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MÜƏLLİFDƏN
Əziz oxucular!
İrəlicədən bir məsələni sizin də nəzərinizə çatdırmağı
özümə borc bilirəm.
Hələ neçə il bundan qabaq “Mənim sazlı-sözlü dünyam”ın elmi redaktoru, filologiya elmləri doktoru, mərhum
professor Mürsəl Həkimovla əvvəlcədən məsləhətimiz belə
olmuşdu ki, üç kitabın hər biri hazır olduqca ona təqdim edim...
Belə də oldu. Mən öz tərəfimdən onları tamamladıqca
Mürsəl müəllimin ixtiyarına verirdim...
Mənəviyyat dünyasının yüksək zirvəsində dayanan əvəzsiz insan, intellektual səviyyəli alim Mürsəl Həkimov onları
səbrlə, təmkinlə, diqqətlə vaxtaşırı oxuyub, səmimi qədirbilənliklə gah telefonda, gah da əyani görüşlərimizdə dəfələrlə mənə
razılıq edəndən sonra özümə qaytarırdı. Dərin məzmunlu ön
sözünü isə birinci kitabda verməyimi tapşırmışdı...Heç şübhəsiz, mən onun tapşırığına əməl etdim.
Fəqət min təəssüflər olsun ki, o böyük ürəkli alim bu
kitabların yalnız birincisini görə bildi. Amansız ölüm onu
aramızdan apardı. Beləcə də, nə bunların II və III saylarını, nə
də oxuyub ön söz yazdığı “Göyçəm, həsrətim mənim” kitabını
vərəqləmək ona nəsib olmadı.
Və etiraf edim ki, o vaxtdan qəlbimin ən dərin guşələrində qövr edən nisgillərimin cərgəsinə biri də qoşuldu...
Neyləmək olar. Allah Mürsəl müəllimə qəni-qəni rəhmət
eləsin, məzarı nurla dolsun.
Maşallah Xudubəyli
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REDAKTORDAN
Maşallah Xudubəyli (Bayraməli oğlu Xudiyev) geniş
dinləyici və oxucu kütləsinə yaxşı tanışdır. Yüzlərlə ədəbibədii, elmi-publisistik yazıların müəllifi olan bu tədqiqatçı-jurnalist (publisist) respublikamızda yox, eyni zamanda bir neçə
qonşu türkdilli ölkələrdə də dinlənilir, sevilir, ünvanına xoş
fikirlər, məktublar gəlir.
M.Xudubəylinin Azərbaycan Dövlət Radiosunun fond
fonotekasında saxlanılan yüzdən çox verilişinin bir neçəsi
audio kasetlərə köçürülüb respublikamızda və xaricdə əldən-ələ
gəzir, özündən xəbərsiz müxtəlif kanallar vasitəsilə yayımlanır.
Mövzusu çoxşaxəli olan M.Xudubəylinin qələmindən çıxan bütün mövzular uğurlu alınır, Ana laylasından, saz-söz
oxşamalarından, vokal və muğam vəhdətindən tutmuş ta Qarabağ harayına qədər işlədiyi bütün yazılar günümüzün nəbzi ilə
döyünür, onun tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verir.
Şifahi xalq ədəbiyyatı sahəsində ilk dəfə bir müəllif
tərəfindən üç cilddə qələmə alınan “Mənim sazlı-sözlü dünyam” kitabları ali məktəb tələbələri, o cümlədən orta məktəbin
ədəbiyyat müəllimləri üçün dəyərli dərslik vəsaiti kimi mütəxəssislər tərəfindən qəbul edilmişdir.
Uzun illərin gərgin axtarışları sayəsində ərsəyə gələn bu
kitablarda əsasən o taylı, bu taylı aşıqlarımızın və el şairlərimizin həyat və yaradıcılığı ətraflı təhlil edilməklə yanaşı, həm
də folklorumuzun bir neçə sahələri müəllifin özünəməxsus
nəzəri baxışları ilə dərindən araşdırılıb təhlil edilmiş və sonluqda uğurlu nəticə alınmışdır.
“Mənim sazlı-sözlü dünyam” kitabları dövrü mətbuatda
az işıqlandırılan saz-söz sənətkarları haqqında işlənən materiallarla zəngindir. Ayrı-ayrı ustadlar barədə konkret nümunələr və
təhlillər əsasında fikir söyləyən müəllif oxuculara çox dəyərli
elmi-nəzəri məlumatlar verir. Elə o səbəbdən də şifahi xalq
sənətinin araşdırıcıları, ədəbiyyat müəllimləri və filologiya
fakültəsinin tələbələri üçün bu kitablar çox gərəklidir.
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“Mənim sazlı-sözlü dünyam”ın əhəmiyyətli cəhətlərindən biri də odur ki, Maşallah Xudubəyli ondan əvvəl, 1980-85ci illərdə “Elm” nəşriyyatında kollektiv müəlliflər tərəfindən
işlənib dərc edilən üç cildlik “Aşıqlar və el şairləri” kitablarında Aşıq Qurbanidən üzü bəri ayrı-ayrı klassik ustadlar
haqqında yol verilən nöqsanları yenidən öz təxəyyülü sayəsində təhlil edib onlara obyektiv düzəlişlər vermişdir.
Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü olan M.Xudubəylinin kitabları bir də ona görə uğurlu alınıb xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, onun tədqiqatçılığı bir neçə sahəynən bağlıdır.
Onlardan biri də müəllifin musiqi araşdırıcıcısı olmasıdır. Bax
bu sarıdan M.Xudubəyli o taylı, bu taylı ellərimizə yaxşı
tanışdır...
Türk dünyasının böyük aşığı, şairi, bəstəkarı və siyasətçisi Ozan Arifin Azərbaycanda dərindən tanınması, onun “Ya
Qarabağ, ya ölüm” adlı bugünkü günümüzdə xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən silsilə şeirinin bu tayda yayımlanması da məhz
M.Xudubəylinin xidmətlərindən biridir. Onu da deyim ki,
müəllif bu böyük aşıq-şair, bəstəkar haqqında ikinci kitabda
ətraflı məlumat vermişdir...
Bütün bunlar mənə Maşallah müəllimlə birlikdə Azərbaycan radiosunda çiyin-çiyinə çalışdığımız günlərdən yaxşı
tanışdır.
Bu baxımdan bir məsələni də hörmətli oxucularımıza
xatırlatmağı lazım bilirəm.
2000-ci ildə qardaş Türkiyədən aldığı bir xəbər M.Xudubəylinin jurnalistlik fəaliyyətində ən böyük uğurlardan olmuşdur. Belə ki Azərbaycan radiosunun fond fonotekasında saxlanılan iki verilişi müəllifin özündən xəbərsiz “Haqq yolunda
susmazam mən” və “Ya Qarabağ, ya ölüm” adlı radio kompozisiyaları bu ölkənin İstanbul şəhərindəki “Səlcuqlu” firmasında kompakt-disk şəklində buraxılmışdır. Dünyanın 9-dan
çox ölkəsində, o cümlədən Fransada, İsveçrədə, Bolqariyada,
Almaniyada, Türkiyənin özündə yayımlanan bu disklər həm də
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Qarabağ həqiqətlərini xüsusi vətənpərvər publisist priyomu ilə
çatdırır ki, bu da yaradıcı aləmdə çox nadir hadisələrdəndir....
Mən ona bundan belə də yaradıcılıq işlərində uğurlar
arzulayıram.
f.e.n. Elxan Məmmədli
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SİMLƏRİN MÖCÜZƏSİ
Şifahi xalq ədəbiyyatımızın ən zəngin və maraqlı yolu
olan aşıq sənəti haqqında nə qədər deyilsə, nə qədər yazılsa da
yenə azlıq edir. Çünki bu söhbətin nəhri elə bir tutumlu
dəryadır ki, ondan nə qədər mənimsəsən də yenə bitib-tükənən
deyil.
Saz sənətinin tarixi çox dərindir. Xalqımızın qədim və
sınaqlı adət-ənənələrini özündə təcəssüm etdirən bu ülvi peşəynən bağlı olan bütün amillər milli zəminlə bağlı olmuşdur.
Saz sənəti saflığı, təmizliyi sevəndir. Ulu nənə və babalarımızın öyüd-nəsihətindən, qiymətli tövsiyyələrindən, nağıllarından dastanlarından, ağı və bayatılarından tutmuş ta adicə
giley-güzarına qədər hamısı saz üstündə köklənmiş, ondan bəhrələnmişlər.
Qədim ozanlarımızın üçtelli cürəsindən üzü bəri 12 telli
tavar sazın səviyyəsinə qədər uzun, ucu-bucağı görünməyən bir
yol keçən, zaman-zaman yetişən ustad aşıqlarımızın sayəsində
getdikcə püxtələşən bu sənətin əbədiyyət tariximizin zənginləşməsində xidmətləri saya-hesaba gəlməzdir.
Onlarla çalğı alətinin arasında öz cingiltisiynən seçilən
sazın səsi neçə-neçə qoşmaların, gəraylıların, təcnislərin, müxəmməslərin, divanilərin dünyaya gəlişinə səbəbkar olmuş, onları yaradanların ilham mənbəyinə dönmüşdür.
Sənət dünyamızda elə el sənətkarlarımız yetişmişdir ki,
onlar yalnız yaradıcılıqla məşğul olmuş, lakin saz çala bilməmişlər.
Amma bununla belə, sözün əsil mənasında onlar daim
saza qırılmaz tellərlə bağlı olmuş, bütün yaradıcılıqları boyu
ondan ilham almışlar. Və xalqımızın adlı-sanlı bəstəkarları,
şairləri beləcə bağlanıblar ürəkdən telli sazımıza. Nə onları
dinləməkdən doyublar, nə də vəsf etməkdən.
Aşıq, köklə sazı,
Bir mahnı oxu,
Sakit duyğularım yansın odunda,
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Səsinlə, sözünlə bir çələng toxu,
Alıb qəriblikdən məni özümə
***
Elə çal oxu ki, o nəğməni sən,
Görüm o nəğmədə Günəşi, Ayı,
Bezib ayrılıqdan
Dönüb təklikdən,
Qovuşsun sinəmdə “Araz”, “Kür” çayı...
Bütün çalğı alətlərimizin sırasında sazın özünəməxsus
yeri, sambalı var.
Şifahi xalq ədəbiyyatımıza, o cümlədən aşıq sənətimizi
ürəkdən sevib, ona yüksək qiymət verən dahi bəstəkarımız
Üzeyir Hacıbəyov onları dinləməkdən doymamışdır...
Yeri gəlmişkən bir məsələni burada qeyd etmək yerinə
düşərdi.
Böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun bu milli duyumlu qədirbilənliyi sonralar öz bəhrəsini vermişdir.
Belə ki saz gözəl bəstəkarımız Əhməd Bakıxanov tərəfindən böyük heyətli xalq çalğı alətləri ansamblının tərkibinə
daxil edilmişdir.
Musiqi bilicilərimizə yaxşı məlumdur ki, bu tədbir
sonralar öz bəhrəsini vermiş, sazın ansambla gəlişi bu heyəti
daha da gözəlləşdirmiş, öz cingiltili səslənməsiynən ona yeni,
melodik şirinlik gətirmişdir.
Bax beləcə də şair sazı vəsf edəndə “Aşıq, köklə sazı, bir
mahnı oxu, qəlbimdən nisgillik ötənə kimi” poetik ifadəsini təsadüfən işlətməmiş, bununla o, əsil sənət bilicilərinin daxili
duyğularını izhar etmişdir.
Aşıq, köklə sazı,
Bir mahnı oxu
Gümanım heyrətə yetənə kimi.
Aşıq, köklə sazı,
Bir mahnı oxu,
Qəlbimdən nisgillik ötənə kimi.
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Elə çal oxu ki, sən o nəğməni,
Saçımda əylənib, dayansın külək.
Sehirli bir duman bürüsün məni,
Bir yağış başlasın xoş təsəlli tək.
Saz simli alətlərin ilk mənbəyi olduğu kimi, həm də tarixi
örnəyi olmuşdur.
Əsrlərin süzgəcindən keçib saflaşa-saflaşa, büllurlaşabüllurlaşa süzülüb gələn aşıq sənəti çox duyğusuz könülləri də
yerindən oynadıb, onları yenidən anlatmış, milli zəminə qaytara bilmişdir.
Hələ vaxtilə Aşıq Əsəd Moskva dekadasında Xan Şuşinski ilə, Bülbüllə bərabər iştirak edib qeyri-adi səsilə ucu-bucağı
görünməyən bir zaldakı müxtəlif millətlərdən olan tamaşaçıları
heyrətə gətirməsi xalqın pozulmaz və silinməz bir mədəniyyət
tarixinin səhifəsinə dönmüşdür. Sonralar böyük sənətkarlarımız
Xanla Bülbülün Aşıq Əsədlə dostluğu da, sənət dünyamızın
fəxrlə anılacaq günləri kimi daim unudulmayacaqdır. Bu
ənənələri indi az da olsa davam etdirənlərimiz tapılarsa, o da
bir təsəl-lidir.
Və o da alqışlanmalıldır ki, sənət qədri bilən tanınmış
şairlərimizin də el aşıqlarına rəğbəti bizləri feyziyab edir.
İllərin sınağından çıxan sənət təcrübəsi göstərib ki, saz
sənətini duymayan şairin şeri, bəstəkarın musiqisi, yazıçının bu
və ya başqa bir əsəri, xanəndənin və müğənninin nəğməsi istəristəməz milli zəmindən uzaq olmuşdur.
Bu səsi duyan, ondan ilham almağı bacaran sənət fədailərinin yaratdığı nümunələr isə milli çalardan bəhrələnmiş,
oxunaqlı, eşidimli, ürəyəyatımlılığı ilə seçilmiş, el-oba tərəfindən sevilmişdir.
Və bu sözlər gəlişi gözəllikdən çox uzaqdır. Təkcə bizim
yox, bütöv bir xalqın sınağından çıxan sənət təcrübəsidir.
Aşıq, köklə sazı,
İnsana həyan,
Ömür-gün yoldaşı bir nəğmə oxu,
10

Alışsın göylərin çırağı kimi,
Yaşasın hər zaman,
Günəşin sönməyən işığı kimi.
Bununla belə aşıq sənətimizin ayrılmaz bir zərrəsi olan
balabanı da telli sazdan ayrı təsəvvür etmək çətindir. Simli
alətlərin əzəli uğurları sazla bağlı olduğu kimi, nəfəs alətləri
arasında da, yastı balaban öz tarixiliyini qoruyub saxlamaqdadır.
Bəzən bu və ya başqa bir çalğı alətinin qoşa ifalarındakı
səslənməsində alınanı da olur, kənarçılığı da...
Bax, bu nöqteyi-nəzərdən sazla-balabanın uyğarlığı qədər
ikinci bir qoşa səslənmənin uğurlu alınmasını təsəvvür etmək
çətindir.
Elə o səbəbdən də, saz duyumlu şairlərimizin yastı balabanı da, eyni halda poetik ifadələrlə oxşamaları da milli sənət
gözəlliyimizdən irəli gələn amillərdir. Deməli, bir daha təkrar
etməyə dəyər ki, bütün bunlar təkcə el sənətiynən bağlı olanlara yox, həm də, yazılı ədəbiyyatımızın başqa sahələrində fəaliyyət göstərənlərə də sirayət edərkən, onların yaradıcılığı əsil
milli zəmində inkişaf etmiş, xalq tərəfindən sevilmişlər.
Yenə də dilləndi,
Yastı balaban,
Ürəyim yenə də çıxdı yerindən
İnan, sən hər dəfə səslənən zaman,
Körpə uşaq kimi kövrəlirəm mən.
Səsində nə hikmət,
Möcüzə yatır,
Qəlbimi yüz yerə paraladın sən,
Avazın yaxına,
Uzağa çatır,
Dağı, qayanı da yaraladın sən.
Bu səsdə cəmlənib xalqımın ahı,
Sevinci, ümidi,
11

Dərdi, kədəri,
Mən səndə duymuşam gələn sabahı
Müqəddəs öyüdü, nəsihətləri.
El sənətimizdə sevgi də var, məhəbbət də, şadlıq da var,
sevinc də, qəm də var, kədər də.
Hamısı da, elin obanın, tarixi qədim bir xalqın gündəlik
həyatıynan, elin, obanın axşam-səhəriynən bağlıdır.
Deməli, bizlərin milli zəmininin dünənini, bu gününü və
sabahını onlarsız təsəvvür etmək qətiyyən mümkün deyildir.
Və millətin mənəvi əsaslarını özündə yaşadan bu sənətin
qədrini biməyə də, böyükdən kiçiyə milli mənsubiyyətlilərimizin hamısı özünü borclu saymalıdır.
Saz sənəti qorunmalı, onun yastı balabanı da yaşamalı,
inkişaf etməlidir.
Dilləndi yenə də
Yastı balaban,
Nəğmə şəlalələr axdı gözümə,
Bir sevgi səsinə coşan, çağlayan,
Uyuyan dənizlər baxdı gözümə.
Bu səsin sehiri ötən səsimin,
Müdrik kəlamları,
Müdrik sözləri
Ağrımın, acımın olub məlhəmi.
Mən səni anlayıb,
Duyandan bəri.
İllərin sınağından çıxan sənət təcrübələrimiz onu da göstərir ki, aşıq ifalarında sazla balabanın qoşalaşması həm aşığın
ifasına, eyni zamanda hər iki çalğı alətinin melodikliyinə eşidimli təsir bağışlayır, onun ürəyəyatımlılığını daha da artırır.
Adətən deyirlər ki, balabanda daha çox həzinlik, kövrək
duyumluluq var.
Amma əslində yastı balaban çox tərəfli ifa maneralarına
xas olan bir nəfəs alətidir. Elə ona görə də şairlərmiz “Sənin
hər zilin od, hər bəmin hüzn” deyə onu vəsf etmişdir.
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Yenə də dilləndin,
Yastı balaban,
Sənin hər zilin od, hər bəmin həzin,
Bu zildə, bu bəmdə yaşayır insan,
Yaşayır özünü
Duyur özünü...
Əlbəttə, bu bir danılmaz həqiqətdir ki, Azərbaycan aşıq
sənətinin kökləri çox dərin, qaynaqları zəngindir. Lakin nə
qədər bu barədə deyilsə də hələ biz bununla qənaətlənə, kifayətlənə bilmərik. Ümumiyyətlə, türk dilli xalqların, sonralarsa
başqa qohum və qonşu xalqların söz sənətinə və musiqi mədəniyyətinə ciddi təsir göstərən bu böyük, zəngin sahənin öyrənilməsi ilə çox məşğul olmaq lazımdır. Son dövrlərin axtarışları
göstərir ki, aşıq musiqisi ilə Afrika və Amerika ölkələrində
yaşayan qədim yerli əhalinin musuqu və söz sənəti arasında
çox maraqlı oxşarlıqlar, uyğarlıqlar, uyğunluqlar aşkara çıxarırlar. Bu türk xalqlarının əzəli musiqi sənətinin hələ cəmiyyətin özünüdərk etdiyi zamanlardan necə böyük şöhrət qazandığına sübutdur. İndi biz aşıq sənəinin dünənindən, bu günündən danışanda diqqətli olmalı, köklərlə budaqlar arasındakı məsafəni, zaman fərqini unutmamalıyıq.
Bu gün Azərbaycan klassik saz havaları qorunub hifz
olunur. Yaddaşlarda yaşayır. Lakin hər bir sənət növü kimi o
da inkişaf edir, şaxələnir, qol-budaq atır. Onun da zamanla,
dövrlə əlaqədar yeni forma və janrları əmələ gəlir. Bəzən
yeniliyin nə dərəcədə köklərlə bağlandığını yaddan çıxardırıq.
Bəzən zahiri əlamətlər, üzdən görünən, bizi aldadan mahiyyətə
fikir vermirik. Elə götürək caz musiqisini. Dünyanın bir çox
xalqları üçün yeni, müasir olan bu musiqi Afrika xalqları üçün
daha qədimdir. Özü də qaynaqları folklordan gəlir. Xalq musiqisinin yeni alətlərdə səsləndirilməsi, improvizasiyasıdır. Aşıq
musiqisinin formalaşdığı, zənginləşdiyi dövrlərdə də onun ansambl, kollektiv forması mövcud olmuşdur. Arxeoloji tapıntılar, qədim təsvirlər göstərir ki, saz-tənbur, çopur və s. kimi
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alətlərdə qədimdə məclislər aparılıb. Qədim ocaqbaşı musiqilər, oyunlar, rəqslər, xalq musiqiləri ənənəsində böyük rol
oynayıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, aşıq sənətindən danışanda ehtiyatlı olmaq gərəkdir. Çünki bu sənətin tarixi nə qədər qədimdirsə, məna və məzmunu da o qədər incəlik tələb edir...
Belə halda biz bir aşıq məktəbini o biri aşıq məktəbinə
qarşı qoymamalıyıq. Əksinə, hər birinin öz çalarını dərindən
araşdırmalı, Azərbaycan aşıq məktəbindən qidalandığı ümumi
telləri təhlil etməliyik.
Bu mənada təbliğat baxımından “El sənətkarlarımız”
rubrikalı söhbətlərə, yazılara həmişə ehtiyac vardır. Bu aşıq
sənətimizin təhlilində, axtarışında və təbliğində çox iş görür.
Belə halda Göyçə, Borçalı, Tovuz, Qazax və Təbriz aşıqları ilə
yanaşı Şirvan aşıqları haqqında da söhbət açılmağı xüsusən
əhəmiyyətlidir.
Bu həm də o cəhətdən dəyərlidir ki, belə təhlillər aşıq
sənəti haqqında söylənən bəzi mənfi, əslində isə bayağı fikirlərin qarşısını alır, bu sənəti yenidən, dərindən bilməyib ancaq
onları tənqid etməklə məşğul olanlara bir növ də dərs olardı.
Aşığın ustalığı onun hansı yerdən olması ilə ölçülmür.
Hər yerdə aşıqların ustadı da var, naşısı da, dərini də var,
dayazı da.
Hər bir aşıq bölgəsinin də, özünəməxsus, tarixi kökləri,
ənənəsi, sənət qayda-qanunları olmuşdur. Təki aşıq kamil olsun. Ustadlar yaxşı deyiblər ki:
Aşıq olub tərki Vətən olanın,
Əzəl başdan pür kamalı gərəkdi.
Oturub-durmaqda ədəbin bilə,
Mərifətdə bu sevdalı gərəkdi.
Ümumiyyətlə, xalqımızın şifahi deyimlərinin ən zəngin,
tarixi qolu olan aşıqlar və el şairlərinin yaradıcılığı haqqında nə
qədər yazılır və nə qədər deyilirsə, yenə dəryanın bir damlasına
bənzəyir. Bu damlanın nə əzəli var, nə də sonu. Hər kəlmə14

sindən tutmuş böyük dastanlarına qədər aşıq yaradıcılığının
qolları şaxələndikcə şaxələnir, insan zəkasının hüdudsuzluğu
qədər əlyetməz olur.
Lakin zaman-zaman sənət bilicilərimiz öz imkanları
daxilində bu ulu sənəti müxtəlif səpgilərdə sərfi-nəzər etməyə
çalışmış, onun qədim köklərini araşdırmaqla, nəsillərimizi hali
etmək istəmişlər.
Aşıq sənətimiz haradan başlayır? Son dərəcə diqqət və
qayğı tələb edən bu sual neçə-neçə əsərlərin yaranmasına səbəb
olsa da, onun konkret cavabı yenə də sualsız qalmışdır.
Hələ XIII əsrin sonu XIV əsrin əvvəllərində yaşamış,
ozanlarımızın sözlərinə bənzər, heca vəznli şeirlər qoşan Əli
Aşıq Paşa təxəllüslü sənətkardan əvvəl “aşıq” sözünün dilimizdə mövcud olub-olmaması barədə fikir ən dərin tədqiqatçı
axtarışına daim ehtiyac duyub...
Əvvəla, Əli Aşıq Paşa imzasındakı “Aşıq” sözü hansı
mənbəyə məxsusdur? Bəlkə o ad deyil, təxəllüsdür? Əgər
belədirsə, onda Əli Aşıq Paşadan qabaq “aşıq” məvhumunun
sənət dünyamızda mövcud olub-olmamasına qəti hökm vermək
çətin olardı. Amma bir məsələ gün kimi aydındır ki, müasir
aşıq sənətimiz ulu ozanlarımızın sənət axarının davamıdır.
Ozanlarımızın tarixi keçmişi isə yenə də öz qədimliyi ilə bəlkə
də dünyanın əzəlinə gedib çıxır.
Qədim ozanlarımız üç telli cürələriynən zaman-zaman
neçə təranələr bəstələmiş, öz varisləri olan aşıqlara ülvi sənət
örnəkləri qoyub getmişlər. İllərin qoynunda bu cürələr təkmilləşdikcə, durna boğazlı sazın şöhrəti aləmə yayılmış, simlərin
qatları artdıqca bu sehirli tavarın da səsinə yeni səs qoşulmuşdur.
Özünün cingiltisi, səslənmə manerası, şirin döndərmələri
və axıcılığı ilə min bir çalğının arasında səsi seçilən sehirli saz
yeganə çalğı alətidir ki, ona yer üzündə heç kim sahib çıxa
bilməz. Sırf milli sənətimizin klassik örnəyi olan saz neçə əsrlərdn bəri qədim türk mədəniyyətini təmsil etməkdədir.
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Aşıq yaradıcılığında neçə saz havasının mövcudluğu
haqqında çox fikirlər söylənib. 50, 60, 72 və nəhayət 100-dən
yuxarı. Əslində bunları hamısı qeyri sabit rəqəmlərdir. Neçə
saz havasının olması barədə söylənən fikirlər isə hələlik pərakəndədir. Bu barədə dəqiq bir elmi dəlil yoxdur. Amma halhazırda 70-dən yuxarı saz havası mövcuddur və onların sayı
ildən-ilə artır, yeni-yeni havalar “bəstələnir”. Notsuz, kağızsız
bəstələnən bu havaların bəstəkarı isə xalqdır, elin yetirdiyi
sənət adamlarıdır.
Tarixlər boyu aşıqlar və el sənətkarları tərəfindən
bəstələnən saz havalarının arasında ünvanlı, ünvansız olanları
vardır. Bəzi havalar onları yaradanın adı ilə yaşamaqdadır.
Məsələn, “Dilqəmi”, “Cəlili”, “Kərəmi” və başqaları. Əsrlərdən bəri duyan könüllərə rövnəq gətirən bu havalar öz bəstəkarlarının adını tarixlər qoynunda əbədiləşdirib, yaddaşların
unudulmazlığına döndərib. Nə qədər də dünya var, Cəlil və
Kərəm kimi ölməz sənətkarların adları yaşayacaq, şirin havacatların dilində xatırlanacaq, daim özlərinə həmdəm bildikləri
telli sazın pərdələrində anılacaqdır.
Şad günümdə şadsan, qəm günüm qəmli,
Mənimlə ağlayıb yas tutan sazım.
Qırx gün qara geyib başdan-ayağa,
Simləri üstündə pas tutan sazım.
Mənə lazım deyil nə şöhrət, nə zər,
Sənsiz bircə günüm keçməsin hədər.
Oxusun aşıqlar səhərə qədər,
Gümrah məclisimdə söz tutan sazım.
Həsən, məlahət var bundakı səsdə,
Davasız, dərmansız sağalar xəstə.
Dilqəm çal, Kərəm çal, bas sinən üstə,
Aləmi özünə dost tutan sazım.
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Saz havalarının arasında yer və tayfa adları ilə bağlı
olanlar da mövcuddur. Bir Vətən istəyi, bir torpaq sevgisi el
sənətkarının qəlbinə elə hakim kəsilib ki, o, ana yurdunu
özünün simasında görüb, onu əbədiləşdirmək üçün öz təxəllüsü
əvəzinə, doğma diyarının təxəllüsünü dillərdə dastan edib.
“Göyçəgülü”, “Qaraçı”, “Naxçıvanı” kimi havaları dinlədikcə,
az qala bu sənət aşıqlarının əqidəsinə heyran olursan. Sözün əsl
mənasında duyğulu ürəklərin mayesində səslənən bu gözəl
havalar sənət dünyamızın ən gözəl Vətən nəqarətləridir.
Saz havaları arasında bəzi mücərrəd adlar da böyük maraq doğurur. “Sarı tel”, “Orta sarı tel” kimi adlar hər hansı bir
sənətkarın öz təxəllüsü ilə bağlı olduğu güman edilir. Lakin bu
barədə başqa fərziyyələr də mövcuddur. Belə ki, aşıq bu
havaları öz istəklisinin zahiri görkəmindəki əlamətlərinin təsviri ilə də əbədiləşdirə bilərmiş. O mənada “Sarı tel” sözü
həmin fərziyyələrin həqiqət olmasına inam yaradır. Bu ad altında Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında iki hava mövcuddur. “Baş
sarıtel”, “Orta sarıtel”. Hər ikisinin adlarındakı və havaların
qaynaqlarındakı çaların oxşarlığı bunların eyni sənətkar tərəfindən bəstələnməsinə güman yaradır. Artıq neçə yüz illərdir ki,
hər iki havanın oynaq, şirin və axıcı səsi ağır el yığnaqlarını
bəzəməkdədir.
Saysız, hesabsız saz havalarımızın arasında bir hava da
var. “El havası”. Onun adını tələffüz edəndə, bir sənətkarın
simasında bir elin mənəvi dünyası adamı heyran qoyur. Lakin
bu havanın adının özünün mövcudluğundan sonra, müəllifin
kimliyi bilinmədiyi üçün “El havası” qoyulması o qədər də
inandırıcı deyildir. Elini, obasını, doğma xalqını öz canından
əziz bilən el sənətkarı bu gözəl havanı bəstələmiş, birlik, vahidlik və yenilməzlik himni kimi ona məhz “El havası” adı vermişdir. Bu adın qeyri bir rəmzi mənası da vardır. Adama elə
gəlir ki, bu hava bütün saz havalarını bir nöqtədə tamamlayır
və onların bütöv bir elə mənsub olmasını izhar edir. El
havalarının tim-salında isə Kərəmin naləsi, ahı, amanı,
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Dilqəmin yurd təəssübü, Sarı telin şəlalə telləri yaşayır.
Ozanlarımızın bu günkü varisləri isə onu duyduqca pərvazlanır,
şövqə gəlir, öz daxili duyğularını nəğmələrə qoşurlar...
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KƏRƏM YANĞISI
Çoxdu xalqımızın sənət dünyasında düzüm-düzüm saz
havalarımız. Hamısı da bir-birindən şirin, eşidimli, dinlədikcə
dinləməli. Hər səslənməsində ömrün xəyal pərisini qanadlandırıb sonsuz zənginliklərdə pərvazlandıran, insanın özünüözündən alıb romantik aləmdə könüllərə nur çiləyən.
Sevinci də doğmadı onların, kədəri də. Mayesi də ürəkləri yerindən oynadandı son kökü də.
“Sarıtel” qanımızı qaynatdıqca qaynadar. “Dilqəmi” nakam bir sevgi dastanını bircə anda söylər bizlərə. “Müxəmməs”i məclis qurar, ahıllı, cahıllı cəm eyləyər azman kahılara
bir göz qırpımında. “Cəlili”si dağdan ağır bir kişinin ömür
yolunu yenidən çözələr ki, günümüzə ibrət olsun. “Dubeyti”si
dağları səslər, haraylar ki təbiətin gözəlliyinə əbədi gözətçiliyində qalsın. Darda, çətində bizim də arxamız köməyimiz
olub sinəmizi, kürəyimizi düşmən gülləsindən qorusun.
Hər saz havasının öz adı, öz mənası, özünəməxsus tarix
kitabı var. Dünyanın yaşıdı olan bu qırçın düzümlər qaldıqca
şirinləşir, “köhnəldikcə” təzələnir, yaşlandıqca cavanlaşır.
“Qaytarma”nın ayrı bir sallanışı, “Koroğlu”nun bir özgə
nərəsi, hayqırtısı, “Şərili”nin ruhu sığallayan nəvazişi...Nağıldı,
dastandı, oxşamadı, könül laylasıdı onların hərəsi öz növbəsində. Hər biri ayrılıqda dərin mətləb qandırar, vərəqləndikcə
vərəqlənər, tarix kitabının sonsuz səhifələrinə dönər onlar. Hər
çalğıda bir məna, hər ötüşdə bir vurğu, havaların sədasında
tarixi şəxsiyyətlərin həyat amalı. Nə yalanı sevməz, nə uydurmanı. Onların hər ötümü bir saflıq nişanəsi, təmizlik amalıdı.
Telli saz həmişə həyatı olduğu kimi görməyi aşılayıb
bizlərə. Onun qəmi də sevinci kimi təbiidi, büllur kimi şəffafdı.
Kim onu ürəyinin üstündə gəzdiribsə o da ömür boyu ona
beləcə həmdəm olub. Kədərinə şərik çıxıb, sevincini onunla
paylaşıb. Elə ki saz ağladı, gərək sən də onunla ağlamağı bacarasan. Bax elə güləndə də gərək onunla bahəm güləsən. Yoxsa
yaman olar qırçın pərdələrin təranəynən incikliyi. Axı onun
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meydanında hər havanın öz aləmi, öz daxili dünyası var. Onu
dinlədinmi, gərək daxili dünyasına varmağı bacarasan.
Çox həssasdı ayna qabaqlı telli saz, lap çox...Kim desə ki
çox düzümlü saz havalarının arasında bircəsi də olsa ünvansızdır, ona inanmayın. Hamısı adlıdı, sorumludu, ünvanlıdı
onların.
Bax, bu ünvanlar arasında bir ünvan da var!
Yanıqlı bir ünvan!
O yanğı – Kərəm yanğısıdı!
Daş ürəkləri muma döndərib, qurumuş gözləri çeşmələrə
bənzədən, duyğusuz ürəklərə qeybdən mərhəmət gətirən Kərəm
yanğısı. Bu nə adicə bir söyləmədi, nə də əfsanə!
Bu real tarixin silinməz və pozulmaz səhifələrinə dönən
bir aşiqin içindən şah pərdəyə axıb gələn Kərəm adlı el
sənətkarının halalca bəstəsidi.
Məhəbbət aləminin bəlasına düçar olurkən, bir eşqin
sorağıynan Ərzurumun gədiyinə varanda Lələ dedi: – “Gəl
qayıdaq bu yoldan...”
Amma Kərəm qayıtmadı bu yolundan. Ərzurumun tufanı
nə qədər əsib coşdusa, qarı, çovğunu, boranı nə qədər amansızlıq elədisə, Kərəmi öz yolundan döndərə bilmədi.
Son anda yenə telli saz gəldi onun köməyinə. Vəhdən bir
hava gəldi onun ağlına. Kövrək bir hava!
Təranə tellərə toxunanda onun xanələri titim-titim titrədi.
Çovğunların əsimi yalan oldu onun yanında.
Bax, bu Kərəm yanğısından təbiətin ürəyi yumşaldı, qəlbi
rəhmə gəldi. Boranı yolundan qayıtdı, çovğunu tutduğundan
usandı, tufanı ehmal-ehmal səngidi.
Ərzurumun gədiyində nə çən qaldı, nə duman. Telli sazın
möcüzəsi iki tarixi hadisənin təməlini qoydu. Kərəmin bircə
anın içində bəstələdiyi Yanıq Kərəmisi gəldi bu dünyaya və bu
anda da onu amansız tufanlardan alıb yoluna süvar elədi.
Oynayın, unudun kədəri, qəmi,
Qönçə əlləriniz gül açır, qızlar.
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İçindən qovrulur “Yanıq Kərəmi”
Alışıb Əslinin gileyi sızlar.
“Vağzalı” çalınır, saxladırsınız,
“Yanıq Kərəmi”yə sifarişmi var?
Əslinin ruhunu ağladırsınız,
Kərəmin dərdinə oynayan qızlar.
Tardan nalə qopdu,
Kaman inlədi,
Keşişin yenə də eyni açılmır,
Sizin yaxanızın qızıldı bəndi,
Əslidən hələ də düymə açılmır.
Bax, beləcə də bu qoca dünyaya qədəm qoydu Kərəm
yanğısının hayı-harayı olan “Yanıq Kərəmi”.
O yarandı, o yaşadı, o səsləndikcə qiyməti birə-beş artdı.
Qəm şələsini daşıyan kimsələrin dərdinə şərik olub və
olmadadı “Yanıq Kərəmi”. Amma aylar keçib illər dolandıqca
“Yanıq Kərəmi”nin də başına həngamələr açıldı. Qəmli günlərimizdə ömrümüzə həyan olan bu havanın özünəməxsus
həyat amalı var axı! O, nə vağzalıdı, nə də şalako, nə turacıdı,
nə də tərəkəmə. O, Kərəmidi, özü də Yanıq Kərəmi.
Bu havanı sakitcə oturub dinləyərlər, dərdini, qəmini,
kövrəkliyini bölüşərlər. Amma “Yanıq Kərəmi”yə oynamazlar,
ay bizi istəyənlər. Bu havaya oynamaq ən azı milli keçmişimizə, el sənətimizin dünəninə təhqirdi, biganəlikdi. Milli varlığımızı anlamazlıqdı...
Kərəm od götürür,
Kərəm alışır.
Mağarda Fərhadın külüng səsidir,
Musiqi bir dərdli eşqdən danışır,
Hər səda Kərəmin son nəfəsidir.
İçimdə çatılıb bir od, bir ocaq,
Neyləyim məclisdən çıxa bilmirəm.
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Dərddən oynayanı görmüşdüm, ancaq
Dərdə oynayana baxa bilmirəm...
Ata-babalarımızın bizlərə bir tövsiyyəsi olub həmişə.
Gərək hər kəs ağlamağının da, gülməyinin də yerini yaxşı
bilsin.
Əgər bu bir fərdin simasında bir elin, bir obanın timsalıdırsa, onda ellikcə “Yanıq Kərəmi”nin oyun havasına
çevrilməsinə sənətsevərlərimiz bir yana, filosoflarımız nə deyir
görəsən?! Və ilk növbədə bunun günahını kimdə axtarmalıyıq?! Oynadandamı, yoxsa oynayandamı?! Ya bəlkə son
illərdə bu havanın qəmli notlarını oynaq ritmlərə çevirib ona
bayağı xallar əlavə edən aşıqlarımızda və ya qeyri-ifaçılarımızdadır?!
Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin ay Nüsrət Kəsəmənli,
məzarın nurla dolsun. Sən bir el toyunda “Yanıq Kərəmi”ni
“Şalako”ya döndərib oyun havasına çevirənləri görəndə Kərəmdən də betər yanğıya bələndin, poetik harayınla aləmi
səsləmək istədin ki, “Ay ellər, obalar, “Yanıq Kərəmi”yə
oynamazlar...”. Amma nə fayda, şairim. Kərəmin yanğısı səninki, sənin yanğınsa bizimkidi.
Di gəl ki!..
Məclisin başında qoşa şam yanır,
Gözəldir sevgini od bəzəyəndə,
“Yanıq Kərəmi”dən qəm qanadlanır,
Ürəkdə məhəbbət özələyəndə.
Alışıb xumardan süzülür gözlər,
Gözlər baxışlarla öpüşəcəkdir.
İnsafınız olsun, dayanın, qızlar! –
Kərəmin qəbrinə od düşəcəkdir.
Məclisdə dolanır sirli bir kölgə,
Leylinin bağrını üzəcəksiniz,
Bir vaxt gələcək ki, deyirəm, bəlkə,
22

Məcnunun ahına süzəcəksiniz.
Bəli, əziz oxucular! Çoxdu saz havaları el sənətimizin tariximdə, lap çox! Onların arasında barmaqla göstərilən, könüllərdə bəslənən, dillərdə söylənən bir hava da var. O “Yanıq
Kərəmi”dir. Lakin o, oyun havası deyil, yanqıdı. Kərəm yanğısı, bizim hamımızın yanqısıdı...
Dünəninə güllə atanınsa, sabahını topa tuturlar, istəklilər.
Qoy bunu nə ahıllarınız unutmasın, nə də cahıllarımız.
Eli heyran etdin öz baxışınla,
İsitdin dünyanı qarlı-qışınla.
Mat qoyub çayları öz axışınla,
Əylə öz yolunnan, əylə, “Kərəmi”.
Hələ çoxdu bu ellərin gümanı,
Seçir bir-birindən yaxşı-yamanı.
Qoy çəkilsin gədiklərin dumanı,
Yenə yaylaqlarda yayla, “Kərəmi”.
Bir məclis qur “Dəli dağ”ın döşündə,
Bir ocaq çat, “Çalmalı”nın başında.
Sına igidləri ər savaşında,
“Hoydu” dəliləri hayla, “Kərəmi”.
Sənin kədərin də, qəmin də doğma,
Nəşələr içində dəmin də doğma.
Təzanən də doğma, simin də doğma,
Onunçün əzizsən böylə, “Kərəmi”.
Lənət gəlsin müxənnətin soyuna,
Kim salıbdı bu elləri oyuna.
Qoyma oxum hədəfinnən yayına,
Söylə həqiqəti, söylə, “Kərəmi”... (Müəllif).
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ŞİKƏSTƏ KÖVRƏKLİYİ
Ana təbiətin qoynu sirli-sehirli duyumlarla doludu. Dərələrdən axan nəğməkar çayların da, ala gözlərini uzaqlara dikib
ceyranların baxışına boy verən pünhan pıçıltılı çeşmələrin də,
min bir ilməli, ilahi bəzəkli yaylaqların da gözətçisi həmişə
başı qarlı uca dağlar olub. Ömrümüzün dar macalında arxamız,
söykəyimiz, güvənc yerimiz olan qəlbi dağlar. Bu görüm, bu
anım həyatın şirinliyini insanlığa bəxş edirkən, çiyni yapıncılı
igid çoban qayalara söykənib dərələri seyr edərkən özündən
ixtiyarsız dodaqlarından qopan gülüşünü o çayların bəstəsiynən
qoşalaşdırıb. Bir o, bir də dağların əks-sədası bir-birinə qovuşanda “Çoban şikəstəsi”nin məğrurluq içində kövrəkliyi beləcə
qovuşub əbədiyyətə. Qayalar bir-birini səsləyib, dərələrin biri o
birini soraqlayıb bu şikəstənin ilkin harayıynan. Dağların həmdəmi dağ vüqarlı çoban da inana bilməyib eşitdiklərinə. Kim
bəstələdi bu şikəstəni? Omu, yoxsa dərələrdə ötən bəstəkar
çaylarmı? Təbiət insana, insan təbiətə məhrəm oldu bu andan.
İnsan dağlardan dözüm, dəyanət, dağlar insandan duyum dərsini belə öyrəndi əzəlinnən. Bütün bunlar bir həzin şikəstənin
timsalında nəsillərə örnək oldu. Belə yarandı mənim şikəstəli
dünyam.
İnsan oğlunun dönülməz, silinməz və pozulmaz bir andı
var. Vətən andı. Yurd təəssübkeşliyi, oba istəyi, torpaq müqəddəsliyi bu anda məhəbbət meyarı oldu. Bir körpənin isti beşiyindən başlayan bu həyat istəyi, qədəm-qədəm Vətən adlı sonsuzluğa döndü, beşikdə içilən andın son mənzili ana torpaq
oldu. Qanımız, canımız sönməz istəyimiz, cahanda əzəl və axır
sığınacağımız olan ana torpaq.
Hər sərnəsi bir-birindən əziz olan Vətənin sıldırım qayalardan başlayan qaibanə şikəstəsi özünə hər mahalda bir həmdəm tapdı, bir el sənətkarının bəstəsiynən. Ulu torpağın qoynunda yollar haçalandıqca onun son dayağı bir canda, bir könüldə pərvəriş tapdı. Belə uyuşdu ayrılmazlıq timsalına ana
Vətən. Xan kəndinin üzük qaşındakı cığırlardan üzü yuxarı
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teylənən köhlənlərin yalmanı havada dalğalandıqca, Qarabağ
şikəstəsinin ilkin notlarından başlayan yenilməzlik timsalı da,
bu qaydaynan oxşadı məğrur könülləri.
Qoy havalansın elimin nəğməkar oğullarının həzin səsi,
qoy dinsin o sonsuz ormanların Qarabağ şikəstəsi. Ömrün hər
anında kədər işində də məğrurluğu belə yaşadıb bizim ellərimiz. İsa bulağının qaynar gözləri yaşaranda da, Xarı bülbülün
ilahidən yaranan bənzəyişi dünyanı heyran qoyanda da. Cıdır
düzünün ər igidləri atın çaparığıynan quşu gözündən vuranda
da, quşqonmaz qayalarda qoca qartal yurd yerinin təsibiynən
öz yuvasını qucaqlayanda da, ruhumuzu oxşayıb bu qəhrəmanlıq şikəstəsi.
Fəxrəddinlər qılıncı sirdaş olurkən, sözün qüdrəti ürəklərə dəyanət gətirirdi. Xain ürəklərə, daş ürəklərə bu zərrələrin
hər biri ox olub batanda həqiqətin üzünə pərdə çəkmək istədi
qarı düşmən. Bax bu qayğıları zaman-zaman çiynində daşıyan
Nizami övladları da şikəstənin fövqündə ehtizaza gəlib bir
Vətən, bir torpaq istəyiynən duyğularını qatar-qatar qoşqulara
düzdü.
Zamanın hökmü var, torpağın ağlı,
Dünyanın üstündə bardaş qurubdu.
Dildən xalq yaranıb qaralı, ağlı,
Bəşəri əqidə qovuşdurubdu.
Yurduma-yuvama oğul olmasam,
Qandala salarlar qoşa qolumu.
Vətən iynə deyil itirib susam,
Torpaq ehsan deyil paylayam onu.
Çörəyi verməyə dizi olanın,
Mərdini axtarma, ərini gəzmə.
Qonşu çəpərində gözü olanın,
Qonşu ürəyində yerini gəzmə. (Ə.Quluzadə).
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Belə duymuşuq əzəlindən həyatı bizlər. Fəqət yaxşılığın
da ölçüsünü itirib, sonra onun peşmançılığını çəkəndə, ulu
babalarımızın həyat dərsinə hardasa biganə qalanda, yenə hayımıza-harayımıza qəlbi dağların qənşərindən gələn əzəmətli şikəstənin ritmi yetər, Qarabağ salnaməsinin zildə qərar tutan
dəli harayı çulğayar hissimizi, duyğumuzu. Belə qovuşar, belə
bağlanar, mənim şikəstəli dünyam qəzəbli anlarına.
Qədim Şirvanın kövrək zəngulələri telli sazın pərdələrində gəzib dolandıqca ulu ozanların qərinələrdən gələn səsi
də həyan olub bu şikəstələr düzümünə. El-elə, oba-obaya söykək olar yaman gündə. Hər ötən günümüz sabahımıza örnək olduqca, şirin dillərin, şaqraq zəngulələrin axımı da bu minvalnan həyat olar ömrün dar macalında bizə.
O yerlərdə bir ötgü harayı gəzib-dolaşar. “Qədim şikəstə”. Onu dinlədikcə bu qədim ellərin qədim harayıynan duyduğumuz əks-sədalarda ulu bir xalqın qəhrəmanlıq tarixində
bərqərar olan kövrəklik duyumu axıb gələr gözümüzə, könlümüzə. Nə həzindi bu xanələr, nə yenilməzdi bu avazlar. Adı
qədim, özü qədim, sözü qədim. Bu torpağın mayası kimi, bu
Vətənin ormanlar qoynundakı əlyetməzliyi kimi.
“Sarı torpaq” şikəstəsi də öz mayasını bu qədimliyin
rişəsindən alıb. Onun da min bir həsrət nidası bir vüsal ümidinə
beləcə qovuşub el sənətkarının avazında. Bu diyarın qarlı qışında baharı belə yaşayıb, belə dönüb bir təsəlli ümidinə. Şirvanın
neçə-neçə şikəstəli deyimlərinin “Sarı torpaq” üstündə tamamlanması da təsadüfdən uzaqdı. Bu xalqın “torpaq” adlı andı var.
Axşamı onunla nağıllaşar, səhəri onunla nəğmələşər bizim
ellərin. Kim bilir, bəlkə elə onunçün də torpaq istəyi, torpaq
diləyi bu minvalnan dönüb şikəstə harayının ölməzlik adına?!
Sevincində kədəri, qayğısında təbəssümü yaşar mənim
şikəstəli dünyamın. Hər birinin öz yeri, öz nəğməsi var onların.
Ər igidləri at belində Qarabağ şikəstəsiynən namərdə meydan
oxuyarkən, Həcər soylu qızları “Kəsmə şikəstə”siynən ona
həyan olar, öz həlim şövqüynən səsinə səs verər. Şirvanlı,
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Muğanlı, dağlı, aranlı ellərimizin zəngulələri belə qoşalaşar,
belə yetər bir-birinin sorağına.
“Kəsmə şikəstə”. Nədənsə onu dinləyəndə istər-istəməz
həzin bir xatirənin axarında uyuyuram. Deyirlər sinəsi qubarlı
ağbirçəklər bu şikəstəni həmişə qəmli çağlarında zümzümə
edərmişlər. Belə hallarda onlara əsil ürək təsəllisi, könül sirdaşı
olarmış bu şikəstə onlara. Bəs onun ilkin bəstəkarı niyə belə
gileyli imiş görəsən? Onu da deyiblər ki, duyğulu ürəklər həmişə ağlamağın da, gülməyin də yerini yaxşı biliblər. Dünyanın
qəm otağına mehman olurkən bir şikəstənin də, qəmli harayı
beləcə yaranıb bu diyarın bəstəkar övladının sinəsində. Onu
dodağına gətirəndə dağ vüqarlı çobanın dağlar qoynundakı ilkin bəstəsinə qoşulub bax beləcə şikəstələşib, beləcə həzinləşib
bu ülvi deyimlər.
Ötən ağrılarım düşər yadıma,
Elə inləyəndə “Kəsmə Şikəstəm”.
Dönər tumurcuğa gözüm giləsi,
Səni dinləyəndə, “Kəsmə Şikəstəm”.
Ulu tariximin varağı çoxdur,
Cahanda şöhrəti-sorağı çoxdur,
Zülmətlərdə yanar çırağı çoxdur,
Sən elə titrəmə, əsmə, şikəstəm!
Haqqın dərgahında bir pənahım var,
Ana Vətən adlı qibləgahım var,
Mənim öz səhvim var, öz günahım var,
Təkcə zəmanədən küsmə, şikəstəm!
Duman çox bürüyüb bu zirvələri,
Babam da çox çəkib hər dərdi-səri,
Hələ fırlanacaq çərxin təkəri,
Sən də ümidini kəsmə, şikəstəm!
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Sən mənim elimin yadigarısan,
Bağçada nübarı, dağda qarısan,
Sevinci-kədəri, intizarısan,
Ey qədim nişanəm, ey ulu bəstəm,
Ömrümün həmdəmi Kəsmə Şikəstəm. (Müəllif)
Bax, beləcə də, onu ilk andaca dinləyərkən mən də az
qalmışam şairləşəm, şeirləşəm.
Nənəm söyləyirdi ki, ulu babam uca zirvələrə tamaşa
etməyi çox xoşlarmış. Dayanıb saatlarla o əlyetməzliklərə o
qədər baxarmış ki, ta papağı başından düşüncəyə qədər. Amma
papağını yerə düşməyə qoymazmış. Onu göydəcə tutub bağrına basar, zil səslə şikəstə oxuya-oxuya yenə zirvələrdən gözünü çəkməzmiş. Özü yaratdığı şikəstələri oxuyarmış babam.
Amma nə qədər məğrurmuşsa, qüdrətli imişsə, o qədər də yanğılı-yanğılı oxuyarmış.
Bir də deyərdi ki, babamın yanıqlı şikəstələri özgələrin
göz yaşlarını sellərə döndərsə də, özgə yanında öz gözündən
bir gilə də yaş çıxmazdı. Amma bəzən ömrün dar macalında
dağlarla tək qalmağı çox xoşlayarmış. Belə hallarda dərələrdən
axan çayların nəğməsi kövrələr, suyu gurlaşarmış.
Onları deyəndən sonra gözləri yaşaran nənəm dərindən
köks ötürüb yanıqlı bir şikəstə üstündə bayatı çəkərdi:
Aşiqəm, dəmdə mahi,
Dəryada mən dəmahi.
Vətənin firqətindən,
Çəkərəm dəm-dəm ahi.
Aşıqəm, kim sadağa,
Kim qurban, kim sadağa,
Nəslim igid nəslidi,
Qoymaram kimsə dağa.
Vermə xazara məni,
Çəkər bazara məni,
28

Yad yurdumu alınca,
Salla məzara məni.
Allah sizə rəhmət eləsin, ulularımız. Qəbriniz nurla
dolsun.
Ağır ellərimizin tarı da gözəldi, kamanı da, muğamı da
gözədi, şərqisi də, təsnifi də eşidimlidir, şikəstəsi də. Dədəm
Qorqud üç telli cürəsini sinəsinə sıxıb qayalarnan qoşalaşdıqca
Vətən dağlarının zirvələri əlyetməzliyə qovuşdu. İnsan təbiətə,
təbiət insana heyran qaldı. Ayna qabaqlı çeşmələrin saflığı
ürəklərin axımına qarışdı. Qəlbi dağların belinə dolaşan kəmər
düzümlü cığırlarda qatar-qatar olub quzeylərdən güneylərə yön
alan ceyranlar da mehrini saldı bu ilahi oxşamaya.
Dindi şikəstəmiz bu yurdun sabahında, axşamında. Ağbirçək nənələrim kövrələndə onunla boşaltdı ürəyinin həzin
laylasını. Ağsaqqal babalarım qayaların əks-sədasına dönəndə
o da səsini belə qoşdu igidlərin nərəsinə əzəmət gətirmək üçün.
Yenə bədöylər kişnəsin,
Misri qılınclar işləsin,
Kimi tənab qılınclasın,
Kiminiz meydan üstünə.
Belə oynadıb dağları yerindən mənim şikəstəli dünyam.
Hər döyüş anından qabaq bir düzüm bəstələyib, hər qəhrəman
adına bir ölməzlik dastanı yaradıb bu yurdun sənət yolçuları.
Belə qovuşub bir-birinə zaman-zaman bizim şikəstələrimiz. Misri qılıncımıza Cunun kamallı aşıqlarımız da qollubudaqlı dastanlarımızı belə köçürüblər dildən-dilə, eldən-elə.
Qədim anımlı ellərimizdə daim çəkilir bu ad: “Şikəstə”.
Hər dəfə oun tələffüzü duyan könüllərdə hüdudsuz duyğular
oyadır. Xəyalımıza heyranlıq gətirir.
Min bir dastan yaşar qeylü-qalında,
Əbədi həyandı ellər yolunda.
Ömrün dar günündə, dar macalında,
Yandı bağrım kimi, yandı şikəstəm.
29

Coşdu, dalğalandı, bəzən Kür kimi,
Döyüş meydanında igid ər kimi.
Oxşadı dünyamı Üzeyir kimi,
Cabbarı, Seyidi andı şikəstəm.
Onda ki, göylərdən odlar töküldü,
O da qartal olub, zilə çəkildi.
Mənimlə ağladı, mənimlə güldü,
Bütün dərdlərimi qandı şikəstəm.
Yalandan-böhtandan, şərdən uzaqdı,
Mayası həqiqət, anımı haqdı,
Anamın gözləri yaşaran vaxtı,
Qurumaz sellərə döndü şikəstəm.
Bülbülə söylədi gülün dərdini,
Tarixə döndərdi ilin dərdini,
Özünə dərd etdi elin dərdini,
Yaşatdı içdiyi andı şikəstəm. (Müəllif).
Bəmində kədərim, zilində qəzəbim, mayesində ruhum
yaşar onun. Bax, beləcə sirlidi, sehirlidi, anımlıdı mənim şikəstə kövrəkliyim...
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AŞIQ PƏRİ
Zaman-zaman müəyyən mərhələlərdən keçən şifahi xalq
ədəbiyyatının müxtəlif sahələrindəki axtarışlara daim ehtiyac
olub və olmaqdadır. Elmi tədqiqatların dəyərli tövsiyyələri öz
bəhrəsini verdikcə, başqa sahələrlə yanaşı şair və aşıq qadınlarımızın barəsində də yeni-yeni faktlar üzə çıxır, tarixi həqiqətlər aşkarlanır.
El deyimlərimizin zəngin qollarından olan aşıq sənətinin
araşdırmalarına xidmət edən bir çox mənbələr mövcuddur ki,
orada ayrı-ayrı dövrlərdə yaşayan qadın sənətkarlarımızın haqqında bu və ya başqa səpgidə söz açılır, fikirlər söylənir.
Filologiya elmləri doktorları Mürsəl Həkimov, Sədnik
Paşayev, Vaqif Vəliyev kimi tədqiqatçı-alimlərimiz bu mövzuya toxunmuş, ara-sıra fiikirlər söyləmişlər…
Filologiya elmləri doktoru Əzizə Cəfərzadənin “Azərbaycan şair və aşıq qadınları” toplusu bütövlükdə bu sahənin daha
dərin araşdırmalarına aiddir.
Lakin yuxarıda dediyimiz kimi, qadın sənətkarlarımızın
da yenə daha ciddi axtarışlara ehtiyacı var ki, bu məsələ bizim
də üstümüzə müəyyən məsuliyyət yükü qoymuş olur.
Xalqımızın aşıq və şair qadınları arasında Aşıq Pərinin
adı həmişə xüsusi vurğuynan çəkilir. İstər bir aşıq, istər də şair
kimi Azərbaycanımızın ölməz sənətkarları cərgəsində daim
hörmətlə anılır.
Aşıq Pərinin XIX əsrin ikinci yarısında Dizaq rayonunun
Maralyan kəndində dünyaya gəldiyi söylənməkdədir. Uşaqlığı
Araz kənarında keçən bu çılğın təbiətli qızın sənət duyumları
çox erkən başlayıb. Hələ doğma kəndində sazın-sözün sehirli
dünyasıynan ülfət bağlayan Aşıq Pəri sonralar Şuşaya köçmüş,
ömrünün qalan hissəsini orada keçirmişdir.
Heç şübhəsiz onun Şuşaya köçməsi səbəbsiz deyildir.
Hələ əvvəllərdən doğma Azərbaycanımızın şeir, musiqi və
ümumiyyətlə ülvi sənət beşiyi olan doğma diyar istər-istəməz
bütün varlığı sazdan və sözdən yoğrulan bu qaynar duyumlu
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vətən qızını öz qoynuna səsləmişdir. Şuşa mühiti bir sənətkar
kimi onun yetişib püxtələşməsinə öz təsirini göstərmişdir.
Hər səhəri bir beytin oxaşamasıynan açılıb, hər axşamı
bir qoşqu məclisinin tapşırmasıynan uyuyan Şuşa şəhəri özünün füsunkarlığıynan duyan ürəklərə ilham vermişdir.
Azərbaycanımızın bu bir parça obasının dağları igidlərimizin yaman gününə söykək olduğu kimi, yaylaqları da sənət
adamlarımızın ilham mənbəyinə dönmüşdür. Dünyanın gözünü
heyran qoyan Xarı bülbül, Cavanşir övladlarının oylağı olan
Cıdır düzü belə dönmüşdür qarı düşmənlərin göz dağına. Tarixlər boyu başı min bəlalar çəkən bu ana yurdumuzun alınmaz
qalası həmişə xain baxışların xəyanətindən dönə-dönə ziyan
çəkmişdir.
Hər qarış torpağı bir sənət zirvəsinin timsalından yoğrulan doğma Şuşamıza qədəm qoyduğu gündən Aşıq Pərinin
ilhamına yeni ilham calanmış, telli cürəsinin səsi yalçın
qayalardan axan şəlalələrin qomrovluğuna qarışmışdır. Qırçın
düzümlü qoşqularını İsa bulağının axar-baxarlığı zümzüməsiynən qoşalaşdıran o ilham pərisi bu qaydaynan yazıbyaratmış, ömrün sabahında unudulmaz xatirələrə dönmüşdür.
Aşıq Pəri sazlı-sözlü dünyamızın maraqlı şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur. Haqqında çox da dəqiq, ətraflı məlumat
olmayan bu aşıq-şairin əldə qalan az qism şeirləri onun
barəsində fikir söyləməyə imkan yaradır. Çünki bu deyimlər
əsasən onun həyatı və sənətkarlıq yolları ilə bağlıdır. Onların
arasında deyişmələr xüsusilə aşığın dünənini anlamaq sarıdan
əhəmiyyətlidir.
Aşıq Pəri dövrünün ağıllı, özünə görə savadlı, geniş dünyagörüşünə malik dövrünün ağıllı və bilikli adamlarından biri
olmuşdur. Onun xüsusi hazırcavablıq istedadı sənət meydanında daim dadına yetmişdir. Özünün müasirləri olan bir çox sayılıb-seçilən sənətkarların deyişmələrində qalib çıxması, onları
bağlaması, bu aşıq-şairin adına böyük şöhrət gətirmişdir. Məhəmməd bəy Aşiq, Cəfərqulu xan Nəva, Mirzəcan Mədətov və
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Mirzə Həsən ilə deyişmələrində onları bağlaması Aşıq Pəri-nin
geniş bədahət imkanlarından xəbər verirdi.
Yeri gəlmişkən burada bir məsələni qeyd etməyə ehtiyac
duyuruq. Aşıq Pərinin müasirləri olan və onunla səmimi sənət
rəqabətlərində bulunan bu adamların bəziləri haqqında məlumat üçün haşiyə çıxmaq məhz aşığın həyatı haqqında əlavə
məlumatlar öyrənməyimizə də kömək etmiş olardı. Xüsusilə
onlardan üçü Məhəmməd bəy Aşiq, Mirzəcan Mədətov və
Cəfərqulu xan Nəva barədə.
Məhəmməd bəy Aşiq dövrünün geniş əhatəli biliyə malik
hazırcavab, həm də kamil deyimli sənətkarlarından olmuşdur.
Onun qoşma, gəraylı və müxəmməs janrında yazdığı
şeirlər yüksək səviyyəli sənətkarlığından xəbər verir. Məhəmməd bəy Aşiq də dövrünün ruhuna uyğun bir çox sənət yoldaşlarıynan deyişmiş və şairlər məclisində həmişə sayılanlardan
olmuşdur.
Lakin bütün bunlarla bahəm Məhəmməd bəy Aşiq
Azərbaycan ədəbi mühitində bayatı ustadlarından biri kimi
tanınmaqdadır. “Aşıq” təxəllüslü yüzlərlə bayatı bəndlərində
adını çəkdiyimiz misraların müəllifi məhz Məhəmməd bəy
Aşiqdir. Təsadüfi deyildir ki, Aşıq Pəri ilə Məhəmməd bəy
Aşiq arasındakı deyişmələrdə də həmin səpgili deyimlərə rast
gəlinir.
Məhəmməd bəy:
Qarşıda Pəri yeri,
Dizaqda Pəri yeri,
Haçan olar, biz evdə,
Salağın zəri yeri.
Pəri:
Qəlyanı səri yeri,
Eşqin əsəri yeri,
Ağlına dua yazdır,
Olma sərsəri, yeri.
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Məhəmməd bəy:
Yeri sərsəri yeri,
Anla sirr səri, yeri,
Sərvim, qoynunu görsəm,
Ollam sərsəri, yeri.
Pəri:
Aşığam Maralyana,
Od düşüb Maralyana,
Necəsən bir ah çəkəm,
Dağlarda maral yana! (6, 168).
Filologiya elmləri doktoru, professor Sədnik Paşayevin
yazdığı kimi, “Maralyanlı Aşıq Pəriyə Məhəmməd bəy Aşiq
tərəfindən bu cür qoşma və bayatılar həsr olunduğu kimi, Aşıq
Pəri özü də ömrünün, yaradıcılığının sonuna yaxın bayatıya
müraciət etmiş, kövrək, bir qədər kədərli bayatılar düzüb
qoşmuşdur”.
Məhəmməd bəyin “Aşiq” təxəllüsü ilə Aşıq Pəriyə ithaf
etdiyi ayrıca bayatılar da maraq doğurur.
Qarşıda sənə Pəri,
Dostunu sına, Pəri,
Könlüm bir dilək dilər,
Qoyma ki, sına, Pəri!
Qarşıda sənə Pəri,
Zülfünü sına, Pəri,
Məzəmmət etmə məni,
Aşiqəm sənə, Pəri.
Qarşıda uzaq Pəri,
Gül üzdə uzaq Pəri,
Qoynun cənnət bağıdı,
Aşiqdən uzaq Pəri!
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Göründüyü kimi, ustad sənətkar “Pəri” adıynan rədif
qafiyədə, “Aşiq” təxəllüsüynən isə təxəllüsdə xüsusi məharətlə
istifadə etmişdir. Deməli, belə bir bayatı ustadı ilə bayatı deyimləriynən qabaqlaşması da Aşıq Pərinin sənətkarlığına dəlalət edən amillərdən biridir.
Bəzi Qarabağ şairləri və xüsusən Aşıq Pəri yaradıcılığı
ilə əlaqədar olan sənətkarlardan biri də Mirzəcan Mədətovdur.
Əvvəllər Tiflis dəftərxanasında işləyən, sonralar yaradıcılıq məqsədləriynən bağlı Aşıq Pəriynən müəyyən ünsiyyətlərdə
bulunan bu sənətkar Azərbaycan aşıq şeiri formalarında bir çox
qoşma və gəraylıların müəllifidir. Onun yaradıcılığı əsasən
Aşıq Pəriynən deyişmələrdən və məktublaşmalardan ibarətdir.
Elə burada yeri gəlmişkən bir məsələyə toxunmaq istərdim. Mirzəcan Mədətov bəzi mənbələrdə erməni kimi qələmə
verilir. Bizə elə gəlir ki, bu məsələnin daha dərindən tədqiqə və
səmimi axtarışa ehtiyacı var. Azərbaycan şeirinin ən dərin incilərindən baş çıxaran, çox nadir qafiyələrdən və təşbehlərdən
istifadə edən bu şair elə üzdəniraq bir millətə mənsub ola
bilməzdi.
İstər Mirzə, istərsə də Mədəd adları dilimizdə ta qədimdən işlənib əzizlənən dini terminlərlə bağlıdır. Əgər belədirsə,
öz adı və babasının adı həmin kəlmələri daşıyan, bütün həyatı
boyu Aşıq Pəri və başqa sənətkarlarla yanaşı Azərbaycan dilinin ən dərin çalarlarından istifadə edib gözəl sənət inciləri
yaradan bir sənətkarın həyatı vaxtilə tarix böhtançıları tərəfindən təhrif edilib.
Aşıq Pərinin şeirlərinə dərindən yanaşanda məlum olur
ki, Mirzəcan Mədətovla çox yaxın olmuş, bir sənət yoldaşı
kimi onun xatirini çox istəmişdir. İstər deyişmələrində, istər də
ithaflarında biz bunların şahidi oluruq.
Şeirlərindən məlum olur ki, Mirzəcan Mədətovun ölümü
Aşıq Pərini dərindən sarsıtmış, ona xüsusi qoşma həsr etmişdir.
Həmin qoşmaların bəndlərindən birində Dağıstan adının ayrıca
vurğu ilə çəkilməsi də maraq doğurur. Bu amilin iki yozumu
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ola bilər. Tiflisdə Sərdarın sağ əli olan, dəftərxanada onun mühüm işlərini görən Mirzəcan Mədətovun Dağıstanla əlaqədar
adının çəkilməsi o dövrün ictimai-siyasi vəziyyətlərinə aid ola
bilərdi. Əlbəttə, bunlar şəxsi qənaətdi və bir daha dərin axtarışa
ehtiyacı var.
Aşıq Pərinin həyat və yaradıcılığına bağlı olanlardan biri
də Cəfərqulu xan Nəvadır. Cəfərqulu xan dövrünün imkanlı
adamlarından imiş. Bununla belə dərin təbə malik bir şair olmuş, özü də şeirə, sənətə yerində qiymət verməyi bacaran, həmişə sənət adamlarına əl tutan bir xan olmuşdur. O öz dövrünün neçə saz-söz ustadlarına dar macalda əl tutmuş, onlara
yaşayış imkanları yaratmışdır. Aşıq Pəri ilə Cəfərqulu xan
Nəvanın sənət yaxınlığı da onların qarşılıqlı sənət deyimləri ilə
daha çox bağlı olmuşdur. Onlar dəfələrlə deyişmiş, hər dəfə də
Aşıq Pəri onu bağlamışdır.
Ölməz el sənətkarlarından biri olan Mücrüm Kərim Kirmanşah mahalından Cəbrayıl rayonuna köçüb gələndə həmin
torpaqlar Cəfərqulu xana mənsub imiş. Qərib elli sənətkara əl
tutmaq üçün Aşıq Pəri xana müraciət edəndə xan onun kimliyini soruşur. Aşıq Pəri Mücrüm Kərimin qüdrətli bir sənətkar
olduğunu söyləyəndə xan ona bir kənd yerliyi qədər torpaq
bağışlayır. Həmin yerdə Mücrüm Kərimin adına ayrıca bir
kənd salınmış, sənətkar ömrünün sonuna qədər orada yaşamışdır…
Deməli, buradan iki nəticə hasil olur. Əvvəla, Cəfərqulu
xan Nəvanın sənətlə sıx bağlılığı, ona verdiyi qiymət və xanın
Aşıq Pəriyə olan yaxın və səmimi münasibəti…
Bütün bunlar hər iki sənətkarın deyişmələrində və məktublaşmalarında da özünü göstərir.
C.NƏVA:
Sən ey Pəri, mələk pərvərindəsən,
Həmişə deyirdin, bir çakər ona,
Nədən ötrü bizdən kənar gəzərsən,
Nə mane olubsa sərasər ona.
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Nə xoş güftarı var, nə xoş sadədir,
Bu dərdim hamıdan min ziyadədir,
Doğrudur dibarə məlikzadədir,
Bəs nədən deyilir, zülmkar ona?
AŞIQ PƏRİ:
Xanzadəsən mən tanıram sözündən,
Əyri demə, doğru söylə düzündən,
Zalımlıqda xəbərin yox özündən,
Hər yerdə deyərlər irəhbər ona.
Dağam gül yanında xarı görəndə,
Tərlan oylağında sarı görəndə,
Sayıb eşq əhlini karı görəndə,
Pəriyəm, duaçı aşikar ona.
İstər ithaflarında, istər də deyişmələrində Aşıq Pərinin
ustad sənətkar olması özünü biruzə verir. Əldə qalan şeir nümunələrindən məlum olur ki, Aşıq Pəri gözəl, yaraşıqlı və
cazibədar olduğu qədər də hazırcavab imiş. O həm deyişdiyi
sənətkarları bağlayır, həm də gözəl kimi onları heyran qoyurmuş. Gənc, gözəl və istedadlı Aşıq Pəriyə hər tərəfdən axınaxın məktublar gələndə Pəri onların hamısına şeirlə cavab
verərmiş.
Sözlərindən anlaşılır ki, Pəri istedadlı, hazırcavab olmağıynan bahəm, həm də romantik xülyalı bir sənətkar imiş. Bu
cəhət bir yandan onun poetik imkanlarıynan, digər tərəfdən də
kişi sənətkarlarının eşqnamələrinə yazdığı cavab sözləriynən
əlaqədar imiş. Bu cəhət, Aşıq Pərinin şəxsi xarakteri haqqında
onun sənətiylə yaxından tanış olmaq istəyənlər arasında müxtəlif ziddiyyətli fikirlər doğurmuşdur. Onların hamısı Pəriyə
şairlik dünyasının məhəbbət fəlsəfəsindən söz açır, hər biri öz
növbəsində ona eşqnamə oxuyurdu…
Şübhəsiz bunlar təbii bir hal hesab edilməlidir. Deyildiyi
kimi, Pəri gözəl, gənc və cazibədar olmuşdur. Elə bu səbəbdən
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də şairlər onunla deyişmələrində məhəbbət birləşmələrinə daha
çox yer vermişlər. Romantik təbiətli bu el qızı da öz vədəsində
onlara eşqin poetik duyğularıynan cavab vermiş, sonluqda isə
hamısına qalib gəlmişdir.
Bütün bunların müqabilində Aşıq Pərinin şəxsi xarkterini
düzgün qiymətləndirmək üçün ona yazılan eşqnamələrdən çox
onun həmin eşqnamələrə yazdığı cavabı daha diqqətlə izləmək
lazımdır.
Bu mənada Cəfərqulu xan Nəvanın ona yazdığı şeirlərdən bir-iki bəndə və onun Pəri tərəfindən cavabına diqqət yetirək.
C.NƏVA:
Aşıq Pəri, kağız sənə yetişcək,
Durmayıban gərək bura gələsən,
Bir tavus quşusan, ya murği tuti,
Gəzəcəksən yəqin əldən ələ sən.
Tökmək üçün zülfə vurma şanəni,
Yola apar görəndə divanəni,
Səpibsən üzünə xaldan danəni,
Qoyubsan üzünə zülfdən tələ sən.
AŞIQ PƏRİ:
Eşitmişdik, qulluğuna yetişdik,
Gördük ki, düşübsən dildən dilə sən,
Unutmayıb müsəlmanlıq şərtini,
Matəm deyib, bir insafa gələsən.
Bu işdə Qədirin vardı xub rayı,
Hər yetən kəslərə dəyər sevdayı,
Aralığa düşüb Məhərrəm ayı,
Layiq deyil ona deyib güləsən.
Yaxşı yetər imamın fəryadına,
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Belə işin ləzzəti nə, dadı nə?
Adam bildik, biz də gəldik adına,
Adamlığı qanmayıbsan hələ sən.
Göründüyü kimi, Cəfərqulu xan Nəvanın sözlərindəki
şübhə dolu müəmmalar, Aşıq Pərinin ona cavabında tamamilə
təkzib edilir. Aşığın bu qoşmasından bir məsələ də bəlli olur ki,
o, dini qanun-qaydalara daim riayət etmiş, bir müsəlman qızı
kimi daxilən humanist əqidələrlə zəngin olmuşdur.
Deyişmələrindən anlaşılır ki, Aşıq Pəri çox da arxalı,
köməkli olmamış, həm də o, yetimliklə boya-başa yetmişdi.
Bununla belə tale onun üzünə sonralar da gülməmiş, bu gözəl
və istedadlı sənətkar həyatdan çox erkən getmişdir. Mirzə
Həsənlə deyişmələrinin birindən aydınlaşır ki, Pəri müəyyən
müddətdə xəstə halda yorğan-döşəyə düşmüş, hətta belə hallarında da kimsənin sözünü cavabsız qoymamışdır.
Hələ sağlığında öz ünvanına söylənən böhtanlara biganə
qalmayan Aşıq Pəri onların hamısına yerindəcə cavab verərmiş. Yaxın qonşularından biri onun haqqında iftira söylərkən,
aşıq-şairin ona yazdığı bir gəraylı da həmin timsallardandı.
Məni dilə salan qonşu,
Görüm üzün qara olsun.
Danışıbsan yalan, qonşu,
Görüm üzün qara olsun.
Ömrün boyu gülməyəsən,
Şad-şirinlik bilməyəsən,
Ac olasan, ölməyəsən,
Görüm üzün qara olsun.
Yalan deyilsin adına,
Allah yetməsin dadına,
Lənət olsun ustadına,
Görüm üzün qara olsun.
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Evdə qalıb zay olasan,
Qarılara tay olasan,
Əzrailə pay olasan,
Görüm üzün qara olsun.
Kimsə baxmasın üzünə,
Onda vurasan dizinə.
Görən tüpürsün üzünə,
Görüm üzün qara olsun.
Sən Pərini etdin dəli,
Pis qonşudan üzdüm əli,
Qənim olsun sənə Əli,
Görüm üzün qara olsun.
Onun deyişmələri Aşıq Pərinin nikbin əhval-ruhiyyəli,
həyatda və sənət meydanında aslan ürəkli bir qız olduğuna
güman yaradır…
Əslində isə o bütün ömrünü daxili sarsıntılar içində keçirmiş, həyatdan ürəyincə yarımamışdır.
Nə müddətdi bu qəflətdən,
Oyanmırsan, qara baxtım,
Çəkdiyin bu əziyyətdən,
Usanmırsan, qara baxtım.
Batmısan ümmanı qəmə,
Gülünc etmisən aləmə,
Məni dərdə salıb yenə,
Dayanmırsan, qara baxtım.
Yaşayıram zəhmət ilə,
Çətinliklə, zillət ilə,
Sən Pəriynən hörmət ilə,
Dolanmırsan, qara baxtım.
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Sənətin qısa, lakin mənalı yollarında yazıb-yaratdıqlarından əldə qalan söz inciləri bizə Aşıq Pərinin xüsusi dəsti-xəttindən, ayıq və hazırcavab bir sənətkar olduğundan xəbər verir.
Qədirbilən ellərimizdə onun söz yadigarları dillər əzbəri olmuş,
adına məclis təşkil edilmişdir. Bu gün “Aşıq Pəri” məclisinin
sorağı ana yurdumuzun hər tərəfinə yayılıb, ölməz sənətkarın
özündən sonrakı şöhrətinə yeni şöhrət gətirməkdədir.
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AŞIQ YARADICILIĞINDA BAYATILAR
Ata-babalarımızın qayğısını yüngülləşdirən, ürək nisgilini misralara düzüb el obaya izhar eləyən bayatılarımız şifahi
deyim tərzimizin ən maraqlı, öyrənməyə və tədqiq olunmağa
layiq bir janrıdır.
Bayatı təkcə ağlartı demək deyildir! O həm də ümiddir,
təsəllidir, könüllərin vüsal harayıdır. Bayatılar o qədər geniş, o
qədər əhatəlidir ki, bu barədə nə qədər yazılıbsa, nə qədər
deyilibsə, hələ onun neçə-neçə açılmamış sirli boxçalarının safçürük olunmağa ehtiyacı var.
Biz həmişə bayatı deyəndə istər-istəməz qəlbimizdən
kövrək bir axıntı keçir. Lakin tarixlər boyu dəyanət rəmzi olan
nənə-babalarımız Vətən təəssüblü kəlamlarını daha çox bayatı
ilə söyləməyə meyl etmiş, onun tərənnümüynən ana yurdun
məhəbbətini şifahi deyimlərdə incilərə düzüb dildən-dilə yaymışlar.
Bu səpgili bayatıların özündə də bir kövrəklik duyulsa
belə, müxtəlif söz oynatmalarıynan el sənətkarlarımız müdrik
kəlamlarıynan mətləb anlatmağa çalışmış, bəzi qarğış və təəssüf nidalarında öz nifrətlərini və qəzəblərini bayatı diliynən
söyləmişlər.
Təsadüfi deyil ki, cinas qafiyəli bayatılarımız mətləbi tez
anlatmaq baxımından daim ifaçı sənətkarlarımızın dadına
yetib.
“Əziziyəm dala sən,
Dara zülfün dala sən,
Əlif olan qəddimi,
Döndərirsən dala sən (4, 68).
Bu bayatıda “dala” sözü üç dəfə təkrar olunaraq iki sadə
cinas əmələ gətirmişdir. Burada birinci və ikinci misradakı “dala” kəlmələri hər ikisi eyni mənanı – arxaya, kürəyə məna-sını,
dördüncü misradakı “dala” isə ərəb əlifbasındakı “dal” hərfini
bildirir ki, bu da klassik Şərq ədəbiyyatında qocalığın rəmzi
işarəsi kimi anlaşılır.
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Bir qayda olaraq Aşıq poeziyasında sadə cinas fiqurlarından sonra əksər hallarda rədif kəlmələr işlədilir” (3, 41).
Aşıqlarımız məclis apararkən istər dastan söyləmələrində, istər də müxtəlif ustadnamələrin oxunuşunda bayatılardan
yerli-yerində haşiyə çıxırlar. Sənət tarixiliyi baxımından bunun
öz məna və məzmun bağlılığı var. Belə halda aşıq kamil olmalı, bu vəhdəti qoruyub saxlamağı bacarmalıdır.
Aşıq olub tərki Vətən olanın,
Əzəl başdan pür kamalı gərəkdi,
Oturub-durmaqda ədəbin bilə,
Təriqətdə bu sevdalı gərəkdi (5, 73).
Bu tapşırmadan sonra yalnız həmin qoşmanın nəsihətamizliyi ilə bağlı bayatı haşiyə çıxılmalıdır. Belə halda fikir
qüvvətlənər, mətləb anlaşıqlı olar. Əks halda söylənilən bayatı
ona yamaq kimi görünər, dinləyicini mətləbdən uzaqlaşdırar.
Dağlar, ərən kim oldu,
Gülün dərən kim oldu,
Hasar çəkdim, ev tikdim,
Xeyrin görən kim oldu (5, 81).
Burada məzmunun nəsihətamiz qoşma ilə heç bir əlaqəsi
yoxdur. Çünki qoşmada ədəb-ərkandan söhbət gedirsə, bayatı
bir fərdin timsalında bir elin giley-güzarını izhar edir.
Fəqət təəssüflər olsun ki, gətirdiyimiz nümunələrin birbirinin ardınca məclisdə aşıq tərəfindən oxunduğunun şahidi
olmuşuq. Şifahi xalq ədəbiyyatımızın ən zəngin qolu olan aşıq
yaradıcılığı ilə bayatı janrının sıx bağlılığı ayrıca tədqiq olunmalıdır.
Çünki aşıq yaradıcılığını bayatılardan ayrı təsəvvür
etmək çətindir.
“Qeyd edək ki, şifahi xalq poeziyasında əcnəbi cinaslar
klassik poeziyaya nisbətən kəmiyyətcə hiss olunacaq dərəcədə
azlıq təşkil edir...Bunu bayatılarımızda daha aydın görmək
mümkündür...” (3, 49).
43

Eləmi nə dərdi,
Nə qəmi var, nə dərdi,
Bir barla bağa girdi,
Özü bilir nə dərdi... (6, 63).
Ay dolandı,
Gün keçdi, ay dolandı,
Bu dünyanın başına
Bu gecə ay dolandı...(7, 105).
“Rişəsi Boyat elindən boy atan janrımızın Əzizi və Sarı
aşıq kimi müəllifi ilə bahəm, onun incilərə düzülməsində adı
bizə gəlib çatmayan neçə-neçə el sənətkarlarımız olmuşdur.
Burası da var ki, onların hamısını aşıq adlandırmaq olmaz.
Belə ki qərinələr boyu sinəsi söz xəzinəli babalarımız, kövrək
duyumlu ağbirçək nənələrimiz bircə anın içində düzüm-düzüm
bayatı qoşmuş, onu dildən-dilə köçürmüşlər...” (5, 122).
Haradasa, nə zamansa, bir elin ayrılığını öz ürəyinin parçalanması sayan qeyrətli babalarımız zalım zəmanənin heyfini
dilsiz-ağızsız Arazdan almağa əlacı yetirkən, daxili nisgilini
bədahətən ona söyləmişdir
Araz, Araz, xan Araz,
Gəl eyləmə qan, Araz!
Qardaş o tayda qaldı,
Nə axırsan, yan, Araz?!
Araz, Araz, budumu?
İçi dolu sudumu?
Həsrət qalıb yar-yara,
Etibarı budumu?
Araz kimi axıram,
Yandırıram, yaxıram.
Gözüm qalıb o tayda,
Həsrət ilə baxıram (8).
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Ağbirçək nənələrimiz də kövrəklik dünyasını bayatıynan
oxşamış, ömrün ötən çağlarını onunla anmışlar.
Aşıq, qarıyam indi,
Yolu yarıyam indi,
Görsən söz qoşarsanmı?!
Qoca qarıyam indi.
Köynəyimi dağa sər,
Necə dözsün dağa sər,
Dərdimi dağa desəm,
Vəhmə düşüb dağ əsər.
Mən aşığam yanar hey,
Səməndər də yanar hey,
Boylanam ötən günə,
Sinəm dərddən yanar hey (8).
Bütün bu deyimlərdə nənə-babalarımızın dərdi və ümumi
qayğıları müxtəlif anlarda onların öz diliynən belə bayatılaşıb,
bizlərə yadigar qalıb. Bu imza isə ulu bir xalqın imzası, onun
mənəvi zənginliyidir.
Müəllifi məlum olan bayatılar sırasında Sarı Aşığın deyimləri diqqəti daha çox cəlb edir. Yaxşı adlı bir gözəlin aşiqi
olan, lakin onun vüsal həsrətində qovrulan Sarı Aşıq, tarixə
beləcə düşüb. Adından da məlumdur ki, o, sənət baxımından
aşıq olub. Doğrudur, onun aşıq şeirinin başqa janrlarında da,
yaradıcılıq nümunələri bizə məlumdur. Amma hər halda biz
Sarı aşıq deyərkən istər-istəməz yadımıza bayatı ustadı düşür.
Janrın öz xüsusiyyətlərində aşıq yaradıcılığına sıx bağlılıq vardır. Onun heca vəznində yazılan 7 hecalıq 4 misradan
ibarət olan bəndlərində gəraylı janrının yaxınlığı və bir növ
sənət qohumluğu nəzərə çarpır.
Beləliklə, şifahi ədəbiyyatımızın maraqlı və oynaq olduğu qədər də kövrək və həzin janrı olan bayatı aşıq yaradıcılığımızın ayrılmaz hissəsidi. Ayrı-ayrı hallarda ustad aşıqlarımız
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bu mövzuya müraciət etmiş, öz arzu və istəklərini onun oynaq
diliynən izhar edib telli sazın ahənginə qoşmuşlar.
“Azərbaycan bayatılarının şirəsi dədə ozanların lirik və
epik yaradıcılığına, dahi Nizaminin “Xəmsə”sinə, mərdlik və
qəhrəmanlıq rəmzi olan Nəsimi şeirinə, ürəklərə od salan Füzuli qəzəllərinə, Vaqif, Vidadi, Ələsgər, Sabir, Cavid, Vurğun
və Şəhriyar şeirinə süzülərək dünya şöhrətli Azərbaycan poeziyasının yaranmasında müstəsna rol oynamışdır” (2, 6).
Bu sıradan şifahi xalq ədəbiyyatımızın ölməz sənətkarlarından biri, Qızılvəngli aşıq Alının da özünəməxsus yaradıcılığı olmuşdur.
Aşıq Alının əldə olan bayatıları onun bu sıradan da
xüsusi sənətkarlıq məharətinə malik olduğunu isbat eləyir.
Onun qoşduğu bayatılarda yerinə düşməyən bircə misraya belə rast gəlinmir. Aşıq bu janrın tarixi formasını qoruyub
saxlamaqla, eyni zamanda ona yeni bir məna gözəlliyi gətirmişdir. Bu bayatılardakı adi qafiyələr və cinaslar dilimizin ən
zəngin çalarlarıynan bəzənmiş, ürəyəyatımlı, deyim tərziynən
nümunələrə dönmüşdür. Müxtəlif mövzularda qoşulan Aşıq Alı
bayatılarının əlimizdə olan bəndlərini nəzərdən keçirdikcə, belə
qənaətə gəlirik ki, bu sənətkar vaxtaşırı bayatı janrına müraciət
etmiş, öz yaradıcılığında ona xüsusi meyl gös-tərmişdir.
Mən aşiqəm yarasa,
Fəhmən uçar yarasa,
El unutmaz bir kəsi,
El dərdinə yarasa.
Aşıq, yarın zülfü nə,
Şanə vurdu zülfünə,
Töküldü camalına,
Bais oldu zülfünə.
Mən aşiq, o budadı,
Görünməz o budadı,
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Bağçanı mən salmışam,
Meyvəsini bu dadı.
Mən aşığam, yaranan,
Qismət oldu yaranan,
Yarəb, varmı mənim tək,
Dərdli-qəmli yaranan? (8).
Göründüyü kimi Aşıq Alının bayatılarındakı cinas qafiyələrində onun təcnislərində olduğu kimi bir özünəməxsusluğu
varmış. Adətən bayatılarda ilk misra sonra gələcək iki misranın
mənasının xatirinə deyilir. Aşıq Alı bayatıları isə bu baxımdan
seçilir.
Onun bəndlərindəki hər bir misranın bütöv bir mətləbdə
öz yeri, öz məna tərzi var. Qüdrətli sənətkar bircə misrasını da
qafiyə xatirinə söyləməmişdir.
Aşıq Alı bayatılarından söz açanda maraqlı bir cəhətə
toxunmaq yerinə düşərdi.
Sənət bilicilərimizə yaxşı məlumdur ki, aşıq yaradıcılığının ən mürəkkəb şaxələrindən biri bağlamadı. Şifahi ədəbiyyatımızın fəlsəfəsi sayılan bu forma sənətkardan dərin bilik,
xüsusi məharət, operativ bədahətlik və sənət çevikliyi tələb
edir. Odur ki, hər yaradıcı aşıq bağlama deyə bilməmişdir.
Aşıq Alı bayatılarında fəsillərin təsvirində də özünəməxsusluq var:
Mən aşıq iki saya,
Küt dedim iki saya,
Şah 4 zənən bəzəyib,
İki ağ, iki saya (8).
Qocalıq əl verəndən insan əsaya möhtac olub. Dördcə
misralıq bir bənd bayatı aşığın deyim tərzi onu belə ifadə edir.
Mən aşığam üç ata,
Üç oğludur, üç ata,
Aşıq, bir sərrab gördü,
Süvar olub üç ata.
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Dünyanın sönməz şamı, əbədi nuru olan günəş də, bir
bənd bayatının qıfılbəndini beləcə bəzəmişdi Aşıq Alı diliynən.
Mən aşiqəm, azalmaz,
Xotkar payın az almaz,
Aşıq bir şam görübdür,
Yanar yağı, azalmaz. (8).
Ana torpağın qıfıl bənddə açmasını gözləyən fəlsəfi təzahürü ilk dəfə Aşıq Alı bayatısında qatarlaşıb.
Aşiqəm yaradandı,
De dursun, yaradandı,
Anamı ölü gördüm,
Neməti yaradandı (8).
Şifahi deyimlərimizi, o cümlədən bayatılarımızı təbliğ
edən kitablarımızdan birində belə bir fikir var. “Başqa şeir şəkillərinə nisbətən bayatılardan bağlama və ya qıfılbənd düzəltmək müəyyən çətinliyə səbəb olmuşdur. Görünür, bu çətinlik
bayatıların şəkilli xüsusiyyətilə əlaqədardır...”
Amma Aşıq Alı bayatıları bu fikri az qala təkzib edir,
özünün sənətkarlıq qüdrətiynən ona qələm çəkir.
Heç şübhəsiz, qeyd etməyə ehtiyac var ki, Aşıq Alının
qıfılbənd bayatıları bu sarıdan müstəsna deyildir. Biz belə
nümunələrə Ağ Aşığın yaradıcılığında ara-sıra rast gəlirik.
Deməli, bayatı imkanlarını aşkarlamaq üçün hələ bizim
çox araşdırmalara ehtiyacımız-borcumuz var. Bu ulu bir xalqın
sənət ehtiyaclarından biridir və o bizim borcumuzdur.
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SARI AŞIQ
El deyimlərimizin qərinələrdən axıb gələn şirin qaynartısı
əbədiyyətə dönən çeşmələrin büllur sularına bənzəyir. Bu saf
sular bulaqların durna gözündən axdıqca axar, gözü, könlü
oxşayan nəğmələrə dönüb dərələrdən axan bəstəkar çaylara
qarışar. Bu çaylar da öz məcralarında zümzümə edə-edə ümmanlara axıb sonsuzluğa qovuşar.
Bu sönsuzluğun, bu ülviyyətin ünvanı xalqdır! Xalqın
dünəni isə müqəddəsdir, toxunulmazdır!
Folklor dünyamızın çox-çox dərinlərə işləyən kökündən
ayrılan budaqlar saya-hesaba gəlməzdir. Telli sazın harayından
tutmuş, qoşmalarımıza, gəraylılarımıza, təcnislərimizə, müxəmməslərimizə, bayatı və ağılarımıza, tellolarımıza qədər
düzüm-düzüm düzülən el qoşqularımızın hər birinin öz yeri, öz
qiyməti vardır.
Onların cərgəsində hərəsi bir el övladının dilində zümzüməyə dönən müxtəlif səpkili qoşqular sabahımızın mənəvi
sərvətinə dönüb tariximizin əbədiyyət vərəqlərini bəzəmişdir.
Başı bölgəli dağlar,
Dibi kölgəli dağlar,
Yaman darda qalmışam,
Haçan el gəli, dağlar!?
Beləcə hecalaşıb, xanələşib, dildən-dilə, eldən-elə, nəsildən-nəsilə yadigar qalıb Azəri oymaqlarının məclislərini bəzəməkdədi bu deyimlər. Onların hər birinin öz təranəsi, öz gözəlliyi var.
Eyni zamanda bu janrların söz biçimini ölçüyə ayırdıqca
bu gün xalq imzası ilə əbədiyyətə dönən bir el sənətkarının
aşiqlik timsalından doğan fərdi zəkası insanı heyran qoyur.
El ədəbiyyatımızın incilərinin məzmunu kimi, janrı da
müxtəlifdir. Sırf Azəri dəsti-xətti olan heca vəzni ilə deyilmiş
bu qoşquların hər biri ayrıca bir tarixin məhək daşı olduğu
kimi, bir məhəbbət dastanının da əzəli meyarıdır.
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Aşiq və məşuqun məhəbbət macəraları sözün qüdrətiynən incilərə düzüldükcə, əsrlərin qoynunda onların keçirdikləri
zaman qayğıları, hiss və həyəcanları güzgü kimi könlümüzdə
açılır. Bu sözlərin mənaları o qədər dərin, o qədər aydın və
anlaşımlıdır ki, biz onu incilərə düzən aşiqin neçə əsr bundan
qabaqkı sevgi dünyasında başına gələnlərin canlı şahidinə dönürük. Bu qoşquların sənətkarlıq baxışı ayrı-ayrı fərdin bir-bir
xalqın simasında gördüyümüz sənətkarlıq qüdrətinə məftun
oluruq.
Söz də, hava da, onu ifa edən səs də xalqın olmuş, elin
övladı timsalında bir xalq deyimi adıynan mənəvi sərvətimizin
zənginliyinə dönmüşdür.
Bu gün də biz nəsillər keçməkeşli zaman yollarında bu
xalq məfhumunun axarında belə gözəl incilərimizi dildən-dilə
ötürməkdə, onları yaşatmaqdayıq.
Bu mənada, mənəvi sərvətlərimizə hərənin öz baxışı, öz
yanaşma üsulu vardır. Bax, belə halda bütün dövrlərdə xalqımızın göz bəbəyi kimi qoruyub saxladığı bu əvəzsiz incilərə
son dərəcə ehtiyatla yanaşmalı, onların ilkin mənasını qoruyub
saxlamağı özümüzə mənəvi borc bilməliyik. Elə buna görə də
belə halda hər birimiz məsuliyyət daşıyır, ulu bir xalqın övladı
kimi bu sərvət payımızı dilimizdə və qəlbimizdə yaşadırkən,
onları təhrif etməkdən qorumalıyıq.
Hər biri bir tarixlə bağlı olan bu qoşquların heç bir xanəsi
təsadüfən deyilməmişdir. Bəyaz səhərlərin birində öz Qaragiləsini oyadan aşiq “Gəlmişəm otağına, oyadam səni” deyə
daxili duyumlarını bəstələrinə belə qoşmuşdur. Sonra “Çəmədanın ağırdırsa, versən götürüm, Qaragilə, versən götürüm”
misrasını nəğməsinə qoşanda elimizin-obamızın müqəddəs
adətlərilə bağlı ötən illərin bir dastana sığmayacaq xatirələri
yada düşür. Əvvəlcə vədələşdiyi kimi sevgilisini yuxudan oyadıb aparmaq istəyən aşiqin mətləbi bu nəğmənin məzmununda
gün kimi eşidənə aydın olur.
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El gözü sərraf, el sənətkarı kamil olduğu kimi, bizlərə
yadigar qalan sözlərin hər biri də, bir sənətkar zəkasının qiymətli məhsuludur. Müxtəlif zamanda müəyyən bir əhvalatla
bağlı deyilmiş sözlərə eyni diqqət və ehtiyatla yanaşılmasa,
məna təhrif olunar, sözün qiymətinə, ilkin mənasına xələl gələr.
Xalqın imzaladığı bu deyimlərin təxəllüsü məlum olanı
da var, olmayanı da. Bəzən şair dildən-dilə aşılandıqca öz ilkin
çalarından uzaqlaşıb, təhriflər əlindən incik düşüb. Hardasa bir
qoşmanın qafiyəsi yadlaşıb, bir gəraylının bəndi qəribsəyib, bir
bayatının kövrəkliyi öz ünvanından perikib. Belə hallarda hər
birimizin milli soyuqqanlığı ülvi sənətimizin sabahkı yaşarlığına xələl gətirib.
Elin sözü yadigardır, deyib müdriklərimiz. Bu günkü
yadigar isə sabahkı əmanət deməkdir.
Şifahi xalq ədəbiyyatımızı təmsil edən ölməz sənətkarlarımızın hər birinin yolu, dəsti-xətti olmuş, biri o birini yamsılamamışdır. Dədəmiz Qorquddan üzü bəri telli sazın həyatında
mahnılaşan, muğamlaşan və bayatılaşan ellərimiz yüz il öncə
dildə ilkin tələffüz edilən hər sözün, hər kəlmənin imzasını
yerindəcə bilmiş, el sənətinin ulu sabahında hörmətlə xatırlanmışdır. Bəzən son bəndin təxəllüsü yadda qalmasa belə, hər
qoşqunun üslub tərziynən onu ərsəyə gətirənin kimliyi
aşkartlanmışdır.
Bu mənada Sarı Aşığın sənət yolu da beləcə keçilməzdir,
tapdanmazdır. Bu ölməz sənətkarın adı çəkiləndə istər-istəməz
duyğularımız bayatılaşır, hisslərimiz kövrəkləşir. IV yüzilliyin
kahalarından qulağımıza gələn bu səsin təkrar əks-sədası aşığın
qafiyələrinə qarışıb könlümüzə nakam bir sevginin kövrək dastanını xatırladır. Yaxşı adlı bir gözəlin vüsal həsrətiynən inləyən aşığın məhəbbəti beləcə ülviləşir, müqəddəsləşir.
Odun gətir təndirə,
Canım oda tən duar,
Aşiqə şan deyilmi?
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Yaxşı ilə tən dura?
Özünə şan-şöhrət bilib Aşıq öz Yaxşısıynan tən durmağı,
fəqət tale sağlığında bunu onlara qismət etməyib.
Onların qoşa məzarı isə aşiqin ruhuna qanad verib. XVII
əsrdə dünyaya qədəm qoyan Sarı Aşığın həyatında sənət bilicilərimizə qaranlıq qalan cəhətlər çoxdur. Amma bəxtinə qeyriadi məhəbbət macərası yazılan ulu sənətkarın deyim tariximizdə bayatı ustadı kimi şöhrətlənməsi hamıya məlumdur.
Deməli, Sarı Aşıq deyəndə, istər-istəməz bayatı ustadı
yada düşür.
Mən aşıq görə səni,
Kabab köz görə səni,
İstəməm öz gözümdən,
Qeyri göz görə səni.
Aşiqəm, il ayrısı,
Bülbüləm gül ayrısı,
Günə dözməyən canım,
Olmuşam il ayrısı.
Aşıq biriynən gərək,
Sədəf dürüynən gərək,
Dünyada gözəl çoxdu,
İlqar biriynən gərək.
Əlində yar yayına,
Qurbanam yar yayına,
Məhşəridir aşiqin,
Gözündən yar yayına.
Bu bayatıların hər bəndini, hər misrasını tələffüz edəndə
yenə Yaxşı adlı bir gözəlin həsrət dolu taleyi yada düşür, onun
məsumluq dünyası xatırlanır.
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Şifahi deyimlərimizin cərgəsində bayatılarımız çox olub.
Amma bu bayatılar arasında da sarı Aşığın özünəməxsus dəstxətti seçilir, hafizələrdə düzümləşir.
Bununla belə, tədqiqi qeydlərini araşdıranda onun qoşmalarına rast gəlinir. Vaxdilə “Elm” nəşriyyatının buraxdığı
“Azərbaycan aşıqları və el şairləri”ndə çap olunan deyimləri
cərgəsində yazılı qeydə alınan Sarı Aşığın bu qoşmalarını diqqətlə əqlin süzgəcindən keçirirkən, ölməz sənətkarın yaradıcılığında sayğılı araşdırmaya mən də mənəvi ehtiyac duyuram.
Elə bu yerdəcə yenə yadıma ulu bir elin dünəni düşür.
El bizimdi, biz elin. Sənətkar elin, onun yaratdığı söz isə
sənətkarın yadigarıdır.
Akademiyanın nəşrində ulu aşığın qoşmalarını dönə-dönə
oxuyanda qəlbimizi belə bir sual sarıdı:
Doğrudanmı bu deyimlər Sarı Aşığındır? Bəlkə hansı bir
qafiyəninsə yeri səhv düşüb? Və hansı bir qoşqusa özündən
sonra təhriflərə məruz qalıb?
Şikar edib tutdum, bir şahi tərlan,
Sən etdin ağlımı zail, a Yaxşı!
Səni sevən keçər canü sərindən,
Olar camalına mail, a Yaxşı!
Məhəbbəti olan istər sazını,
Mən çəkərəm hər dəm sənin nazını,
Şəmsü-qəmər kimi görkəz üzünü,
Gün təki aləmə yayıl, a Yaxşı.
Qaşların bir oxdu, kipriyin almaz,
Haramdan oxlasan, oram sağalmaz.
Gedər bu gözəllik, sənə də qalmaz,
Əgərçi sərxoşsan, ayıl, a Yaxşı!
Məni sənə aşiq sandı Yaradan,
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Səyrağıbı haqq götürsün aradan.
İstəyirsən xəbər tutkin Sarıdan,
Yollarında mənəm sail, a Yaxşı!
Qoşmanı üzdən oxuyarkən adama hər şey yerli-yerində
görünə bilər. Xüsusilə rədif qafiyələrinin ithafı şeirin Sarı Aşığa aid olmasına şahid gətirildiyi bir məqamda.
“Qoşma Yaxşıya ithaf edilmişdir. Deməli, o, Sarı Aşığındır...” Əslində isə ulu sənətkarın adına çıxılan bu qoşqunun
dərindən sərf-nəzərə ehtiyacı var.
Əvvəla, şeirin ümumi ahənginə diqqət yetirəndə onun
Sarı Aşığın üslubuna uyğarlığında bir şübhə yaranır. Və hətta o
qədər ki, az qala hər misranın, heç olmasa hər bəndin təhlili
araşdırılmasına ehtiyac duyulur.
Sənətsevərlərimizə yaxşı məlumdur ki, Sarı Aşığın deyimlərində xüsusi bir səmimiyyət, bununla bahəm sevginin
ülvülüyündən və hardansa çılğınlığından doğan bir qaynarlıq,
istiqanlılıq olmuşdur. Onun hər kəlməsi sevdiyi gözəli az qala
ilahiləşdirir, ona müqəddəs bir don geydirir. Ən adi halda belə,
aşıın qafiyələrində bircə kəlmə də olsun soyuq misraya rast
gəlinmir. Bununla belə, ulu sənətkar heç bir misranı sözgəlişi
söyləməmişdir. Həsrət olan yedə hissini, duyğusunu aldatmaq
Sarı Aşıq yaradıcılığına yad olmuşdur. Qoşmanın birinci bəndinin ilk misrasında deyilir:
Şikar edib tutdum bir şahi tərlan.
Məzmun aydındır. Folklorumuzda aşiqin özünü ovçuya,
sevgilisini şikara bənzətməsi qədim ənənələrdən biri olmuşdur.
Əgər aşiq vüsala yetmişdirsə, o öz səadətini qoşquların diliynən izhar etmiş, əks təqdirdə, qafiyələr ayrılıq həsrətilə ağlamış, telli sazın həzin dillərinə dönmüşdür.
Söylənən bu birinci misrada isə belə məlum olur ki, ovçu
öz şikarını tuta bilmişdir...Yəni aşiq vüsala yetişmişdir.
“Yaxşı” həsrətində Sarı Aşığın ömürlük şikayətləri isə
hamıya məlumdur. O heç vaxt öz sevgisinə qovuşa bilməmişdir.
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İkinci misraya Məhəmməd Füzulinin məlum məşhur
qəzəlindəki “Sən etdin əqlimi zail” ifadəsini olduğu kimi
düşməsini də təsadüf saymaq çətindir.
İkinci bəndin hər üç misrasında ümumilikdə ölməz sənətkarın üslubuna uyuşmayan bir soyuqluq var. Eyni zamanda,
bəndin rədif qafiyəsindəki tapşırmanın da Aşıq Abbas Tufarqanlının Pəriyə həsr etdiyi bir qoşmadan eyni variantda götürülməsi də şübhə doğurur. Abbas Tufarqanlıda “Gün təki aləmə
yayılan Pərim”, bu qoşmada isə “Gün təki aləmə yayıl, a
Yaxşı” kimi getmişdir.
Üçüncü bəndə bütövlükdə nəzər yetirək:
Qaşların bir oxdu, kipriyin almaz,
Haramdan oxlasan, oram sağalmaz.
Gedər bu gözəllik, sənə də qalmaz,
Əgərçi sərxoşsan, ayıl, a Yaxşı!
Sarı Aşığın fərdi üslub xüsusiyyətlərindən tamamilə uzaq
olan bu bənd, şübhəsiz, oxucuya qeyri-səmimi təsir bağışlayır.
Əvvəlinci iki misra eşidilən kimi, istər-istəməz Dədə Ələsgərin
“Qaşın cəllad, gözün almaz, oxlasan yaram sağalmaz” misralarının təhrif olunmuş forması xatırlanır.
İkinci misradakı təhrif xüsusilə ölçüyə gəlməzdir. Sarı
Aşıq kimi kamil sənətkar heç vaxt deməzdi ki, “Haramdan
oxlasan, oram sağalmaz”. Çünki bu deyimdəki mənanın bayağılığı, qeyri-səmimiliyi, hətta adi mərifət qaydalarından kənarlığı göz qabağındadır.
Folklorumuzda “Gözəlin aşiqi oxlaması” əşbehi də
qədim ənənələrimizə aiddir. Amma onun qoşquda işlənmə tərzi
məzmun zənginliyindən kənarda qalmamalıdır. “Sinəmdən
oxladı bir maral məni”, “Oxlasan yaram sağalmaz”, “Gözüynən oxladı bir gözəl məni” kimi ifadələr şeirə gözəllik gətirdiyi
halda, “Haramdan oxlasan oram sağalmaz” kimi ifadə yalnız
folklorumuzun qədimliyinə xələl gətirə bilər.
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Həmin bəndin üçüncü misrasındakı “Gedər, bu gözəllik
sənə də qalmaz” sözlərini təhlilə keçmədən o bərədə kəsə fikir
söyləmək kifayət edərdi
Bu misra Sarı Aşığınkı ola bilməz!
Nəhayət, qoşmanın sonuncu bəndi də ölməz sənətkarın
yaradıcılığına yad görünür. Heç bir tapşırması olmayan bu
bəndin istər heca düzümləri, istər də rədif-qafiyəsi ümumi halda deyilmiş söz yığınına bənzəyir.
Beləliklə, biz belə qənaətə gəlirik ki, bu qoşmanın Sarı
Aşığa aid edilməsi və onun kiminsə tərəfindən Yaxşının şəninə
düzülüb qoşulması, el yadigarının bir incisinə qayğıyla yanaşmamaq kimi qiymətləndirilməlidir.
Sənət cəfakeşlərimizə o da yaxşı məlumdur ki, Sarı Aşığın gözəl deyimli bayatıları da illər boyu təhriflərə məruz qalmışdır. Onlardan ikisini misal gətirmək istərdik.
Mən aşiqəm yüz qandı,
Əlli qandı, yüz qandı.
Kəbə yaxın bir evdi,
Könül yıxan yüz qandı.
Bayatının deyim tərzindəki kamillik, məzmun zənginliyi,
məna dərinliyi göz qabağındadır. İnsan qəlbini yıxmaq elə
bəşəri bir cinayətdir ki, o, müqəddəs ziyarətgahımız olan Kəbənin yıxılmasından da qorxuludur.
Burada nə Kəbəyə, nə dinə, nə də milli əqidəyə xələl
gəlmişdir. Əksinə, ümumbəşəri bir ideya bircə bənd bayatının
misralarında öz dərin ifadəsini tapmışdır. Fəqət həmin bayatının başqa bir variantındakı məna təəssüf doğurur.
Altı dərya yüz qandı,
Əyri qandı, düz qandı.
Ev yıxmaq bir qandısa,
Könül yıxmaq yüz qandı.
Göründüyü kimi ilk mənanın zənginliyindən burada əsərəlamət qalmamışdır. Əzəl variant tamamilə təhrif olunmuş,
bəsitləşmişdir.
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Odun gətir təndirə,
Canım oda tən dura,
Aşiqə şan deyilmi
Yaxşı ilə tən dura.
Tarixi şəxsiyyətin tarixi hadisə ilə bağlı dediyi bu gözəl
məzmunlu bayatı da sonralar təhrifə məruz qalmışdır.
Əziziyəm, tən dura,
Odun qala təndirə.
Dədəsizin nə haqqı,
Dədəliyə tən dura.
Burada ilk və dərin mənanın bayağılaşması bir yana qalsın, bununla belə, ulu sənətkarın fikrinə xəyanət edilmiş, öz
sevgilisi Yaxşı ilə tən durmağı özünə şərəf saymaq kimi müqəddəs məhəbbət duyğuları fərdi hisslər axımına çevrilmişdir.
Heç şübhəsiz, faktlara əsaslansaq da söylədiklərimiz
bizim şəxsi fikirlərimiz sayılmalıdır. Çünki el deyimlərimiz
haqqında yalnız şəxsi qənaətlər baxımıynan fikir söyləmək
olar. Bu barədə qəti hökm verməyə isə heç kəsin haqqı yoxdur.
Şifahi ədəbiyyatımızın, o cümlədən də el deyimlərimizin
qayğısına da ellikcə qalınmalıdır. Hələ bizim eşitmədiyimiz
neçə-neçə misralar Azərbaycanımızın gözdən-könüldən uzaq
qalan guşələrindən nənə-babalarımızın dilində həzin-həzin dalğalanıb dağ küləklərinə qoşulan, fəqət bizlərə gəlib çatmayan
xanələri bizdən incik düşər.
Şair dediyi kimi:
Zəmanə ömürdən zamanı alır,
Qocalar məhv olur, gənclər qocalır.
Bu, həyatın inkaredilməz fəlsəfəsi, qarşısıalınmaz qanunudur. Belə halda bizim gənclik dünyamızın özü qocalmamış
qocalarımızın xəzinə sinəsindəki mənəvi sərvətlərimizi elin
malı etməyə, onlara əbədi ömür verməyə, təhriflərdən qorumağa tələsməliyik.
Bir xalq imzasının əzəməti qarşısında az qala baş əymək
istəyirsən. Hər kəlməsi qızıldan qiymətli olan ata-babalarımızın
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müdriklik dünyası nə qədər zəngin, nə qədər qiymətli olmuşdur. Bu barədə sözümüz-söhbətimiz çoxdur. Sabahlarımız birbirini əvəz etdikcə, biz ara-sıra bu mövzuya qayıdacaq, xalqımızın deyimlərini damla-damla sərfi-nəzər etməyə çalışacağıq.
Çünki bunlar dünənimiz naminə, bu günümüzün, bu günümüz
naminə isə sabahımızın mənəvi tələbidir.
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AŞIQ YARADICILIĞINDA TƏCNİSİN
YERİ
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında bir çox şeir formaları mövcuddur. Tarixi qədim ozanlarımızın deyim tərziynən
bağlı olan bu incilərin hər birinin özünəməxsus maraqlı və
duyumlu cəhətləri vardır. Qoşma, gəraylı, müxəmməs, divani,
dodaqdəyməz, tərkibbənd və müstəzad kimi saysız-hesabsız
qoşqu növləri bir-birindən eşidimli, bir-birindən şirindir.
Xalqımızın qədim deyim tərzinin diqqətəlayiq cəhətlərindən biri də odur ki, bunların hərəsinin özünəməxsus saz havası
vardır. Hər şeir növünün öz adı ilə bağlı olan bu havalarda
qeyri bir qoşqunu oxumaq mümkün deyildir. Və yaxud oxunsa
belə yerinə düşməz. Şifahi ədəbiyyatımızın tarixi zənginliyiynən bağlı olan bu əlamətlər uzun əsrlərdən bəri sırf milli zəmin
üzərində yaranmış, gündən-günə inkişaf etmişdir.
“Qoşmanın bir şəkli də təcnisdir. Təcnis ümumiyyətlə
qafiyələri cinaslardan qurulan qoşmadır. Şeirin qafiyələrində
ayrı-ayrı fikri gizlətmək və oxucularını düşündürmək üçün aşıq
cinaslardan istifadə edir, eyni kəlməni müxtəlif mənada işlədir.
Təcnisdə sinonim kəlmələrdən və yaxud onların parçalanıb ayrı
bir şəklə düşməsindən irəli gəlir.” (4, 26).
Əlbəttə, bu şeir formalarının hər biri özlüyündə ayrıca
tədqiq olunmağa layiqdir və hərəsi ayrı bir söhbətin mövzusudur. Amma bunların arasında özünün deyim tərzi, maraqlı
qafiyə quruluşu və səslənmə xüsusiyyətilə seçilən təcnis bir
şeir qafiyəsi kimi daha maraqlıdır.
Təcnisdən söz düşəndə onun üstündən səthi keçməyib
dərinliyə varsaq, istər-istəməz deməyə məcburuq ki, öz maraq
dairəsi və tədqiqi ehtiyaclarına görə bu şeir forması haqqında
az deyilib və o çox vaxt tədqiqat imkanlarımızdan kənarda
qalıb.
Müəyyən vaxtlarda başqa şeir formaları ilə yanaşı onu da
adını çəkməklə, bir-iki sözgəlişi fikir söyləməklə kifayət60

lənmişik. Əslində isə onun daha diqqətli və geniş müzakirəsinə
ehtiyac duyulur.
Yeri gəlmişkən, irəlicədən qeyd edək ki, folklorşünas
Elxan Məmmədlinin özünün namizədlik müdafiəsini bu mövzuda götürüb uğurlu bir elmi əsəri ortaya çıxartması təqdirəlayiqdir.
Dilimizdə bu şeir formasının bir neçə növü mövcuddur.
Təcnis deyəndə söhbət onun ilk rüşeymindən, yəni qoşma silsiləsinə daxil edilən on bir hecalıq dörd sətirli şeir formasından
daha çox söhbət gedir. Burada bəndlərin üç sətrinin qafiyələri
formaca eyni, məzmunca müxtəlif olmaqla fikrin ümumi kompozisiyasına qulluq edir. Onu tamamlayan hər bəndin sonundakı 4-cü misra isə şeirin rədif qafiyəsidir.
Sərrafıyam, nəzər qıllam mən zərə,
Bir maraldır tər sinəsi mənzərə,
Sevgilimin bənzəri var mənzərə,
Qəsdə girsə, can olmazmı belə yar?
Şəkər əzib həm dodağa, dilə sən,
Xoş arzular, xoş niyyətlər dilə sən,
Mən zəlili saldın dildən-dilə sən,
Bayraməli xəstə düşüb belə, yar!
Gözəlləmə mövzusunda yazılan bu təcnisin bütün qafiyələri formaca eyni olsa da, məzmunca müxtəlif mənalar, həm
də dərin və kamil fikirlər ifadə edir. Bəndləri tamamlayan son
misraların cinasları da eyni halda mövzunun yığcam və lakonik
tamamlanmasına xidmət edir. Həm də o qoşma silsiləsinə
aiddir.
Təcnisin bu ilkin və əsas növü ətrafında onun başqa
qolları şaxələnir.
Dodaqdəyməz təcnislər.
“Aşıq yaradıcılığını ardıcıl araşdıran rəhmətlik M.Həkimov vaxtilə təcnisin bəzi formalarını göstərmişdir: – “Təcnis”
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(Qara təcnis), “Dodaqdəyməz cığalı təcnis” “Təcnis əvvəl axır”
və sairə.... (6, 80).
Filologiya elmləri namizədi, folklorşünas E.Məmmədli
yazır ki, “Təcnislə bağlı ali məktəb dərsliklərində verilən məlumatlar çox bəsit və yanlışdır. Belə məlumatlar təcnis haqqında
tələblərdə geniş anlayış yarada bilmir, onları çaşdırır. Təəssüflər olsun ki, bu hal təkcə təcnislə bağlı deyil, aşıq şeirinin
şəkilləri ilə də əlaqədardır. Şeirin forması, şəkli, daxili əlaməti,
akustik keyfiyyətləri çox vaxt bir-birinə qarışdırılır...” (2, 25).
Dodaqdəyməz təcnislər. Bu şeirlər də əsasən qoşma
tiplidir. Lakin təcnisin bu növünü birincisindən fərqləndirən ən
mühüm cəhət, adından da göründüyü kimi, tələffüz edərkən
dodaqların bir-birinə dəyməməsidir. Çox maraqlı və oynaq şəkildə deyilən bu qoşqular hər bir sənətkardan böyük ustalıq
tələb edir. Sözün dəyişməsində dodağı bir-birinə toxunduran
həriflər hansı sözdə varsa, onu bu bəndlərdə işlətməklə dərin
mənanı və kamil məzmunu qoruyub saxlamaq istedadı hər aşığa və şairə nəsib olmur.
Səyyad dəryalarda alar cəng ələ,
Həsrət çəkər çiskin gələ, çən gələ!
Əzrayıl sinəni çəkər çəngələ,
Qəssal qəşş eyləyər, ay ağa, ağa.
Ələsgər deyər, yaxşı deyil ayə, nə?
Gizlin sirrin niyə saldın aya, nə.
Çırağın ki, ilahidən a yanə,
Ehtiyacın nədi, a yağa, yağa?!
Cığalı təcnisin forması isə tamamilə başqadır. Burada hər
bənd 8 sətirdən ibarətdir. Onun iki başlanğıc sətrinin rədif qafiyələrini son iki bəndin cinasları tamamlayır və özləri də iki hecalı olur. Ortada gedən 4 misra isə yeddi hecalı olmaqla, bir
növ bayatı formasında deyilir.
Eyni zamanda cığalı təcnislərin öz qafiyə quruluşuna
uyğun da sazda və sözdə öz ifa tərzi və havası vardır.
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Mənim yarım yaşıl geyib, İncidir,
İncə beldə gümüş kəmər, inci, dür,
Aşıq deyər, incidir,
İnci mərdan, inci dür,
Yaman övlad, bəd qonşu,
Qohum-qardaş incidir.
Xəstə düşdüm, bu dərd məni incidir,
Tut dəstimdən, qaldır ayağa məni.
Dodaqdəyməz cığalı təcnislər də, zahiri forma cəhətdən
cığalı təcnisin eynidir. Amma onları bir-birindən fərqləndirən
cəhət yenə ilk iki qoşa silsiləsinə aid olan 2 hecalıq təcnislərdə
olduğu kimi tələffüz zamanı dodaqların bir-birinə dəyməməsidir.
Qeyd edək ki, təcnisin həmin növü də, bu və ya başqa bir
sənətkardan böyük ustalıq və xüsusi məharət tələb edir. Çünki
o dodaqdəyməz cığalı təcnislərin deyimindən daha çətindir.
Əzizi, cani-dil, eyni dirəxdan,
Yazdığı risalə nə yaxşı-yaxşı.
Qarşıda nə yaxşı,
Ləhcən gəlir nə yaxşı.
Canan candan əzizdi,
Nə Leylidi, nə Yaxşı.
Dil deyir, cananın sadağası can
Cananı da deyir nə yaxşı-yaxşı.
Bunların hamısından fərqlənən müstəzad təcnislər ilk baxışda on bir hecalıya bənzəsə də, rədif qafiyələrin sonluğu onu
əvvəlkilərdən fərqləndirir. Bu formanın da özünəməxsus havası
mövcuddur.
Lakin təəssüflər olsun ki, hələ çox nadir klassik aşıqlarımızın yaradıcılığında təsadüf etdiyimiz bu təcnis növü indi
az qala unudulmaqdadır. Çünki onu hər aşıq yaza bilmədiyi
kimi, hər aşıq da oxuya bilmir. Hətta bəzən məclisdə si-fariş
edilən müasir aşıqlardan “mən onu bilmirəm” kimi cavablar
eşidirik.
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Bir xoş günü əvəz min aya billəm,
Boyun nəqqaş çəkib min aya billəm.
Pirim dərsim verib, min aya billəm,
Bir sözünə min söz deyim dəsbədəs,
Sən eylə həvəs.
Ümumiyyətlə götürəndə isə təcnis deyərkən ilk növbədə
onun ilkin variantı olan on bir hecalı dörd misralıq qoşma silsiləsinə aid olanları yada düşür və şeirimizin bu növü poeziya
tariximizin zənginliyində xüsusi rol oynayır.
Xalqımızın poeziya dilinin bütün gözəlliyini özündə
cəmləşdirən təcnis bir neçə baxımdan maraq doğurur.
Şeirin bu forması son dərəcə axıcı, oynaq və şirindir.
Məzmun baxımından cinasların və qafiyələrin doğurduğu mənalar sona qədər həvəslə izlənilir, dinləyicilərdə xüsusi həvəs
oyadır. Kamil ustad tərəfindən deyilmiş hər hansı bir təcnis
ayrılıqda yığcam bir sənət əsərini xatırladır.
“Təcnislər əksəriyyətlə 4 və 5 dördlükdən ibarət olur.
Cığatay şairləri bu ruhda dedikləri dördlüklərə “Toyuq” demişlər ki, hissiyyatdan gələn, hissə toxunan mənasındadır...”
(5, 247).
Əsasən sinonim sözlərdən yaranmış cinas qafiyələrin
xidmət etdiyi mətləb, şeir sona çatanda dinləyiciyə anlaşılanda,
xüsusi heyranlıq yaradır. Bir şərtlə ki, o kamil deyimli olsun.
Bununla belə təcnisin yüksək səviyyədə deyim tərzi həm də
onun mənsub olduğu xalqın dilindən çox asılıdır. Bu mənada
əsrlərdən bəri dilimizdə yeni-yeni cinaslar yaradan bu gözəl
şeir forması Azərbaycan xalqının öz zənginliyinə və poetik
imkanlarına ən bariz sübutlardan biridir. Təsadüfi deyil ki, bir
şeir forması kimi, o yalnız bizim dilimizə məxsusdur və ikinci
bir dildə belə bir formanın işlənməsinə çalışan sənətçilər buna
müvəffəq ola bilməmişlər.
Dediyimizin isbatı üçün onu da qeyd edək ki, hər xalqın
dilində olan müxtəlif sənət nümunələri başqa xalqın dilinə
tərcümə edilir və orijinala yaxınlıq imkanları qorunub saxlanı64

lır. Amma təcnis yeganə şeir növüdür ki, yalnız Azərbaycan
dilindən qeyri onu nə Avropa, nə də Şərq dillərinə tərcümə
etmək mümkün olur. Belə ki başqa dildə onun cinasları və rədif
qafiyələri alınmır.
Təcnis haqqında danışarkən bir məsələni də qeyd etmək
lazımdır. Məlum məsələdir ki, başqalarında olduğu kimi, bizdə
də ədəbiyyatımızın və incəsənətimizin ilkin rüşeymi folklorun
qədim ənənələri üstündə pərvəriş tapmışdır. Bu baxımdan təcnis də şifahi xalq ədəbiyyatımızın ən zəngin qolu olan aşıq
yaradıcılığının bir incisi olmuşdur.
Amma zaman keçdikcə, şifahi ədəbiyyatımızın şaxələrindən rişələnib inkişaf edən təcnis həm də yazılı ədəbiyyatımızda doğmalaşmışdır. Ədəbiyyat tariximizin müxtəlif dövrlərinə nəzər salanda biz onun şahidi oluruq.
Əvvəla, heca vəznində yazılmış bütün şeirləri yalnız aşıq
ədəbiyyatına aid etmək yanlışlıq olardı. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, heca vəzni istər şifahi, istər də yazılı ədəbiyyatımızda
milli nöqteyi-nəzərdən bizim üçün həmişə doğma olmuşdur. O
ki, qaldı təcnisə, bu şeir formasının kamil nümunələrini biz
Molla Pənah Vaqifdən üzü bəri neçə-neçə şairlərimizin yaradıcılığında görmüş, sevə-sevə dinləmişik.
Bivəfaynan ülfətini, gözəl, kəs,
Gözəl kəlbəm, gözəl doğra, gözəl kəs.
Gözəl adam, gözəl insan, gözəl kəs,
Bir gözəl kimsənin gözəl alı sən.
Təcnis formasının özünəməxsus tələbləri vardır ki, onun
dəryasına baş vuran sənətkar sərraf olmasa cinas zərrələrini
yerində seçməkdə çətinlik çəkər. Necə ki, belə hallarda alınma
sözlər cinaslarımıza, hətta rədif qafiyələrə də yol tapmışdır. Əslində isə təcnisin əsas qayəsinə qulluq edən bu qafiyələr yalnız
Azərbaycan dilinin milli mənsubiyyətinə aid olmalıdır.
Yel dəyir, tellərin, yar a gəzdirir,
Saqi istəkanı yara gəzdirir.
Yar həsrəti canda yara gəzdirir,
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Yar gəlsə, yaralar sağalı tez-tez.
Aşıq gərək sirrin desin halala,
Yanağından həya eylər ha lala.
Səxa əhli satdığını halala,
Saratdan keçəndə sağalı tez-tez.
Əzəli qədimli dünyamızın, müxtəlif dövrlərində təcnisin
çətin meydanında özünü sınayan sənətkarlarımız çox olmuşdur.
Onların yaddaşlardan silinəni də var, əbədi yaşarılıq qazananı
da.
Vaxtaşırı söhbətlərimizdə onları xatırlamaq, yaradıcılığını araşdırıb təhlil etmək bizim gələcək nəsillərimizə olan
borclarımızdan biridir.
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II
GÖYÇƏDƏN GƏLƏN SƏSLƏR
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AŞIQ ALI
Hər dəfə ulu Göyçənin adı gələndə telli sazın sehirli səsi
könlümüzü, qırçın pərdələrin düzümü gözlərimizi oxşayır. İndi
zirvəsi dumanlara qərq olan Azərbaycanımızın o bir parça qəribsəmiş diyarının yetirdiyi neçə-neçə saz-söz ustadının adı dillərdə ölməzlik dastanına dönüb, tariximizin saralmaz səhifələrini qızıl hərflərlə bəzəyib. Nə yaxşı ki onların sözü-söhbəti,
aləmə səs salan şöhrəti var. Nə yaxşı ki Göyçəmizin sənət korifeyləri bu mahalın adına neçə-neçə dastan bağlayıb. Onun hər
misrasında gələcək nəsillərimizə bir Vətən, bir torpaq təəssübkeşliyinin nəsihət meyarını qoyub gediblər.
Bax o ölməzlik cərgəsində bir ad da var. Aşıq Alı!
Az qala vaxtımızdan 200 il əvvəl Göyçə mahalının Qızılvəng kəndində, sadə, torpaq adamı olan, əli qabarlı Mirzə kişinin ailəsində dünyaya gəlib. Dilində anası Fatmanın həzin bayatıları şirinləşdikcə, gümültüləri ulu Göyçənin sıra dağlarında
əks-səda verdikcə elə bil Göyçə gölünün dağları onun sinəsinə
axırmış. Şeir imiş, sənətiymiş başdan-başa Alının yan-yörəsi.
“Ləlvər”dən axan mehin ilıq nəfəsi “Çalmalı”nın sərin
zümzüməsinə qarışdıqca onun da avazı qatarlaşar, səsi günügündən pərdələrin nizamına qoşulardı.
Ana yurdunun hər çeşməsindən, hər çiçəyindən, hər sərin
mehindən ilham alardı Alı. Amma ustad eyliyinə, ustad örnəyinə ayrıca ehtiyacı vardı onun.
Şöhrəti aləmi bürüyən Ağ Aşıq mahalın Kərikbaş kəndində almışdı Qızılvəngli Alının sorağını. Danışanda ağzından
dürr tökülən, baxışları qartalın qanadını göylərdə donduran, hər
kəlməsi, hər sözü arif məclisində söylənən bu yeniyetməyə
hələ onun sorağıynan meyl salmışdı Ağ Aşıq. O, hər yetəni
şəyird götürməzdi özünə. Amma bu ustadın qəlbində Alıya
sonsuz bir maraq vardı. Və nəhayət bir-biriynən tapışmışdı ustadla şəyird. Bu qaydaynan durmuşdu Alı öz sənət idealının
qulluğunda. Bu həvəsnən iqdam eləmişdi aşıqlığı. O zamannan
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dərk eləmişdi ki, ustad pirinə qulluq etməyən, özünü bulunmaz
dərinliyə salar.
Çoxu aşıqlığı iqdam eylədi,
Əlində çaldığı saz ola bilməz.
İstəyir ki, mətahını xırd edə,
Hərifi dəhanda düz ola bilməz.
Qulluq eləməyən ustad pirinə,
Nədən bilməz, özün salar dərinə?
Ala qarğa düşsə su kəmərinə,
Silkinər, çalxanar, qaz ola bilməz.
Göyçə mahalımdı, Alıdı adım,
Ümidim, pənahım, mənim imdadım.
Atəşliyəm, səni yandırar odum,
Eşq əhlində atəş az ola bilməz.
Bax, belə almışdı Alı ustadından dərsini. Neçə ürfan əhli
məclisində sınaqdan çıxarkən, Ağ Aşığın kölgəsinə sığınmışdı.
Neçə arif məclisində imtahana çəkilərkən ustadına söykənmişdi. Aradan aylar, illər keçmiş, Aşıq Alı şöhrəti dastana,
kitablarda örnəyə, notlarda nəğmələrə dönmüş və bu gün də
sorağı Göyçə ünvanlı sənət dünyamızın qiymətli yadigarları
sırasında könülləri oxşamaqdadır. Onlar şeirsevərlər tərəfindən
acgözlüklə oxunur, sevilir, həvəslə dinlənilir.
Hələ vaxtilə Aşıq Alı yaradıcılığına müraciət edən respublikanın xalq artisti, milli musiqimizin cəfakeşlərindən biri
Səid Rüstəmov olmuşdur.
Neçə illərion söhbətidir.
Bir dəfə Səid müəllim müğənni, respublikamızın əməkdar artisti, rəhmətlik Yaşar Səfərovu yanına çağırıb ona bir
qoşma vermiş və belə demişdir:
– Yaşar, yəqin ki, sən Aşıq Alını yaxşı tanıyırsan. Bax,
bu sözlər də onundur. İstəyirəm ki, ona musiqi bəstələyəm.
Özü də sən oxuyasan.
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– Nə deyirəm, Səid müəllim, çox böyük məmnuniyyətlə,
mən Aşıq Alını çox sevirəm. Onun bu qoşmasından mənim çox
xoşum gəlir...
Bax, beləliklə də, Aşıq Alının sözlərinə ilk musiqi bəstələnmişdir. İllərdən bəridir ki, efirimizdə gözəl bir musiqi nömrəsi kimi dinləyicilərimizin gözünü, könlünü oxşamaqdadır.
Aşıq Alının sözlərinə oxunan mahnılardan söhbət gedəndə, daha çox onun “Nə qaldı” qoşması üstündə dayanmağa
ehtiyac duyuruq. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, bu
qoşma nəinki təkcə Aşıq Alı yaradıcılığının, eyni zamanda bütün Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən kamil deyimlərindən biridir. “Tələsirik görən yaza nə qaldı”, “İpək tora
halqa salma dəmirdən” kimi elin tarixi zərbi məsəlinə dönən
misralar həm də həyat fəlsəfəsidir. Ölməz sənətkar üçcə bəndlik bir qoşmada az qala bir kitablıq mətləbə nail olub.
Beləliklə, qoşmanın məzmun və mündərəcəsinə uyğun da
onun musiqisi uğurlu alınıb. Bunun da əsas səbəblərindən biri
onun xalq arasında ayrı-ayrı sənətkarlar tərəfindən işlənə-işlənə, cilalana-cılalana indiki halına gəlib çıxmasıdır. Mahnı bu
günkü oxunuşa qədər maraqlı, həm də öyrənilməyə ehtiyacı
olan bir yol keçib.
Hələ Şirvanın mərhum nəğməkarı, şaqraq səsli Aşıq
Hacalı Hacıyev onu vaxtilə indiki havacata uyğun oxumuşdur.
Sonralar mahnının ritmi bir çox musiqiçilərimizi maraqlandırmış, ifasına meyl çoxalmışdır.
İlk ötümünü telli sazın pərdələrindən başlayan bu hava
ayrı-ayrı çalğı alətlərinin solo ifasında “Nə qaldı” adı ilə
səslənməyə başlayıb. Qarmonda Aftandil İsrafilovun, klarnetdə
Vəli Qədimovun, kamançada Munis Şərifovun, skripkada Natiq Nuriyevin, gitarada Rəmişin ifalarında və sairə...
“Nə qaldı”nın havasına geniş dinləyici kütləsinin böyük
marağını görən musiqiçilərimiz, daha sonralar onun Hacalı
Hacıyevin ilkin ideyasından bir qədər təkmilləşmiş formasını
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ansambla daxil etmişdir. Beləliklə, ilk dəfə xalq artisti Zeynəb
Xanlarovanın ifasında böyük şöhrət qazanmışdır.
Maraqlıdır ki, ilkin rişəsini telli sazın kökündən alan bu
mahnıda bir neçə aşıq havalarının rüşeymləri var. Qəribədir ki,
ansambl öz çalğısını “Divani” havası üstündə başlayır. Əslində isə “divani” səkkiz hecalı şeir formasına aiddir. Və onda on
bir hecalı qoşmalar oxuna bilməz. Lakin havanın ritmi oxu
tərzinə yaxınlaşdıqca onda yeni havaların, “Qədim Şərili”nin,
“El havası”nın və “Göyçə gözəlləməsi”nin də əlamətləri nəzərə
çarpır. Bununla da qədim, samballı havalarımızın qaynağından
alınmış musiqi uğurlu alınır.
Bütün bunlardan sonra bizi təəssüfləndirən bir məsələni
də qeyd etməyə ehtiyac duyuruq. “Nə qaldı” mahnısının oxunuşunda qeyrətli söz sərrafı Aşıq Alının sözlərində təhriflərə
yol verilib. Dərin tədqiqi axtarışlar göstərir ki, “Hər yana baxıram hava məxşuşdur” deyən aşıq bu qoşmanın yaşa dol-duğu,
gözlərinin zəifləməyə doğru getdiyi vaxtlarda qoşub. Ona görə
də Alı məhz şeiri öz həyatının gileyi kimi özünə xitabən
Kəşd elədim, bu dünyanı dolandım,
Əllini keçirdim, yüzə nə qaldı.
Misralarıynan başlayır. Mahnıda isə “Yığdım bu dünyanın malın, dövlətin, əllini keçirdim, yüzə nə qaldı” kimi mücərrədliyə və təhriflərə yol verilmişdir. Aşıq Alı kimi gözükönlü tox bir adam heç vaxt deməzdi ki: - Yığdım bu dünyanın
malın-dövlətin.
Kəşd elədim, bu dünyanı dolandım,
Əllini keçirdim, yüzə nə qaldı.
Ayaq getdi, əl gətirdi, diş yedi,
Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı.
Ölüm haqdı çıxmaq olmaz əmirdən,
İpək tora halqa salma dəmirdən.
Aydı, gündü, gəlib keçir ömürdən,
Tələsirik görən yaza nə qaldı.
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Hər yana baxıram hava məxsusdu,
Gəzdiyim oylaqlar yadıma düşdü.
Bir gün eşidərsiz, Alı da köçdü,
Sındı telli sazı, təzanə qaldı.
Aşıq Alı yaradıcılığında “Bənzərsiz” rədifli qoşma da,
dillər əzbəri olan şeirlərdəndir. Zaman-zaman ayrı-ayrı aşıqlarımızın ifasında səslənən bu təbiət mənzərəsi, sonralar bəstəkar mahnısı kimi vaxtilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar artisti, müğənni Yaşar Səfərovun repertuarına daxil
edilmişdir.
Süsənli, sünbüllü, tər bənövşəli,
Yaylaq, bizim yaylaqlara bənzərsən.
İçən olmaz abi-kövsər suyunu,
Bulaq, bizim bulaqlara bənzərsən.
Cənnət olur bizim yerin bu çağı,
Ağ lavaşı, kərə yağı, qaymağı,
Qızlar dəstələnib gəzər oylağı,
Oylaq, bizim oylaqlara bənzərsən.
Alının gəzdiyi üz gözəl dərə,
Şaqıraq, çiçəkli xoş gözəl dərə.
Şahdağdan görünür Baş gözəl dərə,
Bu dağ, bizim o dağlara bənzərsən.
Bəstəkar Hacı Xanməmmədov da vaxtaşırı Aşıq Alı
yaradıcılığına müraciət edib, onun sözlərinə mahnılar bəstələyib. Bu sıradan aşığın “Gəzərəm səni” kimi neçə-neçə qoşmasının musiqisi eşidimlidi, yadda qalandı.
Aşıq Alının əldə olan bayatıları onun bu sıradan da
xüsusi sənətkarlıq məharətinə malik olduğunu isbat eləyir.
Onun qoşduğu bayatılarda yerinə düşməyən bircə misraya belə rast gəlinmir. Aşıq bu janrın tarixi formasını qoruyub
saxlamaqla, eyni zamanda ona yeni bir məna gözəlliyi gətirmişdir. Bu bayatılardakı adi qafiyələr və cinaslar dilimizin ən
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zəngin çalarlarıynan bəzənmiş, ürəyəyatımlı, deyim tərziynən
nümunələrə dönmüşdür. Müxtəlif mövzularda qoşulan Aşıq Alı
bayatılarının əlimizdə olan bəndlərini nəzərdən keçirdikcə, belə
qənaətə gəlirik ki, bu sənətkar vaxtaşırı bayatı janrına müraciət
etmiş, öz yaradıcılığında ona xüsusi meyl göstərmişdir.
Mən aşiqəm yarasa,
Fəhmən uçar yarasa,
El unutmaz bir kəsi,
El dərdinə yarasa.
Aşıq, yarın zülfü nə,
Şanə vurdu zülfünə,
Töküldü camalına,
Bais oldu zülfünə.
Mən aşiq, o budadı,
Görünməz o budadı,
Bağçanı mən salmışam,
Meyvəsini bu dadı.
Mən aşığam, yaranan,
Qismət oldu yaranan,
Yarəb, varmı mənim tək,
Dərdli-qəmli yaranan?
Göründüyü kimi Aşıq Alının bayatılarındakı cinas qafiyələrində onun təcnislərində olduğu kimi bir özünəməxsusluğu
varmış. Adətən bayatılarda ilk misra sonra gələcək iki misranın
mənasının xatirinə deyilir. Aşıq Alı bayatıları isə bu baxımdan
seçilir.
Onun bəndlərindəki hər bir misranın bütöv bir mətləbdə
öz yeri, öz məna tərzi var. Qüdrətli sənətkar bircə misrasını da
qafiyə xatirinə söyləməmişdir.
Aşıq Alı bayatılarından söz açanda maraqlı bir cəhətə
toxunmaq yerinə düşərdi.
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Sənət bilicilərimizə yaxşı məlumdur ki, aşıq yaradıcılığının ən mürəkkəb şaxələrindən biri bağlamadı. Şifahi ədəbiyyatımızın fəlsəfəsi sayılan bu forma sənətkardan dərin bilik,
xüsusi məharət, operativ bədahətlik və sənət çevikliyi tələb
edir. Odur ki, hər yaradıcı aşıq bağlama deyə bilməmişdir.
Aşıq Alı bayatılarında fəsillərin təsvirində də özünəməxsusluq var:
Mən aşıq iki saya,
Küt dedim iki saya,
Şah 4 zənən bəzəyib,
İki ağ, iki saya (8).
Qocalıq əl verəndən insan əsaya möhtac olub. Dördcə
misralıq bir bənd bayatı aşığın deyim tərziynən onu belə ifadə
edir.
Mən aşığam üç ata,
Üç oğludur, üç ata,
Aşıq, bir sərrab gördü,
Süvar olub üç ata.
Dünyanın sönməz şamı, əbədi nuru olan günəş də, bir
bənd bayatının qıfılbəndini beləcə bəzəmişdi Aşıq Alı diliynən.
Mən aşiqəm, azalmaz,
Xotkar payın az almaz,
Aşıq bir şam görübdür,
Yanar yağı, azalmaz. (8).
Ana torpağın qıfıl bənddə açmasını gözləyən fəlsəfi təzahürü ilk dəfə Aşıq Alı bayatısında qatarlaşıb.
Aşiqəm yaradandı,
De dursun, yaradandı,
Anamı ölü gördüm,
Neməti yaradandı (8).
Şifahi deyimlərimizi, o cümlədən bayatılarımızı təbliğ
edən kitablarımızdan birində belə bir fikir var. “Başqa şeir şəkillərinə nisbətən bayatılardan bağlama və ya qıfılbənd düzəlt74

mək müəyyən çətinliyə səbəb olmuşdur. Görünür bu çətinlik
bayatıların şəkilli xüsusiyyətilə əlaqədardır...”
Amma Aşıq Alı bayatıları bu fikri az qala təkzib edir,
özünün sənətkarlıq qüdrətiynən ona qələm çəkir.
Heç şübhəsiz, qeyd etməyə ehtiyac var ki, Aşıq Alının
qıfılbənd bayatıları bu sarıdan müstəsna deyildir. Biz belə nümunələrə Ağ Aşığın yaradıcılığında ara-sıra rast gəlirik.
Deməli, bayatı imkanlarını aşkarlamaq üçün hələ bizim
çox araşdırmalara ehtiyacımız-borcumuz var. Bu ulu bir xalqın
sənət ehtiyaclarından biridir və o bizim borcumuzdur.
Hələ də dərindən öyrənilməyə ehtiyacı olan Aşıq Alı
yaradıcılığı zəngindir, çoxşaxəlidir. Bundan belə də vaxtaşırı
bu gözəl aşıq-şairin ədəbi irsinin öyrənilməsinə ehtiyac var.
Hələlik isə bu böyük ustaddan söhbət salanda istər-istəməz
ürəyimizdən bir nisgil keçdi. Görəsən, doğulub boya-başa çatdığı 110 ildən artıq qoynunda ömür sürdüyü doğma Göyçənin
bu gününü görsəydi neylərdi, nə yazardı, nə deyərdi Aşıq Alı?!
Sizi bilmirəm, amma mənim üçün bu suala cavab vermək
çox çətindir, əziz oxucular...
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XƏYANƏT
Doğurdan da ayrı-ayrı vaxtlarda bəstəkarlarımızın aşıqlarımızın yaradıcılığına müraciət etmələri müsbət hal hesab
sayılmalıdır. O cümlədən də Aşıq Alı kimi azman sənətkarın.
İndi isə istərdim ki, bir neçə il əvvəl Aşıq Alıya bağlayıb
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının oxuculara təqdim etdiyi
“Təcnislər” adlı 415 səhifəlik kitabı sizlərin də yadına salım.
Kitabın araya-ərsəyə gətirəni vaxtilə Kəlbəcər sığorta
idarəsində baş mühasib işləmiş, mərhum Əli Əbülhəsən oğlu
Əmirovdur.
İlk baxışda əla tərtibat bxımından diqqəti çəkən kitabla
yaxından tanışlıq göstərir ki, bu kitab nəinki Aşıq Alıya şöhrət
gətirmək niyyətinə xidmət edir, mən deyərdim ki, kitaba daxil
edilmiş qondarma təcnisləri oxuduqca insanda ümumiyyətlə
şeirə, poeziyaya qarşı biganəlik, dönüklük yaranır. Bu hələ bir
yana, kitabı üzə çıxaranlar Aşıq Alının doğulduğu məkanı belə
dəyişdirməkdən çəkinmir. Hətta onun milli mənsubiyyətini
kölgə altına alır, onu kürd kimi qələmə verirlər. Böyük sənətkarın tərcümeyi-halı təhrif olunur, Göyçə ilə heç bir əlaqəsi
olmadığı iddia edilir.
Alıya aid edilən bu qurmalar elə bir xəyanətdir ki, həmin
nəzm parçalarını yazıb oxucularımızın zövqünü korlamaq,
ovqatını dəyişmək istəməzdim. Ancaq elə düzəltmələr var ki,
dilimizə uyuşmasa da, gərək onlardan bir nümunə təqdim edək.
Məsələn, görün Alının göyçəli olmadığını Aşıq Alının dili ilə
necə izhar edir bu “ixtiraçılar”...
...Göyçəliyəm,
Əllərdə göy çəliyəm,
Alı Millidən gəlib
O deməz Göyçəliyəm.
Saxtakarlığı görürsünüzmü?!
Bizim aşıqlarımız çox gözəl bilirlər ki, Aşıq Alı da, Aşıq
Ələsgər də öz qoşmalarında doğulduqları və yaşadıqları məkanı dönə-dönə göstəriblər. Alının özünün bir neçə şeirində
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bunun Göyçə mahalının Qızılvəng kəndindən olduğu vurğulanır. Onun belə bir divanisi var. O deyir:
Mahalım Göyçə mahalı
İsmimdi Aşıq Alı.
Kənd-kəsəyim Qızılvəngdi,
Siz bilin, olun halı
Ariflərdən uzaq düşməm
Gəzsəm neçə mahalı
Qananlar zikr eyləsin
Ağıl-kamal üstədi.
Aşıq Ələsgərdə də belə məqamlar çoxdur. Bir şeirində
olduğu kimi.
Adım Ələsgərdi, Göyçə mahalım,
Dolanım başına, qadanı alım.
Alının adına saxta şeir düzəldənlər elə bil ki, yuxarıda
göstərdiyimiz həqiqətə kölgə salmaq üçün belə saxtakarlığa əl
atıblar.
Ümumiyyətlə, bu kitaba daxiul edilmiş 400 təcnisin hər
biri haqqında söz deməyə ehtiyac duymuram.
O yetər ki, imkanım daxilində bizi narahat edən saxtakarlıqla bağlı az da olsa məlumat vermişəm. Ancaq bir məqama toxunmaq istərdim ki, o da bu “düzəltmə” təcnislərin saza
uyuşmamasıdır. Qəribə burasındadır ki, bu tcnislər əcnəbi sözlərlə elə yüklənib ki, bilmirsən onu yazan hansı millətin nümayəndəsidir. Cinasların tez-tez parçalanması, şeirin ölçüsünün
gözlənilməməsi bir daha onu göstərir ki, bu cəfəngiyyatları quraşdıranlar söz dünyasından uzaq adamlardır.
Və istərdim bundan belə də bəzi sənət saxtakarları
anlayalar ki, Aşıq Alının sənət dünyası sahibsiz deyil...
Onun keşiyini çəkənlər olub, var və bundan belə də
olacaqdır...
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AŞIQ ƏLƏSGƏRİN SÖZLƏRİNƏ YAZILAN
MUSİQİLƏR HAQQINDA ŞƏXSİ
MÜLAHİZƏLƏRİMDƏN
Hörmətli oxucular, bəstəkarlarımızdan Hacı Xanməmmədov, Qənbər Hüseynli və həvəskar bəstəkar Qulu Əsgərov
müxtəlif vaxtlarda Dədə Ələsgərin yaradıcılığına üz tutub,
onun sözlərinə bir neçə mahnı bəstələyiblər.
Hacı Xanməmmədov əsasən aşığın gözəlləmələrindən
seçmələrlə mahnı yazıb. Müxtəlif “Gözəlləmə” havalarının üstündə köklənən bu nəğmələrə diqqətlə qulaq asanda məlum
olur ki, Hacı Xanməmmədovun aşıq yaradıcılığına vaxtaşırı
müraciət etməsi onun klassik saz havalarımıza bələd olmasıynan bağlıdı. Elə ona görə də, bəzi xırda qüsurlar nəzərə alınmazsa, bu mahnıların taleyi uğurludur, uzun ömürlü və eşidimlidir.
Aşığın sözlərinə Qənbər Hüseynlinin yazdığı mahnılar
arasında “Çərşənbə günündə, çeşmə başında” misrası ilə başlayan qoşmanın musiqisi də, şeirin məzmun və mündərəzəsinə
layiqdir. Çox zəngin yaradıcılığa malik olmuş Dədə Ələsgərin
nadir söz inciləri çoxdur. Elə onlardan biri də məhz “Çərşənbə
günündə, çeşmə başında” qoşmasıdır.
“Atdı müjgan oxu dəydi sinəmnən”, “Başını buladı, gözündən güldü” kimi xalqın dilində dərin məzmunlu təşbehlərə
dönən misralar qoşmaya xüsusi gözəllik gətirib. Maraqlıdır ki,
bu şeir həm də bitkin bir əsər kimi gözlənilməz sonluqla tamamlanan novelladı. Əvvəlki bəndlərdə “İşarət eylədim, eşitdi,
bildi”, “Güləndə qadası canıma düşdü” nikbin əhval-ruhiyyəli
deyimlər tapşırmada “Dedi nişanlıyam, özgə malıyam”, “Sındı
qol-qanadım, yanıma düşdü” sonluğuynan tamamlanır.
Bəstəkar qoşmanın ruhunu yaxşı tutub. O, nəqarət üçün
orta bəndi seçib və müəllifin təəssüf hislərini şeirdə olduğu
kimi musiqinin oxunuşunda da saxlayıb. Mahnının bəndlərindəki misraların xorla müşayiət olunması da ona xüsusi uğur
qazandırıb.
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Çərşənbə günündə, çeşmə başında,
Gözüm bir alagöz xanıma düşdü,
Atdı müjgan oxun, keçdi sinəmdən,
Nazı-qəmzələri qanıma düşdü.
İşarət eylədim, dərdimi bildi,
Gördüm həm gözəldi, həm əhli dildi,
Başını buladı, gözündən güldü,
Güləndə qadası canıma düşdü.
Ələsgərəm, hər elmdən halıyam,
Dedim: - Sən dərdlisən, mən yaralıyam.
Dedi: - Nişanlıyam, özgə malıyam,
Sındı qol-qanadım, yanıma düşdü.
Hacı Xanməmmədovun Aşıq Ələgərin ayrı-ayrı gözəllərə
həsr etdiyi şeirlərə yazdığı bəzi musiqilər də yerinə düşüb:
“Güllü”, “Sona keçdi”, “Güləndam”, “Telli”, “Niyə döndü”
belə mahnılardan sayıla bilər.
Bəzən bəstəkar mahnılarının ifasında müğənnilər bəndlərin sonluğunda əlavə haşiyələr çıxır, mahnıya “bəzək” üçün
özlərindən söz artırırlar. Biz buna “Telli” və “Güləndm”
mahnılarında da rast gəlirik.
“Telli, Telli, Telli, ay məzəli Telli”, “Güləndam”da isə
“Güləndam, Güləndam, qara gözlü Güləndam” sözləri sonluğa
əlavə edilib.
Əvvəla, nəzərə alınmalıdır ki, bəstəkar mahnısı aşıq
mahnısından fərqli olaraq o qədər də sərbəst deyil və ona əlavələr edərkən onu eşidəndə istər-istəməz bizdə belə bir sual
yaranır. Görəsən, ustad Ələsgər Tellisinə “Ay məzəli Telli”,
150 ildən çox ömr sürən ala gözlü Güləndama “Qara gözlü Güləndam” sözlərini eşitsəydi, razı qalardımı? Bizcə, yox. Ölməz
sənətkar bu yersiz əlavələri qəbul etməzdi.
Səni gördüm əl götürdüm dünyadan,
Ala gözlü, qələm qaşlı Güləndam.
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Alma yanağına, bal dodağına,
Baxan kimi ağlım çaşdı, Güləndam!
Tovuz kimi şux bəzənib-durubsan,
Ala gözə siyah sürmə vurubsan.
Sağ ol səni, yaxşı dövran qurubsan,
Bu dünyanın sonu puçdu, Güləndam!
Heç demirsən Ələsgərin hardadı,
Səbəb nədi, gülün meyli xardadı.
Mənim gözüm qoynundakı nardadı,
Aşığa lütf etsən, xoşdu, Güləndam!
Mahnı dili çox yüyrəkdir. O, bircə anın içində milyonlarla dinləyiciyə öz sözünü çatdırır. Beləliklə, hər hansı bir
şeirin populyarlığında mühüm rol oynayır. Bu mənada şifahi
xalq ədəbiyyatına aid olan, dildən dilə toplanıb yazıya alınan
şeirlər mahnı üçün seçiləndə ona xüsusi diqqətlə yanaşılmalıdır. Təəssüf ki, hərdən əksinə olur.
Müxtəlif dövrlərdə istər şifahi deyimlərdə, istər də yazılı
mənbələrdə Aşıq Alının sözlərindən Aşıq Ələsgərin adına
çıxılması halları çox olub. Hardasa şifahi ədəbiyyatımızda toplantıların çətinliyini nəzərə alıb eyni dövrdə, eyni mühitdə
yaşayan sənətkarların yaradıcılığında bunu təbii sayan tapılar.
Lakin elə sözlər var ki, onun başqa müəllifin adına çıxılması
bağışlanmaz haldır
Aşıq Alı yaradıcılığında “Olan oldu” gəraylısının ayrıca
yeri var. Bu şeir ölməz sənətkarın ailə həyatında baş verən bir
əhvalatla bağlı deyilib. Onun qısa məzmunu belədi:
Yaz günlərinin birində Alı həyat yoldaşına deyir:
– Sən get dağa, mən də qapı yerini səliqə-səhmana salım,
uzaqbaşı gələn həftə yanındayam.
Amma iş elə gətirir ki, qonaq-qaralı aşıq dediyi vaxtı
dağa çıxa bilmir, kənddə xeyli ləngiməli olur. Qüdrətli söz
sərrafını gözü götürməyən bəzi ara vuranlar bundan istifadə
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edir, müvəqqəti də olsa onların arasında soyuqluq yaradırlar.
Həmin münasibətlə Aşıq Alı bu gəraylını yazır və ailəsindəki
narazılığı aradan qaldırır...
Təsadüfi deyil ki, sonralar böyük aşıq bu məsələni dastanlaşdırır və onu dillər əzbəri edir. Zaman keçdikcə kimlərinsə
diqqətsizliyi ucbatından müxtəlif dövrlərdə bu gəraylı Aşıq
Ələsgərin kitabında onun adına verilib. Qəribədir ki, hər dəfə
kitabların izahatında: “Deyilənlərə görə bu gəraylı “Aşıq
Alınındır” sözləri yazılır...
Lakin bu xəta dalbadal təkrar olunub, deyilmə səbəbi və
tarixi məlum olan bir şeirin mahnıların diliynən də ünvanı səhv
düşüb.
Əlbəttə, bəstəklar hər hansı bir sözə mahnı bəstələyəndə
yazılı mənbələrə əsaslanır. Mərhum sənətkarımız, həvəskar
bəstəkar Qulu Əsgərov da bu gəraylının variantını beləcə kitablardan götürüb.
Yar, yanında günahkaram,
Doğru sözüm yalan oldu,
Yeriş etdi qəm leşkəri,
Könlüm-şəhri talan oldu.
Bax bu qaşa, bax bu gözə,
Yandı bağrım döndü közə,
Keçən sözü çəkmə üzə,
Keçən keçdi, olan oldu.
Aşıq Alı sənə qurban,
Gəl eyləmə bağrımı qan.
Əldən uçdu tülək, tərlan,
Sar da kəklik alan oldu.
Aşıq Ələsgər yaradıcılığının heç bir əlavəyə, qondarmaya
ehtiyacı yoxdur. Bu nöqteyi-nəzərdən bəstəkarlarımız bu səpgili şeirlərə müraciət edəndə həmişə ehtiyatlı olmalıdırlar...
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XƏSTƏ BAYRAMƏLİNİN
YARADICILIĞINDA GÖYÇƏNİN
TƏRƏNNÜMÜ
AMEA Folklor İnstitutunun “Elmi
axtarışlar” jurnalı. IV-2009.
Xəstə Bayraməlinin yaradıcılığı azman bir səhraya bənzər ki, orada varlığın bütün eyniliyinə toxunulur, ona qələm
çəkilir. Məcnun soraqlı gözəllik aşiqindən tutmuş ta təbiət
gözətçisinə qədər bütün amillər onun misralarında öz əksini
tapır, sözünün süzgəcindən keçir.
Şairin bütün boyaları təbiidi, həyatın canlı axarından
gələndi. Aşiqin yanğısı da, dağların əzəməti də, ormanların
sonsuzluğu, durna gözlü çeşmələrin ceyran baxışları, dərələrdən axıb yoluna tələsən çayların nəğməkarlığı da eyni halda
onun misralarıynan poetik dildə sözə gəlir, şirin, oynaq, axıcı
diliynən oxşanır.
Bu mövzuları saymaqla tükənən deyil. Hamısının təsvir
yönümü də bir-birindən kamil, biri o birindən eşidimli, oxunaqlı.
Bütün bunlarla bərabər “Xəstə Bayraməli əsil vətəndaş
şair olub” deyənlər obyektiv fikir söyləyiblər. Şairin təəbirincə
bütöv məhəbbət dünyasının fövqündə dayanan vətəndir. Onun
könül coşqunluğu, ilham axarı əsil zövqü-səfa mənbəyi vətənin
özüdür, onun qəlbindəki hər istəyin başlanğıcıdır.
Xəstə Bayraməli uzun sürməyən ömür yollarında kosmopolit baxışlara nifrinlər yağdırıb, bütöv vətəndaşlıq duyğularını
həyatın hər nemətindən üstün tutub. Ananı vətəndə, vətəni anada görüb. Onunla sevinib, onunla şadlanıb, onunla qəmlənib,
onunla kədərlənib. Vətən çətinə düşəndə “Səni darda görüb
qövr edir yaram” deyib gen günündə “şükür bu gününə, min
şükür, vətən” deyib.
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Ayrılığında – “Bağrım başı şan-şan oldu, dəlindi, Ana
Vətənimdən mən ayrılanda”, vüsalında “Yenə gəldim qucağına, heyran oldum bu sağına” misralarıynan ovunub.
Özü də nə deyibsə ürəkdən deyib, nə yazıbsa canıynan,
qanıynan yazıb. Gəlişi gözəl sözlərdən uzaq olub bu qüdrətli
sənətkar.
Bəs Vətən haradan başlayır? sualının bərabərliyi önündə
isə mandıxmayıb, duruxmayıb, onun cavabını əsil vətəndaş
təxəyyülüynən əsaslandırıb;
Vətən bir parça daşdan, bir qarış torpaqdan, bir içim
sudan başlayır. Vətəni ürəkdən sevmək üçün bunları dərindən
dərk etmək lazımdır.
Könüllər pay umar hərgiz baharın ilkin çağından,
Gözəllər çiynində səhəng düzülər çay qırağından,
Neçə igid xəbər verər məhəbbətin sorağından,
Qara günlər qərar tutmaz, düşər ömrün varağından,
Neçə-neçə arzusu var, diləyi var Nərimanlının.
“Əhsən!”, deyər kimsə gəlsə yad diyardan, yad şəhərdən,
Duyan adam tez anlayar arifləri ilk nəzərdən,
Ülfət tapar, tez barışar küsən olsa uman yerdən,
Haray çıxsa el tökülər, kimsə qalmaz xeyir-şərdən,
Bol nemətli süfrəsi var, çörəyi var Nərimanlının (1, 110).
Şairin öz doğma kəndi, qoynunda dünyaya gəlib boyabaşa çatdığı ocağının sərnəsi Nərimanlı haqqında yazdığı bu
beş bəndlik beşliyin məna mündəricatı da onun köklü ideyasını
bir daha təsdiqləmiş olur. Xəstə Bayraməlinin Ulu Göyçəsinə
olan sonsuz sevgiləri məhz belə başlayır:
Ailəsini sevməyən ocağını da sevməz, ocağına soyuq
olanlar mahalına, elinə-obasına biganə qalar. Deməli, əsil vətəndaş şair üçün böyük vətən sonsuzluğu fərdi bir ocaqdan
başlayan bir ailənin fövqündə böyük bir Vətən hüdudunun
bəşəri mövzusuna dönür.
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“Bayraməlinin gənclik çağları Göyçə mahalının çaxnaşmalı, çata-çatlı, vurhavurlu əyyamına düşürdü. Bu dövr
Ələsgərlərin yurd-yuvasından didərgin düşdüyü, Nəcəflərin
sinəsi sazlı, kürəyi samovarlı öldürüldüyü, tayfa ədavətlərinin
qızışdırıldığı bir dövr idi. Bu dövrü Bayraməli özü sözə yaxşı
düzürdü...”
Vaxdilə Xəstə Bayraməlinin “Namərd qaynar samovarı
kürəyinə bağlayanda, Yanan aşıq öz dərdini telli sazla ağlayanda...” ah-naləsini sonralar professor Qara Namazov Sovet
mətbuatında böyük ürəklə, qorxub-çəkinmədən belə təhlil
etmişdir.
O vaxtlar şair yazırdı:
Söylə, niyə dumanlıdı zirvələrin, mənim Göyçəm,
Bəlkə yenə oyanıbdı dərdi-sərin, mənim Göyçəm.
Çözələmə sən şairin qəm gileyli yaddaşını,
Vaxt olub ki, başımıza çox atıbdı yad daşını,
İlk adını qayalardan sıyırmağa çalışıblar.
Mən oturub tarixləri vərəqlədim bu acığa
Min illərin gerçəyini kim salıbdı dolaşığa?!.. (1, 103).
Elə bil hələ o zamanlar Xəstə Bayraməli Göyçənin başına
daha böyük faciələrin törənəcəyini instinktiv duyğularla azman
sənətkar uzaqgörənliyiynən duymuş, hiss etmişdi.
Filologiya elmləri doktoru, professor Hüseyn İsmayılov
yazırdı: “Xəstə Bayraməlinin yaradıcılığında dövrünün keşməkeşləri böyük bir sənətkarlıqla ümumiləşdirilmiş, xalqın dərin
kədər və etirazlarının canlı ifadəsinə çevrilmişdir...”
Tamamilə yerində deyilib və şairin yanıqlı vətənpərvərlik
duyğularının ruhu düzgün tutulub. Şair hər zaman elininobasının axşam sabahında olmuş, böyükdən kiçiyə hamının
qeydinə qalmışdır. Özünün dəryalar tutmayan dərdini unudub
elin qayğısına qalar, onların hər dərdinə şərik olardı.
Onun doğma mahalını tərənnüm edən şeirlərini oxuduqca
duyğulu könüllərin maraq dairəsi hüdudsuz olur. O, bir tərəfdən Göyçənin füsunkar gözəlliyini bir gileynən təsvir edib
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misralarıynan onun rəsmini çəkir, bir yandan da mənəvi
dünyasının sirlərini açıb anlayışlı könüllərə ərməğan edir.
Ən maraqlısı odur ki, Xəstə Bayraməli Göyçə mahalını
təkcə sözlə tərənnüm etməklə kifayətlənmir, həm də onu vətəndaşlıq təəssübkeşliyiynən qoruyub hifz etməyə çalışırdı. Belə
hallarda onun harada olmasının fərqi yox idi. İstər yaxında olsun, istər də uzaqda, istər vətəndə olsun, istər də qürbətdə. Təki
doğma yurduna, elinə, obasına “qaşın üstə qara var” deyən
olmayaydı.
Elin keçmişindən bədgüman olma,
Nuhu gəmisində görüb Göyçəli.
Min bir dastanı var qərinələrdə,
Yarılmaz dağları yarıb Göyçəli.
Ömrünü bağlayıb bir saf diləyə,
Çapıb köhlənini üzü küləyə,
Döndərib qəlbini halal süfrəyə
Dostlar qarşısında sərib Göyçəli.
Əhdə sadiq olub son imkanıynan,
Namus ləkəsini yuyub qanıynan,
Sədaqət yolunda keçib canından,
Qeyrət qalasını qurub Göyçəli.
“Xəstə Bayraməli doğma yurdumuzu coşğun pafosla,
ürəkdən gələn həqiqi, odlu bir məhəbbətlə tərənnüm edir. Buna
görə də lap elə yaşadığı Göyçə mahalından danışanda da, onun
şeirlərində vətən özünün ucsuz-bucaqsız çölləri, bütün genişlik
və ənginlikləri ilə görünə bilir...” (6).
Doğrudan da onun Göyçə mövzulu şeirlərini oxuyanda
hiss edirsən ki, şairin bütün mövzularında olduğu kimi, bu
səpgili sözləri də qəlbinin ən dərin guşələrindən süzülüb gəlirmiş. Elə bil müəllif kipriklərini lələyə, qanını isə mürəkkəbə
döndərib yazırmış bunları. Çünki o, bunları bir şair kimi şeir
yazmaq üçün, adi bir təsvir, mövzu tapıntısı xatirinə yox, canlı
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“Göyçə epopeyası” yaradıb onu tarixin silinməz və pozulmaz
səhifələrinə çevirməkdən ötrü yaratmışdır.
Tədqiqat aləminə yaxşı məlumdur ki, Xəstə Bayraməlinin keşməkeşli ömür yollarına bir neçə dəfə müxtəlif səbəblər
üzündən qürbətə düşmək qisməti nəsib olmuşdur. Belə hallarda
da onu daha çox sıxan od, ocaq, el, oba və ümumiyyətlə Göyçə
ayrılığı olmuşdur.
Aman Allah, nələr çəkdim, biləydin,
Ana vətənimdən mən ayrılanda.
Bağrım başı şan-şan oldu, dəlindi,
Ana vətənimdən mən ayrılanda.
Dağlar göz önümdən bir-bir ötüşdü,
Əbədi ayrılıq yadıma düşdü,
Elə bil ömrümün sonu yetişdi,
Ana vətənimdən mən ayrılanda (1, 18).
“Mənəvi dünyamızın kamillik zirvəsində Göyçə mahalının öz dəsti-xətti, tarixlər boyu yaşayacaq imzası vardır. Ulu
Dədə Qorquddan üzü bəri dilmancımıza çevrilən daş kitablar,
qəbirüstü sənduqələr, nadir tarixi abidələr, qədim yer-yurd adları şəriksiz bir türk torpağından söz açır. Bu torpaq zamanzaman bir çox xalq qəhrəmanları, müdrik el ağsaqqalları, görkəmli alimlər və təbiblər yetişdirmişdir. Professor Yaşar Qarayevin təbirincə desək, “Hər halda bizim həm təbiət, həm də
poeziya paytaxtımız tarixən bir də Göyçədir”
Göyçəmizin şəninə ünvanlanan bu uca deyim heç də
gəlişi gözəl söz deyildir. Bu söz zamanın sınağından çıxmış
ülvi və müqəddəs bir varlıqdan qidalanır.
Bəli, poeziya paytaxtlarımızdan biri olan Göyçə mahalının adı gələndə hər şeydən əvvəl sazımızın-sözümüzün beşiyi
yada düşür. Bu torpağın yetişdirdiyi el sənətkarları zamanzaman nadir və ölməz sənət inciləri yaratmışlar. Bu baxımdan
yaradıcılığı ilə yaşadığı dövrün sədlərini aşaraq gələcəyə doğru
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karvan yoluna çıxan sənətkarlardan biri də Xəstə Bayraməlidir...” (3).
Deməli, bu qüdrətli sənətkarın doğma Göyçəsindən ayrı
düşəndə çəkdiyi ah-nalə, qədirbilən bir vətəndaş şairin sadəcə
fərdi kövrəkliyi deyil, bəşəri duyğularının tərənnümüdür.
Xəstə Bayraməli doğma Göyçəsini bəzəyib-düzəməklə,
onun gözəlliyini qafiyələrə qoşmaqla qələminə “Bəs” demir,
eyni halda el-obasının, sonsuz səhralarının, dağlarının, düzlərinin təkcə bu gününü qorumaqla kifayətlənməyib öz diyarının
sabahından ötrü də özünəməxsus nigaranlıq keçirirdi.
Qüdrətli sənətkar özünün, sözünün, elinin, mahalının tarixi keçmişini yaxşı bildiyindən, onların axarlı-baxarlı günlərini
də yaxşı görür, narahatlıq hissləri keçirirdi. O, bir tərəfdən
Göyçənin mənəvi dəyərlərini anlamayıb, onun qədrini bilməyib
“sapı özümüzdən olan baltalarla”, bir yandan da üzbəüz dayandığı erməni fitnəkarlığı kimi dəhşətli düşmən əməlləriynən qarşı-qarşıya gəlir, onlarla mübarizə aparırdı.
Erməni xislətinə dərindən bələd olan Xəstə Bayraməlinin
yurd-yuva, el-oba narahatlığı əbəs deyilmiş. Bunun bir çox bariz isbatları var ki, bu günkü günümüzün gerçəklikləri bunu bir
daha isbat etmiş olur.
Tarixlər boyu başı çox bəlalar çəkən ulu Göyçənin ömür
kitabına neçə dəfə “Göyçə yerindən qaçan il”, “Göyçə yerinə
qayıdan il” sözlərinin yazılışı təkrar olunmuşdu. Amma sən
demə biz nəsillərin payına düşən “Göyçə köçkünlüyü” onların
heç birinə bənzəməyəcəkmiş. Və sən demə uzaqgörən şairin
nigaranlığı vaxdilə ona görə yerə-göyə sığmırmış...
“Yersiz gəldi yerli qaç” ideyasıynan dəfələrlə tarixi
saxtalaşdırıb onu “dolaşığa salan” düşmən xəyanətinin birini,
1918-ci il keşməkeşlərini öz gözləriynən görən Xəstə Bayraməli ondan daha betərinin təkrar olunacağını hiss edir, duyur və
irəlicədən görürdü. O səbəbdən də odlu-alovlu misralarıynan
həyəcan təbili çalır, bu günkü və gələcək nəsilləri qarı düş-
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mənin içindəki əqrəb yuvasını görməyə, onun şirin dilinə inanmamağa tövsiyyə edirdi.
Həmin illərdə mahalın el-obasından ötrü qəribsədiyini
görən Xəstə Bayraməli ürəkdən ağrı çəkir, mənəvi əzabının
ağırlığında inildəyirdi.
Hanı obalardan tökülən ellər,
Hanı mərd igidlər, türfə gözəllər,
Kimsədən çəkilməz sən ki əzəllər,
Seçərdin yaxşını, yamanı, dağlar (1, 26).
“...Varlığı qəlbinin tünlüyündə itsə də, özünü itirməyən,
qürurunu sındırmayan dağ vüqarlı, fil dözümlü şair görün nə
yazıb: - “Göz yaşını düşmən görsə şad olar, Ağlasan pünhanda
ağla, ürəyim”. Qərbi Azərbaycanda bir nəfər belə Azərbaycan
türkü qalmamış, hamının qədim ata-baba məskənlərindən pərən-pərən salınmış indiki zamanda, heç kəsə sirr deyil ki, o
“düşmən” deyəndə əhatəsində yaşadığı, hər gün üzləşdiyi xain,
məkrli erməniləri nəzərdə tuturdu. Xainin, xəbisin, ürəyi ilanlıəqrəblinin boynunun ardına baxanda üzünü görən insan sərrafı
Xəstə Bayraməli çoxlarının hələ də tam, hərtərəfli görməyə
nail olmadığı erməni batinini təxminən səksən il bundan qabaq
yaxşı görür və hiss edirdi ki, bu xəmir hələ çox su aparacaq. O,
əsil şair, kimsəyə bənzəməyən qeyri-adi insan olduğuna görə
həyata da, mühitə də, insanlara da ürəyinin gözü ilə baxmağı
bacarıb...”
Xəstə Bayraməlinin yaradıcılığındakı “Göyçə” mövzusunu dərindən sərfi-nəzər edəndə məlum olur ki, şairin bu səpgili
yazılarının özünü də bir neçə sahəyə ayırmaq və onların hər
birindən ayrı-ayrı mətləblər anlamaq mümkündür:
“Göyçənin sabahı sarıdan narahatlıq”, “Göyçə təbiətinin
təsviri”, “Mahalın adət-ənənələri”, “Göyçə gözəllərinin vəsfi”,
“Göyçənin keçmişi və indisi”, “Mahala dost və düşmən münasibətlər...” və sairə və ilaxır...
Əslində bunların hər biri ayrıca mövzuluqdur ki, saymaqla qurtaran deyil...
88

“Onun elinin-obasının çal-çağırı, müxtəlif adət-ənənələrlə görünüşü, toy-büsatı və bunun bütöv bir ümumiləşdirmədə
dayanışı nəzərə çarpır. Gözlərimiz önündə elin-obanın yaylaqlara köçü, dağların füsunkar təbiəti, bu köçdə “Çoban, qaytar
quzunu” oxusu, ocaqların çatılması, arxac yeri, sürünün örüşü,
buz bulaqları, yağışı, çiskini, daha nə bilim nələri gəlir. Bütün
bunlar ustadların oxusunda, uzun gecələrdə məclis aparmasında daha dərin görünür. Bunların hamısı isə vətən dediyimiz
məhəbbətin bir parçasıdı, ona vurğunluğumuzun, daha doğrusu
içimizin yaşayışıdır. Hamımızı bir nöqtədə birləşdirən varlığın
əksidir”
Göyçə ədəbi mühitinə bir məsələ də yaxşı məlumdur ki,
bu mahal sazlı, sözlü aşıqlar, şairlər, sinəsi söz xəzinəli
müdriklər, gəlib-gedənin hər sorğusuna, sualına təşbehlə, zərbiməsəllə, şeir qafiyələrilə cavab verən bədahət imkanları ilə
zəngin hazırcavablarla həmişə fəxr etmiş, öyünmüşdür, Yeri
gəldikcə də onların hər biri ayrılıqda doğma diyarını vəsf etmiş, onun şəninə söz söyləmiş, şeirlər sözlər, söhbətlər, dastanlar həsr etmişlər.
Lakin bütün bunların hamısını bir daha dərindən əqlin
süzgəcindən keçirmək üçün saf-çürük edəndə inkaredilməz bir
həqiqəti etiraf etməyə məcbur oluruq ki, Xəstə Bayraməlinin
azman sərnəli Göyçə tərənnümü ayrıca təqdir olunmağa layiqdir və onun geniş təhlilinə hələ də böyük ehtiyac var.
“Haqqı-ədaləti ürəkdən tərənnüm edən Xəstə Bayraməli
oxucularda xalqa, vətənə sonsuz məhəbbət hissləri aşılayır, öz
elini səmimi qəlbdən sevməyi, lazım gəlsə yolundan keçməyi
onlara tövsiyə edir. Vətənpərvər şair öz yurduna, Göyçə mahalına onlarca şeir həsr etmişdir. Xəstə Bayraməlinin kitabının
“Mənim Göyçəm” adlandırılması da onun Göyçə mahalına
sonsuz məhəbbətinin nəticəsidir. “Yenə gəldim qucağına, heyran oldum bu çağına...” – deyən şairin qəlbini yalnız doğma
diyarının odu, ocağı isindirir, şair rahatlığı da, xoşbəxtliyi də öz
elində, öz mahalında tapır.
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Bu bir inkaredilməz həqiqətdir ki, onun başqa mövzuları
kimi bu səpgili şeirlərinə də biganə qalmaq mümkün deyil.
Yenə gəldim qucağına,
Heyran oldum bu çağına,
Qoy isinim ocağına,
Mənim ömrüm, günüm Göyçəm.
Güneylərin süfrə sərdi
Quzeylərin lalə dərdi,
Sənsiz könül qəribsərdi
Düşdü sənə yönüm, Göyçəm.
Xəyalım keçmişə axdı,
Ötən günlər çox uzaqdı,
Könlümün pərişan vaxdı,
Sən olubsan ünüm, Göyçəm.
Şairin dərc olunan kitablarını vərəqlədikcə, Göyçənin tərənnümünə bağlı olan qoşmalar, gəraylılar, təcnislər, beşliklər,
qəzəllər, epik-lirik poema səviyyəli hekayətlər insan kamalını
heyrətlər içində dondurur. Göyçənin canlı tarixini, dünənini, bu
gününü və sabahını bir daha bu günümüzə qaytarır, sabahından
sarı narahatlığımızı artırır...
Şairin 1987-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatında dərc olunan və
ədəbi aləmə böyük səs-soraq salıb hələ də oğrun yollarla çıxıb
tütyə kimi əldən-ələ gəzən, pərəstişgarlığını artıran şeirlər
kitabının əl yazısı ilə tanış olan redaksiya heyəti yekdilliklə bu
dərginin adının “Mənim Göyçəm” qoyulması rəyinə gəldilər.
Onda dövri-mətbuatda verilən çoxsaylı yazılarda deyilirdi: “Mənim Göyçəm”. Kitabın adı böyük həssaslıqla seçilib.
Adama elə gəlir ki, şair özü sağ olsaydı belə, o da bu adı bəyənərdi. Doğma el-obasına qırılmaz tellərlə bağlı olan, Göyçə
ədəbi mühitinin “Abı-havasını udmuş” bu istedadlı şair başqa
cür də edə bilməzdi...” (8).
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Doğma Göyçəsini canı-dildən sevib onu hər misrasında
tərənnüm edən Xəstə Bayraməli qismətinə düşən qəriblik ellərinin harasında olsaydı öz mahalının sevgisi ilə yaşayar, qəlbi
onun həsrətiynən döyünərdi.
Aşıqlar sözü-söhbəti
Şair gövhər kanı, Göyçə!
Harda olsam Vətənimsən,
Ömrümün həyanı Göyçə!
Dərələrin dərin-dərin,
Səfası var bu yerlərin,
Gövhər kimi suyun sərin,
Dərdlərin dərmanı Göyçə!
Sərvətindi sədəfli saz,
Hüsnündən ruhumuz doymaz,
Nadan ürək səni duymaz,
Ariflər meydanı Göyçə!
Ulu Göyçənin novator şairinin “Mənim Göyçəm” kitabı
işıq üzü görəndə ona həsr olunan saysız-hesabsız təhlillər
arasındakı bir başqa məqalədən oxuyuruq: “Kitabın əsas məziyyətlərindən biri də odur ki, onu oxuduqdan sonra şairin yaşadığı illər, doğulduğu, böyüyüb boyabaşa çatdığı, nəhayət, ömrünün 54-cü baharında, yaradıcılığının qaynar çağında, qoynunda əbədiyyətə qovuşduğu Göyçə
mahalı, onun adlı-sanlı adamları, tarixi, tarixlər şahidi dağları,
bulaqları, kəndləri, burada yaşayanların adətləri, məhəbbət və
nifrətləri ilə tanış ola bilərlər. Bayraməli onları özünəməxsus
bir ustalıqla tərənnüm edir, söz fırçasının qüdrətinə sarılaraq
Göyçə mahalının portretlər qalereyasını yaradırdı...” (5).
Bax, belə yazdı, yaratdı “Göyçə epopeyasını” doğma mahalının sevimli oğlu, qüdrətli söz ustadı Xəstə Bayraməli.
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ELDAR İSMAYILIN YURD HƏSRƏTİ
Nə müddətdi torpaq nisgili, yurd-yuva həsrəti qaçqınlı,
didərginli ellərimizin axşam-səhər giley-güzarına, gündəlik
qayğılarına dönüb.
Tanrının biz nəsillərin taleyinə yazdığı bu Vətən yaraları
artıq sənət dünyamızda zərrə-zərrə cəmləşib notlara, kitablara
qanlı hərflərnən yazılır, bu günün sabaha çağırışı harayına
dönür.
Bax belə yaranır keşməkeşli zəmanəmizin tarixi, belə dönür cild-cild əsərlərə, alovlu səhnələrə, bəzən kövrək, bəzən də
qəzəbli nəğmələrə.
Xocalının qan yaddaşı, Cıdır düzünün düşmən tapdağında əzilən xarı bülbülü, Sarı yerin həsrətindən saralan sapsarı
yarpaqları, can məlhəmi İsti suyun can yanğılı göz yaşları...
Və ulu Göyçənin “Dəli dağa” sarı boylanıb “Güvəndiyim dağlar, sənə də qar yağarmış” – deyə çəkdiyi ah-nalələr.
Hər birinin öz dərdi, öz aləmi.
Sənin dumanından, çənindən ötrü,
Mələrəm, mələrəm, mələrəm, dağlar!
Gözünün yaşını məhəbbətimlə
Silərəm, silərəm, silərəm, dağlar!
Uçub qonammasam “Şahın” qaşına,
Xeyməmi çəkməsəm bulaq başına,
Qanımı bu yurdun qara daşına,
Çilərəm, çilərəm, çilərəm, dağlar!
Susmaq gərəkdirsə susa bilməsəm,
Dərdinə bir qulaq asa bilməsəm,
Mən səni bağrıma basa bilməsəm,
Ölərəm, ölərəm, ölərəm, dağlar!
Eldar cilovlanıb belində qılınc,
Od çıxar dinəndə dilində qılınc,
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Tanrım “bəli” desə əlimdə qılınc,
Gələrəm, gələrəm, gələrəm, dağlar!
Bəli, o qanlı-qadalı günlərimizin faciəsindən əl dəyəndə
əli, dil deyəndə dili yandıran kitablar yarandı. Doğma ocağından son dəfə ayrılanda geri qənşərlənib “Allah amanında” deyən şairlərimizin kitabı.
“Allah amanatı”. Belə ad qoyub Eldar müəllim Bakıda
məskunlaşanda dərc elətdirdiyi ilk kitablarının birinə. Nə
vaxtdı qürbətdə qalıb, yağı düşmən tapdağına əsir olub doğma
yurdu. Sazlı, sözlü, söhbətli səhəri “Sarı telli”, axşamı nağıllı,
dastanlı, günü-güzəranı şeirli, sənətli ulu Göyçəsi.
Nə müddətdir Eldar müəllim qohum-qələvəsiynən, eliynən, elatıynan beləcə həsrət qalıb o yerlərə. Buz bulaqlara, göy
yaylaqlara nə əli çatır, nə ünü yetir...
Hələ Ulu Göyçənin bəxtəvərli günlərində doğma Ağbulaq kəndindən üzü yenişə bu qədim diyarın hər söz külçəsiynən
özünə qətrə-qətrə yük tutardı şair Eldar İsamayıl. Ağlı kəsdiyi
gündən şairlik həddinə yetincəyə qədər. Di gəl, ana yurdun o
sazlı-sözlü günlərində heç onun ağlına da gəlməzdi ki, nə
zamansa doğma Göyçəsi qürbətdə qalacaq, bax onda didərgin
ellərin sinəsi başdan-başa şeir kövrəkliyinə tutulacaq. Bir ocaq
həsrətiynən ürəyi göynədikcə bu beytlər də həsrətinə qarışacaq, damla-damla yığılıb ümmanlara dönəcəkdi.
Sən çalan o sazın sinəsi üstə,
Tel olmaq istədim, ola bilmədim.
Yanıq Kərəm kimi oda tutulub
Kül olmaq istədim, ola bilmədim.
Girdi qəsdimizə cəllad, başkəsən,
Heç nə qazanmadı özgədən küsən,
Mən öz taleyimə özündən əzəl,
Yel olmaq istədim, ola bilmədim.
Göynədim yurdumdan keçən el üçün,
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Arandan yaylağa köçən el üçün,
Sinəmi el yolu seçən el üçün,
Yol olmaq istədim, ola bilmədim.
Bu niyə belədir, bilmirəm, niyə,
Ağladan buludlar, dirənib göyə,
Düşmən quran bəndi qoparım deyə,
Sel olmaq istədim, ola bilmədim.
Fələkmi bu haqqı alıb, ay Eldar?
Bəndəmi kəməndə salıb, ay Eldar?
Göyçə torpağında qalıb, ay Eldar,
El olmaq istədim, ola bilmədim.
Yox, təkcə ulu Göyçəsindən ötrü şeir diliynən nalə çəkmədi Eldar İsmayıl. Yer üzünün hələ heç vaxt görmədiyi qanlı
faciəni görən Xocalının harayıynan dünyaları səsləmək istədi.
Ulu Tanrı hardan gəldi bəd xəbər?
Bəd xəbərə ürək dözsün nə qədər?!
İç dünyadan bir ah qopdu bu səhər,
Xocalının dərdi haray, ay haray!..
Bu milləti qırdıran kim, qıran kim?
İgidləri kürəyindən vuran kim?
Bilinmirsə kim müttəhim, kim hakim,
Xocalının dərdi haray, ay haray...
Dağı, daşı sac içində qovruldu,
Böyük, kiçik tank altında qırıldı,
Xocalının külü göyə sovruldu,
Xocalının dərdi haray, ay haray...
Zülmü görüb zaman tezdən qocaldı,
Xatın kəndi bu vəhşətə mat qaldı,
Öz dərdini unudaraq ün saldı,
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Xocalının dərdi haray, ay haray...
Belə sərgi sərməmişdi bu dünya,
Belə dövran sürməmişdi bu dünya,
Belə qırğın görməmişdi bu dünya,
Xocalının dərdi haray, ay haray...
Vətənin dərdi-kədəri, Vətənin ağrı-acısı yolunda ömrünü-gününü şam kimi əridən, yandırıb-yaxan Eldar İsmayılın
könül sultanına umacağı da, qazancı da Vətənin bir udumluq
havası, yurdun bir hoyurluq dincliyi, elin bir iynə ulduzu qədər
ümid işığıdır...
Bu işıqlı dünyaya, Vətənin qeyrət yükünü çəkməyə gələn
vətənpərvər şairin könül mülkündə misra-misra cəmlənən bu
istedadlı şairin yaradıcılığı ilə hər təmas oxucunun yaddaşını
silkələyir, ruhunu təlatümə gətirir. Belə həyəcanlı anlar oxucuları çoxdandı “Allah amanatı” kitabında da ovsunlayıb. Bu
kitabda toplanmış əsərlərin ümumi ana xəttini axtarıb ən səciyyəvi cəhətlərindən söz açmağa gəlirsə, o zaman bir ifadə dəqiq
yerinə düşər: “Vətənpərvərlik poeziyası!”
Şairin bu kitabı ilə dərindən tanış olduqda klassiklərimizin ruhunu oxşayan Eldar İsmayılla birgə sanki xəyalən
qədim Türk ellərini gəzir, o doğma yerlərimizin ətirlərini, tamını duyur, heç zaman unudulmayacaq gözəl Göyçəmizin başına dolanırıq...
Sevinc köhnə, qüssə təzə,
Həsrət qaldıq oda-közə,
Yandırmağı dəymir gözə,
Bu çırağın dərdi böyük.
Gövdədən qırılıb düşən,
Nə xeyri, salsa da şüvən.
Budaqdan ayrılıb düşən,
Bu yarpağın dərdi böyük.
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Dərdini dərib yatıbdı,
Torpağa sərib yatıbdı,
Burda bir qərib yatıbdı,
Bu torpağın dərdi böyük.
Bax, belə oldu, belə yazıldı, qaçqınlı, didərginli günləri,
bayatılı, qoşmalı, gəraylılı, təcnisli anları. Bu minvalla cəmləşdi Eldar müəllimin kitab boxçasına.
“Allah amanatı” toplusundakı misralara baxanda adama
elə gəlir ki, onların hərəsi bir didərgin ürəyinin ağrısı-acısıdı.
Onlar necə yaranıbsa, Eldar İsmayıl da eləcə köçürüb öz şeirlərinin misralarına. Vaxt gələcək, bu misraların hər biri bir ox
olub sancılacaq qarı düşmənin gözlərinə.
O zaman ki, dünyanın ədalət divanı hər kəsin öz əməlini
özünə qaytaracaqdır...
Sonda bir amilə toxunmağı da özümə borc bilirəm. Eldar
İsmayıl elə azman şairlərimizdəndir ki, onun nəinki hər kitabı,
hətta hər şeiri haqqında ayrıca dolğun fikir söyləməyə, iri
həcmli yazılar dərc etməyə ehtiyac var. Təki sağlıq olsun,
gözəl şairimizin arzuları yerinə yetsin...
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ŞAHMALI ŞAHİD
Şahmalı İmanoğlu Salahov Aşıq Ələsgər ocağının istedadlı nümayəndələrindən olmuşdur. O, 1925-ci il martın 1-də
Göyçə mahalında – Basarkeçər rayonunun Ağkilsə kəndində
dünyaya gəlmişdi. Atası Aşıq Ələsgərin qardaşı Məşədi Salehin oğlu İmandır. Növrəs İman 1932-ci ildə işsiz-soraqsız itkin
düşmüş və el-oba dilində əfsanələşmişdir. Şahmalının anası
Gülnisə isə Aşıq Ələsgərin qızıdır.
Ağıl, kamal hər insana köməkdi,
Şairəm şeiriyyət zamanında mən.
Amalım, niyyətim bir xoş diləkdi,
Yaşayıram dostun gümanında mən.
Ağrı dağı təki Göyçə elində,
Məclisində, söhbətində, dilində.
Söz deyirəm Növras İman təbində,
Dinirəm Ələsgər ilhamında mən.
Aşıqsansa, sual eylə, cavab al,
Bəzənsin məclisin, olaq xoş iqbal.
Sənətim cavandı, özüm əhli-hal,
Durmuşam ədalət amanında mən.
Baxıram, gərdişin etibarına,
Alim güzarına, haqq bazarına.
Heyranam hər kəsin iqtidarına,
Uca Tanrımızın cahanında mən.
Şahmalıyam, dostdan oluram agah,
İstər gəda olsun, istərsə də şah.
Qalanıram oda hər axşam sabah,
Yaxşının, yamanın həyanında mən.
Şahmalı 1940-cı ildə Zod orta məktəbini əla qiymətlərlə
bitirmiş, yüksək bilik və savadı nəzərə alınmaqla Kəbəcərin
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Yellicə kənd ibtidai məktəbinə müəllim və müdir təyin olunmuşdur. Orada bir il işlədikdən sonra Göyçəyə dönmüş, 1941ci ildən 1958-ci ilədək Ağkilsə, Zərkənd məktəblərində direktor və müdir vəzifəsində çalışmışdır. 1958-ci ildə Azərbaycana
köçmək məqsədilə öz ərizəsi əsasında vəzifəsindən çıxmış,
lakin qohum-qələvə buna razı olmadığından təzədən məktəbə
müəllim düzəlmiş və ömrünün sonuna kimi pedaqoji fəaliyyətdə bulunmuşdur. 1944-45-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Ön cəbhədə vuruşmuş və ağır yaralanmışdır. Aldığı yara səhhətini pozmuş, ömrünü xəstəlik içində
keçirmişdir. Atıcı alayında döyüş yolu keçən Şahmalı igidliyinə görə qramota, orden və medallarla təltif edilmişdir.
Savadını artırmağa çalışan Şahmalı 1953-cü ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuşdur.
Lakin elə həmin ilə həyat yoldaşı Tamamın vaxtsız ölümü onu
bərk sarsıdır, həyatdan küskünləşir, 8 il bir növ dərvişanə ömür
sürür.
Onu gördüm, niyə söhbət etmədim?
Alış canım, tutuş canım, yan canım.
Eşidib-bilənlər nə söyləyəcək?
Alış anım, tutuş canım, yan canım.
İki ildir, mən bit ovu gəzirdim,
Qərq olmuşdum, dəryalarda üzürdüm.
Yad-yaxının tənəsinə dözürdüm,
Alış canım, tutuş canım, yan canım.
Qorxusuz bəlaydın sən ki, əzəldən,
Nə oldu, bəs niyə buraxdın əldən?
Çıxmışdın səfərə uzaq bir eldən,
Alış canım, tutuş canım, yan canım.
Niyə divanə tək göründün ona?
Niyə ürəyini döndərdin qana?
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İmtahana çəkdi yaşılbaş sona,
Alış canım, tutuş canım, yan canım.
İndi bu həsrətə qoçaqsan, dayan,
Yatdığın bu ağır qəflətdən oyan.
İncit Şahmalını, incit hər zaman,
Alış canım, tutuş canım, yan canım.
Şahmalının ömrü ağrı-acılarla yanaşı, həm də qəribəliklərlə dolu yaşam içərisində keçmişdir. O, olduqca ilahipərəst,
Tanrısına tapınan, düzgünlüyü ilə seçilən, qonaqpərvər insan
olmuşdur. Bəlkə, bu xislətinə görə müqəddəslər özü ona kərəm
etmiş, şair-aşığa haqq aşığı taleyi də qismət edilmişdir. Ona
yuxusunda buta verilmiş, bu ülvi muradla yolların ağına düşmüş, olmazın əzab-əziyyətlərə qatlaşaraq mənzil-mənzil soraqlaşmış, butasını – yuxuda Xanım adı ilə nişan verilmiş qızı
Azərbaycanın Gülüstan rayonunun Zeyvə kəndində tapmışdır.
Saysız maneələri dəf edərkən onunla ailə qurmuşdur.
Dastanvari həyat yaşamış bu qəribə taleli insan “Şahmalı” və “Şahid” imzaları ilə qoşma, gəraylı, təcnis və müxtəlif
janrlarda şeirlər yazmışdır.
Gövhərdən bahalı bildiyi rəzi,
Sərf elədim, axır qara pul oldu.
Qara tikan bitdi könlüm bağında,
Saralan gül oldu, solan gül oldu.
Köçmüşdüm qəflətdən qeyri cahana,
Söyləyim sirrimi mərdi-mərdana.
Göründü röyamda, vuruldum ona,
Məni dərdə salan şirin dil oldu.
Kimsəyə nə olar sonu, demədim,
Tək bircə ağamdan dilək dilədim,
Ayrıldım, aşkarda oldu bələdim,
Yanıb-yanıb, can-cəsədim kül oldu.
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Səssiz, həm səmirsiz durdum yerimdə,
Sirri-əflak zəban oldu dilimdə.
Siyah gecə aciz qaldı əlimdə,
Ancaq ki, işimi əyən el oldu.
Anası qoymadı yaxında dura,
Qaralı bəxtimə çıraq yandıra.
Yetdi fərağından Şahmalı zara,
Oxudu, oxudu, bir bülbül oldu.
Hələ indiyə kimi çap olunmamış Şahmalı Şahidin əlyazmalarının bir hissəsini nə yaxşı ki, Təranə qoruyub saxlamış,
onları Soltan müəllim kimi xeyirxah adamların köməyi ilə kitab şəklində dərc etdirmişlər. Şahmalının iki qızı və bir nəvəsi
var. Onlar Hövsan qəsəbəsində yaşayırlar.
Düşdüm zəmanənin acı vaxtına,
Taleyim sınadı bu minval məni.
Kəsdi yollarımı hicran qılıncı,
Görənlər fərz etdi qeyri-hal məni.
On yaşda öyrəndim həyat sirrini,
On beşində keçdim eşqin bəhrini.
İyirmidə çəkdim elin qəhrini,
Təbiət yetirdi əhli-hal məni.
Batini gözələ qul oldum hər an,
Tanıdım əslini nişanbanişan.
Kimə qalasıdı bu çərxi-dövran?
İncidir sərimdə qalmaqal məni.
Sahibim Yaradan – doğru rahım var,
Nırxını qoymağa nə matahım var?
Cəhanın ləngəri Şahlar Şahım var,
Yaşadır şənində xoş iqbal məni.
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Yazıq Şahmalıyam, növrəstə şikar,
Xurma göz hilalım, şəmsi biqərar.
Aləmin sahibi versə ixtiyar,
Tanıyar hər ölkə, hər mahal məni.
Şahmalı Şahidin yazılarında Növrəs İman, Aşıq Ələsgər
təbi, açıq-aşkar duyulur ki, bu da təsadüfi deyil, çünki İmanın
oğlu olmaqla yanaşı istər ana, istər ata tərəfdən Dədə Ələsgərin
birbaşa qan qohumudur. Şeirlərində dərin bir həsrətin, acı bir
nisgilin ifadəsi var. Haqq aşığı məqamına yüksəlmiş Şahmalı
lirikasının baş mövzusu məhəbbətdir. Kitabın “Leyli dağının
ovçusu” adlandırılmağı da bu üzdəndir.
Şahmalının Tapqaraqoyunlu kəndindən olan atası Növrəs
İmanın yaxın dostu şair Teymur Bisavadın qıfılbəndini məharətlə açması, qoşmalarındakı, xüsusən təcnislərindəki sənətkarlıq xüsusiyyətləri onun yüksək istedadından xəbər verir.
Əmliyin kababı, Naxçıvan düzü,
Qubanın alması yadıma düşdü.
Zirənin qarpızı, Lənkəran çayı,
Gəncənin heyvası yadıma düşdü.
Ağ Yoxuş baxarı, Pir Sultan dağı,
Daşkəsən yurdunun zəngin yatağı.
İstisu, Camalın Qumlu bulağı,
Göy gölün səfası yadıma düşdü.
Kürün sularında balıq tutduğum,
Polad qarmaq, həm çiləkən atdığım,
Gah üzüb, gah cumub, gah da batdığım,
Cavanlıq havası yadıma düşdü.
Məktəbli qızların deyib-gülməsi,
Əllərində tirmə, tikiş, düyməsi,
Payızın zəhməri, turacın səsi,
Göllərin sonası yadıma düşdü.
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Sanma Şahmalını dostundan küsən,
Şən həyat üstündə titrəyib əsən.
Hər yönlü qulluğun yerini bilən,
Zeyvəli balası yadıma düşdü.
Ömrü boyu başı bəlalar çəkmiş, daim Tanrısına güvənən
Şahmalının ölümündə də ilahidən gələn bir buyruq var. O, elobanın didərginliyinə, qərib-qürbətdə “dərdli, nalalı” gəzməsinə dözə bilməzdi. Kim bilir, bəlkə də o, ölümündən iki ay
sonra baş verəcək müsibətləri duymuşdu. Duymuş və Tanrıdan
onu doğma torpağına qovuşdurmasını diləmişdir. Qovuşdu da...
16 dekabr 1987-ci ildə doğma yurdunda – Ağkilsə kəndində haqqına qovuşdu.
Tanrı rəhmətini versin!

103

AŞIQ CAHAD
Böyük Qaraqoyunlu Göyçə mahalının ucqar kəndlərindəndi. Dörd yanı qəlbi dağlarnan döyrələnən bu kəndin ab-havasından təbiət öz səxavətini əsirgəməmişdi. Güneylərdə ötən
xınalı kəkliklərin səsi evlərdə əks-səda verir. Zirvədəki qartalın
qıyı axşam-sabah obanı başına götürürdü. Hər qaya dibindən
axan saf çeşmələrin şırıltısı bu kəndin gecələrinə layla çalır,
onu oxşayırdı.
Bir söznən, bu kənd ulu Göyçənin dağ kəndlərindən
sayılır. Vaxtilə, orada boya, başa çatan insanlar da beləcə, o
yerin təbiəti kimi, necə deyərlər, Allah adamı olublar. Özləri
sadə, sözləri, söhbətləri təmiz, səmimi. Hər ötən axşamlarında
sinəsi söz xəzanəli əhli-halların söylədikləri nağıllar, dastanlar,
uşaqların, yeniyetmələrin sinəsinə yazıldıqca telli sazın qolundan neçə əl yapışır, neçə səsin avazı onun sehirli cingiltisinə
qarışırdı.
Böyük Qaraqoyunlu kəndi indi kövrək xatirələrə dönmüş
o bəxtəvər illərin qoynunda yer üzünə Aşıq Əsəd kimi dərya
nəfəsli bir sənətkar bəxş eləmişdi. Möcüzəydi bu aşığın səsi,
sözün əsl mənasında möcüzə. Görənlər söyləyir ki, Aşıq Əsəd
Qaraqoyunlu dağlarında səsini zilə çəkəndə Ağkilsədə, Zərkənddə, Zodda, Nərimanlıda, Sarıyaqubda eşidilər, rahatca qulaq asardılar ona adamlar. El toylarında hər saatlığına orta səsdən yuxarı oxumazmış. Yoxsa 30-luq lampa onun zilinə davam
eləməzdi.
Bu səsin kölgəsində Nağıyevlər nəslinin bir uşağı da
böyüyürdü şirin çağlarda. O, zirək tərpənişli, iti baxışlı, dərin
zəkalı Cahad idi. Harda ürəyinə yatan bir söz eşidərdisə, ordaca
dilcavabı əzbərləyərdi. harda saz səsinə qulaq asırdısa, orda
uyuyar, özünü unudardı...Ulu Göyçənin sazlı-sözlü dünyasında
özünə yük tutduqca, bir uşaq həvəsiynən ustadları yamsılayır,
özünü onların yerində görmək istəyirdi.
Hələ yeddicə yaşından kənddə-kəsəkdə onu məclislərdə
görən kimi meydana çəkib oxudardılar. Cahad da çəkinməzdi.
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Nə bacardısa, onu da çalıb-oxuyardı. Saznan o qədər armaq1 idi
ki, gecə yatanda da öz balaca cürəsindən ayrılmazdı. Günlər
keçdikcə onun gələcəkdə aşıq olmaq arzusu sönmürdü, əksinə,
həvəsi üstə həvəs gəlirdi. Qumrov səsli bu uşağın yaxşı aşıq
olacağına hamı inanır, ona ürək-dirək verirdi.
Atası Camal kişi özü aşıq olmasa da, bəzi aşıqlardan az
bilmirdi. Sinəsi söz xəzinəsiydi. Çoxlu dastanı sərfi-nəzər eləmişdi. 50-dən yuxarı saz havasının kökünə bələd olmuşdu.
Amma Camal kişinin qardaşı Cəmil mahalın tanınan aşıqlarından idi. sözü-söhbəti atasından, sazın sirrlərini əmisindən
öyrənən Cahadın özünə möhkəm inamı vardı. Bunu atasına da,
əmisinə də beləcə demişdi: “Ölsəm də aşıqlıq sənətindən əl
çəkən deyiləm”.
Bir dəfə atası Camal kişi qardaşı Cəmilin sazını götürüb
asta-asta dınqıldadırdı. “Göyçə gülü” üstə Aşıq Ələsgərin “Gərəkdi” rədifli qoşmasını oxuyurdu. Cahadın barmağını kəssəydin xəbəri olmazdı. Bütün diqqətiynən oturub ona qulaq asırdı.
Aşıq olub diyar-diyar gəzənin,
Əzəl başdan pür kamalı gərəkdi.
Oturub-durmaqda ədəbin bilə,
Mərifət elmində dolu gərəkdi.
Xalqa Həqiqətdən mətləb qandıra,
Şeytanı öldürə, nəfsin yandıra,
El içində pak otura, pak dura,
Dalısınca xoş sədalı gərəkdi.
Ələsgər haqq sözün isbatın verə,
Əməlin mələklər yaza dəftərə,
Hər yanı istəsə baxanda görə,
Təriqətdə bu sevdalı gərəkdi.
Söz tamama yetişəndən sonra Cahad soruşdu:
1

Aludə olmaq
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– Ay dədə, bu aşıqlığın tərifidi, eləmi?
– Həə, bə nədi, a bala, gərək aşıq olan bunların hamısına
əməl etsin. Yoxsa ondan aşıq olmaz.
Onda Cahad öz-özünə çox şeyləri götür-qoy eləmişdi:
– Gör bir aşıqlıqda nələr varmış. Bütün bunlara əməl
eləmək hər adamın işi döylü”.
Bununla belə, o gündən ürəyində bir istək yuva salmışdı:
“Allahın köməkliyiynən Ələsgər ocağında dərs ala bilsəydim
dərdim olmazdı...”
Əgər insan öz arzularının yolunda hər Cəfaya qatlaşmağı
bacarsa, nə zamansa taleyin səmt küləyi onun üstündən əsəcəkdi. Elə bu mətləbnən də, Cahada ustad Ələsgərin ocağında,
qüdrətli sənətkarın oğlu aşıq Talıbdan dərs almaq xoşbəxtliyi
nəsib oldu. 10 ildən yuxarı ona şəyirdlik elədi, qulluğunda
durdu. Gördü-götürdü, öyrəndi. Bu ocağın yetirmələriynən
qaynadı, qarışdı, saz-söz yaradıcılığına girişdi.
Ulu Göyçənin o nağıllaşan günlərində öz istəyinə belə
çatdı Aşıq Cahad. Məclisdən-məclisə öyrəndi, ustalaşdı. Qədim
saz havalarımızın demək olar ki, hamısını mənimsədi. Özünəməxsus yol-ərkanıynan aşıqlar cərgəsində sayılanlardan oldu.
dünya malının lap azıynan da qane olan bu gözü-könlü tox
sənətkar neçə-neçə məclisləri təmənnasız yola saldı. Təki onun
sənətinin qiyməti yerli-yerində bilinsin, el gözündə ucalanlardan olsun.
Aşıq Cahad sənətdə əllaməliyi xoşlamır. “Aşıq sənəti
ləkə götürməz, saza əlavə bəzək vurulmaz, –deyir. – Yoxsa
qon-darma görükər”. Qədim saz havalarımızın yaşarılığını olduğu kimi qoruyub saxlamaq üçün əlindən gələni eləyir. Özü
də sazı usta çalır. Oxuyanda şövqülü oxuyur...Amma bəmində
də, zilində də ehtiyatlıdı. Qədim ənənələrimizə, bu ülvi sənətin
tarixiliyinə xələl gətirən süni güllərə qoşulmağı sözdə boğazına
qadağan eləyib. Qədim dastanlarımızın bilicisi kimi, danışanda
da özünəməxsus şirin ləhcəynən danışar. Həm söhbətində, həm
də oxu tərzində tələffüzü aydındı, anlaşıqlıdı.
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Aşıq Cahad Vətən təəssüblü, el-oba istəkli sənətkardır.
Doğma yurdu Göyçənin hər dərdini həmişə özününkü bilib.
Eldən ayrı düşdüyü gündən sazı da göynəyib, özü də. Özünü nə
qədər tox tutsa da, bir ocaq niskili, torpaq tamarzılığı ona güc
gəlib, çal-çağırında saz-söhbəti ömrünün giley-güzarına dönüb.
“...Həə, əzizlərim, sizə hardan deyim, hardan xəbər verim,
bizim Göyçə mahalından...” – sözlərini tələffüz eliyəndə
camalı buluda bürünür, gözləri həsrətdən soluxur...
Hələ qədim Göyçə mahalının axarlı-buxarlı bir günündə
– 1917-ci ilin mart ayında Böyük Qaraqoyunlu kəndində dünyaya göz aşanda bilmirdi ki, onun tale kitabında nələr yazılıb.
Sonralar çətin aylar-illər görən bu aşığın ömür yolları ağır duyumlu bir dastana döndü. Müxənnət düşmən əliynən başına olmazın oyunları gəldi. Canından çox istədiyi ulu Göyçənin üstünə odlar ələndiyi neçə illəri gözüynən gördükcə kipriklərindən od ələndi. Özü də ağladı, əlindəki sazı da...
Ömür kitabına üç dəfə didərginliyin qara adı yazılıb Aşıq
Cahadın. Birinci qaçqınlığı onun beşik payına düşmüşdü.
1918-ci ilin o ağır günlərində, ata-ana qollarının üstündə dağları aşıb gədikləri keçəndə düşmən güllələrinin səsi onun körpəlik dünyasını vahiməyə gətirmişdi. Aradan aylar keçəndən
sonra vəziyyətin nisbi sabitliyində el-oba yerinə, yurduna qayıtmışdı.
Aşığın ikinci qaçqınlıq həyatı 1948-ci ilin qaçhaqaç
günlərinə düşüb. Min bir məşəqqətlə ailəsiynən birlikdə Bərdə
rayonunda özünə güc-bəlaynan sığınacaq tapmışdı. Sərin dağ
ətəyindən gələn bu günahsız zavallıların çoxu isti havaya
birdən-birə düşdüyü üçün davam gətirməmiş, Aşıq Cahad da
öz ailə üzvlərindən bir neçəsini vaxtsız-vədəsiz torpağa tapşırmalı olmuşdu.
İllərin qasırğalı qoynunda tarixin səhifələrinə daim
pərişanlıqla oxunacaq bir ad yazılmışdı: “Göyçə yerinə qayıdan
il”. Bu həmin vaxtlar idi ki, 1948-ci il xəyanətlərindən sonra
günahsız Göyçənin günahsız sakinləri bir tərəfdən döyüşə-dö107

yüşə dağlarda-dərələrdə qırılır, o yandan da təbiətinə uyğun
gəlməyən hava şəraitində o zaman müalicəsi olmayan “qızdırma” xəstəliyiynən can verirdilər. Yenə sonralar vəziyyət dəyişmiş, “Göyçə yerinə qayıtmışdı”.
Aşıq Cahadın bəxtinə düşən 1988-ci ildə üçüncü didərginliyi əzəlkilərdən daha da sərt, daha amansız oldu. bu qasırğa
o qasırğadan, bu gediş o gedişdən deyildi. Aşığın ocaq dərdi,
oba həsrəti sonu görünməyən dumanlı bir dağa döndü. Nə
yaxşı ki, bu ağır illərin möhnətini daşıyan aşıq bu müddət
ərzində bircə gün də olsun telli sazından ayrılmadı. Könlü
qübar eliyəndə el-oba dərdini ona söylədi, onunla böldü. Qəddar erməni faşıstlərinin onun sinəsinə vurduğu yaralara məlhəm eləmək istədi...
Aşıq Cahad Nağıyev IV respublika aşıqlar qurultayının
nümayəndəsi olub. Dəfələrlə respublika festivallarında, sənət
tədbirlərində iştirak edib. Amma bununla yanaşı, qeyd eləyək
ki, Aşıq Cahad da bəzi “Talesiz” səənt adamlarımız kimi illərlə
gözdən-könüldən uzaq düşüb. Vaxtında-vədəsində səsi lentə
alınmayıb, haqqında layiqincə söhbətlər açılmayıb.
İndi bu ustad sənətkarın 95 yaşı var. Yenə də, əzəlki
gənclik həvəsiynən çalır, oxuyur, məclislər aparır. Tam səmimiyyətlə xatırlamağa dəyər ki, 95 yaşında hər Aşıq Cahad
Nağıyev kimi öz səsində, həvəsində özünün gənclik təravətini
saxlaya bilməmişdir. Üç dəfə didərginlik ağrılarını da buna
əlavə etsək, onun sənət dözümlüyü, ona vurğunlunun və təbii
istedadının qiyməti göz qabağındadı.
Hal-hazırda Şəmkir rayonunun Çənlibel kəndində yaşayan Aşıq Cahad ulu Göyçənin ab-havasını özünün çal-çağırında yaşadır, adını sazında-sözündə əzizləyir, məclislər aparır,
yığnaqlar şenəldir. Həm ifaçı, həm də yaradıcı aşıq kimi dinlənir, sevilir.
Ulu Göyçəmizin sabahına olan ümidi isə bircə an da
üzülmür.
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AŞIQ HACI BAYRAMOV
Ulu Göyçənin qədim obalarından olan Daşkəndin adı
çəkiləndə ötən çağlarnan bağlı xatirələr bir-birinə calanır, yaddaş kitabları vərəqlənir. Bülbül avazlı, kəklik qaqqıltılı Aşıq
Nəcəfin kürəyinə müxənnət düşmən əliynən qaynar samovar
bağladığı illərdən bəri tarixin yazdığı qanlı sətirlər yenidən
oxunur, oxunduqca da insan kamalını heyrətlər içində dondurur.
Pür kamallı şair Məmmədhüseyn yurd-yuva təəssübüynən gileyli qalan qafiyələri oxunduqca qüdrətli sənətkarın o
zamandan yatmış bəxti oyanmır ki, oyanmır.
Yönü bəri baxan dağlar,
Yatıb oyanmaz, oyanmaz,
Üstündəki ağır ellər
Yatıb oyanmaz, oyanmaz.
Qurbanam qələm qaşına,
Gör nələr gəldi başıma.
Səs verrəm dostun guşuna,
Yatıb oyanmaz, oyanmaz.
Seyid Bayramın müqəddəs ruhu yönü bəri baxan dağların qoynunda gəzib-dolandıqca dünyanın qəribəlikləri adamı
heyrətə gətirir. Vaxt vardı ki, ceyranlar, cüyürlər güney yenişə
tökülüb kimsədən çəkinməz, ulu ocağın ziyarətinə gələrdilər.
Yaşıl donlu göyərçinlər künbəzin başına dolandıqca qarşı qayada əks-səda verən telli sazın sədası bu kəndin axşam-sabahına
layla çalardı.
Bax, beləcə də öz yetirmələriynən fəxr eliyən Daşkəndin
xatirət kitabları gah öyünər, gah da kövrələr. Şair Məmmədhüseynin, Aşıq Nəcəfin həyata göz açdığı o yerlərin sazlı-sözlü
dünyası Aşıq Hacı Bayramovu, şair Alqayıtı da belə səsləyib
öz qoynunda bir zamanlar. İndi adları qaçqınlıq ünvanına yazılan bu sənət fəadilərinin Göyçə nisgili yerə-göyə sığmaz qədərdi. Və nə yaxşı ki Vətən adlı sonsuzluq var, onun susmayan
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sazı-sözü-söhbəti var. Bir də deyirlər ki, kim öz taleyini
əzəlinnən sazın-sözün ixtiyarına veribsə onun üəryindən təpər,
camalın-dan təbəssüm, xəyalından nikbinlik əksik olmaz.
Aşıq Hacı da belədi. Dünyada ən vəfalı dostu olan durna
boğazlı saz onun ən yaxın sirdaşıdı. Müxənnət əliynən, düşmən
xəyanətiynən Göyçə mahalının günahsız sakinləri pərən-pərənə
düşəndə Aşıq Hacı doğma ocağından heç nə götürə bilmədi,
təkcə telli sazdan qeyri. Doğma balalarını düşmən gülləsindən
necə qorudusa, qara köynəkli sazını da eləcə bağrıan basıb
sazaqlı bir gündə dağları-daşları arxada qoyub, yalı bu üzə aşdı.
Zümzüməsi daim dodağını yandıra-yandıra halalca ocağını, ceyran gözlü çeşmələrini qoyub gələndə “Bəlkə bu yerlərə
bir də gəlmədim, duman, salamat qal, dağ, salamat qal” fəryadı
dilində donub qalmışdı. Amma kür-külfət eşitməmişdi onun bu
giley-güzarını.
“Sağlıq olsun, darıxmayın. Dünya belə getməz, vaxt gələr, ulu Göyçənin ana beşiyinə telli saz yenə laylay çalar...”
Bu sözləri ucadan demişdi Aşıq Hacı. Və indi də belə
deyir, belə danışır, öz varlığından da artıq sevdiyi sənətindən
aldığı nikbin öyüdlər onun arzularını belə yaşadır. Elimizinobamızın sevimli el şairi Alqayıtla şirin söhbətlərindən nə özləri doyur, nə də onları eşidənlər. Biri söz, o biri saz-söz ustadı.
Biri Məmmədhüseyn kamallı, biri Nəcəf nəfəsli, Əsəd soraqlı.
Şirin ləhcəli, şirin səslidi Aşıq Hacı bayramov. Qədim
saz havalarımızı çalıb oxuyanda özünü də unudur. Zəngulələri
axıcı, mülayim, döndərməsi həlimdi. “Baş divani”, “Göyçəgülü”, “Cəlili”, “Qaytarma”, “El havası”, “Orta müxəmməs”,
“Gəraylı”, “Orta Sarıtel”, “Köhnə Şərili”,”Cığalı təcnis” kimi
neçə-neçə sevdiyi, oxşayıb əzizlədyi saz havaları onun ifasında
xüsusi don geyir, yenidən həyata qayıdır. Oxuduğu sözləri nə
qədər aydın tələffüz etsə də, onu sazla dediyi kimi sözlə də
dilcavabı söyləməmiş üstündən adlamaz.
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Qədim adətlərimiz üstündə bərqərar olan ədəb-ərkanı əsil
ariflər məclisinə layiqdi. “Oturub durmaqda ədəbin bilən”, çalıb oxumaqda əndazədən kənara çıxmayan bu ustad sənət-karın
çox kamil, dadlı-duzlu söhbətləri var. O, necə şirin oxu-yursa,
eləcə də danışır. 50-dən yuxarı dastanlarımızı sinədəftər elıiyən
Aşıq Hacı Bayramovun söhbətləri o qədər ölçülü-biçilidir ki,
elə bil onu sinəsinə öz əlləriynən yazıbmış. İstəkli şəyirdi,
doğma bacısının ciyərparası Aşıq Nurəddinlə söyləmə-lər neçəneçə duyan könüllərə məlhəm olub, ona xoş duyğular gətirib.
Tam səmimiyyətlə deməyə haqqım var ki, Hacı Bayramov bir dastançı aşıq kimi çox nadir sənətkarlarımızdandır.
Əgər Borçalı aşıq məktəbinin yetirməsi mərhum sənətkarımız
Aşıq Hüseyn Saraclı bir dastançı kimi özünəməxsus məktəbin
binasını qoyurdusa, Göyçə aşıq sənətinin görkəmli nümyəndəsi
Aşıq Hacı Bayramov da ulu diyarımızın başqa səmtində xüsusi
bir cığır açıb onu azman yollara qovuşdurdu. Bu iki sənətkarın
danışığındakı təbiilik, axarılıq, və mülayimlik hər aşığa nəsib
olmamışdır.
Aşıq Hacının söz ehtiyatı çox zəngindir. Hüseyn Saraclı
Borçalı ləhcəsinin şirinliyi və söz zənginliyini dastanlarımızın
söyləmə tərzinə necə gətiribsə, Aşıq Hacı da Göyçə dialektinə
eləcə açar salıb. Onun danışığı sərbəst olduğu qədər də səlisdir.
Bu sənət ustadı seçdiyi sözlərdə çox ehtiyatlıdır. Qondarma
deyimlərə, yüngül tərzli qafiyələrə qətiyyən meyl salmaz. Elobamızın tanınmış söz ustadı Alqayıtla onun qarşılıqlı sənət
əlaqələri həmişə əsil həyat dərsini xatırladır. Onların belə sözsöhbətlərinə duyan könüllərin daim ehtiyacı var.
Özünün də dediyi kimi, Hacı Bayramov tək bircə ustaddan dərs almaqla kifayətlənməyib. O, bir neçə bilici aşıq yanında şəyirdlik eləyib, onlardan öyrənib, görüb-götürüb. Bununla
belə öz yolu, dəsti-xəttiynən el məclislərimizə üz tutub gündəngünə püxtələşib, özü də ustadlaşıb. Bir vaxt ustadlarının
qulluğunda necə durubsa, indi də öz yetirmələriynən beləcə
öyünür, fəxr edir. Hər dəfə Aşıq Sərdar Məmmədov kimi şaq111

raq səsli gənclərin çıxışları onun canına təbəssüm, ürəyinə
fərəh gətirir.
Aşıq Hacının yapışıqlı danışıq tərziylə oxu manerası arasında ayrılmaz bir vəhdət var. Bu əlamət onun saz çalma hallarına da aiddir. Ustad sənətkar sazı dolğun çalır. O, hər saatlığına simləri ayırmağı xoşlamır. Rədif qafiyələr necə axıcıdırsa, Hacı Bayramovun çalğısında da rədif simlər bir-birinə
eləcə qovuşur, havaların səslənməsinə dolğunluq gətirir.
Bir şövqlü aşıq kimi o, daim təbəssümlü, gülər üzlüdür.
Bu gün qəlbində daşıdığı ocaq yükü, oba ağrısı camalında
sezilir. Adi halında fikirli göründüyü vaxtlar olsa da, telli sazı
köynəyindən çıxaran kimi camalına nikbin bir təbəssüm qonur.
Hər qədim havanın dərin mənasına uyğun da ona münasib söz
inciləri seçməyi bacarır. Oxuduqca şövqə gəlir, zəngulə vurduqca səsi açılır. Bəzən onun yanğılı səsi “Qaytarma” havası
kimi ağır döndərməli qədim sənət nişanəmizin ifasında da
xüsusi oxu tərzi nümayiş etdirir.
Məmmədhüseynin “Yurd yeri” havaları ürəyimizə necə
işləyirsə, Vətən nisgilli “Qaytarma” havası da beləcə axır
damarlarımıza.
Müxənnətin hörmətini neynirəm,
Hərcayının söhbətini neynirəm.
Qürbət elin sərvətini neynirəm,
Vətəndə bir qismət çörəyim olsun!
Xəstə Bayraməlinin bu nadir inciləri bir vaxtlar pünhan
boxçalarda bağlanıb qalanda da Alqayıt kimi, Aşıq Hacı kimi
sənət fədailərimiz onları tapır, dillərdə, ağızlarda əzizlədirdi...
Bu minvalnan Azərbaycanımızın məclislərini gəzib-dolanan sevimli sənətkarımız Aşıq Hacı Bayramov ulu saz havalarımızın müşayiətilə onun qədim ənənələrini sevib-yaşadan
ustadlar cərgəsində inamla addımlayır. Qəlbindəki Göyçə nisgili günü-gündən dağa dönsə də, həmişə nikbindir, ümidlidir.
Dünyada ən zəngin sərvəti olan telli sazı sinəsinə sıxıb təza-
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nəsini qırçın pərdələrə çəkdikcə bu ümidi daha da artır, sabahkı
arzuları yenidən pardaqlanır...
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EL ŞAİRİ İBRAHİM KÖÇKÜN
“Elmi axtarışlar” jurnalı, V-2009
Hər kəs doğulub boya-başa çatdığı, suyunu içib havasını
udduğu, təbiətindən ruhi qida aldığı yurdunun övladıdır. Ömür
üstə ömür calandıqca, həyatın bəxş etdiyi tale qisməti də məhz
bu mühitin təsiriynən dönür insanın sabahkı vərdişinə.
El şairi İbrahim Köçkün də beləcə gəlib İlahinin ona
qismət elədiyi ömür yoluna. Ağlı kəsdiyi gündən ana yurdu
Göyçə mahalının allı-güllü, nərgizli, bənövşəli qoynunda yerləşən Qaraqoyunlu kəndində göz açıb dünyaya.
Bir yandan doğma diyarının əsrarəngiz gözəllikləri, bir
tərəfdən də el-obasının ətraf mühitlə vəhdət yaradan gözəlliyi,
sağlam əhval-ruhiyyəsi onun həyat və sənət püxdəliyində ayrıca təsirə malik idi.
Qartallı qayaların göylərə baş çəkən əl yetməz zirvəsi də,
pünhan pıçıltılarını ahəstəcə lilparlara söyləyən ceyran gözlü
bulaqları da, bağrı yanıq lalələrnən boynu bükük bənövşələrin
məsum baxışları da uşaqlıq çağlarından üzü bəri İbrahim Qurbanovun müəllim müdrikliyinə, sazlı-sözlü aləminə ayrıca töhvələr verirdi...
Bax bu minvalnan bəyaz saçları, həssas ürəyi gəncliyindən bu yana misraların sirrli-sehrli “kələfinə” düşüb.
“İbrahim Köçkün söz deməyə üzü olan sənətkardır. Sanki
insana layiq olan bütün müsbət keyfiyyətlər bu insanda
cəmlənib...O, başdan-ayağa insanlıq mücəssiməsidir...” (1).
Ürəyimdə min arzu var, min dilək,
Min arzuya yuva olub bir ürək.
Muzeylərdən sinəmizə götürək,
Ünnəndirək Dədə Qorqud sazını.
O qədimdi, müqəddəsdi, uludu,
Hər bir teli əsrlərin yoludu.
Həm sevinclə, həm kədərlə doludu
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Dilləndirək Dədə Qorqud sazını.
Salnamədi, hər pərdəsi bir fəsil,
Zaman keçib, yaşadıbdı yüz nəsil.
Nəsiminin naləsidi bəmlə zil,
Gəl dindirək Dədə Qorqud sazını (5, 41).
Bax, belə qoşulub ağlı kəsdiyi gündən Ulu Göyçənin
Dədə Qorqud yadigarı olan telli sazın harayına. Nə dinləməkdən usanıb xəyalı, nə baxmaqdan doyub gözləri bu ilahi vərdişinə.
Vay o kimsələrin halına ki, telli sazın sehrinə qapılmağı
bacarmadan, onu duyaraqdan dinləmədən əlinə qələm almaq
istəsin. Beləsinin yazdığı könüllərə, söylədiyi ağıllara yapışa
bilməz. Və mən burada mühitin də təsirini istisna etmirəm.
Amma kiminsə varlığının yaranışında yerindən duyğu olmasa,
beləsinə sədəfli saz neyləsin?
Elə İbrahim Qurbanovu da misralara yaxınlaşdıran məhz
hər iki amilin onun dünyasında təşəkkül tapmasındadır.
Təbiətə vurğunluğun da ayrıca bir yönümü var insan amilində. Bu vərdişi də şair xislətli adamlara aşılayan onun dünyaya gəldiyi abu-havanın təsiridir.
Ulu Göyçəsinin özündə yaşadığı çağlarda yaranışından
qismətinə düşən “Göyçə gölü”nü seyrə daldıqca özünə və
yurduna doğma olan “Göyçə gölü”nün füsunkarlığına bənzərişinə heyran kəsilərdi.
Və dalğın baxışlarıynan dağların bu biri qənşərinə
boylanıb “Göygöl” də mənimdi, “Göyçə gölü” də deyib, bir
Vətən, bir torpaq, bir yurd, bir yuva təəssübkeşliyiynən dəftərqələmə sarılardı.
İlk dəfə hüsnünü gördüyüm zaman,
Vuruldum səndəki camala, Göygöl.
Ağ saçlı Kəpəzin göz yaşlarından
Süzülüb yetibsən bu hala, Göygöl.
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Gözəl gəlinisən ana vətənin,
Zirvələr sənindir, dərələr sənin.
İlk bahar fəslində gəlib-gedənin
İstəyir söz deyib, saz çala, Göygöl.
Görənlər deyir ki, bir də görəydim,
Dərdlilər deyirlər: “Dağıldı dərdim”.
Mümkün olsa ağac olub bitərdim,
Olmazdı dövrəndə baş tala, Göygöl (5, 49).
“İbrahim Köçkün Mirzə Bəylərin oğlu Mirzə Əlinin
nəvəsidir. Yəni Mirzə Əlinin qızı Gülzadənin oğludur. Hələ
yeddi arxa dönəni deyil...” (4).
“Bu dünyada bir İbrahim Köçkün var. Gələcəkdə bir
Mirzə Bəylər doğulacağına inam yaradan İbrahim Köçkün” (8,
16).
Deməli, İbrahim Qurbanovun şeir dünyasına bağlılığı
təsadüfən yaranmayıb. Ana babası, Zodlu Mirzə Bəylərin müdrik kəlamlarının yerindən gələn təsiri onun sənət yolundakı
səmt küləyinə dönüb. Sözü də özü kimi ağır salğalı, misraları
da söhbətləri kimi yerini bilən...
Nəsildən gələn sənət vərdişini fəxrlə izhar edərkən də,
beləcə ehtiyatlıdı, sadə deyimlidir. Doğma baba ithafında da nə
təvazökarlıqdan uzaqdır, nə də hikmətamizlikdən...
Axı zəngin həyat yolu keçən Mirzə Bəylərin hələ bizim
tədqiqi axtarışlarımıza ehtiyacı var!
Deməli, onun vəsf edən misralar da yerli-yerində olmalıdır.
Necə də hikmətli, müdrik olmusan,
Dərin dəryalara daldım, ay baba.
Hər çətin işləri eyləyib asan,
Dilçilərə dilmanc oldum, ay baba.
Sazlı-sözlü keçib hər ziyafətin,
Aləmə bəllidir qədrin-qiymətin.
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Söylənir dostluqda olan ülfətin,
Düşüb tarixlərə adın, ay baba.
Kimlər düşübdüsə dara-dərinə,
Beş dillə ərzini yazıb yerinə.
Yanıbsan hamının dərdi-sərinə,
Hələ də sönməyib odun, ay baba (5, 34).
“İbrahim müəllimin şeirlərini oxuyub kövrəldim. Söz
adamının doğma od-ocaqdan didərgin salınması qəlbimi dağladı...” (6, 4).
Qanadlanıb uçaram mən,
Qollarımı açaram mən,
Torpağını qucaram mən,
Dönsə də qan selə, Göyçəm (9).
İbrahim Qurbanovun həyat yoluna qısa bir nəzər...
İbrahim Qurbanov 1937-ci ildə Göyçə mahalında anadan
olub. 1966-cı ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “ibtidai
təhsil pedaqogikası və metodikası” fakültəsini, 1976-cı ildə isə
M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici Dillər
İnstitutunun “rus dili və ədəbiyyatı” fakültəsini bitirib. Məlum
hadisələr ilə əlaqədar o da başqaları kimi bütün ruhu ilə bağlı
olduğu Göyçəni tərk edəndən sonra Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsinin 1 saylı orta məktəbində rus dili müəllimi
işləyib. O, həm də şeir yaradıcılığı ilə məşğuldur. Onun bir sıra
şeirləri “Sovet Ermənistanı”, “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Göygöl”, “Gəncənin səsi”, “Yüksəliş”, “Günaydın”, “Abşeron” və
s. qəzetlərdə “Ədəbi Ermənistan”, “Yeni səslər” ədəbi almanaxında və “Türk ədəbiyyatı” jurnalında dərc olunub.
1988-ci ildə onun “Göyçəli Göyçəsiz necə yaşasın?” adlı
ilk kitabı işıq üzü görüb. Ümumiyyətlə, 6 şeirlər kitabının
müəllifidir.
“Əslən Göyçəli olan İbrahim Köçkünü ədəbi aləmdə
yaxşı tanıyırlar...Kitabları onun ədəbiyyat aləmindəki yerini
layiqincə göstərir” (8).
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Bax beləcə də köçkünlük günlərini saydığı gündən həyatı
qədər sevdiyi ana yurdu Ulu Göyçəsindən sarı misraları göyüm-göyüm göynəyir İbrahim müəllimin. Bu barədə nə yazmaqdan doyur, nə giley-güzardan.
Gecələr yuxumda, gündüz xəyalda,
Hey səni düşünüb anıram, Göyçəm.
Ağarmış başını bu qeylü-qalda
Görəndə alışıb yanıram, Göyçəm.
O ağır ellərin yox oldu getdi,
Toy-düyünlü illər çox oldu getdi.
Ruhlar da perikdi, məzar da itdi,
Babalar küsübdü, qanıram, Göyçəm.
Köçkünəm, nəsibim olubdu qəhər,
Söndü dünyamızdan bir parlaq ülkər.
Ah çəksəm dəniz də alov püskürər
Hələ sükutlarda donuram, Göyçəm (5, 9).
Bəli, hələ ki sükut içindədi bir elnən qarışıq doğma yurdyuvasından ayrı düşən İbrahim müəllim. Və nə zamansa bu
sükutun səbri sona yetərkən, qarı düşmən dərin məsləhətləri
eşitmək istəməyəndə “yatmış vulkanın oyanacağına”, sükuta
dalan dəryanın coşacağına inanır İbrahim Qurbanov.
Hər sənət adamının özünə ləqəb götürməsi təbii haldır.
Amma İbrahim müəllim özü-özünə ləqəb götürmədi, ona bu
ləqəbi qismətinə düşən qeylü-qallı zamanın özü verdi.
İbrahim Köçkün! Ona təkcə öz köçkünlüyü dərd olsa
çəkməyə nə vardı. Vay onda ki, doğulduğun yurdun özü düşmən əlində əsir olsun. Bax əsil vətənpərvər övladın bundan ağır
dərdi ola bilməz...
“İbrahim Köçkün vətən həsrətli, yurd yanğılı şairdir.
Onun bütün şeirlərində Göyçə nisgili, daha doğrusu, Göyçə
dərdi yaşayır...” (7, 4).
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Yaslı ana kimi boynu bükülüb,
Saralıb çəməni, çölü Göyçəmin.
Qoynunda obalar-ellər çəkilib,
Uzalı qalıbdı əli Göyçəmin.
Min bir fəlakəti çəkibdi başı,
Kürünüb, qalmayıb bir məzar daşı.
Çeşmə gözlərinin qurumur yaşı,
Tutulub, danışmır dili Göyçəmin.
Düşmən tapdağında əsir olubdu,
Xəzan vurub, bağça-barı solubdu.
Kimsəsiz, sahibsiz, tənha qalıbdı,
Ördəkli, sonalı gölü Göyçəmin (5, 11).
Kim deyirsə ki, düşmənin hamısı düşmən kimi bir bezin
qırağıdır, ona inanma. Düşmənin də mərdi, namərdi olur.
Mərd düşmənlə hesab çəkməyin də öz gözəlliyi var.
Fəqət dövrü-qədimdən İlahinin bizə bəxş elədiyi erməni düşmənçiliyinin namərdliyi, müxənnətliyi isə Dünyanın heç bir
ölçüsünə sığışan deyil...
Elə sözümün bu yerində ömrüm boyu qayğılarımın ən
önəmlisi olan bir nisgilimi bir daha dilə gətirmək istərdim.
Necə olur ki, zaman-zaman erməni müxənnətliyinin bəlalarını başımız çəkə-çəkə biz nəsillər yenidən unutqanlığa qapılıb onları əfv edir, qapımıza, hətta süfrəmizin yan-yörəsinə
buraxırıq?!
Bəs erməni nankorluğunun, erməni xəyanətkarlığının
ifrat eybəcərliyi bizlərə hələ çoxmu dərs olacaq görəsən?!
Əslində nəticəsi tək bircə nöqtədə tamamlanacaq bu
sualın cavabını tapmaq hələ ki, bizdən ötəri müşgül olaraq
qalmaqdadır.
Yenə İbrahim Köçkünün “Göyçəli Göyçəsiz necə yaşasın?” kitabını vərəqləyirəm. “Kimlər qaldı” rədifli qoşması
dəyir gözümə.
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Sən bir təsadüfə bax! Sən demə ürəkdən-ürəyə yollar
varmış!
Baxın bu kişi nə yazır!..
Qartallı qayalar, sonalı göllər,
Gözəllik obası kimlərə qaldı?
Çəkildi, yox oldu o ağır ellər,
Bəs yurdu-yuvası kimlərə qaldı.
Qəlbi təmiz olan arxayın yatır,
Oyan, Azərbaycan, qonşu daş atır,
Kimlər toxum səpir, kim ara qatır,
Qardaşlıq dünyası kimlərə qaldı (5, 9, 10).
“Göyçə, Zəngəzur, Qarabağ dərdi İbrahim Köçkünün
poeziyasının ən baş mövzusudur. Onun hər misrasında, hər bir
deyimində bir vətən həsrəti görüb, duymaq olar...” (6).
Bircə parça yeri yad əsirliyində olan əsil Vətən övladının
gecəsi-gündüzü olmursa, ucu-bucağı görünməyən allı-güllü azman sərnələri əlindən gedib göz-görəsi murdar düşmənin tapdağına dönən və cərgə-cərgə kimi-kimsəsi olan bir vətəndaşın
hayı-harayı Dünyaya sığmasın gərək.
Ahılın cahilə, müdrikin cavana öyüd-nəsihəti belə olmasa
bu günün sabaha ümidləri inamsız olar.
İbrahim Köçkünün “Göyçəli Göyçəsiz necə yaşasın”
kitabının adı hansı oxucudasa fərdi mücərrədlik hissləri oyada
bilər. Amma onu oxuyarkən müəllifin bütöv bir vətən dərdinin,
bu mənada dəyərli tövsiyyələrinin şahidi oluruq.
Doğma Qarabağda aldığın yara,
Ömrünə bəzəkdi, naxışdı, oğlum.
Qaçıb sığınanlar özgə diyara,
Bu elə-obaya qaxıncdı, oğlum.
Tez sağal, düşmənlə giriş savaşa,
Amandı bir güllən keçməsin boşa.
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Qoru bu torpağı, qeyrətlə yaşa,
Demə ki, yol çətin, yoxuşdu, oğlum.
Zamanın hökmüylə dolanır dünya,
Nəhr tək qarışır, bulanır dünya.
Şəhidlər qanına boyanır dünya,
Dərdindən özü də bihuşdu, oğlum.
Köçkünəm, bir daha köçkün olmayaq,
Taledən, qismətdən küskün olmayaq.
Onsuz da dünyaya gəlmişik qonaq,
Şəhidlik – bir ömür bəxşişdi, oğlum (3, 23, 24).
Bəli, Abşeronun Mehdiabad qəsəbəsində bir el şairi yaşayır. İndi ömrünün əhli-hallıq yollarını addımlayır İbrahim
Qurbanov!
Bir el sənətkarı var bu yerdə. Axşamlar kağız-qələmə
sarılıb özünün yurd həsrətini misraların düzümündə bəndlərə
qoşan İbrahim Köçkün!
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AŞIQ FƏTULLAH
Baharın gülşən çağlarından biriydi. Göyçə mahalını üzük
kimi dövrəyə alan sıra dağlara min bir ilməli al-yaşıl xalılar
döşənmişdi. Qaynar gözlü bulaqların zümzüməsi dərələrdən
axan nəğməkar çayların səsinə qarışıb qeyri-adi əks-səda verirdi.
Qədim diyarın belə bəxtəvər günlərindən birində Qaraqoyunlu Aşıq Əsəd Nərimanlı kəndində toy aparırdı. Qüdrətli
sənətkar səsini zilə çəkib zəngulələrini bir-birinə caladıqca
geniş toy evi titrəyir, dirəklərdən asılan onluq lampaların alov
dilləri əsim-əsim əsirdi.
Məclisin qızğın çağında görkəmindən o qədər də diqqəti
çəkməyən bir nəfər gəlib Aşıq Əsədlə üzbəüz dayandı. Bu,
Çopur Əbdüləzim idi.
Əsəd kişi onu diqqətlə süzüb:
– Nə istəyirsən, ə? Mənə bir sözün-zadınmı var?
– Hə, Əsəd, izin versəydin, sənlə qabaq-qarşı bir “Koroğlu” oxuyardım.
Aşıq Əsəd əvvəlcə eşitdiyinə inanmadı. Hələ bu zamana
qədər qüdrətli səs sahibinə cürət edib belə təklif eliyən
olmamışdı. Bir qədər tərəddüddən sonra:
– Neynək, oxuyaq deyirsən, oxuyaq də...-dedi.
Bunu deyib Əsəd əmi şah pərdədən iki xanə aşağı, zilə
doğru təzanə çəkmək istəyəndə Çopur Abduləzim:
– Ustad, zəhmət olmasa, barmaqlarını son pərdənin
üstündə saxla, - dedi.
Aşıq arifiydi. Mətləbi işarədən anladı. Barmaqlarını zil
sonluğun üstündə gəzdirə-gəzdirə 9 simli tavar saza qeyzli bir
təzanə vurub azman səsini “Dədə Koroğlu”nun zilinə çəkdi.
Qoyma qala, Cəfər paşa,
Səndə bu dağı bu dağı!
Çəkdin çal-çarpaz sinəmə,
Sən də bu dağı, bu dağı!
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Məclis əhli yerbəyerdən aşığa alqış eliyib Çopur Abduləzimə nəzər yetirəndə gördülər ki, heç onun halı da pozulmayıb. Bir az boğazını qurdalayıb həmin tonda oxumağa
başladı.
Məlul-məlul nə baxarsan?
Dəmirçioğlu, Dəmirçioğlu?!
Canım odlara yaxarsan,
Dəmirçioğlu, Dəmirçioğlu!
Aşıq Əsədi heyrət bürümüşdü. Nəinki təkcə Göyçə mahalında, hələ Qafqazda və bütün Şərq aləmində səsinin qabağına səs çıxartmağa heç kəsin cürət etmədiyi ustad sənətkar
bu çopur oğlanın “Dəli Koroğlu”suynan hesablaşmağa məcbur
olmuşdu. O, sazını çiynindən çıxarıb Abduləzimə - “Al”, –
dedi. Bir hoyur məclisi apar, mən dincimi alım...”
– Yox, Əsəd əmi, əvvəla mən sənin qabağına çıxmaqnan
istədim biləsən ki, Nərimanlı kəndinin də papaq altında yatan
oğulları var. İkinci də ki, mən saz çala bilmirəm...
Aşıq Əsəd təəccübləndi:
– Necə yəni çala bilmirəm? Bu səsin yiyəsi də saz çala
bilməzmi?!
– Əsəd əmi, – dedi. – Çopur Əbdüləzim. Sizdən üzü
qaralıq eləyirəm. Özümün səsim olsa da, illərnən onu el-obadan gizli saxlayıb vaxtı ötürdüm. Amma əhd eləmişəm ki,
uşaqlarımdan biri aşıq olsun. Ustad sağ əlini onun çiyninə qoyub əhdinə uğur dilədi. Aradan aylar-illər keçdikcə bu əhvalat
bir şirin dastana döndü.
Və elə o vaxtlar Çopur Abduləzimin ailəsində bir oğlan
uşağı böyüyürdü. Qarayanız, çəlimsiz bir uşaq. Bu, Fətullah
idi. El sənətinə dərindən bələd olan Abduləzim kişi oğlu Fətullahın uşaqlıqdan aşıqlığa meylini duymuşdu. Balaca bir cürə
almışdı ona. Xəlvətə düşdükcə uşaq səsini bəyaz simlərin səsinə qatır, asta-asta gümüldənirdi. Kənddə, kəsəkdə saz, söz
məclisi oldumu, o, bir küncə qısılıb gözlərini dikərdi ustad
aşıqların barmaqlarına. Nə baxmaqdan doyardı, nə qulaq as124

maqdan. Evə qayıdanda yamsılamaq istəyərdi onları. Aşıq
Cahadın, Aşıq Hacının hər dovranından, hər məsləhətindən bir
örnək qazanırdı. Belə yetişirdi Göyçə aşıq məktəbində Fətullah
qədəm-qədəm.
Abduləzim kişinin murazı yerinə yetmişdi. Oğlu aşıq
olmuşdu onun. Gənc yaşlrından sənətin çətin yollarında çox
imtahandan çıxır, yavaş-yavaş arif-qanan məclislərində özünə
sərbəstlik qazanırdı. Hər hansı bir sənətkarın yetişməsində mühitin təsiri çox olur. Fətullah da gözünü açdığı bu ab-havadan
yaxşı bilirdi ki, aşıqlıq asan sənət deyil. Ona yiyələnmək üçün
gərək sazın sirrlərini dərindən öyrənəsən. Odur ki, ilkin
tövsiyyələrini atasından alan Fətullah sonralar neçə-neçə ustaddan görüb-eşitdiklərini götür-qoy edir, yüz ölçür, bir biçirdi.
Bütün bunlar ona məclisdən-məclisə yeni uğurlar qazandırır,
el-oba arasında üz ağlığı gətirirdi.
Fətullah son zamanlar Göyçə aşıq məktəbinin yetirdiyi
adlı-sanlı sənətkarlardan biridir. Əzəl gündən ustadların ənənələrinə söykənən bu aşığın indi artıq öz yol-ərkanı var. Onun ən
böyük imkanı səsiynən bağlıdı. Fətullahın repertuarı əsasən
klassik saz havalarıynan zəngindi. Artıq hər havanın öz kökünü
dərindən mənimsəyən aşıq onları dinləyiciyə ustalıqla çatdırır.
Bu aşığın ifa tərzində bir konkretlik var. O, nə bəndlərdə, nə də
havanın sonluğundakı tapşırmasında artıq haşiyələrə yol vermir, hansı qaydanı oxuyursa, onun ahənginə uyğun da söz seçir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bəzi aşıqlarımız yaradıcılıq
qabiliyyətinə malik oldu-olmadı özlərindən şeir qoşmağa, onu
oxumağa can atırlar. Bu mənada Fətullah öz yerini yaxşı bilir.
O, ifaçı aşıq kimi öz yolunda həvəslə davam edir, bacardığı işin
dalınca getməyi xoşlayır. Aşığın atadan keçmə səs imkanları
çox genişdir. Bəmdə şirin oxuduğu kimi, zildə də öz tonunu
eyni aydınlıqla saxlaya bilir. Bəzən yalnız telli sazın sinəsinə
sıxıb tək-tənha saatlarla məclis aparsa belə onun səsi sona
qədər eyni ahəngdə qalır.Əlbəttə, dediyimiz kimi, aşıqlıq çətin,
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mürəkkəb sənətdir və onun bir çox qolları mövcuddur. Hər
hansı bir aşıqdan on-ların hamısını tələb etmək, ya da
gözləmək düzgün olmazdı. Doğrudur, bəziləri hərdən sənətin
məsuliyyətini unudub bacar-dı, bacarmadı özünü yaradıcı,
ifaçı, dastançı və bir çox sahədə tam bitkin sayır. Şübhəsiz,
belə sənətkarlar çox nadir hallarda yetişir. Kiminsə haqqı olduolmadı, belə nəticə çıxartmasına qalanda, bunun sənətə
bayağılıq gətirməyindən qeyri heç bir əhəmiyyəti olmaz.
Əlbəttə, aşıqların çoxu kimi onun da repertuarında
müxtəlif dastanlar var. Amma bununla belə, Fətullah ağır
məclislərdə böyük bir dastanı başdan-ayağa söyləməklə yanaşı
ayrı-ayrı konkret epizodlara da meyl edir. Çünki ulu Göyçənin
dastançı aşığı Hacı Bayramovun dadlı-duzlu söhbətləri, şirin və
ustad söyləmələri kimi Fətullahın da özünəməxsus dastançılığı
var. Deməli, hər bir aşıq öz imknı dairəsindən kənara çıxmayanda daha çox uğur qazana bilər. Elə Fətullahın da uğurları
onun səmimi etiraflarıynan bağlıdı. Göründüyü kimi, bu aşığın
orjinal oxu tərzi, eyni zamanda maraqlı zənguləsi var. Hətta elə bir
zəngulə ki, onu hər aşıqda görə bilmirik. Özü də Aşıq Fə-tullah
zəngulələrində belə boğaz oynatmalarını hər havaya tət-biq eləmir.
Deyək ki, “Qəhrəmanı”dakı səs titrəyişi “Cəlili”də eynən təkrar
olunmur. Yaxud “Göyçəgülü” də yumşaq boğaz döndərmələrini
“Misri” üstündə qaynar, ürəyə işləyən və bir qədər də qılınc kimi
kəsərli zəngulələrnən əvəz eləyir. O, klassik havaları usta çalır. İstər
zildə, istərsə də bəmdə sazın səsini öz səsiynən düzgün ahəngdə
qoşalaşdırır və belə halda qətiyyən yanlışlığa yol vermir. Oxuduqca
səsi açılır, həvəsi üs-tə həvəs gəlir.
Artıq nə müddətdir ki, ulu Göyçənin gözəl nəğməkarı Aşıq
Fətullahın özünün də, sazının da adı qaçqınlıq ünvanına yazılıb.
Doğma yurdundan didərgin düşən bu el sənətkarı indi Gəncəbasar
səmtində telli sazıynan könüllər şenəldir, məclislər aparır. Son
zamanlar nə oxuyursa, əzəli torpaq diləkli, tapşır-ması Vətən
soraqlıdı. Ən ümdə arzuları isə içi Göyçə qarışıq doğma

torpaqlarımızın
edilməsidir.

hamısının

düşmən
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tapdağından

azad

AŞIQ TAPDIQ
Ulu Göyçənin bəxtəvər çağları idi. Həmişə olduğu kimi
öz baharını min mir rəngə boyamışdı bu gözəl diyar. Dörd
tərəfi dövrələyən sıra dağlara təbiətin döşədiyi əlvan xalılar
adama gəl-gəl deyirdi.
Durna gözlü çeşmələrdən axan sular dərələrdə nəğməkar
çayalara qarışıb onların səsinə səs verdikcə qayalar ilahinin
qüdrətiynən bəstələşir, obalar beləcə mahnılaşırdı.
Belə günlərin birində Basarkeçərin ucqar kəndlərindən
olan Zərkənddə, orta məktəbin direktoru Həbib Səmədovun
evində qonaq idik. Bir qədər hal-əhvaldan sonra dedilər ki,
qonşuluqda xeyir işdi. Mərifət xatirinə Həbib müəllimə dedik
ki, “Siz öz işinizdə olun, qonşunun xeyirindən qalmayın. Siz
qayıdınca biz də bağı-bağatı gəzib dolaşarıq...”
– Siz nə danışırsınız? – dedi. – Elimizin-obamızın adəti
var. Kəndimizə gələn qonaqlar xeyir işimizdə iştirak etməlidir...
Həbib müəllim fikrini yenicə tamamlamışdı ki, qapıdan
iki nəfər içəri daxil oldu. bizə “xoş gəldin” deyəndən sonra:
“Durun”, - dedilər. – Ayağınız sayalıdı, evimizdə xeyir iş var,
durun gedəyin bizə. Məclis əhli yerbəyerdən sizi gözləyir...”
Bu səmimiyyətin, bu təbii el adətinin qarşısında baş əyməkdən qeyri bir əlacımız olmadı. Bir də gözümüzü açıb gördük ki, Məzahir müəllimin məclisindəyik.
Ömrün ən çətin anlarında din içində din bəsləyən Ulu
Göyçənin məclislərinə xüsusi bəzək verən durna boğazla telli
saz olub. Amma biz bu dəfə başqa bir mənzərənin şahidi olduq.
Oxuyan müğənniydi. Özü də özünü şirmayı dilli qarmonuyla
müşaiyət edirdi. Soruşduq, dedilər, Tapdıqdı oxuyan – Tapdıq
Bədəloğlu. Özü də qonşu Zod kəndindəndi...
Yaxşı oxuyurdu Tapdıq. Şirin, məlahətli səsiynən...Di gəl
Göyçənin qoynunda məclisdə olasan, amma telli sazı, onun
müşayiətini eşitməyəsən...
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Doğrusu, bu həsrətimi gizlədə bilməyib yanımda
əyləşənə fikrimi çatdıranda: “Tələsməyin”, – dedi. – Bax, o
divarda xalçanın sinəsinə söykənən sazı görürsünüzmü?
– Bəli, – dedim. – Yəqin ev sahibinindir.
– Yox, – dedi. – O saz Tapdıq Bədəloğlunundu. Bir
azdan dillənəcək.
Sən demə bu həsrət tək qonaqların deyilmiş...Çox çəkmədi ki, məclisin ağsaqqalı və məclis əhli Tapdıq Bədəloğluna
bir ağızdan məsləhət elədilər ki, – Çox sağ ol, ay Tapdıq,
ansamblın da yaxşıdır, qarmonla çalıb oxumağın da. Amma
bizi sazın həsrətində üzmə, amandı...
Güləş üzlü, sadə, səmimi görkəmli Tapdıq Bədəloğlu
qarmonu bir yana qoyub, telli sazı götürdü. Və elə ki, bayaqkı
müğənni Tapdıq – Aşıq Tapdıq Bədəloğlu kimi özünün əzəli
təbiiliyinə qayıtdı, bax, onda məclisin ahəngi tamam dəyişdi.
Bəli, elə də olmuşdu. Ulu Göyçənin çal-çağırlı günlərində bizim Aşıq Tapdıq Bədəloğluynan tanışlığımız...Belə başlamışdı onun sənətinə olan marağımız...
Özünün mərd ürəkli oğullarıynan, tükənməz sərvətləriynən indi düşmən əlinə keçən ilğımsız qızıl yataqlarıynan
aləmə bəlli olan Zod kəndində dünyaya göz açıb Aşıq Tapdıq.
Bir parça vaxtından Telli saza meyl salıb. Şair Əbülfətin,
Sənətkar Abdullanın, Dədə Ələsgərin, Xəstə Bayraməlinin,
Növrəs İmanın sözlərini dilinin əzbərinə döndərib. Şux,
məlahətli avazıynan, şaqraq zəngulələriynən məclisdən-məclisə
könüllər oxşayıb.
Ustadın kim olub? – sualının müqabilində, “Göyçə aşıq
məktəbinin yetirmələrindən, onların sırasında adicə oxuyanlardan biri də mənəm” – deyib həmişə Tapdıq Bədəloğlu.
Beləcə təvazökardı, sadədi bu ənətkar. Hələ yaşca əhlihal olmasa da sevimli sənəti, canından əziz bildiyi telli sazı onu
əhli-hallar cərgəsinə qatıb. “Mərifət elmindən halidi”, “Oturubdurmaqda ədəb-ərkanını” biləndi. Elə ki, sinəsində durna bo-
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ğazlı sazı bir məclisə vardımı, bir aləm toy-düyünə dönür
Tapdıq Bədəloğlu. Oxuduqca şövqülənir, səsi yenidən açılır.
Tapdıq Bədəloğlunun səsi şirin olduğu kimi, tələffüzü də
aydındı. Aşıq və yaxud müğənni var ki, oxuduğunu başa düşmürsən, Aşıq Tapdıqda elə nöqsanlar yoxdu. Ozü də oxumaq
üçün təsadüfi sözlər seçmir. Kamil sənətkarların sözlərindən
oxumağa daha çox üstünlük verir. Eyni zamanda klassik havalara meyl göstərməyi sevir. “Göyçə gözəlləməsi”, “Ruhani”,
“Cəlili”, “Sarıtel”, “Orta Sarıtel” “Dübeyti”, “Misri”, “Qaytarma”, “Gözəlləmə” və s...Özü də az hava bilmir. Göyçə aşıq
qolunda nə qədər klassik hava varsa, hamısını mənimsəməyə
çalışır.
Aşıqlığın öz qaydası var. “Aşıq sazla dediyi kimi, sözlə
də dedi” təmbehini ulu babalarımız təsadüfən işlətməyiblər.
Tapdıq Bədəloğlu həmişə bu klassik qaydalara əməl eliyir.
Oxuyanda tələffüzü nə qədər aydın olsa da, sözləri qaydasınca
dilcavabı deyir.
Maraqlıdır ki, Tapdıq Bədəloğlu el arasında müğənni
kimi də tanınır. Bununla belə o, telli saznan məclisə varanda
özünü əsl aşıq kimi aparır. Klassik aşıq havalarına muğam
haşiyələri çıxmır. Sazın gözünə ona yad olacaq qeyri əlavələr
qatmağı xoşlamır...
Özünə məxsus döndərmələrlə, təmkinlə, avazla oxuyur
bu aşıq.
İstəkli oxucular, artıq nə qədər müddətdir ki, ulu
Göyçəmizin sakinləri doğma yuvalarından perikiblər.
Böyük Məzrə, Bala Məzrə, Kəsəmən, İnəkdağı, Nərimanlı, Ağkilsə, Qaraqoyunlu, Yuxarı Şorca, Aşağı Şorca, Sarıyaqub və başqa bir çox kəndlər kimi Aşıq Tapdıq Bədəloğlunun dünyaya göz açdığı azman sərnəli Zod kəndi də
yadların tapdağındadı. Gündəlik, aylıq və illik gəliri böyük bir
ölkəni dolandıracaq qədər zəngin olan Zod qızıl yatağı indi qarı
düşmən əlindədi.
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Bir zamanlar qonşu Kəlbəcərin qızıl və civə axtaran dağ
mühəndislərilə əl-ələ verib bu Güneydən o biri güneyə qədər
on kilometrlərlə yeraltı qazma işləri aparan Zod qızıl mədəni
zəhmətkeşlərinin illərdən bəri min zəhmətlə gördüyü işlər
hazırca bir loxma kimi düşmənlərin caynağına keçdi...
Bütün bunlar hər birimiz kimi Aşıq tapdığın da çətin
çəkiləsi qayğı yüküdü. Artıq nə qədər müddətdir ki, onun da
adı qaçqınlıq ünvanına yazılıb. Hələliksə əli çatıb, ünü yetməyən doğma diyarının həsrətini el sənətkarlarımızın Göyçə ünvanlı şeirlərini oxumaqla ovundurmağa çalışır.
Ata-baba məskənimsən,
Ana yurdum, elim Göyçə,
Ünvanımı soruşanda,
Tez-tez deyir dilim “Göyçə!”
Hər mahalın öz adı var,
Ana yurdun öz dadı var,
Qonaqpərvər övladı var,
Uzanıqlı əlim, Göyçə!
Qazax, Tovuz, Şəmkir, Gəncə,
Qarabağdan dost gəlincə,
Obalarda incə-incə
Açılıbdı gülüm, Göyçə!
Zəki qurban ocağına,
Dörd küncünə, bucağına,
Balan kimi qucağına
Darıxıram gəlim, Göyçə!
Darıxmayın, Zəki müəllim, ruhdan düşməyin Aşıq Tapdıq, gün gələcək ki, ulu Göyçəmiz yenidən öz sözünə-söhbətinə, öz əvvəlki doğmalığına qayıdacaq. Bax, onda Tapdıq
Bədəloğlunun sazı o yerlərdə yenidən ötəcək, doğma mahalımızın çal-çağırlı günləri yenidən başlanacaq.
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III
O TAYLI, BU TAYLI SƏNƏT
QOVŞAĞI
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AŞIQ HÜSEYN CAVAN
Aşıq Hüseyn Cavan istər ifaçı, istər də yaradıcı sənətkar
kimi, klassik ənənələrimizi ləyaqətlə davam etdirən aşıqlarımızdan biri olmuşdur. Hələ sağlığında bir neçə fəxri ada layiq
görülən və Yazıçılar İttifaqının üzvü olan bu tanınmış sənətkarın Azərbaycanımızın hər iki səmtində geniş şöhrəti olmuş,
milyonlarla dinləyicinin və tamaşaçının xatirini, hörmətini
qazanmışdır.
Bu novator aşıq haqqında vaxtilə Azərbaycan radiosundakı ünvanıma göndərilən iki müraciət şəxsi arxivimin
məktublar guşəsində qorunub saxlanmaqdadır. Hələ heç bir
kitabımda və mətbuat yazılarımda vermədiyim hər iki məktubun Aşıq Hüseyn Cavanın barəsindəki bu tədqiqi axtarışa daha
çox aidiyyətini nəzərə alıb bəri başdan ixtisarla təqdim etməyi
məsləhət bildim.
“…Bu məktubu sizə Ağcabədi rayonu Sərəfxanlı
kəndindən yazıram.
Mən 1993-cü ildə sinif müəllimi kimi Kəlbəcər rayonuna
işləməyə göndərildim. Məni Seyidlər kənd yeddiillik məktəbinə təyin etdilər. 1953-cü ilin avqust günlərində Aşıq Hüseyn
Cavan da öz sənət yoldaşları ilə Kəlbəcərə gəlmişdilər. Klubda
gözəl bir konsert verdilər. Maarif şöbə müdiri Zal müəllim
Aşıq Hüseyn Cavana yaxşı hörmət etdi. Qonaq apardı. Mən
təyinatla Seyidlər kəndinə gəldim. Orada da Bəhmən Vətənoğlu ilə tanış oldum. Kəlbəcər camaatı hamısı saz-söz vurğunudur. Əksəriyyəti saz çalmağı, oxumağı başarır. Mən də aşıq
mahnılarını ifa edirdim. Lakin saz çala bilmirdim. Həmin kənddə bir sazbənd kişi var idi. Mənə bir saz düzəltdi. O vaxt
Bəhmən Vətən oğlu 15-16 yaşlı oğlan idi. Evlərində olmuşdum. Yaxşı ailə idilər. Mənə çox hörmət etdilər.
Hörmətli Maşallah müəllim, Aşıq Hüseyn Cavan bizim
kənddə bir neçə il yaşayıb. Toylar aparıb. Qohumuq, İranda
Qarabağ mahalının Ülü kəndindəndir. 1938-ci ildə yenidən onu
İrana apardılar. 1947-ci ildə demokrat adı ilə onu yenidən
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Azərbaycana göndərdilər. Özləri qaçdılar. Bizim kənddə 5-6
nəfər var idi. Aşıq Hüseyn Cavan Azərbaycanda çox yazdı,
yaratdı. “Səttar xan dastanı” adlı kitabı da dərc olunmuşdur.
Mən oxumuşam. Hətta İranda qalmış qızına “Ağlama qızım”
adlı şeiri qoşmuşdur…
Mən xahiş edirəm Aşıq Hüseyn Cavan haqqında yazın…” (6).
Nəzərə çatdıracağım 2-ci məktub qədim diyarlarımızdan
olan Gəncə şəhərindən gəlmişdi.
Özü də təkcə məktub yox, onunla birlikdə Aşıq Hüseyn
Cavan haqqında, 2004-cü ildə işıq üzü görən “Cənub inqilabının Dədə Qorqudu” adlı kitabla birlikdə.
Kitabın və məktubun yazarı da eyni adamdır.
Onun müəllifi adından və qayəsindən əvvəl bu kitab
barəsində bir-iki kəlmə fikir söyləmək istərdim.
Son zamanlar, az qala kimlərinsə unudacağı Hüseyn
Cavanın həyat və yaradıcılığı sarıdan belə bir kitabın işıq üzü
görməsi təqdirəlayiq hal idi…Çünki el sənətkarının həyat yolu,
onun yaradıcılığı ilə bağlı kifayət qədər oxucuya məlumat
verilirdi.
Lakin təəssüflər olsun ki, kitabın tərtibatında və çap üsulunda ciddi nöqsanlar var ki, ilkin səhifələmədə onun vərəqləri
oxucunun əlində qalır, cildindən ayrılır. Bəri başdan arzu edərdik ki, aşığın barəsində maraqlı məlumatlar toplusu olan bu
kitab yenidən nəfis şəkildə dərc edilsin. Belə halda bu tanınmış
el sənətkarının ruhuna bizlərin ehtiramı olardı.
İndi isə Gəncədən gələn ikinci məktubdan bir parça…
“…Sizin hər hansı bir şəxs barədə yazılarınızı oxuyanda
adam həmin şəxsi zahirən görür və daxilinə bələd olur. Buna
görə də, mən demək olar ki, qiyabi olaraq sizlə yaxından tanışam. Ona görə də sizə məktub yazmaq və bu kitabı göndərmək
qərarına gəldim. Axı bu adam sağlığında bütün tədbirdə birinci
olub və heç bir tədbir onsuz keçirilməyib. Onun səsi və yaradıcılığı bütün aşıqlardan dolğun olubdur. 26 kitabı, 19 dastanı,
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bütün aşıq poeziyasına aid olan şeir formalarından nümunələri
əvəzsizdir. Belə bir adam indi heç kəsi maraqlandırmır. O,
Cənubun birinci Xalq şairi və SSRİ-nin Əməkdar İncəsənət
xadimi, çoxlu orden medallar, festivallar laureatı, SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvü olmuşdur.
Sağlığında hər 10 ildən bir yubileyi keçirilirdi (19581968).
Amma indi nə Yazıçılar Birliyi, nə Aşıqlar İdarəsi bu
barədə gözə görünən heç nə etmirlər. Onun adı heç yerdə
əbədiləşməyibdir. Halbuki dəfələrlə Cənubdan və Quzeydən
yuxarı orqanlara müxtəlif formalarda yazılar gedibdir.
Vaxtilə onun qədər lent yazısı olan aşıq olmamışdır.
1949-cu ildə Moskvada 12 çıxışı lentə alınmışdır. 1959-cu ildə
Moskvada çıxışı 8 lentdə Azərbaycana göndərilmişdir. İndi
onun çıxışını tələb edən kütləyə yazırlar ki, bizdə onun lenti
yoxdur, bəs bunlar hara gedibdir?
Onun həyat faliyyəti haqqında dissertasiya müdafiə edib
alim olanlar və onu şəxsən tanıyanlar da susurlar, ancaq özlərini gözə soxurlar…
Mən sizə bir zəkalı alim və gələcək nəslə nümunəvi
vətənpərvər kimi baxaraq bunları açıqlayıb və onun haqqında
sanballı əsər yazıb radio və televizorda səsləndirməyinizi
səbirsizliklə gözləyirəm. Bu sizi hər 2 Azərbaycanda parladıb
və gələcək nəslə mayak kimi göstərərdi…
Hörmətlə: İman İntizar…” (6).
Onu da bildirim ki, bu məktubun müəllifi göndərdiyi
kitabını da beləcə ürək yanğısıynan yazıb.
Burada bir məsələnin qeydiyyatına ehtiyac duyuram.
Kitab və məktub müəllifi İman İrani İntizarın Aşıq Hüseyn Cavanın bacısı oğlu olmasının bu can yanğısına o qədər
də dəlaləti yoxdur. Çünki bu adam əsil ziyalıdır, sənət, sənətkar, el-oba, milli zəmin qədri biləndir ki, gözəl el sənətkarının unudulacağından narahatlıq keçirir…
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Əgər belə olmasaydı onun məktubu da kitabından artıq
can yanğısıynan ərsəyə gəlməzdi.
Deməli, qədirbilən sənətsevərlərimiz var və onlar Hüseyn
Cavan kimi ustadların unudulmasından narahatdılar…
Sevdalı aşiqəm, artıbdır dərdim,
Yaram sağalmağa dərman istərəm.
Dostumun bağından bir meyvə dərdim,
Belə bağ becərən bağban istərəm.
Açılmışdır üzümüzə dər indi,
Buyur, bağban, nə istəsən dər indi!
Bu sözlərin mənası çox dərindi,
Qədrin bilən əsil insan istərəm.
Dəymə, sinəm yara, qəlbim yaradı,
Çıxmaz yaddan həmdəm adı, yar adı.
Mən Cavanam, canım dosta yaradı,
Dost yolunda belə qurban istərəm.
Mərhum professor Mürsəl Həkimov “Aşıq Hüseyn Cavanın yaradıcılıq yolu” mövzusunda namizədlik dissertasiyası
müdafiə etmişdir.
“…Bu mövzu bir neçə cəhətdən səciyyəvi idi. Əvvəla,
Aşıq Hüseyn Cavan məşhur sənətkar idi, çox maraqlı və çətin
yaradıcılıq yolu keçmişdi…Hüseyn Cavanın yaradıcılıq yolunu
işıqlandırmaq yalnız böyük zəhmət deyil, professionallıq da
tələb edirdi. O zaman Mürsəl müəllim bütün bunlar üçün
hazırlıq məktəbi keçmişdi…” (1, 6).
Azərbaycan klassik aşıq poeziyasının layiqli nümayəndələrindən biri olub Aşıq Hüseyn Cavan. O, 1916-cı ildə Cənubi
Azərbaycanın Qaradağ mahalının Ülü kəndində anadan olmuşdur. Atası Mikayılı çox erkən itirdiyindən, zavallı anası Zöhrə
onu və üç qızı ilə Şimali Azərbaycana – Goranboy rayonundakı
Dəliməmmədli kəndinə pənah gətirir.
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Kiçik yaşlı Hüseyn ailəni dolandırmaq üçün kənddə
muzdurluq edir, qoyun-quzu otarardı. 1927-ci ildə kəndin
ağsaqqalı Məşədi Adıgözəlov balaca Hüseynin canında olan
istedadı görür, onu Aşıq Ələsgərin qardaşı oğlu Aşıq Musanın
yanına aparır. Beləliklə, onun sənət yolu Ələsgər ocağından
başlayır. 1934-cü ildən arabir şeirlər yazsa da, poetik yaradıcılığa əsasən 1940-cı ildən başlamışdır. Onun ilk şeirləri:
“Gül, Azərbaycan”, “Oyan vətəndaşım”, “Ana Vətən” və s.
Təbrizdə nəşr olunan “Vətən yolunda” qəzetində dərc olunmuşdur.
Azad bir qız girib bağa,
Gəzir boylana-boylana.
Xumar gözün sola-sağa,
Süzür boylana-boylana.
İçib eşqin bulağından,
Gəzir Məcnun sorağından,
Tər qönçənin budağından,
Üzür boylana-boylana.
Açıb qönçə dəhanını,
Qumru təkin zəbanını,
Cavan Hüseynin canını,
Üzür boylana-boylana.
“Ustad aşıq, qüdrətli şair kimi tanınan Hüseyn Cavanın
“Azadlıq mahnıları” (1950), “Aşığın arzuları” (1950), “Şeirlər”
(1953), “Sədəfli saz” (1956), “Qoşmalar” (1959), “Şeirlər”
(1962), “Danış, telli sazım”, “El aşığı” (1975), “Bahar kimi”
(1979) kitabları çap olunmuşdur…” (4, 178).
O, azadlıq pərvanəsi, o taylı, bu taylı yurdumuzun nəğməkarı, el şənliklərinin yaraşığı idi…Bu təşnəlik, bu pərvanəlik
onu Güneydən Quzeyə, Quzeydən Güneyə aparırdı.
Təbrizdə milli demokratik hərəkatı təlatümə gəldiyi
zaman səngərdən-səngərə gəzir, sazı və sözü ilə fədailəri qələ136

bəyə ruhlandırırdı. Bircə il yaşamış milli hökumət Aşıq Hüseyn
Cavanın əməyini yüksək qiymətləndirmişdir. Ona “Xalq şairi”
adı vermiş, “21 Azər” medalı ilə təltif olunmuşdur.
1946-cı ildə Təbrizdə filarmoniya təşkil olunmuş, O, direktor müavini kimi fəaliyyətə başlamış, Təbrizdə “Aşıqlar”
ansamblına rəhbərlik etmişdir.
Mənə yeni həyat verdi,
Ələsgərin yurdu Göyçə,
İlhamıma qanad verdi,
Oldun dilim virdi, Göyçə.
Ürəkdə var məhəbbətin,
Dodaqlarda gəzir mətin,
Yetirdiyin hər ismətin,
Tanrının sirridi, Göyçə.
Ayrılmaram səndən inan,
Hüsnünə olmuşam heyran.
Nə qədər ki, sağdır bu can,
Sənə minnətdardı Göyçə.
“Hüseyn Cavan yaradıcılığı zəngin və rəngarəngdir. Doğma Vətənə, elə bağlılıq, odlar ölkəsinin tarixi şöhrəti haqqında
ləziz söhbətlər açmaq onun yaradıcılığında böyük yer tutur.
Şairin Cənubi Azərbaycan, eləcə də İkinci Dünya Müharibəsi
dövründə Təbrizdə yaranan milli azadlıq hərəkatı mövzusunda
yazdığı şeirlər İrandakı şah üsul-idarəsinə və beynəlxalq imperializmə qarşı ən güclü zərbədir…” (5, 49-50).
“Nəcəfi” və b…güşə məqamı və güllər artırmaqla melodiyaları daha da gözəlləşdirmişdir.
Dalğalansın, daşsın təbin,
Bu dağlarda, o dağlarda.
Ümman kimi coşsun təbin,
Bu dağlarda, o dağlarda.
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Tarixi var bu yerlərin
Havası xoş, suyu sərin.
Aç yenə sinə dəftərin,
Bu dağlarda, o dağlarda.
Çox Fərhadlar qaya çapıb,
Kahalarda məskən tapıb,
Cavanşirlər atın çapıb,
Bu dağlarda, o dağlarda.
Respublikanın “Əməkdar incəsənət xadimi” olan Aşıq
Hüseyn Cavanın 12 dastanı dillər əzbəridir. Ustad sənətkarın 9
kitabı müxtəlif illərdə yüksək tirajla işıq üzü görmüşdür.
Aşıq Hüseyn Cavanın yaradıcılığı barədə sanballı məqalələr, elmi işlər yazılmışdır.
Böyük ustad o taylı, bu taylı Azərbaycanın sənətkar oğlu,
azadlıq pərvanəsi, Təbriz həsrətli şair – Aşıq Hüseyn Cavan 69
yaşında, 1985-ci ilin noyabr ayının 14-də vəfat etmişdir.
Ustadın qəbri Əzizbəyov kəndindədir.
Aşıq Hüseyn Cavan haqqında bundan belə də açacağımız
söhbətlər çoxdur. Bu gözəl sənətkar unudulası aşıqlarımızdan
olmayıb.
Biz onu dönə-dönə anmalı, xatırlamalı, nə qədər imkanımız varsa haqqında söz açmalıyıq…
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URMİYADA QALAN SƏS
Urmiyada bir aşıq vardı. Dərin ağıllı, dərya kamallı!
Danışanda dəhanından dürr tökülər, güləndə camalından nur
ələnər, ağlayanda gözlərindən zərrə-zərrə od tökülərdi. Sözü
bütöv, söhbəti şirin, ürəyi dərya tutumluydu onun. Sinəsində
yaraşıqlı bir saz vardı. Elə bil bəzəkli bir gəlindi. Tək bircə
siminə əl toxundumu, bax onda cingiltisi könülləri yerindən
oynadar, bir eşqin ünvanına min bir duyğu bəstələyərdi.
Bir aşıq vardı Urmiyada. Yarlı-yaraşıqlı bir aşıq. İlahinin
təbii boyalarından qaşlarına qələm çəkilib, boy-buxunundakı
əzəmətinə Heydər babanın qüdrət payından bir biçim qisməti
olmuşdu onun. Ləhcəsində ulu Təbrizin şirinlik tamı, zənguləsində Kəpəzin haylı-haraylı bənzərtisi yaşardı. Nə sözü tükənərdi, nə də söhbəti. Könül dəftərinin bənzətmələri ümmanlarla
yarışa girərdi elə bil.
Urmiyada bir aşıq dövran sürürdü. Oturub-durmaqda
ədəbini bilər, el içində paklığıynan çoxlarına örnək olar, təriqətdə sevdasına zərrə qədər nöqsan tapılmazdı. Yaddaşında
ustadların öyüdləri yaşayar, tövsiyyələrində şəyirdlərin kamillik dərsi püxtələşərdi. Bu aşığın iki qibləgahı vardı bu dünyada.
Onun biri haqqın dərgahı, o biri sevib-seçdiyi sənətin hələ
neçə-neçə açılmayan sirləriydi. Elə o səbəbdən də aşıq olduğu
gündən həm də bir sənət aşiqinə dönmüşdü beləcə.
Əsl adı Məmmədhüseyn idi onun. Ellərimizdə, obalarımızda Aşıq Dehqan kimi şöhrət qazanmışdı. Hər iki sahildə bu
adnan tanınırdı.
Əsli Sulduz mahalından olan Qarapapaqlar nəslindən idi.
Maraqlı keçmişi və qəribə taleyi olan bu nəslin də zamanzaman başına min bir oyunlar gəlmişdi.
Vaxdilə rus qoşunları Qafqazı işğal edəndə Məmmədhüseynin ulu babası xüsusi bir cəbhənin önündə ölüm-dirim
döyüşlərində vuruşmuşdu. Son nəticədə köç-külfəti, qohuməqrəbasıyla bahəm İran torpağına pənah aparanlardan olmuşdu.
Ocağı insan yaşadar, onun nəfəsi şenəldər, - deyib babalarımız.
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İndi İranın müxtəlif guşələrində Qarapapaqlılar nəsli yaşayıb
öz ulu babalarının müqəddəs adətlərini qorumaqdadırlar...
Bu adın qədim şöhrətini qoruyub yaşadan ailələrdən biri
də vaxdilə Cənubi Azərbaycanın inzibati mərkəzi olan Urmiya
elində yaşayan Aşıq Dehqanın ailəsi olmuşdu. Əzəli meyarı
sənətin ülvi xanələri üstündə bərqərar olan bu ailənin pərkarı
Aşıq Dehqan yurdumuzun cənub ellərində xalqımızın ulu sənətini, aşıqlıq peşəsini qoruyub yaşadan, onu davam və inkişaf
etdirən və artıq ustadlar zirvəsinə ucalan el sənət-karlarımızdan
biriydi.
Ümumiyyətlə, Aşıq Dehqan təkcə Urmiyada və cənub
elində yox, həm də bu tayl sənətsevərlərimizə bu və ya başqa
şəkildə tanış idi. Hər iki sahildə onun sənət örnəklərindən
bəhrələnən, ustad eyliyindən dərs alan cavan aşıqlarımız çox
idi.
Aşıq Dehqan məlahətli səsə, könül oxşayan zənguləyə və
şux deyim tərzinə malik bir sənətkar idi. Azərbaycan aşıq
məktəbinin ən gözəl ənənələrini özündə yaşadan cənub ellərimizə məxsus oxu maneralarını səsində, nəfəsində gəzdirib onu
inkişaf etdirən bu aşıq sənət yollarında təsadüfi şöhrət qazananlardan deyildi.
“Aşıq Dehqan nəfəsli aşıqdır” fikri də el arasında
sözgəlişi söylənilmirdi. Qədim aşıq havalarımızdan olan “Şərili”, “Misri”, “Qəhrəmani”, “Ağır Şərili” və “Kərəmi” kimi
neçə-neçə saz havalarını bu aşıq öz aləmində yenidən yaşadır,
onlara yeni səs, yeni nəfəs gətirirdi. “Misri” və “Qəhrəmani”
havalarına bütöv şəkildə, heç bir səs çatışmazlığına və zəngulə
çalarına ehtiyac duymadan xüsusi məlahətlə ifa edən Aşıq Dehqanı ustadlıq məharəti duyan könülləri heyran qoyardı.
Bəzən onu ifa tərzi zamanı diqqətlə və duyaraqdan dinləyəndə adama elə gələrdi ki, hər hansı bir havanın tapşırmasına qədər bu aşıq dayanıb nəfəs almır, onu dinləyiciyə bir
nəfəs çatdırırdı.

140

Onun oxu məqamında zərrəcə söz təhrifinə təsadüf edilmirdi. Söz deyimi aydın, tələffüzü sərrast idi. Şux maneralı bir
aşıq kimi oxuyanda son dərəcə həvəslə, sənətə ürəkdən vurğunluq baxımıyla oxuyardı. Onu yüksək səviyyədə dinləyciyə
çatdırmaq üçün bu aşığın nəfəs və boğaz inklanları çox geniş
idi. Əlavə haşiyələri də, könül oxşayan zəngulələri də eyni
halda onun səs məlahətiynən bir-birini tamamlayardı. Elə bil
oxuduqca onun səsi yenidən açılar, nəfəsinə yeni nəfəs calanırdı.
Aşıq Dehqan oxu zamanı dinamikliyi sevən sənətkar idi.
Nə misradan-misraya, nə də bənddən-bəndə ləngiməyi xoşlamazdı. Bu yerdə bir amili əzərə almaq lazımdır. Belə ifa
tərzini xoşlayan və onu öz yaradıcılığında nümayiş etdirməyə
çalışan hər aşıq buna sona qədər nail ola bilmir. Amma aşıq
Dehqanın səs və nəfəs imkanları bu sahədə ona geniş şöhrət
qazandırmışdır.
Yeri gəlmişkən, bir məsələni qeyd etməliyik. Dinamik
oxu tərzi bəzi aşıqların ifasında tələsiklik təsiri bağışlayır.
Beləliklə, onun barəsində; - “Filankəs tələsik oxuyandır” kimi
eşidilən səriştəsizlik kiminsə səs, həm də nəfəs imkanlarının
məhdudluğuynan bağlı olur. Bax, bu mənada aşıq Dehqan
bütün ustadlıq imkanlarına malik idi və o, gözəl, məlahətli tərziynən nəinki dinləyiciyə tələskənlik təsiri bağışlamır, əksinə
oxunduqca insan ürəyini ehtizaza gətirir, ona romantik
duyğular aşılayırdı.
Aşıq Dehqanın səsi kimi danışığı da şirin idi. Sinəsi söz
xəzinəli bu ustad sənətkar Azərbaycan ellərinin neçə-neçə
qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanlarını sinədəftər eləmişdi. Bu
dastanlar arasında Cənub mövzuları daha geniş əhatəyə malikdir və əlbəttə, bu da təbiidir. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının dastanlı qolları o sahilin
sərhədlərində daha çoxşaxəlidir. Heç şübhəsiz, burada aşığın
geniş əhatə dairəsinə malik olmasını yaşadığı ərazi ilə məhdudlaşdırmaq olmaz və bu, bir mövzuluq söhbətdir.
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Ustad aşığın repertuarında bir çox dastan vardı. Onlardan
biri də “İbrahimin dastanı”ydı. Əvvəlcə deyək ki, bu dastan
özünün məna və məzmun baxımından, hadisələrin dinamik
inkişaf, eyni zamanda real tarixi hadisələrin təfsilatı nöqteyinəzərindən çox maraqlıdır. Azərbacan şifahi xalq ədəbiyyatının
ən gözəl incilərindən olan “İbrahimin dastanı” artıq neçə əsrlərdir ki, el məclislərimizi, ariflər yığnağımızı bəzəməkdədir.
Başqa dastanlarımızda olduğu kimi bu sənət xəzinəmizin
süjet xətlərində hər iki sahilin variantları hardasa bir-birindən
fərqlənən vaxtlar olur. Bu təkcə hadisələrin təfsilatında yox,
həm də şeir variantlarında özünü göstərir.
Heç şübhəsiz, əsərin süjetinin eyni xətt üzərində cərəyan
etməsi bu ölməz sənət əsərinin əsas qayəsi kimi hər iki sahilin
variantında toxunulmaz qalır.
İbrahimin başına gələn faciələr, Zülənşah oğlanlarının
şərin, böhtanın əlində pələsənk olması dastanın hər iki variantında eyni istiqamətdə inkişaf edir. Onların didərginlik vaxtlarındakı əhvalatlarında hər hansı bir süjetin bir-birindən fərqlənməsi və onunla bağlı deyilən qoşquların xırda müxtəlifliyi
bu məsələlərnən bağlıdır.
Məsələn, dastanın bu taylı variantında İbrahim yolda
özünü çobana isnad verərkən öz ilkin qoşqusunu belə başlayır.
Zülənşah oğluyduq, biz iki qardaş,
Hərəmiz götürdük bir qiymətli daş,
Hər yetənə biz deyirdik, a qardaş,
Dilbilməz əlinə düşdüm, neyləyim?!
Amma dastanın Cənub söyləməsində İbrahim özünü tamamilə başqa qoşqularnan isnad verir. Hər halda son nəticə
eynidir və Zülənşah oğlanlarının başına gətirilən faciələrin əzəli başlanğıcı kimi, sonluğu da eyni məqsəd üstündə tamamlanır. Mən bütün bunları Aşıq Dehqanın sağlığında söylədiyi
dastan variantında həvəslə izləmək imkanına malik olmuşam.
Doğrudan da Aşıq Dehqanın istər danışıq tərzi, istər də
oxumağı çox maraqlıydı. O, dastanı özünəməxsus şirinliklə,
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həm də çox böyük həvəslə danışardı. Həm söyləməsində, həm
də qoşqularında məna və məzmunun, o cümlədən də hadisələrin kədərli və təbəssümlü anlarına uyğun haşiyələr çıxardı.
Sırf Təbriz ləhcəsiylə söylənən bu dastanın oxu tərzində də bir
fərdilik hiss olunmaqdaydı.
Mən bunu təkcə aşığın ləhcəsində, hadisələrə yanaşma
nöqteyi-nəzərində və qoşquların düzümündə yox, həm də onun
havacatında görmüşəm. Və bununla da belə qənaətə gəlmişəm
ki, hələ bizim Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında öyrənə bilmədiyimiz neçə-neçə sənət inciləri, sirli-sehirli nöqtələr, azman
qaynaqlar mövcuddur.
Aşıq Dehqanın oxumalarında çox maraqlı döndərmələr,
hələ bizə tanış olmayan havacatlar vardı. Doğrudur, bu gün
Azərbaycan aşıq sənətinin qaynaqları eyni kökdən bəhrələnsə
də, onun budaqları da beləcə şaxələnir, yeni-yeni puçurlar açır.
Bu ustad aşığın da oxumasında, çaldığı havacatlara diqqət
kəsiləndə bir daha bunun şahidi olmuşdum.
Dehqanın oxumasındakı şuxluq məqamlarına qarışan bir
daxili yanqı təsirilə yanaşı, həm də Təbriz muğamlarına meyl
vardı. Amma aşıq havalarının dərin qaynaqlarından boylanan
bu şirin çalğıların adlarını ayrı-ayrılıqda təhlil etməyə çətinləşən anlarda yenə klassik aşıq bilgilərimiz köməyə çatmış
olur. Və birdən-birə adama elə gəlir ki, ilk dəfə eşitdiyi bu
səsin ifasındakı havanı hardasa dinləyibmiş. Deməli, əgər bu
tayda səslənən “Qaraçı” havasının xallarındakı bənzətmələri,
“Misri” havasının döndərmələrindəki oxşarlığı, “Sallama Kərəmi”nin kövrəkliyindəki həlimliyi Aşıq Dehqanın oxumalarında
anşırda bilirdiksə deməli, kök də, qaynaq da eynidir.
Təkcə bir şərtlə ki, bunların şaxələrini dərindən sərfinəzər etməliyik ki, ömrümüzün sabahında unudulmasın. Türk
aşıq məktəbinin cənub qolundakı bu səsləşmələr bizə bir daha
bu eyliyi tapşırmış olur. Aşıq Dehqanın bu oxumalarındakı hər
hava bir növ bizə yeni bir elmi faktın əsasını verirdi. Azərbaycan aşıq dünyasında neçə hava mövcuddur? Fikrinin mü143

cərrəd cavabı da məhz bu amildən meydana gəlir. Və burda
istər-istəməz həmin sualın son cavabını bir daha, biz də vermək
istəyirik. Onun sayını hələ heç bir elmi araşdırmalar tam
dəqiqləşdirə bilməmişdir.
Aşıq Dehqanı saz çalmaqda da xüsusi səriştəsi vardı.o,
təzanəni simlərə çəkəndə adama elə gəlirdi ki, bu aşığın
sazında tək bircə sim vardı. Amma bu sim bütün havaları cəmli
halındakı səsin incəliklərinə qədər eşidənlərə çatdırmağa qadir
idi. Hiss olunurdu ki, oxu manerasında olduğu kimi çalğısında
da dinamik üsluba meyl edirdi. Beləliklə də onun ümumi ifaçılıq məharəti istər oxumaq, istərsə də saz çalmaq baxımından
bir-birini tamamlamış olurdu.
Burada bir amili xatırlamaq istərdim ki, hər hansı aşığın
eyni zamanda həm dastan danışması, həm oxuması və onun
müqabilində söyləyə-söyləyə sazda özünü müşaiyət etməsi bu
sənətin müərkkəb proseslərindəndir. Belə ki, böyük dastanların
başlanğıcından tapşırmasına qədər çalıb-oxumaq və dastanı
söyləmək aşığı yorğunlaşdırır. Müəyyən baxtda bu onun səsinə
gərginlik, danışığına ağırlıq gətirir. İstər sənət sınaqlarında,
istər də el məclislərində belə vəziyyətlər dəfələrlə təcrübədən
çıxıb.
Amma burdan yenə bütün sonluqlar aşığın fərqli sənət
bacarığından, onun səsindən, nəfəsindən və ustadlım məharətindən asılıdır. Mən həmin ustalığa Aşıq Dehqanın simasında
bir daha şahid olmuşdum. İki saatdan artıq bir vaxt ərzində
İbrahimin dastanını fasiləsiz söyləyən aşıq əzəli ustadnaməliyindən necə başlayırdısa, dastanın tapşırmalarını da həmin
məharətlə tamamlayırdı. Bu müddətdə nə onun səsində, nə oynaq havaların çalğı maneralarında, nə də danışıq tərzində zərrəcə yorğunluq əlamətləri duyulmurdu. Əksinə, necə deyərlər,
dövran sürdükcə sənət eşqi coşub-daşır, həvəsi axar çaylar kimi
kükrəyərdi.
Aşıq Dehqan o taylı-bu taylı ellərimizin tanınmış, ustad
sənətkarlarından biridir. Diqqətlə sərf-nəzər edəndə onda rəh144

mətlik Kamandar Əfəndiyevin qaynarlığı, sazla sözün vəhdətindən doğan ayrılmaz bir kamillik duyulurdu.
Əlbəttə, hər iki ustad sənətkarın özlərinə məxsus yolərkanı vardı. Lakin sazın balabansız müşaiyəti bütöv, kamil
çalğı oxu vəhdətində bu əlamət az da olsa nəzərdən yayınmırdı.
Xalqımızın hər iki sahilli sənətkarlarının həyatında öyrənməli cəhətlər hələ çoxdur. Aşıq Kamandar kimi saz-söz
ustadlarımız da, Aşıq Dehqan kimi unudulmaz sənətkarlarımız
da hər iki sahildə eyni halda dərindən öyrənməli, həm bu
günkü, həm sabahkı nəsillərimiz üçün qiymətli örnək olmalıdır...
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MƏZAHİR DAŞQIN
Azərbaycanın və Şərq aləminin vilayətləri arasında tanınmış el şairi Məzahir Məşədi Həmzə oğlu Axundov Tərtər
rayonunun Borsunlu kəndində dünyaya gəlib, həmin kənddə
boya-başa çatmışdır. Məlumata görə Bakıda Darilfününün Şərq
fakültəsində oxumuşdur. O, eyni zamanda yaxşı saz çalmağı və
bir çox tarixi nağılları, hekayələri xalq yığıncaqlarında söyləməsiynən məşhurlaşmışdı. Atası Məşədi Həmzə Qarabağın Cavanşıir qəzasında bir sıra məsul vəzifələrdə çalışmışdı. Lakin
1937-ci ilin qanlı qadalı günlərində xalq düşməni kimi böhtanlara məruz qalmışdır. Bir qədər sonra Məzahirin hərbi səfərbərlikdən azad olunmasına dair vəsiqəsi əlindən alınır və
Böyük Vətən müharibəsində iştirak etməsi qərarlaşdırılır.
Hərbi hissədə onun gözəl şairlik talantını bilən azərbaycanlı zabitlər Məzahiri qorumaq üçün onun hərbi qospitalda
saxlanılmasına vasitəçilik edirlər. Çox çəkmir ki, bəzi qüvvələr
yenə Məzahirin ön cəbhəyə göndərilməsi haqda əmr verirlər.
Sənət təəssübkeşləri bu dəfə də ayrı çıxış yolu tapıb onun
İranın Təbriz şəhərində yerləşən qoşun hissəsində xidmət etməsinə müvəffəq olurlar.
...Bir gün onun olduğu rotada sıravi əsgər Tovuzlu
Yusiflə, Yevlaxlı Paşa icazə alıb şəhəri gəzməyə çıxırlar,
Rotanın yerləşdiyi yerdən bir qədər aralı çayxananın yanından
keçərkən həzin saz səsi eşidirlər, Tovuzlu Yusifin saz çalmaqda yaxşı ustalığı varmış. O, çayxanaya daxil olanda, saz çalan
aşıqdan ona da saz çalmağa icazə verilməsini xahiş edir. Aşıq
məmnuniyyətlə sazını ona verir. Məlum olur ki, sazın sahibi
Cənubi Azərbaycanın məşhur sənətkarı şair Qani, Vaqif, Vidadi və ilaxır. Səyyahdır. Səyyah Yusufin məharətlə saz çaldığını
görüb təklif edir ki, onlar deyişsinlər. Adam göndərib əlavə saz
gətirirlər. Bunu görəndə Yusif deyir:
– Qardaş, mən yorğunam, bu gecə səhərəcən keşikdə
dayanmışam. Bir də ki, bizdə belə bir adət var. Əvvəlcə
şəyirdimiz deyişər, əgər o bağlansa, sonra özümüz başlayarıq.
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Mənim Məzahir adlı bir şagirdim var, onu çağırarıq. Əzəlsə siz
onunla qabaqlaşarsız.
Beləliklə də Məzahiri çayxanaya gətirdilər. O özünü
təqdim edir. Aşıq Səyyah qürurla ondan soruşur:
– Sən yanşaqsanmı?
Məzahir cavabında – Bəli, deyir.
– De görüm ustan kim olub?
– Nizami, Füzuli, Xaqani, Vaqif, Vidadi və ilaxır.
– Bəs aşıqlardan kim olub?
– Aşıq Ələsgər, Valeh, Abbas və ilaxır.
Bundan sonra onların deyişmələri başlayır.
Səyyah:
Çox tərif elədin o aşıqları,
Durmaram burada çox da, gedəcəm.
Görüm kimdi aşıqların gövhəri,
Pənah gətiribən bəxtə, gedəcəm.
Məzahir:
Qarşıdan çovğunlu, buzlu qar gəlir,
Yel kimi əs, su tək durul, ax da get.
Ömrünün kəndiri deyən gödəlib,
Kəsəcək yolunu şaxta, durma get.
Səyyah:
Girsə meydanıma yüz şiri, bəbir,
Yəqin ki, ovlaram şikarı bir-bir.
Sizin gözəllərdən alıban əsir
Şah olub çıxacam taxta, gedəcəm.
Məzahir:
O aşıqlar girməz sənlə meydana,
Örüşündə otla, a dılğır dana.
Bu iştahla getsən Azərbaycana,
Vurulub olarsan taxta, durma get.
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Səyyah:
Qoyun yəhərlənsin Səyyahın atı,
Yol üçün qoyulsun dava sursatı.
Bağlayın Daşqını, gətirin çatı,
Başlasa tufana, Nuh da, gedəcəm.
Məzahir:
Daşqın haqdan ilham ilə dərs alar,
Tərs danışan cavabını tərs alar.
Bizdə də var sənin kimi tərsalar,
Salarıq başına noxta, durma get.
Söz tamama yetəndə Səyyah bu dəfə Daşqını irəli buraxır. İndi əzəlcə sən de görək nə deyirsən?!
Sizdən xəbər alım, ay aşıq Səyyah,
Aşıq sənətinin ustadı kimdi?
Əvvəlcə kim olub aşiqi-məşuq,
Xıdır peyğəmbərin butası kimdir?
Əgər oxumusan əsgi iranın,
Min bir dastanı var hər bir viranın.
Şahlar Şahı olan böyük Daranın
Anası Humaydır, atası kimdir?
Daşqın sual edir babası Şamın,
Soydular dərisin kimin əndamin
O Aya-safyanın, o gözəl camın,
Mühəndisi kimdir, bənnası kimdir?
(Səyyah bu qıfılbəndi aça bilmir).
Məlum olduğu kimi, Ayə-safya adlı cənub ölkələrinin
birində məşhur, həm də çox qədim bir məscid var. Deyilənə
görə onu 25 min adam uzun müddətə tikib. İndi Məzahir
dinləyir, Səyyah ona bu barədə qıfılbənd deyir:
Zərəfşan şəhrində bir saray gördüm,
Nuri təcallası nümayan olur.
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Qəndilli tağların sayın bilmədim,
Rəngindən gecələr şəmistan olur.
Hər ildə bir dəfə gəlir qonağı,
Açilan süfrədə görünmür saqi.
Müddəsil şəmlənir həzin çırağı,
O yerdən ayrılan peşiman olur.
Səyyah o şəhərdə, həmin sarayda,
Sirlər görə bilmiş həddən ziyada.
Müşgüldü adını salanda yada,
Çarəsiz dərdlərə çarə çox olur.
Daşqın çox fikirləşmədən sazını el havası üstündə kökləyib çalır və cavabında deyir.
Xaneyi müqəddəs bir şəhərdədir,
Onda nə qəm, nə də ahu-zar olur.
Ruhi ənbiyalar ildə bir dəfə,
Adətdir orada biqərar olur.
Səadət sarayı bir neçə dərdin,
Aynası büllurdu, tağları zərdi.
Nicati xilqətdi, dost dutar mərdi,
Şöləyi şəfqəti, aşikar olur.
Ahəngi poladdır bürcü, hasarı,
Hidayət edəndir hər günahkarı.
Ibtida görmüşəm o tacidarı,
İstəyən tez tapıb bəxtiyar olur.
Məscidlər şahidi, alimlər tacı,
Amalı şirindir, nigarı acı.
Min bir dərdə birdən edər əlacı,
Ruhların şövqündə ixtiyar olur.
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İstəsən olmaya nalən, nə ahın,
Zikr eylər adını, o gözəl şahın.
Aləmə sığışmaz, Daşqın, günahın,
Düşübən payına lütfükar olur.
Beləliklə də Məzahir Daşqın bu deyişmədə Səyyahı
bağlayır.
Başı bəlalı şair bir növ ruzigarını bu şəhərdə keçirməkdə
idi. “Sən saydığını say, gör fələk nə sayır”, - deyib atalar. İrandakı qoşun hissələrini gəzən qəddar, o zamankı Azərbaycan
rəhbərliyinin bolşevik ruhlu rəhbərləri Məzahiri buradan bir
daha xüsusi nəzarətçi heyyətlə müharibənin ön cəbhəsinə göndərirlər. Belə ədalətsiz rəftar şairi adi halından çıxardır, gileygüzarını qafiyələrə düzür, Respublika rəhbərinin ünvanına göndərir. Fələyə şikayəti əslində birbaş rəhbərin özünə ünvanlanırdı.
Mən sənə neyləmişəm, eyləyirsən qəsd, a fələk?!
Dəyirsən xatirimə, toxunursan şəstə, a fələk!
Üstümə göndərirsən hər gündə bir dəstə fələk,
Biz niyə düşmən olduq, deyldikmi dost, a fələk?
Qoymursan bir üz yeri qalmağa kimsədə, fələk.
Nə qaldı açmıyasan dünyada başıma, zalım!
Düşmənim atlı olub, mən də ki piyada, zalım!
Həsrətəm yar, yoldaşa, qohuma, evlada, zalım!
Salmısan məngənəyə, yetişən yox dada, zalım,
Dözməzdi bu əzaba dəmir, polad, mis də, fələk!
Şair Məzahirin şəxsiyyəti haqqında o vaxtkı Almaniya
dövlət təhlükəsizlik orqanında məlumat vardı. “Xalq düşmənləri” cərgəsində yox edilməsi, şairin hüququnun əlindən
alınması və s. ziddiyyətlər ətraflı öyrənilmişdi...Cəbhədə yaralanan zaman onu təqib edən kəşfiyyatçı el şairini sorğu-suala
tutur. “...Əvvəlcə mən hər şeyi dandım, lakin tərcümeyi-halımı
üzümə elə söylədi ki, inkar edə bilməyib təsdiq etməli oldum.
Sonra mənim müalicə olmağıma xüsusi qayğı göstərdilər. Sa150

ğaldıqdan sonra məni İtaliya dövlətlərindən birinə nökər verdilər, sahib məni bağman təyin etdi. Bir gün orada bağı gəzərkən bir bülbülün yanıqlı-yanıqlı cəhcəhini eşitdim. Ürəyim
qövr elədi, yenə dəftər-qələmə sarıldım...”
Bunlar vaxtilə Məzahir Daşqının öz dilindən yazılmış
sözlərdir.
Sən hər zaman bu qəfəsin içində,
Edib nalə, tökürsən yaş, a bülbül!
Əzablar gətirən bu qara gündə,
Yoxdur mənə bircə sirdaş, a bülbül!
Sən gördüyün gülüstanlar solubdur,
Zalım əllər çiçəkləri yolubdur.
Bax gözümə, yenə yaşlar dolubdur,
Yada düşüb qohum-qardaş, a bülbül!
Bu dünya qurulub əzəldən belə,
Min düşmən tapılır haqq deyən dilə.
Mən Vətənə həsrət, sən qızılgülə,
Gəl biz olaq dərdə yoldaş, a bülbül!
Gələr günlər, keçər zaman yaz ilə,
Oxşar həyat hər canlının nazı ilə,
Gəlib çağır yar-yoldaşı saz ilə,
Daşqın yazsın yavaş-yavaş, a bülbül!
Aradan bir müddət keçəndən sonra Daşqın Almaniyaya
qayıdır. Bir gün Berlin şəhərindəki Dövlət Muzeyinə tamaşaya
gedəndə orada gözəl bir tovuz quşunun çırpıntısını görəndə
Vətən həsrəti şairin sinəsində aşıb-daşır, köksünün kövrək
duyğuları qoşmalara düzülür.
Tutuquşu, uç get Ana Vətənə,
Dolan o yerləri, bir də qayıt gəl.
Ayrılıq zalımdır, zülm edir mənə,
Qalmışam bu qürbət yerdə, qayıt gəl.
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Mənim Vətənimdir şöhrətli, şanlı,
Dağları vüqarlı, qarlı, dumanlı.
Orda bir ana var, yanağı qanlı,
O bəxti qaranı gör də, qayıt gəl.
Keçkinən Qoşqardan Murov başına,
Laləzar yaylaqlar çıxar qarşına.
Nakam şəhidlərin məzar daşına,
Əyilməz başını əydə, qayıt, gəl.
Dolan obaları, gəz Qarabağın,
İtgin tərlanların, küsgün oylağın.
Sevdalı “Daşğının” əsir olmağın,
Azərinə xəbər ver də, qayıt gəl.
Günlərin birində şair Məzahir anasından nisgilli bir məktub alır. Məktubda bacısının xəstəxanada yatması, anasının
çıxılmaz vəziyyətdə qalması ürək ağrısı ilə qeyd olunurdu. Bir
çox götür-qoydan sonra Məzahir təhlükələr qarşısında olsa da
gizli vəziyyətdə evlərinə gəlib heç olmasa anası ilə görüşməyi
qət edir. O, Almaniyada özünə yaxın bildiyi adamların vasitəsilə sərhəddi keçib evlərinə gəlir. Xəstə anasına baş çəkir. Bir
neçə gün gizli vəziyyətdə yaşayandan sonra, çox çəkmir ki,
Respublika Təhlükəsizlik Komitəsində işləyən erməni çekistlərdən Qriqoryan Xoren, Andrey Ziyaloviç, Ruben Markaryan
el şairinin gəldiyini öyrənib, onun həbs edilməsi barədə rayon
təhlükəsizlik şöbəsində işləyən Məzahirin qonşu kəndlisi və
uşaqlıq dostu müfəttiş Məmmədəli Hüseynova ciddi göstəriş
verirlər.
O günün axşamı kənddə şənlik məclisi keçirilirdi, şair
Məzahir əlində sədəfli sazı “Abbas və Gülgəz” dastanını
danışırdı. Müfəttiş Hüseynov məclisə yaxınlaşıb kənarda əyləşərək dostunun şirin avazına qulaq asırdı. Az-çox kəşfiyyat
əməliyyatından başı çıxan şair Məzahir göz gəzdirib həmyerlisi, uşaqlıq günlərinin yaxın dostu, Komitə işçisi Məm152

mədəli Hüseynovun qırımından vəziyyəti başa düşür. Məclis
bitər-bitməz müfəttiş göstəriş vərəqəsini təqdim edib onu həbs
etməyə məcbur olduğunu bildirir. Bununla da başıbəlalı şair
Məzahiri Bakıya aparıb Təhlükəsizlik Komitəsinin daxili həbsxanasıma salırlar. İstintaqın necə getməsi məlum idi. Döyülübsöyülən, olmazın işgəncələrə məruz qalan şairə məhkəmə ölüm
hökmü kəsir. O ağır günlərdə el sənətkarı isə üzünü göylərə
tutub Allahdan imdad diləyirdi...
Çağırram haraya ya şahi Nəcəf!
Yetginən imdada burda gəl yetiş.
Az deyil günahım, çox etmişəm səhv,
Çəkmə intiqama burda, gəl, yetiş!
“Bunu deyib yatdım, yuxumda gördüm ki, gurultu ilə
axan böyük bir çayın kənarındayam, bu zaman göy əmmaməli
bir atlı peyda oldu, xahiş etdim ki, məni də çaydan keçirsin,
naməlum şəxs üstümə qiyyə çəkib dedi: – “Tut atın yalmanından...” Beləliklə, çaydan keçə bildim, sonra çox yalvardım ki, kimliyini desin. Qulağıma səda gəldi: “...get sənin
köməyinə gələn Məhəmməd Peyğəmbərdi”. Salavat çevirib
yuxudan ayıldım...
Məhkəmə hökmünə görə o gecənin səhəri məni güllələməliydilər. Gözətçilər gəlib məni səslədilər. Mənimlə bir kamerada yatan məhbus yoldaşlarım ilə görüşdüm. Məni türmə
rəisinin otağına apardılar, bir neçə vaxt keçəndən sonra məni
sorğu-suala tutdular...Sonra rəis stolun üstündən bir kağız
qaldırıb üzümə oxudu. Elan etdi ki, sənin haqqında verilən
qərar dəyişib, 10 il həbs cəzası ilə əvəz olunub. Sevincimdən
gözlərim yaşardı. Yuxum çin oldu. Beləliklə, məni Mingəçevir
həbsxanasına göndərdilər...”
Bu sözlər də vaxtilə Məzahir Daşqının öz dilindən yazılıb...
Nəhayət, ağır bir məhbusluq illəri başa çatır. Qüdrətli el
sənətkarı günahsız çəkdiyi cəzanı başa çatdırıb azad nəfəs alanda yenə təsəlli haraylı misraları düzümlənir.
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Sən ki düşdün bu sevdaya, könül cəfadan incimə,
Aşıq sən, hal əhlisən, şuri nəvadan incimə.
Bülbülsən, qəzəlxansan, ğəm mülkünün soltanısan,
Sənə biganə olan zövqü səfadan incimə.
Azad olunduğu gün Bakıda Fəxri Xiyabana gedib Səməd
Vurğunun məzarını ziyarət edir. İllərdən bəri sinəsində saxladığı daxili nisgilini misraların kövrək qatarına düzür.
Deyirlər ki, Vurğun köçüb gedəndə,
Buludlar çaxnaşıb, ellər ağladı,
Ölüm şərabını içib gedəndə,
Könüllər ağladı, dillər ağladı.
Deyirlər, Nizami düşündü dərin,
Bir ah çəkib, açdı sinə dəftərin.
Düzdükcə kağıza ürək gövhərin,
Qələmlər yaş töküb, əllər ağladı.
Ay, gün yerə enib öpdülər onu,
Geyindi təbiət misgin donunu.
Füzuli ağlarkən şair oğlunu,
Çaylar dilə gəlib sellər ağladı.
Deyirlər gəlmişdi qoca Natəvan,
Saçları pərişan, yanaqları qan.
Vaqiflə Vidadi ağlayan zaman,
Səhralar ağladı, çöllər ağladı.
Deyirlər ağladı aşıqlar, sazlar,
Sardı üfüqləri küskün avazlar.
Diddi yanaqların gəlinlər, qızlar,
Saçlar yırğalanıb, tellər ağladı.
Qüdrətli qələmi yaratdı nələr,
Bəzəndi dünyada canlı səhnələr.
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Deyəcək əsirlər, min qərinələr,
“Vurğunu” ölkələr, ellər ağladı.
Çıxdım dostum gəzən polad dağlara,
Elə bil ruhumu çəkdilər dara.
“Səməd hanı”, dedim, göy yaylaqlara,
Çiçəklər çırpınıb, güllər ağladı.
Daşqınam, qəbrinə əyilib başım,
Axır ürəyimə hicranlı yaşım,
Böyük sənətkarım, şair qardaşım?!
Ömrümün sazında tellər ağladı.
Sən demə el şairi Məzahirin ölüm cəzasından xilas olmasına vaxtilə Səməd Vurğun bilavasitə köməklik göstərmişdir.
Sonralar Gəncə şəhərinə gələn Məzahir Daşqın təntənə ilə qəbul olunur. Ona hər cür şərait yaradılır. Sənətkara iki gözdən
ibarət mənzil verirlər. Gəncə mahalının aşıqlar cəmiyyətində
işləməsinə təşəbbüs göstərilir. İllərdən bəri onun şeiriyyətinin
müjdəçisi olan Şölə xanımın həsrətinə qovuşur. Bütün bu
işlərdə sənətkarın o vaxtlar Gəncədə məsul vəzifədə çalışan
dostu Tofiq Bağırov xüsusi köməklik göstərir. Oğlunun həsrətini çəkən həyatla ölüm arasında mübarizə aparan el şairinin
anası da dünyasını dəyişir. Dəfn mərasiminə hər yerdən axınaxın şairlər, aşıqlar gəlir. Orada anasının xatirəsinə həsr etdiyi
şeiri oxuyur.
Ana! Sən yatdığın qara torpaqda,
Saysız cavan yatır, ixtiyar yatır.
Qapısız, aynasız, zülmət otaqda
Minlərlə aytəkin, vəfadar yatır.
Gör nələr yazılıb hər baş daşına,
Canlar həsrət qalıb can sirdaşına.
Qovrulub kül olmuş eşq atəşinə,
Min arzu, min dilək, min ilqar yatır.
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Düşünən beyinlər, zəkalı başlar,
Düşdüyü sevdadan kam almamışlar.
Çırpınan ürəyə axmazmı yaşlar,
Kaman laylasına bəstəkar yatır.
Görməmiş əsirlər, qərinələr də,
Dünyadan köçənlər qayıda bir də,
Kim bilir bəlkə də yatdığın yerdə,
Aləmlər bəziyən bir memar yatır.
Bax, burda qonşudur ölən, öldürən,
Ağlayıb, ağlamadan, gülən, güldürən,
Süleyman mülkünü bölən, böldürən,
Sərkərdələr yatır, hökmdar yatır...
Ömür səltənətim, şanım, şöhrətim,
Ağ saçlı vaxtımda olmuşam yetim,
Sənin məzarında mənəviyyatım
Eşqim, məhəbbətim, hər nə var, yatır.
Daşqınam, anacan, bir könlü xəstə,
Sənsiz yaşayıram sanki qəfəsdə.
Bir gün deyəcəklər qəbrimin üstə,
Burda şair yatır, sənətkar yatır.
Bütün ömrü boyu ağrılı-acılı yollarda başı min bəlalar
çəkən Məzahir Daşqın 1985-ci ildə dünyasını dəyişir. Doğma
sənətkarın xatirəsini əziz tutan kənd camaatı Borsunlu kəndində evinin qənşərində onun büstünü ucaldır.
Bu gün Daşqının söz inciləri məclislərdə dolaşır, dildənağızdan düşmür. Lakin bununla belə qeyri-adi həyat yolu keçən
çox qiymətli, zəngin irsə malik olan bu maraqlı el sənətkarının
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ömür yolları daha diqqətlə araşdırılmağa, yaradıcılığı daha dərindən öyrənilməyə layiqdir. Bu mənada biz bundan belə də
əlimizdən gələni əsirgəməməliyik...
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BİMAR İSGƏNDƏR
Bimar İsgəndərdən söz düşəndə nədənsə bu misra tez-tez
xatırlanır: “Deməynən ki, yenə ağlayır Bimar”.
Sinəsinin tale şikayətlərini, həyat giley-güzarını ipə-sapa
düzəndə də belə nikbin imiş, vüqarlıymış bu el sənətkarı. Dəlidolu cavanlığında da, ahıl, müdrik çağlarında da...Bu qoca dünyaya belə gəlib, gedəndə də beləcə gedib Bimar İsgəndər.
Amma bir şeydən sarı daim narahat imiş o. Görəsən ellər
onu unutmayacaq ki? Özündən sonra söz-söhbəti anılacaq,
misraları dillərdə dolaşacaqmı? Yoxsa...
İsgəndər Ələs oğlu Şirinov 1916-cı ildə Tovuz elinin
Bozalqanlı kəndində dünyaya dəlib. Gözünü açandan saz görüb, şirin-şirin söz-söhbət eşidib. Ayağı yer tutannan bu möcüzənin arxasınca yüyürüb. Ağlı kəsib fikri durulduqca çox büdrəyib, çox yıxılıb. Belə vaxtlarında atası Aşıq Ələsin ətəyindən
yapışıb, ondan o qədər sallanıb ki, ta əlləri telli sazın qoluna
çatıncaya, onnan dil tapıncaya qədər.
Elə ki əzəli məqsədinə çatıb, bax, onda başlayıb atasının
dilindən çıxanları yır-yığış eləməyə, sazının pərdələrindən
qopan sehrli havalardan özünə ilham yükü tutmağa. Və bundan
belə heç özü də bilməyib ki, ilk şeirlərini necə yazıb.
Bu qaydaynan günlər keçdikcə sinəsində bir yığın kitab
bağlayıb. Eldən-elə, məclisdən-məclisə açıb, oxuyub. Ustad
aşıqların azman söhbətlərinin gözünə qatdıqca, adına, ünvanına
alqış oxunub.
Götürdüyü “Bimar” təxəllüsü də sənət taleyinin ona bəxş
elədiyi qismətdi. Mənasına gəlincə bu el sənətkarı özünü
həmişə tox tutub, mənliyini dünyanın ən qiymətli nemətlərindən də uca bilib.
Bimaram, təşnəyəm, qar istəmirəm,
Ondan başqa dünya, var istəmirəm –
deyən şair ömrünün ən tufanlı günlərində də əyilməz
olub.
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Bimar İsgəndər aşıq-şair Hüseyn Bozalqanlıynan bir
dövrdə yaşayıb, yoldaşlıq eləyib, məclislər gəzib-dolaşıblar.
Sözün qədrini sazdan öyrənib, sazın qiymətini söznən izhar
eləyib.
Hüseyn Bozalqanlının ecazkar barmaqları sirrli pərdələrin qoynunda gəzib-dolaşdıqca Bimar İsgəndərin düzümdüzüm misraları, gəraylıları, təcnisləri, cığalı təcnisləri, müxəmməsləri divaniləri də onun sinəsindən axıb dillərdə əzbərə
dönür, yüzlərnən yaddaş kitablarının səhifələrini bəzəyirdi.
Bu sadə, ilk baxışdan adicə söhbətə bənzəyən sözlər elin
süzgəcindən, ariflər məclisinin sınağından keçib gəlirdi. Nə
zərrəcə ibarə vardı onlarda, nə də süni bəzəmə. Ulu nəsillərimiz
necə deyibsə, sözə necə yanaşıbsa, Bimar İsgəndər də eləcə...
Təki eşidənlər söz anlayan olsunlar....
Bimar İsgəndər sənət yollarında çox aşıqlarnan, şairlərnən dostluq, yoldaşlıq eləyib. Bozalqanlı aşıq-şair Hüseynlə,
Dəmirçi aşıq Hüseynlə, İbrahim Qaracaoğluyla, Aşıq Qədirlə,
Şair Vəliylə, Şamxorlu aşıq İslamla. Ancaq bunlarla yanaşı atası Aşıq Ələsin məsləhətiynən qüdrətli saz-söz ustadı Mirzə
Bayramovu özünə ustad seçib. Onun yol ərkanına bələdləşəndən sonra yavaş-yavaş özü də püxtələşib, sənət yollarında
ustadlaşıb. El şiari kimi tanındıqca el gözündə ucalıb, məclisdən-məclisə öyünüb, təriflənib.
Bimar İsgəndər bir vaxtlar Qovlar kəndindəki internat
məktəbində dərzi işləyirmiş. Əlində parçanın, avazında sözün
biçimi beləcə “dil tapıbmış” bu sənətkarın həyatında. Özü sadə,
sözü-söhbəti yapışıqlıymış onun. Görənlər belə tanıyıb, görməyənlər dillər əzbəri olan şeirləriynən öyrəniblər onun kimliyini.
“Deməyin ki, yenə ağlayır Bimar”. Heç kəs elə deməyib ona.
Nə öz vaxtında, nə də özündən sonra. Bimarın özü də heç vədə
özündən bədgüman olmayıb. Eləcə bu eyniliyi ellərə yadigar
qoyub gedib...
Bimar İsgəndər 1978-ci ildə, 62 yaşında dünyasını
dəyişib. Özü gedib, sözü, söhbəti yadigar qalıb ellərimizə.
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Gərək biz də öz növbəmizdə onu unutmayaq. Qatar-qatar
sözlərini cəm eləyib sənətsevərlərimizə çatdıraq, vaxtaşırı haqqında söhbətlər açaq. Çünki bunlar bizim sənət dünyamıza olan
mənəvi borcumuzdur. Beləliklə, Bimar İsgəndərdən toplayıb
əldə etdiyim bir neçə qoşmanı və gəraylını sizə də yetirirəm,
əziz oxucular.
Onu da əvvəlcədən nəzərinizə çatdırım ki, hələ heç yerdə
dərc edilməyən bu sənət inciləri mənim tərəfimdən sizlərə ilk
dəfə təqdim edilir...
POZULDUM
Mən oldum adının xanı, turabı,
Göndərdiyin namə gəldi, pozuldum.
Bülbül avazlıydım, bahar gözlərdim,
Baharım zimistan oldu, pozuldum.
Bir xəbər yazmadın sən əzəl başdan,
Tüyürdə bəslənən o tərlan quşdan,
Doymadım, ayrıldım vurğun axışdan,
İntizar könlümə doldu, pozuldum.
Bimaram, təşnəyəm, qar istəmirəm,
Ondan başqa dünya, var istəmirəm,
Yandırdı canımı nar, istəmirəm,
Ömrümün laləsi soldu, pozuldum.
BAX
Ay həzarat, qurdun adı bədnamdı,
Gödən üzür, bu yalmanı boza bax.
Kül başına olub tülək Tərlanın,
Oylağında qanad çalan qaza bax.
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Hüseyn1 bir qəvvasdı eşqin bəhrində,
Qiyməti var ustalığın təhrində,
Əsəd dəryasında, Mirzə nəhrində2,
Uşaqlar da istəyir ki, üzə, bax.
Məkanım Tovuzdu, Bimardı ismim,
Əzəldən Ceyhuna misaldı çeşmim
Miskin ocağından od alıb cismim,
Yüz il dolan, gəl qaralmaz közə bax.
AZALMAQDADI
Əzəldən də bir kamalım yox idi,
İndi də günbəgün azalmaqdadı.
Yel vurub, gün döyüb beynimin içi,
Payız kövşəni tək tozalmaqdadı.
Mağmın cavan idim, qocayam fərsiz,
Ağıldan buraxma, huşdan kəsərsiz,
Uçub murğu-ruhum məndən xəbərsiz,
Bilmirəm hardasa sozalmaqdadı.
Bimaram, düşməyin mən düşən dərdə,
Bəxtimin gözünə çəkilib pərdə.
Özüm buradayam, fikrim səfərdə,
Hintdə bazar açıb qoz almaqdadı.

1
2

Hüseyn Bozalqanlıya işarədir
Məşhur Aşıq Mirzə və Aşıq Əsədə işarədir.
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SÖKÜLMƏYƏYDİ
Üç ay payız, üç ay yaz arasında,
Üç ay qışın adı çəkilməyəydi.
Xəzan yeli əsib əlvan bağların
Üstündən yarpağı tökülməyəydi.
Bülbül zövq alaydı öz güllərinnən,
Zəmbur öpüşəydi çiçəklərinnən,
Lalənin ləçəyi düşüb sərinnən,
Bənövşənin boynu bükülməyəydi.
Bimar ağlar o gözəlin halına,
Sərrafıdır qiymət qoyar xalına.
Tərlan düşüb naşı səyyad əlinə,
Qolundan qolbağı sökülməyəydi.
YAZIRAM
Şair ha deyiləm, ay nuri didəm,
Hərdən cismim alışanda yazıram.
Eşqin atəşilə, mərdin dəlisi,
Bir-birinə qarışanda yazıram.
Görürsənmi həmdəm olub biz ilə,
Xəyal atəş ilə, sinəm köz ilə,
Dəli könlüm bax, beləcə siz ilə,
Hərdən-hərdən görüşəndə yazıram.
Məcnunuyam bu obanın, bu dağın,
Bülbülüyəm bir gülşənsiz budağın,
Katibiyəm bu hicranın, bu dağın,
Xəbər alıb soruşanda yazıram.
Deməynən ki, yanə ağlayır Bimar,
Hər uçan durnanın öz məramı var.
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Sürdüyüm dövranlar, keçən ruzigar,
Göz önündə duruşanda yazıram.
YAZIRSAN
Oxudum naməni, halım xoş oldu,
İlk dərdini bir canana yazırsan.
Axşamlar sübhəcən eşqin oduna,
Yar ucundan yana-yana yazırsan.
Kimdi sevdiciyin, əhli-haldımı?
Sürüdən ayrılan bir maraldımı?
Qara gözlü yanaqları aldımı?
Söylə görüm, nə nişanə yazırsan?
Bimar deyər, axtar, seç nəsilini,
Üzəcəksən hansı bağın gülünü,
Sonra kəsəmməzsən fitnə-felini,
Bu deyilsə çox əfsanə yazırsan.
BİR DAŞI
Əziz mehribanım, eyni didarım,
Aç mətahın, tək bazara bir daşı.
Dəryadan bir qətrə pay alan kimsə,
Bir dayanı, bir çalxanı, bir daşı.
Bu sözləri yaxşı deyib atalar,
Mərd igidlər bədoy seçib, at alar.
Müxənnəti topa qoyub atalar,
Məkirlidi mədhi-məğzi bir də aşı.
Bir vaxt vardı dizim möhkəm, saç qara,
İndi bənzər qəddim dala, saç qara,
Gəl, Bimarın tabutuna sanc qara,
Ünvanına sahib eylə bir daşı.
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KƏKLİK
Bizim dağın quşlarıdı,
Bu yerlərdə ötən kəklik.
Yaralarım təzələndi,
Yada düşdü vətən, kəklik.
Heyran qaldıq fərələrə,
Küy salıbdı dərələrə,
Çıxıb hündür bərələrə,
Səsin səsə qatan kəklik.
Danışmır sazımın simi,
Deyə bilmirəm dərdimi.
Varmı yazıq Bimar kimi,
Qara baxtı yatan, kəklik?!
DAĞLAR
Qar durar, duman dolanar,
Başında həmişə, dağlar!
Yazıq canım alovlanar,
Etdikcə tamaşa, dağlar!
Armaq idik at sürməyə,
Daşdan köhlən keçirməyə,
Əmlik quzu ötürməyə,
Çıxardıq biz döşə, dağlar!
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Qırx il dözdüm hər cəfaya,
Heyif zəhmət getdi zaya,
Haram oldu halal maya,
Əlim çıxdı boşa, dağlar!
Bimar deyər, yanar birdən,
Yüz yaram var bir ciyərdən.
Bahar könlüm dönər hərdən,
Buz bağlamış qışa, dağlar!
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BİR GÖRÜŞÜN XATİRATI
1955-ci ilin isti yay günlərindən biri idi. Kəlbəcər yaylaqları başdan-başa gəlin kimi bəzənmiş, ilahinin qüdrətiynən
min bir rəngə boyanmışdı. Təbiət belə vərdiş oyadıb bu yerlərin gözəllik fəslinə əzəldən. Amma nədənsə həmin ilin yayında güneylərə sərilən xalıların ilmələri əzəlindən daha rəngarəng, yaşıl donlu geyimləri daha füsunkar görünürdü.
Dəlidağın sevinci yerə-göyə sığmırdı. Ceyran bulağının
xumar gözləri yaman yol çəkirdi. Ara-bir ana qartal zirvədəki
yuvasından Tərtərə sarı boylanır, quzeylərə göz gəzdirib dağların anlayacağı bir dildə öz qıyıynan onlara nəsə deyirdi.
Gədiklərdən asta-asta cığırlara düzülən ceyranlar nə hürkür, nə
də çəkinirdi. Ovçu gülləsinin tanış səsi də çoxdan idi ki, bu
yerlərdən kəsilmişdi. Bərələr azadgaha, yaylaqlar seyrəngaha
dönmüşdü.
Sən demə, yenə Dəlidağ öz növbəti qonağını gözləyirmiş.
Şair Səməd gələcəymiş o yerlərə başının dəstəsiynən. Eliminobamın sevimli sənətkarı Səməd Vurğun!
Nə anımlı günlər idi o günlər! Ulu Kəlbəcərin azman
yaylaqlarında tək bircə naşı gülləsinin səsi gəlsəydi, bax onda
zirvəlr bir-birinə dəyər, qayalar üsyan eləyərdi. Köhlənlərin
kişnərtisi, qartalların qıyyası, sürülərin mələrtisi qüdrətdən bəstələnmiş bir nəğmənin sədası kimi o çağların haylı-haraylı günlərinə bəs eliyərdi.
Bax belə hazırlaşırdı öz istəkli qonağını qarşılamağa
Dəlidağ. Və bir də ona görə anımlıydı ki, o günlər onda Ağdabanın Şəmşirli günləri hər açılan səhərdə tarixin ölməzlik
sərlövhələrinə bir dastan bağlayırdı. Sabahı “Sarıtel”li, axşamı
“El havalı”ydı. Onda ağdabanlılar mələk donlu müxənnətlərə –
erməni iblislərinə öz süfrəsində o qədər çörək vermişdi ki, yüz
il bundan sonra saya vursan hesaba gəlməz...
Həmin ilin yayında əzəlcə yurdumuzun qədim diyarı
Şuşanı ziyarət eləyib İsa bulağının üstündə əylənən şair Vurğun
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deyibmiş ki, “ölüm-itim dünyasıdı bu dünya. Gərək burdan
belə gedib Dəlidağa baş çəkəm.”
Bax beləcə də bu söhbət səmum küləklərinin qanadında
gəlib Dəlidağa çatmışdı. Tarixlər şahidi o əzəmət timsalı da
Dədə Şəmşirlə məsləhət eləyib, göylər mələyi günəşdən pay
ummuş, ilahidən gözəllik üstə gözəllik gətirməsini rüsxət
diləmişdi.
Bu qaydaynan yazılmışdı dünyanın can kitabına o tarixi
görüş. Dədə Şəmşir saz çalıb söz oxumuşdu yaşıl xalı üstündə
qurulan məclisdə. Ellər heyran qalmışdı bu görüşə. Ağdabanın
bəxtəvərliyi kainata sığmırdı onda. Şair Vurğun bardaş qurub
göy yaylağın təbiət xalısının üsyündə bir əlıində qələm, bir
əlində kağız Dədə Şəmşirə dediyi qoşqunu zöhr edirdi beləcə.
Çiyni kuzəli Kəlbəcər gözəllərinin cığırlarda ceyran bulağına sarı düzümündə bir ceyran baxışlının qıyğacı dönümü elimin şair oğlunu yaman ehtizaza gətiribmiş. Sən demə canı
odlara yaxılıbmış onda Vurğunun. Könül rübabının xanələrini
bu qaydaynan Aşıq Şəmşirə açıb söyləyibmiş.
Aşıq Şəmşir, Dəlidağdan keçəndə
Kəklikli daşlardan xəbər al məni.
Ceyran bulağından qızlar içəndə
Saz tutub, söz qoşub yada sal məni.
Hay vurub, qıy vurub səs sal dağlara,
Gözəllər oylağı göy yaylaqlara,
Mənim bu dərdimi de oylaqlara,
Sinəmnən oxladı bir maral məni.
O ceyran baxışlı baxdı uzaqdan,
Canımı odlara yaxdı nahaqdan,
Yüz il də dolanıb keçsə bu vaxtdan,
Unutmaz bu oba, bu mahal məni.
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Bəxt məni bu yerə qonaq göndərdi,
Gedirəm. yamandı ayrılıq dərdi,
Demə, Səməd Vurğun gəldi-gedərdi,
Unutmaz aləmdə əhli-hal məni.
Aşıq Şəmşir sevinibmiş, həm də bir anlığa nurani camalı
tutulubmuş. Ömrün sabahından niyə belə nagüman danışır
görən Vurğunun misraları? Şair ömrü də gəldi-gedər olarmı?
Özü də ki, Səməd Vurğun. Yox, şair, – demişdi ustad aşıq, yox, sənin adın Qoşqarnan yanaşı durur. Sən də unudularsanmı, sən də yaddan çıxarsanmı? Və bir də bu nə bədgümanlıqdır
belə? Axı, nə yaşın var ki sənin? Uca dağların başı da bəyaz
olur həmişə?
Şəmşirlə görüşün qaldı yadigar,
Unutmaz nə qədər canında can var,
Səndən dərs almağa diyarbadiyar
Gəzərəm əlimdə şam-çıraq səni.
Amma, sən demə, fələk pünhanda saydığını sayırmış...Və
kim bilir, bəlkə şair Vurğun da bu sayğıdan nəsə anşırıbmış
xəlvəti! Bir də bu yerlərə qayıtmaq, Dədə Şəmşirnən çalıbçağırmaq ona nəsib olmadı. Ömrün 50-ci astanasına yetəryetməz şair əbədiyyətə qovuşdu. Adı Qoşqarnan yanaşı donub
qaldı, kəlamları bir dünyalıq yaşarı sərvətə döndü. Və Kəlbəcərdən sonra Göyçəyə getmək arzusu da beləcə ürəyində qaldı
ölməz şairin...
Deyirlər, Aşıq Şəmşir yaman qəribsiyibmiş bu dünyanın
etibarsız qoynunda. Neçə dəfə Dəlidağdan keçibmiş o vaxtdan.
Neçə yol Ceyran bulağından su içibmişsə, şair Vurğunun o
yerlərdəki ayaq izlərinə baxıb, gözləri dolubmuş. Amma təsəllisi də çoxmuş onun. Xoş o kimsələrin halına ki, özü getsə də,
sözü-söhbəti, ad-sanı qalır həyatda. Bu dünyanın Vurğunsuz
günlərindəki onlu söz-söhbətlərimiz, ülvi şöhrətimiz kimi.
Bizim Kəlbəcərdə uca dağ kimi,
Qalıb isti məhəbbəti Vurğunun,
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Qəlbimizdə yuva salıb istəyi,
Hər ürəkdə var hörməti Vurğunun.
Çox deyişmələr, qabaqlaşmalar olub elimizin sazlı-sözlü
məclislərində. Şair Vurğunla Aşıq Şəmşirin qafiyə düzümləri
onların arasında həssas ürəklərin nanə yarpaqlarına, titrək
dodaqların xatirələr düzümünə dönüb indi. O vədələr dünyamızın Vurğunsuz günlərindən sonra Dədə Şəmşirin deyişmələrinə neçə deyişmələr calandı ildən-ilə. Şairlər yurdu Azərbaycan ellərinin sənət boğçasında Vurğunumuzun neçə-neçə
nübarı yetişdi, şeir-sənət yolçusu ustadlardan rüsxət aldı...
Ağdabanın Şəmşirli günləri də çox gördü belə məclisləri.
Vurğun ayağının ləpirlərini ot basmağa qoymadı elimin sinəsi
tər qönçəli sənət yolçuları. Dədə Şəmşirə də həyan oldular.
Ellər şair ömrünü yaşatdıqca, Dədə Şəmşirin sazı da dindi,
danışdı.
Bu minvalnan Odlar Yurdunun söz sərrafları sənət bağçasından baş qaldırdıqca, Dədə Şəmşirin ürəyi böyüdü, dağa
döndü. Qabaqlaşmalar dastanlaşdı, deyişmələr düzümləşdi.
Bağçamızın şirin tamlı nübarından biri də ulu Borçalımızın şair
oğlu, elimizin, obamızın sevimli sənətkarı Zəlimxan Yaqubun
telli sazı da günlərin birində beləcə qoşalaşdı Dədə Şəmşirin
sazıynan.
Dəlidağ vüqarlaşdı, Tərtərin suları məhvərinə sığmaz
oldu bu deyimlərdən. Bu minvalnan Ağdabanın Şəmşirli
günləri neçə belə görüşlərin, sazlı-sözlü nağıllı dastanların,
vaxtların şahidi oldu. zəmanə ömürdən zamanı aldıqca Dədə
Şəmşirin saçlarına dən düşdü. Kəlbəcərlə ulu Göyçənin zirvələrindəki bəyaz qartal qoşalaşdıca, bu görüşlərin hər biri tarixin
solmayan bir vərəqinə döndü.
Şəmşir Ağdabana, Ağdaban da Şəmşirə beləcə məlhəm
idi onda. Doğma kəndini, isti ocağını canından əziz bilən ustad
sənətkar ona saz sığalı çəkdikcə Ağdabanın şöhrəti ellərə yayılırdı. Nə yağı xəyanətindən, nə də müxənnət fitnəsindən xəbəri
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vardı bu ulu yurdun o vaxtlar. Nə yalçın qayalar güllə səsindən
diksinirdi onda, nə ayna gözlü bulaqlar səksəkəyə düşürdü.
Dədə Şəmşirin sazı ormanlaşdıqca, könüllər ilhamlanıb, gözlərə təbəssüm nuru qonurdu.
Bəli, bax, belə keçirdi ulu Ağdabanın Şəmşirli günləri.
Aylar, illər ötüb indi ömürdən. Müxənnətin güllə səsi ana qartalı yuxusundan perikdirib. Qara gözlü ceyranlar çeşmə üstə
enib gəlmir. Xınalı kəkliyin ayağı cığırlardan kəsilib. Qaşqabaqlı Dəlidağ Dədə Şəmşirin pərişan məzarına sarı boylandıqca, dərələrdən axan nəğməkar çayların sirli-sehirli pıçıltıları
dərələrin sabahına nəsə söyləyir.
Bu halətdə çiynində aynalısı, belində gümüşü xəncəri nər
biləkli bir oğul öz dəstəsində qatarlanan igidlərə göstəriş verir:
“Mətin olun, əzizlərim” – deyir ömrün dar macalında. Torpaq
övladıdı bu elin övladları. Dədə Şəmşirin məzarı müxənnət
tapdağında çox qala bilməz. Ulu Göyçənin, nə də Kəlbəcərin
yalçın qayalarına sar-yapalaq yaraşmaz. İndi qatarlaşır bu yurdun ər oğulları, Həcər soylu qızları.
Bax, bu yerdə qarşı qayanın qaibanə sədasından Qoç
Koroğlunun nərəsi telli sazın səsinə qarışıb hər iki mahalı öz
qoynuna alır. Odlar yurdunun bu günü dünənindən, dünəni bu
günündən min pay umur bircə anda. Bu payın şöləsi Dəlidağın,
Daşlı Güneyin zirvəsində sabahın qələbə sorağıynan əbədi sönməzliyə qovuşur...
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BƏHMƏN VƏTƏNOĞLU
El sənəti möhtəşəm bir qalaya bənzər. Onun ömrü özülüynən, gözəlliyi xanələriynən pərvəriş tapar. Zəmanənin keşməkeşli qoynunda bu qala nə zamansa gözdən uzaq düşdüyü
vaxtlarda belə öz möhtəşəmliyini nəinki soldurar, əksinə vüqarı
üstə vüqar gətirər. Özülü də, xanələri də günəşin zərrələrindən
pay alar, ilahinin qüdrətiynən bəzəndikcə bəzənər.
Əgər sənət təbiidirsə, o həyatın özü qədər əbədidir,
solmazdır. Əgər sənət zərrələri ürək adlı sirli-sehirli varlığın
gözündən tökülüb gəlirsə, o əbədi axarıdır, daim qurumazdır.
Əgər sənətkar ilhamdan mayalanıbsa, onun qafiyələri bu çeşmənin şöhrəti üstə dünyalar boyu şöhrət gətirəcəkdir.
“El sənətkarı” adı o qədər ülvi, o qədər sayımlı bir addır
ki, dünyaların və zəmanələrin heç bir qondarma adı onun bu
böyüklüyünə zərrə də olsa yaxın düşə bilməz. Təkcə bir şərtlə.
Hər ötərgi qoşqunun kamilliyini özü də dərk etmədən sənət
nümunələri cərgəsinə qoşmağa cəhd eləyən hər kəs “El
sənətkarı” adını daşıyıb, ona xələl gətirməsin.
Nə çoxdu zaman-zaman “adlar” alıb arxivlərində möhürlü sənədləri üst-üstə qalayanlar. Nə çoxdu nəşriyyatların, mətbəələrin qapılarını öz qibləgahından da yaxşı tanıyanlar. Və nə
çoxdu ayların, illərin qoynunda cild-cild kitablarda “avtoqraf”
yazıb “hörmətlilər” yanında özünə hörmət qazandırmağa çalışanlar...
Amma sənətin bircə mühüm qapısı var. El qapısı. Bax, o
qapının qənşəri sinələrdən yol alıb ürəklərə açılır. Könüllər
mülkünə öz zərrələrindən nur çilədikcə, böyüdükcə böyüyür,
sonsuzlaşır, ta adı, şöhrəti ən uca zirvələri də ötüncəyə, milyonların istəyinə dönüncəyə qədər.
Mərhum el sənətkarı Bəhmən Vətənoğlu da, beləcə dönmüşdü bir elin, obanın milyonlara hay verən ürəyinin istəyinə.
Nədənsə onun adını çəkəndə elə bil söz də, söhbət də qüd171

rətdən şeirləşir, qatarlaşır. Əsl mətləbə keçməmişdən əzəl dilcavabı da olsa bir neçə bəndə həmdəm kəsilməyə bilmirsən.
Körpə vaxtı təbiətə vurulduq,
Heyran qoydu, bahar bizi, yay bizi,
Anamızın laylası tək oxşadı,
Nəğmə deyən bulaq bizi, çay bizi.
Cavan olduq, hey vurulduq, hey sevdik,
Aşıq sevdik, kaman sevdik, ney sevdik,
Yığnaq gəzdik, şənlik sevdik, küy sevdik,
Harayladı büsat bizi, toy bizi.
Bəhmən deyir, ömür belə, gün belə,
Saç ağardı nələr arzum var hələ,
Nə tez keçdi, qadan alım, ay lələ,
Gözləmədi həftə bizi, ay bizi.
İlhamını qəlbi dağlardan, qaynarlığını buz bulaqların
ayna baxışlı gözlərindən, dərsini Dədə Şəmşirin doğma nəfəsindən almışdı Bəhmən Vətənoğlu. Yazdığı hər misranın üstündə yarpaq kimi əsərdi. Birdən hansı bir kəlməsisə həqiqətin
varlığına soyuq olardı. Qoşduğu hər bəndin xanəsini özlüyündə
yüz dəfə ölçüb-biçərdi ki, birdən hansısa misrası el-oba səmimiyyətindən ayrı düşərdi.
Telli sazın özünün də çox qəribə bir şakəri var. Əgər
hansı bir pərdəninsə yeri zərrə qədər səhv düşsə, havalar o
haldaca qəribsəyər, pünhan inləyər.
Mövzuları geniş, fikirləri dolğun və əhatəliydi bu el
sənətkarının. Şifahi aşıq sənətindən bəhrələndikcə, özünün
mütaliə zəhmətkeşliyi, sırf şairlik istedadı ilə klassik ədəbi
ənənələrimizin zənginliyinə qaynayıb-qarışmışdır. Onun qoşmaları kimi, gəraylıları da novator, bir-birindən duyumlu, birbirindən kamildir. Azərbaycan şeir formalarının hansı növünə
müraciət etmişdisə, özünəməxsus sənət yolunu saxlaya bilmişdi.
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Bəhmən Vətənoğlunun dili aydındır, səlisdir. Onun şair
diqqətindən heç nə yayınmazdı. Nə qızılgülün yanağındakı xal,
nə qanqal gövdəsindəki dəhşətli tikanlar, nə barlı-bəhərli budaqların şirin nübarı, nə də söyüdün bəhrəsiz gövdəsi. Daim
təbiətlə cəmiyyətin inkişaf qanunlarını vəhdətdə görmək istəyən şair çox duyumluydu. Yaxşıya yaxşı deyərdi, yamana yaman. Kimsənin ona qeyri-səmimiliyi də nəzərindən qaçmazdı.
Hər kəsə öz qiymətini verməyi özünə sənət borcu bilərdi.
Hulbaxanov təzə müdir olubdu,
Lovğalıqdan cırılmasa yaxşıdır.
Ədasından yerə-göyə sığışmır,
Yoğunluqdan qırılmasa yaxşıdır.
Bərk əyləşib stolunun başında,
Qırışlar var düyünlənmiş qaşında.
Köhnə ömrü təzələnmiş yaşında,
Katibəyə vurulmasa yaxşıdı.
Bəhmən Vətənoğlunun poetik imkanları geniş idi. Onda
fikrin təkrarına az təsadüf edilərdi. Azərbaycan milli poeziyasının özünəməxsus xüsusiyyətlərini dərindən bilməklə, bir orijinal üsullu sənətkar kimi öz dəst-xəttini bütün yaradıcılığı
boyu nəzərə çatdırmağı bacarardı. Bəzən fərdi duyğuları bəşəri
ideyaların xəttində az qala ümumbəşəri arzuların cəminə dönərdi onun.
Bu el sənətkarı ən adi halda da hissə qapılmağı xoşlamazdı. Bircə dəfə də olsun poeziyanın sehri onu xumarlandırmaq, obyektiv həyat həqiqətlərinə qarşı onun sayıqlığını pərdələyə bilməzdi. O, müraciət etdiyi mövzuya diqqətli olduğu
kimi, qələmə aldığı janra da eyni tələbkarlıqla yanaşardı.
Bəşərin könül rübabında daim ötəcək müqəddəs bir tel
olan məhəbbət də Bəhmən Vətənoğlu yaradıcılığının ürəkləri
ovlayan xanələrindən idi. bu şairin gözəllik dünyasına öz baxışı, öz deyim tərzi vardı. Əgər hansı bir şairinsə mərmər sinəli
gözəlinin bircə vüsalı ani görümüynən can almağa qadirdirsə,
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Bəhmən gözəllərinin bəyaz sinəsi “dağda qarı usandırıb”. Belə
gözəlin yolunda qurban olmaq isə yalnız aşiqə özündən sonra
belə şərəf gətirə bilər.
Dağda qarı usandırır,
Belə sinə, belə sinə.
O sinənin üstə üzüm,
Beləsinə, beləsinə.
Məcnun tək üryan olmağa,
Eşqinə püryan olmağa.
Nə var ki, qurban olmağa,
Beləsinə, beləsinə?!
Sən təbibsən, Bəhmən xəstə,
Dərd veribsən dəstə-dəstə.
Dağ çəkibsən sinəm üstə,
Beləsinə, beləsinə.
Əgər aşiq bütün dünyanı öz məşuqunun nəzərində görə
bilmirsə, onun eşqi ümmanlarla ölçülə bilməz. Yüz illik ayrılıqda keçən eyş-işrət həyatdan aşiqlə məşuqunun bircə anlıq
vüsal ömrü daha qiymətlidir. Sevən ürək bu vüsala yetə bilməzsə, onda heç olmasa, sevdiyinin qucağında can verməyə
ölüm ayağındakı vüsalı bahasına da hazır olsun gərək.
Bu dünyanı unudaram,
Gülüm, sənin qucağında.
Bihuş olum, qoy lal olsun,
Dilim sənin qucağında.
Tapsa məni qəza qədər,
Ömrüm, günüm keçsə hədər.
Xoşdu mənə, çəksəm əgər,
Zülüm sənin qucağında.
Ya vədəni bu yaza ver,
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Ya Bəhməni güdaza ver,
Heç olmasa icazə ver,
Ölüm sənin qucağında.
Bəli, dağlar oğlu Bəhmən “Vətənoğlu” ləqəbini təsadüfi
qəbul etməmişdir. Bütün varlığıynan qədim elli torpaqlarımıza
bağlı olan bu zəngin deyimli el şairindən ötrü ana Vətənin bircə
parça daşı da, bircə dilim yarpağı da onun sonsuz ormanları
qədər əziz idi, istəkliydi.
Bəhmən Vətənoğlu öz ömrünü qoynunda boya-başa çatdığı qəlbi dağlardan ayrı təsəvvür edə bilmirdi. Çiçəkli çəmənlər, ceyranlı çöllər, marallı meşələr onun ilham axarı, sənət meyarıydı.
Mənim könlüm elə vurğun yaranıb,
Bu qarlı dağlardan ayrı yaşamaz.
Döşü baldırğanlı, yanı yarpızlı,
Sərin bulaqlardan ayrı yaşamaz.
Dağlar gözəlinin qıvrım telindən,
İncə ləhcəsindən, şirin dilindən,
Çoban tütəyindən, səhər yelindən,
Sərin yaylaqlardan ayrı yaşamaz.
Çiçək çəmənlərdən, ceyran çöllərdən,
Maral meşələrdən, sona göllərdən,
Qartal qayalardan, şair ellərdən,
Bülbül bulaqlardan ayrı yaşamaz.
Yaşıllıq bahardan, təravət yazdan,
Müğənni nəğmədən, kəklik avazdan,
Aşıq telli sazdan, qələm kağızdan,
Şair varaqlardan ayrı yaşamaz.
Həqiqət varlıqdan, vüsal diləkdən,
Ağıl-kamal başdan, qüvvət biləkdən,
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Məhəbbət gözlərdən, arzu ürəkdən,
Şeir dodaqlardan ayrı yaşamaz.
Balaca oğlunam, ey böyük Vətən,
Dinlə bu avazı, bir qulaq as sən.
Sənin böyüklüyün bu şair Bəhmən,
Səfalı çağlardan ayrı yaşamaz.
Bir vaxtlar Bəhmən Vətənoğlunun sinəsindən süzülüb
kağızlara bu misralar. Adı el məclislərimizin hər öyümündə
söylənən, düzüm-düzüm qoşquları aşıqlarımızın dilinə bəzək
olan...
Çoxdu Azərbaycan ellərinin sənət yolçuları. Onların arasında Bəhmən Vətənoğlunun özünəməxsus yeri, dəst-xətti
olub. Hər sözü bir ustad biçimli, hər kəlməsi bir sənət nümunəsinin örnəyidi onun.
Daim həqiqətin gözünə düz baxan, obyektiv həyat
həqiqətlərini şirin qafiyələrinin diliynən sığala çəkən el sənətkarı hər sözün yerini, hər misranın məqamını yaxşı bilərdi. Dağ
havalı gəraylıları da, bənövşə ətirli qoşmaları da, çeşmə axımlı
təcnisləri də, şəlalə qırçınlı divaniləri də, dağ döşündəki cığırlar
kimi insan köksündə dolanan müxəmməsləri də bir-birindən
kamil, bir-birindən eşidimlidir.
Sağlığında bu kamil söz sərrafının gözdən uzaqda qaldığı
vaxtlar olub. Bu da bizim milli biganəliyimizin bir dərdi, bir
qayğısıdır. Amma bunu böyük sənətkar özünə heç vaxt dərd
eləməzdi. O həmişə öyünüb, fəxr edər, İlahinin dərgahına min
dəfə şükürlər söyləyərdi ki, nə yaxşı elin, obanın könlündən
iraq olmayıb.
Bax həqiqi sənət də budur, əsl sənətkar da...
Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bəhmən Vətənoğlu!
Məzarın nurla dolsun.
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KƏLBƏCƏRDƏ BİR KƏND VARDI
Adətən, biz “El sənətkarlarımız” silsiləsindən olan yazılarda bu və ya başqa bir sənətkar haqqında ayrıca söhbət açır,
onun həyat və yaradıcılığını təhlil edirik. Lakin bu söhbətimiz
əvvəlkilərdən bir qədər fərqlənir. Belə ki, bu sizə bir ailəni
təmsil edən baba, övlad və nəvələrdən danışacaq, bu maraqlı el
sənətkarlarının hələ heç bir mətbuat səhifəsində, efirdə və
ekranda verilməyən söz nümunələrini sizə yetirəcəyik.
Kəlbəcərin adı çəkiləndə, istər-istəməz bütün varlığımızı
dağ havası çulğayır, gözlərimiz önündə uca dağlar, sıldırım
qayalar, əl yetməz zirvələr, azman dərələr canlanır, ilin hansı
fəslindən asılı olmayara ayna qabaqlı çeşmələrin dərman sularını istəyir meylimiz.
Kəkliyin, turacın könül oxşayan, qüvvətli caynaqlarıynan
sıldırım qayaları qucaqlayıb üz yenişə hayqıran iti baxışlı
qartalların qorxulu səsi gəlir qulağımıza. Və heç şübhəsiz ilk
anlardan da, əvvəl telli sazın oxşaması sığal çəkir ürəyimizə.
Bir kənd vardı Kəlbəcər elində. Qədim anımlı Şapılar adlı bir kənd. Əli adlı bir el sənətkarı yaşardı o kənddə. Bir az
aşıqlığı, bolluca şairliyi, ara-sıra da ovçuluğu vardı onun. Süfrəsi, qapısı, bacası həmişə dost üzünə açıq olardı Əli kişinin.
“Dostunu mənə göstər, sənin kim olduğunu deyim” –
Bax, bu el sənətkarının da dostları, yoldaşları özünə münasib
saz, söz əhliydi. Özləri də dağın o biri üzündəcə yaşardılar. Ulu
Göyçənin bəxtəvər çağlarında dəstə tutub telli sazın bələdçiliyinnən dağı aşıb gələrdilər şapılar kəndinə, Əli kişinin evində onlar beləcə dastan gecələri keçirərdilər. Həm də Göyçəli
Aşıq Nəcəf, Aşıq İdris, Aşıq Talıb Ələsgər oğlu, Zoddu Aşıq
Ağayar vaxtaşırı Əli kişinin qonağı olardılar. Bir başqa ocağıydı onun ocağı. Onun oğlanları İdris, Qəmkeş Allahverdi, nəvəsi
Qismət, Mirvari və Xəqani də söz adamlarıydı. Hər birinin də
özünəməxsus saza-sözə münasibətləri ona canı-dildən bağlılığı.
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Rəhmətlik Əli kişinin övladlarının öncülü olan Qəmkeş
Allahverdi də özünə yaraşan sənət nümunələri qoyub gedib bu
dünyada.
Adı qaçqınlıq ünvanına yazılan gündən, dağ havasından
enib Arana düşdüyü vaxtdan dəyişmişdi onun halı.
Bax, beləcə də dözə bilmədi od-ocaq ayrılığına. Ömrünü
vətənə, əli yetmədiyi dağlara tapşırıb getdi bu qoca dünyadan...
Aman, çoxdu günahımız bilirəm,
Su tökmüşük ocağına dağların.
Yarəb, görən bizi bağışlayarmı
Gedək düşək ayağına dağların.
İstəyirəm yağışında çiməm mən,
Çiskin olam gədiklərdə itəm mən.
Çiçək olam, yaxasında bitəm mən,
Çəmən olam yaylağına dağların.
Qəmkeş, ahı-naləsinə çevriləm,
Canım çıxa, laylasına çevriləm.
Şəhid olam balasına çevriləm,
Dəfn olunam qucağında dağların!
Əli kişinin oğlu, Qəmkeş Allahverdinin qardaşı İdris
müəllimin də özünə xas olan sənət yolu var. Di gəl ki, nədən
yazırsa yazsın bu el sənətkarı, o yenə dolanıb gələcək doğma
dağlarının güneylərinə, quzeylərinə, dərələrdən axan nəğməkar
çaylarının qırağına.
Didərgin olunca, ayrı düşüncə,
Duman olub çəkilmədim dağlara,
Varlığımla göz yaşına çevrilib,
Leysan olub tökülmədim dağlara.
Üstünü qan-qada aldığı zaman,
Çətində, dar gündə qaldığı zaman.
Gülləri saralıb solduğu zaman,
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Çiçək olub çəkilmədim dağlara.
Kədər var İdrisin hər kəlməsində,
Bayatı köklənib zümzüməsində,
Ölüm ayağında son nəfəsində,
Kəfən olub bükülmədim dağlara!
İdris müəllimin qızı Mirvari Elsevərin də Kəlbəcər adlı
doğma bir yurd itgisi var. Nə müddətdi gözləri yolda, qulağı
səsdədi bu el qızının. Nə gümüldənməkdən doyar, nə gileylənməkdən. Hələliksə gücü bir qələminə, bir də dəftərinə çatır.
Sazıynan, sözüynən haraylayır doğma Kəlbəcəri.
Külək əsdi bir səs duydum səsində,
Kəlbəcərdən gələn sorağıydımı?
Üz tutub arana, “gəl”! haraylayan
Çiskinə bürünən yaylaqıydımı?
Sonası perikən gölmü sızladı?
Doğma fəryad edən çölmü sızladı?
Ətrafa didərgin elmi sızladı?
Ya orda çağlayan bulağıydımı?
Ötən gənclik, yüyrək gedən apardı,
Xoş günləri əldən alıb apardı,
Mirvari, birbəbir illər qopardı,
Ömür kitabımdan varağıydımı?
El şairi Qismət İdris oğlunun da öz poetik dünyası,
özünəməxsus yaradıcılıq yolu var. Əsrarəngiz təbiət gözəlliyinin ecazkarlıq təsvirləri onun başlıca şairlik meyarıdır.
Dağları duman bürüdümü, lalələrin bağrı alışıb yandımı,
bülbülün ahu-naləsi bağı-bağatı, çölü-çəməni bürüdümü, günəş
dağ başından ahəsdəcə boylanıb baxdımı? Bütün bunların hər
biri ayrılıqda ilham mənbəyidi onun.
Mən ilham almışam dan söküləndə,
Bülbülün qüssəli ah-naləsindən.
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Oturub çəməndə güllər içində,
Hekayət ummuşam dağ laləsindən.
Günəş dağ başından boylanıb baxır,
Aləm gül-çiçəkdən min bəzək taxır.
Bir həzin musiqi süzülüb axır,
Dəli Tərtərçayın şəlaləsindən.
Azmışam dağlarda dumanda, çəndə,
Gəzmişəm sübh çağı şehli çəməndə.
Eşqin, məhəbbətin içmişəm mən də,
O dağlar qızının piyaləsindən...
Mərhum el sənətkarı Şapılarlı Əlinin bir şair təbiətli
nəvəsi də var Azərbaycanımızda.
Xəqani Həbib oğlu! Dünyaya, aləmə, yerə, göyə, qoca
təbiətə öz baxışı var bu el sənətkarının. O, dünyanı beş günlük
pəncərə sayanlarla düz gəlmir. Amma bircə qorxusu var ki, o
da ayrılıqla həsrətdi.
Ay Allah, dünyanın qəm yuxusudu,
Sevən baxışların qarıyan yeri.
Günü qaraldıqca rəngi ağarır,
Telin həsrət əli darayan yeri.
Dünya beş on günlük binə deyil ki,
Laylası da çoxdur, nənə deyil ki,
Vulkan yatağıdır, sinə deyil ki,
Ayrılığın ocaq qalayan yeri.
Kələ qoşalaşsa, bel oya bilməz,
Tək Fərhad nədi ki, el oya bilməz.
Xəqani, yüz dəli sel oya bilməz,
Həsrət oyan yeri, qəm oyan yeri!
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Şapılar kəndinin bir ocağından babadan övladlara, onlardansa nəvələrə keçən yaddaşları bax beləcə dönür el deyimlərimizə.
Bəli, əziz oxucular! Söhbətimizin bu sayında sizə Kəlbəcər soraqlı bir ailənin qoşqularını yetirdik sizlərə. Gün o gün
olsun ki, ulu Kəlbəcər mənfur düşmənin əlindən xilas olub
doğmalarına qovuşsun. Bax onda bu el sənətkarlarının doğma
yurdunda yeni məclis qurulsun, yenə o murdar səsləri tavar
sazımızın şirinliyi batil eləsin, söz adamlarımızın qiymətli
kəlamları el-obanın ruhunu oxşasın, inşallah!
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SAZIN ƏDALƏT DÜNYASI
Hər teli ulu tariximizin bir ölməzlik nişanəsidi durna
boğazlı telli sazın. Çox xoşdur onu eşitmək ömrün hər məqamında. Bir cingiltisində neçə yüz illiklərə keşdiyi örnək dərslərinin hər anı bir dastana dönər. O, ötdükcə dünya təzələnər,
həyat gözəlləşər.
Dədəm Qorqud üç telli cürəsini sinəsinə sıxıb qayalarnan
qoşalaşdıqca vətən dağlarının zirvələri əlyetməzliyə qovuşdu.
Ayna bulaqlı çeşmələrin saflığı ürəklərin axımına qarışdı.
Qəlbi dağların belinə dolanan kəmər düzümlü cığırlarda qatarqatar olub qüzeylərdən güneylərə yön alan ceyranlar da
mehrini saldı bu şirin oxşamaya. Günlər aylara, aylar illərə
calandıqca bəyaz tellərə yeni tellər qoşuldu. Ulu babaların
kövrək cürəsi meydandan-meydana sonsuzlaşdı, ülvüləşdi.
Varlığın yaşıdı olan ulu ozanlarımız arif, qanan məclisində
püxtələşdikcə, sazlı-sözlü dünyamız da beləcə müdrikləşdi,
kamilləşdi. 9 simli tavar sazın sinəsi ümmanlaşdıqca, el ağsaqqalları olan aşıqlarımızın şövqü də sonsuz ümmanlara döndm.
Və illər, əsrlər keçdi, bir Ədalət gəldi saz dünyamıza. Bu qırçın
pərdələrə yeni ruh, yeni nəfəs gətirdi. Bax, beləcə zənginləşdi o
çağlardan sazlı-sözlü dünyamız.
Bu qaydaynan aylı gecələrin laylasına, bəyaz səhərlərin
oxşamasına bənzərsiz bir səs də qarışdı.
Telli sazın Ədalət Nəsibov sehri! Dəryasında sonaları
yenidən çalxandı, dağlarında qartalları təzədən qıy vurdu ana
yurdumuzun. Sazında sözü yaşadı Ədalətin, sözündə sazı. Bu
yerin övladları onu alqışladıqca, sazının səsi el məclislərimizə
yaraşıq oldu. addımları yenicə bərkiyən Cavanşir övladları bu
duyumları dinlədikcə mətinləşdi, ərganlaşdı. Sənət zamanı
yaşatdıqca, zaman da sənətə ölməzlik adı verər həmişə. Qəhrəmanlıq dastanlarımız sevgi-məhəbbət dastanlarımızla qoşa addımladıqca ər igidlərin gümüş xəncərinə yaraşıq oldu. Aşıq
Ədalət bu büsatdan ilhama gəldi. Barmaqlarında bir ölməzlik
dastanı yaradıb gələcək nəsillərimizə yadigar boxçası bağladı.
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Dindi Ədalətin sazı bu yurdun sabahında, axşamında.
Ağbirçək nənələrimiz kövrələndə onun səsinə səs verdi, həzin
laylasını yalqız qoymadı. Ağsaqqal babalarım qayaların əkssədasına dönəndə, o da səsini zilə çəkdi, igidlərin nərəsinə yeni
əzəmət gətirdi Aşığın özü də ilham aldı bu ecazkar səsdən. Bu
minvalnan bu iki həmdəm beləcə yaratdı sazlı-sözlü dünyamızda bu gözəlliyi.
Saz-sözə, söz saza söykəy oldu bu qaydaynan. Elin ər
oğulları meydana girəndə əzəlcə sazdan aldı ilhamını. Onun
kövrək təzanəsi, sərt baxışlı, əyilməz dəyanətli misri qılıncından da tez çıxdı öz qınından. Ədalət Nəsibovun telli sazının
sehirkar dili şairlərimizin qiymətli söz zərrələri ilə belə qoşalaşdı, belə gətirdi sənət dünyamıza bu ilham axarını. Fəqət vay
onda ki, onları duymayan, anlamayan koş olmuş duyğular
tapıla! Bax onda Ədalətin sazı da qeyz gələr, sözü də.
Belə oynadıb dağları yerindən Ədalət sazının el-obaynan
vəhdəti. Hər məclis anından qabaq bir hava bəstələyir kimi, hər
qəhrəman adına bir ölməzlik dastanı yaradıb bu yurdun Aşıq
Ədalət Nəsibovu.
Koroğlu nərə çəkib meydana girəndə aşıq Cunun müdrik
deyimləriynən təzə mahnısını zilə çəkəndə xalqımızın el sənəti
tarixinə yeni bir el havasının adı yazılıb. Bizim müasirimiz
olan Ədalətin tavar sazının zilində əbədi pərvəriş tapan bu havalar aləmi heyran edib. Söz onunla qoşalaşanda isə sehr daha
da güclü, qüvvətli olub.
Sən bu elin kamal dünyasına bax. Onun sazında tarixi
keçmişin qəhrəmanlıq salnamələri, sözündə isə ulu ozanlarımızın müdrik deyimləri yaşayır.
Bax, belə qovuşub bir-birinə zaman-zaman bizim telli
sazımız Misri qılıncımıza. Ədalət barmaqlı aşıqlarımız da, şairlərimzin kəlamlarıynan belə köçüblər dildən-dilə, eldən-elə.
Hər havası qoca tarixin məhək daşıdı Ədalət Nəsibovun.
O, təbiət gözəlliklərinə elə qaynayıb-qarışıb ki, dəryaların
dalğasıynan çalxalanıb, dağların qurulmasıynan təlatümə gəlib.
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Ustad aşıq dalğın baxışlarıynan zirvələrə sarı boylananda
xəyalı özünü özündən alıb. Oynaq barmaqları qırçın pərdələri
zərrə-zərrə gəzdikcə elin sazlı-sözlü xəzinəsinə yeni duyumlu
bir hava bəxş edib.
Zimistanda güllər açar, zil qaranlıq gecələrdə işıq saçar
onun sazı dinəndə. Kor duyğular duyumlaşar, acı dillər şirinləşər, yer üzünə nur çilənər o səslənəndə.
Çox kimsəsizlərə həyan olub, çox darda qalanlara dayaq
durub telli sazın sədası. Dilqəm eşqin oduna yanıb qovrulanda
onun xayalına sərinlik suyu çiləyib. Ustad aşıq bədahət imkanlarıynan adını dillərdə dastan edib, bəyaz tellərdə onun öz
havası əbədi ünvan qazanıb. Söz onun səsinə səs verəndə sazın
qoluna qüvvət, dizinə taqət gəlib.
Ulu babam karvan çəkib asta-asta, eldən-elə keçən
zaman. Onda qartalların, kəkliklərin, maralların, ceyranların,
cüyürlərin oylağı olan qədim Göyçə yaylağımız gözünü-könlünü oxşayıb onun. Həmin gün ki, karvanını əyliyib məskən salıb o yerlərdə. Bax, onda gördüyünü ilk öncə sazın qırçın pərdələrində vəsf edib.
Aradan aylar ötüb, illər keçib, bir Aşıq Ədalət doğulub o
diyarın qucağında. Və bundan sonra belə yaradıb bu sənət
yetkinliyini Ədalətin sazı.
Yarandığı gündən bəri çox möcüzələr yaradıb Ədalətin
barmaqları. Çox sağalmaz dərdlərin çarəsi tapılıb onun dillərtisində. Göydə quşlar qanad saxlar, qoca qartal çınqır çəkməz, köhlən atlar nəfəs dərər o saz danışanda. “Sarıtel”i könül
ovlar, “Cəlili”si qan qaynadar, “Qaraçı”sı karvanlara sarvan
olar, “Şərili”si neçə-neçə mərd iyidi xilas edər şər işlərdən.
“Dilqəmi”si qəlb kövrəldər. Elə ki sazı köynəyindn çıxıb
dindimi, onun sazı bax onda cəm olar bir yerə bu obanın
böyüyü də, kiçiyi də. Nə bir inciklik qalar ara-bərədə, nə də bir
umu-küsü...
Deyirlər bizim elin sənət duyan övladları sazı çox sevir.
İllah da ki, Ədalət Nəsibov sazı sinəsinə sıxanda.
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Ədalət Nəsibov da bax beləcə həyan oldu bizim sənət
dünyamızda öz sazıynan.
Qoy dinləsin dünya səni, ay aşıq. Pərdəli gözlər açılsın,
duyğusuz ürəklər duyğulaşsın, pərişan xəyallar məhvərindən
oyansın.
Çal, Ədalət, çal, qoy sənin sənət meydanın yenidən
ümmanlaşsın, sonsuzlaşsın. Çünki, saz dinəndə dünya dinər, o
danışanda dünya danışar.
“Danış, Ədalətin sazı! – qoy sənin ecazkar səsin
ellərimizə, obalarımıza özüylə bahəm qələbə sorağı gətirsin.
Söylə Aşıq, barmaqlarınla söylə. Qoy sənin cingiltili
kəlamların canına, qanına işləsin Azərbaycan ellərinin.
Əziz oxucular, Aşıq Ədalət dünyasına çox qısa
səyahətimizi, bir kitablıq əvəzinə bir neçə səhifəlik məclisimiz
burada tamama yetir. Sağlıq olsun ömür imkan versin ki
gələcək günlərdə bu böyük kitablıq məclisimizə yenə qatıla
bilək.
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AŞIQ MEHDİ
1994-cü ilin söhbətidir. O vaxtlar Tərtər rayon mədəniyyət şöbəsinin müdiri işləyən Yaşar Əliyev iş yerimə zəng vurub
rayonun bədii özfəaliyyət kollektivi barədə xoş sözlər söylədi.
Tez-tez müxtəlif tədbirlərlərdə, əsgərlərin qarşısında çıxışlarından danışdı. Onların arasında yaxşı istedada malik el sənətkarları haqqında yeri gəldikcə yazmağımı, söz-söhbət açmağımı tövsiyyə elədi. Bununla belə Yaşar müəllim Aşıq Mehdi
haqqında fikirlərini xüsusilə vurğuladı:
– Bir aşıq-şair kimi sənətkarlığı bir yana qalsın, özü də
çox fəaldır, – dedi. – Heç bir tədbirdən geri qalmır. Oğlanlarıynan, nəvələriynən bərabər həmişə ön cərgədə gedir. Yeri
gələndə rayon mədəniyyət evində maraqlı fikirlər irəli sürür.
Sözünün sonunda Yaşar müəllim onu da dedi ki, istəsəniz
onu göndərərərm, özünüz sazının-sözünün şahidi olarsınız.
Beləliklə, günlərin birində Aşıq Mehdi Mehdiyevlə görüşdüm. Sazına-söhbətinə, şirin-şirin kəlamlarına qulaq asdım.
Rəhmətlik Aşıq Mehdinin əsli qədim oğuz torpaqlarından
olan Dərələyəz mahalından olub. Uzun illər doğma kəndlərində
müəllim işləməklə bərabər, özünün telli sazından ayrılmayıb, el
toylarını, el məclislərini şenəldib. Böyük Vətən müharibəsində
iştirak edib. Qayıdıb gələndən sonra hər iki peşəsini davam
elətdirib. Yenidən durna boğazlı telli sazına sarılıb, avazını
onun avazına qoşub.
Aşıq Mehdinin ustadı öz doğma dayısı, hələ 30-cu illərdə
dərc olunan “Aşığın səsi” adlı kitabın müəllifi aşıq-şair Fətullah Allahverdiyev olub. Vaxtilə bu ustad sənətkarın dəhanından
süzülən sözlərin, barmaqlarından axan havaların hamısını yıryığış eləyib Mehdi Mehdiyev. Beləcə də illərin qoynunda püxtələşib, yavaş-yavaş ustadlar cərgəsinə qarışıb. İstər bir aşıq,
istər də el şairi kimi ad-san qazanmışdı.
Qədim oğuz torpaqlarımızın doğma sakinləri olan Azəri
türklərinin zaman-zaman öz doğma yurdlarından didərgin düşmələriynən bağlı Aşıq Mehdinin də yurd ayrılığı başlamışdı.
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Elə o vaxtdan, 1949-cu ildən Tərtər rayonunda məskunlaşır. İllər keçdikcə doğma kəndinin ayrılıq həsrətinin təsəllisini təzə yurddan alırdı Aşıq Mehdi. Elə-obaya qaynayır-qarışırdı. Məclislər aparır, yığnaqlar şenəldirdi. Kamil sənətiynən,
bir də özünəməxsus fəallığıynan xüsusi hörmət qazanmışdı.
1977-ci ildə Respublika aşıqlar festivalında qızıl medala
layiq görülmüşdü bu el sənətkarı. Birinci dərəcəli diplomlar,
fəxri fərmanlar almışdı. Bütün bunlar, necə deyərlər, onun əlqolunu açıb, ona qol-qanad vermiş, fəallığı birə-beş artmışdı.
Tərtər rayonunda aşıqlar ansamblına rəhbərlik elədi bir müddət. Bu mənada öz işinin qədrini-qiymətini yaxşı bilərdi o. Ən
mühüm tədbirlərdən nəinki geri qalmaz, əksinə çoxlarına örnək
olardı.
İfaçı kimi sazında necə ustaydısa Mehdi kişi, yaradıcı
aşıq kimi də yeri gəldikcə öz sözünü deyəniydi.
Aqil məclisində, natiq yanında,
Yersiz ötmə, danışmağa söz saxla.
Mübtəlası olma varın-dövlətin,
Dostun olsa ilqarını düz saxla.
Arı kimi pətəyində bal qazan,
Sərsəm olma, el-obada xal qazan,
Könül qırma, zəhmət çəkib mal qazan,
Dalaşanda barışmağa üz saxla.
Namərd adamların yorğunu olma,
Suyun axarı ol, durğunu olma,
Hər yetən gözəlin vurğunu olma,
Fitnə baxışına baxma, göz saxla.
Sərvətin olsa da, qumara qoyma,
Şeytana aldanıb tumara uyma,
Mehdinin sözlərin əfsanə sayma,
Pislərin at, yaxşıların yaz saxla.
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Qoşmalarında olduğu kimi, gəraylıları, təcnisləri, müxəmməs və divaniləri də beləcə öyüd-nəsihət meyarlıydı Aşıq
Mehdinin.
Dildən iti, ağlı kəmlər,
Yerli, yersiz söz danışar.
Anlamaz elə bilər ki,
Danışanda düz danışar.
Söz var düşər dildən-dilə,
Söz var bərdən qalxar zilə,
Söz var bənzər qızılgülə,
Çox bilənlər az danışar.
İnsanların qədrin bilən,
Məclislərdə yerin bilən,
Ələsgər tək dərin bilən,
Hər suala düz danışar.
Yaltaqlıqla başa çıxan,
Vicdan satıb evlər yıxan,
Haqq divanda peşman baxan,
Dil dolaşar, göz danışar.
İnsanların adətindən,
Mərd igidin qeyrətindən,
Qəhrəmanlar qüdrətindən,
Mehdi yazar, söz danışar.
Bütün deyimlərində düzlüyün, həqiqətin, sədaqətin, ədalətin, gözütoxluğun təbliğatçısıydı Aşıq Mehdi.
O bir Allah, özün saxla,
Zalımların oğrusundan.
Qaniçənlər inciməsin,
Sözlərimin doğrusundan.
188

Hakim ola dərdim açam,
Qanadım yox, göyə uçam,
Heç bilmirəm hara qaçam,
Öz başımın ağrısandan.
Bir zamanlar ustadlar yanında şagirdlik edən Aşıq Mehdi
sonralar özü ustad kimi neçə-neçə şagirdə sənət dərsi keçər,
sazın-sözün sehrini öyrədərdi. İndi onların arasında öz övladları da var. Oğlanları Mahir və Zakir Mehdiyevlər də özüynən
bərabər rayon mədəniyyət evinin nəzdindəki aşıqlar ansamblının üzvü kimi fəaliyyət göstərmiş, vaxtilə atalarından görübgötürüblər. Nəvələri Natiq Abdullayev, Xaqani Mehdiyev də
babalarının yolunu davam etdirirlər...
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PƏNAH SOFULU
Maraqlı el sənətkarı Pənah Sofulunun neçə il əvvəl çapdan çıxan “Ağlar bayatılar” adlı ilk kitabı qarşımdadı. Bütün
ömrünü, mənalı həyatını daim torpağa bağlayan, bu gün də
onunla nəfəs alan Pənah Sofulu öz kitabına bu adı təsadüfən
seçməyibmiş. Onun adı qaçqınlıq ünvanına yazılan gündən bəri
beləcə narahatdı, yurd nisgilli, ocaq həsrətlidi. Elə o səbəbdən
də beləcə kövrəkdi Pənah müəllimin deyimləri. Ona görə
qəmlidi bu el sənətkarının bayatıları.
Əzizinəm, yol azdı,
Dünya geniş, yol azdı.
Ellərim köç eylədi,
Yol itirdi, yol azdı.
Əzizinəm, daş qala,
Hər qaladan baş qala.
Namərdlər qoyub qaçıb,
Nəyə lazım boş qala!?
Kotanı əkənə ver,
Toxumu səpənə ver,
Fələk, hamıya deyil,
Sən dərdi çəkənə ver.
Daşı mənəm,
Çınqılı, daşı mənəm.
Bu yaralı torpağın
Gözünün yaşı mənəm.
Həmişə narahatdı Pənah kişi. Bu gün Vətən göylərində
dolanan pəmbə buludlar elə bil onun başı üstündə gəzibdolaşır. Hələ hadisələrin başladığı ilk günlərdən eli-obanı, Vətənin qeyrətli oğul və qızlarını haraya çağırıb Pənah Sofulu.
O həm kövrəkdi, həm qəzəblidi, həm sakitdi, həm coşğun...Bütün bunların hamısı onun bayatılarında öz əksini tapır.
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Harda qeyrətli Vətən övladı haqqında eşidirsə, onda bu el
sənətkarının şeir qanadları pərvazlanır. Yox, əgər dar gündə
Vətən qədri, torpaq qiyməti bilməyən bir qeyrətsiz övlad
barədə eşidib-bilirsə, bax onda, Pənah kişinin dili göyümgöyüm göynəyir, belələrinə qarşı lənətlər yağdırır.
Beləliklə, o heç vaxt öz təbii hisslərini gizlətmir. Bunların hamısını şeir dilinə çevirib onu izhar eliyir. Çünki Vətənin
torpağı, dağı, daşı, çayı, dənizi də beləcə əzizdi ondan ötrü.
Əzizim, daş altında,
Göz oynar qaş altında,
Xəyanət qurbanıdı,
İgidlər “Daşaltı”nda.
Yaz gedər qış bitirər,
Gözlərim yaş bitirər.
Torpağını satanın,
Məzarı daş bitirər.
Su daşar sellər gələr,
Köç edib ellər gələr,
Düşmənə fürsət versən,
Başına nələr gələr.
Əzizinəm, can, ana,
Bədənim al-qan, ana.
Məndən ötrü ağlama,
Vətən üçün yan, ana.
Elim, obam, qalandı,
Demə dostluq yalandı,
Düşmənlərin qisası,
Qiyamətə qalandı.
El sənətkarı Pənah Sofulunun qəlbi bu gün nə qədər
Vətənimiz, torpağımız üçün narahat olsa da, o sabahkı gün191

lərimizə nikbin əhval-ruhiyyəynən baxır. Elə ona görə də
məhəbbət tərənnümlü şeirlərindən də qalmır. Çünki sevgisiz,
məhəbbətsiz, ömrün sabahı da ümidsiz olar.
Dərdi dərdə qataydım,
Bir arxayın yataydım,
Heç olmasa yuxuda,
Vətən, sənə çataydım.
Qala məni,
Sapmadın qala məni.
İndi ki, yarım getdi
Oda tut, qala məni.
Gözlə məni,
Gizlət o gözlə məni.
Yarım, qurbanın olum,
Darıxma, gözlə məni.
Amma bununla belə nikbin əhval-ruhiyyəlidi Pənah kişi.
Nə zamandan ki, Vətənimizin üstünü qara buludlar alıb, bax
elə o vaxtdan da, o öz misralarını silaha çevirib, onu düşmənlərin üstünə dolu kimi yağdırıb. El sənətkarının Vətən narahatlı
misralarının hər biri düşmənlərin gözünə xəncər kimi sancılıb.
Şairəm, qələm məndə,
Dərd məndə, ələm məndə.
Qorxuram Vətən deyə,
Qürbətdə öləm mən də...
Ya dəli,
Ya ağıllı, ya dəli,
Yar, məni özün öldür,
Qoyma dəysin yad əli.
Əzizim, odlar yurdu,
Zalımlar odlar yurdu,
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Qorxuram dönüb ola,
Vətənim yadlar yurdu.
Əzizim, Vətən şirin,
Ana yurd, Vətən şirin.
Bala-baldan şirindir,
Ondan da Vətən şirin.
Bu minvalnan da Pənah müəllimin şirin, axıcı misraları
doğma torpaqlarını oxşayır, şirin qafiyələrlə sığala çəkir.
Bütün bunları nəzmə çəkən el sənətkarının misraları
ürəkdən gəldiyi üçün daha da təsirli olur. Vətən soraqlı ürəklərə yol tapa bilir. Bir el sənətkarı kimi onun torpaq təəssübü
belə qərar tutur özünün sənət kitabında.
El sənətkarı Pənah Sofulu indi beləcə anır özünün gözdən
uzaq, ürəkdən yaxın günlərini...Amma bircə saatını da Vətənsiz
keçirmir. Həmişə o arzuyla, o xəyalla yaşayır ki, nə zamansa
yenidən o yerlərə qayıdacaq, səsini el səsinə qatacaq, doğma
yurd-yuvalarından ayrı düşənlərin hamısı kimi.
Beləliklə, Pənah Sofulunun yaradıcılığından bəzi nümunələri də sizin ixtiyarınıza verməyi məsləhət bildim, əziz oxucular...

BAYATILAR
Qapı aça bilmirəm,
İşıq saça bilmirəm,
Bir qalada əsirəm,
Çıxıb qaça bilmirəm.
Gəmi suda yan bağlar,
Arı işlər, şan bağlar.
Düşmən tapdağındadı,
Qarabağda xan bağlar.
Eləmi, binədən,
Güllə dəyib sinədən.
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Şəhidlərin dərdini
Pənah yazar sinədən.
Na qüzeylər, güneylər,
Qaçqın necə ün eylər,
İtirib balasını,
Naləni hər gün eylər.
Bu gəncin yaşına bax,
Doğma qardaşına bax.
Xəstə oldu, gəlmədin,
Di gəl, baş daşına bax.
Nə duman, nə çən olar,
Nə ölən, itən olar,
Vətən şəhidlərinin,
Heykəli vətən olar.
Bu həyat bir dənizdi,
Hər damlası bir izdi.
Bu vətənin gülü də,
Tikanı da əzizdi.
Bir qərib quş yaşayır,
Gülləyə tuş yaşayır,
Çölüm bahar olsa da,
İçimdə qış yaşayır.
Bu getdiyim cığırdı,
Kimsə məni çağırdı,
Vətənsizlik insana,
Ölümdən də ağırdı.
Pənah da cana yetdi,
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Səsi cahana yetdi.
Gecə-gündüz qan ağlar,
Gəldi zamana yetdi.
Minmə yad gəmisinə,
Od düşsə zəmisinə.
Çevrilib baxma, oğul,
Hər namərdin səsinə.
Ömrümün qışında mən,
Bitmişəm daşında mən,
Sağalmaz yara aldım,
Bu qoca yaşımda mən.
Kirpiklərin xan keçsin,
Uclarında qan keçsin.
Vətəni qoru, oğlum,
Qoy nizən daşdan keçsin.
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KƏLAMLAR
Dünyaya lüt günahsız gəlib, lüt və günahkar gedərsən.
Qonağa minnət qoyma, minnətli çörək vermə, hörmətdən
düşərsən.
Yığdığını yeyib xərcləməyən bədbəxtdir.
Sənətsiz adam dilənçi olar.
Ağ buxaq, ağ bədəni qara pula satmazlar.
Ömür şimşək tək çaxıb gedər.
Dünyaya uyma, bivəfadır.
İblis kimi namərdə boyun əyməkdənsə, mərdin qılıncı
boynunu kəssə yaxşıdır.
Gözəllik-yasəmən, bənövşə, qızılgül tək tez solar.
Ağrı-acısız ürək olmaz, zəhmətsiz çörək.
Səhrada arpa qovurğası, bir içim su, qızıldan üstündür.
Şir itin artığını yeməz.
Alçalıb çörək yeməkdənsə, çöllərdə pencər otlamaq
yaxşıdır.
Xoş niyyətli adamdan arpa cadı alıb yeyəsən, bəd
sifətlidən bal da alıb yeməyəsən.
Xəsis və paxıldan dərman alıb içməkdənsə, dərmansız
ölmək yaxşıdır.
Tamahkar həmişə özünü alçaldar.
Öz övladını pisləyənə, başqası yaxşı övlad deməz.
Yarpağı yel, tənbəli el tərpədər.
Həyasıza üz verdikcə sırtılar.
Pis iş adamı xəcalət edər.
Sənə xəbər gətirən səndən də xəbər aparar.
Ustasının sözünə baxmayan naşı qalar.
İlan tutan vurmasından qorxmaz.
Saxta dost axırda xəcalət olar.
Xatalı işlərdən qorunmasan başın bəlalar çəkər.
Dərdini düşmənə demə, sevinər.
Danışanın sözünü kəsmək qanacaqsızlıqdır.
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Şahın sirrini versən, sağ qalmazsan.
Dostun eybini özünə demək ən sədaqətli dostluqdur.
Çirkinə məhəbbətlə baxsan gözəl görünər.
Nadan yanında dövlətlinin sözü ötgün, kasıbın sözü
ölgün olar.
Dostun düşməninlə yaxındırsa, sənə xətası var.
Qəlbi qara adamı yoldaşlıq zamanı öyrənə bilərsən.
Allah birinə baxt verər, o birinə quruca taxt.
Zirək, işlək adam yeyər, tənbəl baxıb deyinər.
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BAĞLAMALAR VƏ TAPMACALAR
O hansı quşdu, yuvasında durmur?
Xain, xəbisdi özü, gecələr yanır gözü.
O hansı canlıdı, yuyursan ölür, yumursan dirilir?
O kimdi, bir günlük cücədən qorxur?
O hansı bulaqdı, nə dəmiri var, nə ağacı, altdan qaynayır?
O hansı çaydı, göldü nə qədər duru su qatırsan yenə
qırmızı görünür?
O kimdi, yemir, dinmir, gülmür, ancaq yeyir-içir, dinir,
gülür?
O nədi, dağlardan baş alar, hər yana səs salar?
O nədi, ayın qaranlığında qara şumda yun börgü seçir?
O nədi, ay aydınlıqda ağ qatıqdan ağ tükü seçir?
Mən onlara baxıram, onlar mənə. Mən yeyib-içirəm,
onlar yeyib-içmir, baxmaqdan da doymur?
O nədi, saatda min-min gedir, hamısı bazara gedir, istidə,
gündə gedir. Boş gedir, dolu gəlir. Ata-ana evdə qalır?
O nədi, baldan şirindi, duzdan acı?
O nədi, bacıları və qızları işləyir, nənəsi, dədəsi, qardaşı
evdən çölə çıxmır?
O kimdi başı ala, ortası ağ, ayağı qara, baxmaqdan da
doymur?
O nədi, dizdən yuxarı hamısı tükdü, ildə iki dəfə yolunur,
ancaq ölmür?
O nədi, payız yatır, yaz durur?
O nədi, payız girir evinə, ha yeyir doymur, yaz çıxır çölə
və doyur?
O nədi, yekəsi oxlaq təki mələyir, xırdası anasını yeyir?
O nə ətdi, nə daşdı. Əlini kənara saxlasan durur,
saxlamasan vurur.
O nədi, həmişə sağla gedir?
O nədi, dəydi yaşıl olur, dəymədi boz?
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O nədi, gücnən gedir, düznən gedir, izi itmir, yoxuşda
getmir?
O nədi, çaxçaxlı bir baş var, otuz iki daşı var?
O nədi, dəmirdən bərkdi, özü də ətdi?
O nədi, nə taxta, nə dəmir, nə də daşdı. Nə qədər su,
yağış dəysə paslanmır?
O nədi, oturursan da, durursan da getdi gedirsən, durdu
durursan?
O nədi, nə doğulmur, nə ölmür?
O hansı canlıdır, ilandan on min dəfə kiçikdir, ancaq ilanı
yeyir, öldürür?
O hansı canlıdı, ilandan zəhər çəkir, özü ölmür, çəkdiyi
zəhər dərman olur?
O nədi, nə əti var, nə qanı, özündədi qartal qanadı?
O nədi, hər yerə səfəri var, cəhrə təki pəri var?
O nədi və kimdi, görüşdün ölürsən?
O nədi, gecə-gündüz çalışır özünə ev tikir, binası hazır
olanda ölür?
O nədi, özü görünməmiş nişanəsi görünür?
O nədi, nə simi var, nə dəmiri. Özü görünmür səsi
eşidilir?
O kimdi, nə qədər dedim, çağırdım, o dinmədi?
O nədi, nə şüşədi, nə dəmir, əksini görsədir?
O nədi ki, gecə-gündüz ağlayır?
O nədi ki, tutub onu saxlayır?
O nədi ki, günə baxıb yandırır?
Onlar kimdi ki, ikisi də su altda möhkəm-möhkəm
yuyundu, biri islandı, o biri islanmadı?
O nədi ki, dəryada susuz qalır?
O nədi ki, susuz qalmır, suda ölmür?
O nədi ki, dəryadan su içmir, yağışdan içir?
O nədi, fildən güclü, dəvədən hündür?
O nədi, gətirdiyi dərman olur, verdiyi zəhər?
O nədi, ucundadı dırnağı, yerə batır barmağı?
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O nədi ki, çalır çağırır, gülür ağlayır, oturub durur,
baxdıqda yox olur?
Hansı canlıdı, üstü bütöv sümük, içi ət?
O nədi, kərədə gedir, kürədə gedir, qarada gedir, ağda
gedir. Acı da gedir, şirin də gedir. Nə qədər yalvarsan geri
qayıtmır?
O nədi göydə uçur, dənizdə üzür, sıldırım qayalara
dırmanır, daşqın çaylardan, dərin dərələrdən adlayıb böyük
saraylar qurur, yerindənsə tərpənmir?
Hansı arxdı, qazılmamış su gedir, qazılmamış yeri itir.
O nədi ki, əl vurmamış alışır?
O nədi ki, yandıranda yapışır?
O nədi, dönüb daşa, gecə də yerindədi, gündüz də. Gecə
görünür, gündüz görünmür?
O kimdi, iki ata bir oğul mindilər bir ata?
O hansı ocaqdı, istisinə qızınıram, nə qədər çalışıram
qalaya bilmirəm?
O kimdi və nədi, danışanda dinmir, neçə ay və illərdən
sonra danışdığın bütün sözləri təkrar edir?
O nədi, sızqa hava bulaqdı, qaranlıqda o yandı?
O nədi, nə güldü, nə çiçəkdi, ancaq ondan göyçəkdi?
O nədi, gözümün içində olur, ancaq baxıram yox olur?
O kimdi, beş qardaş işlədi doymadı, on qardaşı işlədi
doymadı, yatdı öz-özünə doydu?
O hansı ağacdı, yerdə kökü yoxdur, başında minlərlə şaxı
var, qırdıqca bitir?
Onlar kimdi, üç nənə, bir nəvə toxudular bir gəbə?
O kimdi, əlləri dizdən aşağı enir?
O nədi, ağlayır, göz yaşı göyə gedir, göydə ağlayır, göz
yaşı yerə gəlir?
O nədi, sola dəyəndə getmir, sağa dəyəndə gedir?
O nədi, metaldı, bir burnu var, cığırı ağ döşəyi qara eylər.
Könülləri şad eylər. Ağladar, güldürər öldürüb dirildər?
Dörd tərəfi divardı, divarları hamardı, içində canı vardı.
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Nə dəmirdi, nə ətdi, hey yol gedir yorulmur.
O nədi, üç üstdə bişirdim, dörd üstdə yedim?
O nədi göydə görünəndə yerdə daş-torpaq parçalanır?
O nədi sındıranda heç cür yapışdırmaq olmur?
O nədir, bədəni tükdəndi, güləşəndə fili yıxır?
O nədir, hey daşır, buraxsan başdan aşır?
Hansı quşdur, getdi göyün yeddi qatına,
Peyğəmbər merac etdi Allahın yanına?
O hansı ulduzdur, quyruğu yüz doxsan səkkiz milyon
kilometrdir?
Bulaqdı, qoşa-qoşa suları var. Gah quruyur, gah axır.
Suyu cana dərmandı, tökmə yerə amandı.
O hansı qonaqdı, gecə gələr, gündüz gedər, gündüz gələr,
gecə gedər?
O hansı hikmətli, meşəli dağdı, bulaqları, çayları dağdan
çıxır, yenə qayıdır həmin dağa. Dağın yerindən su sızır, ancaq
dağ uçmur?
O nədi, cəmi dörd paydı. Üç payı götürüb, yenə könlü
bir?
Onlar kimdi, yüzlərlə, minlərlə insanın fikri bir an bir
neçə dəqiqə eyni olur?
O hansı meşəli dağdı, bağdı, ağacların üstləri, qabıqları,
yarpaqları hər rəngə çalır, içləri eynidi?
O nədi gecə-gündüz qaçır, mənzilə çatanda illər, əsrlər
heç hara getmir?
O nədi, dördü olsa dirilər, biri olmasa öldürər?
O hansı övladlardır, hansı adla gəlib cahana?
O hansı quşdur, min il yaşayır, axırda çır-çırpı yığıb
tonqal qalayıb özünü oda atır, yanır?
Canlını yaşadan dörd cüt amil nədi?
O nədi, arası üç barmaq, nacaq bir-birini görmür?
Nəyin, kimin milyonlarla gözü var?..
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BAMƏZƏLƏR
Bir nəfər tülkü yuvasına tüstü qoymuşdu. Deyirdi tülkü
bir neçə saata öləcək.
O birisi dedi:
– Bəs sən niyə ölmürsən? Hər gün neçə papiros çəkirsən.
***
Xəsis paxıldan dərman istədi. Paxıl qiymətini baha dedi.
Xəsis dərmanı almayıb dərmansız öldü.
***
Bir cütcü iki öküzlə yer əkirdi. İki oğrunun biri gizlənib,
o birisi başladı oynamağa ki, “mən bu işə mat qalmışam”. Teztez bu sözü təkrarlayıb oynayırdı. Cütcü isə dayanıb ona
baxırdı. O biri oğru öküzün birini açıb aparır. Baş qatan oğru
cütcüyə deyir:
– Mən mat qalmışam ki, sən bir öküzlə necə yer əkirsən?
Cütcü dönüb tək qalan öküzə baxır və “elə mən də mat
qalmışam” deyir.
***
Kişinin deyingən arvadı ilə sözü düz gəlmir, savaşır.
Acıq eyləyib öz otağına keçir.
– Ay arvad, sən o qəriblikdə, mən də bu qürbətdə. Di,
yaşa görək!
***
Bir oğlanın yaxın, cavan qohumu ölür. Hamı ağlayır.
Oğlan isə hey baxır. Deyirlər yaxşı deyil, özün də qohumsan
sən niyə ağlamırsan?
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– İstəyirəm, ancaq gözümdən yaş çıxmır.
– Rəhmətə gedənin yaxın adamlarından kimi ən çox
istəyirsən?
– Atamı.
– Elə onu yadına sal, ağla.
Oğlan başlayır gülməyə. Soruşurlar niyə belə?
– Atam yadıma düşəndə həmişə gülməyim gəlir. Axı o
çox baməzə idi!
***
Bir ovçu yanında tulası, əlində tüfəngi, çantasında isə
odun, külüng və s. Yol ilə gedərkən qarşıdan gələn həmkəndlisi
soruşur ki, ovçu qardaş, hara belə?
– Gedirəm tülkü ovlamağa.
– Çox yaxşı, bəs əlindəkilər nə üçündür?
– Bax, tula tülkünü qovacaq. O da qaçıb girəcək yuvasına. Mən də bu odundan ocaq yandıracam. Tüstü dolacaq
onun yuvasına. Tülkü boğulacaq. Bu külünglə qazacam, qarmaqla tülkünü çəkib çıxaracam.
– Ovçu qardaş, eləsə tülkününkü qaldı Allaha.
***
Bir kişinin kasıb dostu olur. Ona kömək üçün yeddi
qoyun verir ki, apar saxla. Südü, yunu sənin. Ailəni dolandır.
Artır, olsun sürü, o da mənim.
Yeddi ildən sonra qoyunların yiyəsi gəlir ki, görsün
vəziyyət necədir. Ev sahibi dostunun atını bağlayandan sonra
tez bir qoyun kəsir. Kişi sözardı soruşur:
– Necə dolanırsan, neçə çobanın var, sürü hardadır?
Ev sahibi sakitcə dillənir:
– Qardaş, Allah eləməsin, dilim qurusun, eşitdim ki,
ölmüsən, qoyunlarından birini kəsib ehsan verdim. Birini də
kəsib qırxını verdim. Sonra eşitdim ki, ölməmisən, sağsan.
Qumral qoyunu kəsib qurban payladım.
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– Bəs qalanı?
– Birini canavar yedi. Alakürəni isə oğurladılar. Biri
murdar oldu. Axırıncını da elə indicə sənə kəsdim.
Kişi bilmir nə desin. Süfrədəki qatıq kasasını götürüb
vurur onun başına.
– Allaha şükür, a kişi! İndiyə kimi dost yanında üzün
belə ağ olmayıb – deyə arvadı qatığı silə-silə şükr edir.
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SALMAN QAZİ
Salman Qazi qədim oğuz elinin İlməzli obasında dünyaya
gəlib. Bircə parça vaxtından ata qayğısına həsrət qalıb. Ata
qəlbli anasının kövrək qanadlarına sığınan bu həssas ürəkli
uşağın bundan sonrakı həyatı Dəmirçilər kəndində keçib. Bu
gözəl diyarın füsunkar təbiəti şir qəlbinə yenidən ilham gətirmiş, elin, obanın ruhuynan həmahəng olan sözlərinə qol-qanad
vermişdir.
Keçməkeşli dünyamızın məlum hadisələrindən sonra,
qarı düşmənin törətdiyi fitnəkarlığıynan onun da adı qaçqınlıq
ünvanına yazılıb.
Lakin Salman müəllim taleyin oyunlarına mütiliklə baş
əyənlərdən olmayıb. Onun mübarizlik təbiəti, Vətən, torpaq
təəssübü doğma Azərbaycanında da el-obasına gərək olub. O,
könüllü olaraq Qarabağ döyüşlərinin ən qızğın çağlarında onun
qaynar nöqtələrinə atılıb. Əsil canıyananlıqla, intiqam hissi ilə,
mərdliklə düşmənlərlə döyüşə girib. Hünərlə ad-san qazanıb.
Bir tərəfdən əlindəki silahi, o biri yandan da, sinəsindən kağızlara ələdiyi çağırış və həsrət qarışıq misraları ilə...Bax, belə
qazanıb Qaziliyi şair Salman.
İnsan olan torpağından qaçarmı?
Gəlin kökümüzü bilək, qayıdaq!
Vətəndən də əziz özgə şey varmı?
Gedək kəndimizdə qalaq qayıdaq!
İnsafdımı yadda qala o dağlar,
O yaylaqlar, o bağçalar, o bağlar,
Təzədən qoy yansın sönmüş ocaqlar,
Düşmənin izini silək qayıdaq!
Ruhlar nigarandı, sönüb od-ocaq,
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Burda ölsək, ruhumuz da yanacaq,
Qayıtmasaq qəddar düşmən güləcək,
Bizi bağışlamaz fələk, qayıdaq!
Sən mənə arxa dur, mən sənə arxa,
Tutaq düşmənləri çəkək çarmıxa.
Qoy bilsin həddini qudurğun dığa,
Onlarla hesabı bölək, qayıdaq!
Salman, qorxarlarmı bir damla qandan,
Hazırsan Vətənçün keçməyə candan,
Üzümüz ağ çıxaq bu imtahandan,
Evimizdə deyək, gülək, qayıdaq.
İndi bir hərbçi, müharibə veteranı kimi onun şair
qəlbi düşmən tapdağında qalan torpaqlarımızın hər
qarışından sarı narahatdı. Sinəsi dağlı Göyçəmizdən
tutmuş ta doğma Qaraba-ğımızın ən ucqar nöqtəsinə
qədər narahatçılıq giley-güzarı onun gündəlik
qayğısıdır.
Göyçənin yarası yaman göynəyir,
Orda açılmamış arzular qalıb
Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar,
Sinəsi al-yaşıl yaylaqlar qalıb.
Ruhlar nigarandı, yağıda torpaq,
Talanıb kənd-kəsək, el-oba, oymaq,
Səkkiz il, doqquz il olarmı qonaq,
Orada al-əlvan otaqlar qalıb.
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Kəsilib əl-ayaq, gedən-gələn yox,
Yaylaq qara geyib, deyən-gülən yox,
Başımız nə çəkir, bunu bilən yox,
Qazanlar asılı, ocaqlar qalıb.
Salman müəllim bəzi yazarlar kimi sözgəlişi, ya
da ləqəbi olmaq xatirinə ləqəb götürməyib özünə. Və
elə bu nöqteyi-nəzərdən “Qazi” ləqəbi də ona
təsadüfən verilməyib. Onun Qa-rabağ uğrundakı
döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıqları, bir-birindən
yadda qalımlı döyüşlərini bir vətəndaş istəyiylə yerindəcə qiymətləndirən polkovnik, el-obamızın yaxşı
tanıdığı şair Ramiz Duyğun verib ona bu ləqəbi. Və
elə o vaxtan da, istər el-obada, istər də kitablarında
Salman Qazi kimi tanınıb beləcə...
Bir cənnətsən dağ-aranlı, əvəzsiz,
Gündən gedir söhbət-sözüm Borçalı!
Hər qarışın, hər addımın çox əziz,
Səndən gəlib, odum, gözüm, Borçalı!
Dəli dağdı, əyri qardı yaylağım,
Dünyanı dolaşır səsin, sorağın.
Vüqarlıdır həm aranın, həm dağın,
Səndə qanad açıb arzum, Borçalı!
Hacı Xəlil baban ziyarət yerin,
Axışıb gələrdi bütün ellərin.
Ucalıqda uca, yoxdu dəyərin,
Ötən dilim, görən gözüm, Borçalı!
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Yay ayları yaylağına sığındım,
Susayanda bulağına sığındım,
Arxam bilib doğlarına sığındım,
Qalıb hər qarışda izim, Borçalı!
Sən böyüksən, Başkeçidsən, lorusan,
Babaların baş qoyduğu gorusan,
Mən Salmanam, gözlərimin nurusan,
Bir oğlunam, mənim özüm, Borçalı!
Ulu Borçalımızın sazlı-sözlü sənət adamları ilə
ülvi mü-nasibətləri Salman Qazinin yaradıcılığında
xüsusi izlər bu-raxır. Onun Borçalının mərhum aşığı
Əhməd Sadaxlı ilə deyiş-mələri də bu mehriban sənət
əlaqələrinin nəticələridir.
Əhməd Sadaxlı
Oğul, hələ çox cavansan,
Gələn-gedən süzər səni.
Bu dünyaya bel bağlama,
Yaddaşından pozar səni.
Salman Qazi
Yaxandan tutar qocalıq,
Asar səni, kəsər səni.
Qoca dünya qovalayıb,
Bir gün daşa basar səni.
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Əhməd Sadaxlı
Bir şairsən sazlı-sözlü,
Gen qəlbin var gülər üzlü,
Çoxları var yaman gözlü,
Vurmasın bəd nəzər səni.
Salman Qazi
Xoş ləhcəli bir aşıqsan,
Məclislərə yaraşıqsan,
Bil, könülə bir işıqsan
Sazın-sözün bəzər səni.
Hər qiymətli sənət zərrəsi bir Vətən nəğməsinin
solma-yan yarpağıdır. Onu təzə-təri də var, kövrəyi
də. Sazlı-sözlü dünyamızın hər mahnı axşamı bir
Vətən eşqinin harayıdır. Onun təəssübü də var, dərdi
də, ələmi də. Amma onların hər biri ayrılıqda bu
günümüzün sabahkı tarixi nişanəlidir, onun
tərənnümüdür.
Deyirlər, Vətən duyumu, yurd təəssübü, torpaq
gileyi ürəkləri mum eliyər, sonu görünməyən ehtizaza
gətirər. Salman Qazi də öz şair ürəyiynən gəlib bu
gəlimli-gedimli dünyamıza. Onun Dəmirçilər
kəndindən başlayıb anamız Bakıya, Qarabağ
müharibəsinin səngərlərinin odlu-alovlu günlərinə
ayaq açmağı da məhz bu qeyrətin, bu təəssübkeşliyin
bariz təşəkkülüdü.

Amma şair könlü nə yaylaqların al-yaşıl
qoynundan, nə də dağların göylərə baş çəkən
zirvəsindən ayrılan deyil.
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Dinlə sorağına gəldiyim dağlar,
Bəs niyə bağlanıb yolların sənin?
Hanı qonaqların, hanı çadırlar?
Yaylanır qoynunda ellərin sənin.
Bir gəldi zəmanə, ayrıldı bizdən,
Pay da göndərmirsən, lalə, nərgizdən,
Tamam boşalıbdı ördəkdən, qazdan,
Sonasız qalıbdı, göllərin sənin.
Şair dönə bilməz doğru mələkdən.
Açılmayır başın, çəndən, çiçəkdən,
Gəldim pay verəsən güldən-çiçəkdən
Hər şeydən əzizdir, güllərin sənin.
Qonağınam, məhəbbətin gətirib,
İlham verən təbiətin gətirib
Geniş qoynun, səxavətin gətirib
Yad olmaz Salmana çöllərin sənin.
Ulu babalarımız gözəl deyibdir ki, “Dostunu
mənə gös-tər, sənin kim olduğunu deyim”. Bax, bu
mənada ulu Borça-lının qeyrətli oğlu, təmiz ürəkli, saf
niyyətli, mərdliyin əzəli vurğunu olan Möylə
İsmayılovla münasibətləri çoxlarına ör-nəkdir. El
sənətkarının “Yurd həsrəti yaman sıxır sinəmi” kitabındakı Möylə İsmayılova həsr olunan səlist deyimlər
də, məhz bu saflığın tərənnümüdür.
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Amma sinəsində Vətən, pıçıltısında Vətən, odlu
nəfə-sində Vətən həsrəti, torpaq nisgili gəzdirir
həmişə Salman Qazi...
Ay ellər, qayıdaq doğma vətənə,
Gur çayları, göy dağları varıydı.
Hər addımda üstü qonaq-qaralı,
Diş göynədən bulaqları varıydı.
Payız vaxtı qayıdardıq arana,
Mələşərdi qoyun, quzu, mal, dana.
Döşənərdik qatıq, qaymaq, ayrana,
Hər bir evin bol sərvəti varıydı.
Toy olanda biz çadıra çıxardıq,
Güləşərdik, bir-birimizi yıxardıq.
Bəy-gəlinə həsrət ilə baxardıq,
Kəndimizin cavanları varıydı.
Xeyir iş olardı payızın işi,
Böyümüşük saf duyğuyla yanaşı.
Qış ayları qar yağardı quş başı,
Yol bağlayan boran qarı varıydı.
Beləcə sözün qədrini, qiymətini biləndi Salman
Qazi. Sözündə nə qədər sadədirsə, qələmə aldığı, hər
kəlmənin mə-suliyyətindən ötrü özün həmişə borclu
sayır. Əslində elə bir sənət cəfakeşi kimi ağlı kəsdiyi
gündən sözlə həmdəm olub, ona güvənib, onunla
nəfəs alıb. Özü də o az çox nə yazıbsa ürəkdən yazıb,
nə deyibsə ürəkdən deyib. Özünə görə sənət meyarı
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var onun. Nə özgələri təqlid etməyi, nə də özünü
təbliği xoşlamır. Bəzən illərlə daxili duyumlarını
qəlbinin ən gizli guşələrində pünhan saxlamağı
bacarır. Amma qiymətli sənət zərrələri nə qədər
gizlində qalsa da, nəhayət bir gün zöhr ola-caqdır. Elə
Salman Qazinin deyimləri və bir də şirin avazlarda
səslənən sözləri kimi.
Əgər şairin musiqi anlamı, aşığın şeir duyumu
varsa, bu iki vəhdətdən yaranan nəğmə gec-tez
ürəklərə işləyəcək. Əs-lində hər iki amilin bu el
oğlunun dünyasında təşəkkül tapması ona uğur
qazandırıb. Və bundan belə də qazandıracaqdır.
Ağ saçına qurban olum,
Zirvələrin qarı olar!
Mərd bildirər baxışından,
Onun etibarı olar!
Görkəm sadə, dilin şirin,
Qəlbin dəniz kimi dərin.
Ürəyimdə vardır yerin,
Dostun düz ilqarı olar!
Dünya işindən halısan,
Dost içində vəfalısan,
Hamamlının qartalısan,
Hər boxçanın barı olar!
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Söz Salmandan, haqdan qismət,
El-obada qazan hörmət.
Sağlıq olsun, bir gün əlbət,
Sözün də bazarı olar!
Şeirin, sənətin taleyi də onu ərsəyə gətirənin
taleyi kimi qəribəliklərlə doludur. Zamanın əliynən
neçə sənət ömrü si-təmli qalıb, neçə sənətkar ürəyi
beləcə elinə-obasına həsrətdi.
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HƏSƏN MƏHƏRRƏMOV
Tütək xalqımızın ən qədim çalğı alətlərindən
biridir. Hətta axtarışlar, araşdırmalar göstərir ki, onun
əzəli qara zurna-dan çox-çox qabaqlara gedib çıxır.
Hələ qədimdə uşaqların, çobanların, səyyahların və
bir çox təbiət seyrçilərinin adicə qamışdan düzəldib
çaldıqları tütək, illər keçdikcə məişətimizə daxil olub,
daha sonralarsa xalq çalğı alətlərimizin cərgəsinə
qoşulub. Bu gün musiqi dünyamızı onsuz təsəvvür
etmək çətindir.
Söhbətimizi tütəyin qədimliyi barədə təsadüfən
başla-madıq. Nəfəs alətlərindən söz düşəndə, bəzən
neylə tütəyin qarışıq salındığı vaxtlar olur. Əslində isə
onlar bir kökün budağı olsa da, tembr cəhətdən
fərqlidir. Amma tembr ayrılığı ta bu alətlərin
yarandığı gündən bəri uzun zamanların işidi.
Doğrudu, xalq yaradıcılığında neylə bağlı nağılvari
söhbətlər, əfsanələr çoxdu. Amma nəzərə almaq
lazımdır ki, tütək neydən daha qədimdi və haradasa
onların birinin haqqındakı əhvalat o birinin adına
söyləndiyi çağlar da olmuşdur.
Zaman-zaman hər çalğı alətimizin barmaqla
göstərilən ustadı olub. Mərhum musiqiçimiz Həsən
Məhərrəmov da tütək ustadı kimi xatirələrdə iz qoyub
gedən sənətkarlarımızdan biridir.
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Qeyd edək ki, Azərbaycanın musiqi aləmində
onun özü-nəməxsus xidmətləri vardır. Hələ sənət
yollarında ilk addım-larını atdığı gündən Həsən
Məhərrəmov saksafon çalmış, bu alətdə ifa etdiyi
zəngin havalarla böyük şöhrət qazanmışdır. Bir
saksafonçu kimi onun çıxışları bədii özfəaliyyət
kollektivinə – geniş auditoriyalara, festivallara qədər
yol keçmişdir. Özü də adi iştirakçı kimi yox, dəfələrlə
qalib kimi xüsusi mükafatlara layiq görülmüşdü.
Həsənin saksafon çaldığı vaxtlar efirdə, ek-randa
tamaşaçıların və dinləyicilərin rəğbətini qazandığı
anlar mərhum sənətkarın ömür kitabında ayrıca dəstixəttlə yazıl-mışdır.
Sonralar bu istedadlı musiqiçi bir neçə nəfəsli
alət üs-tündə öz imkanlarını sınaqdan çıxarmış,
universal sənətkar kimi böyük uğurlar qazanmışdır.
Saksafonla sənətə gələn Hə-sən Məhərrəmov sonralar
qara zurna, balaban, tütək və ney çal-mışdır. Lakin
çox təəssüflər olsun ki, onun sonralar əldə yalnız
tütəkdə çaldığı havaların lent yazısı qalıb. Buna görə
də geniş dinləyici kütləsi onu ancaq ney ustası kimi
tanımaqdadır.
Ustad sənətkarın indi 30-dan yuxarı müxtəlif
havalarda çalınan lent yazısı var. Onların arasında
xalq havaları daha çoxdur.
Bununla yanaşı onun ifasında Cahangir
Cahangirovun, Rəşid Əfəndiyevin və bir neçə başqa
bəstəkarlarımızın bəstə-lərinə də rast gəlinir.
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Sənətsevərlərimizə yaxşı məlumdur ki, ney nəfəs
alət-lərinin arasında ən yumşaq tembrli alətdir. Onda
mülayim ritmli havalar daha asan səslənir. Tütək
həvəskarları onun səsində bu qaydaları eşitməyə bir
növ adətkar idi. Lakin mər-hum musiqiçi Həsən
Məhərrəmov sənət meydanına gəlişiy-nən, necə
deyərlər, bir növ bu sərhəddi keçdi. O, milli çalğı
alətimiz olan tütəyi yenidən kəşf elədi. Onda yumşaq
ritmli, asta və oynaq melodiyalarla yanaşı
qəhrəmanlıq havalarını da özünəməxsus tərzdə
səsləndirirdi. Bu baxımdan böyük sənət-karımız
Cahangir Cahangirovun qəhrəmanlıq rəqsi mahir tütək
çalanın ifasında xüsusi ritmdə səslənir.
Hər dəfə onun bu yadigar lentini dinləyəndə
tütəyin çoxlarına məlum olmayan imkanları bizə
yenidən aşkarlanır. Bu havanı çalanda elə bil Həsən
Məhərrəmov tütəyə yeni səs, yeni nəfəs gətiribmiş.
Tütəkçalan Həsən Məhərrəmovun zəngin
repertuarı var-mış. O, həmişə klassik, eyni zamanda
sanballı havalara müra-ciət edirdi. Qədim xalq
havalarımızdan
“Bənövşə”,
“Çoban
bayatı”,
“Dilşadı”, “Uzundərə”, “Bağdadı”, “Xan Çobanı”,
“Qəşəngi”, “Tərəkəmə”, “Qazağı”, “Xumarı” kimi
melodiyalar onun ifasında orijinal ritmdə səslənirdi.
Maraqlıdır ki, Həsən Məhərrəmov tütəkdə
muğam hava-ları da çalıb. Belə halda o, bu aləti
özünəməxsus tərzdə din-dirirdi. Sanki onun
barmaqlarının sehrində tütəyin ahəngi ta-mam dəyişir,
onun səsi muğamlaşırdı.
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Gözəl sənət ustası Həsən Məhərrəmovun ifasında
adicə qamış parçasında səslənən havaları dinləyəndə
də, bir daha yadımıza qədim əfsanələr düşür. Dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “İqbalnamə”də,
“İsgəndər və çoban” hekayəsin-dəki tütəklə bağlı
əhvalat da bu əfsanələr arasında ulu xal-qımızın
sənətiynən bağlı serinin ecazkarlığına işarədir. Bizim
nə zamansa bu təsvirlərə adi bir əhvalat kimi
baxdığımız vaxt-lar olub. Amma Həsən Məhərrəmov
kimi orijinal sənətkar-larımız neçə belə əfsanələrin
həqiqət olduğuna bizdə inam ya-radıblar. Elə bu
səbəbdən də, onun kimi sənət adamlarımız özlərindən
sonra da daim anılacaq, yadigar ifaları dinlənib seviləcəkdir.
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