyunam, qoşayam.
Əzizlənir adımız,
Gül açır muradımız.
Hüdudsuz dünyamızdır,
Üç gözəl övladımız.
Boran oldu, qar oldu,
Axırı bahar oldu.
Laçınlı Kürdoğluya
Qubalı qız yar oldu.
17.03.1998
Şairin Fəridə xanıma həsr etdiyi şeirlər o qədər ibrət götürüləcək müdrik misralardır ki, həqiqətən də, pedaqoqlar, ailə, eveşik məsələləri ilə məşğul olan tədqiqatçılar üçün zəngin material, poeziya nümunələridir:
Peyğəmbər yaşına çatmısan bu gün,
Qoy bundan sonra da ömrün uzansın.
Qarşıda gözləyir səni toy-düyün,
Evində bir gəlin çırağı yansın.
Mən gedər olsam da əyilmə dərdə,
Heç kəs bu dünyayla qalmır baş-başa.
Ad günün mübarək, nənə Fəridə,
Əzəlki ilqarla sən məğrur yaşa,
Şükür ki, hələlik gedirik qoşa...
17.03.2001
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Şair ağır xəstə olsa da, yenə də həyat yoldaşının ad gününə
şeir yazır. Lakin real həyat həqiqətlərini qələmə alır:
Can Fəriş, səksənə, doxsana ucal,
Mənsiz sözlərimin qayğısına qal.
Kövrək nəğmələrim, könül sirdaşım,
Bu gün mübarəkdir altmış dörd yaşın.
17.03.2002
Sevindirici haldır ki, Fəridə xanım onun sözlərinin, poeziyasının qayğısına qaldı. Şairin məhəbbət dolu şeirlərini toplayaraq çox maraqlı «Sevgi dastanı» adlı önsözlə «Sənə könül
bağladım» kitabını çap etdirdi (Bakı, «Sabah» nəşr., 2009, 100
səh.). Haqqında qəm, qüssə, kədər dolu «Keçən günlərimi
qaytaraydılar» adlı məqalə yazdı...
Şair Fəridə xanımın altmış beş yaşı tamam olanda, çox ağır
xəstə olsa da, beş misradan ibarət şeir yazmışdı:
Fəriş, gəlib çatdın altmış beş yaşa,
Əlli ilə yaxın gəlmişik qoşa.
Bu evdə işığın gur yansın sənin,
Mən yetmiş yaşında dönsəm də daşa,
Yaşa, qurban olum, yaşa, sən yaşa.
Bu şeir, ümumiyyətlə, Hüseyn Kürdoğlunun son şeiri oldu.
Şair altmış doqquz yaşında dünyasını dəyişdi. Beləcə «HüseynFəridə» dastanı sona yetdi.
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ŞAİR, ALİM, TƏRCÜMƏÇİ
Hüseyn Kürdoğlu hələ tələbəlik illərindən (1953-1958)
tanınmış şair idi. Müğənni və bəstəkar Qulu Əsgərov onun
«Bəyənmir məni» (Bir leyli gözlünün oduna yandım, Saralıb
soluram, bəyənmir məni) və «Könül bağladım» («Maral gəzər
dağ üstə, Bülbül qonar bağ üstə. Niyə məndən qaçırsan, Dağ
çəkirsən dağ üstə) şeirlərinə musiqi bəstələyir və oxuyur. Hələ
tələbəykən yazdığı «Qoy dolanım bu dağların başına», «Mənim»,
«Kəklik», «Titrədi» və s. şeirləri ədəbiyyatımıza istedadlı bir şairin
gəldiyindən, universiteti qurtararkən (1958) yazdığı «Səməd
Vurğunun ilk yaradıcılıq dövrü» adlı diplom işi isə Hüseyn
Alışanovun elmi potensialından xəbər verirdi. Elə buradaca deyim
ki, onun gələcək elmi fəaliyyəti heç vaxt şairliyini üstələyə
bilmədi. Ədəbi aləmdə məlumdur ki, sevimli şairimiz Bəxtiyar
Vahabzadə ilk Xalq şairimiz Səməd Vurğuna həsr etdiyi «Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı» mövzusunda doktorluq
dissertasiyası yazanda poeziya yaradıcılığı arxa plana keçmişdi.
Şaiyə yayılmışdı ki, şairin ilham pərisi onu tərk edib, şairliyi
sönüb. Şair Hikmət Ziya dostluq şarjı yazdı:
Bəxtiyaram, iki fəxri adım var,
Alim Bəxtiyaram, şair Bəxtiyar.
Qatlayıb dizinin altına qoyar
Alim Bəxtiyarı şair Bəxtiyar.
Hüseyn Alışanovun elmi fəaliyyəti nəinki bir şair kimi onun
ilhamına mənfi təsir etdi, əksinə, onun yalançı pafosdan uzaq
poeziyasında real həyat həqiqətlərini qələmə almasında elmi
tədqiqatlarının təsiri az olmadı.
Uzun illər AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda
Dissertasiya Şurasında həmsədr, müavin və bu gün də həmin şuranın üzvü kimi yazılan namizədlik və doktorluq dissertasiya289
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larının elmi səviyyəsindən hərtərəfli xəbərdar olduğumdan çəkinmədən deyə bilərəm ki, Hüseyn Alışanovun «Səməd
Vurğunun ilk yaradıcılıq dövrü» diplom işi günü bu gün namizədlik dissertasiyası kimi müdafiəyə təqdim edilə bilərdi.
Bu böyük həcmli elmi tədqiqat işi giriş, üç fəsil və kitabiyyatdan ibarətdir. Əsərin əvvəlində araşdırıcının elmi rəhbəri,
Bəxtiyar Vahabzadənin rəyi verilmişdir. Bəxtiyar müəllim diplomçunun elmi səriştəsindən, təfəkküründən, özü şair olduğundan
Səməd Vurğun poeziyasının ruhunu, onun ilham mənbələrini
doğru-düzgün müəyyən edə bilməsindən səxavətlə danışır.
Diplom işinin ən yaxşı fəslinin «Təbiət və sevgi duyğuları»
olduğunu xüsusi vurğulayır. Müəllifin Səməd Vurğunun ilk yaradıcılıq dövrü haqqında yazan tədqiqatçılarla, görkəmli ədəbiyyatşünas alimlərlə, hətta elmi rəhbəri ilə mübahisəyə girişdiyindən, öz fikirlərini faktlarla sübuta çalışdığından söz açır.
Qeyd edir ki, diplomçunun bəzi fikirləri ilə razılaşmaq da, razılaşmamaq da olar. Lakin müəllifin orijinal və müstəqil fikir
yürütmək bacarığını nəzərə alaraq, onun dediklərinə toxunmaq
istəməyib. Bəxtiyar müəllim tədqiqatçının əsərdə yürütdüyü fikirlərin hamısının özünə məxsus olduğunu nəzərə alaraq, diplom
işini «Əla» qiymətlə müdafiəyə təklif edib.
Tədqiqatçı gənc olduğundan, tənqidçi səriştəsi olmadığından
Məmməd Arif və Mir Cəlal müəllimi sərt tənqid etdiyinə görə
(s. 24-26) müzakirə vaxtı diplom işi mübahisəyə səbəb olmuşdu.
Hüseynin azad təyinat almasına, Bakıda qalmasına kömək edən
Mir Cəlal müəllim yumorla deyir: «Hüseyn məni tənqid də edib,
tərif də. Əla qiymətini yazın getsin». Hüseyn, həqiqətən də, Mir
Cəlal müəllimin Səməd Vurğunla bağlı yüksək fikrini diplom
işində vermişdi: «Səməd Vurğun əlinə qələm alandan şair yaranmışdır».
Əsərin girişində tədqiqatçı yazır ki, S.Vurğun poeziyası
zəmanəmizin poeziyasıdır. O, şairin «Azərbaycan» şeirindən
aşağıdakı bəndi:
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Bəzən səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə,
Boğar aylar, illər məni
Qınamasın ellər məni.
– misal gətirərək yazır: «Dahiyanə bir sadəliklə deyilmiş bu
misralar ölməz bir sənətkarın vətən sevgisidir... Öz şeirinin forma
və məzmunu, ideya və qayəsi ilə hal-hazırda Səməd Vurğun qədər
xalqımızın ürəyinə yol tapan ikinci bir şairimiz yoxdur».
Girişdə araşdırıcı, ümumiyyətlə, Səməd Vurğun yaradıcılığından, xalq yaradıcılığının, klassik ədəbiyyatın onun yaradıcılığına
müsbət təsirindən bəhs edir. «Zəncinin arzuları», «Muğan», «Zamanın bayraqdarı», «Aygün» poemalarını təhlil edir. Şairin «Vaqif», «Fərhad və Şirin», «Xanlar» dramlarından söz açır. Hüseyn
Alışanov Səməd Vurğun poeziyasına nəzər salarkən onun
mürəkkəb inkişaf yollarında yetişdiyini göstərir. Doğru olaraq
qeyd edir ki, onun ilk yaradıcılıq dövrü öz mürəkkəb və ziddiyyətli tərəfləri ilə sonrakı yaradıcılıq dövrlərinə nisbətən daha çox
tədqiqat incəliyi tələb edir. Məhz buna görə də bu mövzunu
seçmişdir.
Əsərin I fəsli «Səməd Vurğun şeirinin ilham mənbələri»
adlanır.
İlk mətbu şeirləri 1924-cü ilə təsadüf edilən Səməd Vurğunun
ilk ilham mənbəyi aşıq poeziyası və xalq ədəbiyyatıdır. Səməd
Vurğun ömrünün sonuna qədər aşıq poeziyasından ilhamlanmış,
aşıq sənəti və sazın sehrindən ayrı düşməmişdir. Təsadüfi deyildir ki, şair yaradıcılığa qoşma ilə başlamışdır.
Başına döndüyüm əziz Şikəstə,
Dinlə məni halı yaman olmuşam.
– misraları ilə başlayan bu qoşma şairin ilk mətbu şeiridir.
Şeir 1924-cü ildə yazılıb. Tədqiqatçı haqlı olaraq göstərir ki, bu
qoşmada həm aşıq şeirinin, həm Vaqif yaradıcılığının, həm də
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klassik ədəbiyyatın nəfəsi var. «Dağlar», «Başına döndüyüm»
də eləcə.
Araşdırıcıya görə xalq ədəbiyyatından, eləcə də aşıq poeziyasından sonra Səməd Vurğun şeirinin ikinci ilham mənbəyi Vaqif
poeziyasıdır.
Şair Füzuli və Sabirin şeirlərindən və romantik türk şairlərinin
əsərlərindən də faydalanmışdır. Hətta sonralar S.Vurğun «20 bahar» adlı şeirində Füzulinin qəzəlini gəraylı şəklinə salaraq öz
şeirinin vəzninə uyğunlaşdırmışdır:
Möhnət çəmənindən gül dərə-dərə
Ucaldı şairin ahı göylərə:
«Şəbi-hicran yanar canım,
Tökər qan çeşmi-giryanım,
Oyadar xalqı əfqanım,
Qara bəxtim oyanmazmı?»
Füzuli yurdunun qəm səsidir bu,
Pərişan bir elin naləsidir bu.
Səməd Vurğun Füzulinin S.Ə.Şirvaninin, A.Səhhətin,
M.Hadinin, H.Cavidin, C.Cabbarlının və b. romantik Azərbaycan
şairlərinin əsərlərindən təsirlənmişdi. O, H.Cavidə «Günlər ötüşsün» adlı bir qoşma da yazmışdı. Lakin tədqiqatçını göstərdiyi
kimi, Vurğunda romantik şair təbiətinin yaranması yalnız klassik şairlərin romantik əsərlərinin təsirinin nəticəsi deyildir. Şairin
ilk məhəbbəti baş tutmadığından onun ürəyində küskünlük, bədbinlik, tənhalıq və s. kimi hallar yaranmışdı. Nakam bir məhəbbətin acı xatirələri gənc şairin qəlbini kaman kimi titrədib ağlatmışdı. Bu, şairin yaradıcılığında dərin iz buraxır və yaradıcılığının
müəyyən dövrünü əhatə edir.
Tədqiqatın II fəsli «Təbiət və sevgi duyğuları» adlanır. Hüseyn
Alışanov bu fəsildə təbiət təsvirlərinə yer versə də, əsasən, onun
nakam məhəbbətindən söz açır. Səməd Vurğunun «Onu görürkən», «Səni», «Çəkil», «Acı gülüşlər», «Sən satmadınmı?» və s.
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şeirlərini təhlil edir, onların şairin ilk yaradıcılıq dövrünün ayrılmaz hissəsinə çevrildiyini xüsusi qeyd edir.
Mən sənə yar desəm dilim qurusun,
Yarı, məhəbbəti sən satmadınmı.
– misraları üzərində dayanır.
Araşdırıcı xüsusi vurğulayır ki, şairin təbiət təsvirinə həsr
olunan şeirlərinin canlı alınmasında onun Qazax müəllimlər
seminariyasını bitirdikdən sonra (1918-1924) Qazax, Quba və
Gəncədə müəllimlik etməsi, ayrı-ayrı bölgələrdə Azərbaycan
təbiətinin əlvanlığını görərək duyması olmuşdur. Bununla belə
Hüseyn Alışanov şairin ilk dövr yaradıcılığını təhlil süzgəcindən
keçirərək o qənaətə gəlmişdir ki, küskünlük, uğursuz məhəbbət,
təbiətə aludəçilik Səməd Vurğunun ilk gənclik şeirlərinin əsas
motivləridir. Həmin şeirlər şairin ölümündən sonra, 1957-ci ildə
«Çiçək» kitabında dərc olunmuşdur.
Əsərin II fəslində tədqiqatçı, şairin ictimai-siyasi motivli
şeirlərini araşdırır. Gənc tədqiqatçı qeyd edir ki, şairin ilk yaradıcılıq dövrünü onun yaradıcılıq məramnaməsi olan «Şairin andı»
şeiri ilə yekunlaşdırmaq olar. Təsadüfi deyildir ki, S.Vurğunun
ilk kitabı bu şeirin adını daşıyır.
Diplom işinin III fəsli «Sənətkarlıq xüsusiyyətləri» adlanır.
Araşdırıcının qəti qənaəti belədir ki, Səməd Vurğun ilhamsız
bircə söz də yazmamışdır. Fikrini isbat üçün Mir Cəlal müəllimin
şairə həsr etdiyi məqaləsinə istinad edir: «Səməd Vurğun kağız
korlamamışdır. O, əlinə qələm aldığı gündən şair yaranmışdır».
Hüseyn Alışanov şairin şeirlərini təhlil edərək maraqlı nəticəyə
gəlir: Səməd Vurğun şeirinin ən başlıca bədii məziyyətlərindən
biri onun təbiiliyidir. Sənətdə təbiilik istedadın həqiqiliyinə və
böyüklüyünə dəlalət edir. «Səməd Vurğun şeirlərində poeziya
tariximizdə indiyədək görünməmiş bir sadəlik vardır. Şairin bir
beytinə nəzər salaq:
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Gözümdə canlanır nələr, ay nələr,
İçimdə kimsəsiz bir quzu mələr.
Bu ikicə misra sənət eşqinin fırtınalı, qasırğalı dəryasından
tapılmış qiymətsiz incidir» – deyə fikrini tamamlayır.
Hüseyn Alışanovun göstərdiyi kimi, Səməd Vurğun ilk şeirlərini həm heca, həm də əruz vəznində yazmışdır. Tədqiqatçı
şairin bu vəznlərdə şeir yazmağının haradan qaynaqlanmağı
barədə də söz açır. Göstərir ki, Səməd Vurğunun ilk dövr yaradıcılığında Aşıq poeziyasının və Vaqifin qoşmaları dərin iz
buraxmışdır. Lakin S.Vurğunun qoşmaları orijinaldır. Bununla
belə şair heca vəzninin xüsusiyyətlərinə bələd olduqca, hiss edir
ki, təkcə qoşma formasının çərçivəsində qalmaq onu məhdudlaşdırır.
Araşdırıcı əruz vəznində yazan şairi Füzulinin, Sabirin, Cavidin xələfi hesab edir. Şairin əruz vəznində yazılmış şeirlərinin
yüksək romantik pafosda yazıldığını qeyd edir və göstərir ki,
klassik şairlərin şeirlərindən fərqli olaraq Səməd Vurğunun
əsərlərində ərəb-fars tərkibləri və ifadələri olduqca azdır.
Tədqiqatçı Səməd Vurğunun sərbəst şeirlərindən danışarkən
şairin «Hərəkət», «Şairin andı», «Raport» və s. şeirlərini təhlilə
cəlb edir.
Hüseyn Alışanov şairin ilk yaradıcılıq dövrünü tədqiq edərək qəti qənaətə gəlmişdir ki, Səməd Vurğunun sənətkar xoşbəxtliyi əsərlərinin son dərəcə orijinal olmasındadır.
Hüseyn Kürdoğlu Səməd Vurğunun zəif hesab etdiyi şeirlərindən də söz açır. Şairin «Müəllim» şeirini tənqid edir. Bizə
belə gəlir ki, o, tənqidində haqsızlığa yol verir. Aşağıdakı gözəl
misralar tərifəlayiqdir, tənqidə yox:
Almanlar bu sözü etmişlər təkrar –
Mənimdir gələcək, müəllimim var...
Lakin Hüseyn Alışanovun – «şairin ilk şeirlərində bədii
cəhətdən mükəmməl olmayan parçalar, kələ-kötür, qırıq-sökük
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beytlər və misralar da az deyildir» – fikrinə etiraz etmək haqsızlıq olardı.
Tədqiqatçı maraqlı bir müqayisə aparır. Göstərir ki, hər bir
uşaq təzə dil açanda aydın və rəvan danışa bilmir, kəkələyir,
sözləri təhrif olunmuş şəkildə deyir. Lakin uşağın danışığı o qədər
məsum və şirin olur ki, böyüklər onun körpə dilinin tələffüzündən,
hər sözündən zövq alırlar. Səməd Vurğunun ilhamının ilk şeir
dilini təzə dil açan uşağın dilinə bənzədə bilərik. Bu şeirlərin
cilalanmamış, hamarlanmamış parçalarını oxuyanda da onlar bizə
çox şirin və təbii görünür və biz inanırıq ki, onların müəllifi
gələcəyin böyük sənətkarı olacaq.
Bu, həqiqətən də, belə oldu. Səməd Vurğunun poetik dili ədəbi
dilimizin inkişafında yeni və böyük bir mərhələdir. Atalar sözləri,
zərb-məsəllər, idiomlar şairin ilk şeirlərində də olduqca təbiidir.
Səməd Vurğunun yaradıcılığı hələ ilk dövrdən bütün bədii
xüsusiyyətləri ilə ədəbi dil daşıyıcısına çevrilir.
Hüseyn Alışanovun namizədlik dissertasiyası səviyyəsində
olan «Səməd Vurğunun ilk yaradıcılıq dövrü» diplom işi onun
böyük elmi potensialından xəbər verirdi. Odur ki, o, Azərbaycan
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirəndə təyinatla
Dövlət Radio və Televiziya Komitəsinə göndərilsə də, yaxşı maaşı
olsa da, oçerk və şeirlərinə görə böyük qonorar alsa da, elm
sahəsini üstün tutdu.
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ELMİ AXTARIŞ YOLLARINDA
Elmə həvəs onu 1960-cı ildə Azərbaycan EA-nın Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutuna gətirir. Əvvəlcə elmi işçi vəzifəsini tutdu.
Sonralar «İran ədəbiyyatı» şöbəsində böyük elmi işçi kimi çalışdı
və uzun müddət (1960-1993) bu şöbənin əməkdaşı olmuşdur.
Şöbədə əslən İraqdan olan Əli Gəlavej və Rəhim Qazi də çalışırdı.
Onlar 1945-ci ildə Milli Kürdüstan hökuməti tərəfindən Bakıya
hərbi təhsil almağa göndərilmiş, milli hökumətin məğlubiyyətindən
sonra vətənə qayıda bilməmiş, burada ailə qurub yaşamağa başlamışdılar. Hər ikisi elmlər namizədi idi. Həmin şöbədə çalışan
Zümrüd Şəfiyevanın yazdığına görə Əli Gəlavej ona və Hüseyn
Kürdoğluna təmənnasız kürd dili öyrətməyi təklif edir. Məmnuniyyətlə razılıq verirlər. Əli Gəlavej onlara özünün tərtib etdiyi «Kürd
dilinin qrammatikası»ndan dərs deyir. Tezliklə Hüseyn Kürdoğlu
kürdcə danışmağa başlayır. Onun kürd dilini tez mənimsəməsinin
səbəbi vardı. O, ADU-da oxuyarkən onlara xarici dil kimi fars dilini
keçirlərmiş. Maraqlıdır ki, hər iki dil Hind-Avropa dilləri ailəsinin
İran qrupuna daxildir. (Buraya fars, əfqan, tacik, talış, osetin və
kürd dilləri daxildir). Tələbəlik illərindən fars dilini mənimsəyən
Hüseyn Alışanova qohum kürd dilini öyrənmək o qədər də çətin
olmadı. O, nəinki təkcə kürd dilini öyrənməklə kifayətləndi, eləcə
də kürd şairi Abdulla Qoranın bir sıra şeirlərini tərcümə edərək
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində çap etdirdi.
Kürd dilini öyrənməsi Hüseyn Kürdoğlunun gələcək ədəbielmi fəaliyyətində müstəsna rol oynadı. Onun həm də tərcüməçi
kimi yetişməsinə təkan verdi. O, kürd ədib və şairlərindən Ə.Həjar, A.Qoran, R.Qazı, Ə.Aqri və başqalarının bir sıra əsərlərini
Azərbaycan dilinə çevirmişdir.
Ə.Həjarın «Kürd nəğmələri» kitabındakı Azərbaycan dilinə
tərcümələrin əksəriyyəti Hüseyn Kürdoğluya məxsusdur. O, eləcə
də Rəhim Qazinin «Peşmərqə» («Fədai») povestini tərcümə edərək çap etdirmişdir («Azərnəşr», 1969).
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Hüseyn Kürdoğlu, həm də Məhdumqulu, S.Stalski, Sayat Nova və başqalarından da tərcümələr etmiş və uğur qazanmışdır.
Hüseyn Kürdoğlu fars dilindən də tərcümələr etmişdir. Xüsusi
vurğulamağa dəyər ki, Şəhriyarın farsca qəzəllərinin əksəriyyətini
Azərbaycan dilinə o çevirmiş, əsl şair olduğundan şairin ruhunu qoruya bilmiş və uğur qazanmışdır.
Kürdşünas alim Rəhim Qazinin rəhbərliyi ilə «Müasir kürd
şairi Abdulla Qoranın poeziyası» adlı dissertasiya işi götürmüşdü.
Tədqiqat apararkən böyük çətinliklərlə üzləşmişdi. Məsələ
burasındadır ki, Qoran irsinin çapına İraqda icazə vermirdilər.
Şairin qiymətli məqalə, şeir və poemaları yalnız ayrı-ayrı
qəzet və jurnallarda çap olunmuşdu.
Onları toplayıb tədqiqata cəlb etmək müşkül məsələ idi.
Tədqiqatçı şairin özü ilə məktublaşır və Bakıda təhsil alan kürd
aspirantlarının vasitəsi ilə materiallar əldə edirdi. Dissertasiyanı
yazarkən o, Abdulla Qoranın Azərbaycanla, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə əlaqəsini üzə çıxarmışdı. Məlum olmuşdu ki, A.Qoran
1959-cu ildə Bakıda olub. «Xəzər dəryasının sahil qızı» şeirini
Bakıya həsr edib. Bu şeirdə və eləcə də «Lenin yolu» (1959)
şeirində Bakının cah-calalından, Azərbaycanın tərəqqisindən söz
açaraq, heyranlığını gizlətməmişdir.
Araşdırıcı Qoran yaradıcılığına bütün zamanların ölməz şairi
M.Ə.Sabirin təsirini də üzə çıxarmışdır. Dissertasiyadan öyrənirik ki, Abdulla Qoran doğma Hələbcə kəndində altı il türkcə
təhsil aldıqdan sonra Kərkükdə «Mədrəseyi-ümumi»də ərəb və
türk dillərini mükəmməl öyrənib. Sonralar ərəb və türk dillərindən dərs deyirmiş. Siyasi baxışlarına görə Nuri Səidin hakimiyyəti
dövründə Kərkükdə zindana atılan Qoran M.Ə.Sabirin «Hophopnamə»sini əldə edib oxumuş və «Zindan dəftəri» şeirlər
toplusunu Sabirin təsiri altında yazmışdır.
Yeri gəlmişkən M.Ə.Sabirin «Hophopnamə»si Kərkük ellərində
çox məşhurdur. Ərəb qrafikasında çap edilmiş «Hophopnamə»ni
xalq ruhunda şeirlər yazan Mustafa Gök Qayanın kitab mağazasında şəxsən görmüşəm. Kitabı satmırdı. Arzu edənlər gəlib
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mağazada oxuya bilirdilər. Bilmirəm, bəlkə, bu, çox yaşlı olan
Mustafa Gök Qayanın «Hophopnamə»yə olan məhəbbətindən
irəli gəlirdi. Bəlkə də, bu, alverin incə bir üsulu idi. Mağazada
oturub «Hophopnamə»ni oxuyanlara təmənnasız çay, kofe, su
verilirdi. Mağazanı tərk edənlər qələmdən, dəftərdən, kitabdan
bir nəsnə alırdılar. Bunu da müşahidə etmişdim. Bu öz yerində.
Mətləbin üstünə qayıdaraq deməliyəm ki, A.Qoranın «Hophopnamə»ni Kərkükdə əldə edib oxuması təəccüblü deyildi...
Hüseyn Alışanov giriş və üç fəsildən ibarət «Müasir kürd şairi
Abdulla Qoranın poeziyası» adlı dissertasiya işini 1966-cı ildə
uğurla müdafiə edərək filologiya üzrə elmlər namizədi adına layiq
görüldü.
Əsərin giriş hissəsini kürd ədəbiyyatına bir baxış adlandırmaq
olar. Dissertasiyanın I fəslində Abdulla Qoranın həyatı və ədəbi
mühiti tədqiqat süzgəcindən keçirilir. Tədqiqatçı şairin həyatından
bəhs edərkən şairin yazdığı «Şərhi-halı» əsas götürmüşdür.
Tədqiqatın II fəsli «Qoran şeirində realizmin inkişafı. Məhəbbət lirikası. Siyasi lirika» adlanır. Bu fəsildə dissertant Qoran
yaradıcılığında realizmin inkişafını elmi ardıcıllıqla izləmişdir.
Dissertasiyanın çox maraqlı III fəslində Qoran poeziyasında
sənətkarlıq xüsusiyyətləri, Qoran şeirində janr və şəkillər,
vəznlər, Qoran şeirinin dili, forma və üslub yenilikləri tədqiqata
cəlb edilir, Qoran poeziyasının məzmun və formaca novatorluğu ön plana çəkilir. Tədqiqatçının yeri gəldikcə Qoranın elminəzəri məqalələrinə müraciət etməsi əsərin dəyərini daha da artırır.
Hüseyn Alışanovun dissertasiyası Qoran poeziyasına həsr
olunmuş ilk elmi-tədqiqat işi olduğundan böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Fəxarət hissi ilə demək istəyirəm ki, Hüseyn Kürdoğlunun
yaradıcılığını izlədikcə onun bir şair kimi, tərcüməçi kimi, ədəbiyyatşünas və folklorşünas kimi nə qədər təvazökar olduğunun
şahidi oldum. Hər şey ədəb-ərkan daxilində! Bir məsələni də
dərindən dərk etdim. Poeziyadan tədqiqat aparmaq üçün gərək şair
doğulasan. Bu halda araşdırıcının mühakimə və mülahizələri,
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gəldiyi nəticələr, mühüm elmi-nəzəri fikirlər daha tutarlı, daha
qiymətli olur. Bu baxımdan uzun illər Hüseyn Kürdoğlu ilə bir
sahədə çiyin-çiyinə çalışan, onun yaradıcılığını dərindən bilən, filologiya elmləri namizədi Zümrüd Şəfiyevanın qənaətləri hədəfə
düz dəyir: «XX əsr kürd ədəbiyyatında dönüş yaratmış, ardınca
böyük bir nəsli aparmağa qadir olan ustad Qoran haqqında əsər
yazmaq həm şərəfli, həm də çətin və məsuliyyətli işdir. Qorandan yazmaq üçün onun yaradıcılığını bütün incəliklərinə qədər
duymaq, kürd şeirinə gətirdiyi məzmun, forma və üslub yeniliklərini araşdırmaq lazımdır. Qoran sözünün cazibəsini, sirrini, füsunkarlığını dərk etmək üçün gərək həm yüksək elmi-nəzəri biliyin,
həm də həssas, kövrək şair qəlbin olsun. Burada quru tədqiqatçılardan başqa poetik zövqə malik olmaq da şərtdir. Məhz bu mənada
Hüseyn Alışanovun əsəri kürd ədəbiyyatı, o cümlədən Qoran haqqında az-çox yazılanlar arasında xüsusi mövqeyə malikdir».
Tədqiqatçının «Müasir kürd şairi Abdulla Qoranın poeziyası»
əsəri o dövrdə Moskva, Leninqrad, Daşkənd, Aşqabad və Bakıda kürd ədəbiyyatına həsr olunan əsərlər arasında elmi mükəmməlliyinə görə fərqlənirdi. Əsəri Rəhim Qazi, Əli Gəlavej, Asiya
Xalqları İnstitutunun Leninqrad filialında kürd kabinetinin müdiri,
filologiya elmləri namizədi K.Kurdoyev, dosent M.Mübariz,
dissertasiya işinin rəsmi opponentləri filologiya elmləri doktoru
Kamran Məmmədov və Leninqrad Akademiyasının elmi işçisi,
filologiya elmləri namizədi Kərim Əyyubi yüksək qiymətləndiriblər.
Heç şübhəsiz buna görədir ki, alimin dissertasiya işi Bakıda
eyni adla çap olundu («Elm», 1969, 135 səh.). Şair və ədəbiyyatşünas alimin tədqiqatı İraqda böyük maraqla qarşılandı.
1974-cü ildə monoqrafiya Bağdadda kürdcə çıxan «Ət-taxi»
(«Qardaşlıq») qəzetində hissə-hissə dərc edildi.
1975-ci ildə isə İraq İnformasiya Nazirliyinin Mədəniyyət
departamentinin «Kürd şöbəsi» tərəfindən Bağdadda «Əl
Cahiz» nəşriyyatında ərəbcə nəşr edildi. 195 səhifəni əhatə edən
kitabın üz qabığında yazılıb: «Müasir kürd şairi Abdulla
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Qoran» Müəllif Hüseyn Alışanov – Kürdoğlu. Azərbaycan dilindən tərcümə edən: Şükür Mustafa.
Monoqrafiyanı ərəb dilinə tərcümə edən yazıçı və ədəbiyyatşünas alim Şükür Mustafa əsərə yazdığı önsözdə xüsusi vurğulayıb: «Böyük kürd şairi Abdulla Qoran haqqında yazılmış bu
dəyərli kitabı əldə etdiyimə görə çox sevindim. Xalqlar dostluğunun carçısı, beynəlmiləlçi nəğməkar, azadlıq fədaisi Qoranın bütün yaradıcılıq xüsusiyyətləri Azərbaycan alimi tərəfindən
diqqətlə öyrənilmiş və çox gözəl şərh edilmişdir.
Bu nadir ədəbi uğura mənim tərəfimdən müqəddimə yazmaq
hər hansı başqa araşdırmalara önsöz yazmaq kimi deyil. Nə Qoranın istedadı qarşısında mən bu işə girişməyə imkan tapardım, nə
də Alışanovun fəziləti bu iddiada olmağıma yol verərdi. Bütün
bunlarla yanaşı, göstərməyə bilmərəm ki, hörmətli müəllifin
təhlilləri və nəticələri haqqında məndə müəyyən fikirlər yarandı.
Xüsusilə o şəxslər üçün ki, onlar Qoran haqqında həqiqətləri məndən yaxşı bilirlər. O Qoran ki, azad bir şairdir, əqidəsində möhkəmdir, yaxud romantik şairdir, ya da yarı romantik, yarı klassik,
yaxud romantik-realist, yaxud sosialist realizm yolunu tutan, habelə
bu kimi başqa təşbehlərlə və təyinlərlə adlandırılan bir şairdir.
Təbiət, sevgi, gözəllik şairi Qoranla siyasət, cəmiyyət və fəsəfə şairi arasında müqayisədən çox yazılıb. Mən buraya heç bir
əlavə etməmişəm. Mən qürur hissi keçirirəm ki, bu araşdırma
işini ərəb dilinə tərcümə etdim. Ümid edirəm ki, bu kimi tədqiqatlar kürd və ərəb kitabxanalarının bu tipli araşdırmalara olan
ehtiyacını aradan qaldırıb, onları daha da zənginləşdirəcək».
Hüseyn Kürdoğlu ilə bir şöbədə işləyən Zümrüd Şəfiyeva
onun xüsusi istedad və təfəkkür sahibi olduğunu dərk etmiş və
yazmışdır: «Hüseyn Kürdoğlu böyük elmi potensiala malik idi.
Ardıcıl məşğul olsaydı, elmi fəth edə bilərdi».
Zümrüd xanıma haqq qazandırmaqla bərabər, onu da
deməliyəm ki, şairliyi və tərcüməçiliyi Hüseyn Kürdoğlunun
vaxtını daha çox alsa da, elmi fəaliyyətini də davam etdirmişdir.
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FOLKLORŞÜNASLIQ FƏALİYYƏTİ
Folklor onun əbədi-ədəbi yol yoldaşı olub. Şifahi xalq ədəbiyyatı, aşıq poeziyası və musiqisini dərindən bildiyinə görə
AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu ikicildlik «Cənubi
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. XIX-XX əsrlər» əsərini yazarkən,
onun çox böyük «XIX əsrdə Cənubi Azərbaycanda folklor» fəslini
ona etibar etmişdi. Bu, həqiqətən də, çox böyük etimad idi.
Cənubi Azərbaycanla əlaqələrin, demək olar ki, yox dərəcəsində
olduğu, material qıtlığı bu işə girişmək üçün alimdən böyük hünər
tələb edirdi. Xoşbəxtlikdən biliyi və folklora sonsuz məhəbbəti
sayəsində o, bu şərəfli və məsuliyyətli işin öhdəsindən üzağlığı
ilə gəlib. Təsadüfi deyil ki, «Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.
XIX-XX əsrlər» əsərinin 1-ci cildi Hüseyn Kürdoğlunun böyük
həcmli tədqiqatı ilə başlayır (bax: Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi. XIX-XX əsrlər. I cild, s.9-54).
İkicildlik «Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. XIX-XX
əsrlər» əsəri 1988-ci ildə hazır olduğundan, sonralar bizdə və
İranda təzə tədqiqatlar ortaya çıxsa da, bu ədəbiyyat tarixi
kitabında öz əksini tapmayıb. Hüseyn Kürdoğlunun tədqiqatında
bu səbəbdən material qıtlığının hiss olunması anlaşılandır. Alimin
araşdırması dastanlar və bayatılar olmaqla iki bölümü əhatə edir:
1. Dastanlar
Hüseyn Kürdoğlu dastanları Azərbaycan folklorunun şah əsəri
hesab edir. Araşdırıcı haqlı olaraq qeyd edir ki, əsrlərin min bir
sınağından keçib gələn, xalqımızın qəlbini və zəkasını bütün parlaqlığı və əzəməti ilə əks etdirən dastanlarımız milli-bədii təfəkkürün canlı abidələri kimi indi də öz möhtəşəmliyini qoruyub
saxlamaqdadır. Tədqiqatçı «Koroğlu», «Əsli və Kərəm», «Qurbani», «Abbas və Gülgəz», «Aşıq Valeh», «Qəndab», «Xəstə
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Qasım», «Qaçaq Nəbi» və s. məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanlarımızdan söz açır, onları epizm və lirizmin üzvi vəhdəti baxımından folklor xəzinəmizin parlaq inciləri kimi dəyərləndirir.
Lakin dastanlarımızın toplanması, nəşri və tədqiqi Cənubi
Azərbaycanda qeyri-mümkün olmuşdur. Odur ki, vahid folklor
elmi konsepsiyası yaratmaq mümkün olmamışdır. Bununla belə,
tədqiqatçı dastanlarımızın Güney və Quzey variantlarını müqayisə və təhlil edə bilmişdir. Təəssüflə deməliyəm ki, «Abbas və
Gülgəz»in beşiyi Cənub aşıq məktəbləri, xüsusən də Tufarqan
və Qaradağ aşıq ocaqları olduğu halda, burada dastanın yalnız
bir variantına təsadüf edilmişdir. Halbuki Şimali Azərbaycanda
«Abbas və Gülgəz»in Qazax, Borçalı, Göyçə, Qarabağ variantları
vardır.
Hüseyn Kürdoğlu qəhrəmanlıq dastanı «Səttarxan»ı tarixilik
baxımından təhlil edir. O, eləcə də «Qaçaq Nəbi» dastanının Cənub və Şimal variantlarını tutuşdurur. «Qurbani» dastanından
söz açır. Ən çox «Abbas və Gülgəz» və «Xəstə Qasım» dastanları üzərində dayanır. «Xəstə Qasım» dastanında yer alan, indi
unudulmağa üz tutan «bağlama-deyişmələr»dən bəhs edir.
Xəstə Qasımla Ləzgi Əhməd arasında yer alan «bağlama-deyişmələr»dən nümunələr verir. Lakin əvvəlcə aşıq sənətini dərindən
bilməyən oxuculara gərəkli olacağını nəzərə alaraq aşıq yaradıcılığının bu maraqlı janrı haqqında qısaca məlumat verməyi
münasib bilirik.
Keçmişdə bağlama deyişmələr ustad aşıqlar arasında geniş
yayılmışdı. Bu tip deyişmələrdə son məqsəd aşıqların bir-birini
bağlayaraq sazını əlindən almaq olduğuna görə, onları «Bağlamadeyişmə» adlandırırlar. Bağlama-deyişmələr keçmişdə aşıq
sənətinin inkişafına böyük təkan vermişdir. Deyişmələr aşıqların
istedadını, biliyini, bədahətən şeir demə qabiliyyətini, kimin nəyə
qadir olduğunu nümayiş etdirmək, ad-san qazanmaq baxımından
əhəmiyyətli olmuş, aşıqların öz üzərində daim işləmələrinə gətirib
çıxarmışdır. Deyişmə zamanı aşıq şeir şəkillərinin əksəriyyətin302
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dən, xüsusən də hərbə-zorba, bağlama, qıfılbənd, ustadnamə, təcnis və onun növlərindən istifadə edildiyindən ustadlıq iddiasında
olan aşıq bütün aşıq şeir şəkillərindən və aşıq havalarından xəbərdar olmalı idi. Ölüm-dirim mübarizəsinə çevrilən bağlama
deyişmələr prof. V.Vəliyevin göstərdiyi kimi, dörd mərhələdən
ibarətdir: dəvət, dəvət alan aşığın cavabı, hərbə-zorba və qıfılbənd. Deyişmənin qıfılbənd mərhələsində aşıqlar üzbəüz
görüşür və deyişirlər. Məclisdə saz-söz biliciləri, ağsaqqallar
hakimlik edirlər.
Çox təəssüflər olsun ki, klassik aşıq sənətində vaxtilə özünə möhkəm yer tutan deyişib bir-birini bağlamaq ənənəsi zəmanəmizdə aradan çıxmışdır (bax: Mikayıl Azaflı. Qoca Azaflıyam.
Bakı, «Nurlan», 2007; 2015, s.575-584).
Bir çox aşıqlar ustadlığını nümayiş etdirmək üçün bu
vasitədən istifadə etmişlər.
Ləzgi Əhmədlə Xəstə Qasımın hərbə-zorbası çox maraqlıdır:
Ləzgi Əhməd:
Sənin adın Dədə Qasım,
Yandıracam oda Qasım.
Ləzgi Əhmədin əlindən
Gedəcəksən dada Qasım.
Xəstə Qasım:
Əhməd, belini dağa ver,
Gəl hirsinə qadağa ver.
Qurtarsan Xəstə Qasımdan,
Bir ye, beş sadağa ver.
Hərbə-zorbadan sonra deyişmə gəlir. Hüseyn Kürdoğlu sənət
örnəyi kimi aşağıdakı nümunələri verib:
Ləzgi Əhməd:
Səndən xəbər alım, ay Dədə Qasım,
O nədir ki, dürlü-dürlü halı var?
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Nədən hasil oldu ərşin ağacı,
O nədir ki, toxunmamış xalı var?
Xəstə Qasım:
Sənə cavab verim, ay Ləzgi Əhməd,
Bahardır ki, dürlü-dürlü halı var.
Nurdan xəlq olundu ərşin ağacı,
O buluddur toxunmamış xalı var.
Ləzgi Əhməd:
O nədir ki, dayanıbdır dayaqsız,
O nədir ki, boyanıbdır boyaqsız.
O nədir ki, doğar əlsiz-ayaqsız,
Üç ay keçər, ayağı var, əli var.
Xəstə Qasım:
Göy bir çadır, dayanıbdır dayaqsız,
Ayla gündür, boyanıbdır boyaqsız.
Qurbağadır, doğar əlsiz-ayaqsız,
Üç ay keçər, ayağı var, əli var.
Ləzgi Əhməd:
Ləzgi Əhməd deyər, gələr dalalar,
Nə qumaşdır, satan olmaz alalar.
O nədir ki, dimdiyindən balalar,
O nədir ki, qanadında xalı var?
Xəstə Qasım:
Xəstə Qasım deyər, yaşdır dalalar,
O ağıldır, satan olmaz alalar.
O buğdadır, dimdiyindən balalar,
Kəpənəkdir, qanadında xalı var.
Hüseyn Kürdoğlu haqlı olaraq qeyd edir ki, bu altı bəndlik
bağlama deyişmə real, təbii, canlı həyat lövhələrilə doludur.
Təəssüflə qeyd etməliyik ki, alimin Cənubi Azərbaycan folkloru
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üzərində tədqiqat apardığı XX əsrin 80-ci illərində əlaqələrimiz
yox dərəcəsində idi. Sonrakı tədqiqatlar başqa bir mənzərədən
xəbər verir. Elə götürək «Xəstə Qasım» dastanını. Güney
Azərbaycandan olan Məhəmməd İbadi Qaraxanlının aşığın
yaradıcılığını toplayaraq Folklor İnstitutuna verdiyi, Folklor
İnstitutunun tərtib edərək çap etdirdiyi «Xəstə Qasım» kitabında
Xəstə Qasımla Ləzgi Əhməd arasında yer alan hərbə-zorba və
qıfılbənd bağlamaların sayı-hesabı yoxdur (bax: Xəstə Qasım.
Bakı, «Nurlan», 2010, səh. 130-134, 139-141, 144-145, 149-162).
Dastanın «hərbə-zorba» hissəsində Ləzgi Əhmədin aşığı Dədə
Qasım deyə etiraf etməsi bir daha göstərir ki, Xəstə Qasım hələ
öz dövründə çox görkəmli aşıq kimi tanınıb. Hüseyn Kürdoğlu
qeyd edir ki, aşıqlar arasında bu ad çox az sənətkara nəsib olur.
«Xalq, hətta aşıq sənətinin şahı adlandırdığı Qurbanini və bu
sənətin vəziri hesab elədiyi Abbası da bu fəxri ada layiq görməmişdir» (bax: Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. XIX-XX
əsrlər. Bakı, «Nurlar», 2009, s. 22-23).
Hüseyn Kürdoğlu Güney aşıqlarından da söz açır. Xüsusi
vurğulayır ki, Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım kimi
görkəmli sənətkarlar yetişdirən Aşıq mühiti aşıqsevərlərə başqa
aşıqlar da bəxş etmişdir. Tədqiqatçı müasir Güney aşıqlarından
Aşıq Əli Feyzullahi Vahid yaradıcılığından bəhs edir. Aşığın beşliklərindən nümu nələr verir, onların müxəmməslərdən
fərqləndiyini göstərir.
Bizdən qabaq bu dünyadan
Neçə-neçə keçib karvan.
Aşıq Əli sizə qurban,
O günləri mən görməsəm,
Balalarım görsün, nə qəm.
Araşdırıcı əsərində Xoy şəhəri yaxınlığındakı Həmzəyan
kəndindən olan Aşıq Aslana da kifayət qədər yer verir. Aşığın
«Gül, Təbrizim» şeirinin dillər əzbəri olduğunu qeyd edir və
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nümunə kimi verir. Hüseyn Kürdoğlu Aşıq Aslanın şirin yumorlu
şeirlərinin çox olduğunu və bu qəbildən olan nümunələrdən
«Boğaz dərdi» şeirinin məşhur olduğunu göstərir:
Yolum düşərkən bazara,
Salırsan məni azara.
Nəfsim düşür alma-nara,
Gətdin məni zara, boğaz,
Çıxsın sənə yara, boğaz!
Tədqiqatçı həm Güney Azərbaycanda, həm də Quzey Azərbaycanda məşhur olan, Qarabağ Aşıq məktəbinin yetişdirməsi
olan Aşıq Hüseyn Cavandan da geniş söz açır, məşhur «Səttarxan
dastanı»nın mahir söyləyicisi və ifaçısı olduğunu önə çəkir. Alim
onu da göstərir ki, Aşıq Hüseyn Cavan 1940-cı illər Cənubi Azərbaycanın azadlıq hərəkatına bir fədakar şair-aşıq kimi qoşulmuş,
milli hökumətin süqutundan sonra Şimali Azərbaycana pənah
gətirmiş və burada mühüm yaradıcılıq uğurları ilə şöhrətlənmişdir.
2. Bayatılar
Uşaqlıqdan mənəvi qidası saz-söz olan Hüseyn Kürdoğlu XIX
əsr Cənubi Azərbaycan bayatılarını da xüsusi şövqlə tədqiq etmişdir. Alimin qənaəti budur ki, heyrətamiz poetik gücü və zənginliyi ilə seçilən bayatılar Quzey Azərbaycanda olduğu kimi,
Güney Azərbaycanda da lirik növün ən geniş yayılmış və bədii
cəhətdən ən kamil janrıdır. Bayatılar tükənməz incilər xəzinəsidir.
Hüseyn Kürdoğlu xüsusi vurğulayır ki, bütöv Azərbaycan
bayatılarının yazıya alınması, nəşri və tədqiqi sahəsində mühüm
işlər görülmüşdür. Görkəmli ədəbiyyatşünaslarımız Salman
Mümtaz, Hümmət Əlizadə, Məmmədhüseyn Təhmasib, Həmid
Araslı, Əhliman Axundov, Həsən Qasımov və başqaları bu
qiymətli mənəvi sərvətin xalqa çatdırılmasında böyük əmək sərf
etmişlər. Buraya akademik Mirzə İbrahimovun sanballı giriş
306

Щцсейн Кцрдоьлунун поетик дцнйасы

məqaləsi ilə çap edilən «Arazam, Kürə bəndəm» kitabının (Bakı,
«Yazıçı», 1986, 200 səh.) tərtibçisi Bəhlul Abdullanı da əlavə
etmək yerinə düşər.
Tədqiqatçı göstərir ki, bayatılar əvvəlcə hər hansı bir aşıq və
ya sadəcə təbli bir adam tərəfindən qoşulur, cilalanır, daha da kamilləşir, bütün elin, bütün xalqın sözünə çevrilir. Bir sözlə, el sözü
hüququ qazanır, vətəndaşlıq dəyəri kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycan bayatıları vahid üslubi keyfiyyətlərə, vahid milli koloritə
malik ölçülü-biçili mükəmməl janrdır. Bununla belə, müəyyən
tarixi-siyasi səbəbdən «Cənub bayatıları», «Cənub dastanları»,
«Cənub folkloru» ifadələrini işlətməli oluruq. Alim bu məsələyə
aydınlıq gətirərək yazır ki, söz, musiqi, ədəbiyyat sərhəd bilmir.
Cənubi Azərbaycan mətbuatından toplanaraq çap edilən «Arazam,
Kürə bəndəm» kitabında nəşr edilmiş bədii nümunələr bu sahədə
elmi fikir söyləmək üçün əlverişli zəmin yaradır. Hüseyn Kürdoğlu ingilis yazıçısı Ceym Oldricin «Diplomat» romanında «ikiyə bölünmüş bir ürək» adlandırdığı Cənubu və Şimali Azərbaycanda təsadüf edilən bir bayatını göstərir və fikrini təsdiqə çalışır.
Təbriz üstü Marağa,
Zülfün gəlməz darağa.
Axtarıram yarı mən
Gəzib soraq-sorağa.
(Cənubi Azərbaycan)
Təbriz üstü Marağa,
Zülfün gəlməz darağa.
Axtarıram yarımı,
Düşüb soraq-sorağa.
(Şimali Azərbaycan)
Alim doğru olaraq göstərir ki, bir çox bayatılar məkanla, yurdla, ocaqla bağlı olur. Bu bayatılarda Təbriz simvollaşır, vətənin
rəmzinə çevrilir:
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Ağ dəvə düzdə qaldı,
Yükü Təbrizdə qaldı.
Oğlanı dərd apardı,
Dərmanı qızda qaldı.
Tədqiqatçı göstərir ki, Qaradağ, Xoy, Mərənd, Salmas və s.
kimi vətənimizin cənub mahalları, şəhərləri bayatı örnəklərinin
yaranmasında həm bədii vasitə kimi poetikləşir, həm də torpağımıza, ata yurdumuza, vətənimizə əbədi bir sevginin təzahürü
olaraq sözə gətirilir.
Rəmzləşən, obrazlaşan, vətən anlayışını bütövlükdə ifadə edən
yurd, oba, mahal, kənd, şəhər, dağ, çay, göl, bulaq adları – toponimlər, hidronimlər və s. Azərbaycan bayatılarının xəlqi mahiyyətini, coğrafi – milli müəyyənliyini şərtləndirən əlamətdar
amillərdən biridir.
Alim xüsusi vurğulayır ki, Savalan və Araz toponim və
hidroniminin bədii-simvolik səciyyəsini nəzərdən keçirərkən XVXVI əsrlərdən bəri çoxlu nümunələrin, qiymətli sənət örnəklərinin
yarandığını görürük.
Aşığı yıxan Araz,
Ya sultan, ya xan Araz.
Kafir tilsimindəsən,
Açılmır yaxan Araz.
***
Və ya:
Mən aşıq Savalandı,
Soltandı, Savalandı.
Nə halımı yar sorar,
Nə bir söz-sov alandı.
***
Savalanam, qarım var,
Əhdim var, ilqarım var.
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Əyilməz uca başım,
Salarım, Sərdarım var.
Dağın dilindən deyilən bu dördcə misrada vətən eşqi, el
qəhrəmanları yüksək bədii səviyyədə tərənnüm edilir. Saların,
Sərdarın əzəmətli obrazı təsəvvürümüzdəki zirvəsi daim qarlı,
əlçatmaz Savalanla yanaşı durur.
Tədqiqatçının qəti qənaəti və inamı budur ki, vətənimizin
coğrafi baxımdan üçdə iki hissəsini təşkil edən Güney Azərbaycana yollar açıldıqca folklor materialları toplanacaq, tədqiq
olunacaq, çap ediləcək. Araşdırıcı yazır: «Biz hələlik dəryadan
damla götürməklə kifayətlənirik. Folklorumuzun başqa janrları
ilə bərabər, parlaq sənət incilərimiz olan bayatılarımız haqqında
da həmin toplama mərhələsindən sonra bütöv elmi fikir yürütmək,
son qənaətə gəlmək mümkün olacaqdır».
Hüseyn Kürdoğlunun folklorşünaslıq fəaliyyətindən
danışarkən Sarı Aşığın bayatılarının nəşri sahəsindəki xidmətlərini
xüsusi qeyd etmək gərəkdir. Yuxarıda bayatı bilicisi M.Aslanın
qədirşünaslıqla şairin bu sahədəki səmərəli fəaliyyətinə verdiyi
dəyərə onu əlavə edərdik ki, Sarı Aşığın Hüseyn Kürdoğlu nəşri
ona görə mükəmməldir ki, o, bayatı janrının poetik incəliklərini
dərindən bilirdi, əvvəlki nəşrlərdəki bədii qüsurları aradan götürməklə yanaşı, öz bayatı yaradıcılığı ilə bu janrın bitib-tükənməyən
bədii imkanlarını üzə çıxartdı. Sarı Aşıq və XX əsr Azərbaycan
poeziyası arasında ədəbi yaradıcılıq körpüsü saldı.
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ƏZİZ OXUCU!
Adətən, bu qəbildən olan əsərlərə nəticəvarı «Son söz» yazılır.
Biz bunu etmədik. «Son söz» əvəzi bir neçə cümlə ilə kifayətləndik. Demək yetər ki, şairin çoxşaxəli yaradıcılığı indiyə kimi
hərtərəfli tədqiqata cəlb olunmayıb. Qədirşünaslıq əlaməti
olan bu təmənnasız əsər həmin boşluğu doldurmaq amacı ilə
qələmə alınıb. Əsərdə şairin bir ədəbiyyatşünas, folklorşünas alim
və tərcüməçi kimi fəaliyyəti də tədqiqata cəlb olunub.
Onunla belə, deməliyəm ki, bu kitabın yazılmasında şairin
poeziyasına məhəbbət, dostluq münasibətimiz, mənim haqqımda
poema bir neçə duyğulu şeir yazması və şairin aşağıdakı bəndi
də az rol oynamamışdır.
Ümidim yel vurub sönən çıraqmı,
Sabahkı günümə gün doğacaqmı?!
Bir inci sərrafı tapılacaqmı,
Qalsa bir xəzinə dürdanə məndən?
Şairin istəyini qismən də olsa yerinə yetirə bildiyimdən məmnunluq duyuram. Kitabda şairin poeziya qüdrətinə çatmayan, söz,
cümlə, fikir görsəniz, məni qınamayın. Nəzərə alın ki, əsəri
ömrünün ixtiyar çağını yaşayan qələm sahibi yazıb.
Elə bir çağ ki, sevinc kədərə qarışır. Sevinirəm ki, məhəbbətlə
yazdığım monoqrafiyanı başa çatdırmışam. Əsərə önsöz yazan
akademik İsa Həbibbəyli və rəyçi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Safurə Quliyeva zəhmətimi yüksək qiymətləndiriblər. Ömrün
belə tez keçməsinə isə kədərlənirəm. Təsəllini Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin misralarında tapıram:
İllər pillələrmiş bizdən ötəri,
Yollara gah bürkü, gah şaxta düşür.
Şöhrətin sevinci, yaşın kədəri,
Tərs kimi, ikisi bir vaxta düşür.
Qəzənfər Paşayev
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ƏBƏDİ ABİDƏ
İstedadlı insanların yaratdıqları əsərlər təbiətin əsrarəngiz
gözəlliklərinə bənzər. Dərinliklərinə vaqif olduqca məftunluğun
daha artır, daha çox heyrətlənirsən. Ona da yetişmək istəyi,
duymaq qabiliyyəti, dəyər vermək zövqü gərək.
Bədii söz sənətkarlarına həsr edilmiş tədqiqat əsərlərində
dəyərləndirmək zövqünün nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyinin dəfələrlə şahidi olmuşuq. Bəzən, həqiqətən, dühalıq qüdrəti ilə yaradılan əsərlərdən elə duyğusuz, ürəksiz təhlil ştampları ilə araşdırma aparılır, fikir söylənir ki, həmin tədqiqat işinə
də, onun obyektinə də marağın azalır, əvvəllər rəğbət bəslədiyin
o sənət məbədinə təkrar yolunu salmağa meyillənmirsən. Etiraf
edək ki, «Bu gün çox gözəl görünürsən» komplimenti müqabilində «Sağ ol, sənin o gözəl gözlərinə elə görünürəm» cavabındakı «gözəl gözlər» ifadəsindəki «gözəl» təyinində cakondasayağı çox mənalar cəmlənib və onun «gözlər»ə deyil, əslində,
gözəl qəlbə, ürəyə aid olması şübhəsizdir.
Professor Qəzənfər Paşayevin görkəmli şair Hüseyn Kürdoğluya həsr etdiyi monoqrafiyanı oxuyarkən özün də hiss etmədən onun həmsöhbətinə çevrilirsən və poeziyanın əsrarəngiz
gözəlliklərindən heyranlıqla danışan müsahibinin «gözəl
gözlərinin» işığında duyduqların qəlbini riqqətə gətirir.
Monoqrafiyanı müəllif «Şairə ilhamdan mayə gərəkdir» və
«Natiqlər yetişir, şairlər doğulur» kəlamları ilə açır və
tədqiqatını da bu müdrik deyimlərə kökləyir. İlk səhifədə
müsahibinə təvazökarlıqla söylənən «Bəri başdan deyim ki, biz
şairin poeziyasını təhlil və tənqid etmək fikrindən uzağıq...
Əsərimizdə Hüseyn Kürdoğlunun poeziya aləminə səyahət
etmişik» qeydi oxucusunu səmimi bir ədəbi söhbətə hazırlayır.
İlk fəsildə şairin uşaqlığı, doğma yurdu, təhsili, məktəb həyatı,
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tələbəlik dövrü və ilk qələm təcrübələri barədə yığcam, dolğun
məlumat verilir. Onun ömür yolunun şeirləşən məqamlarına üz
tutaraq, tərcümeyi-halını, mühitini, çoxcəhətli yaradıcılığının
şaxələri barədə bütöv təsəvvür yaradır. Həmçinin görkəmli
ədəbiyyatşünas və dilçi alimlərin Hüseyn Kürdoğluya həsr etdiyi
yazılarına istinadlar həmin məlumatları daha dolğunlaşdırır. Bu
sırada şairin Özbəkistanda nəşr edilən «Seçilmiş əsərləri»nə
professor H.Baltabayevin «Dərdli elin dərdmənd şairi» adlı
müqəddimənin də ixtisarla təqdimi çox uyarlı görünür.
Tədqiqatın «Dördlük tarixində era yaradan şair» fəslində
H.Kürdoğlunun «poeziya gülzarı»nın «möcüzələr aləmində»
gəzişmələr, onun «folklor və klassik poeziya ilə pərvazlanıb»
«xalq dili ilə ədəbi dilin qovşağında sözdən heyrətamiz bir abidə
ucaltdığı» nümunələr sərgilənir. Şairin poeziyasının ümdə ideya-məzmun istiqamətləri ilə yürüyərkən belə, onun poetik sənətkarlığının özəlliklərinə: vəzn, janr seçiminə, duyğulu poetik
obrazlarının təkrarsızlığına, ecazkar cinas yaradıcılığına cəlb edir;
xalq şeiri janrlarına zəmanəmizin H.Kürdoğlu imzasından
fəxarətlə bəhs edir.
H.Kürdoğlunun elmi fəaliyyətini araşdırarkən yenə qədirşünaslıqla onun tədqiqat obyektlərini nəzərə çatdırıb, onların elminəzəri əhatə dairəsinə, məziyyətlərinə dəyər verir. Xüsusilə
folklorşünaslıq sahəsində xidmətləri barədə əhatəli bilgilər və
məlumatlarla tədqiqatı xeyli zənginləşdirir.
Monoqrafiyanın «Sağalmaz yarası ilk məhəbbətin», «Şairin
əbədi məhəbbəti» və «Hüseyn Kürdoğlunun uşaq şeirləri» bölmələrində şairin poeziyasının ilham mənbələrini açıqlamaqla
bərabər, həm də onun şəxsiyyətinə işıq salınır, ədəbi obrazı yaranır. Gətirilən poetik nümunələrdə şairin orijinal məcazlı deyimlərini yüksək emosional ifadəlilik cazibələndirir. Müəlliflə
tamamilə razılaşırıq ki, H.Kürdoğlunun «şeirlərindəki fəlsəfi
fikirlər, tarixə ekskurslar, həyat həqiqətləri öz yerində, xalq
şeirindən məharətlə istifadə etməsi adamı heyran edir».
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Ümumilikdə H.Kürdoğlu poeziyasından yüksək zövq və heyranlıqla təqdim edilən seçmələr, dostlarının xatirələri oxucuda
şairin şəxsiyyəti, ədəbiyyatımızda mövqeyi barədə təsəvvür yaradır, onu sevdirir, böyük bir ustad şair kimi yaddaşlara həkk edir.
Eyni zamanda H.Kürdoğlu sözünün bədii siqlətinə heyranlığını
ürək genişliyi ilə səxavətlə paylaşan alimin kamil bədii-estetik
zövqü, müdrik qənaətləri və nəcib münasibəti bütün əsər boyu
«zər qədrini zərgər bilər» xalq kəlamını şüurda oyaq saxlayır.
Hüseyn Kürdoğlunun şəxsiyyətini və yaradıcılığını belə əhatəli, yüksək elmi səviyyədən məhəbbətlə təqdim edən bu ədəbiyyatşünaslıq əsəri ilə Q.Paşayev şairə ədəbi abidə yaratmışdır.
Safurə Quliyeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
12.07.2016
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QƏZƏNFƏR PAŞAYEVİN BƏDİİ
YARADICILIĞINDAN ÖRNƏKLƏR
MİRƏLİNİN SİĞƏ KƏBİNİ*
(novella)
Mirəli illərlə öncə beş il bir qrupda oxuduğu tələbə yoldaşı
Hilalla Bakıda təsadüfən rastlaşdı. Hilalın Almaniyada yaşadığını biləndə həm təəccübləndi, həm də sevindi. Təəccübləndi
ki, Hilal doğma vətəni qərib ölkəyə necə dəyişib. Sevindi ki,
bəlkə, Hilalla Almaniyaya getsin, özünü həkimlərə göstərsin.
Son vaxtlar onu həkimlərin baş çıxarmadığı bir xəstəlik tutmuşdu. Çox sıxıntı keçirir, həyatda kiməsə gərəksiz olduğunu düşünür, tənhalıq həyatı keçirirdi. Ola bilsin ki, bu ixtisası ilə bağlı
idi. Mirəli baytar həkim idi. Sovet sistemi dağılanda qurduğu
kolxoz da, mal-qarası da bir göz qırpımında dağılmışdı. Sovetin vaxtında mal-qaraya, qoyun-quzuya müxtəlif xəstəliklər düşərdi. Mirəli onların xəstəliyini duruşundan, gözündən oxuyar,
dərdinə əlac edərdi. İndi isə mal-qara da, qoyun-quzu da dağ
adamlarının özləri kimi xəstəlik nə olduğunu bilmirlər. Bir vaxtlar
rayonda sayılıb-seçilən Mirəli get-gedə unudulur, adi yığıncaqlara
belə dəvət olunmurdu. Bəzən ona qulağı eşidə-eşidə mal həkimidir, deyənlər də olurdu. Mirəliyə ən çox ağır gələn o idi ki,
onların arasında həkimlər də vardı.
Mirəli hər şeyi özünə dərd edirdi.O, get-gedə ümidsizləşir,
özünə yer tapmırdı. Elə Bakıya da özünü həkimlərə göstərməyə
gəlmişdi. Onun əlli yaşı hələ tamam olmamışdı. Uşaqlarını yerbəyer etməmişdi.
Mirəli tələbə dostunu güllü-çiçəkli dağ kəndinə – evlərinə
dəvət etdi. Hilal dəvəti böyük məmnunluqla qəbul etdi. Yaşıllıqlar içində itib-batan bir şəhərdə yaşasa da, Hilal burda başqa
bir aləm gördü. Mirəlinin evi dağın döşündəydi. Aşağıda – dərədə
________________
* Bax: «Ədəbiyyat qəzeti» və «525-ci qəzet», 19.09.2014.
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dağ çayı gurultu ilə axıb gedirdi. Hər yan gül-çiçək idi. Hardansa Hilalın yadına kəlbəcərli şair Ənvər Rzanın iki misrası düşdü:
Mərcanı çiyələk, gül dərə-dərə,
Endim bir dərəyə, dərə nə dərə.
Doğma yurd didərgini olan bu talesiz şair indi hardadır,
yaşayırmı?
Səbəbini özü də dərk etmirdi. Almaniyaya köçəndən bəri onda Azərbaycan poeziya və musiqisinə inanılmaz məhəbbət
yaranmışdı. Hər gəlişində Azərbaycandan xeyli sayda şeir kitabları, diskə köçürülmüş Azərbaycan mahnıları aparırdı. Hilalın yadına
tələbəlik illəri, Əli Kərimin bütün tələbələrin əzbər bildiyi «Qaytar
ana borcunu» və Məmməd Arazın «Bacım Gülsümə məktub» şeiri
düşdü. Bu şeirlər ona haqq dünyada olan ata-anasını, doğma
kəndlərini xatırladırdı. Fikir onu ağuşuna alıb uzaqlara aparmışdı.
Onu fikrindən Mirəlinin həyat yoldaşı Sənəm müəllimə ayırdı:
– Hilal qardaş, deyirlər o tərəflərdə yaxşı həkimlər var. Allah
səndən razı olsun. Mirəlini apar onlara göstər, qoy rahatlansın,
həm də dünyanı görsün.
Sənəm sanki Mirəlinin ürəyini oxuyub bu sözləri deyirdi.
Mirəli arvad sarıdan xoşbəxt idi. Sənəm bir dəfə də olsun Mirəlinin xatirinə dəyən söz deməmiş, ərini başının tacı hesab etmişdi.
Sənəm halal, xeyirxah adam idi. Adət-ənənəyə sadiq olan Sənəm
övladlarını yaxşı tərbiyə etmişdi. Mirəli bir yana, kənddə Sənəmə
görə çox analar onların qızlarını gözaltı etmişdi. Çoxları qızlarının bu ailəyə düşməsini arzu edirdi...
– Hilal qardaş, bilirsən ki, Mirəli zəhmətkeş adamdı. Malqaramız, qoyun-quzumuz, toyuq-cücə, əkin sahəmiz vardır. Mən
də məktəb müəllimi kimi az-çox maaş alıram. Uşaqlar da böyüyür, hər şey tədarük etmişik. Qara gün üçün də tədarükümüz var.
İmkansız deyilik. Təki Mirəlini həkimlər müayinə etsin, görək
bunun dərdi nədir...
İki həftədən sonra Hilal Mirəlini də götürüb təyyarə ilə Almaniyaya yola düşdü. Mirəli keçmiş Sovet İttifaqının bir-iki
ölkəsindən başqa, dünyanın heç bir yerində olmamışdı.
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Hilaldan xahiş etdi ki, kapitalist ölkələri adlandırdığımız ölkələrdən danışsın. Hilal məmnuniyyətlə sözə başladı. O, Hilalın
söhbətinə maraqla qulaq asırdı. Eşitdiklərinin bəzisi ona yuxu
kimi gəlir, bəzisi ağlasığmayan, əcaib-qəraib işlər təsiri bağışlayırdı. Düzlük, halallıq, işi təmənnasız görmək, işi işbilənə həvalə etmək, qayda-qanuna boyun əymək ona nağıl kimi görünürdü. Bu yerdə Hilal Şəhriyardan iki misranı bədii qiraət ustalarına məxsus tərzdə əzbərdən dedi:
Bizdən irəlidi avropalılar,
İşi işbilənə tapşırır onlar.
Mirəli dağ rayonunun ucqar kəndində yaşayırdı. Bir baytar
həkim kimi ən çox onu heyvanlar maraqlandırırdı. Dünyanın
gedişi, başqa xalqların həyat tərzi barədə məlumatı çox az idi.
Odur ki, Hilal ağıl kəsməyən məsələlərdən söz açanda, deyəndə
ki, Amsterdamda «Qırmızı fanarlar» adlanan küçədə rəsmi olaraq, dövlətin icazəsi ilə qadınlar öz bədənlərini satmaqla, bizim
anlamda əxlaqsızlıqla məşğul olur, pul qazanırlar, Almaniyada
və bir çox başqa ölkələrdə xüsusi yerlərdə qadınlar bu işlə məşğul
olurlar, qazanclarından dövlətə vergi verirlər, Mirəli eşidəndə ki,
bu qadınlar arasında ərli qadınlar da olur, qulaqlarına inanmadı:
– Onların ərlərinin papağı boş qalsın – dedi.
Hilal sözünə davam edərək xüsusi vurğuladı ki, əvvəllər
xəlvəti, indi isə aşkar eyni cinsdən olan adamlar evlənirlər. Bəzi
ölkələrin parlamentləri bu barədə qərar da çıxarıb.
Mirəlinin yadına tələbə vaxtı mühazirədə professor Mərcanlıdan eşitdiyi sözlər düşdü. Professor deyirdi ki, Marksa görə mədəniyyətin axırı vəhşilikdir. «Marks köpəkoğlu doğru deyirmiş»
– deyə düşündü. Hardansa yadına tarixdən dərs deyən Əsəd
Kələntərlinin sözləri düşdü: «Həddən artıq demokratiya və azadlıq anarxiyaya gətirib çıxarır. Aristotel demokratik dövlət tipini qeyri-məqbul sayırdı. Çörçil isə demokratiyanı dövləti
idarə etmək üçün bir vasitə hesab edirdi».
Düşünürdük ki, başımızın altına yastıq qoyur. Odur ki,
«KQB»-nin agenti hesab edirdik. Əslində, o da düz deyirmiş.
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– İlahi, nə böyük müəllimlərimiz varmış – deyərək Mirəli
dərindən ah çəkdi. Ürəyinə gəldi ki, bəlkə, elə hava limanından
geri dönsün.
– Ahın dağlara-daşlara – deyərək Hilal onu fikrindən ayırdı. Dostunun əhvalının pozulduğunu aydınca hiss etdi və
mövzunu dəyişdi.
– Mirəli, «nemetski şot» ifadəsi var, eşidibsən? Bir dəfə
qrupumuzun tələbələri bayram vaxtı yeyib-içəndə ondan
istifadə etmişdi, onda sən bizimlə idin, yoxsa yox?
Mirəlinin doğma kəndində dini ehkamlar möhkəm olduğundan içkiyə o qədər də meyil göstərmirdi. Elə indinin özündə də
dilinə içki dəysə-dəysə toylarda dəyərdi. Son vaxtlar dini kitablara
hədsiz maraq göstərirdi. İlahiyyatçı alim Mirəziz Seyidzadənin
«İslami söhbətlər» və «Allahımı necə tanıdım» əsərləri stolüstü
kitablarına çevrilmişdi.
Tələbə yoldaşından cavab almayan Hilal dedi ki, «nemetski
şot»un nə olduğunu sənə əyani şəkildə göstərərəm.
Üç gün ərzində Hilal dostunu həkimlərə göstərdi: Bütün
analizlər verildi. Mirəli hesabladı ki, xeyir-şər qarışıq təkcə
analizləri ailə büdcəsinin üç aylığını apardı. «Axırı xeyir olsun!»
– dedi. Xeyir də oldu. Həkimlər onda heç bir xəstəlik tapmadılar.
«Bu sağlamlıqla 80-100 il yaşayacaqsan» – dedilər. Hilal almanca
gözəl bilirdi. Həkimlərə anlatdı ki, Mirəligilin bölgəsində
100-120 il yaşayanlar çoxdur və uzunömürlülük burada adi haldır.
Həkimlər Mirəliylə hərtərəfli söhbətdən sonra anladılar ki, ixtisası
ilə bağlı xiffət çəkir, depressiya keçirir. Məsləhət gördülər ki,
mal ferması yaratsın. Fermer təsərrüfatı onun dərdinin dərmanı
olacaq. İşini çox sevdiyinə görə və övladları çox olduğuna görə
öhdəsindən gələcək, adlı-sanlı fermerə çevriləcək.
Məşvərət keçirən həkimlərin haqqı ailənin ikiaylıq büdcəsi
qədər oldu. Lakin Mirəli sevinirdi. Alman həkimləri onu sanki
qəflət yuxusundan ayıltmışdılar. Ferma məsələsi onu çoxdan düşündürürdü. Lakin həkim olduğundan bunu özünə sığışdırmırdı.
Görək mən adlı-sanlı, imkanlı fermer olandan sonra indi mənə
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mal həkimi deyənlər nə deyəcəklər?! Əvvəlki ad-sanı qaytarmasam, mən atamın oğlu deyiləm. Gün gələcək ki, yenidən mənə
doktor deyə müraciət edəcəklər.
Yadına Sənəm düşdü. «Sənəm ayaqlarından əziyyət çəkir,
Allah qoysa gələcəkdə gərək onu da bu həkimlərə göstərim. Həm
də dünyanı görər. Həyatında vətəndən kənara çıxmayıb» – deyə
düşündü. O, qeyri-adi yüngüllük hiss edirdi.
Hilal nəsə deyirdi. Onu şirin xəyallardan ayırdı.
Hər iki dostun kefi kök idi. İlk növbədə, Vətənə dönmək üçün
Mirəliyə bilet aldılar. Sonra Hilal dostunu şəhərlə yaxından tanış
etməyə başladı. Gözəl bir çəhrayı binanın yanından keçəndə Hilal
dedi ki, bura təyyarədə söhbət açdığım məşhur yerdir. Buranı
hamı tanıyır. Kimdən soruşsan barmaqla göstərər. Pəncərələrin
qabağından keçəndə müxtəlif yaşlı, müxtəlif millətlərdən olan
qadınları gördülər. Hər otaqda bir nəfər özünə sığal verirdi.
– Ölmüşlər necə də gözəldilər. Bunları kim desən alar. Pozğunluqla məşğul olmaq əvəzinə niyə ərə getmirlər – dedi.
Hilal kəndli təfəkkürü ilə yaşayan dostunun sualına təbəssümlə cavab verdi.
Yaşıllıqlar içində itib-batan şəhər Mirəlinin çox xoşuna gəldi.
Belə gözəl şəhərdə «əxlaqsızlıq yuvası»nın olması ona bir dərd oldu.
Axşam restoranda oturub yaxşıca yeyib-içdilər. Mirəli demək olar ki, hallanmışdı. Birdən Hilal qonşu stolun arxasında
əyləşən bir cütlüyü göstərərək dedi ki, onlar ər-arvaddır. Mirəli
gördü ki, kişi ayrı, qadın ayrıca hesab verdi.
– Bax, Mirəli «nemetski şot» budur. Dostlar da burada hesabı
belə verirlər.
Mirəli hallansa da, başı yaxşı işləyirdi.
– Əvvəla o kişinin ki, yanında arvadı hesab verir, o kişinin
başı yerə girsin, papağı boş qalsın. İkinci isə sənin sözündən belə
çıxır ki, biz də ayrı-ayrı hesab verməliyik. Bəri bax, bəs bizim
azərbaycanlılığımız harda qaldı?
Hilal gülməkdən özünü saxlaya bilmirdi. Almaniyaya
gəldiyi ilk vaxlar o da Mirəli kimi düşünürdü.
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Hilal Mirəlini qaldığı Üçulduz mehmanxanaya gətirəndə artıq
gec idi. Səhər tezdən onu hava limanına aparacaqdı.
Bərk-bərk tapşırdı ki, yatsın, özünə gəlsin. Hava limanında
içkili olduğu bilinsə, problem yarana bilər.
Mirəli yerinə uzananda susuzluq ona üstün gəldi. Bardan bir
şüşə Bavariya pivəsi götürüb başına çəkdi. Gözünün qabağına
çəhrayı binadakı gözəl qadınlar gəldi. Sonra nə baş verdiyini
bilmədi. Bir də gördü ki, həmin binanın qabağındadır. Onu dünyanın ən əziz qonağı kimi görünməmiş mehribanlıqla qarşıladılar.
Nə qədər qoyun-quzunu, mal-qaranı məhv olmaqdan qurtarmışdı,
kimsədən belə mehribançılıq görməmişdi. Ondan sağlamlığını
yoxlamaq üçün analiz götürdülər. Cavab gələn kimi ona əvvəlcə albomlarda, sonra isə pəncərədən qadınları göstərdilər. Mirəli obyektiv adam idi.
– Necə də gözəldilər. Hamısı good – dedi. Dinimiz yol verir.
Əgər bu qadınlardan birini siğə etsəm, Allah və Sənəm məni
bağışlar.
– Ay vont a vif («wife» sözünü düz tələffüz etmədi.
İnstitutda ingilis dilini az tədris etmişdilər).
– Hamısı gud vifdir.
– Qiymətinə görə hansını istəyirsən seç. Lap gənc və
gözəl qadınlar daha bahadır – dedilər.
– Mən siğə ilə arvad almaq istəyirəm.
Onu anlamadılar.
Bir anda tərcüməçi çağırdılar.
– Mən siğə ilə birdəfəliyə arvad almaq istəyirəm.
Tərcüməçi siğə sözünü anlamadı. Odur ki, Mirəlinin sözlərini belə tərcümə etdi:
– Bu cənab rəsmi kəbinlə birdəfəlik arvad almaq istəyir.
Baxdılar ki, geyimindən-kecimindən ziyalıya oxşayır. Tezliklə binaya yayıldı ki, bir kişi rəsmi arvad almaq istəyir. Çoxları
onun başının xarab olduğunu zənn etdilər. Nəhayət, vətənindən
didərgin düşmüş, «Robinzon Kruzo» filmindəki zənci qıza bənzər
qadın:
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– O qara, mən qara, bizimki tutar – deyib razılıq verdi. Kəbin
kəsildi.
Tərcüməçinin, nikah kəsənin, «gözəl çəhrayı bina»nın işçilərinin
zəhmət haqqını ödəyəndən sonra Mirəli baxdı ki, cibində az miqdar
pulu qalıb. O istədi ki, zənci qadınla otaqlardan birinə keçsin,
qoymadılar. Bayaqkı mehribanlıqdan əsər-əlamət qalmamışdı. Sanki
onlar bayaq əldən-ayaqdan gedən adamlar deyildi:
– Bu sənin kəbinli arvadındır, vətəninə aparacaqsan – dedilər.
Mirəli nə baş verdiyini anlamırdı. «İlahi, mən camaatın üzünə necə baxacam, Sənəm və uşaqların yanında başımı necə
qaldıracam. Qızlarımı kim alacaq, oğlanlarıma kim qız verəcək»
– deyərək baş-gözünə döyməyə başladı. İntihar etmək qərarına
gəldi. Qoy camaat elə bilsin ki, xəstəlikdən ölmüşəm. Sənəmin
və uşaqların başı aşağı olmasın. Başıma gələn biabırçılığı qara
torpaq örtsün. Lakin vətəndən uzaqlarda, qərib ölkədə ölmək,
yad torpağa basdırılmaq ona ağır gəlirdi. Hardansa yadına Səməd
Vurğunun Çində xəstələnərkən yazdığı misralar düşdü:
Vaxtsız əcəl, məndən uzaq dolan, dur,
Qürbət eldə can vermərəm ölümə.
Qılıncını məndən uzaq dolandır.
Onu bil ki, qələm aldım əlimə,
Qürbət eldə can vermərəm ölümə!...
Şeirin və düşdüyü ağır vəziyyətin təsirindən ömründə
ağlamayan Mirəlinin gözündən yaş sel kimi axırdı.
«Ayaqlarım sınaydı, buralara gəlib çıxmayaydım – dedi. Ən
əcaib-qəraib, ən ağlasığmaz adət biz müsəlmanların siğə ilə
evlənməsi imiş» – deyərək özünü lənətlədi. Birdən bərk taqqıltı
və səs-küy eşitdi. Gördü ki, qan-tər içindədir. Nə baş verdiyini
anlamadı. Qapıda Hilalın uca səsi eşidildi:
– Aç qapını, hava limanına gecikirik. Qapını açmağı ilə Hilalı
qucaqlayaraq hönkürtü ilə ağlamağı bir oldu. Haçandanhaçana özünə gələrək:
– Allah sənə şükür, yuxuymuş – dedi.
Hilal heç nə başa düşmədi.
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AY CAMAAT,
BU TOY KİMİN TOYUDUR?*
İllərlə öncə rayonumuza, beş il bir yerdə ali təhsil aldığım,
qonşu kənddən olan dostumun toyuna getmişdim. Toyda qəribə bir hadisənin şahidi oldum. Toy başlayan kimi kəndin ağsaqqallarından biri ayağa qalxaraq dedi:
– Ağsaqqalsız, böyüksüz nə ev, nə də kənd olsun. Gəlin ilk
badələrimizi kəndimizin yolgöstərəni, xeyirxahı sovxoz direktorumuzun sağlığına qaldıraq. Qoy bundan sonra bu, bir ənənəyə çevrilsin.
Tamadamız çaşbaş qalmışdı.
Adətən, toyda birinci sağlıq bəylə-gəlinin şəninə deyilir. Uzun
illər onun kənddə kolxoz sədri, sovxoz direktoru işlədiyindən,
həqiqətən də, böyük hörmətə, etirama layiq olduğundan, nəinki rayonumuzda, eləcə də respublikada yaxşı tanındığından, adlı-sanlı təsərrüfat rəhbəri olduğundan etiraz edən olmadı. Belə bir adam haqqında məqamında xoş söz demək, yada salmaq
insafdandır. Ən azından ona görə ki, özü toylara getməsə də,
xeyirdə, şərdə imkansız ailələrə yağ, düyü, bir erkək göndərirdi. Bununla belə, dostumun toyunda müşahidə etdiyim mənzərə tamadamız kimi məni də çaşbaş salmışdı. Bu toyda yaltaqlığın son həddini gördüm.
Bilmirəm, bəlkə də, içdikləri cecə arağı da öz işini görürdü.
Kənd üzümçülük sovxozu olduğundan cecə arağı çəkib ucuz qiymətə toylara verən araqçəkənlər peyda olmuşdu. Demək olar
ki, əksər toylarda cecə arağı verilirdi. Kənddə deyirdilər ki, cecə arağı adamı tez hallandırır, ağlını başından alır. Yarızarafat
onu da deyirdilər ki, dağ havasının, bulaq suyunun, bal kimi
üzümün, başqa meyvələrin, kərə yağının, yağlı pendirin, qaymağın, balın və sairlərin qabağında əzrail bizə yaxın düşə bil________________
* Bax: «525-ci qəzet» və «Ədalət» qəzeti, 07.11.2014.
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məz. Bizim axırımıza çıxsa, cecə arağı çıxacaq. Bunu özləri etiraf etsələr də, cecə arağını su kimi içirdilər. Çoxu harada olduğunu belə unutmuşdu. Sovxoz direktorunun onların tərifinə heç
bir ehtiyacı olmadığı halda, yerindən duran, hətta iki cümləni
dalbadal düzməyi bacarmayan savadsız adamlar belə onun sağlığına badə qaldırırdı. Sanki yarışa girmişdilər. Sən demə ilk sağlıq, necə deyərlər, jurnal imiş, film qabaqdaymış.
Fikrə getmişdim. Elə bil yenidən kəşf etdim ki, dünya bina olandan bəşər övladına xas olan təriflə yaltaqlıq əkiz doğulub.
Elə bu vaxt içkidən turp kimi qızarmış orta yaşlı şişman
bir kişi ayağa qalxdı və kağız salfetlə üz-gözünün tərini silərək ucadan:
– Ay camaat, siz çörəyi dizi üstündə olan qədirbilməzsiniz.
Sizə çörək verəni unudursunuz. O boyda kişi haqqında boğazdan yuxarı danışırsınız. Haqqında sağlıq deyəndə yerinizdə oturub içirsiniz. Adam kişi olar. Elə bir kişinin sağlığına gərək
ayaqüstə içək. Qoy eşitsin və agah olsun ki, onu dünyada canından artıq istəyən kişilər var – dedi.
Bəylə tamadadan başqa hamı ayağa qalxdı. Şişman kişi içkini axıra kimi başına çəkib özündən razı halda badəni ağzı üstə
masanın üstünə qoydu. Bu, kənd yerlərində sağlığına badə qaldırılana hörmət, ehtiram və məhəbbət əlaməti kimi qiymətləndirilirmiş. Mənə belə gəldi ki, böyük yaradan onu yeyib-içmək
və yaltaqlıq üçün yaradıb.
Məclis yerbəyer olandan sonra bəy ayağa qalxdı və üzünü
məclisdəkilərə tutaraq təmkinlə dedi:
– Ay camaat, bu toy kimin toyudur?
Bilmirəm məclisdəkilər onu başa düşdü, yoxsa yox.
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ATAMA TOYMU EDİRƏM?*
(Hekayəvarı olaylar)
Tanınmış şair Rasim Kərimlinin (təəssüf ki, qloballaşma dağıdıcı fəsadları ilə həyatımıza daxil olduğu zəmanəmizdə bir çox
gözəl şairlər kimi, o da unudulmağa üz tutmuşdur) atası Ədil kişi dünyasını dəyişmişdi (1980). Yay tətili vaxtına düşdüyündən
«həm ticarət, həm ziyarət» – deyərək iki-üç nəfər Bakıdan kəndimizə – Tovuz rayonunun Düzqırıqlı kəndinə getdik. Rasim müəllimgilin həyətində tut ağacının kölgəsində oturub çay içirdik. Şair
bağayarpağından dəmlənmiş çay içirdi. Sən demə bağayarpağı
qəbzin dərmanı imiş. Bu əsnada iki nəfər əlində siyahı yanımıza gəldi. Üzlərini Rasim müəllimə tutaraq dedilər ki, iki gündən
sonra Ədil qağanın yeddisidir. Son borcumuzu urvatla yerinə yetirməliyik. Ona görə də indidən tədarük görməliyik.
– Allah atanıza rəhmət eləsin, düz deyirsiniz – deyə Rasim
müəllim razılığını bildirdi. Nə etməliyik?
– Bir sisterni bulaq suyu gətirilməlidir. Filan qədər edir. Sistern suyu buz kimi saxlayır, həm əldə-ayaqda işlənər, həm də
camaat içib Ədil qağaya rəhmət oxuyar.
– Aydındır. Qiymətini yox, nə lazımdır onu deyin – Rasim
müəllim sözə qarışdı.
– Adam çox gələcək. Odur ki, bazardan yağlı qoyun pendiri, göy-göyərti, pomidor, xiyar, mer-meyvə alınmalıdır.
– Pendir və göy-göyərti üçün yuxa alınmalıdır.
Rasim müəllim təəccüblə dilləndi:
– Pendir və göy-göyərtini zavod çörəyilə yemək olmazmı?
– Adət belədir. Yeri gəlmişkən, xeyli zavod çörəyi də almalıyıq. Bozartma, yarpaq və kələm dolması, plov (aş) verəcəyik.
Plov üçün yağ və düyü almalıyıq. Bozartma, dolma və aşqaraya bir cöngə, 5-6 erkək bəs edər. Dolma üçün tənək yarpağı və
________________
*Bax: «525-ci qəzet» və «Ədalət» qəzeti, 07.11.2014.
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kələm almalıyıq. Adətən, dovğa veririk. Dovğa üçün bazardan
ispanaq alınmalıdır. Dovğa və yarpaq dolması üçün üç-dörd bidon qatıq almalıyıq. Yas yerində gərək şərbət olsun, halva olsun. Halva və şərbət üçün un, yağ və pesok (şəkər tozu) olmalıdır. Yay vaxtıdır, çay çox işlənəcək. Bazardan üstündə fil şəkli
olan hind çayı, limon, qənd və Moskva konfeti almalıyıq.
Mənə belə gəldi ki, onlar Rasim Kərimlinin yaxınlarda kitabı çıxdığını və pulu olduğunu güman edirdilər. Doğrudan da,
Sovet dönəmində onun kitabları çap olunur və az-çox qonorar
alırdı. Ailəsi də böyük deyildi. Oğlanları İlqarla Eldar hələ məktəbdə oxuyurdular. BDU-nun filologiya fakültəsində beş il bir
yerdə oxuduğu həyat yoldaşı Zəminə Cavanşir adlı-sanlı «Gənclik» nəşriyyatında redaktor işləyirdi. Kənddə çoxları Rasim müəllimi varlı hesab edirdi. Həm Elmlər Akademiyasında işləyir, həm
Dillər İnstitutunda dərs deyir, həm də kitabları çap olunanda qonorar alır. Deməli, imkanlıdır. Fikirləşmirdilər ki, bir ayağı şikəst olan şairin imkanı olsaydı, niyə iki yerdə işləyirdi.
Əslində, şəkər və başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkən Rasim
müəllimin pulu dava-dərmana, xeyrə-şərə, pal-paltara və dolanışığa ancaq çatırdı.
Onlar siyahını oxuduqca Rasim müəllim bir yana, biz də narahatlıq keçirirdik. Rasim müəllim sanki fikrə getmişdi. Birdən
özünə gələrək narazılıqla dedi:
– Azərbaycan çayı olmazmı? Biz Bakıda Azərbaycan çayı
içirik.
– Məclisdə Azərbaycan çayını yaxşı tutmurlar. Bir də ki, axı
biz dedik, gərək Ədil qağanın yeddisini urvatla verək.
– Ay qurban olum, qağam ömründə belə şeylər görməyib.
Üstündə fil şəkli olan hind çayının və Moskva konfetinin nə
olduğunu bilməyib. Əlinin zəhməti ilə dolanışığını torpaqdan,
əkin-biçindən zorla çıxarıb. Xeyir ola, indi kişi belə böyük urvata mindi.
– Rasim müəllim, biz kəndimizin adəti ilə hərəkət edirik.
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Şair özünü zorla saxlayırdı:
– Oxuyun görək kəndimizdə daha nə adətimiz var?
– Dediyimiz kimi yay vaxtıdır, suya tələbat böyük olacaq.
Əgər filan qədər mineral su da alsaq, məclisi yaxşı yola verə
biləcəyik.
– Araq da, xanəndələr də olacaqmı? Aşıqların hamısı dostlarımdır, onları da dəvət edəkmi? – deyə Rasim müəllim qışqırdı. Səsi həyəti başına götürmüşdü. Onu çətinliklə sakitləşdirdik. Özünə gələndən sonra əl dəsmalı ilə üz-gözünün tərini
silərək dedi:
– Zalım uşağı, mən atama toymu edirəm?
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PROF. QƏZƏNFƏR PAŞAYEVİN 80 İLLİK
YUBİLEYİ TƏDBİRİ, ŞƏKİLLƏR VƏ YAZILAR
QƏZƏNFƏR PAŞAYEV – 80!*
Hörmətli Qəzənfər müəllim!
Sizi – görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorçu, dilçi alim, publisist və tərçüməçini 80 yaşınız tamam olması münasibəti ilə
təbrik edirik.
Siz 1962-ci ildə Azərbaycan Dillər Unversitetinin ingilis
dili fakültəsini bitirmisiniz. Az bir müddət müəllim işlədikdən
sonra tərcüməçi kimi İraqa uzunmüddətli ezamiyyətə göndərilmisiniz. Ədəbi və elmi fəaliyyətə məhz İraqada çalışarkən başlamış, İraq türkmanlarının dialektinin və folklorunun toplanması və araşdırılmasıyla məşğul olmuş, namizədlik və doktorluq
dissertasiyanızı bu mövzuya həsr etmisiniz. Müəllifi və tərtibçisi olduğunuz 50-dən artıq kitabın böyük əksəriyyəti İraq
türkmanlarının folkloru, ədəbiyyatı və dialektindən bəhs edir
və siz bu sahədə ixtisaslaşmış görkəmli alim kimi ölkəmizdən
kənarda da məşhursunuz. «İraq-türkman folkloru» monoqrafiyanız Bakı, Bağdad, İstanbul və Tehranda çap olunmuşdur.
«Kərkük bayatıları» (Rəsul Rza ilə birgə) «Arzu-Qəmbər» dastanı, «Kərkük mahnıları», «İraq-Kərkük atalar sözləri», «İraqKərkük bayatıları», «Kərkük folklorunun fonetikası», «İraqtürkman folklorunun janrları», «Rusca-ərəbcə danışıq kitabı»,
«İraq-türkman ləhcəsi», «Dilimiz – varlığımız», «Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti», «İraq-türkman nağılları» və s.
kitablarınız folklor və dilçilik sahəsində uğurlarınızdan söz
açır. Siz Kərkük dialektini və folklorunu nəzəri cəhətdən tətbiq edən ilk alimsiniz.
________________
* Bax: «Ədəbiyyat» qəzeti, 05.08.2017.
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Ədəbiyyatşünaslıq sahəsində uğurlarınız böyükdür. «Nəsiminin İraq Divanı» (Gülzar İbrahimqızı ilə birgə), Hüseyn
Arif, Tofiq Bayram, İsi Məlikzadə, Əlibala Hacızadə, Fikrət
Qoca və Bəkir Nəbiyevə həsr etdiyiniz portret kitabları, «Altı
il Dəclə-Fərat sahillərində», «Nəsimi haqqında araşdırmalar»,
«Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı», «Borcumuzdur bu
ehtiram», «Elçin haqqında düşüncələrim», «Ədəbi məktublar»,
«Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası», «Nostradamusun möcüzəli aləmi», 7 cildlik «Seçilmiş əsərləri»niz və başqa kitablarınız geniş oxucu auditoriyası qazanmışdır. Bakıda Bəndəroğlu ilə birgə «Çağdaş İraq şeirlərindən seçmələr kitabını nəşr
etdirmisiniz. Tərcümə sahəsində də səmərəli fəaliyyət göstərirsiniz. İngilis yazıçısı Aqata Kristinin «Mavi qatarın sirri», ABŞ
alimi Sula Benetin «Necə yaşayasan yüzü haqlayasan», prof.
İrəc Parsinecadın «M.F.Axundzadənin ədəbi-tənqidi əsərləri»ni
ingilis dilindən, Aleksandr Dümanın «Qafqaz səfəri» əsərini ingilis-fransız dilindən şərikli tərcümə etmisiniz.
Siz aşıq yaradıcılığını dərindən bilən və tətbiq edən alim
kimi də tanınırsınız. Aşıq Ələsgər, Aşıq Şəmşir, Aşıq Ələsgər
Tağıyev və başqalarına sanballı məqalələr həsr etmiş, Azaflı
Mikayılın külliyyatını tərtib edərək, geniş giriş məqaləsi ilə
«Qoca Azaflıyam» adı altında, eləcə də Aydın Çobanoğlunun
şeirlərini və elmi əsərlərini tərtib edərək, «Ömrün etməyəcək
vəfa dedilər» adı altında çap etdirmisiniz. Xaricdə çap olunmuş
«İraq-türkman folkloru» (Bağdad, İstanbul, Tehran), «Altı il
Dəclə-Fərat sahillərində», «Nəsimi haqqında arşdırmalar»,
«Elçin haqqında düşüncələrim», «Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti», «Ədəbi məktublar «kitablarınız türk dünyanızdakı nüfuzunuzdan xəbər verir.
Siz uzun müddət pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, əsl
pedaqoq kimi ad-san qazanmısınız. ADU-da müəllim, dekan
müavini işləmiş, xarici dillər kafedrasının müdiri olmusunuz,
BDU-da dərs demisiniz, ABŞ və İngiltərədə ixtisasartırma kur328
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sunu bitirmisiniz. Dövlət nümayəndə heyəti tərkibində İraq,
Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya və Hindistanda olmuş,
ingilis, türk və ərəb dillərində məruzələrlə çıxış etmisiniz.
Əmək fəaliyyətinizi bir müddət Nizami adına Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində davam etdirmisiniz. 2003-cü ildən
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda baş elmi işçisiniz.
İraq Respublikasında səmərəli fəaliyyətinizə görə «Əməkdə şücaətə görə» medalı ilə təltif edilmisiniz. SSRİ Ali Təhsil
Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin
fəxri fərmanlarına layiq görülmüsünüz. 2014-cü ildə Nizami
adına Ədəbiyyat İnstitutunda ilin alimi seçilmisiniz. Beynəlxalq
Rəsul Rza mükafatı və «Qızıl qələm» mükafatı laureatısınız.
Hörmətli Qəzənfər müəllim!
Sizi bir daha yubileyiniz münasibətilə təbrik edir, sizə
uzun ömür, cansağlığı və yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
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PROFESSOR QƏZƏNFƏR
PAŞAYEVİN YUBİLEYİ AMEA-DA
QEYD OLUNUB*
Dünən – 19 sentyabr 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında
(AMEA MEK) görkəmli ədəbiyyatşünas, fılologiya üzrə elmlər doktoru Qəzənfər Paşayevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə millət vəkilləri, ziyalılar, ədəbiyyatşünaslar, AMEA-nın əməkdaşları və media nümayəndələri
iştirak ediblər.
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli Q.Paşayevin həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verib,
onu Azərbaycan cəmiyyətinin ən dəyərli və zəhmətkeş alimlərindən biri kimi dəyərləndirib: «Qəzənfər müəllim Azərbaycan ədəbiyyatına, cəmiyyətinə özünü çoxdan isbat etmiş
alimdir. Azərbaycan cəmiyyəti onu, ilk növbədə, böyük ziyalı
kimi qəbul edib. Onun ziyalı baxışları ilə şəxsiyyətindəki bütövlük bir-birini tamamlayır. O, hər şeydən öncə, ədəbiyyatşünasdır. Onun ədəbiyyatşünas kimi fəaliyyəti çoxşaxəlidir.
Məşğul olduğu sahələrin hamısında professionaldır, ustaddır.
Onu dünya elmi ictimaiyyəti haqlı olaraq böyük kərkükşünas
alim, kərkükşünaslığın banisi kimi tanıyır. Kərküklərin bütün
mahiyyətini, həyatını Azərbaycan üçün məhz Qəzənfər
müəllim açıb. Bunların nəticəsidir ki, kərküklər də özlərinin
bu ağır vaxtlarında Qəzənfər müəllimin yubileyinə hədiyyə
kimi onun haqqında kitab yazıb gətiriblər. Kitabın adı da
«Kərkük sevdalısı Qəzənfər Paşayev»dir. Deməli, burada olduğu kimi, orada da Qəzənfər müəllim Kərkük sevdalı alim
kimi tanınır».
________________
Bax: «525-ci qəzet», 20.09.2017.
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Akademik yubilyar alimin A.Zamanov, B.Nəbiyev, A.Axundov, Rəsul Rza, Z.Yaqub, N.Rəfibəyli kimi şəxsiyyətlərə həsr
etdiyi tədqiqat əsərlərini xatırlayaraq qeyd edib ki, Q.Paşayev
həm də örnək mətnşünasdır: «O nədən yazırsa, ciddi söz deyir. O, Azərbaycan elminin ağsaqqalıdır. Onun haqqında bu
sözü 30 il öncə də demək olardı. Ağsaqqallıq yaşla deyil, biliklə, savadla, şəxsiyyətdəki bütövlüklə, xeyirxahlıqla, yüksək insani keyfiyyətlərlə ölçülür. İnanırıq ki, Qəzənfər müəllim hələ
uzun illər Azərbaycan ədəbiyyatına, milli siyasi şüurun inkişafına çox töhfələr verəcəkdir».
İ.Həbibbəyli yubilyara AMEA-nın nəşri olan «Muğamlar
və miniatürlər» kitabını hədiyyə edib.
Professor Şirindil Alışanovun Q.Paşayevin həyat və yaradıcılığı haqqında məruzəsi dinlənilib. Məruzədə alimin «Altı
il Dəclə-Fərat sahillərində» kitabına, Kərkük-türkman tədqiqatlarına, dilçi kimi fəaliyyətinə, folklorşünaslıqla bağlı əsərlərinə və yüksək insani keyfiyyətlərinə diqqət çəkilib.
Millət vəkili Fəttah Heydərov deyib ki, Qəzənfər müəllim
xoşbəxt insandır: «O özü kimi alimlərlə, ziyalılarla birgə
Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında insanların maariflənməsi, cəmiyyətin savadlanması uğrunda çox böyük işlər görüb,
getdiyi hər yerə elmin nurunu saçıb».
Akademik Teymur Bünyadov da fıkirlərini bölüşüb: «Deyirlər, insan təbiətin tacı, Yer üzünün əşrəfidir. Qəzənfər müəllim
əşrəf insandır. Sadə, səmimi, ağayana, təmkinli, çalışqan, sədaqətli, səxavətli insandır. O, ləkəsiz, boyasız, tərtəmiz, dupduru
ziyalıdır, daxili mədəniyyəti ilə fərqlənən insandır, yüzlərlə,
minlərlə tələbələrini xoş gələcəyə uğurlayan müəllimdir».
Ankaradakı İraq-Türkman Kültür Mərkəzinin başqanı Mustafa Ziya isə Qəzənfər Paşayevi İraq-Azərbaycan dövlətləri
arasında mənəvi körpü adlandırıb.
Q.Paşayevi hər zaman xalqı üçün çalışan, elmimizin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan alim kimi qiymətləndirən aka331
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demik Nizami Cəfərov qeyd edib ki, o, böyük alim olmaqla
yanaşı, həm də çox səmimi insandır: «Məncə, onun ən böyük
istedadı məsuliyyətidir. O nə qədər keçmişə doğru baxsa da,
bir dənə də səhv tapa bilməyəcək. Hər adamın ən böyük əsəri
tərcümeyi-halıdır. Bu baxımdan onun tərcümeyi-halı zəngindir. Qəzənfər müəllim həyatını gözəl və dəyərli yaşayıb. Biz
həm də buna görə ona təşəkkür etməliyik ki, o bu həyatı
yalnız özü üçün yaşamayıb».
Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı yubilyarı dörd cəhətdən xarakterizə edib: «Qəzənfər müəllim, ilk növbədə, gözəl insandır.
Keçdiyi həyat yolu bunun parlaq nümunəsidir. O, son dərəcə
etibarlı dostdur, əqidəli, qeyrətli vətəndaş-alimdir. Ömrünü
elmə həsr etməklə yetinməyib, bu elmin Azərbaycan xalqına
lazımlı tərəfinə çiynini verib. Bir ordunun görə bilməyəcəyi
işi təkbaşına görən böyük ziyalıdır. Qəzənfər müəllim İraqtürkman torpaqlarını Azərbaycanın mənəvi xəritəsinə daxil
edib. O, Kərkük və Azərbaycan pərvanəsidir. Qəzənfər müəllim haqqında çox yazılıb, çox sözlər deyilsə də, məncə, onu
ən gözəl şəkildə iki nəfər dəyərləndirib. Ayaz Vəfalı deyirdi
ki, o, bir dəfə çörək yediyi yerə 40 dəfə salam verən adamdır.
Yaşar Qarayev isə onun əsərlərindəki milli qeyrəti ayrıca
vurğulayırdı».
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid bu
qurumun adından yubilyarı təbrik edib, ona yeni uğurlar arzulayıb: «Qəzənfər müəllim Yazıçılar Birliyinin fəaliyyətində,
uzun illərdir, ardıcıl şəkildə, çox yaxından iştirak edir. Demək
olar ki, hər həftə bizim qəzetdə onun yüksək dəyər verdiyi
imzalar haqqında yazıları dərc olunur. Bu da onun ədəbiyyata
münasibətinin göstəricisidir. Bir ədəbiyyat sevdalısı kimi Qəzənfər müəllim mənim yeniyetməlik illərimdən yadımdadır.
Elə kitablar var ki, bizim gəncliyimizin kitabları adlandıra
bilərik. Onlardan biri də «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində» ki332
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tabıdır. Qəzənfər müəllimin araşdırmaları, tədqiqatları sayəsində tanış olduğumuz Kərkük düşünürəm ki, elə həmin dövrlərdən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsinə, bizim ruhumuzun
bir parçasına çevrilib.
O qədər xoş auralı insandır ki, ona qarşı ancaq sevgi
bəsləmək olar. Ancaq bu sevgilər içərisində onun qızı Təranə xanımın sevgisi o qədər kövrək, duyğuludur ki, bunu
ayrıca qeyd etməmək olmaz. Qəzənfər müəllimin yubileyinə həsr olunmuş «Fotodastan» kitabına yazdığı və «525-ci
qəzet»də çap etdiyimiz önsözündə gördüm ki, onun Qəzənfər müəllimə sevgisi ancaq qızın ataya məhəbbəti deyil, bir
İlahi varlığa məhəbbətidir. Bunun özü də çox böyük xoşbəxtlikdir».
AMEA-mn müxbir üzvü, professor Misir Mərdanov yubilyar alimlə birgə çalışdığı illəri xatırlayıb: «Mən Qəzənfər
müəllimlə Azərbaycanın ilk müstəqillik illərində, ən çətin
dövrlərində Bakı Dövlət Universitetində birgə çalışmışam,
uzun illərdən bəri dostluğumuz, yoldaşlığımız var. Buna görə də
onu çoxlarından yaxşı tanıyıram. O dövrdə maddi çətinlik ucbatından bizim çox alimlərimiz başqa ölkələrə işləməyə gedirdilər. Qəzənfər müəllimin şəxsi vəsaiti hesabına çox alimlər
burada qalıb işləyə bildilər. Onlarla, yüzlərlə imkansız tələbənin təhsilinə dəstək olub. Olduqca xeyirxah insandır. Qəzənfər müəllimin uğurlarının başlıca səbəblərindən biri də onu bu
qədər sevən, ona daima dəstək olan ailəsidir».
Kərküklü şair Şəmsəddin Kuzəçi 2007-ci ildə Qəzənfər
Paşayevə həsr etdiyi «Gətirmişəm» şeirini oxuyub, İraqın və
İraq türkmanlarının milli bayraqlarını hədiyyə edib.
Alimə yubiley münasibətilə təbrikini çatdıran Azərbaycan
Təhsil Şurasının sədri Əjdər Ağayev qurumun adından Q.Paşayevi ədəbi və ictimai fikrin inkişafında önəmli xidmətlərinə
və 80 illik yubileyinə görə fəxri diplomla təltif edib.
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Professor Buludxan Xəlilov çıxışında yubilyarın elmi fəaliyyətilə yanaşı, bədii yaradıcılığına da diqqət çəkib, hekayələrindən söz açıb.
Tədbirdə Tovuz rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tofiq
Zeynalovun təbrik məktubu oxunub.
Sonra dəyərli alimin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş
filmdən fraqmentlər nümayiş etdirilib.
Yekunda söz alan Qəzənfər Paşayev tədbirin təşkilatçılarına, xüsusən AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa
Həbibbəyliyə, çıxışçılara təşəkkürünü bildirib.
Şahanə Müşfiq
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FİLOLOGİYA ÜZRƏ ELMLƏR DOKTORU,
PROFESSOR CƏNAB QƏZƏNFƏR PAŞAYEVƏ
Hörmətli Qəzənfər müəllim!
Sizi, görkəmli Azərbaycan ədibini anadan olmağınızın
80 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizin geniş miqyaslı yaradıcılığınız və coşqun fəaliyyətiniz
türk xalqları arasında mədəni-mənəvi körpü yaratmaq baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Sizin bir ədəbiyyatşünas,
dilçi, yazıçı-publisist və tərcüməçi kimi mühüm ədəbi-elmi
uğurlarınız mənəvi inkişafımızın layiqli səhifələridir.
Siz, eyni zamanda qədim türk folklorunu, xüsusən Sizə qədər
tədqiq və təbliğ olunmamış Kərkük folklorunu toplayıb, elminəzəri analizdən keçirib və nəşr etdirib əsrlərdən sonra onu yenidən ümumtürk dünyasının mənəvi dəyərləri sırasında öz layiqli
yerinə qaytarmısınız. Təsadüfi deyil ki, Siz «Kərkük folklorşünaslığının banisi» kimi böyük hörmət və nüfuz qazanmısınız.
Hörmətli Qəzənfər müəllim!
Sizi Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu adından bir
daha təbrik edir, Sizə cansağlığı və həmişəki gənclik şövqlü
yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Hörmətlə,
Günay Əfəndiyeva
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondunun Prezidenti
28.08.2017
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PROF. QƏZƏNFƏR PAŞAYEVİN YUBİLEYİNDƏ
ÇƏKİLƏN YADİGAR ŞƏKİLLƏR

Rəyasət heyəti. Soldan: Qəzənfər Paşayev, Mustafa Ziya (Kərkük),
Rəşad Məcid, İsa Həbibbəyli, Fəttah Heydərov, Əhliman Əmiraslanov,
Teymur Kərimli. Akademik İsa Həbibbəyli giriş sözü ilə yubiley
tədbirini açır

Akademik İsa Həbibbəyli yubilyarı təbrik edir
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Professor Şirindil Alişanov yubilyarın həyat və
yaradıcılığı barədə məruzə edir

Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərov
Şuranın Divan üzvü – yubilyar haqqında danışır
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Fəttah Heydərov yubilyara Ağsaqqallar
Şurasının Fəxri fərmanını təqdim edir

Akademik Teymur Bünyadov yubilyardan görkəmli folklorşünas və
etnoqraf alim kimi söz açdı
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Mustafa Ziya (Kərkük) Qəzənfər Paşayevi görkəmli alim və yüksək
mədəniyyətli ziyalı kimi səciyyələndirdi

Ankarada Türkman Eli Kültür Mərkəzinin başqanı
Dr. Mustafa Ziya və müavini, əslən azərbaycanlı olan Çimnaz xanım
yubilyara Mərkəzin ödülünü təqdim edirlər
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Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid Birliyin
Təftiş Komissiyasının sədrini – yubilyarı təbrik edir

Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı yubilyarla dostluğundan
və onun yaradıcılığından danışdı
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Sabir Rüstəmxanlı yubilyarı Fəxri fərmanla təltif edir

Akademik Nizami Cəfərov yubilyarın elmi fəaliyyətindən
və yaradıcılıq əlaqələrindən söz açdı

341

Гязянфяр Пашайев

Akademiyanın müxbir üzvü Misir Mərdanov yubilyarla
dostluğundan və onun şəxsi keyfiyyətlərindən danışdı

Akademik Gövhər Baxşəliyeva səmimiyyətini
və yubilyara ehtiramını nümayiş etdirdi
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Yubilyarın kitablarının və təltiflərinin sərgisində. Soldan: Çingiz
Abbasov (Tovuz Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədr müavini), Qəzənfər Paşayev,
prof. Vaqif Yusifli, akademik Nizami Cəfərov, şair Musa Ələkbərli

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə
Qəzənfər Paşayevin sevincinə qoşulub
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Əməkdar müəllim Əjdər Ağayev yubilyar
haqqında ürək sözlərini açıqlayır

Professor Əjdər Ağayev yubilyarı «Kamillik» diplomu ilə təltif edir
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Yubiley tədbirinin iştirakçıları. Zaldan bir mənzərə

Yubiley tədbirinin iştirakçıları
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Soldan: Bayram Gəncəli (Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədr
müavini), Fəttah Heydərov, Əhliman Əmiraslanov, Qəzənfər Paşayev,
İsa Həbibbəyli, Teymur Kərimli, Möhsün Nağısoy

Zaldan görünüş
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Kərküklü dostlar arasında
Soldan: Sabir Rüstəmxanlı, Dr. Mustafa Ziya,
Qəzənfər Paşayev, Dr. Şəmsəddin Küzəçi, Şirindil Alışanov

Akademik İsa Həbibbəyli Qəzənfər müəllimin övladları arasında.
Soldan: Könül (Muradın həyat yoldaşı), Ləman,
Qəzənfər Paşayev, Təranə, Pərvin, Murad
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Kərküklü alim Şəmsəddin Küzəçi Qəzənfər Paşayevin
bir alim kimi Kərkükdə sevildiyindən söz açır

Dr. Şəmsəddin Küzəçi yubilyarı ödüllə təltif edir
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Professor Buludxan Xəlilov yubilyarı Pedaqoji Universitetin
müəllimləri adından təbrik edir

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi
Yaşar İbrahimov yubilyarı təbrikə gəlib
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Yubilyarın qızları və gəlini onu təbrik edirlər

Yubilyar şairlər arasında. Soldan: Vaqif Bəhmənli və Rəşad Məcid
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Sevinc sevincə qarışıb

Televiziya nümayəndələrinə müsahibə
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Yubilyar tədbir iştirakçılarına təşəkkürünü
və minnətdarlığını bildirir
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KƏRKÜKÜN MƏNƏVİ ELÇİSİ*
Qəzənfər Paşayevin yubileyi ilə bağlı düşüncələr
Məzuniyyətdə olduğumçün görkəmli alimimiz Qəzənfər
Paşayevin yubileyindən gec xəbər tutdum. Dərin hörmət bəslədiyim Qəzənfər müəllim haqqında bir neçə kəlmə təbrik sözü yazmaq istədim, amma qeyri-ixtiyarı sırf yubiley yazısından
fərqli bir mətn alındı. Adətən, yubiley yazılarında yubilyara onun
gördüyü işləri xatırladır, xidmətlərini sadalayırlar. Guya özü
bunlardan xəbərsizdir. Qəzənfər müəllimin ədəbiyyatşünaslığımız,
folklorşünaslığımız sahəsində səmərəli fəaliyyəti, klassiklərimiz
və çağdaşlarımız barəsində qiymətli məqalələrini mən də
bilirəm, ədəbi ictimaiyyətimiz də bilir, o özü də bilir. Bu günlərin,
həftələrin mətbuatına nəzər atdıqca neçə-neçə səmimi yazılarda
bu örnəklər sadalanır. Yazılanları təkrar etmək istəmirəm, yalnız bir məsələnin üzərində durub önəmli bir mövzudan yazmaq
niyyətindəyəm: Qəzənfər Paşayevin İraqda yaşayan soydaşlarımızın – bu gün özlərini «türkman» adlandıranların – ölkəmizdə
tanıdılmasında, tədqiqatında və təbliğində misilsiz rolundan söz
açmaq istəyirəm. Stalin bizim adımızı dəyişdirib «siz türk deyil,
azərbaycanlısınız» dediyi kimi, hakim ərəb şovinistləri də əzəldən
İraqda yaşayan türkləri türkiyəlilərdən ayırmaq üçün «türkman»
adlandırmışlar. Xəzərin o tayında yaşayan qardaşlarımız türkmənlər də oğuz boyundandırlar, qan qohumlarımızdandırlar,
amma İraqdakı türkmanlar dilləri etibariylə o türkmənlərə yox,
bizə daha yaxındırlar. Hətta dil etibariylə Türkiyə türklərindən
daha artıq bizə, Azəri türklərinə doğmadırlar. Yadıma gəlir, hələ
sovet dönəmində Vaqifin yubileyinə İraqdan gələn bir alim
(yanılmıramsa, Şakir Sabir) addaşlarıyla tanış olmaqçün Türkmənistana getmişdi, sonra Bakıya qayıdanda onlardan çox
bizimlə yaxın olduqlarını deyirdi. İraqda yaşayan soydaşlarımızın
yazılı mətnləri Türkiyə türkcəsinə uyğun olduqları halda –
________________
Bax: «525-ci qəzet», 01.09.2017.
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şifahi ədəbiyyatları – yəni sadə xalqın danışdığı dildə yaranmış
örnəklər – bizim bayatıların əkiz qardaşları xoyratlardır. Xoyratlar
isə qeydsiz-şərtsiz bizimlə eyni dildədir. Qəzənfər Paşayevin dönə-dönə nəşr etdirdiyi İraq-türkman folkloru nümunələri bunu
mübahisəsiz təsdiq edir. Mənimçün qəribə bir kəşf oldu ki, uzun
illər Türkiyədə yaşayan, burda universitet açan, həkim kimi də,
iş adamı kimi də, maarifçi kimi də şöhrətlənən İhsan Doğramaçı
İraq türklərinin dilinin özəlliyini xüsusi vurğuladı. Füzulinin
yubileyi ilə bağlı Qəzənfər Paşayevin də iştirak etdiyi İraq səfərimizdən sonra yenə də Füzuli tədbirləriylə bağlı Türkiyəyə getmişdim. Tədbir İhsan Doğramaçının yaratdığı Bilkənd Universitetində keçirilirdi. Yubiley gecəsi ərəfəsində İhsan bəylə görüşdüm,
onun vətəninə – İraqa, Kərkükə getdiyimizi söylədim. O vaxt İraq
blokadada idi. Uçaqla getmək mümkün deyildi. İhsan bəy: «Bəs İraqa
necə getdiniz» – deyə xəbər aldı. «Arabayla» – dedim. İhsan bəyin
gözlərində şıltaq bir təbəssüm gördüm. «Arabaya nə qoşmuşdular
at, ya öküz?» – dedi. Başa düşdüm ki, İhsan bəy Türkiyə türkcəsində olduğu kimi avtomobilə araba deyilməsini qəbul etmir.
Kərkükdə isə Qəzənfər müəllim İraq türklərinin başqa bir
dəyərlı ziyalısıyla Əta Tərzibaşıyla görüşdürdü bizi. Qəzənfər
müəllimlə və nümayəndə heyətimizin bir sıra başqa üzvləriylə
birlikdə bu nurani ağsaqqalı evində ziyarət etdik. Mənimçün bu
görüşün özəl əhəmiyyəti vardı. Axı hələ çox illər bundan qabaq
Rəsul Rza İraq səfərindən böyük bir mənəvi sərvətlə qayıtmışdı,
Əta Tərzibaşının tərtib etdiyi üçcildlik «Xoyratlar» kitabını
gətirmişdi və bu səfəri haqqında «Uzaq ellərin yaxın töhfələri»
adlı məqalə yazmışdı. O vaxt gənc araşdırmaçı olan Qəzənfər
Paşayevlə birlikdə «Xoyratları» ayrıca kitab şəklində də nəşr
etdirmişdilər. Haşiyə olaraq onu da qeyd edim ki, türk dünyası
yazarları toplantısında Əta Tərzibaşıya ödül verilməsini təklif
etdim və təklifim qəbul olundu. Eşitdiyimə görə, bu ödül
rəhmətlik Əta bəyi ömrünün son illərində çox sevindirmişdi.
Sonralar Qəzənfər Paşayev davamlı araşdırmalar nəticəsində
Xoyratlar kitabının yeni, daha genişləndirilmiş və əlavələr
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edilmiş nəşrini hazırladı. Atam da artıq dünyasını dəyişmişdi.
Qəzənfər müəllim yanıma gəldi, belə bir kitabı atamın məqaləsini
önsöz verməklə çapa hazırladığını bildirdi, buna görə məndən, bir
növ, icazə, ya xeyir-dua almaq istədiyini söylədi. Doğrusu, təəccüb qaldım. Bizim zamanda nadir alicənablıq örnəyi idi bu. Təbii
ki, Qəzənfər müəllimə təşəkkür etdim və böyük uğurlar dilədim.
Bundan sonra da Qəzənfər müəllim İraq türkmanlarına marağın
oyanmasında xidməti olan, onların folkloru haqqında ilk soraq
verənlərdən Rəsul Rzanın adını daima sayğıyla anır. Bu günlərdə
«Ədəbiyyat qəzeti»ndə dərc olunmuş söhbətində də Rəsul Rzanı
bu sahədə etdiklərini unudan, ya unutdurmağa çalışanlara atamın
xidmətini bir daha xatırladır. Heç kəs heç kəsin yerini dar etmir.
Heç kəsin gördüyü işlər başqasınınkına kölgə salmır. Dünyadan
gedənlərin əməllərini yaddan çıxarmamaq – ədəbi nəcabətin
göstəricisidir. Qəzənfər müəllimin bu rəftarı da həqiqi ziyalıya,
alimə, xas olan qədirşünaslıq örnəyidir.
Bu gün qan qardaşlarımız İraq türkləri çətin sınaqlar qarşısındadırlar, bu ölkədə də, Suriyada da fəlakət fəlakəti izləyir,
silahlı toqquşmalar, partlayışlar, dinc əhalini qıran bombardmanlar hamımızı sarsıdır. Bu ölüm-dirim savaşında İraq türkləri də
milli varlıqlarını, mənliklərini, dillərini qorumaq mücadiləsi
verirlər. Bizim də ən azı mənəvi borcumuz bu doğmalarımızı,
onların problemlərini, dərd-sərlərini bilmək və bildirmək, ədəbiyyatlarında, o sıradan şifahi yaradıcılıqlarında ifadə olunmuş
duyğularını, ağrı-acılarını xalqımıza çatdırmaqdır. Bu müqəddəs
vəzifəni böyük alimimiz, Kərkükün Azərbaycanda mənəvi elçisi
Qəzənfər Paşayev ləyaqətlə yerinə yetirir. Yazarlar Birliyində
İraq Türkman ədəbiyyatı üzrə müşavir vəzifəsinin Qəzənfər Paşayevə həvalə olunması da təsadüfi deyil. Bu yubiley günlərində
Qəzənfər müəllimə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, gələcək çoxçox illərdə son dərəcə önəmli fəaliyyətini davam etdirməyi
diləyirəm. Səksən yaşınız mübarək, əziz Qəzənfər müəllim!
ANAR
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SİZ KİMSİZ, QƏZƏNFƏR PAŞAYEV?*
Professor Qəzənfər Paşayevin 80 illiyinə
500 ildir ki, Nostradamusu qəbul edənlər də var, etməyənlər də, ancaq Nostradamus o bəşəri müəlliflərdən biridir ki, onu
öz doğma dilinə tərcümə etmək, həmin doğma dilin sahibinin
(xalqın!) yüksək mədəniyyətinin və mənəvi inkişafının göstəricisidir.
Geniş formatlı, təxminən 800 səhifəlik (!) «Nostradamusun möcüzəli aləmi» kitabının nəşri və buradakı mətnin Azərbaycan dilinə səlis və səriştəli tərcüməsi yalnız bizim tərcümə
ədəbiyyatımız sahəsində deyil, ümumiyyətlə, ictimai fikrimizdə ciddi və fərəhli bir hadisə idi. Bu kitabın tərcüməsi də,
yüksək elmi arxitektonikaya malik olması da professor Qəzənfər Paşayevin illər boyu çəkdiyi ağır zəhmətin nəticəsi idi
və bir daha vurğulayaq ki, söhbət adi yox, real və irreal bir
düşüncənin, eləcə də İntibah bədii-estetik təfəkkürünün ifadəsi
olan böyük və mürəkkəb bir mətndən, onun məxsusi stilistikasının qorunub saxlanmasından gedir.
Nostradamusun baş daşının üzərindəki yazıda onun qələmi
«ilahi qələm» adlandırılır və «ilahi qələm»in yazdıqlarını tərcümə etmək, əlbəttə, istedad, səriştə, zəhmətkeşlik və cəsarət (!)
tələb edir. Yadımdadır, on il bundan əvvəl – 2007-ci ildə mən bu
kitabı oxuyanda həqiqi mənada bir qürur hissi keçirmişdim –
Azərbaycan dilində belə bir kitab nəşr olunub – və bu barədə
yazmışdım.
«Nostradamusun möcüzəli aləmi» – mükəmməl elmi bir
nəşrdir.
İndi isə başqa bir kitabı xatırlayaq: «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində» – 1980-ci illərdə sadə (və səmimi!) bir dillə yazılmış bu kitab, xatırlayıram, bir neçə dəfə indi fantastik görünən
100 min tirajlarla nəşr olundu və yada salanda ki, o dövrdə
________________
* Bax: «Ədəbiyyat qəzeti», 25.06.2017
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nəşr ediləcək kitabların planları bir sıra instansiyalarda müzakirələrdən, götür-qoylardan sonra seçilir və plana salınırdı,
aydın olar ki, bu təkrar nəşrlər həmin instansiyalara yox,
məhz oxucuların böyük tələbatına borclu idi. Bu kitab ona
görə külli oxucu auditoriyasının marağına səbəb olmuşdu, qapalı bir cəmiyyətdə yaşayan ən sadə oxucuların belə qəlbinə
yol tapmışdı ki, onlara xalqın unudulmuş uzaq diyarda yaşayan bir parçasının taleyindən və tarixindən xəbər verirdi.
Qütblərin miqyasına fikir verin: bir tərəfdə mürəkkəb Nostradamus, o biri tərəfdə isə İraq-türkman xalqının güzəranı, sevinci və kədəri, daha sonralar isə zəngin (və doğma!) folklorunun geniş aspektli nümunələri və tədqiqi («Kərkük mahnıları», «İraq-Kərkük atalar sözləri», «İraq-Kərkük bayatıları»,
«Kərkük tapmacaları», «Kərkük folkloru antologiyası», «İraqtürkman folklorunun janrlar sistemi» və s.) və bütün bunların da
müəllifi eyni qələm sahibi – professor Qəzənfər Paşayevdir.
Ancaq biz bu elmi-ədəbi-publisistik miqyasın digər qütblərini xatırlayaq: bir tərəfdə Aqata Kristinin məşhur «Mavi
qatarın sirri», yaxud Aleksandr Dümanın «Qafqaz səfəri»
(H.Abbasovla birlikdə), yaxud da Sula Benetin «Necə yaşayasan, yüzü haqlayasan» kimi əsərlərin Azərbaycan dilinə
tərcüməsi və nəşri, o biri tərəfdən, misal üçün, «Rusca-ərəbcə
danışıq kitabı».
Bir tərəfdən «Nəsiminin İraq divanı», yaxud «Füzulinin
həyat və yaradıcılığı», o biri tərəfdən isə Hüseyn Arif, Hüseyn Kürdoğlu, İsi Məlikzadə, Tofiq Bayram, Fikrət Qoca, Əlibala Hacızadə və b. müasir yazıçı və şairlər haqqında kitablar.
Ancaq bu da hələ hamısı deyil. Baxın: bir tərəfdən professional dilçi alimin qələmindən çıxmış «Kərkük dialektinin
fonetikası» elmi monoqrafiyası, o biri tərəfdən isə yenə də
professional sənətşünas-folklorşünas kimi Azərbaycan aşıq
yaradıcılığının tədqiqatçısının, aşıq sənəti ilə bağlı nüfuzlu
söz sahibinin məqalələri, rəyləri, tərtibləri.
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Mən Qəzənfər Paşayev yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif elmiədəbi-publisist istiqamətli qütbləri (hamısında da diletantlıq
yox, professionallıq!) yenə də sadalaya bilərdim, ancaq güman
edirəm ki, elə bu saydıqlarım da onun yaradıcılığının miqyası
haqqında təsəvvür yaradır.
Elmi ictimaiyyət Qəzənfər Paşayevi «Kərkük folklorşünaslığının banisi» adlandırır və bu, həqiqətdir, Kərkük azərbaycanlılarının yenidən azərbaycançılıq düşüncəsinin faktına
çevrilməsində bu ədibin həlledici xidmətləri var.
Mən «ədib» ifadəsini təsadüfən işlətmədim, çünki Qəzənfər
Paşayev sadəcə ədəbiyyatşünas, yaxud dilçi, yaxud publisist
yox, sözün geniş mənasında, ədibdir və bu ədibin yaradıcılığını
səciyyələndirən başlıca cəhətlərdən biri onun qələminin səmimiliyidir – nə yazırsa, səmimi yazır, nəyi tərcümə, yaxud tədqiq edirsə, sevərək edir, onda «zorən-təbib»lik yoxdur. Mən
həmişə onun nəşr etdiyi folklor nümunələrinin səmimiliyi ilə
onun qələminin səmimiliyi arasında çox üzvi bir vəhdət hiss
etmişəm və indi bu sözləri yazarkən bir xatirə yadıma düşdü.
1980-ci illərin ortaları idi və bir gözəl yaz axşamı mən o
zaman kiçik olan uşaqları da götürüb, İlyas Əfəndiyevi yoluxmağa getmişdim. Onun keçmiş günləri xatırlamağını mən
o saat hiss edirdim (o vaxt silsilə xatirələr yazmağa başlamışdı) və həmin yaz axşamı da onun öz iş otağında tək oturduğunu görəndə, hiss etdim ki, fikri keçmiş günlərdədi.
Jurnal mizinin üstündəki açıq kitaba işarə edib:
– Bu kitabı oxumusan? – soruşdu.
Kitabı götürüb baxdım: Qəzənfər Paşayevin toplayıb
tərtib etdiyi «İraq-Kərkük bayatıları» idi.
– Yox, – dedim.
– Apar, oxu, – dedi. – Elə bil uşaq vaxtı yayda babamgillə
Kirs yaylaqlarına köçəndə, gecə vaxtı bizimlə gedənlərin,
bizi müşayiət edənlərin dediyi bayatılardır!..
– Bu kitab hardandır? – soruşdum.
– Turab gətirib, – dedi.
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Bizim böyük sənətkarımız və mənim də unudulmaz dostum
Həsənağa Turabova atam «Turab» deyirdi və İlyas Əfəndiyev,
xüsusən 1979-cu ildə Moskvada cərrahiyyə əməliyyatı keçirəndən sonra, tez-tez Həsənağanı evə dəvət edirdi, görüşüb,
bir-iki kiçik qədəh konyak içə-içə teatrla bağlı yaradıcılıq
söhbətləri edirdilər – İlyas Əfəndiyev Həsənin sənətini də,
zövqünü də yüksək qiymətləndirirdi.
Mən o kitabı aparıb elə həmin gecə əvvəldən axıracan oxudum (indiyəcən mənim kitabxanamdadır) və həm o bayatıların,
həm də İlyas Əfəndiyevin sözlərinin təsiri ilə Həsəni görəndə
dedim ki, bu bayatıların əsasında teatrda maraqlı bir tamaşa yaratmaq olar. Bu fikir onun da xoşuna gəldi, ancaq sonra məlum
hadisələr başladı, ara qarışdı, o istək də eləcə istək olaraq qaldı.
Söylədiyim bu kiçik epizod ancaq bir oxucunun – indiki halda İlyas Əfəndiyevin təəssüratı ilə bağlıdır, ancaq elə bunun özü
də, əslində, Qəzənfər Paşayevin yazdığı, tərtib və tərcümə etdiyi
kitabların on minlərlə, hətta yüz minlərlə (ancaq elə «Altı il
Dəclə-Fərat sahillərində»nin tirajlarını yada salaq) oxucusunda
yaratdığı müxtəlif işıqlı təəssüratlardan xəbər verir.
Qəzənfər Paşayev cavan yaşlarında İraqda tərcüməçi işləmişdi və o vaxt ali təhsili yenicə başa vurmuş cavanların bəzisi tərcüməçi kimi işləmək üçün xarici ölkələrə (ərəb ölkələrinə, Əfqanıstana, qismən də Türkiyəyə) göndərilirdi. Bu
cavanların əksəriyyəti (onların arasında mənim tanışlarım da az
deyildi) o ölkələrdə min bir əzab-əziyyətlə işləyə-işləyə maddi
vəziyyətlərini yaxşılaşdırırdılar, pul yığıb, özlərinə maşın alırdılar və bunda pis bir şey yox idi (bu cavanların Sovet İttifaqında
pul qazanmaq perspektivi hələ bir tərəfə, maşın almaq növbələri bəzən 10 ildən artıq uzanırdı). Ancaq gənc Qəzənfər
Paşayev İraqdan Kərkük camaatının hiss-həyəcanını ifadə edən
– bu sözlərin təmtərağından çəkinməyək – zəngin (və bizim
üçün doğma!) mənəvi sərvət gətirmişdi və əsrlər boyu materikdən ayrı düşmüş o qədim bayatılar, mahnılar, atalar sözləri,
tapmacalar yenidən vətənə qayıtmışdı.
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Mən Qəzənfər Paşayevi hələ aspirant olduğum 1960-cı
illərin ortalarından tanıyıram və mənim üçün bu uzun illərin
təcrübəsindən doğan tamam aydın bir həqiqət var ki, onun
yaradıcılığındakı həmin sadəlik və səmimiyyət şəxsiyyətinin
də tamamilə təbii (anadangəlmə!) bir xüsusiyyətidir.
Bu gün çox mühüm hesab etdiyim bir cəhəti də xüsusi
qeyd etmək istəyirəm: qədirşünaslıq. Qəzənfər Paşayev həmişə keçmiş qələm sahiblərini – Həmid Araslını, yaxud Məmməd Cəfər Cəfərovu, Məmməd Arifi, yaxud Abbas Zamanovu və b. ehtiramla xatırlayır, onların haqqında ehtiramla yazır.
Əlbəttə, bu o demək deyil ki, Qəzənfər Paşayev onların bütün
metodoloji prinsiplərini, yaradıcılıqlarında dövrdən gələn
vulqar sosiologizmləri qəbul edir və ya da görmür. Bu, məhz
mürəkkəbliklər, ziddiyyətlər içində yaxşını görmək və qiymətləndirmək bacarığıdır ki, xislətdən gəlir.
Bu günlərdə onun səksən yaşı tamam olur, ancaq həmişə
müsbət enerji ilə yaşayan, ədəbiyyata, sənətə də, insanlara da belə bir müsbət enerji aurası altından yanaşan Qəzənfər Paşayevə
heç vəchlə bu yaşı vermək olmaz və burada mənim üçün heç bir
sirr yoxdur – onun özünü də, yaradıcılığını da bu cür cavan
saxlayan həmin müsbət enerji, həmin sadəlik və səmimilikdir.
Hörmətli yubilyarımız bir müddət bundan əvvəl Ağamusa
Axundov haqqında yazdığı essedə onu: «…çoxsaylı zəngin yaradıcılıq yolu keçən, iddiasız yaşamağı bacaran, mənalı və şərəfli
ömür yaşayan, ziyalılığı, yüksək mədəniyyəti, nəcibliyi ilə nümunə olan» bir yaradıcı insan kimi təqdim edir və bu sözləri oxuyanda, doğrusunu deyim ki, mənə elə gəldi, elə bil, bütün bunları
unudulmaz Ağamusa Axundov Qəzənfər Paşayevin özünə deyir.
Bu qısa yazını ümumiləşdirmək istəyərkən, fikrimdə bir sual
doğdu: «Siz kimsiniz, Qəzənfər Paşayev?» Və özüm də bu suala
cavab verdim: «Siz ləyaqətli bir insan, görkəmli bir ədibsiniz!»
Elçin
Xalq yazıçısı
25 iyul 2017, Bakı
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ZİYALI FƏDAKARLIĞINA ÖRNƏK*
Azərbaycan elmi-ədəbi və ictimai fikrinin inkişafında görkəmli yeri olan filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər
Paşayevin çoxillik və çoxcəhətli fəaliyyətini səciyyələndirən əsas
prinsiplər yüksək vətəndaşlıq mövqeyi ilə universal düşüncənin
və professionallığın vəhdətindən ibarətdir. Bu çox zəhmətkeş alim,
eyni zamanda fərqli bir vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirir.
Professor Qəzənfər Paşayevin pafosdan uzaq olan vətəndaşlıq
anlayışının sərhədləri, üfüqləri olduqca genişdir. Böyük mənada
Azərbaycanı tam əhatə edən bu vətəndaşlıq duyğusu onun Kərkük dolaylarındakı fəaliyyətinin, dünya ədəbiyyatının ölkəmizdə
tanıdılması ilə əlaqədar zəhmətlərini, ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik,
folklorşünaslıq istiqamətlərindəki fəaliyyətlərinin də mayasını,
cövhərini təşkil edir. O müraciət etdiyi problemlərə, ədəbi-tarixi
şəxsiyyətlərə epoxanın gözü ilə baxmağı bacaran, qələmə aldığı
məsələləri yüksək vətəndaşlıq səviyyəsində təqdim etmək
vəzifəsini məsuliyyətlə, ləyaqətlə həyata keçirməyin öhdəsindən
gələ bilən əsl elm adamıdır. Yazdığı sanballı elmi əsərlərin bir
çoxu elmdəki mühüm əhəmiyyəti ilə yanaşı, həm də böyük
vətəndaşlıq borcunun ifadəsidir. Qəzənfər Paşayevin Azərbaycan
aşıq sənətinə, İraq-türkman ədəbiyyatına, Kərkük ləhcəsinə həsr
olunmuş əsərləri elmdə böyük mənəvi borcu necə yüksək səviyyədə, hansı ürəklə, təmannasız niyyətlə ciddi şəkildə və məsuliyyətlə yerinə yetirməyin mükəmməl örnəkləridir. Qəzənfər
müəllimin Azərbaycanla yanaşı, Kərkük dolaylarından Hələbə,
Təbrizə, Ərzuruma, Dərbəndə... qədər uzanan böyük coğrafiyanın
ədəbiyyatına, folkloruna və tarixinə, ləhcəsinə dair qiymətli
əsərləri onun elmi-ədəbi düşüncəsinin universallığına, genişliyinə
________________
* Bax: «525-ci qəzet», 16.09.2017; Qəzənfər Paşayev. Biblioqrafiya. Bakı,
2017, s 14-26.
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və bütövlüyünə də nümunədir. Qəzənfər Paşayevin böyük mənada vətəndaşlığının və universal düşüncəsinin kamil ifadəsi olan
əsərləri seçilmiş mövzuya dərin, əsaslandırılmış professional elmi
münasibətin də real göstəricilərindəndir. Azərbaycan oxucusuna
təqdim edilmiş yeddicildlik «Seçilmiş əsərləri» Qəzənfər Paşayevin 75 illik ömür yolunun, zəngin həyat təcrübəsinin, müdriklik və kamilliyinin, zəhmətkeşlik və fədakarlığının nümunəsi
kimi meydana çıxmışdır. Bu, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq
elmində yaranan ilk yeddicildlik kimi də mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Heç şübhəsiz, universal düşüncəyə, coxcəhətli yaradıcılıq fəaliyyətinə malik olan Qəzənfər Paşayevin yarım əsrlik fəaliyyətində İraq-türkman mühiti, Kərkük dünyası ilə
bağlı sanballı tədqiqatlar aparıcılıq təşkil edir. Haqlı olaraq onu
«Kərkük sevdalı ədəbiyyatşünas», «Kərkükün mənəvi səfiri»
kimi dəyərləndirirlər. Tərcümeyi-halının cəmisi 6 ili İraq-türkman
elləri ilə bağlı olan Qəzənfər Paşayev artıq yarım əsrdən çoxdur ki, Kərkük mövzusunda eyni sevda ilə yazıb-yaratmaqda
davam etməkdədir. Fikrimcə, Qəzənfər Paşayev Azərbaycan
kərkükşünaslıq elminin qüdrətli yaradıcısıdır. Qəzənfər Paşayevin
digər mövzularda yazılmış əsərlərinin əhəmiyyətini heç aşağı
salmadan bütün yazdıqlarını tərəzinin bir gözünə qoysaq, yenə də Kərkük tədqiqatları ağır gələr. Yarım əsrə yaxındır ki, İraqtürkman ədəbiyyatı, Dəclə-Fərat sahilləri, Kərkük-ədəbi mühiti,
folkloru, ləhcəsi deyiləndə, ilk növbədə, Qəzənfər müəllim göz
önünə gəlir. Böyük bir qismi keçmiş sovet rejiminin sərt ideoloji qadağaları dövründə yaranmış bu sanballı əsərlər bu gün də
öz aktuallığını və elmi səviyyəsini saxlayan Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının çox sanballı Kərkük cildlərindən ibarətdir.
Qəzənfər Paşayev İraq-türkman ədəbiyyatının Azərbaycandakı
səlahiyyətli səfiridir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan kərkükşünaslığının görkəmli yaradıcısı olan Qəzənfər Paşayev, ümumiyyətlə, kərkükşünaslıqda söz sahibi olan alimdir. Nəinki Azərbaycanda, yaxud da dünyanın başqa bir yerində, hətta Kərkükdə
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belə kərkükşünaslıqda Qəzənfər Paşayevlə müqayisə edilə biləcək tədqiqatçı göstərmək çətindir. Vaxtilə İraq-türkman ədəbiyyatının və elmi-ictimai fikrinin görkəmli nümayəndəsi Əbdüllətif
Bəndəroğlu da etiraf etmişdi ki, «Qəzənfər Paşayevin «İraq-türkman folkloru» kitabına bənzər bir kitab indiyə qədər nə İraq türkmanları tərəfindən, nə də İraq türkmanlarının folkloru ilə
məşğul olan xarici alim və tədqiqatçılar tərəfindən yazılmamışdır». Digər sahələri, fərqli coğrafiyaları əhatə edən və ya
Azərbaycan ədəbiyyatına həsr olunmuş sanballı elmi əsərlərini
yüksək qiymətləndirməklə bərabər, eyni zamanda etiraf edilməlidir ki, professor Qəzənfər Paşayev Kərkük ağırlıqlı görkəmli
Azərbaycan ədəbiyyatşünasıdır. O, Kərkük ağırlıqlı Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığının fədakar müəllifidir. «Seçilmiş əsərləri»nin
yeddicildliyinə «Azərbaycan kərkükşünaslığının banisi» adlı
sanballı bir önsöz yazmış akademik Tofiq Hacıyevin dəqiq ifadə
etdiyi kimi, Qəzənfər Paşayevin ardıcıl və mükəmməl tədqiqatları
ilə «kərkükşünaslıq elm sahəsinin yaranması» hadisəsi baş
vermiş, kərkükşünaslıq «öz zilinə» çatmışdır. Fikrimcə, Azərbaycan kərkükşünaslığının yaradılması bütövlükdə elm tariximizin əhəmiyyətli hadisələrindəndir. Ayrı-ayrı vaxtlarda Kərkük mövzusunda yazılmış əsərlərini ilk dəfə olaraq toplu şəkildə
bir yerdə əks etdirən yeddicildlikdəki tədqiqatlar ədəbiyyatşünaslıq elmimizin kərküknaməsi kimi dərin mənaya malikdir.
Kərkük sözünün etimologiyasından tutmuş Kərkük ellərində
yaşayan türkmanların mənşəyinə, tarixinə, soykökünə, dil-ləhcə
xüsusiyyətlərinə, milli mənsubiyyətinə, əlaqələrinə, folkloruna,
etnoqrafiyasına və yazılı ədəbiyyatlarına, coğrafiyasına qədər
hər nə varsa, hamısı haqqında Qəzənfər müəllimin əsərlərində
dəqiq, elmi cəhətdən əsaslandırılmış və zəngin biliklər öz əksini
tapmışdır. Bu qiymətli əsərlər möhtəşəm bir kərkükşünaslıq
ensiklopediyasının elmi-məlumat bazasını təşkil edə bilər.
Qəzənfər Paşayev həmin zəngin ədəbi-tarixi məlumatların, folklor nümunələrinin, etnoqrafik məlumatların bir çoxunu özü
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toplayıb, ilk dəfə elmi dövriyyəyə gətirmiş, həm də nəzəri cəhətdən dəyərləndirib qiymətləndirmişdir. O, Azərbaycan
kərkükşünaslığının Fərhadıdır. Əksər məqamlarda Qəzənfər
Paşayev bir neçə toplayıcının, mətnşünasın və tədqiqatçının işini
təkbaşına görmüşdür. Yeddicildlik «Seçilmiş əsərləri»ndə xüsusi
yer tutan «İraq-türkman folkloru» monoqrafik tədqiqatı «ölümsüz bir tarixə» sahib olan yarım milyondan çox əhalisi olan
Kərkük elatının milli ruhunun ifadəsi kimi yaranmış folklorun
toplanılması və tədqiqinə həsr olunmuş «şah əsərdir» (Bəndəroğlu). Müəllif İraq-türkman folklorunu «Azərbaycan folklorunun
qüdrətli qolu» kimi görsə də, bu coğrafiyada formalaşmış şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunələrinin özünəməxsusluqlarını da müəyyən etmiş və təhlil edib dəyərləndirərək ümumiləşdirmişdir.
«İraq-türkman folkloru» monoqrafiyası İraq coğrafiyasındakı
türkman folklorunun elmi cəhətdən ümumiləşdirilmiş salnaməsidir. Mövzu etibarilə bu əsəri daha da zənginləşdirən və tamamlayan «Kərkük folklorunun janrları» monoqrafiyası ilə birlikdə
hər iki əsər Azərbaycan kərkükşünaslığının elmi abidəsidir. Xalq
şairi Rəsul Rzanın 1959-cu ildə Kərkükə səfərindən sonra ədəbiictimai fikrə ayaq açan Kərkük folkloru mövzusu Qəzənfər Paşayevin genişhəcmli, sistemli tədqiqatları sayəsində məxsusi bir
elmi istiqamətə çevrilmişdir. XX əsrin yetmiş-səksəninci illərindən etibarən İraq-türkman ədəbiyyatı nümunələrini ayrı-ayrı
janrlar üzrə toplayaraq kitablar halında ardıcıl olaraq nəşr etdirən
Qəzənfər Paşayev Azərbaycan folklorşünasları üçün zəngin bir
müqayisə və araşdırma bazası yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Bu zəmində meydana çıxan tarixi-filoloji tədqiqatların əsasında
Qəzənfər müəllimin zəngin toplama materialları və tədqiqatları
dayanır. Qəzənfər Paşayev kərkükşünaslığının bünövrəsi olan
«Kərkük dialektinin fonetikası» monoqrafiyasından başlanan
yolu ildən-ilə genişlənərək kərkükşünaslığın təməlinə çevrilən elmi
əsərlərlə daha da möhkəmləndirmişdir. Bizə görə «İraq-türkman
folkloru» və «Kərkük folklorunun janrları» monoqrafiyaları ilə
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birlikdə «Kərkük dialektinin fonetikası» kitabları geniş mənada
İraq-türkman dünyasının qiymətli trilogiyasıdır. Əhatəli və
sistemli araşdırmalarla yanaşı, həm də böyük bir sevgi ilə yazılmış «Kərkük dialektinin fonetikası» monoqrafiyası özünün dərin
qatları etibarilə orijinal bir «Kərkük dialektinin poetikası» təsiri
bağışlayır. Tədqiqatçı İraq türkmanları dialektinin fonetik xüsusiyyətlərini öyrənmək əsasında bu zəngin şivədə poetik semantikanın özünəməxsusluqları haqqında da aydın elmi
təsəvvürün formalaşmasına zəmin hazırlamışdır. Yeddicildlik
«Seçilmiş əsərləri»ndəki «Könüldən-könülə yollar görünür»,
«Kərkük dünyası» bölməsində toplanan tədqiqatlar İraq-türkman ədəbiyyatının müxtəlif dövrlərinə, ayrı-ayrı ədəbi şəxsiyyətlərinə, Kərkük türkmanlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatının
aktual məsələlərinə həsr olunmuşdur. Xüsusən tədqiqatlarındakı
«İraq-türkman ədəbiyyatının altun çağı», yaxud «Füzuli çağı»
haqqındakı elmi araşdırmalar ümumtürk ədəbiyyatının həmin
mərhələsinə dair təsəvvürlərin daha da dərinləşdirilməsinə xidmət
edir. «Füzulinin məzarı haqqında şayiə və həqiqət» məqaləsindən
dahi şairin tərcümeyi-halının bir çox səhifələrini öyrənmək mümkün olur. Görkəmli alim Nəsirəddin Tusinin tərcümeyi-halının
İraq səhifələrinə də Qəzənfər Paşayevin araşdırmaları işıq salır.
Bundan başqa, İraq-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin tarixi və inkişaf yolu məsələsi də elmimizə bu bölmədəki məqalələr vasitəsilə Qəzənfər Paşayev tərəfindən gətirilmişdir. Nəticə etbarilə
Qəzənfər Paşayev tarixi, adət-ənənələri, folkloru, görkəmli elmiədəbi şəxsiyyətləri ilə bütövlükdə İraqın Azərbaycana iraq olmadığını, yaxın, doğma, dost ölkə olduğunu elmi cəhətdən əsaslandırır. Qəzənfər Paşayev özü də yarım əsrdən çoxdur ki, Azərbaycan-İraq əlaqələrinin möhkəmlənib inkişaf etməsinə şərəflə
və məsuliyyətlə xidmət edir. Onun Bakıda yaratdığı «İraq-türkman kitabxanası» bu qədim Şərq ölkəsinin Azərbaycanda öyrənilməsinə, təbliğinə, əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə geniş imkan yaradır. Ələlxüsus, Qəzənfər Paşayev-Əbdüllətif Bəndəroğlu
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dostluğu Azərbaycan-İraq əlaqələri tarixində böyük körpü olmuşdur. Qəzənfər müəllimin sözləri ilə desək, «xalqının, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin layiqincə öyrənilməsi, araşdırılması
və yayılması yolunda alışmaq istedadına» malik olan rəhmətlik
Əbdüllətif Bəndəroğludan bəhs edən «Qan və qələm qardaşımız»
və «Heyif sənə, Bəndəroğlu» məqalələri xeyli vaxt bundan əvvəl
yazılmasına baxmayaraq, indi də İraq-türkman ictimai-ədəbi
fikrinin görkəmli nümayəndəsi olan bu fədakar şəxsiyyətdən
söz açan mənalı və təsirli epitafiya təsiri doğurur. İraq-türkmən
folklorunun görkəmli tədqiqatçısı Əta Tərzibaşını yarım əsr bundan qabaq ilk dəfə Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim edən professor Qəzənfər Paşayev 2017-ci ildə bu böyük folklorşünasa
həsr etdiyi monoqrafiya ilə bütün zamanlarda Kərkük sevdasına
sədaqətli olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Qəzənfər PaşayevAbbas Zamanov-Ayaz Vəfalı-Əbdüllətif Bəndəroğlu dostluğu
və əməkdaşlığı Azərbaycan-İraq ədəbi əlaqələrinin tarixində
xüsusi mərhələ təşkil edir. Çətin şəraitdə «İraqda yaşayan vətəndaşlarımızla sıx əlaqə saxlayan» böyük vətəndaş alim, professor
Abbas Zamanovun da, görkəmli şərqşünas Vasim Məmmədəliyevin də bu istiqamətdəki xidmətlərini nəzərə alsaq, həmin
mərhələnin mühüm bir tarixi dövr səviyyəsinə çatdığını düşünməyə əsas verər. Qəzənfər Paşayevin çoxcildliyinin şah damarını təşkil edən Kərkük-türkmən ədəbiyyatına və İraq-Azərbaycan
əlaqələrinə həsr olunmuş cild-cild kitablar ölkələrarası əlaqələrin,
xalqlararası daxili-mənəvi bağlılığın və münasibətlərin həmin
tarixi dövrdəki tam mənzərəsini elmi surətdə canlandırır. «Altı
il Dəclə-Fərat sahillərində» əsəri professor Qəzənfər Paşayevin
tərcümeyi-halının və çoxcəhətli fəaliyyətinin əfsanəsidir. Bu,
Bağdad cəmiyyətinin, İraqdakı türkman elatının Qəzənfər Paşayev tərəfindən yaradılmış dastanıdır. XX əsrin səksəninci
illərinin əvvəllərində yazılmış «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində»
kitabı İraq haqqında mükəmməl bir publisist-bələdçi kitabdır.
Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti Bağdad-İraq elləri ilə bu əsər
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vasitəsilə yaxından tanış olmaq imkanı qazanmışdır. Ölkəmizdə
böyük əks-səda doğurmuş həmin əsər vaxtilə əldən-ələ gəzmiş,
öz müəllifinin cəmiyyətə sanballı təqdimatına çevrilmişdir. Məhz
bu əsərlə Qəzənfər Paşayevin Azərbaycan miqyasında ədəbiictimai mühitdə özünəməxsus imkanlara malik yazıçı-tədqiqatçı
və fərqli bir publisist olması birdəfəlik isbat olunmuşdur. «Altı
il Dəclə-Fərat sahillərində» əsəri, əslində, Qəzənfər Paşayevin
dərin mənalı və cəlbedici İraq-türkman dastanının proloqu kimi
meydana çıxmışdır. Lakin illər keşdikcə bu möhtəşəm əsər
yeddicildlikdə Qəzənfər Paşayevin Kərkük sevdasının epopeyası
kimi görünür. Sanki müəllifin İraq-türkman mövzusuna həsr
olunmuş digər sanballı əsərləri «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində»
kitabından doğulmuşdur. İraq ellərini geniş miqyasda əhatə etmək, cəmiyyət həyatının bütün əsas sahələrinə işıq salmaq baxımından bu kitab geniş ümumiləşdirmə imkanlarına malik
olan ədəbi-ensiklopedik əsər təəssüratı yaradır. Tam halda «Altı
il Dəclə-Fərat sahillərində» əsəri professor Qəzənfər Paşayevin
İraq-türkman serialının ümumiləşdirilmiş adı kimi də görünür.
Məhz bu əsər Qəzənfər Paşayevin İraq-türkman mövzusunda
yazılmış əsərlərini öz mahiyyətində cəmləşdirərək epopeyaya
çevirir. Bütövlükdə Kərkük dünyası Qəzənfər Paşayevin elmi
araşdırmalarının baş mövzusudur. Fikrimizcə, Qəzənfər müəllimin Azərbaycan folkloruna, aşıq sənətinə yaxınlıq və doğmalığının da əsasında doğulub boya-başa çatdığı Qazax-Tovuz
mühiti ilə eyni səviyyədə, həm də Kərkük sevdası dayanır. Alimin
«Sazlı-sözlü dünyamızdan» başlığı altında təqdim olunmuş folklorşünaslıq nümunələri sanki Kərkük dolaylarına həsr olunmuş
tədqiqatların davamıdır. Azərbaycan folkloruna həsr olunmuş
əsərlərində, daha çox aşıq şeirindən, xüsusən sağlığında klassikləşən ustad aşıq-şair Mikayıl Azaflıdan, «aşıq sənətinin memarlarından biri» kimi dəyər verdiyi Dədə Şəmşirdən, Aydın
Çobanoğludan bəhs edən tədqiqatlarında, o, geniş dünyagörüşlü
müdrik bir folklorşünas olaraq ustad alim sözü deyə bilir. Aşıq
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şeirinin poetikasını şərh edən əsərlərində Qəzənfər Paşayev folklorda sənətkarlıq məsələlərini nəzəri cəhətdən açıqlayan professional, təcrübəli bir folklorşünas sözünü elmi mühitə təqdim edir.
Bu gün Qəzənfər Paşayev Azərbaycan folklorşünaslarının ön
cərgəsində «A» qrupunda təmsil olunur. Qəzənfər Paşayevin
Azərbaycan klassik ədəbiyyatına dair tədqiqatlarında da Kərkük
motivi görünməkdədir. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizdə ilk dəfə
olaraq «Nəsimi divanının İraq nüsxəsi»ni o aşkara çıxarıb nəşr
etdirmiş və tədqiq edib öyrənmişdir. İmadəddin Nəsimiyə həsr
olunmuş araşdırmalarında Nəsimi-İraq notları üstünlük təşkil
edir. Klassik Azərbaycan və Kərkük ədəbiyyatına dair əsərlərində
Qəzənfər müəllim mövzunu dərindən öyrənməsi, materiala yaxından bələdliyi, səviyyəli şəkildə təqdim etməsi ilə yadda qalır.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi məsələlərinə həsr
olunmuş əsərlər də professor Qəzənfər Paşayevin tədqiqatlarında
geniş yer tutur. Xalq yazıçısı Elçin haqqındakı araşdırmaları sistemli monoqrafik elmi əsərdir. O, görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas Elçin haqqında müasir ədəbiyyatşünaslığın yüksək
tələbləri səviyyəsində sanballı elmi söz demişdir. Elçindən bəhs
edən məqamlarda da müəllif Kərkük motivinin mövzuya dair
məqamlarına diqqət yetirir. Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevin rəhbərliyi ilə İraqda Füzuli günlərinin keçirilməsi hadisəsinə, Xalq yazıçısının əsərlərinin İraq nəşrlərinə də diqqət
yetirən Qəzənfər Paşayev bütövlükdə müasir Azərbaycan ədəbiyyatının əsas yaradıcılarından biri olan bu sənətkarın yaradıcılıq
özünəməxsusluğunu müəyyən edən ana xətləri seçib ayırmışdır.
Xalq şairləri Səməd Vurğuna, Rəsul Rzaya, Bəxtiyar Vahabzadəyə, Hüseyn Arifə, Nigar Rəfibəyliyə, Fikrət Qocaya, Hüseyn
Kürdoğluya, Zəlimxan Yaquba, nəsr ustadları Fərman Kərimzadəyə, İsi Məlikzadəyə, yazıçı Qərib Mehdiyə və başqalarına aid
məqalələr çağdaş ədəbiyyatımızın inkişaf yollarına, təkamül
proseslərinə gur işıq salır. Çağdaş ədəbiyyatdan bəhs edəndə
Qəzənfər Paşayev müasirliyi, vətənpərvərliyi, milli düşüncəni,
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sənətkarlıq özünəməxsusluğunu araşdırmaların mərkəzinə çəkir. Hər sənətkardan bəhs edərkən həmin yazıçının ədəbiyyatdakı
yerini və mövqeyini doğru-dürüst müəyyənləşdirməsi, tərcümeyihal faktları ilə ədəbi prosesləri üzvi surətdə əlaqələndirməsi Qəzənfər Paşayevin müasir ədəbiyyata dair araşdırmalarının səciyyəvi xüsusiyyətləridir. Ədəbiyyatşünaslar haqqında yazılarında
Qəzənfər Paşayev Azərbaycanda ədəbiyyat haqqında elmin
tarixində və taleyində görkəmli yeri olan elm xadimlərinin xidmətlərinin ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə çəkilməsinə, onların
yüksək vətəndaşlıq xüsusiyyətlərinin yeni nəsillərə çatdırılmasına
xüsusi fikir verir. Akademik Bəkir Nəbiyevdən söz açan «Ədəbiyyatşünaslıq elminin patriarxı» monoqrafiyası müasir ədəbiyyatşünaslıqda yaşanan proseslərlə yaradıcı şəxsiyyətin münasibətinin əlaqəsi, tarazlığı, elmi nəticələri kimi məsələlərin fonunda
açılır. Böyük vətəndaş-alim, professor Abbas Zamanova, «ədəbiyyatşünaslıq elmimizin iftixarı» Yaşar Qarayevə, professor Yavuz Axundluya, İmamverdi Əbilova və başqalarının fəaliyyətinə
qiymət verərkən Qəzənfər Paşayev elmə xidmətin miqyasını
doğru-düzgün müəyyən edir, obyektivlik meyarını qoruyur və
ən başlıcası, mənəvi borc duyğusunu məsuliyyətlə yerinə yetirir. Türkologiyanın ağsaqqalı kimi qiymət verdiyi akademik
Məmmədağa Şirəliyev, «dilçilik elminin iftixarı» hesab etdiyi
akademik Ağamusa Axundov haqqındakı məqalələrində də
Qəzənfər Paşayev dilçilik elminin daxili məntiqindən çıxış edərək
qüdrətli dilçi alimlərin bu elm sahəsinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinin əsl mahiyyətini açıb obyektiv meyarlarla dəyərləndirir. Bir sözlə, ədəbiyyatşünaslıq və dilçilik məsələlərindən söz
açarkən də Qəzənfər Paşayev elm haqqında elm yaratmaq bacarığını meydana qoyur. Müasir ədəbiyyata dair digər tədqiqatlarında olduğu kimi, ədəbiyyatşünaslara ünvanlanmış əsərlərində
də Qəzənfər Paşayev memuar cizgilərini təhlilləri və tədqiqatları
ilə vəhdətdə təqdim edir. Bu yolla yazıçıların və ədəbiyyatşünasların ədəbi-elmi xidmətləri deyil, tərcümeyi-hallarının maraqlı
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məqamları, şəxsiyyətləri, mənəvi dünyası da təqdim olunur. Bütün bunlar isə yazıçını və ya alimi mühiti və müasirləri, mənəvi aləmi, münasibətləri ilə birlikdə tam halda oxuculara çatdırmağa şərait yaradır. Bu tip tədqiqatlarında Qəzənfər Paşayev
sənətkar və zaman münasibətlərinə də aydınlıq gətirir.
Ümumiyyətlə, İraq-türkman ədəbiyyatı, Kərkük mövzusu
professor Qəzənfər Paşayevin çoxcəhətli fəaliyyətinin ekvatorudur. Görkəmli alimin yaradıcılığında bu ekvatorun Şərq və Qərb
qütbləri mövcuddur. Müşahidələr göstərir ki, professor Qəzənfər
Paşayev uzun illər ərzində ardıcıl fəaliyyəti ilə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının Şərq-Qərb divanını yaratmağa nail olmuşdur.
İraq-türkman ədəbiyyatına həsr olunmuş elmi əsərləri Qəzənfər
Paşayevin yaradıcılığının Şərq divanıdır. Bizə görə, Avropa ədəbielmi fikrinə, rus ədəbiyyatına həsr olunmuş elmi əsərləri, tərcümələri alimin Qərb divanından ibarətdir. Azərbaycan oxucusuna
təqdim olunmuş fransız yazıçısı Aleksandr Dümanın «Qafqaz
səfəri», amerikalı alim Sula Benetin «Necə yaşayasan yüzü haqlayasan», ingilis ədibi Aqata Kristinin «Mavi qatarın sirri» romanının orijinaldan tərcümələri Qərb divanının ayrı-ayrı fəsillərindən ibarətdir. Böyük münəccim Nostradamusun irsindən
alınmış «Dərk olunmuş aləm» əsəri də Qərbi daha geniş şəkildə, bütün yönləri ilə təqdim etməyə imkan verir. Müqayisədə
Qəzənfər Paşayevin Şərq divanı ağır gəlsə də, onun Qərb ədəbielmi və ictimai fikrinin tədqiqi və təqdimi sahəsindəki xidmətləri
də sanballıdır. Qəzənfər Paşayevin «Şərq divanı» elmi salnamə,
«Qərb divanı» isə daha çox təzkirə xarakteri daşıyır. Ümumilikdə
«Şərq-Qərb divanı» həm də ədəbi-mədəni əlaqələrin tarixinin
öyrənilməsi baxımından da qiymətlidir. Qəzənfər Paşayev külliyyatını «Seçilmiş əsərlər» adı ilə təqdim etsə də, bu yeddicildlikdə
müəllifin əsərlərinin, tərcümələrinin, demək olar ki, hamısı toplanılmışdır. Bundan başqa, müəllif müasirlərinə göndərdiyi
məktubları, teleqramları, dissertasiyalara, avtoreferatlara yazdığı
rəyləri, resenziyaları, müxtəlif münasibətlə etdiyi çıxışları, hətta
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mühüm telefon zənglərini də yığıb-yığışdırıb çoxcildliyinə daxil
etmişdir. Bütün bunlar bir çox cəhətdən əhəmiyyətlidir. Əvvəla,
yeddicildlik professor Qəzənfər Paşayevin özü və irsi haqqında
tam təsəvvür yaradır. Oxucu alimin yalnız elmi fəaliyyəti ilə tanış
olmaqla qalmır, onun cəmiyyət həyatındakı, ədəbi-elmi mühitdəki
iştirakı barəsində də tam təəssürat əldə edə bilir. Bundan başqa,
elmi-ədəbi irsini, əlyazmalarını, hətta çıxışlarının mətnlərini bu
qədər səliqə-sahmanla yığıb saxlamaq, sistemləşdirib nəşr
etdirmək xüsusi bir qabiliyyətdir. Ədəbiyyatımızın və elmimizin
tarixində irsini bu cür məxsusi dəqiqliklə tam halda qoruyub
mühafizə edən, gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün hazırlayan
yalnız bir neçə ədibimizin adını çəkmək olar. Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əziz Şərif, Abbas Zamanov, Qulam Məmmədli və
nəhayət, Qəzənfər Paşayev. Bu mənada Qəzənfər Paşayevin
çoxcildliyi «Seçilmiş əsərləri» yox, əhatə dairəsinə görə «Əsərləri» formatında görünür. Və irsini bu qədər həssaslıqla, dəqiqliklə, səliqə ilə, əhatə dairəsinin bütün genişliyi ilə ictimaiyyətə
çatdırmaq özü də ziyalı kimi mühüm və böyük bir xidmətdir.
Qəzənfər Paşayev çoxcəhətli yaradıcılığının elmi nəticələri olan
sanballı əsərləri ilə bir sırada irsini epistolyar nümunələrinə və
çıxışlarına qədər tam şəkildə ictimaiyyətə təqdim etməklə müasir
ziyalılıq üçün nümunə göstərir. Professor Qəzənfər Paşayevin
söz-sənət dünyasını və müasirləri ilə əlaqələrinin böyük miqyasını əks etdirən «Ədəbi məktublar» kitabı ilə uzun bir dövr ərzində yazdığı məktubların da külliyyatını oxuculara çatdırmaqla daha
bir ziyalılıq nümunəsi təqdim edir. Respublikamızın elmi-ictimai
mühitində professor Qəzənfər Paşayev yaxından iştirak edir.
Ölkəmizin elmi ictimaiyyəti Qəzənfər müəllimin cəmiyyət və
ədəbiyyat haqqındakı baxışlarını əsl ağsaqqal sözü kimi qəbul
edir. O, Respublika Ağsaqqallar Şurasının İdarə Heyətinin,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Elmi-Dini Şurasının üzvü,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Təftiş Komissiyasının sədri kimi
geniş və səmərəli fəaliyyət nümunəsi göstərir. İllərdən bəri
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çalışdığı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunda da professor Qəzənfər Paşayev elmi mühitin inkişafına ürəklə xidmət edir. Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi
Şurasında və Dissertasiya Şurasında Qəzənfər Paşayevin rəyi,
qiyməti, münasibəti mötəbər söz kimi qəbul olunur. Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslıq elmi professor Qəzənfər Paşayevə özünün
görkəmli yaradıcısı və böyük ağsaqqalı kimi dərin hörmət və
ehtiram bəsləyir.
Professor Qəzənfər Paşayevin elmi əsərləri böyük ömrün,
yaşanan taleyin, ciddi və ardıcıl axtarışların, fasiləsiz, davamlı
həyat və yaradıcılıq eşqinin sanballı ifadəsidir. Səksən illik yubileyi ərəfəsində oxuculara təqdim olunan «Ədəbi estafetlərdə
keçən ömür» kitabında professor Yavuz Axundlunun elmi xidmətlərinə dair dərin səmimiyyətlə yazdığı aşağıdakı mülahizələrini
ürəkdən gələn eyni böyük səmimiyyətlə və ciddiyyətlə görkəmli
ağsaqqal həmkarımın özünə aid etməklə fikrimi tamamlamaq
istəyirəm: «Bu yorulmaz alimin elmi fəaliyyəti heyrətamizdir.
Təkcə XXI əsrin əvvəlindən bu günə kimi yazılmış və çap olunmuş əsərlərinə nəzər salmaq kifayətdir ki, sözlərimdəki səmimiyyət anlaşılsın... Bu əsərlərdə ədəbiyyatımızı, ədəbiyyatşünaslıq
elmimizi yaradanlara, qələm sahiblərinə dərin məhəbbət qırmızı
xətt kimi keçir. Bu yaşda belə tədqiqat aparmaq, uğur qazanmaq
əsl fədakarlıqdır – desəm yanılmaram. Görkəmli ədəbiyyatşünasımız bu gərəkli fəaliyyəti ilə nəinki gənclərə, eləcə də yaşlı
ədəbiyyatşünaslar nəslinə də bir nümunədir».
Fikrimcə, daha heç bir əlavəyə ehtiyac yoxdur.
Görkəmli Azərbaycan ziyalısı, ədəbiyyatşünaslıq elminin ağsaqqalı, professor Qəzənfər Paşayevə elmimizin və ictimai
fikrimizin inkişafı yollarında yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
İsa Həbibbəyli
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
vitse-prezidenti, akademik
11 sentyabr 2017-ci il
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GÖZƏL İNSAN, GÖRKƏMLİ ALİM...*
Deyirlər, insan təbiətin tacı, yer üzünün əşrəfidi. Nə böyük
qiymət, nə böyük hikmət, nə böyük heyranlıq, İlahi! Q.Paşayev
əşrəf insandı. Aqillik, alilik ucalığını uca tutan, şərəflə yaşayandı.
Ağır taxtalıdı, ağayanadı. Oturuşu, duruşu, yerişi, sərrast, mənalı baxışı heyrət doğurur. Sadədi, sadə olduğu qədər də səmimidi. Özübütöv, qəlbibütöv, istiqanlı, vətəncanlıdı. Təbiətən mülayim, xoşrəftar, xoşxasiyyətdi, sədaqətli olduğu qədər də səxavətlidi. Allah adamıdı. İlk andı da, son ümidi də, pənahı da Allahdı. Türk oğlu türkdü. Ürəyinin başında Məhəmməd peyğəmbər, başının üstündə Qurani-Kərim. Əliaçıq, ürəyigeniş, son
dərəcə səxavətlidi. Onun gördüyü xeyriyyəçilik işləri saymaqla
qurtaran deyil. Dosta arxadı, arxadan vuranlara, badalaq quranlara qənimdi. «Dost yolunda boran olar, qar olar» inamını, inadını
yaşayandı. Təkəbbürlü deyil, mənəm-mənəm deyib sinəsinə
döyməz, mənəmlik göstərər, sədaqət göstərər.
Qəzənfər müəllim mənən zəngin, mənəviyyatca ucadı. Qəlbi dumduru, bəmbəyaz, dümağ, ləkəsiz, boyasız. Davranışında,
hərəkətində, mənalı baxışında dünya təzələnir.
Deyirlər, ziyalı ziya sözündəndi. İşıqsaçan, nur paylayandı.
Nə yaxşı, nə gözəl. Ziyalılıq əsl-nəsildən, başdan, binadan gəlir.
Təlim-tərbiyənin, təhsilin, mühitin təsiri, rolu da yetərincədi.
Lakin dağların yaraşığı sərkər çobanlar, kərpic kəsən, daş yonan,
hasar çəkən, bina ucaldan da ziyalı hünərini yaşayar. Bağ becərən
də, taxıl əkən də eynən. Daha kimlər, kimlər.
Qəzənfər Paşayev dumduru, bəmbəyaz, ziyalıdı. Mənən görkəmli, mənəviyyatca zəngin ziyalı. Oturuşu, duruşu, yerişi, mənalı baxışı ilə seçilən, sayılan ziyalı. Ağayana, təmkinli, inamlı,
iradəli ziyalı. Yumşaqlığı, xoş rəftarlığı, qayğıkeşliyi ilə tanınan
ziyalı. Tədbir tökən, yol göstərən, məsləhət verən ziyalı. Hətta
________________
* Bax: «Ədalət qəzeti», 14.10.2017.
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xarici görünüşündə sadə, səliqəli, geyim tərzində də çoxlarına
nümunə olan ziyalı.
Deyirlər, xalqımızın əsrlərcə bir-birindən gərəkli əllidən çox
sənət növü olub. Lakin onların arasında müəllimlik sənəti ucadan
uca, əlçatmaz, ünyetməzdi. Təsadüfi deyil ki, müəllim xalqımız
arasında müraciət forması, ünsiyyət yaradandı.
Qaydadı, təhsili güclü olan xalq güclülər arasında, sırasındadı.
Təhsili zəif olanın vay halına deyərlər.
Bu əsnada 2400 il bundan əvvəl yaşayan yunan yazarı Platonun müdrik kəlamı qəlbimə hakim kəsildi, gözlərim önündə canlandı. «Valideynim məni göydən yerə endirdi, müəllimim yerdən göyə qaldırdı». Şərqin böyük mütəfəkkiri Sədi Şirazi: «Bir
gün şah oğlunun əlindən tutub, mədrəsəyə apardı. Gümüş lövhənin üzərinə qızıl hərflərlə «Mən valideynimin nəvazişindən çox,
müəllimimim tələbkarlığına borcluyam» yazılmışdı».
Qəzənfər müəllim belə müəllim şərəfini uca tutan, özü də
ucalan müəllimdi. Tələbələrinin qəlbinə körpü salan, atalıq qayğısı göstərən, sevən, sevilən müəllimdi. Tələbələrini vətəninin,
xalqının gələcəyi bilən Qəzənfər müəllim onları kamil biliyə səsləmiş, xoşbəxt gələcəyə uğurlamışdır.
Deyirlər, Məhəmməd peyğəmbərimiz buyurub ki, «alimin
mürəkkəbi şəhidin qanından üstündür». Bir də buyurub ki, «elm
Çində də olsa arxasınca gedin». Nə böyük qiymət, nə böyük hikmət, nə böyük heyrət, İlahi.
Görkəmli alim, yorulmaz tədqiqatçı Qəzənfər müəllim
yazmaq yaratmaq eşqiylə elmi axtarışları üçün lap dünyanın o
başına da gedər. Alimin çoxsaylı, dərin məzmunlu əsərləri
sərhədlər keçərək qəlblərə hakim kəsilib. Məhəmməd Füzulinin,
Molla Pənah Vaqifin, Səməd Vurğunun kökü, mənşəyi olan İraq
türkmənlərini bizlər üçün əzizləşdirən, doğmalaşdıran Qəzənfər
müəllimin xidməti əvəzsiz olduğu qədər də unudulmazdı, qəlbimizdə yuvalanandı. Alim son illər daha böyük eşqlə, həvəslə
yeni-yeni əsərləriylə qəlbimizə hakim kəsilib. Onun çoxsaylı
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əsərləri oxucuların qəlbinə yol tapır, işıq saçır. Alim yaxşı dərk
edir ki, elm harda, tərəqqi, inkişaf orda. Biz də ona bu çətin,
şərəfli yolda yeni-yeni uğurlar qələbələr diləyirik.
F.Engels yazır: «Ailə kiçik dövlətdir». Bəli, ailəni sevən vətənini sevər. Ailəni qoruyan vətənini qoruyar, namusunu, qeyrətini,
dünyasını qoruyar. Qəzənfər Paşayev böyük ailə sahibidir. Çoxlarına nümunə, gör-götür ailə. Əgər belə demək mümkünsə,
Qəzənfər ailənin başının tacı, Arəstə xanım ailənin dərdlər əlacı.
Hər ikisi tərbiyə verən, təlim keçən, xoşbəxt gələcəyə uğurlayandı. Bu birlik qarşılıqlı anlaşılma, ailənin şam-çırağı, közərən
ocaqlarıdı... Hər ikisi ailə harda, həyat orda inamını yaşayır. Onlar
başı göylərə ucalan qoşa çinarları xatırladır. Bu çinarların kölgəsində balalar kölgələnir, pərvəriş tapır, sevir, sevilirlər. Nə
yaxşı, nə gözəl.
Məhəmməd peyğəmbərimiz buyurub ki, «cənnət qadınların
ayaqları altındadı». Nə böyük müdriklik, nə böyük ibrətamizlik,
İlahi.
Zaman-zaman qadını səmaya, günəşə, aya ulduza bənzədiblər, ilahiləşdiriblər. Qadını ülvilik, ucalıq rəmzi biliblər. Həqiqətdir ki, qadınsız dünya məhvərindən dönə bilər, həyat sönə bilər,
bəşər ölə bilər. Qadın anadı, dünyaya gətirən, kamala yetirən,
həyata uğurlayan ana. Ana vətəndi, vətən ana. Nə yaxşı, nə gözəl.
Əzizim, dost-mehribanım, səksəni arxada qoymusan. Şərəfli
yol keçib, mənalı həyat yaşamısan. Vətənimiz, xalqımız, dövlətimiz, mədəniyyətimiz və mənəviyyatımız haqqında ürəyincə
əsərlər yazmısan. Doxsana qədəm qoymusan, qağa. Bu torpağa,
bu millətə borcun var. Qələmin iti, gözlərin nurlu, ürəyin təpərli,
hünərli olsun. Yaz, yarat, bizləri sevindir. Yüz yaşamaq eşqinə
düş, o yana keçməyi düşün, yaxşımı?!
Teymur Bünyadov
akademik

375

Гязянфяр Пашайев

ŞÖHRƏTİN SEVİNCİ
SİZƏ YARAŞIR*
Əziz Qəzənfər müəllim!
Sizi şeirimizin, sözümüzün həssas, müdrik tədqiqatçılarından biri kimi, yüksək insani keyfiyyətlərə malik yaradıcı
ziyalı, genişmiqyaslı biliyə, dünyagörüşə yiyələnmiş yetkin
qələm sahibi kimi taınıyırıq, sevirik.
İstedadla, ilhamla orijinalda tərcümə etdiyimiz məşhur Qərb
və Şərq ədəbiyyatı nümunələri, eləcə də zövqlə topladığınız
Kərkük folkloru nümunələri, Nəsimi yaradıcılığı sahəsində
apardığınız gərgin elmi axtarışlarınız sizə ana südü kimi halal
alim nüfuzu qazandırmışdır.
Əziz qələm qardaşımız!
Səksən illik yubileyiniz münasibətilə sizi bir daha təbrik
edir, ədəbiyyatımız, vətənimiz naminə daha yeni ilhamlı günlər, cansağlığı və ailə səadəti arzulayırıq.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Ağsaqqallar Şurası
adından
Nəriman Həsənzadə
Xalq şairi

________________
* Bax: «Ədəbiyyat» qəzeti, 26.08.2017.
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ГЦРУР
ДУЙДУЬУМУЗ ЗİЙАЛЫ*
Qəzənfər Paşayev Azərbaycan filologiya elminin inkişafında özünəməxsus yeri və rolu olan ustad alim, elm təşkilatçısı,
pedaqoq, titullu və nüfuzlu professordur. Qəzənfər müəllimin
bu çox yüksək ünvanlarla yanaşı, ağsaqqallığı, xeyirxahlığı da
göz qabağındadı. Elmi fəaliyyəti, müəllimliyi ilə qazandığı
nüfuzu ağsaqqallıq, xeyirxahlıq naminə səxavətlə xərcləyir.
Qəzənfər Paşayevi özəlliklə fərqləndirən yönlərindən biri də
vətənpərvərliyidi.
Bir alim və müəllim kimi Qəzənfər Paşayev bütün şüurlu
həyatı boyu Azərbaycan ali təhsilin bayraqdarı olan ADU-da
müəlllim, dekan müavini işləmiş, xarici dillər kafedrasının müdiri
olmuş, BDU-da dərs demişdir. ABŞ və İngiltərədə ixtisasartırma
kursunda olmuşdur. Suriya, Hindistan, İraq, Türkiyədə, Səudiyyə
Ərəbistanı və digər ölkələrdə dövlət nümayəndə heyətinin tərkibində başımızı uca etmişdir. Uzun illərdir ki, Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşıdır. Şəxsi nailiyyətləri sayəsində
bir çox medal, mükafat və fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir.
Yaşadığı ömrü ailəsindən çox, demək olar ki, bütünlüklə xalqın və dövlətin inkişafına sərf edib və etməkdədir.
Qəzənfər Paşayev xalqını, vətənini, dövlətini sevən bir insandır. Camaatın dar günündə, şad günündə yaxından iştirak
edən, lazımi anda öz köməkliyini heç kimdən əsirgəməyən bir
ziyalıdır.
Doğrudan da, bütöv bir ömrə sığmağı bacarmaq insanın tale
xoşbəxtliyidir. Qəzənfər müəllim belə xoşbəxtlərdəndir. Onun
həyat düşüncələri bu gün də bəhrə verir. 50-dən artıq kitabı işıq
üzü görüb.
________________
* Qəzənfər Pasayev – 80! «Tovuz Xeyriyyə Cəmiyyəti» ilə «Tovuz» qəzetinin xüsusi buraxılışı.
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Cəmiyyət reallığı insan düşüncəsində vacib yerlərdən birini
tutur. Zamanın əks etdirdiyi həyat qaynaqları bəzən ictimai
aktuallığı ilə diqqət mərkəzinə çıxır, bu da cəmiyyət reallığı kimi
xarakterizə olunur. Qəzənfər müəllimin də həyat baxışlarında
məhz bu reallıq özünü əks etdirir.
Səmimi deyək, biz əməkdar pedaqoq, professor Qəzənfər
Paşayevin timsalında dövlətçilik və elm işinin təşkilində
gərgin əmək sərf edən ziyalı bir şəxsiyyət görürük. O, təfəkkürlü
bir şəxsiyyət olaraq daxili əməli, işi və zahiri fəaliyyəti ilə bu
statusa sahib çıxır. Bu gün təkcə doğmaları deyil, xalqımız, uzaq,
yaxın məkanların insanları onun xeyirxahlığından bəhrələnirlər,
insanlığına yüksək dəyər verirlər.
Qəzənfər Paşayev haqqında günlərlə danışmaq olar. Cəsarətli,
mərd, mübariz bir insan kimi onun cəmiyyət quruculuğunda
məxsusi əhəmiyyəti olub və bu gün də var. O, insanlarla keçirdiyi
görüşlər zamanı da bu kriteriyalara ciddi nəzər yetirir, ulu öndər
Heydər Əliyevin dövlətçilik işindəki əməli xidmətlərindən, xalqa
məhəbbətindən, ölkə prezidentinin elmə verdiyi yüksək dəyərdən bəhs edir.
Elm fədaisi Qəzənfər Paşayevi 80 illik yubileyi münasibətilə
təbrik edir, ona sağlam ömürlə yanaşı, gördüyü səmərəli
fəaliyyətində yeni-yeni zirvələr arzulayıram.
Böyük Tanrı Qəzənfər Paşayevi həmişə şad və var eləsin!
İlham Rəhimov
hüquq elmləri doktoru, professor,
Respublikanın əməkdar hüquqşünası
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QƏZƏNFƏR PAŞAYEV FENOMENİ*
Tanınmış az sayda insanlar var ki, onların haqqında o qədər gözəl sözlər söylənib, yaxşı yazılar yazılıb ki, bu adamlar
barəsində yeni və maraqlı fikirlər bildirmək son dərəcə zordur.
Ölkəmizdəki bu insanlardan biri, elə bəlkə də birincisi professor Qəzənfər Paşayevdir.
Qəzənfər müəllimin elmlər doktoru, professor, görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorçu, dilçi, publisist, yazıçı və tərcüməçi olduğu
respublikamızda savadlı hər bir adama yaxşı məlumdur.
Görkəmli yazıçılarımız və xarici ölkələrin samballı ədəbiyyatçıları professor Qəzənfər Paşayevin yaradıcılığından bəhs edən
çox sayda məqalələr yazmışlar.
Qəzənfər Paşayevə həsr edilmiş irihəcmli kitablar və şeirlər
də mövcuddur («Bu sevda ölüncədi», «İraq bizə iraq deyil»,
H.Kürdoğlunun «Tovuzum mənim, oğuzum mənim» poeması,
«Kərkük sevdalısı Qəzənfər Paşayev», «Ömrün əbədiləşən illəri»
və s.).
Qəzənfər Paşayevin qələmindən çıxmış 40-a yaxın kitab
oxucular arasında çox sevilən ən populyar kitablardandı.
Professor Qəzənfər Paşayev kimi usta bir ədəbiyyatçının,
dilçinin yaradıcılığı barəsində yazmaq fikrindən uzağam, buna bir fizik, bir diplomat olaraq gücüm də yetməz.
Bu kiçik yazıda Qəzənfər Paşayev fenomenindən yazmağa
çalışacağam.
Qəzənfər Paşayevin ucqar bir rayonun, ucqar bir kəndindən
çıxıb, öncə ölkəmizdə, sonra bütün türk dünyasında böyük şöhrət
qazana bilməsi əsl fenomendir. Bu fenomeni yaradan əsas
faktorlara baxaq.
________________
* Qəzənfər Pasayev – 80! «Tovuz Xeyriyyə Cəmiyyəti» ilə «Tovuz» qəzetinin xüsusi buraxılışı.
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Qəzənfər müəllimi kifayət qədər yaxından tanıyan bir
adam kimi onun bu qədər böyük uğurlarının əsas mənbəyi barədə
düşünəndə dahi Kafkanın: (There are two main human sins from
which all others derive: impatience and indolence. Kafka. Sərbəst interpretasiya müəllifindir) «İnsanın bütün uğursuzluqlarının
əsas səbəbi səbirsizlik və tənbəllikdir» kəlamı yadıma düşür.
Görünür Qəzənfər Paşayev Ulu Tanrının sevimli bəndəsi kimi
dünyaya gəlib və payına səbir də, çalışqanlıq da olduqca çox düşüb.
Böyük səbirlə, ağır əməklə yaratdığı 750 səhifəlik «Nostradamusun möcüzəli aləmi» kitabı bu fikri tam təsdiq edir.
Qəzənfər Paşayevin Tovuzun bir kəndindən gəlib Bakıda,
Bağdadda, Ankarada, İstanbulda, bütün Yaxın Şərqdə bu qədər
populyar olmasında bir əsas faktoru danmaq insafsızlıq olardı.
Bu faktoru Qəzənfər müəllim məmnuniyyətlə «Nostradamus»u
həyat yoldaşına ithaf edərkən özü açıqca qeyd edir: «Ağır və
gərgin əməyin nəticəsi olan bu əsəri ərsəyə gətirmək üçün ruhi
rahatlığımı təmin edən, fikir və qəlbimi lüzumsuz qayğı və
həyacandan qoruyan həyat yoldaşım Arəstə Mikayıl qızına ithaf
edirəm».
Doğrudan da, hər uğurlu kişinin arxasında böyük bir qadın
durur!
Türklər doğru deyirlər ki, qadın kişini vəzir də edə bilər, rəzil
də. Xoşbəxtlikdən Arəstə xanım Mikayıl qızının əməyi və səbri
sayəsində Qəzənfər müəllimin payına vəzirlik düşüb.
Bir insanı şəxsiyyət kimi tanımaq üçün «Dostunu mənə
göstər, sənin kim olduğunu söyləyim» – deyərlər.
Vətənimizdə və türk dünyasında Qəzənfər müəllimin görkəmli şəxslərlə dostluq etdiyini bilirəm. Onların arasında dünya şöhrətli alim-pediatr, xeyriyyəçi, maarifçi, Bilkənd, Hacəttəpə
universitetlərinin yaradıcısı, qardaş Türkiyənin müasir ali
təhsil sisteminin qurucusu Hocabəy İhsan Doğramacının xüsusi
yeri vardır.
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Hocabəy İhsan Doğramacının dostluğunu qazana bilməsi
Qəzənfər Paşayevin qeyri-adi insani və diplomatik qabiliyyətə
malik olan yaradıcı alim, müdrik adam olmasını göstərir.
Qəzənfər müəllimin gözəl övladları, xoşbəxt ailəsi var.
Dünya malında gözü olan insan deyil.
Müdriklik və yaradıcılığın zirvə yaşındadır.
Uca Tanrı ona hər şeyi verib.
Yaxın dostu kimi, Fenomen İnsan Qəzənfər Paşayevə cansağlığı və böyük yaradıcılıq uğurları diləyirəm.
Məmməd Novruzoğlu
Professor Dr., Azərbaycan Respublikasının
Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olmuşdur.
Hazırda BDU-nun Bərk cisimlər kafedrasının müdiridir.
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MİLLİ ŞÜUR OYADAN ALİM*
Qəzənfər Paşayev adı, soyadı heç bir titulsuz, elmi dərəcələri sadalamadan da geniş oxucu auditoriyasına yaxşı tanışdır. Bu adı, soyadı çəkən kimi hamının gözü önünə müasir
Azərbaycan humanitar elminin ən məşhur simalarından biri
gəlir.
Qəzənfər Paşayev Azərbaycan filologiyasında öz sözü,
bənzərsiz elmi yolu olan əvəzedilməz şəxsiyyət, tanınmış
alimdir. Belə bir mərtəbəyə yüksəlmək üçün fitri istedad sahibi olmaq, ağır yaradıcılıq zəhmətinə qatlaşmaq, şərəfli həyat
yolu keçmək lazımdır. Məhz bu cəhətlər Qəzənfər Paşayev
şəxsiyyətində vəhdət halında cəmləşib. Filologiya elmləri
doktoru, professor, uzun illər Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunda (indiki Slavyan Universiteti) və Bakı Dövlət Universitetində mühüm vəzifələrdə çalışan, hazırda AMEA-nın
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda bir çox elmi qurumların
üzvü olan alimin cildlərə sığmayan monoqrafiyalardan, elminəzəri, ədəbi-tənqidi, bədii-publisistik məqalələrdən ibarət yaradıcılıq məhsulu onu elə bir yüksək mərtəbəyə qaldırmış, elə
bir miqyasda tanıtmışdır ki, Qəzənfər müəllim, hətta dünyanın
ən sayılıb-tanınan elmi qurumlarının təşkil etdiyi konfrans və
simpoziumların da fəxri qonaqları sırasına seçilib. Elmi kadrların hazırlanmasında böyük xidmətləri olan Qəzənfər Paşayevin rəhbərliyi ilə onlarla namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə edilib. O, həmçinin bir çox monoqrafiyaların
redaktoru və ya rəyçisi olub.
Qəzənfər Paşayev Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Respublika Ağsaqqallar Şurasının üzvüdür.
Bütün bu yaradıcı və insani keyfiyyətləri – istedadı, işgüzarlığı, sadəliyi, təvazökarlığı, qayğıkeşliklə yoğurulmuş
________________
* Bax: «525-ci qəzet», 26.08.2017.
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tələbkarlığı ona həm çalışdığı kollektivlərdə, həm də ədəbi
ictimaiyyətdə böyük hörmət, nüfuzla yanaşı, çoxlarına qismət
olmayan, səmimiyyətlə yoğurulmuş məhəbbət və sevgi qazandırıb. Onu tanıyanlar üçün Qəzənfər Paşayev yaxşı İnsan
və əsl Dostdur!
«Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya» müəssisəsinin kollektivi
üçün də Qəzənfər Paşayev, sözün həqiqi mənasında, həm
yaxşı İnsan, həm də əsl Dostdur. Nəsillərə ərməğan etdiyi dəyərli əsərlərinin çoxu məhz «Təhsil»də işıq üzü görən, təkrarsız şəxsiyyəti ilə hər kəsə örnək olan Qəzənfər müəllimi
kollektivimizdə böyükdən-kiçiyə hamı çox sevir. Biz onun
kimi ziyalını tanıdığımıza görə çox şanslıyıq. Bu kiçik yazını
ona ünvanlamaqla böyük Dostumuzu 80 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və
yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. İti qələmlə kəsərli
sözlər yazdığı kitabları nəşr etməklə bundan sonra da yüzlərlə
oxucunu sevindirmək istərdik.
Hörmətli Qəzənfər müəllim!
Azərbaycan humanitar elminin mogikan, patriarx varisliyinə halal haqqı çatan, milli şüur oyadan alim kimi Sizi həmişə elmimizin ön cərgələrində görür və inanırıq ki, 90-da,
100-də də belə olacaq!
«Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya»
müəssisəsinin kollektivi adından
Tural Axundov
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ALİM DÜNYASINA
BİR BAXIŞ
Filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Paşayev adlısanlı alim, tədqiqatçı və geniş diapazona, erudisiyaya malik
ziyalıdır. Qəzənfər müəllim geniş oxucu auditoriyasına malikdir.
O, ədəbiyyatşünaslığın, folklorşünaslığın inkişafında yorulmaz
addımlar atıb və atmaqdadır. Gözəl alim, görkəmli ziyalı, istedadlı şəxsiyyət ömrünün müdrik çağlarını yaşayır. Professor Qəzənfər Paşayevin tarixi tədqiqatlarında elmi mübahisələri, bu
mübahisələrin tarixi dəqiqlikləri, mənəvi dəyərləri xüsusilə diqqət çəkir. O, polemika zamanı qarşı tərəfə yüksək səviyyədə ehtiram göstərir. Bu ehtiramla bərabər, özünün dəlillərini, sübutlarını, məntiqi mühakimələrini son dərəcə ardıcıllıqla, ağılla və
bir daha təkrar etməyə dəyər ki, yüksək dərəcədə alim, ziyalı
mövqeyi göstərməkdən çəkinmir.
Professor Qəzənfər Paşayevdə mənəvi keyfiyyətlər çoxdur.
Bu timsalda onun oxuyub öyrəndikləri, görüb-götürdükləri,
mənimsədiyi keyfiyyətlərdir. Yaşadığımız acılı-şirinli hadisələr,
çoxillik həyat təcrübəsi bizlərdə müxtəlif səciyyəli mənəvi dəyərlər cəmləşdirir. Ancaq elə mənəvi keyfiyyətlər də var ki, o,
Tanrının bir hədiyyəsi, ərməğanı kimi insan oğluna, onun istəkli
bəndəsinə nəsib olur. Belə bəndələr doğulan andan həmin yüksək
keyfiyyətlərin daşıyıcısına çevrilir. Qəzənfər müəllim də bu cür
şəxsiyyətlərdən biridir. Onun qəlbindəki səmimiyyət və xeyirxahlıq missiyası onu ömrünün bütün mərhələlərində həm hifz
edib, həm də müqəddəs tapşırığı yerinə yetirməyə yönəldib.
Qəzənfər müəllimdə mənəvi dəyərlər çoxcəhətli zəngin çalarlarla öz ifadədsini tapıbdır. Professorun bu keşməkeşli
ömür yolu içərisində, şübhəsiz, həyat təcrübəsi amili ilə bağlı
olan mənəvi dəyərlər də kifayət qədər geniş miqyas əhatəsinə
və məna tutumuna malikdir. Ziyalılığı, hərəkəti, davranışı, savadı,
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vətəni, eli-obası üçün verdiyi zəhmətləri ilə Qəzənfər Paşayevin
mənəvi məziyyətlərini sadaladıqca sadalamaq olar. Bu,
həqiqətən, belədir.
Qəzənfər Paşayev görkəmli alim kimi də ictimaiyyət arasında yaxşı tanınır. Onun qəlbə nüfuz edən, beynəlxalq məna
və məzmun kəsb edən, Azərbaycan, Türkiyə, İraq və İranda çap
edilən çoxsaylı kitabları, müxtəlif ölkələrdə dərc edilən yüzlərlə
məqalələri, ona həsr edilən əsərlər onun ziyalılığından bəhs edir.
Qəzənfər müəllimin xalqımızın tarixi ilə bağlı tərcümələri qibtəyə
layiqdi.
Miqyaslı, şöhrətli alim olan Qəzənfər Paşayev ensiklopedik
biliyə, geniş erudisiyaya, güclü məntiqə, aydın təfəkkürə, dərin
müşahidə qabiliyyətinə malikdir. Poliqlotdu – çox dil biləndi.
Əziz eloğlum, Qəzənfərcan, mən sənin xətrini dağlar qədər
istəyirəm. Rahat, mülayim insan olduğuna görə, böyük ürəyinə,
səmimi qəlbinə, tərbiyənə, yüksək ziyalılığına, təkrarsız müəllimliyinə, böyük alimliyinə, böyük işlər gördüyünə görə səninlə fəxr edir, qürur duyuram, əzizim... Hüseyn Kürdoğlunun sənə
həsr etdiyi «Tovuzum mənim, Oğuzum mənim» poemasındakı
sətirləri sənin şəxsiyyətini daha yaxşı səciyyələndirir:
Hər papaqlı ər olmaz,
Nərə çəkər, nər olmaz.
Xan olar, sultan olar,
Ancaq Qəzənfər olmaz.
Doxsana yönələn bu ad günün mübarək! «Hər kim yüzü
yaşamasa, günah onun özündədir» – belə deyib sevimli şairimiz
Osman Sarıvəlli. Hələ qarşıda gülüzlü bahar var, barlı payız var,
çovğunlu qış var. Əzizim, sənə möhkəm cansağlığı, uzun ömür,
bol-bol sevinc, səadət arzulayıram. Yolun uğurlu, işlərin avand
olsun!
Teymur Bünyadov
akademik
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GÖRKƏMLİ ƏDƏBİYYATŞÜNAS,
ALİM VƏ MÜƏLLİM
İnsanın hər bir hərəkəti onun xüsusiyyətini təyin edir,
xüsusiyyətlərinin cəminə görə isə xarakterinə qiymət verilir.
Həyatda çox az adam olar ki, onun adı çəkiləndə hər kəs ancaq müsbət fikirlər söyləsin. Qəzənfər müəllim də belə şəxsiyyətlərdəndir. Onun adı çəkiləndə hər bir insanda qürur və
şərəf hissi doğurur. Bu ad insanların qəlbində bir çırpıntı yaradır. Neçə illərdi ki, məhz Qəzənfər Paşayev bu adla irəli
yüksəlir.
Azərbaycan ədəbiyyatşünası, folklorşünas, publisist, dilçi,
yazıçı və tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Paşayev kimi böyük bir şəxsiyyət haqqında söz söyləmək böyük bacarıq və məsuliyyət tələb edir. Qəzənfər müəllimin ədəbi və elmi nailiyyətləri İraqda çalışdığı vaxtlardan
başlamış, indiki zamana qədər davam edir. Qəzənfər müəllimin müəllifi olduğu kitabların bir çoxu İraq türkmanlarının
folkloru, ədəbiyyatı və dialektindən bəhs edir. Qəzənfər
müəllim görkəmli alim kimi nəinki ölkəmizdə, hətta ölkədən
kənarda da məşhurdur. Qəzənfər müəllimin xeyirxahlığı, zəhmətsevərliyi, hətta sadəliyi bizim hamımıza məlumdur. Çalışdığı kollektiv arasında böyük nüfuz qazanmaq, elində, obasında sevilmək hər bir insana nəsib olmur. Qəzənfər müəllim
nəinki sevilir, hətta onun xırda bir tapşırığı belə canla-başla
yerinə yetirilir.
Qəzənfər müəllimlə mən bir fərqimiz olmaqla, eyni gün,
eyni ayda (27 avqust) dünyaya göz açmışıq. Bizi yaradan
Tanrı hər ikimizə həyatın ən gözəl nemətlərini verib və
bizdən həyat sevinclərini əsirgəmiyib.
Qəzənfər müəllim gözəl ailə başçısı, mehriban həyat yoldaşı, qayğıkeş ata və baba, etibarlı dost, vətəninə, xalqına bağlı
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bir şəxsiyyət, öz əhatəsində baş verən bütün hadisələrədə varlığını göstərən, diqqəti, qayğısı ilə hər kəsin yanında olan, hər
kəsin sevincinə və kədərinə şərik olan ziyalıdır. Qəzənfər
müəllim bir ağsaqqal kimi məhz bu keyfiyyətlərinə görə əvəz
olunmaz bir örnək, şəxsiyyətdir.
Eloğlum Qəzənfər müəllimi bir insan və alim kimi olduğu
qədər şərh etməyim bir yazıda mümkün deyil, bunun üçün bir
kitab qədər səhifələr lazımdı. Amma ürəyimdən qopan sözləri
qısaldaraq qısaca söyləyə bilirəm ki, bu günün folklorşünas,
publisist, dilçi və ədəbiyyatşünası Qəzənfər Paşayev hamının
qəlbini və sevgisini öz yaddaqalan əməlləri ilə qazanıb.
Qəzənfər müəllim sizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə təbrik edirəm, Allahdan uzun, sağlam ömür və bundan sonrakı elmi fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
Cəfər Müseyib oğlu Quluzadə
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
Əməkdar müəllim, professor,
BDU-nun kafedra müdiri
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DƏRİN ZƏKAYA
SAHİB GÖRKƏMLİ ALİM*
Görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorçu, dilçi, yazıçı, publisist,
mətnşünas və tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professor
Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev həm də böyük Azərbaycanlı
və istiqanlı tovuzludur. Qəzənfər müəllimi mən 17 yaşımdan
tanıyıram. Qohumum Əsgər Kərimovgildə Qəzənfər müəllimin
İraqdan göndərdiyi bir açıqcanı görmüşdüm.
O vaxtdan 45 il ötüb keçib... Tale elə gətirdi ki, sonralar mən
Qəzənfər müəllimin məşhur «Altı il Dəcla-Fərat sahillərində»
əsəri haqqında resenziya yazıb çap etdirdim. Təvazökarlıqdan
uzaq olsa da deyim ki, o səmimi qəzet yazısı yazıçı Q.Paşayevin
çox xoşuna gəlmişdi. Bu gün professorun əsərləri 7 cilddə nəşr
olunaraq oxucuların istifadəsinə verilib. O cildlərdə çoxlu qiymətli əsərlər, monoqrafiyalar vardır. Onların hamısı dəyərlidir.
Mənə görə isə «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində» əsəri və bir də
zəmanəmizin Dədə Qorqudu Mikayıl Azaflının həyat və yaradıcılığını fundamental şəkildə əks etdirən və professorun tərtibçiliyi və redaktorluğu ilə buraxılmış «Qoca Azaflıyam» kitababidəsi misilsizdir!
Qəzənfər müəllimin həyatı o qədər mənalı, yaradıcılığı o
qədər vüsətli və zəngindir ki, onun haqqında indən belə də çoxlu
monoqrafiyalar işıq üzü görəcək. Dəyərli eloğlumuz heç nə yazmasaydı belə, mahir bir tərcüməçi kimi onun dilimizə çevirdiyi
Aleksandır Dümanın «Qafqaz səfəri», Amerika alimi Sula Benetin «Necə yaşayasan yüzü haqlayasan» əsəri və «Nostradamusun möcüzəli aləmi» kitabı ilə Azərbaycan ədəbiyyatında
qalmağa layiqdir. Əminəm ki, bu elə belə də olacaqdır.
________________
* Qəzənfər Pasayev – 80! «Tovuz Xeyriyyə Cəmiyyəti» ilə «Tovuz» qəzetinin xüsusi buraxılışı.
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İti zəkaya malik müdrik alim, milli qeyrət sahibi, vətənpərvər
ziyalı olan Qəzənfər Paşayev tədqiqatçıların və alim həmkarlarının qeyd etdiyi kimi Şərq ziyalı tipi ilə Qərb ziyalı tipini
özündə – şəxsiyyətində birləşdirə bilən nadir ziyalılarımızdandır.
Yaradıcılığı və şəxsiyyəti zəngin xəzinə olan Qəzənfər müəllim
öz təmkini, alicənablığı və vüqarı ilə xalqımız kimi bütün tovuzluların da fəxr etdiyi və ürəkdən sevdiyi dəyərli eloğlumuzdur.
O, hamımızın oxşamaq istədiyimz etalon şəxsiyyət və Tovuzun
simasıdır.
Bizim Qovlarlı şair Rəsul deyir ki, «Rəsul, hörmət görsən
bir ağır borcdu». Qəzənfər müəllim bir gün çörək kəsdiyi qapıya
40 il salam verən kişilərdəndir. Onun öz müəllimlərinə və onlarca
başqalarına münasibəti əsl insanlıq fəlsəfəsi kimi öyrənilib
yayılmalıdır. Eyni zamanda onun həmyerlilərinə, qohumlarına,
adi insanlara, tanımadığı kəslərə belə təmənnasız yardımı və
köməyi ürəklərdə alimimizə, bu böyük ziyalıya abidə ucaltmışdır.
Yeri gəlib, olmuş bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Bunu da
mənə bir ucarlı dostum söyləyib. Qəzənfər müəllim 90-cı illərin
o çətin vaxtlarında ailəsi ilə birgə Tovuzdan Bakıya gedirmiş.
Yol kənarında kürəyinə şitil şələsi alıb gedən yaşlı bir qadın görür.
Payızın çiskinində qadının o görkəmi ona necə təsir edibsə,
maşını saxladıb şitilin birini neçəyə satdığını soruşur. Pulunu
artıqlaması ilə verib onu alıb maşına yüklədir. Xeyli aralalandan
sonra isə kənd evlərinin birinin qarşısında saxladıb ev yiyəsini
çağırıb deyir ki, bunlar mənə lazım deyil – sizə bağışlayıram,
siz də ehtiyacı olanlara verərsiniz...
Başdan-başa humanizmlə yoğrulmuş insaflı və halal
eloğlumuzun özünün də yadından çıxdığı (bilərəkdən özünün
heç vaxt dilə gətirmədiyi) belə misalları və başqalarına görk olası
örnəkləri yüzlərcədir..
Nurlu və parlaq şəxsiyyət, dərin zəkaya və geniş erudisiyaya
malik Qəzənfər müəllimi 45 il bundan irəli necə görmüşdümsə,
yaddaşı, zəkası və təmkini necə idisə, bu gün onun hafizəsi o
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vaxtkından da itidir, ağlı və hamı tərəfindən qəbul olunan hörmət
və nüfuzu ilə həmişə imdada yetir, ağırtaxtalı ağsaqqaldır (eloğlumuz Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar Şurası sədrinin
birinci müavinidir). İndi o, bitib-tükənməyən yaradıcılıq enerjisi ilə yaşayıb yaradır.
Qəzənfər Paşayevi sevənlər adından özümün ən səmimi
hislərimi dilə gətirərək söyləyirəm ki, ustad, qohum və əsl ziyalı,
Sizi 100 yaşayın! Siz xalqın alqışını qazanan və xeyir-dua almış
bir Kişi kimi əsrin dizini qatlamağa və indən belə də bir qərinə
yaşamağa borclusunuz.
Bəhruzər Rüstəmov
yazıçı-jurnalist
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ATAMA ETİRAF
Əziz atam, həyat yoluna həsr olunmuş «Fotodastan»nın
başlanğıcına qəlbimdən keçən bir neçə xoş kəlmə yazmaq üçün
sakitliyə çəkilmişəm. Amma həmişə olduğu kimi səninlə bağlı
duyğularımı, hətta bu sakitlikdə, özümlə bölüşməyə belə çətinlik çəkirəm. Çünki sənə olan sonsuz istəyimi ifadə eləməyə
qüdrəti çatan söz tapa bilmirəm. Ata, sən böyük filoloq alimsən, fikrimi anlayarsan, bəlkə də övladın ataya olan məhəbbətini
ifadə edən söz dünya dillərinin lüğət tərkibində yoxdur. Hər halda,
illər uzunu ürəyimdə qalan və hər dəfə yadıma düşdükcə məni
həyəcanlandıran duyğuları gücüm çatan dərəcədə dilə gətirmək
istəyirəm.
Bəlkə də etiraf üçün bir qədər gecikmişəm, amma yenə də
sənin səksən illik böyük ad günündə danışmağı özümə borc
bilirəm.
Nədir bu etiraflar? Əvvələn, deyim ki, zamanında səni dərindən anlaya bilməmişdim. Hələ bu azmış kimi səni hamıdan
çox istədiyimdən hamıya qısqanmışam... İcazənlə, fikirlərimə
bir qədər aydınlıq gətirim.
2017-ci ilin yayında mənim 36 yaşım oldu, sən isə 80-nə
çatdın. Hesablayıram, aramızda nə az, nə çox, düz 44 yaş fərq
var. Kitablarından birində yazırsan ki, insanın ən ağıllı övladı
müdrik çağda doğulanıdır. Demək istəmirəm ki, övladlarının
içərisində ən ağıllısı və ən çox sənə bənzəyəni mənəm. Hərçənd
ki, belə söyləyənlər də var. İllər sonra sənin əsərlərini oxuduqca
keşməkeşli uşaqlığın, yeniyetməliyin, gəncliyinlə bağlı xatirələrlə
tanış olduqca, bir həqiqəti dərk elədim ki, mənim atam bu qocaman dünyaya ilkin başlanğıcdan müdrik olaraq gəlib. Bu nə
yaşla, nə də başqa bir səbəblə bağlıdır.
Bilirsənmi, lap balaca olanda daha çox nəyə həsəd aparmışam? Başqa ataların uşaqlarını qucaqlayıb öpməsinə, atalarla
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balaların hay-küylü, deyib-gülən sevinclərinə. Mən də başqa
ataların uşaqları kimi öz atamın boynuna sarılmaq istəmişəm.
Yəqin yadındadı, dərslərimizdən razı qalanda sadəcə başımızı
sığallayıb alnımızdan öpərdin, indi də elədi. Hərdən mənə elə
gəlirdi ki, bizi başqa atalar öz uşaqlarını istədiyi qədər istəmirsən.
Ona görə də imkansız qohum-əqrəbanın uşaqlarına qayğı göstərəndə, onların ailəsinə maddi-mənəvi kömək eləyəndə, sözün
düzü, acığım tuturdu. Elə bilirdim, sən onları bizdən çox istəyirsən. Bilirsən, bunları nə ilə bağlayırdım, düşünürdüm ki, biz
dörd bacıyıq, qardaşımız yoxdu, bəlkə ona görə atam bizimlə
belə məsafəli, ciddi davranır. O zaman mən Allaha yalvardım
ki, bizə bir qardaş versin, atamın muradı gözündə qalmasın.
Deyirlər ki, Allah uşaqların dualarını tez eşidir. Sənin oğlun oldu,
bizim qardaşımız. Adını mən qoydum, Murad! Sən azca gülümsədin, başımı sığalladın, alnımdan öpüb, sən deyən olsun, qızım,
söylədin. Və sən oğlandı deyə Muradı bizdən üstün tutmadın,
aramızda zərrə qədər fərq qoymadın.
Anam sanki duyğularımı gözümdən oxuyurmuş. Artıq ağlım
kəsən yaşda idim. Bir gün ana-bala dərdləşirdik. O dedi ki,
bilirsənmi, Təriş, sən doğulanda atan iki erkək toğlu kəsdirib
kasıb-kusuba payladı. Sözünün davamında anam sənin körpəlik
illərindən, anasız böyüməyindən danışdı.
Sən gözümdə böyüdükcə böyüdün! Ana oldum, anamı anladım, iş adamı oldum, sənin bizə şəxsi nümunəndə göstərdiyin
işgüzarlığın, böyük məsuliyyətin, ən başlıcası genişürəkli və xeyirxah, başqalarının, daha doğrusu, xalqın maraqlarını öz maraqlarından üstün tutmağın nə demək olduğunu anladım.
Bilirəm ki, sözümü qəribçiliyə salmayacaq, qəbahətim olsa,
bağışlayacaqsan, çünki sənin ciddiliyinin arxasında mərhəmət
dolu kövrək ürəyin var. Bunu hamı bilir!
Mən səni kitablara, yazı masana, balaca yazı otağına çox qısqanmışam. Bəzən o kitablara paxıllığım tutub, bəzən onları görən
gözüm olmayıb. Çünki sən işdən evə gələn kimi yeməyini yeyib
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kabinetinə keçirdin. Biz isə səninlə danışmaq, deyib-gülmək
istəyirdik. Budur, aradan illər keçib, yenə də zahirən atamın
davranışlarında hər şey dəyişmədən qalır. Amma indi mən əvvəlki illərdən fərqli düşünürəm və deyirəm, nə yaxşı ki, bu belədir. Dəyişən sadəcə mənəm, mənim duyğularım, düşüncələrimdi. Əsl həqiqəti görə bilməyimdir.
Yadımdadı, beşinci, ya da altıncı sinifdə oxuyurdum. Ad günüm idi. Anam dedi ki, sənə bir sürprizim var. Əlində sənin tərcümə etdiyin «Necə yaşayasan yüzü haqlayasan» kitabı vardı. Dedi
ki, bu kitab atanın sənə hədiyyəsidi. İncidim. Ürəyimdə bu nə
hədiyyədi, dedim, evin hər yanı kitabdı, neynirəm mən bunu?
Anam – «ay qızım, kitabın arasını bir aç, bax», – dedi. Ümidləndim, bəlkə sürpriz kitabın arasındadır?! Açdım. Atamın imzası ilə
bu sözlər yazılmışdı: «Sevimli qızım Təranəyə. Bir zaman kitabın
dəyərini biləcəyinə əminliklə». Tarixə baxdım. 13 iyul 1982-ci il.
Atam bu avtoqrafı kitaba mənim bir yaşım olanda yazıbmış.
Ata, 35 il əvvəl, ayağımın yer, dilimin söz tutmadığı, ağlımın
kəsmədiyi zamanda öz əlinlə avtoqraf yazıb mənə doğum günü
hədiyyəsi etdiyin kitab indi evimin şah əsəridir, ən zəngin
xəzinəmdir!
Biz balaca olanda sənin günün Tovuzun yollarında keçirdi.
Biz bunu istəmirdik. Sənə elə hey acığım tuturdu. Nə var axı
bu kişi qalıb yollarda, filankəsin oğlunun toyudu, bir adamdan
nəmər göndərsin, hüzürü düşən var, kömək eləsin, bu qədər işgücün arasında gedir-gəlir, yorulur. Bizə zaman ayırmağa
vaxt tapmır, amma Düzqırıxlını su yolu eləyib, deyə düşünürdüm. Bağışla, ata, sənin ürəyinin genişliyinə, mərhəmətinin,
xeyirxahlığının tükənməzliyinə heyranam indi. Sən kitab adamısan, ata, sən torpaq adamısan, sən insan sərrafısan və bütün
varlığın el-obaya, insanlara sevgidən yoğrulub, ata!
Doğru deyirsənmiş, insanın xasiyyəti onun qan yaddaşıdı.
Uşaq vaxtı ayağımı sürüyə-sürüyə getdiyim o kənd – baba yurdu
bu gün məni maqnit kimi özünə çəkir. Vaxt tapan kimi gedirəm.
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Mütləq məzarlığa baş çəkirəm. Kənd adamları səliqəli məzarları
bircə-bircə göstərib deyəndə ki, bunlar kimi-kimsəsi olmayan
rəhmətliklərindi, bu məzarların üstünü Qəzənfər müəllim öz xərci
ilə götüzdürüb, ürəyim köksümə sığmır, ata. Xeyirxah əməllərinin
şahidi olduqca, səni dönə-dönə bağrıma basıb öpmək və uşaq
düşüncələrimə görə məni bağışlamanı diləmək istəyirəm. Nə
qədər kimsəsizə əl tutmusan, nə qədər imkansızı oxutmusan. İndi
anlayıram, sən bizə ayrılan vaxtı almamısan, əksinə, bəzən biz
şıltaqlıq eləyib sənin hər anı yaxşılıq hissi ilə dolu zamanından
oğurlamışıq.
İndi mən təməlini qoyduğum və inkişaf etdirdiyim «Loqos»
Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin rəhbəriyəm. Paytaxtda və
onun rayonlarında, eləcə də Gəncə, Lənkəran, Xaçmaz və s.
şəhərlərdə şirkətin filiallarında artıq yüksəkixtisaslı psixoloqlar,
psixopedaqoqlar, loqopedlər çalışır. Xalqın sağlam həyat tərzi
naminə zəhmət çəkən iş adamıyam, işimlə, insanlara az-çox xidmətimlə tanınıram. Amma hara getsəm, hansı böyük mərtəbədə
olsam, mənim yeganə statusum var: Qəzənfər Paşayevin qızı
Təranə Məmmədova! Bu statusu daşımaq böyük məsuliyyətdir,
bunu yaxşı bilirəm. Bu status təkcə mənim yox, bütün ailəmizin,
nəslimizin, gələcəyimizin tanınma nişanıdır. Sənin insanlığınla,
yaradıcı əməyinlə, xalqa xidmətinlə qürur duyuram!
Hədiyyə verməyi sevirsən, amma kimdənsə hədiyyə almağı
xoşlamırsan, bunu bilirəm. Səni azacıq da olsa sevindirmək istədim. Və səni nəyin daha çox sevindirə biləcəyinə əmin olduğum üçün bu «Fotodastan»ın yaradılması ideyasını səksən yaşına
hədiyyə olaraq dəstəklədim. Dünyaya gəlişin mübarək, Qəzənfər
müəllim! Hər bir azərbaycanlı kimi biz də səninlə fəxr edirik!
Qızın Təranə
Bakı, avqust, 2017-ci il
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OĞUZUN QƏZƏNFƏRİ*
(Qəzənfər Paşayevin 80 yaşına)
Yaxşı ki Oğuzun Qəzənfəri var,
Yaxşı ki Tovuzun Qəzənfəri var.
Yaxşı ki bu yurdun Qəzənfəri var,
Fəxrsən, vüqarsan yurda, yurddaşa,
Ay Paşa Qəzənfər, Qəzənfər Paşa!
Sən xalqın, sən türkün yaraşığısan,
Sən haqqın, sən görkün yaraşığısan.
Bağdadın, Kərkükün yaraşığısan,
Kim vurulmaz Dəclə, Fərat olmuşa?
Ay Paşa Qəzənfər, Qəzənfər Paşa!
Bahardı məramın, yazdı ürəyin,
Vicdanın nə dedi, yazdı ürəyin.
Çalan aşıq gərək, sazdı ürəyin,
Oxuyur qəlbində ozanlar qoşa,
Ay Paşa Qəzənfər, Qəzənfər Paşa!
Bir canın olsa da, min can adamsan,
Sən sadə adamsan, insan adamsan.
İlk baharsan, gül-gülüstan adamsan,
Gül açar qışda da əl vursan daşa,
Ay Paşa Qəzənfər, Qəzənfər Paşa!
Adamda bu qədər həlimlik olmaz,
Hər adam sənintək elmli olmaz.
Eldən doğulanlar ölümlü olmaz,
Bu dünya durduqca yaşa, min yaşa,
Ay Paşa Qəzənfər, Qəzənfər Paşa!
Barat Vüsal
AYB-nin Qazax filialının sədri,
Əməkdar incəsənət xadimi
________________
Bax: «Ədalət» qəzeti, 24.08.2017.
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DAĞILDI DURNA QATARI
Bağdadı, Kərkükü, Dəcləni, Fəratı və ümumən İraqı bizə
sevdirən görkəmli ziyalı, professor Qəzənfər Paşayevə

Abi-zəmzəm qaynağı var,
O səhralar quraq deyil.
Düz deyirsən, professor,
«İraq bizə iraq deyil».
... Dağıldı durna qatarı,
Soğuldu xurma qatarı.
Səpildi qırma qatarı
Yersiz ölüm sınaq deyil.
Dərdimiz var dağ adlayan,
Ahımız var qəlb odlayan.
Başımızda bu çatlayan
Kim deyir ki, çanaq deyil?!
Nələr oldu, Allah, oy dad!
Kimsədən gəlmədi imdad.
Korun-korun yandı Bağdad,
Bu alov çilçıraq deyil.
Qoparmadıq haray-həşir,
Dedik dünya fikirləşir...
«Sülh məramlı» o mürdəşir
Xoş niyyətli qonaq deyil.
Füzulinin qəbri qərib,
Başdaşında qəm göyərib.
Bu dərd bizi yuyub, sərib,
Günümüz kef-damaq deyil.
Dəyişibdir orda həyat,
Qanlı axır Dəclə, Fərat.
Alim qardaş, sən yaz-yarat,
Gələcək gün uzaq deyil.
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MİNNƏTDARLIQ*
Yubileyim ərəfəsində haqqımda telefilm çəkilməsinə xeyirdua verən Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Arif Alışanova, yaradıcılığıma
səxavətlə məqalələr həsr edən Xalq yazıçıları Elçin və Anara,
Xalq şairləri Nəriman Həsənzadə və Sabir Rüstəmxanlıya,
tanınmış şair Vaqif Bəhmənli və jurnalist Rəhilə Gülgünə,
professorlar Şirindil Alışanlı, «Təhsil» nəşriyyatının direktoru
Tural Axundova minnətdarlığımı bildirirəm. Xüsusi olaraq
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyevaya səmimi təbrik məktubuna görə təşəkkür edirəm.
Yubiley günlərində yaradıcılığıma iki məqalə həsr edən, Milli
Elmlər Akademiyamızda 80 illik yubileyimi təşkil edən və
yüksək səviyyədə keçirən Akademiyamızın vitse-prezidenti,
akademik İsa Həbibbəyliyə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Yubiley yığıncağında mənalı çıxışlarına görə Respublika
Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərova, akademiklər
Teymur Bünyadov, Nizami Cəfərov, Əhliman Əmiraslanov və
Misir Mərdanova, «525-ci qəzet»in baş redaktoru Rəşad Məcidə, professorlar Əjdər Ağayev və Buludxan Xəlilova, Tovuz rayonunun İcra başçısı Tofiq Zeynalova təbrik məktubuna və
Tovuzda haqqımda film çəkilərkən göstərdiyi qayğıya görə
minnətdarlığımı bildirirəm.
Kərküklü alimlər Dr.Mustafa Ziya və Dr.Şəmsəddin Küzəçiyə haqqımda «Kərkük sevdalısı Qəzənfər Paşayev» adlı kitab (Kərkük, 2017, 152 səh.) yazaraq yubileyimdə mənə ərməğan etdiklərinə və çıxışlarında ünvanıma xoş söz dediklərinə görə
çox sağ olun deyirəm.
Yubileyim ərəfəsində haqqımda yazılan məqalələri səxavətlə çap edən və yubiley tədbirimi işıqlandıran «Azərbaycan»,
________________
* Bax: «525-ci qəzet», 16.12.2017.
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«Ədəbiyyat», «525-ci qəzet» və «Ədalət» qəzetinin redaktorlarına səmimi duyğularımı və minnətdarlığımı bildirirəm.
Xüsusi minnətdarlığımı «Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri seriyasından «Qəzənfər Paşayev. Biblioqrafiya» tərtib edərək nəfis şəkildə buraxdıqlarına görə (Bakı, «Zərdabi» nəşriyyatı,
2017, 320 səh., redaktoru G.Səfərəliyeva, elmi redaktoru professor
Kərim Tahirov) Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyinə
və M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının kollektivinə ən səmimi arzularımı çatdırıram.
Eləcə də yaradıcılığıma xüsusi buraxılış – «Qəzənfər Paşayev
– 80» həsr edən Tovuz Xeyriyyə Cəmiyyətinə və «Tovuz»
qəzetinin kollektivinə, haqqımda səmimi ürək sözlərini əsirgəməyən Tovuz alim və ziyalılarına, xüsusən də Cəmiyyətin sədr
müavini Çingiz Abbasova, buraxılışa məsul Ramiz Hümmətova
minnətdarlığımı bildirirəm.
Dərin hörmətlə,
Qəzənfər Paşayev
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Görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorçu, dilçi alim, filologiya
elmləri doktoru, professor Qəzənfər Paşayev 1937-ci ilin
avqust ayının 27-də Tovuz rayonunun Düzqırıxlı kəndində
anadan olub.
Qəzənfər Paşayev 1962-ci ildə Dillər İnstitutunun İngilisAzərbaycan dilləri fakültəsini bitirib. Az bir müddət müəllim
işlədikdən sonra tərcüməçi kimi İraqa uzunmüddətli ezamiyyətə göndərilib (1962-1966; 1972-1975). Ədəbi və elmi
fəaliyyətə məhz İraqda çalı şar kən başlamış, İraq
türkmanlarının dialektinin və folklorunun toplanması və
araşdırılmasıyla məşğul olmuş, namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını bu mövzuya həsr etmişdir. Müəllifi və tərtibçisi
olduğu 50-dən artıq kita bın böyük əksəriyyəti İraq
türkmanlarının folkloru, ədəbiyyatı və dialektindən bəhs edir
və o bu sahədə ixtisaslaşmış görkəmli alim kimi ölkəmizdən
kənarda da məşhurdur. Alimin «İraq-türkman folkloru»
monoqrafiyası Bakı, Bağdad, İstanbul və Tehranda çap olunmuşdur. «Kərkük bayatıları» (1968, Rəsul Rza ilə birgə),
«Arzu-Qəmbər» dastanı (1971), «Kərkük mahnıları» (1973),
«İraq-Kərkük atalar sözləri» (1978), «İraq-Kərkük bayatıları»
(1984), «Kərkük folkloru antologiyası» (1987, təkrar nəşr:
1990,1999, 2009), «Kərkük folklorunun fonetikası» (2003),
«İraq-türkman folklorunun janrları» (rusca, 2003), «Ruscaərəbcə danışıq kitabı» (Bağdad, 1974), «İraq-türkman ləhcəsi» (2004, şərikli), «Dilimiz – varlığımız» (2011), «İraq-türkman
nağılları» (2014), «Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti»
(2016) və s. kitabları onun folklor və dilçilik sahəsində uğur399
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larından söz açır. O, Kərkük dialektini və folklorunu nəzəri
cəhətdən tədqiq edən ilk alimdir.
Alimin ədəbiyyatşünaslıq sahəsində də uğurları böyükdür.
«Nəsiminin İraq Divanı» (1987), Gülzar İbrahimqızı ilə birgə
Hüseyn Arif, Tofiq Bayram, İsi Məlikzadə, Əlibala Hacızadə,
Fikrət Qoca və Bəkir Nəbiyevə həsr etdiyi portret kitabları
(2004-2005), «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində» (1985, 1987,
2015), «Nəsimi haqqında araşdırmalar» (2010), «Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı» (2010), «Borcumuzdur
bu ehtiram» (2010), «Elçin haqqında düşüncələrim» (Bakı,
2013), «Ədəbi məktublar» (2015), «Hüseyn Kürdoğlunun
poetik dünyası» (2017), «Ədəbi estafetlərdə keçən ömür»
(2017), «Nostradamusun möcüzəli aləmi» (2007, 2011,
2014), 7 cildlik «Seçilmiş əsərləri» (2012) və başqa kitabları
ona geniş oxucu auditoriyası qazandırmışdır.
Qəzənfər Paşayev tanınmış alim və şairlərimizin 50-dən
artıq kitabına önsöz və məqalə həsr etmişdir. Bəndəroğlu ilə
İraqda Rəsul Rzanın «Ağlayan çox, gülən hanı?» (Kərkük,
2007) və Elçinin «Mahmud və Məryəm» (Kərkük, 2007)
kitablarını geniş giriş məqalələri ilə çap etdirmişdir. Bakıda
Bəndəroğlu ilə birgə «Çağdaş İraq şeirindən seçmələr» (2001)
kitabını buraxmışdır. Politoloq alim tərcümə sahəsində də
səmərəli fəaliyyət göstərir. İngilis yazıçısı Aqata Kristinin
«Mavi qatarın sirri», ABŞ alimi Sula Benetin «Necə yaşayasan yüzü haqlayasan», prof. İrəc Parsinecadın «M.F.Axundzadənin ədəbi-tənqidi» əsərlərini ingilis dilindən, Aleksandr
Dümanın «Qafqaz səfəri» əsərini ingilis-fransız dilindən şərikli
tərcümə etmişdir.
Qəzənfər Paşayev aşıq yaradıcılığını dərindən bilən və
tədqiq edən alim kimi də ictimaiyyət arasında tanınır. O, Aşıq
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Ələsgər, Aşıq Şəmşir, Aşıq Şakir, Aşıq Əkbər, Aşıq Xanlar,
Aşıq Ələsgər Tağıyev və başqalarına sanballı məqalələr həsr
etmiş, Azaflı Mikayılın külliyyatını tərtib edərək geniş
giriş məqaləsi ilə «Qoca Azaflıyam» (Bakı, «Nurlan»,
2008, 760 səh.) adı altında, eləcə də Aydın Çobanoğlunun
şeirlərini və elmi əsərlərini tərtib edərək «Ömrün etməyəcək
vəfa dedilər» («Elm və təhsil», 2014, 448 səh.) adı altında
çap etdirmişdir.
Alimin xaricdə çap olunan «İraq-türkman folkloru»
(Bağdad, İstanbul, Tehran), «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində»
(ərəbcə, Bağdad, 1996, təkrar nəşr: 2014), «Nəsimi haqqında
araşdırmalar» (Tehran, 2011), «Elçin haqqında düşüncələrim»
(Tehran, 2014), «Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti»
(Ankara, 2017), «Ədəbi məktublar» (Tehran, 2017) kitabları
onun türk dünyasında yaxşı tanınmasından və nüfuzundan
xəbər verir.
Yaradıcılığına xaricdə və Azərbaycanda bir çox görkəmli
alimlər, yazıçı və şairlər kitablar və iki poema həsr ediblər:
Hüseyn Kürdoğlu. «Tovuzum mənim – oğuzum mənim»
(poema) (Bakı, 1998), «Bu sevda ölüncədi» (Bakı, 2001), «İraq
bizə iraq deyil» (Bakı, 2002), «Ömrün əbədiləşən illəri» (Bakı,
2012), «Prof. Qəzənfər Paşayev – 75» (Bakı, 2013), «Kərkük
sevdalı elm adamı» (Bakı, 2013), «Prof. Qəzənfər Paşayev.
Biblioqrafiya» (Bakı, 2013), Vaqif İsaqoğlu. «Mənalı ömrün
dastanı» (poema) (Bakı, 2014), Dr.Hüseyn Soytürk. «Əbədi
şəxsiyyət Qəzənfər Paşayevin həyat və yaradıcılığı» (Tehran,
2014), Mustafa Ziya, Şemsettin Küzeçi. «Kerkük sevdalısı Gazanfer Paşayev. Həyatı və əsərləri» (Kerkük, 2017), «Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri. Qəzənfər Paşayev. Biblioqrafiya» (Bakı, 2017).
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Professor Qəzənfər Paşayevin yaradıcılığına alimlər və
yazarlar çoxsaylı məqalələr həsr etmişlər. Onlardan bəzisinin
adını çəkməklə kifayətlənirik: akademiklər B.Vahabzadə,
B.Nəbiyev, T.Bünyadov, İsa Həbibbəyli, V.Məmmədəliyev,
T.Hacıyev, Y.Qarayev, N.Cəfərov, M.İmanov, Kamran
Əliyev, Ş.Alışanov, professorlar M.Təhmasib, Q.Qasımzadə,
V.Vəliyev, M.Adilov, M.Sadıxov, Ə.Cəfərzadə, T.Alışanoğlu, Q.Kazımov, Z.Ağayev, İlham Rəhimov, M.Əliyev,
Xalq yazıçıları Anar, Elçin, Xalq şairləri Nəriman Həsənzadə,
Sabir Rüstəmxanlı və başqaları. Xarici ölkə alimlərindən:
Ə.Tərzibaşı, Dr. Ə.Bəndəroğlu, Dr. Sinan Səid, prof. S.Saatçı, prof. M.Naqib (İraq), prof. M.Arqunşah, prof. C.Ərtuq,
prof. İ.Özqan (Türkiyə).
Müəllifin özü də bir çox görkəmli Azərbaycan, ərəb, İraqtürkman, ingilis, fransız və amerikan yazıçı və şairlərinə, elm
adamlarına çoxsaylı məqalələr həsr etmişdir. Bu məqalələr
Azərbaycan, türk, ingilis, ərəb, rus dillərində Azərbaycan,
Türkiyə, İraq, İran, Hindistan və ABŞ-da çap olunmuşdur.
Alimin Azərbaycan, rus, türk, ingilis və ərəb dillərində
60-a yaxın monoqrafiyası, tərtib etdiyi, eləcə də ingilis dilindən
tərcümə kitabları çıxıb.
Professor Qəzənfər Paşayev uzun müddət pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olmuş, əsl peda qoq kimi ad-san
qazanmışdır. Alim M.F.Axundov adına APİ-də müəllim,
dekan müavini işləmiş, xarici dillər kafedrasının müdiri
(1972-1989) olmuşdur. BDU-da (1989-2000) dərs demişdir.
ABŞ (1983) və İngiltərədə (1988) ixtisasartırma kurslarını
bitirmişdir.
Dövlət Nümayəndə Heyəti tərkibində İraq (1994),
Türkiyə (1994), Səudiyyə Ərəbistanı (2007), Suriya (2008)
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və Hindistanda (2012) olmuş, ingilis, türk və ərəb dillərində
məruzələrlə çıxış etmişdir.
Əmək fəaliyyətini bir müddət Nizami adına Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində davam etdirmiş (2001-2005), 2003-cü
ildən Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda baş elmi işçidir.
Alimin pedaqoji və elmi kadrların yetişməsində xidmətləri
böyükdür. Aspirantlara və dissertantlara rəhbərlik edib və edir.
İki aspirantı xarici ədəbiyyatdan – biri İraq ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi Ə.Bəndəroğludan, o biri aspirantı ABŞ
yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Con Steynbekdən müdafiə
edib.
Qəzənfər Paşayev folklorşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq,
etnoqrafiya, dünya ədəbiyyatı, ingilis dilinin tədrisi metodikası
üzrə bir çox doktorluq və namizədlik dissertasiyaları üzrə
Sankt-Peterburqda Gertsen adına İnstitutda, Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunda, Naxçıvan Dövlət Universitetində,
BDU-da, Azərbaycan Dillər Universitetində, Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitutunda, Folklor İnstitutunda opponent, eləcə
də elmi kitabların redaktoru olub.
«Ədəbiyyat qəzeti»nin «Folklor və etnoqrafiya», «Filologiya məsələləri», «Kərkük» (İraq) və «Yada düşdü»
dərgilərinin redaksiya heyətinin üzvüdür.
İctimai fəaliyyəti və ədəbi əlaqələrin genişləndirilməsi
sahəsində də xidmətləri təqdirəlayiqdir. Ali Təhsil Nazirliyinin
nəzdində Qərbi Avropa dilləri üzrə Elmi-Metodik Şuranın elmi
katibi (1976-1982), Azərbaycan-İraq Dostluq Cəmiyyətinin sədr
müavini olmuş (1990-2003), 1984-cü ildən Aşıqlar Birliyinin
İdarə Heyətinin, 1994-cü ildən Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının üzvüdür.
1997-2006-cı illər arası və 2011-ci ildən 2015-ci ilə qədər
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yenidən həmin şuranın həmsədri olub. Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi-Dini Şuranın
yarandığı 1997-ci ildən bu günə kimi üzvüdür. 2004-cü ildən
Yazıçılar Birliyinin Təftiş Komissiyasının sədridir. 2012-ci
ilin may ayından 2014-cü ilə qədər folklor üzrə Respublika
Problem (əlaqələndirmə) Şurasının sədri olub. Respublika
Ağsaqqallar Şurasının Divan üzvüdür.
İraq Respublikasında səmərəli fəaliyyətinə görə «Əməkdə
şücaətə görə» medalı ilə təltif edilib. SSRİ Nazirlər Sovetinin
İqtisadi Əlaqələr Komitəsinin, SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin,
Azərbaycan Ali Təhsil Nazirliyinin, AMEA Rəyasət Heyətinin, Respublika Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının,
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun, Respublika Ağsaqqallar Şurasının Fəxri Fərmanları ilə təltif edilib. 2014-cü
ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda (2014) və Ali Mediada (2017) «İlin alimi» seçilib. Dəfələrlə Kərkük Vəqfinin,
İraq-Türkman Cəbhəsinin, İraq Yazarlar Birliyinin, Ankarada
Türkman Eli Kültür Mərkəzinin, Türkiyə universitetlərinin
yüksək diplom və ödüllərinə layiq görülüb. Beynəlxalq Rəsul
Rza (2008), Cabir Novruz (2016), Cəfər Cabbarlı (2018) və
«Qızıl qələm» mükafatı laureatıdır.
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Qəzənfər Paşayevin
çap olunmuş kitabları
1. Rusca-ərəbcə danışıq kitabı. Bağdad, 1974, 98 səh., 3.000
nüsxə.
2. İngiltərə haqqında (ingiliscə «Ölkəşünaslıq» fənni üzrə dərs
vəsaiti). Bakı, APİ nəşr, 1982, 128 səh., 1.500 nüsxə.
3. Altı il Dəclə-Fərat sahillərində. Bakı, «Yazıçı», 1985, 224 səh.,
10.000 nüsxə, təkrar nəşr, 1987, 230 səh., 120.000 nüsxə, təkrar
nəşr: Bakı, «Kitab nəşri», 2015, 312 səh., 200 nüsxə.
4. İraq–Türkman folkloru (monoqrafiya). Bakı, «Yazıçı», 1992,
216 səh., 5000 nüsxə.
5. Kərkük dialektinin fonetikası (monoqrafiya). Bakı, «Elm»,
2003, 212 səh., 500 nüsxə.
6. İraq–Türkman folklorunun janrlar sistemi (Rusca monoqrafiya). «Bakınəşr», 2003, 128 səh., 500 nüsxə.
7. Kərkük folklorunun janrları (monoqrafiya). Bakı, «Elm»,
2003, 320 səh., 500 nüsxə.
8. İraq–Türkman ləhcəsi (ortaqlı). Bakı, «Elm», 2004, 432 səh.,
500 nüsxə.
9. Nostradamusun möcüzəli aləmi. Bakı, «Təhsil», 2007, 760
səh., 3000 nüsxə, təkrar nəşr: 2011, 3.000 nüsxə.
10. Nəsimi haqqında araşdırmalar. Bakı, «Qarabağ» nəşriyyatı,
2010, 168 səh., 400 nüsxə.
11. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı. Bakı, «Ozan»,
2010, 104 səh., 250 nüsxə.
12. Borcumuzdur bu ehtiram. Bakı, «Ozan», 2010, 200 səh., 300
nüsxə, təkmilləşdirilmiş 2-ci nəşri, 2010, 240 səh. 300 nüsxə.
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13. Dilimiz – varlığımız. Bakı, «Ozan», 2011, 208 səh., 250
nüsxə.
14. Seçilmiş əsərləri. 7 cilddə, Bakı, «Təhsil», 2012, hər cild –
300 nüsxə. Üst-üstə hər cild 580 səhifəni əhatə edir.
15. Elçin haqqında düşüncələrim. Bakı, «Təhsil», 2013, 144
səh., 300 nüsxə.
16. Ədəbi məktublar. Bakı, «Təhsil», 2015, 256 səh., 200 nüsxə.
17. Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti. Bakı, «Təhsil»,
2016, 264 səh., 200 nüsxə.
18. Abbas Zamanov. Bakı, «Gənclik», 2017, 132 səh., 100 nüsxə.
19. Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası. Bakı, «Sabah» nəşr.,
2017, 288 səh., 300 nüsxə.
20. Ədəbi estafetlərdə keçən ömür. Bakı, «Təhsil», 2017, 416
səh., 200 nüsxə.
21. Həyat düşüncələri. Bakı, Təhsil», 2017, 192 səh., 400 nüsxə.

Qəzənfər Paşayevin tərtib
və önsözlə çap etdirdiyi kitablar
1. Kərkük bayatıları (Rəsul Rza ilə birgə). Bakı, «Azərnəşr»,
1968, 184 səh., 18.000 nüsxə.
2. «Arzu-Qəmbər» dastanı. Bakı, «Gənclik», 1971, 32 səh.,
5.000 nüsxə.
3. Kərkük mahnıları. Bakı, «Gənclik», 1973, 48 səh., 10.000
nüsxə.
4. İraq-Kərkük atalar sözləri. Bakı, «Azərnəşr», 1978, 76 səh.,
25.000 nüsxə.
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5. İraq-Kərkük bayatıları. Bakı, «Yazıçı», 1984, 352 səh.,
30.000 nüsxə.
6. Kərkük tapmacaları. Bakı, «Gənclik», 1984, 38 səh., 5.000
nüsxə.
7. Nəsimi. İraq divanı. Bakı, «Yazıçı», 1987, 337 səh., 15.000
nüsxə.
8. Kərkük folkloru antologiyası. Bakı, «Azərnəşr», 1987, 368
səh., 40.000 nüsxə, təkrar nəşr: 1990, 368 səh., 40.000 nüsxə.
9. Göylər unutmuşdu yağacağını (Ə.Bəndəroğlunun şeirləri və
poemaları). Bakı, «Yazıçı», 1991, 126 səh., 5.000 nüsxə.
10. Azərbaycan folkloru antologiyası. İraq-Türkman cildi (Ə.Bəndəroğlu ilə birgə). Bakı, «Ağrıdağ», 1999, 468 səh., 1.000
nüsxə, təkrar nəşr: «Nurlan», 2009, 436 səh., 500 nüsxə.
11. Çağdaş İraq şeirindən seçmələr (Ə.Bəndəroğlu ilə birgə).
Bakı, «Elm», 2001 108 səh., 500 nüsxə.
12. Yolun sonunadək (Ə.Bəndəroğlunun şeirlər toplusu). Bakı,
«Elm», 2001, 62 səh., 300 nüsxə.
13. Hüseyn Arif –80. Portret kitab (Gülzar İbrahim qızı ilə birgə).
«Bakınəşr», 2004, 64 səh., 400 nüsxə.
14. İsi Məlikzadə–70. Portret kitab (Gülzar İbrahim qızı ilə birgə).
«Bakınəşr», 2004, 32 səh., 150 nüsxə.
15. Tofiq Bayram–70. Portret kitab (Gülzar İbrahim qızı ilə birgə).
«Bakınəşr», 2005, 72 səh., 150 nüsxə.
16. Əlibala Hacızadə–70. Portret kitab (Gülzar İbrahim qızı ilə
birgə). «Bakınəşr», 2005, 72 səh., 400 nüsxə.
17. Fikrət Qoca–70. Portret kitab (Gülzar İbrahim qızı ilə
birgə). «Bakınəşr», 2005, 82 səh., 300 nüsxə.
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18. Bəkir Nəbiyev–75. Portret kitab (Gülzar İbrahim qızı ilə
birgə). «Bakınəşr», 2005, 68 səh., 400 nüsxə.
19. Ağlayan çox, gülən hanı? (Rəsul Rzanın şeirlər toplusu). Kərkük, «Arabka» basım evi, 2007, 182 səh., 500 nüsxə.
20. Mahmud və Məryəm. «Elçinin sənət dünyası» adlı önsözlə.
(Ə.Bəndəroğlu ilə birgə) Kərkük, «Yurd» yayımlarından,
2007, 215 səh., 500 nüsxə.
21. Qoca Azaflıyam (Azaflı Mikayılın şeirlər toplusuna önsözlə). Bakı, «Nurlan», 2008, 760 səh., 1000 nüsxə (Maral
Azaflı ilə birgə), təkrar nəşr: 2011, 500 nüsxə, təkrar nəşr:
Bakı, «Kitab klubu», 2016, 760 səh., 300 nüsxə.
22. Aydın Çobanoğlu. Ömrün etməyəcək vəfa dedilər. Bakı,
«Elm və təhsil», 2014, 448 səh., 500 nüsxə.
23. İraq-türkman nağılları. Bakı, «Təhsil», 2014, 432 səh., 300
nüsxə.
24. Nəsimi. İraq divanı. Təkrar nəşr: Bakı, «CBS-PP», 2018,
384 səh.
Qəzənfər Paşayevin
tərcümə etdiyi kitablar
1. Aleksandr Düma. Qafqaz səfəri (ingilis və fransız dillərindən tərcümə (Həmid Abbasovla birgə). Bakı, «Yazıçı», 1985,
140 səh., 40.000 nüsxə, təkrar nəşr: Bakı, «Qanun» nəşriyyatı, 2014, 192 səh.
2. Sula Benet. Necə yaşayasan yüzü haqlayasan (ingilis dilindən
tərcümə). Bakı, «Yazıçı», 1989, 212 səh., 25.000 nüsxə.
3. Aqata Kristi. Mavi qatarın sirri (ingilis dilindən tərcümə).
Bakı, «Sabah» nəşriyyatı, 1995, 248 səh., 2.500 nüsxə.
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4. Prof. İrəc Parsinecad. M.F.Axundzadənin ədəbi-tənqidi
(ingilis dilindən tərcümə). «Ədəbiyyat qəzeti», 23.12.1994,
6.01.1995, 13.01.1995; «Azərbaycan» jurnalı №2, 2012,
Q.Paşayev «Seçilmiş əsərləri». C.VII, 2012.

Qəzənfər Paşayevin xaricdə
çap olunmuş kitabları
1. Rusca-ərəbcə danışıq kitabı. Bağdad, 1974, 98 səh., 3.000
nüsxə.
2. Altı il Dəclə-Fərat sahillərində (ərəbcə). Bağdad, 1996, 128
səh., təkrar nəşr: Bağdad, 2014, 160 səh.
3. İraq–Türkman folkloru. Bağdad, 1995, 160 səh.
4. İraq–Türkman folkloru. İstanbul, 1998, 320 səh., 500 nüsxə.
5. İraq–Türkman folklorunun janrları. Tehran, 2008, 312 səh.,
3000 nüsxə.
6. Nəsimi haqqında araşdırmalar. Tehran, «ALP» yayın, 2011,
168 səh., 300 nüsxə.
7. Elçin haqqında düşüncələrim. Tehran, 2014, 154 səh., 1000
nüsxə.
8. Ədəbi məktublar (ərəb əlifbası ilə). Tehran, «Nəğmey-EZendegi» nəşr., 2017, 185 səh., 1000 nüsxə.
9. Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti (ərəb əlifbası
ilə). Ankara, 2017, 214 səh., 300 nüsxə.
10. Həyat düşüncələri (Ərəb əlifbası ilə). Tehran, «Nəğmey-EZendegi» nəşr., 2018, 140 səh, 1000 nüsxə.
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Qəzənfər Paşayevə
həsr olunmuş əsərlər
1. Hüseyn Kürdoğlu. Tovuzum mənim – Oğuzum mənim
(poema). Bakı, «Elm», 1998, 108 s., 1000 nüsxə.
2. Bu sevda ölüncədi. Bakı, «Oskar», 2001, 1000 nüsxə.
Tərtibçilər: prof. Xatirə Bəşirova, Sədaqət Hüseynova.
3. İraq bizə iraq deyil. Bakı, «Bakınəşr», 2002, 64 s., 1000 nüsxə.
4. Ömrün əbədiləşən illəri (Azərbaycan alimləri və publisistlərinin məqalələri). Bakı, «Təhsil», 2012, 672 səh., 500 nüsxə.
5. Prof. Qəzənfər Paşayev – 75. Bakı, «Elm və təhsil» nəşr.,
2013, 84 səh., 150 nüsxə.
6. Kərkük sevdalı elm adamı (Əcnəbi alimlərin məqalələri).
Bakı, «Təhsil», 2013, 232 səh., 250 nüsxə.
7. Prof. Qəzənfər Paşayev. Biblioqrafiya. Bakı, «Təhsil»,
2013, 240 səh., 300 nüsxə. Tərtib edəni: İsmət Səfərov.
8. Vaqif İsaqoğlu. Mənalı ömrün dastanı (poema). Bakı,
«MBM» nəşriyyatı, 2014, 96 səh., 300 nüsxə.
9. Dr.Hüseyn Soytürk. Əbədi şəxsiyyət Qəzənfər Paşayevin
həyat və yaradıcılığı. Farsca və azərbaycanca. Tehran, 2014,
280 səh., 1000 nüsxə.
10. Mustafa Ziya, Şemsettin Küzeçi. Kerkük sevdalısı Gazanfer Paşayev. Həyatı və əsərləri. Kerkük, «Kerkük Kültür Derneği (cəmiyyəti)», 2017, 152 səh., 500 nüsxə.
Təkmilləşdirilmiş təkrar nəşri: Kərkük, 2018, 212 səh., 500
nüsxə.
11. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri. Qəzənfər Paşayev.
Biblioqrafiya. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə lahiyəsi. Bakı, 2017, 320 səh., 300 nüsxə.
12. Qəzənfər Paşayev. Fotodastan. Bakı, «Kür-Araz» Nəşrlər
Evi, 2017, 224 səh., 300 nüsxə.
13. Gülxani Pənah. Şəxsiyyətlə yaradıcılığın vəhdəti. Bakı,
«Elm və təhsil», 2018, 174 səh., 300 nüsxə.
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