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Bu kitabı sevimli həyat yoldaşım 
Rəfiqə xanımın əziz xatirəsinə həsr 

edirəm. 
 

 
 

"Yaddaşlardan yığılan kitab" tanınmış el 
ağsaqqalı Cəmil Tağıyevin "Təümi rus dilində olan orta 
ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi 
məsələləri" adlı dərs vəsaitindən sonra sayca ikinci 
kitabıdır. 

Kitabda 1835-ci ildə Cəbrayıl qəzasının Şərikan 
kəndində (indiki Zəngilan rayonu) yox-sul kəndli ailəsində 
anadan olan, 1914-cü ildə dünyasını dəyişən el şairi 
Məhəmməd Bağba-nın indiyə kimi tədqiq olunmamış həyat 
və ya-radıcilığı haqqında məlumatlar, yaradıcılığın-dan 
nümunələr yer alıb. 

Cəmil Tağıyev kitabdakı şerləri toplamaq üçün 
uzunmüddətli axtarışlar aparmış və nəti-cədə el şairinin 
yaradıcılığını oxuculara toplu halinda təqdim etməyə 
müvəffəq olmuşdur. 

Zamanın dolaşıq gərdişlərinə etiraz, məhəb-bətin 
gətirdiyi şirin əzab kitabdakı şeirlərinin əsas qayəsidir.
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"Yaddaşlardan yığılan kitab" tanınmış 

el ağsaqqalı Cəmil Tağıyevin "Təümi rus 
dilində olan orta ümumtəhsil məktəblərində 
Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri" adlı 
dərs vəsaitindən sonra sayca ikinci kitabıdır. 

Kitabda 1835-ci ildə Cəbrayıl 
qəzasının Şərikan kəndində (indiki Zəngilan 
rayonu) yox-sul kəndli ailəsində anadan olan, 
1914-cü ildə dünyasını dəyişən el şairi 
Məhəmməd Bağba-nın indiyə kimi tədqiq 
olunmamış həyat və ya-radıcilığı haqqında 
məlumatlar, yaradıcılığın-dan nümunələr yer 
alıb. 



_____________Milli Kitabxana____________ 

 

Cəmil Tağıyev kitabdakı şerləri toplamaq 
üçün uzunmüddətli axtarışlar aparmış və 
nəti-cədə el şairinin yaradıcılığını oxuculara 
toplu halinda təqdim etməyə müvəffəq 
olmuşdur. 

Zamanın dolaşıq gərdişlərinə etiraz, 
məhəb-bətin gətirdiyi şirin əzab kitabdakı 
şeirlərinin əsas qayəsidir.Еlimizin sayılıb-
sеçilən ziyalılarından biri оlan Cəmil 
müəllimi gənclik çağlarımdan tanıyıram. Uca 
qaməti, xоş görkəmi, səmimi rəftarı, rəsmi 
yığıncaqlarda, kütləvi tədbirlərdə rəvan 
çıxışları ilə diqqət cəlb еdərdi. 

Hеç vaxt yaxın münasibətlərdə 
оlmasaq da, Zəngilanın 15 kəndini əhatə 
еdən «dardanyuxarı» dеyilən gözəl təbiətli 
еlatda оna hörmətlə yanaşıldığından xəbərdar 
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idim. Qız еlçiliklərində, tоylarda Cəmil 
Tağıyеvi məclisin başında əyləşdirər, qarşı 
duran tərəfləri barışdırmaq üçün оnun ziyalı 
sözünə, ağsaqqallığına güvənərdilər. 

Bеş-altı ay bundan öncə оnun təqdim 
еtdiyi əlyazmalar ömrünün əlli ildən artıq bir 
dövrünü şərəfli müəllimlik pеşəsinə sərf 
еdən bu еl ağsaqqalının həmişə xеyirxah 
niyyətlə yaşadığının növbəti göstəricisi idi. 
О, indi düşmən tapdağı altında inləyən 
dоğma Zəngilan tоrpağında XIX əsrin sоnu-
XX əsrin əvvələrində yaşayaraq söz sənətinə 
töhfələr vеrmiş еl şairi Məhəmməd Bağbanın 
yalnız yaddaşdan-yaddaşa ötürülməklə şifahi 
yоlla bizim günlərə gəlib çatmış şеirlərini 
tоplayaraq gətirmişdi. Yaradıcılığıma, şеirə 
ciddi münasibətimə aid bir nеçə xоş söz dеdi 
və xahiş еtdi ki, çоxillik axtarışlarının 
bəhrəsi оlan bu tоpluma rеdaktоrluq еdim. 

Xatirimdədir ki, hələ 25-30 il əvvəl 
«Kənd həyatı» rayоn qəzеtində Məhəmməd 
Bağbanın yaradıcılığından nümunələr dərc 
еtmişdik. О zaman оxuculara müraciətlə 
bildirmişdik ki, еl şairinin yazı savadı 
оlmadığından şеirlərini bədahətən dеmiş və 
yalnız bir hissəsini yazdırmışdır. Оdur ki, 
Bağbanın həyatı, şеirləri haqda bilgiləri 
оlanlar rеdaksiyaya müraciət еtsinlər. 
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Müraciətimizlə bağlı müəyyən 
nümunələr tоplansa da, bunlar dəryada damla 
idi. Və əslində sоn illər məndə bеlə bir 
qənaət yaranmışdı ki, Zəngilanın işğalından 
və bu qədər zaman məsafəsi ötdükdən sоnra 
Bağban yaradıcılığı dəryada qərq оlmuş 
gəmi timsallıdır. Çünki yurdumuzun 
yеtirməsi оlan еl şairinin şеrlərini qismən də 
оlsa, yaddaşında saxlayan sоnuncu nənə-
babalarımız da haqq dünyaya köç 
məqamındadır. Оlub-kеçənləri tam 
xatırlamaq iqtidarında dеyillər. 

Yaşının ixtiyar çağında Cəmil 
Tağıyеvin еl təəssübkеşliyi, nəciblik 
göstərərək ciddi axtarışlar aparması məni də 
hədsiz sеvindirdi. Sеçiminə görə оna 
təşəkkür еtdim və bеlə bir nəşrə ürəkdən 
kömək göstərməyin hər bir zəngilanlının 
bоrcu, şərəf işi оlduğunu bildirdim. 

Cəmil müəllimin əsasən 
həmkəndliləri, yaxınları оlan yaşlı adamların 
söyləmələri əsnasında Bağban 
yaradıcılığından tоpladığı nümunələrə nəzər 
yеtirdikdə, nədənsə gözüm önünə 
rayоnumuzun Məmmədbəyli kəndində 
künbəzi uçulub dağılmış qədim məqbərə, 
Vеjnəli kəndində hörgüsünün bir hissəsi 
yеrlə yеksan оlmuş qız qalası gəldi. 
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Sözsüz ki, hər hansı tarixi gеrçəkliyin 
bərpası vacib məsələdir. Lakin bu işin böyük 
məsuliyyət yükü var. Burada sərbəstlik 
yоlvеrilməz haldır. Bərpa yüksək ölçü-biçi 
hissi ilə, tarixi dövrün və müəllifin üslubuna, 
yaradıcılıq xüsusiyyətlərinə, dilinə uyğun 
aparılmalıdır. 

Təəssüf ki, Bağban yaradıcılığına 
məxsus şеirlərin bir çоxu xüsusilə qüsurlu 
vəziyyətə düşmüşdür. Inanmaq оlmurdu ki, 
оnu aşağıdakı könül оxşayan misraların 
müəllifi Məhəmməd Bağban yazıb: 

 
Atılıb qəmzə еləyir, 
Butada qоşa tеllərin. 
Gördü xоş gəldin еtmirəm, 
Dönübdü daşa tеllərin. 
                    «Tеllərin» 
 
Ay qız, insaf еlə, barı bəri gəl, 
Gül açıb xari ilə sarışan gözəl. 
Aşiqin əlindən düşübdü xəstə, 
Ruhumu еylədim pərişan, gözəl. 
            «Gözəl» şеirindən. 
Məhəmməd Bağbanın zamanın 

sınağından itgilərsiz kеçən bu cür şеirləri 
оnun pоеtik imkanları, xalq ruhu ilə səsləşən 
bədii söz gücü haqqında aydın təsəvvür 
yaradır. Bеlə оlduğu halda qеyd еtdiyim 
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qüsurlu nümunələr ya kitaba daxil 
еdilməməli, ya da müəyyən həddlər 
daxilində bərpa оlunmalı idi. Yazıların it-
bata düşməməsi üçün  ikinci yоlu sеçmək 
lazım gəldi.  

Qеyd еdim ki, şеrlərdə hətta aşkar 
gözü döyən hеca çatışmazlığını, qafiyə 
uyğunsuzluğunu, yеrinə düşməyən ifadələrin 
ləvğini bеlə rahatlıqla еtmək оlmurdu. Cəmil 
müəllim uzun illərdən bəri əzizlədiyi, 
dоğması saydığı şеirlərdən hər hansı sözün, 
ifadənin çıxarılmasına, yaxud 
dəyişdirilməsinə ciddi еtirazını bildirir, 
«nöqsanlı оlsa da, 20-25 il əvvəl anam bu 
şеiri bеlə söyləyib, mən də yazmışam» 
dеyirdi. Еləcə də Şərikan kənd sakini Cəlal 
Məmmədоvun və Bağbanın qardaşı qızı 
Nubar nənənin söyləmələrini tоxunulmaz 
sayırdı. 

Ictimaiyyətə təhrif оlunmuş şеirlərin 
təqdim еdilməsinin еl şairinin yaradıcılığı 
haqda yanlış təsəvvür yaradacağı, kоnkrеt 
sözün, ifadənin, fikrin əslində sоnradan 
fоrmalaşdırılan əlyazmada оlduğu kimi 
dеyil, bu cür vеrilməsinin düzgünlüyü barədə 
inandırıcı bilgilər vеrə-vеrə Bağbanın şеrləri 
üzərində işi qismən də оlsa, başa çatdıra 
bildim. 
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Оna görə «qismən» sözünü işlədirəm 
ki, şеrlərin bir hissəsində kəm-kəsirləri tam 
bərpa еtmək mümkün оlmadı. Başqa sözlə 
dеsək, оnlar üzərində tələblərə uyğun 
düzəlişlər aparılsaydı, həmin şеirlərdə əsaslı 
fikir, ifadə dəyişiklikləri baş vеrərdi ki, bu da 
məqbul sayıla bilməz. Buna «Gəyəli» şеirini 
misal göstərmək оlar.  

Bu şеirin ilk 5 bəndi az aşınmaya 
məruz qalmışdır. Nəzərə çarpan cüzi 
çatışmazlıqlar isə şеirin ruhuna tоxunmadan 
bərpa еdildi. Еyni şеirin davamı оlan bəndlər 
isə həm hеca sayına görə, həm də şеir 
qaydalarına əməl оlunma baxımından öndəki 
nümunədən ciddi surətdə fərqlənir və 
qüsurludur. Bu da yaddaşdan-yaddaşa 
ötürülərkən şеirin ilkin variantının 
unudulmasının, dəyişdirilməsinin nəticəsidir. 
Bununla bеlə şеiri bütbövlükdə kitaba daxil 
еtməyi lazım bildik. 

Kərbəlayi Fərzəli оlubdu təzə. 
Başına ip salıb, çəkəsən düzə. 
Məşədi Şəhrabanı çıxginən üzrə 
Pis əməlin düşüb dilə, Gəyəli. 
Bir çоx şеirlərdə də buna оxşar, yaxud 

başqa səpgili çatışmazlıqlar qalmaqdadır. 
Ancaq müəyyən qədər qafiyə pоzuntularının, 
yеrinə düşməyən sözlərin və ifadələrin 
dəyişdirilərək şеirlərin hеca və qafiyə 
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düzümünə, məzmun və mənasına 
uyğunlaşdırılması qaçılmaz zərurət idi. 
Bunları еtməyə bilməzdik. 

Bütövlükdə indiyədək az öyrənilən, 
yazılı mənbə kimi nəşr оlunmayan 
Məhəmməd Bağbanın şеirlərinin bir kitabda 
tоplanması çоx əhəmiyyətli hadisə, ədəbi 
irsimizə qiymətli töhfədir. 

Bunun üçün еlimizin ziyalı ağsaqqalı 
Cəmil Vəli оğlu Tağıyеvə bir daha təşəkkür 
еdir, еlmi-pеdaqоji və yaradıcılıq 
fəaliyyətində uğurlar, şəxsi həyatında 
davamlı məmnunluq, can sağlığı 
arzulayıram. 

Calam CAVADLI, 
Həsən bəy Zərdabi adına mükafatın 

laurеatı 
 
Bu kitabı sevimli həyat yoldaşım  
Rəfiqə xanımın əziz xatirəsinə həsr 

edirəm.  
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YANMIŞ İKİ ÇUVAL və 
yaxud MƏHƏMMƏD BAĞBAN 

 
XX əsrin əvvəllərində erməni 

millətçiləri öz tarixi torpaqlarında yaşayan 
azərbaycanlıları planlı surətdə doğma 
yurdlarından çıxarmağa, qırmağa, milli 
soyqırıma başlamışdılar. Azərbaycanlılarla 
ermənilər arasında ilk toqquşma Bakı 
şəhərindən başlayaraq Şuşaya, Zəngəzura, 
İrəvana, Naxçıvana, Ordubada, nəhayət 
Qazax qəzalarına yayıldı. 

Ermənistan azərbaycanlılarının 
taleyində faciələr ilə dolu 1905-ci il haqqın-
da, təəssüf ki, çox az məlumat var. Erməni 
mənbələrində hadisələr saxtalaşdırılmış, 
həqiqətlər Ermənistan azərbaycanlılarının 
taleyində faciələr ilə dolu 1905-ci il haqqın-
da, təəssüf ki, çox az məlumat var. Erməni 
mənbələrində hadisələr saxtalaşdırılmış, 
həqiqətlər əksinə göstərilmişdir. Azərbaycan 
tarixində isə bu hadisələr barəsində qısa 
məlumatlar verilmişdir.  
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1905-ci il hadisələrindən bəhs edən 
M.C.Ordubadinin tarixi sənədlər əsasında 
yazdığı "Qanlı illər" (1911-ci ildə nəşr 
olunub) əsəri demək olar ki, 80 ildən artıq bir 
dövrdə qadağan edilmişdir. 1905-1907-ci 
illərdə Ermənistan azərbaycanlılarının 
soyqırımından bəhs edən bu əsər bu dövrdə 
baş vermiş hadisələrin ən qiymətli 
salnaməsidir. 

Əsərdə, xüsusən Zəngəzurdan bəhs 
edən Ağrılı Qatar hadisələri, Oxçu Şabadin 
hadisələri tam təəssüratları ilə verilmişdir. 
Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda, Qarabağda, 
Qazax qəzasında, Zəngəzurda, Göyçə 
ətrafında, Mehridə və digər bölgələrdəki 
millətlərarası toqquşmalar, Zaqafqaziyanın 
müxtəlif yerlərində cərəyan edən çəkişmələr 
burada öz əksini tapmışdır. Bu qanlı-qadalı 
hadisələrdən çıxarılan nəticələr budur ki, 
Qafqazın dinc həyatını pozan, qırğın və 
fitnələrə səbəb olan başlıca qüvvə 
"Daşnaksütun" firqəsinin mənfur "Böyük 
Ermənistan" xülyası və onun icraçılarıdır. Bu 
hadisələri dərindən dərk etmək üçün,  
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xüsusən Zəngəzurdan bəhs edən Ağrılı Qatar 
hadisələri, Oxçu Şabadin, yaxud Qatar 
hadisələri və həmin tarixdə Zəngəzurun 
ətrafında törətdikləri hadisələri sizlərə 
çatdırmağı özümə borc bilirəm: 

Ermənilər 1905-ci ildə ilk dəfə Bakıda 
və ətraf kəndlərdə iğtişaşlar törətmişlər. 
1906-cı ildə isə axarına Qapıcıq dağlarından 
başlayıb Qafan rayonu ərazisi də daxil 
olmaqla 80 km. məsafə qət edərək Araz 
çayına qovuşan Oxçuçay vadisi boyunca 
hücuma keçmişlər. Bu zaman xüsusən 
Zəngilan rayonunun ərazisi ciddi qırğınlara 
və mərhumiyyətlərə məruz qalmışdır. 

1906-cı ilin iyul ayının 29-da Qafan 
rayonunun Mədən bazarını dağıtdıqdan sonra 
ermənilər Kərxana kəndinə hücum etmişlər. 
Silahsız kənd camaatı beş min tüfəngdən 
açılan atəşin altında öz doğma yurdlarını tərk 
etməyə məcbur olmuşlar. Ermənilər qaçıb 
xilas olmağa cəhd göstərən kənd sakinlərini 
əsir alır, ya da yerindəcə güllələyirdilər. 
Qana susamış ermənilər qaçıb pünhan bir 
yerdə sığınacaq tapmış 30-a dək qadını 
vəhşicəsinə qətlə yetirmişlər. 
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Elə həmən gün ermənilər Xələc, Saldaşlı, 
İncivar kəndlərini dağıdıb viran qoymuş, 
əhaliyə divan tutmuşlar. Qaçıb xilas olanlar 
Qatar kəndinə pənah gətirmişlər. Avqust 
ayının 1-də dişinədək silahlanmış ermənilər 
hər tərəfdən Qatar kəndini mühasirəyə 
almışlar. Camaata divan tutmağa hazırlaşan 
ermənilərə rus zabitləri himayədarlıq 
etmişlər. 
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Qatar kəndi hər tərəfdən ermənilərlə əhatə 
olunduğundan kənd heç bir yerdən kömək 
gözləmirdi. Belə şəraitdə erməni quldur 
dəstələrinə müqavimət göstərmək çətin olsa 
da, şiddətli vuruşmaların doqquz gün davam 
etməsinə baxmayaraq, ermənilər kəndi ala 
bilməmişlər. Fitnəyə əl atan erməni Məlik 
Azaryantsin mis mədənlərində işləyən 
(İrandan gəlmiş) yaxın adamlarına tapşırıq 
göndərir ki, neft və dinamit gətirsinlər. Onlar 
da neft və dinamitləri gətirib kəndə hər  
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tərəfdən neft töküb evləri yandırmış, 
dinamitlə partlatmışlar. 

Qatar kəndi dağılıb büsbütün 
yandırılsa da, camaat kənddən çıxmamışdı. 
Bunu görən ermənilər kəndə əldə 
hazırlanmış bombalar da atmışlar. Lakin 
camaatı kənddən çıxara bilməmişlər. 
Ermənilər bir qədər geri çəkildikdən sonra, 
camaat artıq burada qalmağın mümkün 
olmadığını görür, təxminən 10 km. şimalda 
olan azərbaycanlı kəndi Gilətağa qaçmışlar. 

Ermənilər Qatar kəndini dağıtdıqdan, 
Oxçuçayı vadisində yerləşən Azərbaycan 
kəndlərini viran etdikdən sonra Zəngəzur 
qəzasının açarı hesab olunan Oxçu, Şabadin, 
Aralıq, Pirdavdan və Atqız kəndlərini qarət 
etmişlər. Erməni daşnak-qaniçənlərin xain 
hücumlarından xilas olmuş bu kəndlərin 
qaçqın əhalisi Pirdavdan kəndində özlərinə 
sığınacaq tapmışlar. Ermənilər burada da öz 
vəhşiliklərini həyata keçirmiş, yenidən həmlə 
edərək kənd camaatını işgəncələrlə qətlə 
yetirmişlər. Qaçıb qurtaranlar özlərinə 
Saqqarsuda və onun yaxınlığındakı dağlar 
arxasında sığınacaq tapmışdılar. 

Saqqarsuda erməni millətçiləri 
bəşəriyyət tarixində elə bir misli görünməmiş 
vəhşilik törətmişlər ki, bu, faşizm 
qəddarlığından da amansız olmuşdur.  
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Azərbaycanlılara tutulan divanı M.S. 
Ordubadi "Qanlı illər" əsərində belə qələmə 
alır: «...Kəndin ağsaqqalı Molla Həsən 
Əfəndi öz ailəsilə Saqqarsuya qaçmışdı. 
Kənddə ancaq qaçmağa halı olmayan, yaxud 
qocalıqdan gözləri tutulmuş qadın tayfaları 
qalmışdır ki, sübh olan kimi onların hamısını 
vəhşicəsinə qətlə yetirmişdilər. 

Digər bir vəhşiliyi də oxucuların 
diqqətinə çatdırmaq və bu vəhşiliyə 
nifrətinizi oyatmaq istəyirəm: 

Saqqarsuda sığınaq edilmiş camaat 
qırılıb, qaçıb qurtarandan sonra Molla Həsən 
Əfəndi bir çox qadınla "Quran" kitabı əlində 
ermənilərin qarşısına gəlib, "Quran" xatirinə 
rəhm etməyi xahiş edir. Qana susamış, 
azğınlaşmış ermənilər "Quran"ı, bəlkə 
"İncili" də tanımayan vəhşilər heç bir inama 
inanmayaraq onların hamısını vəhşicəsinə 
öldürürlər. Hətta, Molla Həsənin yanında 
götürdükləri bir neçə müqəddəs kitabı və 
"Quran"ı yandırıb, məşəl kimi süngülərin 
ucuna taxıb, külünü göyə sovururlar. 

Oxçu-Şabadin fəlakət qurbanlarının 
Ordubad şəhərinə pənah gətirmələri şəhər 
camaatına çox qəmli təsir göstərir. Ordubad 
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camaatı başları belə müsibət çəkmiş bu 
adamlara xüsusi qayğı göstərmişlər. 

Ordubadlılar ermənilərin bu 
vəhşiliyinin qarşısını almaq üçün avqustun 
17-də qanlı-qadalı Saqqarsuya tərəf hücum 
etmişlər. Saqqarsuyun ətrafında bir qan 
çalası görür və o tərəfə gedirlər. Soyuğun 
şiddətindən qan çalası buz bağlamışdı. Bu 
halı gördükdə camaat heyrət içində qalır. 
Daşın arasında 62 nəfər qadın və uşaq 
cənazəsi bir-birinin üstə qalaq-qalaq 
tökülmüşdü. Bir az irəli getdikdən sonra 25 
yaşlarında bir qadın və bir kişini bir yerdə 
doğrandığını görürlər. Onları dəfn etmək 
üçün daş, torpaq tapmaq mümkün olmadığı 
üçün ağac yarpaqları və budaqları ilə onların 
üstünü örtüb dəfn etmişlər»... 

Doğrudan da çoxlarının yaddaşından 
silinmiş 1905-07-ci illər təkrar olunur. Ötən 
əsrin ilk onilliyində erməni millətçilərinin 
törətdikləri sivilizasiya tarixində misli 
görünməmiş vəhşiliklər 1918-1920-ci və 
1988-1993-cü illərdə təkrarlanmışdır. Bu 
günün özündə də bir milyona yaxın 
azərbaycanlı qaçqın-köçkün düşərək mənfur 
erməni millətçilərinin xəyanətinin əzabını 
çəkməkdədir. 

Əlbəttə, oxucuya təqdim etdiyim bu 
kitabçada keçmişin tam həqiqi acılarını 
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olduğu kimi çatdırmaq imkanında deyiləm. 
Məqsədim mənfur ermənilərin 1918-ci ildə 
törətdikləri vəhşiliklərin bir hissəsini 
xatırlatmaqdan ibarətdir. 

Keçmişimizin hər bir nişanəsi bu gün 
torpağın altında və ya üstündə qalan maddi 
mədəniyyət abidələrində, əlvan sənət 
incilərindədir. Zəngin və şaxəli 
mədəniyyətimizin bir qatının qidalandığı bu 
qaynaqların çağlayan səsini biz xalqımızın 
yaşayan və yaşadan, yəni müasirləşmiş 
keçmişinə aid təsvir və təəssüratlarından 
eşidirik. 

Eşitdikcə də mədəniyyətimizin, maddi 
abidələrimizin izi bu günədək gəlib çatan və 
çatmayan nümunələrindən heyranlıqla söhbət 
açdıqlarına görə onların zəhmət və səylərini, 
böyük xidmətlərini minnətdarlıqla 
qiymətləndiririk. 

Mənfur erməni vəhşiliklərindən fərqli 
olaraq, bu, anlaşıqlı, bir qədər də şirin 
həqiqətdir. Lakin inkaredilməz bir həqiqət də 
var: əsrlər boyu burada yaşayıb-yatarmış 
sənətkar babalarımızın, zamanın-dövrün 
tələbatına uyğun yazıb-yaratdıqları incilərin 
çox az bir hissəsi gəlib bizə çatmışdır. 

Səbəb: 1918-ci ildə azğınlaşmış 
erməni millətçiləri Zəngəzur azərbaycanlı-
ların yaşadıqları hazırkı Zəngilan rayonunun 
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Dərəli, Karlar, Qazançı, Ağkənd, Günqışlaq, 
Pirveysli, Canbar, Xırdaqışlar, Şərikan, 
Bürünlü, Aşağı Gəyəli, Yuxarı Gəyəli, 
Şayıflı, Burcalılar, Qırğıllı, Nəcəflər, 
Ağayarlı, Səfərli, Yusiflər, Qaragöl, Yuxarı 
Genlik, Tağlı kəndləri ermənilər tərəfindən 
işğal olunmuş, sakinlərin var-dövlətləri talan 
edilmiş, evlər tamamilə yandırılmış, qaçıb 
qurtara bilməyən qocaları, qarıları, körpələri 
süngüdən keçirmişlər. Qaçıb qurtaranlar 
Aşağı Genlik, Malatkeşin, Pirçivan, 
Müşülan, Zəngilankənd, Turabat, Tiri, 
Mincivan və digər kəndlərdə sığınacaq 
tapmışlar. 

1920-ci ildə yeni dövlət yaranandan və 
sərhədlər müəyyənləşdirildikdən sonra el-
obasını tərk etmiş insanlar yenidən doğma 
torpaqlarına qayıtmışlar. «Torpaqları» 
sözünü yazmaqda məqsədim odur ki, kəndlər 
yerlə-yeksan olunmuşdur. 

1918-1920-ci illər hadisələrini, yəni 
yuxarıda qeyd etdiyim hadisələri gözləri ilə 
görmüş, baş vermiş hadisələrin canlı şahidi 
anam Tamam Ağalar qızı söyləyirdi. 
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Anamın xatirələrindən 
 
BİRİNCİ XATİRƏ: 
1. Biz doğma kəndimizə – Canbara 

qayıdandan sonra ermənilər yeni sərhəd 
bölgüsü ilə razılaşmadıqlarını bildirdilər. Bu 
səbəbdən kəndə hücum edib Marıl adlanan 
sahədə albanlardan qalmış abidəyə 
"bizimdir" deyərək, sərhədin oradan 
qoyulmasını tələb edirdilər. Kənd ağsaqqalı 
Rüstəm kişi və digər kənd igidləri 
ermənilərin bu fitnələri ilə razılaşmayıb, 
qonşu Şərikan kənd sakini o dövrün savadlı 
ziyalısı Atakişi Nəbiyalı oğlunu köməyə 
çağırdılar. Hüseynov Atakişi kəndə gəlib 
vəziyyətlə tanış oldu. Atakişi əmi XX əsrin 
əvvəllərində çar dövrünün ucqar 
əyalətlərində yaşamaqlarına baxmayaraq, 
qardaşları Ismayıl, Ağabala, Baxışla birlikdə 
o dövr üçün ali təhsil hesab olunan rus 
məktəbində təhsil almışlar.  

Qardaşlardan Ismayıl Mirzə Cəlilin 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının müxbiri 
olmuşdur. Ağabala Kafan rayonunun mis 
mədənindən – o mədəndən ki ona Bəylər bəy 
rəhbərlik edirdi. Işdən evə qayıdarkən 1918-
ci ildə, on səkkiz yaşına çatmamış Ağabalanı 
türk qanından doymayan erməni cəlladları 
onu insanlığa sığmayan işgəncələrlə  
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öldürmüş, cəsədini atının quyruğuna 
bağlamışlar. Vəfalı at sahibinin cəsədini 
kəndlərinə gətirmiş, camaat onu eybəcər 
vəziyyətə düşdüyünü görür, yalnız 
barmağındakı üzükdən Ağabala olduğunu 
tanımışlar.  

Bu qisası ermənilərdən almaq üçün 
Koroğlu cüssəli igid Ibad bəy on erməni 
başını çubuq üstündə tutmuş və Bəyim 
nənəyə təsəlli olsun deyə demişdi: – Əymə 
başını, bir baş əvəzinə on baş gətirmişəm. 
Rəhmdil (ana) nənə – ay bala nə yaman 
günah eyləmisən. Axı onlar da ana 
övladlarıdır.  

Bu balaca cüssəli nənədə böyüklüyə 
bax.   

Onun bir adı var o da insanlıq! 
Bütün bu dəhşətli faciələri gözləri ilə 

görmüş zəmanəsinin adlı-sanlı ziyalısı 
Atakişi Nəbiyalı oğlu Canbar kənd 
ağsaqqallarının çağırışına gəldi və hadisə ilə 
yaxından tanış oldu. Əlbəttə, o dövrdə ev 
əşyaları olan stol, stul yox idi. O döşəyin 
üstündə əyləşib bir sini istədi. Kağızı sininin 
üstünə qoyub lazımı yerlərə camaat adından 
ərizə yazıb göndərdi. Bir neçə müddətdən 
sonra ərizəyə cavab olaraq nümayəndələr 
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gəldi. Onlardan biri rus, iki nəfəri isə 
azərbaycanlı idi. 

Atakişi Hüseynov nümayəndələrə 
sübut etdi ki, vaxtilə Alban tayfaları bu 
torpaqda yaşayıb, bu abidə də onlara 
məxsusdur. Inadkarlıq göstərən ermənilər 
Canbar kəndinin igidləri qarşısında tab 
gətirməyib, əvvəl qoyulmuş sərhədlərinə 
çəkildilər. 



_____________Milli Kitabxana____________ 

 

 
İKİNCİKİNCİ XATİRƏ: 
 

 
 
 
 
Anam Tamam Ağalar qızı, xüsusən el şairi 
kimi o dövrdə böyük şöhrət qazanan 
Məhəmməd Bağbanın qardaşı qızı Nubar 
xalanın dediyinə görə, 1918-ci ildə kəndlərə  



_____________Milli Kitabxana____________ 

 

 
 
 

 



_____________Milli Kitabxana____________ 

 

 
hücum çəkib viran qoyan erməni daşnakları 
hər şeyi talan edib aparmış, o cümlədən 
Məhəmməd Bağbanın iki çuval (əldə 
toxunan iki kisə) əl yazması olan şeirlərini də 
yandırıb məhv etmişlər. Məhz buna görə də 
onun heç bir şeiri yazılı şəkildə bizə gəlib 
çatmamışdır. Yalnız hafizə və yaddaşlarda 
yaşayan qoşma, təcnis, gəraylılar və satirik 
şerlərinin bir qismi nəsildən-nəslə ötürülə-
ötürülə bu günümüzə gəlib çatmışdır. 

Məlumdur ki, XIX əsrin ikinci 
yarısında Azərbaycan şeirinin qüvvətli 
qollarından biri də aşıq şeiri idi. Azadlıq 
hərəkatının genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq 
aşıq şeirində müasir mövzular getdikcə 
qüvvətlənirdi. Aşıqlar nəsihətamiz və 
aşiqanə şeirlərdən başqa dövrün ictimai eyib 
və bəlaları əleyhinə də şeirlər qoşardılar. 

Bu dövrdə mübariz xalq aşıqları 
yetişmişdir ki, onlardan biri də 1834-cü ildə 
Cəbrayıl qəzasının Şərikan kəndində (indiki 
Zəngilan rayonu) yoxsul kəndli ailəsində 
anadan olmuş, 1914-cü ildə vəfat etmiş 
Məhəmməd Bağban idi. Məzarı Şərikan kənd 
qəbiristanlığındadır. 

Məhəmməd Bağban el arasında o 
dövrün görkəmli el şairi kimi tanınmışdır. 
(Bax, "XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı  
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tarixi" II cild səh. 176). Savadsız olduğu 
üçün qoşduğu şeirlər Şərikan kənd mollaları 
– molla Həmid və molla Mustafa tərəfindən 
yazıya alınmışdır. Yuxarıda qeyd edildiyi 
kimi, onun şeirləri ermənilərin kəndlərimizə 
məlum hücum və talanları zamanı məhv 
edilmiş, bizə yazılı surətdə gəlib 
çatmamışdır. 

Qardaşı qızı Nubar xalanın dediyinə 
görə, o, kasıb bir ailədə doğulmuş, balaca 
yaşlarında kənd camaatının xırda 
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heyvanlarını (buzov və quzuları) otarmış, 
gənc yaşlarda isə çobanlıq etmişdir. 

Məhəmməd qonşu Burcalılar kəndində 
çoban olarkən ona yuxuda vergi-buta verilib. 
Nubar xala baş vermiş hadisəni bu cür nağıl 
edirdi: – Payızın ilk günləri imiş. O, yuxuda 
görür ki, hava bərk soyuyub, az-az qar yağır. 
Qəflətən yuxudan qalxır və görür ki, 
doğrudan da seyrək qar yağır. Havanın 
işıqlandığını görən çoban sürünü örüşə 
buraxır. Sürü otlaqdan bir qədər aralananda 
o, heç vaxt sürünün arxasınca getməz, yalnız 
tütək çalmaqla sürünü geri qaytararmış. Bu 
dəfə də sürü örüşdən uzaqlaşdıqda tütək 
çalarkən sürü geri qayıdır, yalnız bir saqqar 
kərə şişək geri dönmür. Bundan əsəbləşən 
Məhəmməd yapıncını yerə atıb, şişəyin 
arxasınca gedir. Bu vaxt şişəyin dırnaqlarının 
yerində bir rəngli muncuq görür və onu 
götürüb cibinə qoyur. Bu an şişək geri 
qayıdır. Elə o andan da Məhəmməd 
bədahətən şeir deməyə başlayır. Bu xəbəri 
eşidən ata-ana narahat olur ki, belə vergi 
verilən adamların sevgisi uzaqlara düşür. Tez 
bir zamanda onu yanlarına – Şərikan kəndinə 
gətirirlər. 

Xoşbəxtlikdən sevgisi yaxınlıqda olan 
Xırdaqışlaq kəndində Nabat adlı bir qız olur. 
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Bundan sonra Məhəmməd el arasında şair-
aşıq kimi tanınmışdır.  

Kasıb olduğu üçün özü kimi savadsız 
kasıb uşaqlarının acı taleyindən 
şikayətlənərək: 

Şıx Məhəmməd eylər könlünü abad, 
Yetim qalırsa da Məhərrəm, Cavad. 
Kağızsız, qələmsiz, özü bisavad, 
Dünyanın dərdini yazan necə oldu? 
Bağbanın qoşmalarında sevginin 

tərənnümü, gözəllərin tərifi diqqəti cəlb edir. 
Həmin qoşmalarında o, Şıx Məhəmməd və 
Şıxıyev Bağban kimi tanınmışdır. Şeirlərinin 
birində oxuyuruq: “Dolayıb qələmə Şıxıyev 
Bağban”. Bununla belə şair el arasında 
təxəllüsü ilə – Bağban çağırılmışdır. Onun 
şerlərinin də qısaca Bağban təxəllüsü ilə 
yazılmasına dair dəqiq misallar çoxdur: 

Bilmədim yol-ərkanımı, 
Sürmüşəm mən dövranımı, 
Dərd alıb şirin canımı, 
Bağban halın soran gəlsin.  
Bu, şairin “Gəlsin” adlı qoşmasının 

son bəndidir.  
Şıx Məhəmməd Bağban heç bir təhsil 

görməmişdir. Buna baxmayaraq qoşma, 
gözəlləmə və gəraylılarında şeirin bütün 
qayda-qanunları gözlənilmişdir. Şeirləri ifadə 
tərzi, bədii vüsəti, oynaqlığı ilə qəlbləri 
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oxşayır. Bağban “Bənövşə” adlı qoşmasında 
gözələ müraciətlə deyir:  

Ağ geyinsin, ağ əbanı bürünsün, 
Şamaxı ört, ucu yernən sürünsün, 
Yaxan düyməlidir, qoymur görünsün, 
Ay qız, qoynundakı nardı, almadı? 
 
Sığınmışam dərgahına, Xudaya! 
Yalvarram imama, ülkərə, aya,  
Yazıq Bağban, bel bağlama fənaya, 
Süleyman tək peyğəmbərə qalmadı.  
Onun “Tellərin”, “Sədəf”, “Dağlar”, 

“Tərlanım” və başqa lirik şeirləri də beləcə 
incə ruhda, oynaq tərzdə yazılmışdır.  

Bağbanın yaradıcılığında mövzular da 
çox müxtəlifdir. O, insan və təbiət 
gözəllikləri ilə bərabər, müxtəlif heyvan, quş, 
əşyaları tərif və təsvir etmişdir. Onun 
“Tərlanım” adlı qoşması bu cəhətdən 
səciyyəvidir.  

Ay ağalar, gəlin tərif eyləyim, 
Əzəl ağ görünür döşü tərlanın. 
Sərf eyləmir bəhlə üstə ət yemək, 
Dağılır hər yana huşu tərlanın.  
Şairin meyvələri tərif etdiyi bir neçə 

qoşması da vardır. Ancaq onların ilkin 
forması qorunub saxlanılmamışdır. Yalnız 
bir qoşmasında “Qanlımdı-qanlım” 
böyürtkənin, zoğalın yetişmiş anlarına 
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üstünlük verir. Armudun kal, soğanın çiy, 
əriyin dənəsindən şikayətlənir.  

Çox istərəm böyürtkənin xatirin, 
Gedin yığın bayda-bayda gətirin. 
Turş almanı aralıqdan götürün, 
Atamı yandırıb, qanlımdı-qanlım. 
  Əsasən nikbin, oynaq şeirləri ilə 

tanınan Şıx Məhəmməd Bağbanın bədbin 
əhval-ruhiyyəli şeirləri də vardır. “Ağlasın”, 
“Gəlsin” adlı şeirlərindən görünür ki, şair 
bunları ömrünün axırlarında, xəstə ikən 
yatağında yazmışdır. 

Can gedir, gəlsin canan, 
Günüm indi olub yaman, 
Dərdlidir ağbirçək anam, 
Ürəyi yanan ağlasın.           

(“Ağlasın”) 
  
Şirin cana gəldi qada, 
Cavan ömrüm gedir bada, 
Qonağam fani dünyada, 
Məni yola salan gəlsin.          

(“Gəlsin”) 
Şıx Məhəmməd Bağbanın yaradıcılıq 

nümunələri arasında az da olsa bəzi 
məşədilərin, yalançı din xadimlərinin, sözünə 
düz olmayanların kəskin tənqid edildiyi 
şerlər də var. “Gəyəliyə” şeiri 
belələrindəndir:  



_____________Milli Kitabxana____________ 

 

Getmişdim Gəyəliyə acdığımdan nan yeməyə, 
Bir neçə sözüm vardı, onu da pünhan deməyə, 
Hürküşüb tülkü kimi hərə girdi bir dəməyə, 
Qoydular qonaqları meydanda yalqız, Gəyəli.  
 
 
Şübhəsiz ki, burada hədəf sadə 

gəyəlilər, bütün kənd əhalisi deyil, ortada 
yeyib, işə-gücə yaramayan, zahirdə bir, 
batində isə başqa cür həyat tərzi keçirən 
məşədilərdi. Şeirin sonrakı bəndlərində 
sadalanan adlar da bunu təsdiq edir.  

Bağban “Yalan” şeirində sözünə 
naxələf çıxanları tənqid edərək deyir:  

Yalanı özünə artıqlıq bilən, 
Nakişisən, nakişinin oğlusan! 
Torba sal boynuna kəndlərdə dilən, 
Zinədənsən, sən dişinin oğlusan.  
Ümumiyyətlə, Bağban 

yaradıcılığından bizə gəlib çatan nümunələr 
onların sırf həyat hadisələri ilə bağlı 
olduğunu, xalq ruhundan qaynaqlandığını 
göstərir. Həmin qoşmaların bir hissəsini 
toplayıb sizlərə təqdim etməyi özümə borc 
bildim. Şeirlərin toplanmasında Bağbanın 
qardaşı qızı Nubar xala, anam Tamam 
Ağalar qızı, Şərikan kənd sakinləri: – Calal 
Məmmədov və Əsgər Yarməmmədova 
minnətdarlığımı bildirirəm. 

Cəmil TAĞIYЕV 



_____________Milli Kitabxana____________ 

 

 
QOŞMALAR 

 
NABATIM 
Başına döndüyüm, ey boyu bəstə,  
Atma xəyalından uzağa məni.  
Zülfünü göstərib, dərdim artırma,  
Salma eldən-elə sorağa məni. 
 
Yeriyəndə yemişlərdən məzəsən,  
Dindirdikcə qaş-gözünü süzəsən,  
Əhdim budur kişmiş kimi əzəsən,  
Sürtəsən tel üçün darağa məni. 
 
Nabatım, gəl, getmə məndən qırağa,  
Istəkli dərdimə sən eylə dava,  
Piltətək yağlayıb, tutma alova,  
Döndərmə od almış çırağa məni. 
 
OYNASIN 
Başına döndüyüm yığılan canlar,  
Minnət edin qəddi çinar oynasın.  
Düşüm ayağına, dönüm başına,  
Beli nazik, gümüş kəmər oynasın. 
 
O bəstə dilbərim sözdən küsməsin,  
Rəhmin, şəfahətin bizdən kəsməsin,  
Özgələr köşkünə qədəm basmasın, 
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Qələm qaşlı, gözü xumar oynasın. 
 
Aşıq minnət çəkər yarın eşqinə,  
Pərvanələr çıraqların eşqinə,  
Bağban deyər: bir nigarın eşqinə  
Nə olar ki, o bəxtəvər oynasın. 
 
NƏDİ? 
Bir cavanın sevgi olsa sərində,  
Onun üçün söhbət nədi, dəm nədi?  
Öldürər özünü yarın yolunda,  
Xana nədi, dövlət nədi, cəm nədi? 
 
Sən qəmdə dünyaya gələn olmasın,  
Xəncərlə bağrını dələn olmasın,  
Süzürsən çeşmini, bilən olmasın,  
Ağlamısan, kirpiyində nəm nədi? 
 
Danışasan, mazaqlaşıb güləsən, 
Bir-birinin ürək dərdin biləsən,  
Bircə gecə səfa sürüb öləsən,  
Heç kim deməz, belə ömrü kəm nədi? 
 
Bağban, insafdımı yarın naz sata,  
Yalqız qalıb, tənha gəzib tək yata,  
Bir yarı ki, könül görə, göz tuta,  
Lampa nədi, fanar nədi, şam nədi? 
 
GÖZƏL 
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Ay qız, insaf eylə, barı yaxın gəl, 
Gül açıb xar ilə sarışan gözəl.  
Aşiqin əlindən düşübdü xəstə,  
Ruhumu eylədin pərişan, gözəl. 
 
Vəsmə nə lazımdı elə bir qaşa,  
Kəmər gərək incə belə yaraşa,  
Pərvanə tək nahaq düşmə təlaşa,  
Gözü lampa kimi alışan, gözəl. 
 
Heç qatıqda yoxdu bir belə maya,  
Gözü günə timsal, qaşları aya,  
İnanmıram, yaradıbmı xudaya,  
Mənim yarım kimi zərəfşan gözəl. 
 
Qeyz eləmə, saralarsan, solarsan,  
Uşaq kimi indi həddə dolarsan, 
Deyirlər, cəlladsan, çox can alarsan,  
Eyləyirsən gündə neçə qan, gözəl. 
 
Sərxoşlanıb süzgün-süzgün baxmısan,  
Ciyərlər doğrayıb şişə taxmısan,  
Hakimsən, ölkədə ağa çıxmısan,  
Ədalət eylərsən xub divan, gözəl. 
 
Qəmlisən, ürəyin dönübdü qışa,  
Surətin büllurdu, əndamın şişə,  
Saçı buxağında təzə bənövşə, 
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Hanı sənin kimi bir ceyran, gözəl. 
 
Görəsən dağlarda əlvan çiçəyi, 
Örtəsən başına ipək örpəyi, 
Iki ildə ağardasan birçəyi, 
O qəm ki, səndədi, natavan gözəl. 
 
Dost qapısın ayrı açıb girmədim,  
Sirr sözümü heç yadlara vermədim,  
Bağban deyər: bu çağımda görmədim,  
Sənin kimi belə mehriban, gözəl. 
 
ÇEŞMƏ 
Gəl sənə söyləyim cənnət bağından,  
Səhər namazımın lap sübh çağından, 
Beş-altı gəlinin xub yığnağından  
Tutulub tezdənnən toyu çeşmənin. 
  
Dinimiz Islamın dinidir, dini, 
Daha iyirmidən keçirdim sini, 
Gəlinlər gətirib yuyur əskini,  
Kaş ki mən olaydım, suyu çeşmənin. 
 
Qabağında dərin göllər qurular,  
Ayaqlayıb, diz-topuqlar yorular,  
Iki nazlı qabaq-qarşı duralar, 
Olam toqqacının yunu çeşmənin.   
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QANLIMDI-QANLIM 
 
Qardaşı qızı Nubar xalanın dediyinə 

görə, Şıxməmmədin ilk sevgilisi olan Nabatı 
ona yox, qonşu Pirveys kənd sakininə zorla 
ərə verirlər. Nabat istəmədiyi adama ərə 

verildiyi üçün toydan bir neçə gün 
keçdikdən sonra bulaqdan səhənglə su 

gətirməyə gedir və orda səhənginin çatısı ilə 
özünü armud ağacından asıb öldürür. Uzun 

bir vaxt keçdikdən sonra Şıx Məmməd də 
həmin armud ağacından yıxılır, dişləri 

tökülür. Bunun müqabilində "Qanlımdı-
qanlım" qoşması yaranır. 

 
Çox istərəm böyürtkənin xatirin,  
Gedin yığın, bayda-bayda gətirin.  
Turş almanı aralıqdan götürün,  
Atamı yandırıb, qanlımdı-qanlım. 
 
Meyvələrdə nəyi gördük, savaşdıq,  
Nə müddətdi, həsrət idik qovuşduq.  
Zoğalnan dostluq edib barışdıq,  
Onun da kal vaxtı qanlımdı-qanlım. 
 
Ətlərdə tamahım çox düşür buda,  
Bu şərtlə: doğranıb, bişirilə suda.  
Necə deyim, durun gedək armuda,  
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Yarımı öldürüb, qanlımdı-qanlım. 
Əl çəkməyə meylim yoxdur soğandan, 
Aşbazı məclisdə qurtarar qandan,  
Bir sadiq nemətdi, bəy ilə xandan,  
Onun da çiy vaxtı, qanlımdı-qanlım. 
 
Çoxdur məhəbbətim o peyvas tuta, 
Hər kəs ki, qurutsa, edəcək xəta, 
Yaş ərik yükünü gətirsəm buta,  
Dənəsin sındırma, qanlımdı-qanlım. 
 
Danış çaydan, kələcoşdan, bozbaşdan,  
Iki üzü quru, bir üzü yaşdan, 
Turp ilə kələmi sat, eylə başdan, 
Məni utandırıb, qanlımdı-qanlım. 
 
Deyin ölsün Məhəmmədin anası, 
Qəmi-hicran çürüdübdü sinəsin.  
Hər kəs qoysa qovurqanın binasın 
Çıxarın bu kənddən, qanlımdı-qanlım. 
 
Gözüm, getmə inişilki çərəzə,  
Qayıdıb tamahla baxma mevizə,  
Meylim yoxdur, fındıq ilə cevizə,  
Dişlərimi qırıb, qanlımdı-qanlım. 
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SƏDƏF 

 
Şıx Məhəmməd Bağban Günqışlaq 

kəndində Qəhrəman adlı bir kişinin qızı 
Sədəfə vurulur. Sədəf olduqca gözəl imiş. 

Nağıllarda deyildiyi kimi, ayüzlü 
xumargözlü, qələmqaşlı, xətti-xallı, gül 

camallı... 
Lakin onun məhəbbəti uğursuz olur. 

Sədəfi zorla Zəngəzurun Şərikan nahiyyəsi 
üzrə qazısı Molla Həmidə verirlər. Uzun 

illər Şıx Məhəmməd Sədəfi unuda bilmir, 
ona gözəl qoşmalar həsr edir. Hətta, 

deyirlər ki, “Sədəf” adlı bir dastan da 
yazıbmış. 1918-ci ildə erməni-müsəlman 

qırğını zamanı kənd yandırılarkən onun da 
əlyazmalarının hamısı yanıb məhv olur. 

Ancaq Sədəfə həsr etdiyi qoşmalardan biri 
ağızdan-ağıza keçərkən bizim günlərə gəlib 

çatmışdır. 
Hansı bədnəzərin gözünə gəldin, 
Düşmüsən elindən aralı, Sədəf! 
Ovçu marığında, çaxmaq əlində, 
Sənsənmi quzğunun maralı, Sədəf! 
 
Zimistanda dağlar lala boyanmaz, 
Ruhu aparmasan, cismim oyanmaz, 
Səni görən gözlər sənsiz dayanmaz,  
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Gen dünya başına daralı, Sədəf! 
 
Sallanıb şəklini salginən suya,  
Şana çək dəstinlə zülfü-xoşmuya,  
Güllə dəysin səni vuran ovçuya, 
Olmusan köksündən yaralı, Sədəf! 
 
Nə müddətdir müntəzirsən əyala, 
Arazbarda gülsən, dağlarda lala, 
Fikir edib, vermə könlü xəyala, 
O gül yanaqların saralı, Sədəf. 
 
Sənsən bu dərənin bircə göyçəyi,  
Üzündə qoymusan halqa birçəyi, 
Qızılgüldür yalnız cənnət çiçəyi,  
Onun da üstünü xar alı, Sədəf! 
 
Özünə münasib olsaydı yarı,  
Atlı qabağında qoşun sərdarı, 
Üç gecəlik aya bənzər qaşları, 
Sürməsiz gözləri qaralı, Sədəf! 
 
Bir tingəsən, səhra yerdə bitibsən, 
Hürüdən, pəridən yəqin ötübsən, 
Ab eyləyib əndamına yetibsən, 
Başqası hüsnündən bar alı, Sədəf! 
 
Bağban deyər qoyma məni nişanə,  
Öldürər gözlərin, düşərsən qanə, 
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Baxan camalına olur divanə,  
Bacaran döşünə tar alı, Sədəf! 
 
NECƏ OLDU? 
Ellər getdi yaylağını bəllədi,  
Bildir o dağları gəzən necə oldu? 
Ayrılıq gölündə, qəm dəryasında,  
Təzə qəvvas olub üzən necə oldu? 
 
Yəqin qaldı Şərikanın elində,  
Yoxdu qüvvət dəhanında, dilində,  
Qolları dar bağlı, diddi əlin də,  
Elə qənimlərə dözən necə oldu? 
 
Könül, tələb etmə dünyanın varın,  
Gəl, iç Mil suyundan, çıxsın azarın.  
Hamaylaf qoyub çölün, dağların  
Sanayıb təsbeh tək düzən necə oldu? 
Həcər samovarın içər çayından,  
 
Binəsi o qarlı dağlar payından,  
Çınqıllı çeşmədən, Maqqab suyundan,  
Bilmərrə əlini üzən necə oldu? 
 
Məhəmməd, gəl eylə könlünü abad,  
Yetim qalırsa da Məhərrəm, Cavad.  
Kağızsız, qələmsiz, özü bisavad,  
Dünyanın işlərin yazan necə oldu? 
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 Məhərrəm, Cavad onun oğullarıdır. 
 
XANPƏRİ 
 
Yaralarım göz-göz olub, oyuldu, 
Yanına gəlmişəm, demə sayıldı, 
Səni görcək yaralarım soyuldu,  
Unutdun söhbəti, toyu Xanpəri! 
 
Bir kərəm danışdım, yadlar vərində,  
Ov keçər marıqdan, dur səngərində,  
Məcnunam qapında, zəncir sərimdə,  
Demə ki, gəlmişəm paya, Xanpəri! 
 
Güzar düşə bir də gələm elinə,  
Baxam bədəninə, incə belinə,  
Şanə əldə say vermisən telinə,  
Tökürsən çiyninə muyu, Xanpəri! 
 
Çeşmim, nə aşiqsən, tutu dilliyə,  
Nazik bədənliyə, şanə telliyə,  
Bağban deyər, sinim keçdi əlliyə,  
Görmədim sənin tək maya, Xanpəri! 
 
BƏNÖVŞƏ 
Ağ geyinən al abanı bürünsün, 
Şamaxı ört, ucu yernən sürünsün, 
Yaxan düyməlidir, qoymur görünsün 
Qoynundakı heyva, nardı, almadı. 
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Aç görüm, nəyin var hazar peşədə,  
Tifil olan həsrət qalar döşə də!  
Çay hazırdı, stəkanda, şüşədə,  
Heç bilmirəm, dişləmədi, salmadı. 
 
Dağlar suyu səbsəbidi, durudu,  
Hər damcısı bir behiştin nurudu,  
Quyruq dondu, cəm çiçəklər qurudu, 
Sığal çərtmə, heç rəngin də solmadı. 
 
Arı qondu sinən üstə şanına,  
Seyrəqiblər susuyubdur qanına,  
Zalım qızı bir od saldı canıma,  
O necə çərtmədi, o nə çalmadı? 
 
Sığınmışam dərgahına, xudaya! 
Yalvardım imama, ülkərə, aya, 
Yazıq Bağban, bel bağlama fənaya, 
Süleymantək peyğəmbərə qalmadı. 
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TƏRLANIM 
 

(Tərifnamə) 
 
İran xanı Rəhim ova çıxarkən ev 

Tərlanını buraxan kimi, ovu tutar, ancaq 
yeməz, tez sahibinə çatdırarmış. Bunun 
müqabilində Bağbani bu şeiri yazır. 

 
Ay ağalar, gəlin tərif eyləyim, 
Əzəl ağ görünür döşü Tərlanın.  
Sərf eləmir, bəhlə üstə ət yemək, 
Dağılır hər yana huşu Tərlanın. 
 
Gözəllikdə gözlər oxşar sonaya, 
Çağıranda şirin gəlir ünnayə, 
Hərgiz qoymaz ovu çatsın binayə,  
Göydə ovlamaqdır işi Tərlanın. 
 
Başqa kəsdə yoxdur, var Rəhim xanda, 
Kəkliklər büzüşür, gendən baxanda, 
Cirəsi bir saat ova çıxanda, 
Gör, olur xoruzun beşi Tərlanın. 
 
Sağ ol, Molla Həmid Əfəndizadə, 
Hara getsən, işin olsun abadə,  
Kəlamın güclüdür, çatacaq dada,  
Tarixdə neçədir, yaşı Tərlanım? 
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HƏCVLƏR 
 

ARAN 
 

Deyilənlərə görə, Bağbani çox kasıb 
olduğundan adət üzrə kənd camaatı yayda 

yaylağa (dağa) köçəndə onun yük ulağı 
olmadığından aranda qalır. Aranın 

istisindən, xüsusən ditdilisindən, yəni 
ağcaqanad sancmasından təngə gəlmiş 
Bağban yaylaqdan arana iş üçün gəlib-

gedənlərə öz halını belə bildirir. 
 
 
Gedin girləyin keçini,  
Gündə yeyin bir qıçını, 
Buğdanın qızğın biçini  
It qalmasın aran, səndə. 
 
Ditdi ayağın sallayır, 
Yanıma adam yollayır, 
Gecə yorğanı tullayır, 
Muğam deyir Kərəm səndə. 
 
Əyən olmaz ləngərini, 
Kəllər də görüb sərini, 
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Tuşlamısan neştərini 
Deşməyə var zaman səndə.  
 
Düyün-düyün olub bədən, 
Döz deyir hər gəlib gedən. 
Mənim kimi kimsənədən 
Dünya, varmı qalan səndə? 
 
Lənətə gəlsin ditdini, 
Bizə çəkdirir bu günü, 
Ovçu qızı Bəyim kimi, 
Azdır dərdə yanan səndə.  
 

YALAN 
 

Qazançı kənd sakini Alı kişinin 
dediklərindən: 

Qazançı kəndində yaşayan Balaca 
adlı bir kişi çuxa tikdirmək üçün Bağbaniyə 

yun verəcəyini vəd edir və müqabilində 
gözəlləmələr dedirir və verdiyi sözdən boyun 

qaçırır. Bu adamın nakişiliyindən narazı 
qalan Bağbani bu şeri yazdırıb Balacaya 

göndərir. 
 

Yalanı özünə artıqlıq bilən,  
Nakişisən, nakişinin oğlusan.  
Torba sal boynuna kəndlərdə dilən, 
Zinədənsən, sən dişinin oğlusan. 
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Görüm viran olsun o binə, xana, 
Köksündə yer verib sən tək nadana, 
Şəriətdə bir ata var, bir ana, 
Doğrusu ki, sən beşinin oğlusan.  
 
Farsca xər söyləsəm, düşməzsən başa,  
Türkcə deyim: lap çoşunun oğlusan. 
 

GƏYƏLİ 
 

Şıx Məhəmməd Bağbani təxminən 
1909-cu ildə ailə üzvlərinin ac qaldığını 

görüb var-yoxu olan bir ağ şalvar, bir dənə 
də ağ cecimlərini götürüb kiçik oğlu 

Cavadla birlikdə qohumlarının yaşadığı 
qonşu Gəyəli kəndinə gedir ki, cecim 

(yundan toxunan) və şalvarı satıb taxıl 
alsın. 

Bu zaman Məşhədə getmiş cənablar 
kəndin astanasında olan böyük bir damın 

üstündə toplaşıb söhbətləşirmişlər. Bağban 
onlara yaxınlaşanda toplaşanlar tələsik 

dağılışıb öz evlərinə gedirlər. Bağban oğlu 
Cavadla aralıqda qalır, kor-peşman geri 

qayıdır. Molla Həmidə əhvalatı danışır və 
xahiş edir ki, dediklərini qələmə alsın. 

“Gəyəlilərə” adlandırdığı şeirini bədahətən 
deyir və məşədilərə göndərir. 
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Getmişdim Gəyəliyə acdığımdan nan yeməyə,  
Bir neçə sözüm vardır, onu da pünhan deməyə, 
Hürküşüb tülkü kimi hərə girdi dəməyə,  
Qoydular qonaqları meydanda yalqız, Gəyəli. 
 
Məşədi Mehdi ayə de görüm kimdən yekəsən?  
Gəyəli içində sən baş qatan Muğuz təkəsən.  
Kəndinə o yaraşır Mehridən araq çəkəsən, 
İçib ləngər vurasan, durasan düm-düz, Gəyəli. 
 
Kasıbı at leşidir, varlısı onu didəcək, 
Pul verib mənzil ilə payız dərisin didəcək. 
Buğdanı ver anbara, pulu sələmə gedəcək, 
Qonaq görəndə qaçıb eyləyəcək vız, Gəyəli. 
 
Cecimi unutmuşam, ağ şalvarla ağlamışam,  
Yazmışam bu qüssəni, qiyamətə saxlamışam.  
Şairəm, muzd babalım boynunuza bağlamışam,  
Hünərin varsa, cavab yaz mənə, ay qız, Gəyəli. 
 
Əlimdə nəğd pulum, sizdən taxıl istəmişəm, 
Ağlımı naqis edib, öz-özümü pisləmişəm, 
Tağ salıb, bostan əkib, yaxşı yemiş bəsləmişəm,  
Xiyarı qoy şoraba, indi ye qarpız, Gəyəli. 
 
Kərbəlayı Fərzəli olubdu təzə,  
Başına ip salıb, çəkəsən düzə.  
Məşədi Şəhrabanı çıxginən üzə 
 
Pis əməlin düşüb dilə, Gəyəli. 
 
Məlik, Namaz, a donquz oğlu Salman, 
Məlumunuz olsun o kəndə qalmam. 
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Təzim ilə şümrülərdən pul almam,  
Doluyub qələmə Şıxıyev Bağban.  
Çox çəkməz ki, bədnam olsun, Gəyəli. 
 
Məşədi Hüseyn, Məşədi Alı, 
Sizi bu qüssədən eyləyim halı. 
Xarici məssəbli axta Fərzalı 
Sinəsində çalın-çarpaz dəmir var,  
Mətahımın hər birində möhür var. 
 
Ay Məşədi Səlbi, ay Şərabanı,  
Gözün yerə baxsın, adamı tanı,  
Aralıqda batdı Tarışın qanı,  
Il bayramın qara gəlsin, Gəyəli. 
 

Gəyəli kəndinin Məşədiləri bu halı 
eşidəndən sonra Bağbaniyə söyüş 

göndərməklə onu öldürəcəklərini bildirirlər. 
Bağban isə cavabında yazır: 

 
İstəyirsən hərb ilə sındırasan pərvazımı, 
Üstümə qoşun gəlsə yendimərəm avazımı,   
Günbəgün şövqlənib, dəmdə saxlaram sazımı,  
Belə bir hacət ilə yaşayarsan yüz, Gəyəli. 
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GƏRAYLILAR 

 
DAĞLAR 

 
Nübar xalanın söylədiklərindən: 

Bağbanın özündən başqa işə qadir 
doğma və yaxınları olmadığından anası 
Bədirnisə oğlunu – Bağbanı yaylaqdan 
yarımçıq qaytardığından aranda çəkdiyi 
əziyyətin müqabilində "Dağlar" şeirini 

yazır. 
 
Fani dünyadan köçəydim, 
Dostu düşməndən seçəydim, 
Qalıb suyunu içəydim,  
Viran qalsın suyun, dağlar! 
 
Şananı tutub dəstində, 
Bilmirəm nə var qəstində?    
Durnalar köksün üstündə,  
Yenə qurur oyun, dağlar! 
 
Almanı verdim, götürdü, 
Nişanı Zeynəb ötürdü, 
Xustub murada yetirdi, 
Nə vaxt eylər toyun, dağlar! 
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Qeyd. Xustub dağ adıdır. 
 

AĞLASIN 
 

Arana qayıdandan sonra Bağbanını 
ilan çalır. Yaralı halda vəziyyətinin ağır 

olduğunu hiss etdiyindən "Ağlasın" 
qoşmasını yazır. 

 
Gəlməsin belə yazları, 
Uçmasın Quba qazları, 
Eşitsin bibim qızları, 
Can-qəlbdən yanan, ağlasın. 
 
Huş gedib, ağrıyır başım, 
Ümmana dönüb göz yaşım, 
At göndər, gəlsin qardaşım, 
Çəksin əl-aman ağlasın. 
 
Allahın evi mehracım, 
Cavanam, kəsmə illacım, 
Qürbətdə bixəbər bacım, 
Sədası yaman ağlasın. 
 
Bitməsin dağın lalası, 
Sınıb könlümün qalası, 
Ananın bircə balası, 
Dərdinə qalan ağlasın. 
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TELLƏRİN  
(Nabata) 
Atılıb qəmzə eyləyir,  
Butada qoşa tellərin. 
Gördü xoş gəldin etmirəm,  
Dönübdü daşa tellərin. 
 
Ürək atlandı dindirə,  
Didəmin yaşın sildirə, 
Istədi sirrin bildirə,  
Qorxdum savaşa tellərin. 
 
Sarı tərlantək olmusan,  
Sədəf könlümü almısan,  
Kişmiş ilə xub qalmısan,  
Olub tamaşa tellərin. 
 
Sinən üstə gül bitirrəm,  
Bəsləyib bəhrə yetirrəm,  
Yazıb nişana götürəm,  
Qohum-qardaşa tellərin. 
 
Şıxməmməd gəzər qəm ilə,  
Deyib-danışmaz cəm ilə, 
Nabat tapan həmdəm ilə  
Vurmasın başa tellərin. 
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QIZLARIN ÇİÇƏK VAXTIDIR 
 
Şıxməmməd Bağbanın bir bənd 

şerinin yaranmasına səbəb olan hadisə 
haqqında da bizim günlərə gəlib çatan bir 
söyləmə vardır. Deyirlər, günlərin birində 
Şıxməhəmməd meşənin içindəki bulağa sarı 
gedirmiş. Görür ki, bir dəstə qız bulağın 
kənarında yuyunurlar. Şair gözəllərdən 
gözünü çəkə bilmirsə də, həya təri onu basır 
və geri dönmək istəyir. Bu vaxt qızlar şairi 
görür və qaçıb qandallığa doluşurlar. 
Şıxməmmədin təbi cuşa gəlir və bədahətən 
aşağıdakı bəndi söyləyir: 

 
Qızların çiçək vaxtıdır, 
Çiçəyin göyçək vaxtıdır, 
Maralın milçək vaxtıdır, 
Hürküşdülər qandallığa.  
 
 

ÇEŞMƏK 
 

Nubar xalanın dediklərindən: 
Deyilənə görə, Xırda adlı bir gəlin 

əlində corab toxuyarkən Bağbani onlara 
qonaq gəlir. O, ayağa qalxıb yer göstərmək 
istəyəndə cağlardan (iynə) biri itir. Xırda 

ora-buranı axtarır, cağı tapa bilmir. 
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Bağbani cağın Xırdanın tumanına 
ilişdiyini görüb deyir. 

 
Axtarıb, yetdi sanına,  
Gəl, bayıs olma qanına, 
Ilişibdir tumanına, 
Itibdir cağı Xırdanın. 
 

GƏLSİN 
 

Bağban ağır xəstələnir ömrünün 
axar-baxarını gözləri önünə gətirərkən 

"Gəlsin" adlı qoşmasını söyləyir. 
 

Əzrayıl dolub qəsdimə, 
Qıymasın mənim şəstimə, 
Çıraq yandır, tut üstümə,  
Şöləsini görən gəlsin. 
 
Məzarım gəlməyib başa, 
Məlum ki, çıxıbdır daşa, 
Anam-bacım sızıldaşa, 
Təmkinli dost-ərən gəlsin. 
 
Bu gün can verib azara,  
Düşmüşəm qeyri güzara, 
Məni soyuq dar məzara  
Haqq təlqimi verən gəlsin. 
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Zalım ana, gəl yanıma,  
Odu salmısan canıma,  
Xəbər eylə cananıma,  
O da səninlə tən gəlsin. 
 
Şirin cana gəldi qada, 
Cavan ömrüm gedir bada.  
Qonağam fani dünyada,  
Məni yola salan gəlsin. 
 
Bilmədim yol-ərkanımı, 
Sürmüşəm mən dövranımı.  
Dərd alıb şirin canımı,  
Bağban halın soran gəlsin. 
 
GƏLİB 
 
Yenə könlüm dərd əlindən, 
Kədərlənib coşa gəlib. 
Yüklənibdi qəm karvanım, 
Qatarlanıb qoşa gəlib.  
 
Deyin sarvan saxlamasın, 
Keçid-bərə yoxlamasın. 
Namərd olan ağlamasın, 
Hər mətləbi başa gəlib.  
 
Hər xilqətin od alması, 
Qəm-qüssənin yad olması, 
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Bağbanın da şad olması, 
Dərgahda da xoşa gəlib.  
 
    
 
  DAĞDI  BU 
 
De aşiq, dağdı bu, 
Təpə deyil, dağdı bu.  
Eşqin camın içənlər  
Bilər necə dağdı bu? 
 
De aşıq, bu halımdan, 
Dərd-qəmli əhvalımdan. 
Güzarımı söyləsəm, 
Gülən ağlar halımdan. 
 
Aşiq, yarın sinəsin, 
Cənnət gördüm sinəsin. 
Sinəm çarpaz dağlandı, 
Göz görəndə binəsin.  
 
UNUDUBDUR 
 
Yaralıdı cavan qəlbim, 
Dözə bilməm bu hicrana. 
Xəstələnib düşüb dərdə, 
Əriyirəm yana-yana. 
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Axtarıb öz dildarını, 
Görə bilmir qəmxarını, 
Unudubdur ilqarını, 
Biganədir bil mərdana. 
 
Çəkir olmaz əziyyəti, 
Yada salmır ədavəti, 
Tanımayıb həqiqəti, 
Özü onu qana-qana.  
 
Çarəsizdir dərdi inan, 
Həkimlər də verməz inam, 
Düzəlməyə yoxdur güman, 
Üz veribdi hansı yana.  
 
Küsülülər barışsalar, 
Həsrətimə qarışsalar. 
Bu Bağbanı soruşsalar, 
Deyin getdi, Şərikana. 
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CƏMİL TAĞIYEV 

Yaddaşlardan yığılan kitab. 

(Şеirlər) 
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CƏMIL VƏLI OĞLU TAĞIYEV 

 1931-ci ildə Zəngilan rayonunun Aşağı 

Gəyəli kəndində anadan olub. Orta təhsilini 

rayon mərkəzindəki 1 saylı məktəbdə 

tamamlayıb.  

1948-50-ci illərdə Naxçıvan Dövlət 

Müəllimlər Institutunu, sonra Azərbaycan 

Pedaqoji Institutunun dil-ədəbiyyat 

fakültəsini (qiyabi) bitirib.  

Müəllimlik fəaliyyətinə rayonun Şayıflı 

kənd məktəbində başlayıb. 58 illik pedaqoji 

fəaliyyətinin xeyli hissəsini direktor müavini 

və direktor vəzifəsində çalışıb.  

1993-cü ildə Zəngilan erməni-rus silahlı 

birləşmələri tərəfindən işğal edildikdən sonra 

Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda 

məskunlaşıb. Bu rayondakı 46 saylı orta 
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ümumtəhsil məktəbində rus bölmələrində 

Azərbaycan dili müəllimi işləyir.  

“Təlimi rus dilində olan orta 

ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan 

dilinin tədrisi məsələləri” adlı dərs vəsaitinin 

müəllifidir. «Yaddaşlardan yığılan kitab» C. 

Tağıyеvin оxucularla ikinci görüşüdür.  
 

 


