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ÖN SÖZ
Ağbaba bölgəsi gözdən-könüldən uzaq dağlıq ərazidə, üstəlik də
sərhəddə, yəni keçmiş Sovetlər Birliyi ilə Türkiyə sərhəddində
yerləşdiyindən onun tarixi, folkloru, etnoqrafiyası öyrənilməmiş,
buraya tədqiqatçı ayağı dəyməmişdir. Bu da bir həqiqətdir ki, bölgə
ərazisində təhsilə, elmə böyük maraq və həvəs olsa da, nədənsə
humanitar elmlər sahəsi zəif inkişaf etmişdi. Bu bölgədə dəqiq
elmlər kifayət qədər inkişaf etdiyindən riyaziyyar, kimya və digər
elm sahələrinin görkəmli nümayəndələri (akademik Abel
Məhərrəmov, professor Oəmbər Namazov, professor Mirzə
Allahverdiyev, kimya elmlər doktoru Nazim Səmədov və.b) istər
Azərbaycanda, istərsə də, xarici ölkələrdə kifayət qədər taninmışlar.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, riyaziyyatçılar arasında dosent
Qasım Mustafayev olduqca nadir istedad sahibi olan pedaqoq kimi
bu gün də xatirlanmaqdadır. Bizə elə gəli ki, dəqiq elmlərə marağı
bölgənin təcrübəli müəllimləri yaratmışlar. Təsadüfi deyil ki,
Ağbabanın kəndlərində bu sahəyə maraq və diqqət çox olmuşdur.
Bir sözlə Ağbaba bölgəsinin folkloru müxtəlif səbəblərə görə
vaxtında toplanıb yazıya alınmamış, bölgənin el sənətkarlarının
ədəbi irsinin çox hissəsi itib-batmışdır.
Təxminən yeddi-səkkiz il öncə biz Aşıq Heydərin ilk kitabını (“Bu
yan Ağbabadı, o yan Çıldır-Qars”) çapa hazırladıq. Aşıq Heydərin
yaradıcılığından ilk örnəkləri isə 1999-cu ildə “Tükənməz sözüm,
Ağbaba” kitabında vermışik. Bu böyük sənətkarla bağlı Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitunun “Elmı axtarışlar”
kitabının Bakı 2007-ci il XXXI cildində (səh 139-142) geniş bir
məqalə də işıq üzü görmüşdür.
Təbi ki, Aşıq Heydərin adını çəkdiyimiz kitabında onun
yaradıcılığının bir hissəsi toplanmışdır. Bu folklor örnəkləri Aşıq
Heydər yaradıcılığını qəlbində yaşadan yaşlı nəslin nümayəndələri
ilə bərabər İskəndər baba və Yusif Heydərovdan toplanıb yazıya
alınıb.
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Nəhayət, aradan xeyli keçəndən sonra biz Əbülfət Heydər və
hörmətli Xurşud müəllimlə birgə Aşıq Heydərin yeni kitabını
hazırlamaq qərarına gəldik. Daha doğrusu, əlimizdə kifayət qədər
materiallar toplandığından bu işi yubatmadıq. Bu işdə bizə daha çox
yaxından kömək edən Aşıq Heydərin kötücəsi Heydərin əməyini
xüsusi dəyərləndirmək istəyirik. Çünki o,Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz Çətin Koşucunun köməkliyi ilə Ağbaba haqqında, bu
bölgədə baş verən tarixi olaylar barəsində və s. maraqlı faktlar
toplayıb bizə təqdim etdi. Maraqlıdır ki, bu materiallar Ağbabanın
tarixi ilə həm sıx bağlıdır, həm də Aşıq Heydərin yaşadığı dövrə
təsadüf edir, onun mənsub olduğu tayfanın tanınmış adamlarını
(Məşədi Rəcəb, Məhəmməd və b.) əhatə edir. Buna görə də, biz bu
materialları burada, yəni bu kitabda verməyi qərara aldıq. Çünki
Ağbaba tarixi, istər Düzkənd üçün xüsusi maraq doğuran cəhətləri
ilə fərqlənir. Zənnimizcə, qeyd olunanan tarıxı faktlar gələcəkdə
mənbə rolunu oynaya bilər.
Kitabın işlənməsində əslən Ağbabanın Ördəkli kəndindən olan,
hal- hazırda Türkiyənin İzmir şəhərində yaşayan Çətin Koşucuya da
minnətdarlığımızı bildiririk.
Bu kitabdakı materialları dörd yerə bölmək olar. Aşıq Heydərin
ədəbi irsi, Ağbaba və Düzkənd kəndi haqqında maraqlı məlumatlar,
Ağbaba Süvari Alayı barəsində maraqlı məlumatlar, faktlar, olaylar
və xatirələr. Qeyd edək ki, bu materialların yazıya alınıb
işlənməsində Yusif Heydərova minnətdarıq. Yusıf babanın qeyri-adi
yaddaşı sayəsində olduqca dəqiq məlumat və tarixi faktlar meydana
çıxdı. Məsələn 1918 – 1921- ci illər ərəfəsində Ağbaba Milli Süvari
Alayı barəsində zəngin materiallar, Düzkənddə Sovet quruculuğundan 1988-ci ilədək işləyən vəzifəli adamların soy adı, adı,
atasının adı da göstərilməklə, xronoloji ardıcıllıq, 1937-ci ildə Sovet
hökuməti tərəfindən cəzalandırılan şəxslər haqqında dəqiq
məlumatlar və s. bu kitabda kifayət qədərdir.
Kitabın xatirələr bölməsində Yusif babanın yadındanyaddaşından yazıya alınanlar xüsusi maraq doğurur. Kitabın
sonunda Yusif Heydərovun, Əbülfət Heydərin və Xurşud
9

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

Məmmədlinin şeirlərinin verilməsi təsadüfi deyil. Çünki, Aşıq Heydər
ocağı sönməmiş, onun ardıcılları bu ocağın varlığını yaşadırlar.
Xurşud Məmmədli də soykökdən Aşıq Heydərin mənsub olduğu
Rəhimli tayfası ilə qohumdur. Buna görə də Xurşud Məmmədlinin
bu kitabda bir neçə şeirinin verilməsi təbiidir.
Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti Azərbaycan aşıq sənətinin lokal –
regional spesfikasiyası ilə xüsusi seçilən, lokal çevrədə özünəməxsus sənət elementlərinə malik zəngin ocaqlardan biridir.
Ağbabada elə böyük el sənətkarları, elə el şairləri olmuşdur ki,
yüz illər keçsə də, bircə əsəri yazıya alınmasa da, yaddaşlarda
yaşaya-yaşaya, söz-söhbəti baba-nənədən, nəvə-nəticədən keçə keçə bu günlərimizə qədər gəlib çatmışdır.
Belə böyük ozanlardan, ustad aşıqlardan biri də Ağbaba-Çıldır
aşıq sənətinin yaradıcılarından olan Aşıq Heydərdir.
Aşıq Heydər təxminən 1867- ci ildə Ağbaba mahalının Düzkənd
kəndində anadan olmuşdur. Heydər üç yaşında olanda atası vəfat
etmiş, anası isə öz dayısı molla Əhmədin təkidi ilə başqasına ərə
getmişdi. Heydər əmisi Məşədi Rəcəbin himayəsində yaşamış,
yetkinlik yaşına çatanda, yəni hardasa iyirmi beş yaşlarında ona
yatdığı yerdə İstanbulun yaxınlığında yerləşən Dəyirman kəndində
Süleyman bəyin qızı Bəyaz xanıma buta verilməsi məlum olmuşdur.
Aşıq Heydər Bəyaz xanıma qovuşa bilməmişdir. Ancaq onun sözləri
dillərdə dastan olmuş və bu günümüzə kimi gəlib çatmışdır.
Aşıq Heydərin dediyinə görə, onu bu sənətin zirvələrinə qaldıran,
yəni ustadı yuxuda bir ağ donlu qadın olduğunu söyləmişdir. Aşıq
Heydərin otuz yaşı olanda ana babası molla Əhməd onun əlini
Qurana basmışdır və saz çalmağı tərgitdirməyə çalışmışdır.
Yaşlıların dediyinə görə, Aşıq Heydər məclislər aparan zaman saz
əvəzi əlinə bir şey (taxta parçası, dəyənək və yaxud silah) almasa
danışa bilmirdi. Müasirlərinin dediyinə görə, bu görkəmli sənətkar
40 ədəd iynəni dodağına alıb
Məmmədbağrı
havasında
dodaqdəyməz deyərmiş.
Aşıq Heydər Aşıq Şenlik, Aşıq Nəsib və Aşıq Çorlu Məhəmmədlə
yaxın dost olmuşdur.
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Aşıq Heydər el şairi olmaqla bərabər kirkirə, dibək-salğar, cəhrə,
yun darağı düzəldər, ağacdan qaşıq, qəlyan, müştük yonub hazırlardı.
Aşıq Heydər 1949-cu ilin mart ayının 19 – cu günü Novruz
bayramında öz sevimli nəvəsi Yusif Rəhim oğlu Heydərova “Məni
axtarın” qoşmasını deyərək, Düzkənd kəndində gözlərini əbədi
olaraq yummuşdur.
Sovet hakimiyyətinə tərif demədiyinə, ona rəğbət bəsləmədiyinə
gorə
mətbuat
aşığın
üzünə
bağlanmış,
irsi
vaxtında
toplanmadığından itib- batmışdır.
Yaddaşlardan toplanmış bu folklor materialları böyük sənətkarın
irsindən bir damladır.
Bu kitabda Aşıq Heydərin bayatıları, qoşmaları, gəraylıları,
ustadnamələri, qıfılbəndləri, deyişmələri və bir dastanı ( Gümrü
qızı ) ilk dəfədir ki, işıq üzü görür.
Ağbaba mahalında xalq arasında sinədəftər “tırınqı”, “nanay”
söyləyən və bayatıları ilə məhşur olan Aşıq Heydərin yaradıcılığında
vətən həsrəti və yurd niskili olduqca qüvvətli verilmişdir:
Yaram azdı,
Kim deyər yaram azdı.
Fələk məni budadı,
Qorxudan yaram azdı!
Eşmə çox,
Çay yanında çeşmə çox.
Qəm dağları var məndə,
Təbib, yaram eşmə çox!
Yaramı duz yandırdı,
Göynətdi, buz yandırdı,
Heydəri eşq oduna,
Bir nazlı qız yandırdı.
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Gəraylılardan biri ( Bilmirəm ) siyasi motivli olub əsasən Sovet
hakimiyyətinin ilk illərində yazılmışdır. Aşıq Heydər haqsızlıqla barışa
bilmır, ermənilərin “ kefinin duru “ olduğunu görüb çox məyus olur
və haqlı olaraq deyir:
“ Böyükdü “ gədə - güdələr!
Bicdən , şeytandan ötələr!
İstərlər məni didələr,
Gəzib – dolaşa bilmirəm!
Aşıq Heydər qoşmalarının birində (Qaldım) uşaqlıq çağlarını,
qəmli vaxtlarını, ata – anadan yetim qaldığını böyük üzüntü ilə belə
xatırlayır:
Ürəyim nəzilib, qəlbim əzilib,
Atadan – anadan aralı qaldım.
Elə nalə çəkdim, göylər ağladı,
O ərşi - əlaya bir səda saldım!
Maraqlıdır ki, bu kitabda verilən şeirlərin çoxu vətən həsrəti, yurd
niskili ilə doludur.
Aşıq Heydər dərd – qəmin , didərginliyin təsirindən dünyanın boş
olduğunu, müxənnətlərin at oynatdığını göstərir:
Gəzdim, dolaşdım mən bu boş dünyanı,
Nə çoxdu boş lafı, vədi, hədyanı.
Müxənnət artıbdı, bilinmir sanı,
Göylərə yüksələn amana bax – bax!
Bu şeirlərin içində iki eyni adlı (Dağların) qoşmaları xüsusilə
adamın diqqətini çəkir.
Indi bu şerlərdən birincisinə baxaq.
Duman - çiskin basıb, görünməz olub,
Görünmür yaxası, başı dağların.
Mətahdı, qızıldı, gövhərdi, ləldi,
Torpağı, qayası, daşı dağların!
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Burada dağların duman – çiskindən görünməməsi təsvir olunsa
da, onun torpaq - daşının çox qiymətli olduğu göstərilir. Müəllif bu
dərd - bəlanın nə ilə bağlı olduğunu, özünün niyə bu qədər qəmli
ovqatda olduğunu möhürbənddə bir misra ilə belə göstərir. “Oraya
uzanan yollar bağlıdır”.
Maraqlıdır ki,“Dağların“ adlı ikinci qoşmanın birinci misrasında
(“Çəkilmir başından dumanı, çəni “) işlənən ifadə ilk baxışda adama
bunun bir növ təkrar olunduğu qənaətini doğurur. Amma şeiri
diqqətlə oxuduqdan sonra bu qoşmanın həm orijinallığı, həm də
bədii təsvir gücü müəyyən olunur. Dediklərimizi daha da
dəqiqləşdirmək üçün şerin özünə müraciət edək:
Sökülüb binəsi, köç edib ellər,
Başlayıb əsməyə boranlar, yellər,
Çağlamır bulaqlar, kükrəmir sellər,
Çəkilib heyvanı, malı dağların.
Heydər qan ağlayır, yurddan gen düşüb,
Qəzanın qədəri “Xoya” yön düşüb,
Dərdə ac – yalavac, ləlöyün düşüb,
De hanı motalı, balı dağların?
Şeirdən də göründüyü kimi, müəllif burada didərginliyi, bununla
bağlı ellərin ağır durumunu təsvir edilməklə bərabər, Güney
Azərbaycana, o cümlədən Xoya, Mərəndə pənah aparması,
özünəməxsus bir dillə göstərmişdir.
Şeirlərin biri siyasi motivli olub, Şura hökumətinin gəlişi ilə
türklərə, müsəlmanlara bəla – dərd gəldiyini, bundan ermənilərin
faydalandığını deyir.
El eldən ayrıldı, könül könüldən,
Doğmalıq, yaxınlıq tez çıxdı əldən.
Sovet çox sevindi bu bəd əməldən,
Erməni də pullu – paralı düşdü.
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Ustad sənətkara yetkinlik vaxtında buta (vergi) verilməsi bizə
məlumdur.
Lakin bu haqda sənətkarın yaradıçılığında müraciət etmək yerinə
düşərdi:
İstədim ki bağban olam bir gülə,
Eşq atəşi vurdu döndüm bülbülə.
Sevda vücuduma saldı vəlvələ,
Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm!
Hiçran yeksanıyam, qəm tarümarı,
Yıxıb vicudumu kül etmə barı!
Dizimin tutarı, gözümün nuru,
Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm!
Şerdən belə bəlli olur ki, Heydərə buta verilməsinə baxmayaraq,
o öz məhəbbətinə qovuşa bilməmişdir.
Ay ağa adlı təcnisə nəzər salsaq görərik ki, ustad öz məhəbbətinə
qovuşa bilməməsini necə qələmə almışdı:
Xumarlanıb sərxoş baxma bu yana,
Sərkərdən gəzirəm mən yana - yana.
Biçarə Heydərı az danla, yana,
Salma məni nəzərindən, ay ağa!
Aşıq Heydər Ağbabanın təbiətini ilə bağlı “Görən harda belə gözəl
məkan var”, “Ağbaba dağları”, “Yaşılbaş sonalar göllərə gəlir” və.s
qoşmaları xüsusilə maraq doğurur.
Göy buludlar arasından süzülüb,
Qatar - qatar nizamlanıb düzülüb,
Bir cərgəsi qatarından üzülüb,
Yaşılbaş sonalar göllərə gəlir.
Sellər - sular aşır – daşır, sellənir,
Buz bulaqlar məcrasında göllənir,
Bülbül cıxıb yuvasından dillənir,
Yaşılbaş sonalar göllərə gəlir.
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Ustad sənətkar ömrünün son günlərinə kimi, oruc tutub - namaz
qılmışdır. Oxumaq - yazmaq bilməyən bu böyük sənətkar
“Müqəddəs Qurani - Kərimi” dərindən öyrənmiş və İslam dininə
olan məhəbbətini belə qələmə almışdır:
O dünyada stirükafir əkildi,
Misqal - misqal badyalara töküldü,
Qoxusundan suvalçılar çəkildi,
Onda dedim: La İlahə İlləllah!
Yeridim yetişdim bir güllü bağa,
Gülün dərdim, düşdüm bir ağ otağa,
Ənkir- Münkür dayanmışdı çomağa,
Onda dedim: La İlahə İlləllah!
Şerdən belə məlum olur ki, el sənətkarı La İlahə İləllah deməklə,
İslama olan məhəbbətini həyata qədəm qoyduğu gündən axirət
evinə kimi sevmiş, öyrənmiş və buna sadiq olmuşdur.
Aşıq Heydərin yaradıcılığında mövcud quruluşun tənqidi əsas yer
tutur. Elə buna görə də Sovet dövründə mətbuat aşığın üzünə
bağlanmış, irsi vaxtında toplanmadığından itib-batmışdır:
Əsdi yollarıma boranlar, yellər,
Bizə düşmən oldu danışan dillər.
Bizdən nə anlasın gələn nəsillər,
Görən bu tutuşla hara gedirik?
Mən nə deyim, kor taleyə, kor baxta,
Gədalar ağa olub çıxıblar taxta.
Yurtda qan qusuruq biz laxta - laxta,
Görən bu tutuşla hara gedirik?
1937 - ci il tarixindən etibarən Qərbi Azərbaycanın Ağbaba
mahalında ermənilərin yüksək vəzifələrə təyin olunması ilə əlaqədar
olaraq, Azəri türklərinin
qətliamlara və represiyalara məruz
qalmasını müəllif belə qələmə almışdı:
15

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

Türk deyənin dilçəyini kəsdilər,
Haq deyəni tapdalayıb əzdilər,
Millətimi dərd yoluna düzdülər,
Bu ellərin bir büsatı qalmadı.
Vicudü cismimi alıbdi vərəm,
Təpədən dırnağa kədərəm, qəməm.
“Öldü qoç Koroğlu,öldü xan Kərəm”,
Igidlərin bir qiymatı qalmadı.
Aşıq Heydər Axırkələk, Axısqa və Əsmincə ellərinin 1944 - cü ildə
Stalinin fərmanı ilə Sibirə və Orta Asiyaya deportasiya edilməsini
ürək arğısı ilə belə qarşılamışdır:
De, bu nə fərmandı, bu nə əmirdi!?
Ya Rəbbim! canımız daşdı, dəmirdi!
Gəlmələr yurdumu yıxdı, yemirdi,
Getdi şan - şöhrətim, daha nə deyim!?
Köç karvanı Ağbabadan yan gedir!
Yaralarım göz- göz olub, qan gedir!
Aşıq Heydər, sənnən şöhrət - şan gedir!
Getdi şan - şöhrətim, daha nə deyim!?
Aşıq Heydər 1917 – 1920 - ci illərdə Ağbaba süvari alayının 1 –
ci qrupunun baş komutanı, Ağbaba Milli Şurasının üzvü, Hacı Abbas
oğlu Mahmud ağanın yaxın dostu olmaqla bərabər, Ağbaba Süvari
Alayının baş aşığı kimi döyüş meydanlarında gənclərimizin milli
ruhda tərbiyə almasında böyük xidməti olmuşdur.
Ustadıın yaradıcılığına nəzər salsaq görərik ki, yuxarıda
deyilənlər açıq - aydın şəkildə öz təsdiqini tapmış olur:

Гара зурна чалыр дюйцш cянgини,
Иэидляр ойнаyır миллят сянgини,
Язин иэидлярим, дцшмян янэини,
Баşсыз галан кафир баш ойнатмасын.
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Aşıq Heydər vətənini öz canından artıq istəyirdi. Böyük sənətkar
Ağbaba Süvari Alayının 1 – ci qrupunun baş komutanı (1919)
Ağbaba Milli Şurasının üzvü Hacı Abbas oğlu Mahmud ağanın
məktubuna cavabında, vətən həsrətini və öz millətinə olan
məhəbbətini belə göstərmişdir:
Aldım məktubunu, bil Mahmud ağa,
Layiq deyil səni tutam qınağa.
Canım olsun millətimə sadağa,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Mən hicran qəhrində, qəm taptağıyam,
Mehri-məhəbbətdən ev tustağıyam.
Cəmi Ağbabanın qurbanlığıyam,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Yurdu taptaladı düşmən atları,
Tutdu tellərimdən qəm cəlladları,
“Ağbaba Alayının” mərd ovladları,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
El-oba aşığı sevmış, mənəvi və maddi cəhətdən ona
köməkliklər göstərmiş, əsərlərini əzbərləyərək, yaddaşlarda
mühafizə edib bu günümüzə kimi gətirmişdir.
Aşıq Heydər el-obaya, yurda nə qədər bağlı olsa da həmişə
özündən narazı olub.
Bu barədə ustadıın “Mənəm” müxəmməsinə nəzər salsaq yerinə
düşər:
Dindirməyin məni, ellər,
Yaram sağalmaz yaradı.
Danışmağa halım yoxdu,
Hər yerim para - paradı.
Desələr ki, Aşıq Heydər,
Bir topdağıtmaz qaladı.
Qızıldan taxtım olsa da,
Yeksanda qərq olan mənəm.
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Bu kitabda Aşıq Heydərin “Gümrü qızı“ adı ilə bağlı bir dastanı
verilmişdir. Bu dastan “Sona və Sərdar” adı ilə tanınmışdır*.
Dastandakı hadisələr Ağbaba, Gümrü, İrəvan, Çıldır – Qars
ərazisində baş vermişdir. Burada siyasi hadisələr qeyd olunsa da,
əsərin qəhrəmanı Sona xanımla Sərdar paşadır. Onların başına
gələn macəralar dastanın əsasını təşkil edir. Maraqlıdır ki, burada
verilən surətlərin bəziləri müəllifin həyatı və vətəni ilə six bağlıdır.
Məsələn, Kərim atasının, Zeynəb isə anasının adıdır. Çox güman ki,
bu əhvalatlardakı qəm – qüssə bununla bağlıdır.
Dastanda varislik ənənəsi ( şahzadəlik, sərdarlıq məqamı) atadan
oğula keçməsi ustalıqla göstərilmişdir.
Yetim Kərim xüsusilə bacarığına, sərkərdəlik qabiliyyətinə görə
böyük hörmət, izzət qazanır. Buna görə də Ağbaba mahalının
ixtiyarı ona verilir. O, düşmənlərə qarşı döyüşlərin birində
qəhrəmancasına həlak olur.
Onun oğlu Sərdar sonralar Gümrünün sərdarı təyin olunur. Bu
şəhərdə Sərdar Sona adlı bir qızla tanış olur.
Böyük sənətkar aşiq və məşuqin ilk görüşünü belə qələmə
almışdır:
Yaralı könlümə yaraşmaz ziynət,
Sanki bir mələksən ey sərvi – qamət.
Səni sevən aşiq istəməz cənnət,
Cənnəti - Rizvannan gözəlsən, gözəl.
Qəm üstə yatmağı etmişdim peşə,
Mövlam nişan verdi, gəldim görüşə.
Pərişan bülbüləm, sən tər bənövşə,
Sərvi - Xuramannan gözəlsən, gözəl.
Dastanda adamı tərpədən, həyəcanlandıran dramatik epizodlar az
deyil. Məsələn, Molla Dursun Bəkir ağaya deyir:
- Dul qadının şəriətlə dul qalması günah sayılır. Odur ki, Kərimin
bir kimsəsi olmadığına görə gərək Zeynəb mənim bacım oğlu
Söyünə ərə getsin. Bu barədə bacım oğlu ilə danışmışam.
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Mollanın sözləri sillə kimi Bəkir ağanın üzünə dəyir.
Dastanda Sona xanıma buta verilməsi öz dili ilə belə göstərilir:
Yatmışdım, yuxumda mən səni gördüm,
Sən bülbülsən, bu da güldü, dedilər.
Gəlmişdi üstümə badə verənlər,
Qızım, bəxtin üzə güldü, dedilər.
Dastanda Sona xanımın bir neçə il övladı olmadığından, dolayı
dərd çəkməsi adamın diqqətini çəkir. Əslində müəllif Sərdar paşa və
Sona xanım sürətlərinin müsbət cəhətlərini nisbətən qabarıq
vermək, onların dərdə qayım olduğunu göstərmək üçün bunu
iştəmişdir.
Sərdarın əkiz övladları doğulduqdan sonra adama elə gəlir ki, hər
şey xeyirliyə doğru davam edəcəkdir. Amma əsərə diqqət
yetirəndən sonra bunun nisbi olduğu məlum olur. Siyasi hadisələr
hər şeyi pozur. Qəza, qəzanın dalınca gəlir. Qaçaqaçda Sona xanım
oğlanlarını, ərini itirir. Burada gərginliyin artmasında siyasi hadisələr
(yadların və namərd qonşuların müdaxilələri) mühüm rol oynayır.
Gümrü şəhəri bu hadisələr nəticəsində xarabalığa çevrilir, nəhayət
düşmən məğlub olur. Gümrü şəhəri yenidən canlanır, abadlaşır.
Siyasi hadisələr fonunda Sərdar paşa məqamından düşür və uzaq
bir vilayətə (Mosula) yola düşür, amma yenə tale onun üzünə gülür,
Mosul sərdarı olur. Onun əvvəlki mövqeyi təmin olunsa da, arvadı
və övladları haqqında heç nə bilmədiyindən narahatçılıq onun
yaxasını əldən buraxmır.
Bu dastanda məhəbbətin sirli bir qüvvə olamsını aşıq Heydər belə
qələmə almışdır:
Şamu – səhər yalan oldu,
Əsam döndü ilan oldu,
Könül evim talan oldu,
Eşq məni boyadı qana.
Çıldırdan səslə məni,
Ağbabadan istə məni,
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Bir gözəlin üstə məni,
Eşq məni boyadı qana.
Sərdarın Gümrüyə göndərdiyi adamların heç biri onun yaxınları
haqqında məlumat gətirə bilmr. O, özü dərviş - libas olub Gümrüyə
yollanır. Sərdar paşa Nağdəli bəyin evini, bağını axtarıb tapır.
Tədricən gərginliklər nisbətən azalır, Gümrü şəhəri düşmənlərdən
təmizlənir. Nəhayət, Sərdar öz ailəsinə qovuşur.
Dastanda Sərdar paşanın dərviş qiyafəsində Yetim Tapdıqla
deyişməsi xüsusilə maraqlıdır. Bu deyişmə onun mənəvi aləmi, dini
- urfani görüşləri haqqında fikir söyləməyə imkan yaradır.
Əvvəlcə Sərdar paşanın yaralanıb naməlum şəraitdə yoxa
çıxması, daha sonra onun oğlanlarının birini qurd, o birini isə çay
aparması oxucuda vahimə yaradır. Adama elə gəlir ki hər şey faciə
ilə nəticələnəcək. Amma gözəgörünməz bir qüvvə onları, bir ailənin
üzvlərini
qoruyur,
mühafizə
edir.
Çünki
əsərin
əsas
qəhrəmanlarından biri Sərdar paşadır, o buta almış haqq aşıqidir.
Elə buna görə də onun övladlarının ölümü əsərdə öz əksini
tapmamışdır.
Qayıdaq söhbətimizin əvvəlinə. Bəs Sərdar paşa və onun
övladlarını qoruyanlar kimlərdi? Əlbəttə, onları Sərdar paşanın ağası
“Böyük Gözə Görünməz Allah” qoruyur. Hadisələrin gedişi bunu
təsdiqləyir.
Dastanın sonuna yaxın əsərin əsas qəhrəmanları uzun-uzadı
ayrılıqdan sonra qucaqlaşanda yerə yıxılıb huşsuz qalırlar. Elə bu
vaxt meydanda Dəli Dərviş görünür. O, buraya nəyə gəldiyini
adamlara belə anladır:
“Mən xanəmdə yatmışdım, məni oyatdilar və buraya göndərdilər.
Dedilər, get orada ölənlər var, çal, oxu və onları dirilt”.
Bəli, Dəli Dərviş çalıb oxumağa başlayır. Bundan az keçməmiş
Sərdar paşa, sonra isə Sona xanım özlərinə gəlir.
Bu hadisə əslində Ağbabanın regional dastanlarında rast gəlinən
ənənəvi hadisə olub, ölüb - dirilmə motivinin mahiyyətini özündə
əks etdirir.
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Bu kitabda sinədəftər
adamların el-oba söhbətlərini, adətənənələrini qəlbində yaşadan, Aşıq Heydəri görənlər, onun müasirləri, yaşlı nəslin nümayəndələri, el ağsaqqalları, tanınmış ziyalılarımız maddi və mənəvi sərvətimiz ilə bağlı zəngin bir mənbə rolunu
oynaya biləcək toplu yaradıblar.
Bəli, folklor mədəniyyətin təzahürü olub, xalqın elmi baxışlar sistemi və çoxsaylı elmi çarpazlaşmalar mənbəyidir. Ayrı-ayrı hadisələr
və şəxsiyyətlər haqqında rəvayətlər tarixçilər üçün, yer-yurd adları
haqqında rəvayətlər coğrafiyaçılar üçün əvəzsiz mənbədir.
Əlbəttə, Aşıq Heydər yaradıcılığı zəngin bir xəzinədir.
Aşıq Heydər yaradıcılığında Sovet hökumətinə təriflər olmadığına
görə, Ağbaba mahalında Azəri Türklərinə qarşı erməni daşnaqlarının törətdikləri qanlı cinayətlər aydın göstərildiyi üçün, Aşıq
Heydər yaradıcılığı uzun illər açılmamışdır. Aşıq Heydərin özü və
yaxın qohumları hədə-qorxulara məruz qalmışdır. 1937-1940-cı illər
Aşıq Heydər üçün ağrılı-acılı illər olmuş, özünün deriyi kimi erməni
daşnaqları tərəfindən Amasiya rayonunda yaradılan üçlüklər
vastəsilə 70 yaşlı aşığın Sibrə sürgün olunma məsələsinin ortaya
atılması və yaxın qohumlarının isə öldürülməsi ilə (Məşədi Rəcəbin
üç nəvəsi) nəticələnmişdir.
Sadəcə biz bu kitabda Aşıq Heydər yaradıcılığından imkanımız
daxilində söz açdıq.

Tacir Səmimi.
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

__________
Gümrü:- 1804-çü ilə qədər Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistanın) Şörəgəl mahalının
mərkəzi şəhəri olub.
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AĞBABALI USTAD AŞIQ HEYDƏR FENOMENİ
Aşıq Heydər Qərbi Azərbaycanın, Azərbaycan torpaqları hesabına
yaradılmış indiki Ermənistanın Ağbaba mahalının 1867-1949-cu
illərdə yaşayıb-yaratmış ustad sənətkarlarından biri olmuşdur. Aşıq
Heydər Göyçə mahalının məhşur yaradıcı aşıqları olan Aşıq Ələsgər
(1821-1926), Aşıq Alı kimi, Çıldır, Qars, Ağbaba mahalının Aşıq
Şenlik (1853-1912), Aşıq Nəsib, Çorlu Məhəmməd kimi çox bənzəri
olmayan görkəmli sənətkarlarından biridir. Onun bədii irsi
öyrənilməmiş, toplanmamış, az qala xatirələrdən silinmişdir.
Xoşbəxtlikdən bu zəngin irsin bir qismi əslən Ağbabalı olan, indi
Azərbaycan MEA – Folklor İnstitunun baş elmi işçisi Tacir Səmimi,
Aşıq Heydərin nəvəsi Yusif Heydərovun və nəticəsi Əbülfət
Heydərin təşəbbüsü ilə toplanıb çap edilmişdir.
Kitabda Aşıq Heydərin irsindən 48 qoşması, 11 gəraylısı, 7
divanisi, 1 ustadnaməsi, 1 təcnisi, 1 qıfılbəndı, 1 bənzətməsi, 6
deyişməsi, 8 rəvayəti və 1 dastanı toplanmışdır. Aşıq Heydər çox
böyük sənətkar olmuş, Ağbaba, Qars, Çıldır, Gümrü, Şörəgəl,
Borçalı, Axırkələk, Axısqa, Əsmincə bölgələrində el şənliklərində saz
çalıb oxumuş, məclisləri yola salmışdır. Bu şeirlər göstərir ki, aşığın
irsi Ağbabanın tarixi, etnoqrafiyası, adət - ənənələrinin zəngin
ensklopediyasıdır.
“Bax” rədifli şerinə diqqət yetirək:
Dayan ağam, dayan bəyim, dayan, dur!
Ayaq saxla! Burda yatanlara bax!
Bu meydana diqqət eylə, bəri gəl!
Dağların damənin tutanlara bax!
Qanla yazılbdır hər bir baş daşı!
Bunların olubdu on - on beş yaşı!
Bunlardı vətənin bir üzük qaşı!
Qəhrəman qızlara, oğlanlara bax!
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Yağı gəlib Qaraxaçda dayandı!
Zağlı toplar yuvasından oyandı!
Əlvan qanım daşlar üstə boyandı!
Düşmənin bağrına batanlara bax!
Arpaçay yanında savaş quruldu!
AlMərdan düzündə əsgər qırıldı!
Axan qanlar sular üstə duruldu!
Özlərin sellərə atanlara bax!
Qara gəldi yetmiş yeddinin yazı!
Urus paşa oldu, qaxtağan qazı!
Heydərın əlində ağlayır sazı!
Üz tutub cənnətə çatanlara bax!
Şeirdə 1878-ci il rus-türk müharıbəsi hadisələri əks olunmuşdur.
Şair göstərir ki, rus – erməni birləşmələrinin Ağbabanın Düzkənd –
Təpəköy – Göllü arasında AlMərdanın1 çayırında hər iki ordu böyük
tələfatlar verdi. Ağbaba ilə Gürcüstanı ayıran Qaraxac dağından
(güney) Türkiyə səhrəddinəcən ərazidə (quzey) Arpaçayın sol
sahilində döyüşdə həlak olanların həddi – hüdudu olmayıb.
Ağbabadan, Qarsdan, Çıldırdan və iç Anadoludan olan döyüşçülərin
cəsur, qəhrəmancasına döyüşü nəticəsində Arpaçay qan gölünə
çevrilir. Türk qoşunları toplu – tüfəngli mənhus düşmənin
qarşısında məğlub olur. Ağbabalıların, Axırkələk, Əsmincə, Axısqa
türklərinin taleyi sual altında qaldı. Ağbaba, Axısqa və Əsmincənin
kafirlərin əlinə düşməsi bütün orada yaşayan xalqların, o cümlədən
böyük el ağsaqqalları olan aşıqların dərdinə çevrildi.
__________________
Qeyd: Düzkənd kəndinin varlı və alicənab ağalarından biri olan Qərib babanın
1940–ci ildə danışdığı cox dəyərli məlumatdan belə məlum olur ki, rus-türk
müharibəsi (1878) zamanı, Mərdanın çayıri deyilən bu bölgədə, rus və türk həbi
birləşmələri arasında şiddətli və amansız döyüşlər aparılıb. Mərdanın çayırında
torpaq al qana boyandığından sonralar el arasında bu yer, AlMərdanın çayırı
adlandırılıb. Qərib babanın dediklərindən: - Mən uşaq olanda bu yerlər insan
sümükləri ilə dolu idi. İnsan sümüklərindən bu yerləri biçmək mümkün deyildi.
(Y.H)
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Aşıq Nəsib o vaxt yazırdı:
Dərd əlindən şan – şan oldu ürəyim!
Yeri, könül, yeri, Qarsa gedəlim!
Ağbabadan üz çevirib o yana,
Bu yaxına bəri, Qarsa gedəlim! (4.s)
Aşıq Heydər 1918-20-ci illərdə ermənilərin Ağbabaya həmlələrini
Marzmanov adlı daşnaq erməni qulduruna yazdığı “Gəlir” rədifli
qoşmasında ıfşa etdirmişdir:
Aldıq məktubunu qanlı Mazmanov,
Bilirik üstümüzə yaramaz gəlir.
Başına yığıbsan beş, on dığanı,
Gündə sizdən bizə bir avaz gəlir.
Kişi deyil bu işləri boşduya,
Bir namədə yazıb saldıx poştuya.
İstəmirdik qanlı savaş başdıya,
Döyüş meydanına yüz min laz gəlir.
Şura hökümətinin Ağbabada, eləcə də bütün tutulan türk
(Azərbaycan) yurdlarında törətdiyi repressiya, zülm, işgəncə Aşıq
Heydər yaradıcılığında çox görünən xətlə əks olunmuşdur:
Xan yurdunda tülkü - çaqqal ulayır!
Xoruz kürkə yatır, toyuq banlayır!
Mən yazığı gədə - güdə danlayır,
Görən niyə mən irəldən ölmədim!?
1919-cu ildə Qars, Çıldır, Gümrü, Şörəgel və Ağbabada rus hərbi
birləşmələrinin daimi köməyinə arxalanan qaxtağan ermənilərin
törətdikləri milli ixtilaf və bununla əlaqədar aşığın Cənubi
Azərbaycanın Mərənd şəhərinə pənah aparması “Var” rədifli
qoşmasında aydın göstərilmişdir. Aşıq Heydər Cənubi Azərbaycanın
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Mərənd şəhərində olan zaman, Təbriz mənim atam, Ağbaba isə
anamdır demişdi.
Bu böyük naseh Təbrizi Azərbaycan xalqının “Piri” arlandırmışdır:
Ucaltmışam hər bir yerdə səsimi,
Tanıyırlar soykökümü, nəslimi.
Qaxtağanlar dana bilməz əslimi,
Türk oğluyam, burda mənim yerim var!
Qul Heydərə aranlı de, dağlı de,
Bu vətənə, bu mahala bağlı de.
Hər vaxt mənə bu torpağın oğlu de,
Çünki burda “Təbriz” adlı pirim var.
Aşıq Şura hökümətinin bölgədə yaratdığı repressiyanı, insanlara
edilən zülmü, istismarı öz seirlərində mərdliklə ifşa edirdi. “Kimə
deyim” rədifli gəraylısı bu cəhətdən ibrətamiz məzmuna malikdir:
Даща ешитдийим будуr:
«Давариш»ля xaрaшoду.
Дилимя алмышам оду
Мян дярдими кимя дейим?!
Намярд эюрмцшям Совети,
Няди – эядя щюкумяти,
Мярдин галмады гиймяти,
Мян дярдими кимя дейим?!
Şair Qarsın yollarının bağlanmasından, türk deyilən dillərin
dağlanmasından, həqiqətin xalqdan gizli saxlanmasından fəryad
edir!
Aşıq Heydər el – obasını böyük məhəbbətlə sevən, Ağbaba,
Şörəgəl, Gümrünün bənzərsiz gözəlliklərini tərənnüm edən, doğma
yurdunu sevə - sevə, ovlad kimi oxşayan şairdir. Bu cəhətdən onun
“Dünyaya səs salıb Ağbaba dağı” adlı altılıq şeiri çox önəmlidir.
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Bilinmir tarixi, bilinmir yaşı,
Ləlü cəvahirdi torpağı, daşı,
Duman - çiskin basıb, görünmür başı,
Burda mərəz tapmaz insanın sağı,
Dünyaya səs salıb Ağbaba dağı.
Yamac – yalı, gül - çiçəkdən seçilmir,
Qonaqları bulaqlardan çəkilmir,
Motalından, qaymağından keçilmir,
Ədalət meydanı, abdal ocağı,
Dünyaya səs salıb Ağbaba dağı.
Tarixlərdən gəlir səsi - sorağı,
İgidlər məskəni, ərlər yaylağı,
Adı dil əzbəri, cənnət qırağı,
Heydər der: Var olsun, vətən torpağı,
Dünyaya səs salıb Ağbaba dağı.
Bəli, Aşıq Heydər sorağı tarixlərdən gələn, “igidlər məskəni”,
“şirlər yuvası”, adı dillər əzbəri, “cənnət məkanı” olan Ağbabanın
Şişdağını, Taya Qayanı, Qaraxaç dağını özünün doğma ana qucağı
kimi tərənnüm edir! Belə gözəl diyarın namərd, xəyanətkar
qaxtağan gavurların əlinə keçməsi onun ürəyini dağlayır! Belə ağır
dərdə dözmək, dözə bilmək, tab gətirmək aşıq üçün çox çətin olur:
Əs ey səba yeli, dolan dağları,
Vətəndi kiridən mən tək ağları.
Ömür bostanının solur tağları,
Qəza tutub, mən ağlımı atıram.
Aşıq Heydərin Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı, Aşıq Şenlik səviyyəli yüksək
sənətkar aşıq – şair olduğunu göstərmək üçün bir gəraylısına
müraciət edək:
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Мяляшир гойун-гузулар,
Эялян йазын щавасындан.
Билинир ки, «Дцбейти»дир
Телли сазын щавасындан.
Дайлаглар oйнар, гапышар,
Инсан торпагла тапышар.
Ъцтцн мaçıндaн йапышар,
Ъцтчц чыхыб йувасындан.
Дялилянən селляр, сулар,
Буланыг ахар, дурулар.
Щейдяр еллярдян сорулар,
Аьбабадан - обасындан (1.s.168).
Bu şeirdə Ağbabaya bahar fəslinin gəlişi özünəməxsus təsvir
vasitələri ilə canlandırılıb: qoyun - quzuların axşamçağı kəndə
qayıdarkən mələşməsi, daylaqların oynaşıb – qarpışması, insanların
oyanan torpağa tapınması, o zamanki əkin vasitəsi olan cütün
maçından yapışıb əkin – tikin işlərinə başlaması, bahar sularının qarı
əriyib dəlinənən sellər yaratması təsvir olunur. Ancaq çox ürəyə
yatımlı bir tərzdə lap Aşıq Heydər sazından süzülüb gələn “dubeyti”
havası kimi! Aşıq “vədəsidi” rədifli gəraylısında yamac – yala “xal”
düşməsini, danaqıran, mollabaşı çiçəklərinin qarın altından baş
qaldırmasını, buzları sınmış Arpagöldə, Arpaçayda ördəklərin,
qazların, leyləklərin bir-biri ilə səsləşməsini Ağbabanın əvəzi olmayan nağıllı dünyası kimi tərənnüm edir!
Ня эюзялди даьын дюшц,
Данагыран, моллабашы.
Дейир йола салдыг гышы,
Гызларын наз вядясиди.
Щейдяр, ясир даьын йели,
Иш-эцъ тярпядир bu ели.
Чайын, эюлцн, суйун, селин
Юрдякля газ вядясиди.
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Di gəl ki, aşıq çox dərdlidir! Misralardan başdan-başa qəm, göz
yaşları süzülür! Tökülübdü yola ellər! “Qan ağlayır şirin dillər”
“Ağbaba düşübdü bəndə”! “Belə betər talan yoxdur” “Yazıq
Heydərdə yoldadır” “Bir betər yaman haldadır!..”
Aşığa, onun elinə olan zülm heç kəsin başına gəlməsin!
On doqquz- iyirmi yaşında ikən İstambul yaxınlığındakı Dəyirman
kəndindəki bəyin qızı üçün ona yuxuda “buta” verilir. Bu hadisədən
sonra o sinədən şeir demiş, saz əlində el arasında “Aşıq Heydər”
adını qazanmışdı. Adının eldən-elə, dildən-dilə düşməsi anası
Zeynəbi, babasını çox narahat etmiş, onun əlini “Qurana” basdırıb
İstambul yaxınlığındakı Dəyirman kəndinə getməyi qadağan
etmişlər. Gənc Heydər bundan sonra çox təsirlənmiş, böyük faciəli
həyat yaşamış, “Ana” və “Gedirəm” seirlərində bu “sövdanı”
yaşadığı həqiqi qaçılmaz faciə kimi qiymətləndirmişdir:
Мяним башымы яйдирмя,
Эюрян эюзцмцм ойдурма.
Мяни гям иля дойдурма,
Йолларымы тутма, ана.
Йазы йазан йазыб буну,
Танрыйа тутсан бир йюнц.
Bu eşqin görünmür sonu,
Эцнаща эял батма, ана.
Yaxud “Gedirəm” şeirində bu ağrılı məqamları necə verir:
Щалал ейля, иъазя вер,
Yuxarıda Аллащы эюр.
Эял бу учуг гялбими щюр,
Эедирям, ана, эедирям.
Щагдан ичмишям бадяни,
Синям эювщяриn мядяни.
Эедим эюрцм эцлбядян,
Эедирям, ана, эедирям.
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Bu bölgənin bütün aşıqları – Aşıq Nəsib, Aşıq Şenlik, Çorru
Məhəmməd, Aşıq İskəndər Ağbabalı öz yaradıcılıq məhsullarında
məhz 1877-1878, 1918-20, 1930-40 və 1988-ci il hadisələrin
doğurduğu qəm-kədər, sızıltı motivləri ilə doludur. Çünki aşıqlar
məhz el ağsaqqalları, elin dərd-sərini və sevincini ürəklərində
gəzdirən mərd insanlar, böyük şəxsiyyətlərdir.
Nəhayət, bu yazımızda bir məsələyə də toxunmağı çox vacib
hesab edirik. Aşıq Heydərin irsi bütün əslən Ağbabadan,
Düzkənddən olan, hazırda respublikamızın bütün bölgələrində
yaşayan, aşığı görmüş, şairi tanıyan, şeirlərini, nəğmələrini eşitmiş,
onu bilavasitə və dolayısı ilə tanıyan adamlardan öyrənilib
toplanmalı, Aşıq Heydərin nəvəsi Yusif Rəhim oğlu Heydərovu da
bu işə qoşmaqla bu iş məhz AMEA Folklor İnstitunun baş elmi işçisi
Tacir Səmimi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Toplanmış, əldə olan
materialları təkmilləşdirmək, orijinal varianta qaytarmaq üçün
onlara yenidən baxmaq çox vacib diqqət tələb edir.
Sonda ancaq onu deyə bilərik ki, Ağbaba-Şörəgəl əsrlərdən bəri
formalaşmış bir türk eli idi. Zəngin adət-ənənələri, folkloru, böyük
şəxsiyyətləri olan bənzərsiz bir el idi! Sovet quruluşunun Krım
tatarlarına, Əsmincə-Axırkələk ellərinə etdiyi repressiya, deportasiya
Ağbaba elinə qarşı da həyata keçirildi. Bu tarixi haqsızlıq təxminən
10 min kvadrat km ərazidə törədilmişdir. Xalqımız Dağlıq Qarabağ
ərazisinin Azərbaycana qaytarılması tələb etdiyi kimi, Ağbaba eli də
tarixi torpaqlarına qayıdıb, öz taleyinin ağası olmaq, öz xoşbəxtliyinə qovuşmaq məqamını daima gözləyir!
____________________________
İstifadə edilmiş ədəbiyyat
1.T.Səmimi, Ə.Yusifoğlu. Unutsaq-unudularıq. B., 2009.-530 s.
2.Aşıq İskəndər Ağbabalı. Ayırdılar Ağbabadan. B., “Ozan” 1998.-184 s.
3.Aşıq Paşa Göydağlı. Ağbabadan köç gədi.B., “Ozan”, 1998.-160 s.
4.Q.Əliyev. Çıldırlı Aşıq Şenlik. B., “Azərnəşr”, 2011.,-180 s
5.Meqrelidze.Ş.B. Zakavkaziya v russkoy voyne. 1877-78.q. Tbilisi,1972

Xurşud Məmmədli

Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru. SDU –nin dosenti.
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TƏRTİBATÇIDAN
Ozan-aşıq sənəti Azərbaycan el ədəbiyyatının ən zəngin qolunu
təşkil edir. Bu yaradıcılıq aləmi geniş, çoxşaxəli olduğu qədər də
qədimdir, öz rişələrini xalqın bədii təfəkküründən alıb əsrlər boyu
ona yoldaşlıq etmiş, uzun inkişaf prosesində təkminləşib
püxtələşmiş, zəmanəmizə qədər gəlmişdir.
Öz mənbəyini, kökünü ozan yaradıcılığından başlayan, bu irs
üzərində pərvəriş tapan aşıq bu gün də böyük coşqunluqla yaradıbyaşadan, çalıb-çağıran, müasir həyatımızı müasir, misilsiz qələbə və
nailiyyətlərimizi qopuz dünyasının yadigarı telli sazın dili ilə
tərənnüm edən bir sənətkar kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Bu
fəaliyyət dairəsi, sənət sinkretizmə görə aşıq, heç şübhəsiz ki, öz
keçmişinə, sələfi ozana borcludur.
Yaradan xalqımıza zəhmətkeşlik, istedad, qonaqsevərlik kimi
gözəl keyfiyyətlər, dünyanın 11 iqlim qurşağından 9-nu özündə
saxlayan, yeraltı və yerüstü sərvətlərlə dolu bir vətən verdiyi kimi,
insanlıqdan, mərhəmətdən, haqq və ədalətdən, abır- həyadan uzaq
olan bir qövm ilə qonşu olmağa da məhkum etmişdir.
Bəlkə bu böyük yaradanın bir sınağıdır? Nə bilmək olar? Amma
bu bir həqiqətdir ki, hələlik biz o yerləri- doğma yurdu, əlimizlə tikib
-abadlaşdırdığımız kəndləri, onların hər bir daşını, bulağını,
babalarımızın uyuduqları torpaqları həsrətlə yad etməyə məcburuq.
Bu da Allahın əmridir. Yoxsa iki cüt, bir tək dığanın əlində acizmi
qalacaqdıq!
Ağbaba ağız ədəbiyyatı açılmamış bir xəzinədir. Çox heyflər
olsun ki, bu xəzinə öyrənilməmiş, toplanmamış, diqqət və qayğıdan
kənarda qalmış, neçə - neçə söz sərrafının yaratdığı incilər itib
batmışdır. Ağbaba folkloru öz zənginliyinə görə diqqəti cəlb etsə də,
daha çox Anadolu folkloruna bənzəyir. Ba da təbiidir. Çünki Ağbaba
ərazisi tarixən Şərqı Anadolu sayılır. Bu bölgədəki miflər, mifoloji
rəvayətlər, əfsanələr, rəvayətlər xüsusilə maraqlıdır və daha çox
diqqəti çəlb edir.
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Ağbaba ağız ədəbiyyatının toplanmasına son illərdə başlanmışdır.
Ağbaba folklorunun toplanmasında toplayıcılar içərisində Tacir
Səmiminin xüsusi yeri vardır.
Bəşəriyyətin bədii təfəkkür tarixində elə dahilər yetişmişdir ki,
onlar mənsub olduqları xalqın şan-şöhrətini artırmış, öz istedad və
dühasını hamıya təsdiq etmiş, Böyük Türk Xalqının yaradıcılıq
qüdrətini dünyaya bəyan etmişlər. Bu cür dahilər son dərəcə milli
və orjinal sənətkarlar olmaqla bərabər, milli çərçivəyə və müəyyən
dövr çərçivəsinə sığa bilməmişlər. Onlar milli zəmində inkişaf
edərək milli mənlikləri ilə bütün qabaqcıl bəşəriyyətin ən yaxşı
düşüncə və arzularını, maddi və mənəvi mədəniyyətlərini, ailə
məişətini, adət- ənənələrini, həyat mübarizəsini öz əsərlərində
tərənnüm etmişlər. Ona görə də belə dahilər dünyanın bütün
xalqları içərisində böyük hörmət və məhəbbət qazanmışlar.
Ağbabalı Şirəkli Həsən, Aşıq Qərib Hasan, Sofu Baba, Dədə
Dərbədəri, Sofu Dədə, Qoca Alı, Şahverdi Qarapapaqoğlu, Aşıq
Nəsib, Aşıq Heydər, Çorlu Məhəmməd, Aşıq Məhəmməd, Yetim
Tapdıq, Yetim Əsgər, Xəstə Zərnişan, Gülbahar, Aşıq İsgəndər
Ağbabalı, Aşıq Paşa Göydağlı kimi el sənətkarları Ağbabanın sazını –
sözünü eldən – elə, dildən – dilə salıb yaşatmışdırlar.
Belə dahilərdən biri də hələ sağlığında ikən Qərbi Azərbaycanın
(indiki Ermənistanın) Ağbaba mahalının aşıq peziyasının incisinə
çevrilən, səksən illik ömrünün əlli ilindən coxunu şeirə, sənətə və öz
xalqına həsr edən, ictimayi fəaliyyətində xalqımızın mədəniyyətini
daimi zənginləşdirən aşıq Heydərdir.
Aşıq Heydər Ağbabada aşıq sənətinin inkişafında çox böyük
xidməti olan dahi sənətkarlardan biridir.
Aşıq Heydərin əsərlərinin ciddi redaktə olunmasına, onları ilkin
yazılış məqamına uygunlaşdırılmasına ciddi ehtiyac vardı. Çünki bu
şerlər dildən-dilə gəzərək təhriflərə uğramışdır.
Belə bir mövqeyi bərpa edib əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmasını
bizə qan eyniliyimiz bəxş edib.
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Aşıq Heydərin çap olunmayan, yaddaşlarda yaşayan əsərlərini
toplamaqda bundan sonrada bizə yardımçı olacaq hər bir kəsə
əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk.
Onu da qeyd edək ki, indiyə kimi Aşıq Heydərlə bağlı üç kitab
nəşr olunub. Aşıq Heydərlə bağlı rəvayətlərin toplanmasında
həmyerlimiz filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Tacir Səmiminin böyük
əməyi olmuşdur. Ona bir daha can sağlığı və belə xeyriyyəçilik,
xeyirxahlıq işlərində uğurlar arzulayıq.
Məmmədov Heydər Kərim oğlu 1867 – ci ildə Ağbaba
bölgəsinin Düzkənd kəndində dünyaya gəlmişdir. Bu böyük
sənətkarın Qars-Çıldır-Ağbaba türk dünyasının ustad aşıqları;- Aşıq
Şenlik, Aşıq Nəsib, Aşıq Çorlu Məhəmməd, Gümrülü Yetim Tapdıq,
Axırkələkli Yetim Ləvənd, Aşıq Qərib Hasan baba və.s-nin dostluq
əlaqələri olmuşdur.
Aşıq Heydərin yaşadığı dövr, rus-erməni daşnaq hərbi birləşmələri tərəfindən Qafqaz və iç Anadoluda ana vətən
torpaqlarımızın işğalı dövrünə təsadüf edir. Buna görə də onun
əsərlərində toplanmış materiallar Azərbaycan xalqının keçmişi ilə
müasir həyatı arasında körpü rolunu oynayır.
Aşıq Heydər Ağbabada erməni daşnaqlarına qarşı təşkil
olunmuş 1918-1921-ci illərdə Ağbaba Süvarı Alayının baş aşığı kimi
fəaliyyət göstərməsi, həmçinin Ağbaba 1-ci Süvari Alayının
yüzbaşısı Hacı Abbas oğlu Mahmud ağanın yaxın dostu olmuşdur.
Ağbaba Milli Şurasının Sədri Hacı Abbas oğlu
Məhəmməd ağa Aşıq Heydəri Ağbaba Süvari Alayının incisi
adlandirmışdır.
Bu baxımdan Aşıq Heydərin ədəbi - bədii irsinə etnoqrafik
mənbə kimi müraciət etməyimiz təsadüfi hadisə kimi deyil,
tamamilə aktual və normal hal kimi qəbul edilməlidir.
Aşıq Heydər 1949-cu ildə 82 yaşında Qərbi Azərbaycanın
Ağbaba mahalının Düzkənd kəndində vəfat etmişdir. Sovet
hökumətinə tərif demədiyinə, yaradılan zülm və istismara,
haqsızlıqlara və s. görə mətbuat aşığın üzünə bağlanmış, irsi vax-
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tında toplanmadığından itib - batmışdır. Hafizələrdən qələmə alınan
folklor materialları böyük sənətkarın irsindən bir damladır.
Ulu ustad Ağbabada bu müqəddəs sənətin zirvəsini fəth
etmişdir desək, bəlkə də səhv etmərik. Xalqımız aşığı sevmış,
əzizləmiş və əsərlərini əzbərləyərək, yaddaşlarda mühafizə etmişdir.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, böyük nəğməkarın şeirlərinin hamısı
ancaq hafizələrdən yazıya alınıb toplanmışdır. 82-il ömür eyləyən
Aşıq Heydər əlli ilə qədər öz sözü ilə döyüş meydanlarını və şənlik
məclislərimizi ziynətləndirmiş, xalqımıza ləyaqətlə xidmət etmişdir.
Aşıq Heydərin düzüb – qoşduğu dastanlar vaxtında toplanmadığından çoxu itib – batmış, yüzlərlə şeirlərinin az hisəsi isə yazıya
alınmışdır.
Kitabda ustadın “Gümrü Qizi” dastanına geniş yer verilib.
Əlbəttə “Gümrü Qızı” dastanına sırf tarixi hadisə kimi baxmaq
mümkün deyil, amma bu dastanda tarixin müəyyən dönəmi, dövrü
qismən öz əksini tapır. Dastanın böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, vətənə olan məhəbbət bu dastanda qabarıq şəkildə ustad
tərəfindən olduqca səmimi şəkildə və gözəl məharətlə qələmə
alınmışdır.
Bu kitabı tərtib edəndə ağsaqqal adamların dediklərinə, onların
hafizələrində yaşatdıqları faktlara, məlumatlara, əhvalatlara, tarixi
hadisələrə əsaslanmış bütün toplanmış materialları saf – çürük
edəndən, arayıb - darayandan sonra Aşıq Heydərin yaradıcılığına
həsr olumuş bu kitabı araya - ərsəyə gətirmişik.
Ümid edirik ki, ictimayətin və geniş oxucu auditoriyasının
mühakiməsinə verdiyimiz bu əsər Aşıq Heydərin irsini sevənlər və
dəyərləndirənlər tərəfindən lazımınca qiymətləndiriləcək.
Bütün irad, təklif və qeydlər üçün isə əvəlcədən təşəkkürümüzü
bildiririk.
Faydalı məsləhətlərinə görə aşığın yaxın qohumu, Ağbabanın
mərd və cəsur övladı, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Xurşud
Məmmədliyə və aşığın nəvəsi Yusif Rəhim oğlu Heydərova təşəkkür
edirik.
Əbülfət Heydər (Yusifoğlu Heydərov)
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РЯЩИМЛИ

ТАЙФАСЫ

дедикляриня эюря, бу тайфанын ады дягиг дейил. Бялли
Yaшлыларын
оланы будур ки, тайфанын Məşədi Rəcəb, aşıq Щейдяр,
Мящяммяд, Бахшяли, Рящим кими танынмыш адамлары олуб. Бу kişilərin
Y
улу бабаларı Rəhimdir.
Rəhim kişi Нахчыванын Шярур мащалыnda məhşur maral ovçusu
olub. Deyilənə görə, Rəhim kişinin yaşı ilə əlaqədar gözləri tutulubmuş. Lakin Rəhim kişi gözlərinin tutulmasına baxmayaraq deyərmiş;
Məni aparın maral yatağına, mən maralların iyisini alib güllə atacam,
əgər mənim atdığım güllə boşa çıxsa, mənə ovçu deməyin.
Йашлыларын дедикляриня эюря, бу тайфанын адамлары яслян Тябриздян
эялибляр. Онларын Нахчывана эялиши ХВЫ йцзиллийин сонуна тясадцф едир.
Чох эцман ки, онлар ъясур вя мяьрур гызылбашлардан Ы Шащ Исмайыл
Сяфявинин иэид дюйцшчцляриндян олмушлар. Бу тайфанын адамларынын
Нахчывана эялиши Ы Шащ Аббасын фарспяряст сийасяти иля илэилидир (Сейид
Щясян баба, 110 йашлы, Гарачанта кянди, Ъялил баба, 101 йашлы,
Гарачанта кянди; Исэяндяр баба, 80 йашлы, Эюллц кянди; Тязяэцл няня,
75 йашлы, Эцллц кянди). Рящимли тайфасындан бир няфяр ХЫХ йцзилликдя
Аьбабайа пянащ эятириб. Бу шяхсин ады Мяммяддир.
Мяммяд 1818–ъи илдя Шярурда анадан олуб. Birinci rus-türk
müharıbəsinin iştirakçısı olub, Qars sancağında türklər tərəfindən təşkil
olunmuş atlı alayının onbaşı vəsivəsində çalışıb, deyilənə görə 1877–
ъи илдя rus – türk müharibəsində Ağbabada Al Mərdanın çayırı (Arpa
çayının sağ sahili) deyilən yerdə ruslar tərəfindən qətlə yetirilib, Иланлы
кяндиндя 59 йашында вяфат етмишдир. Онун dörd övladı- Мяшяди Ряъяб,
Кярим, Молла Щцсейн və Xeyrənsə adlı bir qızı олуб.
Aşıq Heydərdən alınmış bilgilərə görə Məşədi Rəcəb tez- tez Şərurdakı
qohumlarına baş çəkərmış, hətta Şərurda təşkil olunmuş cıdır
meydanlarında da ad-san da çıxarıbmış. Lakin Ermənistanda sovet
hökumətinin qurulması ilə əlaqədar olaraq bu gediş-gəliş sonralar
dayandırılmışdı.
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AŞIQ HEYDƏRİN SOY KÖTÜYÜ
Rəhim

Məmməd

Məşədi
Rəcəb

Kərim

Molla
Hüseyn

Xeyrənsə

1.Nərgiz
2.Məhəmməd 1.Heydər 2.Gülsənəm 1.Məhəmmədəli 1.Ələkbər 2. Xənsənəm
3.Bəsti
2.Qənbər
4.Gülsün
3.Qəmər
5.Şərəf
1.Qəmər
1.Urquya
2.Nazoy
2.Dadaş
1.Kərim 2.Rəhim 3.Həcər 4.Sefiyyə
3.Günəş
4.Nəcifə
5.Allahverdi
1.İdris
2.Rəsul
3.Lalə (Ağca)
4.Mirzəli

1.Sara

2.Yusif 3.Gülşən(Asya) 4İsrafil

5.Dilşad 6.Kəklik

Bu kitab ustad “Aşıq Heydərin” əziz xatirəsinə ithaf olnmuşdur.
Tərtib edən: Ə.Heydər
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Улуларымызын
ады
Рящим

Оьлу Мяммяд
H. yoldaşı
Gözəl
(İlanlı
kəndi
Abdüləli
müəllimin
babası Orucun
bibisi)

Щарада
анадан
олуб

Доьул
дуьу
ил

Щарада
дяфн
олунуб

Юлцм
тарихи

Йашы

Нахчыван
(Шярил)
Шярур

_

(Шярил)
Şərur

–

–

Şərur

1818

Aьбаба,
“İlaнлы»
кянди

1877

59

“İlanlı”
kəndi

_

“İlanlı”
kəndi.

_

_

МЯММЯДИН ÖVLADLARI ВЯ
ЩЯЙАТ ЙОЛДАШЛАРЫ БАРЯДЯ

ЮВЛАДЛ
АРЫ

Мяшяди
Ряъяб,
Мядиня Исаг
гызы
(Калбайяли
тайфасы)
Кярим,

«Иланлы» кянди

1844

“Дцзкянд”

1922

78

«Дашкюрпц»
kəndi

–

“Düzkənd”
kəndi

1923

–

«Иланлы» кянди

1846

«Иланлы»

1870

24

Зейняб
(Молла
Ящмяд гызы)
Молла
Щцсейн
Фатмаnися
(Мядинянин
гощуму)

«Дцзкянд»

_

«Эюллц»

«Иланлы» кянди

1859

«Дцзкянд

1907

48

«Дашкюрпц»

–

Daşkörpü

–

–

36

_

1.Nərgiz
2.Мящямм
яд
3. Бясди
4. Эцлсцм
5. Шяряф
1. Щейдяр
2.Эцлсяням

_
1Мящяммя
дяли
2. Гянбяр
3. Гызы
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MƏMMƏDOV HEYDƏR KƏRİM OĞLUNUN
(AŞIQ HEYDƏRİN) ÖVLADLARI
BARƏSİNDƏ QISA MƏLUMAT
Ювладлары

Kərimov
Кярим
Heydər
oğlu
İbrahimova
Бясtи
Mamoy
qızı
Kərimov
Рящим
Heydər
oğlu

Щарада
анадан
олуб
«Дцзкянd»

Доь
улдуьу
ил
1890

kəndi
(Аьцзцм)
Тцркийя

1892

«Дцзкянд

1896

Щарада дяфн
олунуб

Юлцм
тарихи

Йаşı

Нявяляр

“Düzkənd”
kəndi

1946
август

56

“Gənçə”

1975

82

1. Идрис
2.Рясул
3.Lalə
(Аьъа)
4.Мирзяли

1968

72

Дцзкянд

1. Сара
2.Йусиф
3.Gülşən
(Асйа)
4.İsrafil
5.Диlшад
6.Кялиk

«Эюллц»
1907
Сумгайыт
4 феврал
90
İsmayılova
1997
Эцлсяфа
Söйун гызы
Дцзкянд
Дцзкянд
15
–
1886
1901
Kərimova
Щяъяр
Heydər qızı
Дцзкянд
Дцзкянд
2 –
1888
1890
Kərimova
Сефиййя
Heydər qızı
Aşıq Heydərin soykötüyü haqqında bu dəyərli məlumatı vaxtı ilə
Məmmədov Heydər Kərim oğlu (1867–1949), Məmmədov Məhəmməd
Rəcəb oğlu, Rəcəbov Baxşəli Məhəmməd oğlu və Kərimov Rəhim Heydər
oğlu ( 1896 – 1968) tərəfindən deyilmiş və Heydərov Yusif Rəhim oğlu
(Sumqayıt şəhəri, 82 yaş) tərəfindən qələmə alınmışdır.
Toplayıb tərtib edən;
Əbülfət Heydər.
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MƏMMƏDOV HEYDƏR KƏRİM OĞLUNUN
(AŞIQ HEYDƏRİN) ÖGEY QARDAŞ VƏ BACILARI
BARƏSİNDƏ QISA MƏLUMAT
Kərbəlayi İsmayıl
Zeynəb molla Əhməd qızı (Aşıq Heydərin anası)

Cəfər

1.Sənəm

Söyün

Səkinə

Qızbəs

1.Muxtər 1.Muxtər 1.Kazım 1.Qızı (adıı 1.Kərəm
2.Uğurlu
məlum deyil 2.Camal
3.Gülsəfa
3.Ramazan
4.Ayna
4.Seyfulla
5.Yaylagülü
5.Əlzaman
6.Tərlan
6.Əmralı
7.Amanbəs

Qeyd: Səkinə Kərbəlayı İsmayıl qızı hədindən artıq gözəl bir qadın olub.
Səkinə xanım 16 yaşında Düzkənd sakini Qara Məhərrəmə (Qəssab
Məhərrəm) ərə gedib və Muxtər adlı bir oğlu olub. Muxtər 1935-ci
ildə Düzkənd kolxozunun baş hesabdarı vəzivəsində işləmişdir. Qara
Məhərrəm rəhmətə gedib, Səkinə nənəmiz İlanlı kəndində Qocaya
(Ədilxanın babası) ərə gedib və onun Kazım adlı bir oğlu olub.
Səkinə nənənin axırıncı həyat yoldaşı Qaranamaz kəndində yaşayan
Əsəd olub.Yeniyol (Oaranamaz) kəndinin sakini Faiqin həyat yoldaşı
Ziveydə Səkinənin qiz nəvəsidir.
Toplanılıb yazıya alınıb:

Yusif Heydərovdan
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AŞIQ HEYDƏRİN SƏFƏR ETDİYİ DOĞMA
VƏTƏN TORPAQLARI (1890 -1940)
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AŞIQ HEYDƏR
(MƏMMƏDOV HEYDƏR KƏRİM OĞLU)
1867–ъи илдя Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistanın) Аьбаба
бюлэясинин Дцзкянд кяндиндя дцнйайа эялмишди. Щейдяр цч йашында
икян атасы Кярим вяфат етмишди. Атадан йетим галан Щейдярля бир йашлы
баъысы Эцлсянями Кяримин бюйцк гардашы Мяшяди Ряъяб юз щимайясиня
эютцрмцш, бу кичик йашлы ушаглара Мядиня (Мяшяди Ряъябин арвады) юз
ушаглары кими бахмышды. Щейдяр бир эцн якин вахты 19 - 20 yaşlarında
якинчилярля кюлэяликдя динъяляндя йухуда она бута верилдийиндян
бундан сонра синядян демяйя башламыш, ел арасында Ашыг Щейдяр адыны
газанмышды. О, бутасынын далынъа эетмяк истяся дя, анасы Зейняб она
щалаллыг вермядийиндян Истанбулун йахынлыьындакы Дяйирман кяндиня
эедя билмямишди. Ашыг Щейдярин саз ялиндя елдян–еля, дилдян–диля
дцшмяси ана бабасы Молла Яhmədи наращат етдийиня эюря бир эцн
нящайят йанына чаьыртдырмыш, онун ялини Гурана басдырыб бир даща саз
чалмайаъаьына анд ичдирся дя, Ашыг Щейдяр бабасынын бу щярякятиндян мямнун олмадыьы цчцн наразылыьыны беля билдирмишди:
– Баба, сян няйя эюря саз чалыб, сюз охумаьы эцнащ щесаб едирсян?
Щагг ашыьы щаггын тяряфи дейилми?! Мяни нащаг йеря Гурана ял
басдырдын. Сюз демяйи Щагг юзц мяня вериб! Сян ону мяндян ала
билмязсян.
Бу ящвалатдан сонра Ашыг Щейдяр ялиня саз алмаса да, аьыр–аьыр
йыьнаглар кечирмиш, ел сяняткары кими няинки Аьбабада, бцтцн Ъыдыр
вилайятиндя, Эцмрцдя бюйцк шющрят qazanmışdı.
Ашыг Щейдярин Ашыг Нясибля, Ашыг Шенликля, Ашыг Ябдцлля, Ашыг
Исмайыл Аралыглы иля, Чобан Яли иля, Ашыг Гянбярля, Mərəndli Məşədi
Muxtarla, Şikəstə Pəri xanım вя б. ашыглар вя ел шаирляри иля дейишмяляри
мялумдур.
Ашыг Щейдяр ел шаири олмагла бярабяр, щям дя мащир уста иди. О,
кикря, ъящря, дараг (йун дараьы) дцзялдирди. Ашыг Щейдяр аьаъ ишлямяни
чох йахшы билирди. О, гашыг, гялйан, мцштцк щазырлайырды. Щазырладыьы
яшйанын цстцня нахыш вурмаьы чох севирди. Уста аьаълары мцхтялиф
юлчцдя, дяринликдя йонмаг, кясмяк цчцн мцхтялиф юлчцлц яйриляр
дцзялтмишди. Бу яйрилярин тийяси кярянтидян, дястяйи аъаьдан
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щазырланырды. Ашыг Щейдяр кярянтидян бычаг, цлэцъ дя дцзялдирди. Уста
кикря щазырламаг цчцн хцсуси даш сечирди. Алт дашын ортасыны дешиб лом
(дямир) салыр, цст дашын ортасыны дешиб цстцня аьаъ дястяк бяркидяндян
сонра алт даша дямир щялгя (чянбяр) кечирирди.
Ашыг Щейдяр dibək, сальар да дцзялдирди. Сальар дястяйи гол узунлуьунда олан аьаъ чякиъди. Щяр ики башы йарымдаиря шяклиндя иди.
Сальарын щяр ики башына бир–бириндян хейли аралы хырда тянякяляр (1 см.
галынлыьында дямир тябягя) вурарды ки, сальарын башы dibəkdə язилмясин.
Сальарла дибякдя бульур дюйцрдцляр.
Ашыг Щейдяр узун мцддят (50 илдян артыг) ел сяняткары кими
йыьıнcаглар апармышдыр. Ашыг Щейдярин эюзял сяси, ширин наьыл данышмаьы Мащмуд аьанын хошуна эялдийиндян о, узун мцддят аьанын
мяълислярини апармаьа башламышдыр. О щям дя Кярбялайи Мящяммяд
бяйин, Эцмрцлц аьаларынын (Мяммяд Гасым аьа, Садыг аьа, Шабан
кятта, Ялигулу аьа вя б.), Mяряндли Мяшяди Мухтарын йахын досту
олмушдур. Ашыг Щейдяр гырх дастаны синядян билирди. Онун юзцнцн дя
мараглы дастанлары («Щейдярнян Бяйаз», «Дядя Мящяммяд»,
«Эцмрц гызы», «Беймураз» вя б.) вардыр. Бунлардан «Дядя
Мящяммяд», «Эцмрц гызы», «Беймураз» дастанлары Эцмрц иля баьлы
дастанлардыр (бу мялуматы Ашыг Гянбярдян алдыг). Ашыг Гянбярин
дедийиня эюря, Ашыг Щейдярин эениш йайылмыш дастанларын щяр бириня юз
ялавяси, юз «ъыьыры» вармыш. Бу, дастанларын реэионал характерини
эюстярир. Ашыг Гянбяр дейирди ки, мян илк дяфя Ашыг Щейдярля таныш
оландан сонра ustad мяни sözə, saza щявясляндирди. Деди: «Бир
«Беймураз» мян йаратмышам, бирини дя сян йарат. Еля elə ki, щяр
наьылда юз сюзцн олсун, юз наьылын олсун». Мян дя ондан сонра
бундан файдаландым.
Ашыг Щейдярин дцзцб–гошдуглары вахтында топланмадыьындан чоху
итиб–батмыш, шеирляринин чох аз щиссяси йазыйа алынмышдыр. О, 1949-ъу илдя
82 йашында Дцзкянддя вяфат етмишдир.
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El ŞAİRLƏRİ
AŞIQ HEYDƏR ( AĞBABALI )

БАЙАТЫЛАР
I
Yaram azdı,
Kim deyər yaram azdı.
Fələk məni budadı,
Qorxudan yaram azdı.
Ağlaram ağlar kimi,
Dərdim var dağlar kimi.
Yüz yerdən yaralıyam,
Gəzirəm sağlar kimi.
Gedirəm bir deyən yox,
Kabab oldum, yeyən yox.
Ayrılıq köynəyini
Məndən başqa geyən yox.
Ой Мяряндя, Мяряндя,
Сюзцм вар Хой, Мяряндя,
Кцл тюкцлцр башыма,
Эцл якиб вай дяряндя.
Хан Аразым, Аразым,
Ъан Аразым, Аразым,
Нечя ъанлара гыйдын,
Йан, Аразым, Аразым.
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Yağıdı haylar mənə,
İl oldu aylar mənə.
Susadım su istədim,
Su verməz çaylar mənə.
Эцл ачыб оймадярян,
Йарамы ойма дярин,
Щейдяр «йурд» дейиб аьлар,
Еля бир хябяр верин.

II
Gün keçər, zaman ağlar,
Yay çəkər, kaman ağlar.
Vətəndən ayrilanın
Gözləri yaman ağlar.
Qar yağır, qar üstünə,
Cismin yanır istimə.
Yaxşı baxın, a, ellər,
Vətən batıb tüstümə.
Aranım ooy, dağım ooy?
Bostanım ooy, bağım ooy?!
Yadlara qismət olan,
Daşım ooy, torpağım ooy?!
Qəlbi daşlar,
Qayalar, qəlbi daşlar.
Hərə bir daş götürüb,
Belə bu qəlbi daşlar!
Dağım var,
Aranım var, dağım var.
Açma könül düyməsin,
Sinəm üstə dağım var.
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Belə bağlar,
Kəmərin belə bağlar.
Burda bir qərib ölüb,
Ğöy kişnər, bulud ağlar.
Hey dara,
Qara zülfün hey dara.
Fələk bir irəm atdı,
Gəldi dəydi Heydara.
Ana, az ağla məni,
Qarsı gəz, ağla məni.
Mən hicran tustağıyam,
Gələn yaz ağla məni.
Yaralar məni,
Tapdı yaralar məni.
Fələk cəllada dönüb,
Tez – tez yaralar məni.
Burdan bir atlı keçdi,
Yarama baxdı keçdi.
Təbib, mənə toxunma,
Yaramın vaxtı keçdi.
Qar yağar alçaqlara,
Sovrular saçaqlara,
Fələk mənə qəm verib,
Sığmayır qucaqlara.
Qovun çox,
Bu bostanda qovun çox.
Qoşmuşam qəm kotanı,
Qul Heydəri qovun çox.
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III
Nə bağışlar,
Dost, dosta nə bağışlar.
Başım çəllad əlində,
Nə kəsər, nə bağışlar.
Haraylar,
Çoban dağda haraylar.
Yaxam fələk əlində,
Gözüm yarı haraylar.
Qəmər qaç,
Bulud oynar, qəmər qaç.
Sinəmnən oxlanmışam,
Üstünə qan damar qaç.
Əzizim bu da məni,
Bəyənmir bu da məni.
Fələyin əlindən al,
O ki var, buda məni.
Əziziməm birgülə,
Bağban oldum bir gülə.
Mənəm eşqin ümmanı,
İşim düşüb müşgülə.
Bir səni,
Yada sallam bir səni.
Şəmsdən üstün billəm,
Bir qəməri, bir səni.
Sarı gəlin,
Köynəyi sarı gəlin.
Eşq məni qana saldı,
Yaramı sarı, gəlin.
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Qəlbi dağlar,
Təpələr, qəlbi dağlar.
Fələk gündə yüz dəfə,
Belə bu qəlbi dağlar.
Əzizim, nələr keçər,
Quzular mələr keçər.
Heydər qəm tapdağıdı,
Yad baxıb, gülər keçər.
IV
Belə gəlsin,
Kəmərin belə gəlsin.
Qəriblər məhləsinə,
Gələnlər belə gəlsin.
Ay gözəl,
Günəş gözəl, ay gözəl.
Şəmsdən üstün billəm,
Bircə səni ay gözəl.
Əzizinəm Gülənaz,
Bülbül eylər gülə naz.
Düşdüm qəm dəryasına,
Ağlayan çox, gülən az.
Qarşıda almalıqlar,
Suda oynar balıqlar.
Nə belə sevda gördüm,
Nə belə ayrılıqlar.
Çay içində tökmə daş,
Könlüm qəmli, gözüm yaş.
Ağlımı başdan aldı,
Uzun boylu, qələm qaş.
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Qaşların mildir, yarım,
Dilin bülbüldür, yarım.
Al əlinə könlümü,
Bircə an güldür, yarım.
Bülbüllər düyün eylər,
Bilməm ki, nə gün eylər,
Mən fələyə neylədim,
Mənə bildiyin eylər.
Bu dağın dudu məndən,
Getməz eşq odu məndən,
Gördü yaram sağalmaz,
Təbib əl yudu məndən.
Bu dağın qarı mənəm,
Gün vursa ərimərəm.
Qırx il torpaqda yatsam,
Aşığam çürümərəm.
Su gələr bəndi döyər,
Göyər, bostanım, göyər.
Həm kasıbam, həm yetim,
Hər gələn məni döyər.
Bülbülü xar ağladar,
Aşiqi yar ağladar.
Mən fələyə neylədim,
Məni vurar ağladır.
Ağlar ağladı məni,
Çarpaz dağladı məni.
Dəmir zəncir kar etməz,
Zülfün bağladı məni.
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Yaramı duz yandırdı,
Göynətdi buz yandırdi.
Heydəri eşq oduna,
Bir nazlı qız yandırdı.

V
Bu gələn naxırdımı,
Saralan taxıldımı?
Deyirlər, yarım gəlir,
Mənzili yaxındımı.
Əzizim Bəndivana,
Yol gedir Bəndivana.
Gedək dərdli yanına,
Sən aqil, bən divana.
Əzizim belə olmaz,
Kəmərin belə olmaz.
İlqarı boş, vəfasız,
Sevənlər belə olmaz.
Əziziməm Tərsinə,
Büllur buxaq, tər sinə.
Sinəm qəm meydanıdı,
İşim düşüb tərsinə.
Əzizim bu ilməni,
Ilmələ bu ilməni.
Eşq məni yeksan eylədi,
Qəm oydu bu il məni.
Yandım qaşı qaradan,
Ölməm mən bu yaradan.
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Bir kimsəm yox, arxam yox,
Mənim arxam yaradan.
Bülbüləm, nəva bilməm,
Dərdliyəm, dəva bilməm.
Məni bir sevda tutb,
Başımdan qova bilməm.
Arabaya daş qoydum,
Yar yolunda baş qoydum.
Bir gözəlin əlindən,
Adımı sərxoş qoydum.
Ocaq başında qaldım,
Qəmnən xəyala daldım.
Qapılar açılarkən,
Bəlkə gəlirsən sandım.
Eşmə çox,
Çay yanında çemə çox.
Qəm dağları var məndə,
Təbib yaram eşmə çox.
Arabanın təkəri,
Yüklə gəlsin şəkəri.
Mənimki belə gəlmiş,
Mənəm eşqin nökəri.
Yara dəydi,
Sulandı yara dəydi.
Dilim-ağzım qurusun,
Nə dedim yara dəydi.
Ağbabanın yazı var,
Göldə ördək-qazı var.
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Bu zalımın qızının,
Yaman işvə - nazı var.
Qəm - kədər tutdu məni,
Tutdu, qurutdu məni.
Gedin deyin o yara,
Nə tez unutdu məni.
Qarı Bəyaz,
Dağların qarı Bəyaz.
Gözəl sənə ar olsun,
Evdə qal, qarı Bəyaz.
Üzmə çox,
Qul Heydəri üzmə çox.
Düşdüm qəm dəryasına,
Bu dəryada üzmə çox.
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NƏĞMƏLƏR
ЗЕЙНЯБИМ
Зейнябя йапдырдым алтундан сини,
Цстцня йаздырдым Зейняб исмини,
Зейнябим, Зейнябим, аллы Зейнябим,
Эюзялляр ичиндя бялли Зейнябим.
Зейнябя йапдырдым aтлаздан йорьан,
Цстцня йаздырдым «ъан сяня гурбан»,
Гыз, йаман эюзлярдян ираг ол, горьан,
Зейнябим, Зейнябим, аллы Зейнябим,
Эюзялляр ичиндя бялли Зейнябим.
Зейнябя йапдырдым бир алтун кцпя,
Щагыхы, мунъуьу дцздцрдцм сапа,
Бу сыныг кюнлцнц, сюйля, ким йапа,
Зейнябим, Зейнябим, аллы Зейнябим,
Эюзялляр ичиндя бялли Зейнябим.
Истанбул йолунда якдирдим дары,
Дарынын йарпаьы щейвадан сары,
Зейнябдян сорушдум: гызсанмы, гары,
Зейнябим, Зейнябим, аллы Зейнябим,
Эюзялляр ичиндя бялли Зейнябим.
Истанбылдан чыхыдм йан баса-баса,
Ендим Чанагалйа ган гуъа-гуъа,
Ъаванкян ялимя эютцрдцм яса,
Зейнябим, Зейнябим, аллы Зейнябим,
Эюзялляр ичиндя бялли Зейнябим.
Истанбул йанында чякдим чох ащы,
Дедим йараданды ислам пянащы,
Йардыма чаьырдым о бир аллащы,
Зейнябим, Зейнябим, аллы Зейнябим,

Эюзялляр ичиндя бялли Зейнябим.
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GƏRAYLILAR
VƏDƏSİDİ
Хал дцшцб йамаъa, йaла,
Гар эедир, йаз вядясиди.
Севянляря хябяр олsun,
Эюзял аваз вядясиди.
Ня эюзялди даьын дюшц!
Данагыран, моллабашı!
Дейир, йола салдыг гышы,
Гызларын наз вядясиди.
Щейдяр, ясир даьын йели,
Иш-эцъ тярпядир bu bu ели.
Чайын, эюлцн, суйун, селин
Юрдякля газ вядясиди.
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YAZ HAVASI
Мяляшир гойун-гузулар,
Эялян йазын щавасындан.
Билинир ки, «Дцбейти»дир
Телли сазын щавасындан.
Дайлаглар oйнар, гапышар,
Инсан торпагла тапышар.
Ъцтцн мaъıндaн йапышар,
Ъцтчц чыхыб йувасындан .
Дялилянır селляр, сулар,
Буланыг ахар, дурулар.
Щейдяр еллярдян сорулар,
Аьбабадан, обасындан.

53

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

KIMƏ DEYİM
Бу зəманə бетяр эялиб.
Мян дярдими кимя дейим?!
Гананлара кядяр эялиб,
Мян дярдими кимя дейим?!
Даща ешитдийим буду:
«Давариш»ля xaрaшoду.
Дилимя алмышам оду
Мян дярдими кимя дейим?!
Намярд эюрмцшям Совети,
Nədi - эядя щюкумяти!
Мярдин галмады гиймяти,
Мян дярдими кимя дейим?!
Тутhатутда мярд галмады,
Биръя абад йурд галмады.
Ермянидя дярд галмады,
Мян дярдими кимя дейим?!
Гарсын йолларı баьланды
«Тцрк» дейян дилляр даьланды.
Щягигят пцнщан сахланды,
Мян дярдими кимя дeйим?!
Бялли мяним ярзи-щалым,
Танры, сяня гурбан олум,
Эцнлярими йола салым,
Мян дярдими кимя дейим?!
Данышыб диня билмирям,
Йанырам, сюня билмирям,
Щейдяряm, дюня билмирям,
Мян дярдими кимя дейим?!
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BİLMİRƏM
Dili bağlı necə durum,
Dinib - danışa bilmirəm.
Bir çayam, suyum quruyub,
Qaynayıb- daşa bilmirəm.
Kimsə anlamaz dərdimi,
Qana bilmirəm mərdimi.
Sovet biləcək qədrimi?
Çıxaram başa - bilmirəm.
Kefi duru erməninin,
Halı yaxşı ölməlinin.
Vaxtıdı gicin,dəlinin,
Olublar paşa, bilmirəm.
“Böyükdü” gədə - güdələr,
Bicdən, şeytandan ötələr.
Istərlər məni didələr,
Dəyib - dolaşa bilmirəm.
Aşıq idim, adım qalıb,
Ocaq idim, odum qalıb,
Təndir idim, badım qalıb,
Deyim sirdaşa, bilmirəm.
Boğaza keçən çatıdı,
Şura kasıb dövlətidi?!
Türkə düşməndi, qatıdı,
Buna baş qoşa bilmirəm.
Çuğulluq peşə olubdu,
Boş başlar huşla dolubdu.
Heyrərdən Allah alıbdı,
Çalım, çalışa bilmirəm.
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ANA
Щагг ишиня гаршы эetмя,
Мяни ода атма, ана.
Бу севда щагдан эялибди,
Айыг олнан, йатма, ана!
Мяним башымы яйдирмя,
Эюрян эюзцмцм ойдурма.
Мяни гям иля дойдурма,
Йолларымы тутма, ана!
Бу сювдадан дюнмяк олмаз,
Сал гайадан енмяк олмаз.
Ешг йолунда сюнмяк олмаз,
Голларыmы чатма, ана!
Йазы йазан йазыб буну,
Танрыйа тутсан бир йюнц.
Bu eşqin görünmür sonu,
Эцнаща эял батма, ана!
Оьлуn Щейдяр ашiг олуб,
Эцл ирянэи saralıb солуб!
Гялбим аьлар, эюзцм долуб,
Эял башымы гатма, ана!
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GEDİRƏM
Мяни салма йанар ода,
Эедирям, ана, эедирям.
Нейляр мяня гəза-гада,
Эедирям, ана, эедирям!
Йолум эедир, Истанбула,
Щагг кюмякди гара гула.
Йар эяряк йарыnı була,
Эедирям, ана, эедирям!
Щалал ейля, иъазя вер,
Yuxarıda Аллащы эюр.
Эял бу учуг гялбими щюр,
Эедирям, ана, эедирям!
Щагдан ичмишям бадяни,
Синям эювщяриn мядяни.
Эедим эюрцм эцлбядянi,
Эедирям, ана, эедирям.
İstəyirəm эюрям йары,
Алма ялдян ихтийары.
Sянсян Щейдярин тутары,
Эедирям, ана, эедирям!
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OLSA DA
Цлэцъя цлэцъ дейярляр
Кясяри lap чох олса да.
Мярдин дярди бюйцк олар,
Эюзц-кюнлц тох олса да.
Мян нярям дейян бярбяр дя,
Ясиб-эошур хялбят йердя.
Арада сахламаз пярдя,
Едяр писдик йох олса да.
Щейдяр дейяр, эядя писди,
Ялимдяки ъам да мисди.
Билмяз сойуг, билмяз исти,
Сюзц аъы ох олса да.
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MƏRD SAĞ OLSUN
Фяляйин гящри аз дейил,
Хейри йа бахта бахтады.
Ня билирсян ня олаъаг,
Хейирнян шяр габаxдады.
Касыб кюнлц эениш олар,
Йолу йохуш-ениш олар.
Дямя дя бир дюнцш олар,
Тяк чюряйи табахдады.
Щейдяр дейяр мярд саь олсун,
Бири мин бир будаг олсун.
Кефи йахшы, цзü аь олсун,
Онун эюзц габаxдады.
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YARALAMA
Дурма, мacдaн йахшы йапыш,
Хяряк гойуб гаралама.
Як црякля, щявясийнян,
Эял торпаьы йараламa.
Щагоса бах, диггят еля,
Ишля, чалыш, эцля-эцля,
Бу обадан сян наз иля,
Эял юзцнц аралама.
Нийя олdu щалын хараб?
Пешян олсун юзцня баб.
Щейдяр дейяr башга иш тап,
Йери-йурду гaрaлама.
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KİRVƏ, MƏNİ QONAQ EYLƏ
Salam Əleyküm, Məşədi,
Məşədi bir ağa kişidi.
Kişi, əl- ayağım üşüdü,
Kirvə, məni qonaq eylə.
Gəlirdim Güllübulaqdan,
Boran da qaxdı qabaqdan.
Utan bizim kirvalıqdan,
Kirvə, məni qonaq eylə.
Bozqaladan qaxdı duman,
Şalvar altda yoxdu tuman.
Məşədidən qaçır iman,
Kirvə, məni qonaq eylə.
Görüm səni burda tək qal,
Qonaq eylə məndən haqq al.
Boynu yoğun, özü çaqqal,
Kirvə, məni qonaq eylə.
Boran imkan vermir əsir,
Maşqı da amanımı kəsir.
Aşıq Heydər tir- tir əsir,
Kirvə, məni qonaq eylə.
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DEYİLMİ
Mənə qara deyən yarım,
Gözlərin qara deyilmi?
Yaxın gəlib dindirmirsən,
Ürəyim yara deyilmi?
Təzə gülsən, dodağın bal,
Şirin danış, könlümü al.
Haqq quluna yoxdu zaval,
Qaşın aypara deyilmi?
Mən Heydərəm, insaf eylə,
Dərd gəlir, qabağın əylə.
Ürəkdən keçəni söylə,
Edərsən çarə, deyilmi!?
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Q O Ş M A L A R
AXTARIN MƏNİ.
Siz məni özümdən xəbər almayın,
Gördüyün ellərdə axtarın məni.
Məqribdən məşriqə gedən yollarda,
Çaylarda, sellərdə axtarın məni.
Qadasın aldığım, bəri gəl, bəri,
Silinsin könlümün qalmasın səri.
Açılanda qızıl gülün lənbəri,
Süsən - sünbüllərdə axtarın məni.
Qıpqırmızı olub könlümün sacı,
Üstünə yazılıbdı dərdin əlacı.
Aç yaxam düyməsin başımın tacı,
Bu əsən yellərdə axtarın məni.
Pöhrə verib qızıl gülün toxumu,
Gecələr tapmışam sirin yuxumu.
Şeyda bülbüllərdən alın qoxumu,
O tuti dillərdə axtarın məni.
Hərdən bu dağlarda, hərdən aranda,
Hərdən sis dumanda, hərdən boranda,
Kimsə yada salıb məni soranda,
Laləli çöllərdə axtarın məni.
Eşqin ışığında yazdım yaratdım,
Könlümdə bir gözəl daim yaşatdım.
Axırda sevdamın gölündə batdım.
Gedin o göllərdə axtarın mənı.
Mən Aşıq Heydərəm, gəlmişəm cuşa,
Məndən salam olsun dosta – tanışa.
Adım yazılanda bir cansız daşa,
Mənalı illərdə axtarın məni.
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BAŞ GÖTÜRÜB KİŞİ GETMƏZ VƏTƏNNƏN
Aşıx Heydər baxma uzax sözünə,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Təqsirkaram, tutma məni qınağa,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Sən getdin burada qalan sənindi,
Qohumundu, qardaşındı, əmindi.
Qeyrətini kim çəkəcək bəs indi?
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Bu torpaqdan verəmmərik bir tikə,
Düşmən gərək qarşımızda diz çökə.
İgid odur gecə - gündüz dərd çəkə,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Kimsə bəlkə ucalmağa dağ istər,
Öz kefini gecə -gündüz çağ istər,
Yurdunu yox, öz başını sağ istər,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Yazılıbdır qismətimə duman - çən,
Dərd çəkməkdən saçlarıma düşdü dən,
Təqsirkaram, gəl Mahmudu eşit sən,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
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MİLLƏT QURBAN DESƏ, SİZ MƏNİ KƏSİN
Aldım məktubunu, bil Mahmud ağa,
Layiq deyil səni tutam qınağa.
Canım olsun millətimə sadağa,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Doğru sözü yalan mənəm, ay ellər,
Quru yerdə qalan mənəm, ay ellər,
El – obası talan mənəm, ay ellər,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Mən hicran qəhrində, qəm taptağıyam,
Mehri-məhəbbətdən ev tustağıyam.
Cəmi Ağbabanın qurbanlığıyam,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Yurdu taptaladı düşmən atları,
Tutdu tellərimdən qəm cəlladları,
“Ağbaba Alayının” mərd ovladları,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Gecə hicran şahı yəhərlər məni,
Tutar tənələrə səhərlər məni.
Boğur qəmlər məni, qəhərlər məni,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Zalım yağı, nə durmusan qəsdimə!?
Qəm ləşkəri hücum çəkib üstümə.
Cümlə - cahan batıb mənim tüstümə,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Hicran yeksanıyam, qəm tarümarı,
Sönübdü ömrümün çıl-çıraqları.
Incitmə Heydəri, incitmə barı,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
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VAR
Şanlı vətənimin hər qarışında,
Hər daş altda bir igidim, ərim var.
Savaş meydanında, yetmiş yaşında,
Rəcəb adlı bir yüzbaşı nərim var.
Zirvədəyəm, qorxutmayır çən məni,
Sala bilməz heç kim burdan gen məni.
Oğul kimi bas bağrına sən məni,
Özüm boyda bir sehirli sirrim var.
Ucaltmışam hər bir yerdə səsimi,
Tanıyırlar soykökümü, nəslimi.
Qaxtağanlar dana bilməz əslimi,
Türk oğluyam, burda mənim yerim var!
Qul Heydərə aranlı de, dağlı de,
Bu vətənə, bu mahala bağlı de.
Hər vaxt mənə bu torpağın oğlu de,
Çünki, burda “Təbriz” adlı pirim var.
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AGLASIN
Саллана-саллана эялян эюзялин,
Дюрдц гащгащ чяксин, бири аьласын.
Бир азъа тохдасын, эялсин юзцня,
Вермясин юзэяйя сири, аьласын.
Чыхарсын гараны, эеймясин гара,
Гара олан салыб ону азара.
Ал-йашыл эейиниб чыхсын базара,
Дярди олан эялсин бяри, аьласын.
Ашыг Щейдяр дейяр, щяр вахт эюрдцйцн,
Кор олсун дцз ишя салан кор дцйцн.
Аллащ гисмят етсин бары той-дцйцн,
Адыны дейирям Пяри аьласын.
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BU SEVDAYA DÜŞƏN GÜNÜ ÖLMÜŞƏM
Sevib sevdasına yandığım gözəl,
Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm.
Həkim cərrah bilməz dərdimə çarə,
Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm.
Istədim ki, bağban olam, bir gülə,
Eşq atəşı vurdu, döndüm bülbülə.
Sevda vücuduma saldı vəlvələ,
Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm.
Hicran yeksanıyam , qəm tarümarı,
Yıxıb vicudumu kül etmə barı.
Dizimin taqəti, gözümün nuru,
Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm.
Varmı mənim kimi qəmlə talanan,
Sərkərdan - sərkərdan gəzib dolanan.
Bu eşqə neyləsin təbibü loğman,
Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm.
Etibardan düşən, etibarlı yar,
Dolandım qürbəti diyarbadiyar.
Pərişan könlümün müşkül halı var,
Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm.
Adına nəğmələr qoşduğum dilbər,
Könül sarayımı alıb qəm - kədər.
Üzmə qul Heydərı, üzmə bu qədər.
Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm.
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QALDIM
Ürəyim nəzilib, qəlbim əzilib,
Atadan - anadan aralı qaldım.
Elə nalə çəkdim, göylər ağladı,
O ərşü - əlaya bir səda saldım.
İlahi, pənahım bir sənsən, neynim,
Yetiməm, qəribəm, açılmaz eynim.
Gözlərim ağlardı, düyünlü çiynim,
Tale belə gətdi, qəmdən pay aldım.
Heydər, havalanma, qismət bu imiş!
Sənin qara dərdin cana yetirmiş!
Bəxtin hara getdi, ora qurumuş,
Neçə yol kövrəlib xəyala daldım!
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BAX, BAX
Bir küncə qısnayıb sıxırlar məni,
Nə betər gəlibdi zamana, bax - bax!
Ümidsiz, köməksiz ortadayam mən,
Dağları bürüyən dumana bax - bax!
Gəzdim, dolandım mən bu boş dünyanı,
Nə çoxdu boş lafı, vədi, hədyanı.
Müxənnət artıbdı - bilinmir sanı,
Göylərə yüksələn amana bax - bax!
Bizimki gətirmir - belə görmüşəm,
Mal - mülkü vermişəm yelə, görmüşəm.
Göz yaşım dönübdü selə, görmüşəm,
Məndəki xəyala, gumana bax - bax!
Hanı mərd kişilər, meydan boş qalıb?!
Səxavət yox olub, mürvət azalıb.
Bucaqlar boşalıb, ocaq sozalıb,
Kef çəkən namərdə, yamana bax - bax!
Dərd - bəla azalmır nə qədər desəm,
Fələk durma deyir elə qəm yesəm.
Heydər, mən də axı soylu bir kəsəm,
Gəlmişəm həm dinə, imana bax - bax!
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BAX, BAX
Щаны Аьбабанын уъа даьлары,
Бир башымдан галхан думана бах – бах!
Вятянди киридян мян тяк аьлары,
Сян мяним гялбимдя эцмана бах - бах!
Вятян щясрятиндян йаныб эцл олдум,
Юзцм юз дярдимя гара гул олдум.
Мярянд гуъаг ачды, буна эцл олдум,
Цряйимдя гопан амана, бах- бах!
Дар эцндя дадыма йетди йетянляр,
Амма ки, бейнимдян чыхмыр ютянляр.
Юлян юлдц эетди, галды итянляр,
Бизляри йандыран замана бах - бах!
Цряйим йаралы, синямдя од вар,
Йурдун гуъаьында бир айры дад вар.
Илляр айрысыйыг, гощум вар, йад вар,
О гачагач салан йамана бах - бах!
Аьбаба дейяндя гям эялир эюзя,
Вятян щясрятиндян эялмишям дизя.
Йеня Йетим Щейдяр эцъ верир сюзя,
Бялкя эяля бир аз имана бах - бax!
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TƏK QALIB
Неъя дюзцм, неъя дуруб-динъялим,
Мян ащ чяким, эяряк дярддян инъялим,
Ахы неъя ъана эялим, дирчялим,
Гоъа Аслан йувасында тяк галыб.
Щяр тяряфдян дцшмян эялир цстцмя,
Ермяниляр дурубдулар гясдимя,
Билирсиниз йаьыларын гясди ня,
Бир мярд киши обасында тяк галыб.
Ашыг Щейдяр сящв еляди, ганмады,
Ямисинə ъаны-дилдян йанмады,
Татлар кими инадындан дюнмяди,
Юлцм-итим ханасында тяк qalıb.
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ÜÇ YAŞINA ÇATIRAM
Tale küsüb, qismət qaçıb, bəxt yatıb,
Kövrəlmişəm, üç yaşına çatıram.
Ağıl başda deyil, ruh da bədəndə,
Xəstə düşüb qürbət eldə yatıram.
Həm Əliyəm, həm Vəliyəm, həm dəli,
Işlərim ah – vayla getmir irəli.
Vətəndi könlümün şeyrü, qəzəli,
Aç mədahın, nə istəsən satıram.
Sol qolu sağ əllə tuta bilmirəm,
Yumulmur kirpiyim, yata bilmirəm,
Qəm mənə yoldaşdı, ata bilmirəm,
Yavaş - yavaş qəm gölündə batıram.
Əs, ey səba yeli, dolan dağları,
Vətəndi kiridən mən tək ağları.
Ömür bostanımın solur tağları,
Qəza tutub, mən ağlımı atıram.
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AĞBABA DAĞI
Bilinmir tarixi, bilinmir yaşı,
Ləlü cəvahirdi torpağı, daşı,
Duman - çiskin basıb, görünmür başı,
Burda mərəz tapmaz insanın sağı,
Dünyaya səs salıb Ağbaba dağı.
Yamac – yalı, gül - çiçəkdən seçilmir,
Qonaqları bulaqlardan çəkilmir,
Motalından, qaymağından keçilmir,
Ədalət meydanı, abdal ocağı,
Dünyaya səs salıb Ağbaba dağı.
Bu yan Taya Qaya, o yan Qaraxaç,
Gülə bələnibdi bütün yal - yamac.
Şən nəğmə oxuyur qırqovul, turac
Ceyranlar oylağı, maral yatağı,
Dünyaya səs salıb Ağbaba dağı.
Payiz vaxtı tökür qarı, boranı,
Bağlayır yolları, kəsir aranı.
Sindırır damlarda atma karanı,
İncidir tənbəli, sevmir qorxağı,
Dünyaya səs salıb Ağbaba dağı.
Tarixlərdən gəlir səsi - sorağı,
İgidlər məskəni, ərlər yaylağı,
Adı dil əzbəri, cənnət qırağı,
Heydər der: Var olsun, vətən torpağı,
Dünyaya səs salıb Ağbaba dağı.
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BAX
Eşmə çox,
Çay yanında çeşmə çox!
Qəm dağları var məndə,
Təbib, yaram eşmə çox!

Dayan ağam, dayan bəyim, dayan, dur!
Ayaq saxla! Burda yatanlara bax!
Bu meydana diqqət eylə, bəri gəl!
Dağların damənin tutanlara bax!
Qanla yazılbdır hər bir baş daşı!
Bunların olubdu on - on beş yaşı!
Bunlardı vətənin bir üzük qaşı!
Qəhrəman qızlara, oğlanlara bax!
Yağı gəlib Qaraxaçda dayandı!
Zağlı toplar yuvasından oyandı!
Əlvan qanım daşlar üstə boyandı!
Düşmənin bağrına batanlara bax!
Arpaçay yanında savaş quruldu!
AlMərdan düzündə əsgər qırıldı!
Axan qanlar sular üstə duruldu!
Özlərin sellərə atanlara bax!
Qara gəldi yetmiş yeddinin yazı!
Urus paşa oldu, qaxtağan qazı!
Heydərın əlində ağlayır sazı!
Üz tutub cənnətə çatanlara bax!
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İNDİ
Bizim ellər pərən düşdü, dağıldı,
Görəsən necədi oralar indi?
Yer – yudruma itin xılı yığıldı,
Neyləyim, xülüsüm daralar indi.
Hər şey əldən çıxıb, qalıb quru can,
Qəlbdə vətən dərdi, üzdə həyəcan.
Nə vaxt başa çatar görən bu hicran?
Peşımlə dolanır qaralar indi.
Aşıq Heydər, danış, görürsən işi,
Əzəllər sən idin bir adlı kişi.
Hünərdi girləsən qürbətdə başı,
Daha qaysaq tutmaz yaralar indi!
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OXUDUM, ÖYRƏNDİM, HEÇ NƏ BİLMƏDİM
Əzizim, Araz məni,
Öldürdü Araz məni,
Çıxardın qəbirimdən,
Ovudun bir az məni.

Qarış, - qarış el obanı dolandım,
Oxudum, öyrəndim, heç nə bilmədim.
Qərib kimi düşdüm dildən - dillərə,
Gədalarda insaf – mürvət görmədim.
Duman - çiskin basıb o Güney dağı,
Qan ağlayır Ağbabanın torpağı.
Daha dalğalanmır Türkün bayrağı,
Tutuldu gözlərim, deyib gülmədim.
Xan yurdunda tülkü - çaqqal ulayır,
Xoruz kürkə yatır, toyuq banlayır.
Mən yazığı gədə - güdə danlayır,
Görən niyə mən irəldən ölmədim?
Gədalar ağa olub çıxdılar taxda,
Ulağın başına saldılar noxta.
Bu dövranda hər şey olsa da saxta,
Dar ayaqda, dediyimdən dönmədim.
Heydər der: ağamdan dağ gücü aldım,
Millətin qəlbində daim ucaldım.
Vədə çatdı, vaxt yetişdi, qocaldim,
Oxudum, öyrəndim, heç nə bilmədim.
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DAĞLARIN
Duman - çiskin basıb, görünməz olub,
Görünmür yaxası, başı dağların.
Mətahdı, qızıldı, gövhərdi, ləldi,
Torpağı, qayası, daşı dağların.
Gözündən tökülür qan ilə yaşı,
Özü də başlayıb dərdlə savaşı.
Yenə yada düşür pendir - lavaşı,
Dadlı çəkməcəsi, aşı dağların.
Nə vaxtdı irağam, sinəm dağlıdı,
Oraya uzanan yollar bağlıdı.
Aşıq Heydər naləlidi - ahlıdı,
Bu il betər gəlib qışı dağların.
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DAĞLARIN
Çəkilmir başından duman - çiskini,
Nə betər dəyişib halı dağların.
Qar gəlib yolları - izləri tutub,
Ağarıb yamacı - yalı dağların.
Sökülüb binəsi, köç edib ellər,
Başlayıb əsməyə boranlar, yellər.
Çağlamır bulaqlar, kükrəmir sellər,
Çəkilib heyvanı, malı dağların.
Heydər qan ağlayır, yurddan gen düşüb,
Qəzanın qədəri - “Xoya” yön düşüb.
Dərdə ac - yalavac, ləlöyün düşüb,
De hanı motalı, balı dağların!?
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ONDA DEDİM: LA İLAHƏ İLLƏLLAH
O dünyada stirükafir əkildi,
Misqal- misqal badyalara töküldü,
Qoxusundan suvalçılar çəkildi,
Onda dedim: La İlahə İlləllah!
Yeridim yetişdim bir güllü bağa,
Gülün dərdim, düşdüm bir ağ otağa,
Ənkir- Münkür dayanmışdı çomağa,
Onda dedim: La İlahə İlləllah!
Oxudum, öyrəndim, heç nə bilmədim,
Ağladım, sıtqadım, gah da inlədim,
Könlümün səsini özüm dinlədim,
Onda dedim: La İlahə İlləllah!
Biçarə Heydərin qalmadı tabı,
Bir suala verdim min bir cavabı,
Həkk oldu sinəmdə eşqin kitabı,
Onda dedim: La İlahə İlləllah!
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EYLƏR
Düşmüşük yollara, qismət Allahdan,
Bəxtimizi qara, ya da ağ eylər.
Məsləhət onundu, biz nə çarəyik,
Dərdi sinəmizdə min bir dağ eylər.
Yurtdan ayrı düşmək borandı, qardı,
Zülümdü, bəladı, çətindi, dardı.
Didərgin ha desin mənim də vardı,
Yad gülər, söylənər, ya da lağ eylər.
Əlbət bol olacaq qəmi yurdsuzun,
Bulunmaz sevinci, dəmi yurdsuzun.
Aşıq Heydər kimi cəmi yurdsuzun,
Tanrı üstündədi, canın sağ eylər!
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AY HAYIF, HAYIF
Mehrü məhəbbətin oduna yandım,
Yar məni unutdu, ay hayıf, hayıf!
Məcnun olub səhraları dolandım,
Qara baxtım yatdı, ay hayıf, hayıf!
Ay ellər, Kərəmdən mən betər oldum,
Bu fani dünyada dərbədər oldum.
Qınımda saraldım, gül təki soldum,
Arzularım batdı, ay hayıf, hayıf!
Uşaqkən basdılar əlim “Qurana”,
Bircə ümid qaldı göydə durana.
Düşdüm dost yolunda qara - borana,
Dost da məni atdı, ay hayıf, hayıf!
Qaxtağanlar tapdı fası, firəngi,
Namərdlər verdilər əlinə tüfəngi.
Torpaq qana batdı, dəyişdi rəngi,
Gör məni kim satdı, ay hayıf, hayıf!
Heydər yana - yana köçür dünyadan,
Ağlama, sözümü çıxarma yaddan.
Unutma düşməndir qaxtağan nadan,
Ömrüm başa çatdı, ay hayıf, hayıf!
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AĞLAYIR
Dağıldı ellərim, qaldım səhrada,
Bir kimsənəm yoxdu, anam ağlayır.
Titrəyir əllərim, görmür gözlərim,
Dəyişir döranım, zaman ağlayır.
Ayrı düşdüm öz yurdumnan, elimnən,
Qəm şələsi əl çəkməyir belimnən,
Danışanda nalə qopur dilimnən,
Könlümün səsinə kaman ağlayır.
Hələ qurumayıb gözümün yaşı,
Tutur tənələrə hər yetən naşı,
Ələnir üstümə dünyanın daşı,
Dağların başında duman ağlayır.
Heydər, bu yerlərdə yerin bilindi,
Mərənd qucaq açdı, qəlbin isindi.
Fələyin cəbrinə dayan, döz indi!
İndi biz yox, bütün cahan ağlayır!
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Ustadın 21 yaşlı baçısı Gülsənəmin faciəli
ölmünə həsr etdiyi şeir.

Əzizinəm yaş gələr,
Yaş üstünə yaş gələr.
Aşıq Heydər ölüncə,
Didəsindən yaş gələr.

BACIM
Bu zalım dünyada simsar tapmadım,
Hər yerdə dayağım oldun, ay bacım!
Sərkərdən, sərkərdən gəzib dolandım,
Mən dedikcə dərdlərimi say, bacım!
Bir maral baxışlı, bir bal dodaqlım,
Bir büllur buxaqlı, ayna qabaqlım,
Bir piyalə gözlüm, bir zər yanaqlım,
Bu yerdə tapılmaz sənə tay, bacım!
Allahım yaradıb sanki bir mələk,
Yaxamı tanıdı inadkar fələk.
Əl atdı kəməndə göstərdı kələk,
Nakam getdin bu dünyadan vay, bacım!
Zalım fələk aldı bacım Sənəmi,
Pozdu növrağımı, yıxdı binəmi.
Hicran tapdağıyam, açma sinəmi,
Yetişmiş yarama məlhəm yay, bacım!
Hər yerdə qədrimi bılən sən oldun,
Axan göz yaşımı silən sən oldun,
Heydərlə fəxr edıb gülən sən oldun,
Daha qalmayıbdır məndə hay, bacım!
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1944 - cü ilin noyabr ayında Axırkələk, Axısqa və
Əsmincə türklərinin orta Asya və Qazaxıstana
sürgün dövrlərindən bəhs edir.
Yaram azdı,
Kim deyər yaram azdı.
Fələkdən şəfa dilədim,
Qorxudan yaram azdı.

GETDİ ŞAN-ŞÖHRƏTİM, DAHA NƏ DEYİM
Nəyinə güvənim mən bu dünyanın,
Getdi san - söhrətim, daha nə deyim!?
Sındı qol - qanadım, qaldı göz dağım,
Getdi şan şöhrətim, daha nə deyim!?
Şanlı torpaqlardan üzdüm əlimi,
Dərdü - kədər yağır etdi dilimi .
Hicran qəmi viran qoydu könlümü,
Getdi şan - şöhrətim, daha nə deyim!?
Dağıldı Axısqa, yandı Əsmincə,
Kor olaydım bu dövranı görüncə.
Bu müsibət yaddan çıxmaz ölüncə,
Getdi şan - şöhrətim, daha nə deyim!?
De, bu nə fərmandı, bu nə əmirdi,
Ya Rəbbim! canımız daşdı, dəmirdi.
Gəlmələr yurdumu yıxdı, yemirdi,
Getdi şan - şöhrətim, daha nə deyim!?
Tutur tənələrə gədələr məni,
Sibirə sürgünnən hədələr məni,
Nə olsun tanıyır dədələr məni,
Getdi şan - şöhrətim, daha nə deyim!?
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Bu yollar uzanır Qazaxıstana,
Az qalır cismim də od tutub yana.
Xar ol belə dövran, yan ay zamana,
Getdi şan - şöhrətim, daha nə deyim!?
Köç karvanı Ağbabadan yan gedir,
Yaralarım göz- göz olub, qan gedir.
Aşıq Heydər, sənnən şöhrət - şan gedir,
Getdi şan - şöhrətim, daha nə deyim!?
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OLDU
Sevinc dedim, qəm ələndi payıma,
Könül evim alovlandı, kül oldu.
Fələk qəm zəncirin saldı boynuma,
Mənim itirdiyim, ağır el oldu.
Səksən ildə köz közlədim, köz aldım,
Zaman, zaman dərdü - səri tez aldım,
Hər naşıdan tənə, tənə söz aldım,
Tülkü meydan açdı, çaqqal fil oldu.
On beş yaşda baş ağardı, diş düşdü,
Yirmisində gözlərimə yaş düşdü.
Yollarıma dolu yağdı, daş düşdü,
Qarğa bülbül oldu, qanqal gül oldu.
Şura gəldi qıfıl vurdu dilimə,
Zalımın qılıncı dəydi belimə.
Otuzunda qəm iz açdı könlümə,
Dərdü - kədər sinəmdə tel - tel oldu.
Göz önündən o göz dağı getmədi,
Məzarımda dərd göyərdi, bitmədi,
Xəzan oldu, baxçam bara yetmədi,
Axan göz yaşlarım, döndü sel oldu.
Gedən yox, gələn yox, günümüz qara,
Yüz ildi sinəmnən çəkilmir yara.
Ömrü hədər yazdı fələk Heydara,
Getdi şan - şöhrətim, günüm il oldu.
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GÖRƏN BU TUTUŞLA HARA GEDİRİK
Şura gəldi, bəylər çıxdı aradan,
Görən bu tutuşla hara gedirik?
Urus paşa oldu, qaxtağan qazı,
Görən bu tutuşla hara gedirik?
Əsdi yollarıma boranlar, yellər,
Bizə düşmən oldu danışan dillər.
Bizdən nə anlasın gələn nəsillər,
Görən bu tutuşla hara gedirik?
Mən nə deyim, kor taleyə, kor baxta,
Gədalar ağa olub çıxıblar taxta.
Yurtda qan qusuruq biz laxta - laxta,
Görən bu tutuşla hara gedirik?
Yatağımda zarıncıyam, zar mənəm,
Qəfəsdəyəm, el içində ar mənəm.
Ay həzarat, bu dünyada xar mənəm,
Görən bu tutuşla hara gedirik?
Yalan dünya, yalançılar dünyası!
Odlanasan, talançılar dünyası!
Heydər der: gəlib qoçular dünyası,
Görən bu tutuşla hara gedirik?
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MEYDANIMA
Чохдан цряйиндя тутмушдун мяни,
Инди ки эялмишям, чых мейданыма.
Аслансан, пялянэсян, филсян, кяркядан,
Бетяр алов кими ах мейданыма!
Гялбини йандырыр кинин, кцдрятин,
Ъадуда, питикдя чохду гцдрятин,
Сян билян дейилсян гядир-гиймятиn,
Эурла илдырым тяк, чах мейданыма!
Мян Ашыг Щейдярям, сыьыннам щагга,
Шейтансан, олса да башында ъыгга,
Гапына эялмишям, чыхарма щогга,
Йахшы нязяр йетир, бах мейданыма!
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XOFLANMA
Сюзцн зийаны йох, сазыn ондан чох,
Сяняткар эюряндя хофланма бир дя.
Сярраф адамсанса, дцз эюзцмя бах,
Сюзцмдя эювщяр вар, инъи дя, дцрр дя.
Сяняткар сайылмаз йолдан ютян, бил,
Щагга биз дя гулуг, кюляйик, сян бил,
Корсан, йа эюрмцрсян, сил, эюзцнц сил,
Мяни азъа сюйлят, диндир бу йердя.
Сяня гяним олаr щаггын сащиби,
Шейтанлыг пулуйла долдурма ъиби,
Бу Ашыг Щейдярин будур тяляби,
Боз цзцн эюстярмя мярд оьлу мярдя!

90

____________________________ ”AŞIQ HEYDƏR ”_____________________________

YAŞILBAŞ SONALAR GÖLLƏRƏ GƏLİR
Göy buludlar arasından süzülüb,
Qatar - qatar nizamlanıb düzülüb,
Bir cərgəsi qatarından üzülüb,
Yaşılbaş sonalar göllərə gəlir.
Sellər - sular, aşır – daşır, sellənir,
Buz bulaqlar məcrasında göllənir,
Bülbül cıxıb yuvasından dillənir,
Yaşılbaş sonalar göllərə gəlir.
Ildırımlar guruldayıb çaxışır,
Novruz gəlir, küsülülər barışır.
Arpa göldə ördək qaza qarışır,
Yaşılbaş sonalar göllərə gəlir.
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BU GƏLƏN GÖZƏL
Qarsın yaylasında bir pəri gördüm,
Dilli dilavərdi, bu gələn gözəl.
Əhli - dil olmasın əvvəldən bildim,
Ərşdəki qəmərdi, bu gələn gözəl.
Bəşər tarixinə nəzər yetirdim,
Gözəl Züleyxanı dilə gətirdim.
Üz - üzə gələndə özüm itirdim,
Parlayan əsmərdi, bu gələn gözəl.
Şəffafdı mayası, qaynardı təbi,
Bir ay parçasıdı, yanağı - ləbi.
Heydərə can verdi təbibin həbi,
Bir ləlü gövhərdi, bu gələn gözəl.
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QALMADI
Türk deyənin dilçəyini kəsdilər,
Haq deyəni tapdalayıb əzdilər,
Millətimi dərd yoluna düzdülər,
Bu ellərin bir büsatı qalmadı.
Bu dünyanın malı başa baladı,
Zalım fələk gözümüzü bağladı.
Qaxtağanlar fil yurdunu taladı,
Xan yurdunun varidatı qalmadı.
Zalım oğlu, meyl etmisən şəraba,
Söyüdlü, Mustuqlu1 qalıb xaraba.
Hanı toy büsatlı o iyirmı oba,
Kitabdan silindi, adı qalmadı.
Vicudü cismimi alıbdi vərəm,
Təpədən dırnağa kədərəm, qəməm.
Öldü qoç Koroğlu,öldü xan Kərəm,
Igidlərin bir qiymatı qalmadı.
Aşıq Heydər lal oldu, üzü gülmədi,
Zər qədrini bizim Şura bilmədi,
Yollar bağlı qaldı, gedən gəlmədi,
Ağbabanın bir baratı qalmadı.

________________
1.Ağbabada kənd adları

93

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

SÖYLƏ HARDASAN
Əcayib sevdaya düşdüm, allahım,
Ölürəm, ilqarım söylə, hardasan?
Bilmirəm dilbərim nədi günahım,
Təbibim, loğmanım, söylə, hardasan?
Bir bağban olmuşam, bağ bar gətirmir,
Əkdiyim gülləri torpaq bitirmir,
Mən çəkən yükü heç fil də götürmür,
Ey nazlı ceyranım söylə, hardasan?
Sevdasız günlərim yadıma düşür,
Cismim də, ruhum da, titrəyir üşür,
Hər dəfə ömrümdən bir yarpaq düşür,
Xınalı maralım, söylə, hardasan?
Axtardım sevdamı günüm il oldu,
Hara qədəm qoydum ora, gül oldu,
Heydər eşq odunda yandı kül oldu,
Mehriban soltanım, söylə, hardasan?
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GƏL EŞİT MƏNİ
Дарыхма, дарылма, дярдя гайым ол.
Ялбят, танры веряр сяня да бир йол.
Уъадан уъады, чох адилди о,
Щяр вахт пянащында сахлайар сяни,
Эял ешит мяни.
Сян ки, сюз дейясян, симсар тапылар,
Ачылар цзцня баьлы гапылар.
Дярддян сыныг кюнлцн сюзля йаpылар,
Говарсан башындан думаны-чяни,
Эял дярддян эени.
Ашыг Щейдяр эюрдц сянин дярдини,
Щялбят булар ел-обанын мярдини.
Гям елямя, мян билирям гядрини.
Эял унут бурaда олуб-кечяни,
Щагга сал йюнц.
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OYNATMASIN
Ярясят эцнцдцр, гоч иэидлярим,
Дцшмянляр ялиндя даш ойнатмасын.
Мярдин габаьына чыхмасын намярд,
Мцхяннят севиниб гаш ойнатмасын.
Гара зурна чалыр дюйцш cянgини,
Иэидляр ойнаyır миллят сянgини,
Язин, иэидлярим, дцшмян янэини,
Баşсыз галан кафир баш ойнатмасын.
Ей Аллащ, сян йетиш мярдин дадына,
Гой хятяр эялмясин Heydər адына.
Онун хатириня, онун адына,
Эялянляр эюзцндя йаш ойнатмасын.
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DOLANIR
Эятирмяз дцнйада кясыбын иши,
Ня олсун щяр йанда узаг доланар.
Гурумаз щяр заман эюзцнцн йашы,
Йедийи гарынла пазах доланар.
Фяляйин гануну йазылыб беля,
Чиркин-пис туш олар тцрфя эюзяля.
Фаьырын кюнлцнц ким алар яля?
Демяк-эцлмяк она йасаг, доланар.
Дцнйа эюрян билир ованды-тярси,
Кянд-кянд долаşмышам Чылдыры-Гарсы.
Пирим пцнщан йердя верибди дярси,
Демя Ашыг Щейдяр гочаг доланар.
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MƏNİM
Ağbaba deməsəm dilim lal olar,
Çıxarmı yadımdan Ağbabam mənım?
Necə ağlamayım, necə yanmayım,
Dağılan, talanan el - obam mənim.
Bir tanrı kiridər mən tək ağları
Nə vaxtdı gözlərim görmür dağları.
Öləni çox oldu, hanı sağları,
Uzaqlarda qalan yurd - yuvam mənim.
Heydər, ələ gəlməz o gedən çağlar,
Qız - gəlin yasdadı, qaralar bağlar.
Göyləri titrədir nalələr - ahlar,
Dərdü qəmim mənin, bədduam mənim.
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OY ODA MƏNİ
Mən qürbətin qucağında yatıram,
Bir kimsənəm yoxdu, oyada məni.
Yavaş – yavaş qəm gölündə batıram,
Harda yaxaladı oy, qada məni!?
Tor görür gözlərim, gəzə bilmirəm,
Dərdimi vətənə, yaza bilmirəm,
Arvadın cəbrinə dözə bilmirəm,
Didir, parçalayır, oy, o da məni.
Qul Heydərəm, bir il qürbətdə qalan,
Yurdu talan olan, eli dağılan.
Şamu - səhər bu Mərənddə ağlayan,
Zalım fələk salıb, oy, oda məni.
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YAZDI, YAŞATDI
Bəşər tarixinə yazdı, yaşatdı,
Dünyaya tək gəlib, tək gedənləri.
Hər ocaq yetirib hər ana da doğmaz,
Dünyaya pak gəlib, pak gedənləri.
Mənəm deyənləri fələk haxladı,
Nə dağ silkələndi, nə daş laxladı.
Allah nəzərində əziz saxladı,
O haqqı qəlbinə həkk edənləri.
Heydər der, zəhmətim getmədi bada,
Kimi atlı oldu, kimi piyada.
Ucalan görmədim heç vaxt dünyada,
Haqqın varlığına şəkk edənləri.
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DÜŞDÜ
Qurudu kökümüz, bu Şura gəldi,
Türk - türkdən ayrıldı, yaralı düşdü.
Yenə baş qaldırdı bic, vələdüzna,
Ağbaba Çıldırdan aralı düşdü.
El eldən ayrıldı, könül - könüldən,
Doğmalıq, yaxınlıq tez çıxdı əldən.
Sovet çox sevindi bu bəd əməldən,
Erməni də pullu - paralı düşdü.
Heydər lalmı olsun deməsin düzü?!
Ağlı - huşu kəsir, həm görür gözü.
Kafir erməninin qalmasın izi,
Urusun qanunu - qaralı düşdü.
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GƏL
Yekə - yekə çox danışma, ay gədə,
Götür sazı, gir meydana, cəngə gəl.
Kəl əvəzi səni də, qoşum kotana,
El içində xar eyləyim, təngə gəl.
Söz- söhbətin çatıb bizim qazıya,
Utan barı, bax yazdığın yazıya.
Səni gördüm əhsən dedim tazıya,
Buynuzunu sürtmə kələ, cöngə, gəl.
Qodom oğlu, çox bilirsən, az danış,
Danışanda səndən qaçır dost- tanış.
Bu millətə nəsib olub aldanış,
Yürü, bala, asta yeri, küncə gəl.
Aşıq Heydər deyər sözün bu başdan,
Döşə tər kababdan, təzə lavaşdan.
Canını almamış, sürüş yavaşdan,
Geyin, keçin başında bir dingə gəl.
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GÖSTƏRİM
Ay aşıq, cənbərək meydanına gəl,
Mərifət elmində sirri göstərim.
Noxtalıyım, palan salım belinə,
Sənə bəyəndiyin yeri göstərim.
Saqqalın bulaşıb quymağa - yağa,
Xub yaraşır sənin kimi ulağa.
Əgər yolun düşsə Güllübulağa,
Maral yatağında nəri göstərim.
Tapdadın arada olan hörməti,
Aşiq Heydər verdi sənə qiyməti.
Bağlayım başına güllü heyratı,
Öksüzü gəzdirim, piri göstərim.
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A MOLLA
Ня вардан горхум йох, ня дя ки, пулдан,
Мярдлик адятимди, билнян, а молла.
Хейир ишдян ютрц тюкмя гаш-габаг,
Бизимля бир йола эялнян, а молла!
Няйи бяйянмирсян, ачыг сюйля эял?
Бу, Аллащ ишидир, йохду бир янэял,
Кишисян, киши ол, мяня гурма тял,
Бир додаьын гачсын, эцлнян, а молла!
Нийя гарадасан, язизин юлцб?
Сянин гаш-габаьын бизями галыб?
Ашыг Щейдяр сянин мятлябин билиб,
Йа гызы вер, йа да юлнян, а молла!
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NƏDİ
Бой-бухун, сир-сифят, ъаванлыг сяндя,
Булуд тяк тутулуб долмаьын няди?
Дярд-сярини сюйля, бир биз дя биляк,
Щейва тяк саралыб солмаьын няди?
Гарадан гарады о бахт дедийин,
Ялбят ки, варлыды хошбяхт дедийин.
Йерини алармы щяр вахт дедийин,
Дярди синян цстя алмаьын няди?
Ашыг Щейдяр дейяр, бир аз таб еля,
Ач синядяфтярин, бир китаб еля.
Сяхалы бяйляря бир хитаб еля,
Бахтын гарасында олмаьын няди?
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KƏSDİ
Uzaq vilayətə qonaq gedirdim,
Mehrü məhəbbətim yanımı kəsdi.
Yarı yolda dolu döydü təpəmə,
Payızın yağmuru amanımı kəsdi.
Yeridim, yürüdüm, yıxıldım lilə,
Yırtıldı çarığım, gəlmədi ələ.
Yeddi yerdən başım keçdi çəngələ,
Çayırın cil otu dabanımı kəsdi.
Gördüm şalvarımın cibləri yoxdu,
Dedilər, bu yerdə kəsəyən çoxdu.
Dedim: arvad, axı pullar da yoxdu,
Çüllüt Qasım da gümanımı kəsdi.
Şərab gəldi, süfrələrə düzüldü,
Dörd yanımda qədəhlərə süzüldü.
Bu məclisdə əlim haqdan üzüldü,
Çəlləyin qoxusu imanımı kəsdi.
Sözün yeri gəldi, qoy deyim barı,
Di, öl, Aşıq Heydər, ye zəhrimarı.
Yığışdı sürfəyə mozalan, arı.
Aranın milçəyi amanımı kəsdi.
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ZƏMANƏNİN ƏLƏYİNNƏN ƏLƏNDİM
Zəmanənin ələyinnən ələndim,
Can içində cana gəldim,doğuldum.
Bir pərinin xəlbirinnən keçmədim,
Bəli deyib bəlasına vuruldum.
Ağam gəlib sığal verdi telimə,
Nur dolu badəni verdi əlimə,
Qarəsindən nalə endi dilimə,
Bir kövsər gölündə batıb duruldum.
Aşıq Heydər düşüb yorğan - döşəyə,
Arvad qoymur çıxım evdən, eşiyə.
Qurban olum bunu yazan kişiyə,
Qara baxtım yatdı, özüm yoruldum.
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GÖRƏN HARDA BELƏ GÖZƏL MƏKAN VAR
Ağbaba deyilən qalxıb göylərə,
Görən harda belə gözəl məkan var?
Tanrı naxış çəkib bizim yerlərə,
Görən harda belə gözəl məkan var?
Öksüzdən qalxanda bir qatı duman,
Göllü su əlindən çəkir əl - aman.
Düzkəndin dörd yanı yamyaşıl orman,
Görən harda belə gözəl məkan var?
Muğelli deyilən bir dərə dağdır,
İbişin yediyi sarıca yağdır.
Bu cənnət məkanın dörd yanı bağdır,
Görən harda belə gözəl məkan var?
Bu yan Söyütlüdü, o yan Baxçalı,
Güllərdən seçilmir dağların yalı.
Xəstəyə dərmandı Bozqala balı,
Görən harda belə gözəl məkan var?
Balıqlı xoş nişan, Xənçəlli nizə,
Dağda süsən-sünbül çıxıbdı dızə.
Burda Aşıq Heydər güc verir sözə,
Görən harda belə gözəl məkan var?
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SƏNƏM GƏL
Ey nazənin, ərin salam söylədi,
Hayıfsan bisahib qalma, Sənəm, gəl.
Inan sənsən bu ellərin gözəli,
Məcnunu çöllərə salma, Sənəm, gəl.
Bu bir gözəl tərlan kimin yarıdı,
Ağ məmələr Ərzincanın narıdı.
Sinən şəfa verən dağlar qarıdı,
Yazığın canını alma, Sənəm, gəl.
Cimcimədi o Düzkəndin torpağı,
Orda mərəz tapmaz insanın sağı.
Sənəm sənsən qızılgülün yarpağı,
Bulud tək tutulub dolma, Sənəm, gəl.
Getdiyim bu yollar haqqın yoludu,
Bil ki, aşıq Heydər Kəntər quludu.
Görürəm, cavansan canın suludu,
Tağında saralıb solma, Sənəm, gəl.
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BABA, MƏNİ BİR NADANA VERDİLƏR
Atlaz yorğan, atlaz döşək yumuşaq,
Boynuma almışam bir parça uşaq.
Aşıq Heydər, gəl mərdana danışaq,
Baba, məni bir nadana verdilər!
Səhər olar durar gedər quzuya,
Ağ lavaşı doğrar tökər tazıya.
İgid deyil ağ baldırım qavzıya,
Baba, məni bir nadana verdilər!
Qoyun deyil, qoyunlara qatam mən,
Öküz deyil, cələblərə çatam mən,
Igid deyil sarılam mən, yatam mən,
Baba, məni bir nadana verdilər!
Necə baxım, indi bu ev - eşiyə,
Sınıq – salxaq toz basmış boş beşiyə.
Səhər – səhər durub qaçır meşiyə,
Baba, məni bir nadana verdilər!
Kol - kos yığıb yad ocağını yandırır,
Çöldən gəlib, qab - qacağı sındırır.
Nahaq yerə bu Sənəmi yandirir,
Baba, məni bir nadana verdilər!
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MƏN BİLMİRƏM, KİMƏ DEYİM DƏRDİMİ
Mən yazığın qəm doludu sinəsi,
Mən bilmirəm, kimə deyim dərdimi?
Hicran yeksanıyam, qəm tarümarı,
Mən bilmirəm, kimə deyim dərdimi?
Şura gəlib xoş günümüz vay olub ,
Ağlamaqdan göz yaşlarım çay olub,
İlim bir qərinə, günüm ay olub.
Mən bilmirəm, kimə deyim dərdimi?
Fələk daşım atdı çox uzaqlara,
Çıxıb Ağbabadan gör düşdük hara!?
Arif yoxdu, dərdim çəkəm bazara,
Mən bilmirəm, kimə deyim dərdimi?
Danışmağa sözüm qalmıyıb mənim,
Ağlamağa gözüm qalmıyıb mənim ,
Kül olmuşam, közüm qalmayıb mənim,
Mən bilmirəm, kimə deyim dərdimi?
Şan – şan oluf sizlar sinəmdə dağlar,
Nə cərrah sariyar, nə təbib bağlar.
Bu dərdləri yağı görüb qan ağlar!
Mən bilmirəm, kimə deyim dərdimi?
Ələnib saçıma dünyanın qarı,
Qəm üstə köklənib, könlümün tarı.
Tutub tellərimdən qəm cəlladları.
Mən bilmirəm, kimə deyim dərdimi?
Qul Heydərəm, müxənnətə yağıyam,
Hicran şəhərində, ev tustağıyam.
Bu qoca vaxtında qəm tapdağıyam,
Mən bilmirəm, kimə deyim dərdimi?
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USTADNAMƏ
GƏLƏNDƏ
Mərifət gözəldi, anlayib bilsən,
Susarsan əlbət ki, yeri gələndə.
Ağıllı hikmətlə özün qoruyar,
Qəflətən adamın kürü gələndə.
Səbirlə iş görən olmaz peşiman,
Vaxtında dağlardan çəkilər duman.
Müxənnət həmişə olar bədgüman,
Diksinər evinə biri gələndə.
Aşıq Heydər deyər, sən də qan sözü,
O haqqı dananın, kor olar gözü.
Sinənin altına bağlama közü,
Bəxtin qalxıb sənə bəri gələndə.
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TƏCNİS
AY AĞA
Dindirməyin halı müşgül olmuşam,
Fələk məni başdan salıb ayağa.
Sevda sinəm üstə vurub səd yara,
İlim bir qərinə, gün olub ay, ağa.
Hicran dağı çəkib yala hasarı,
Gurum - gurum, yaraları ha sarı.
Görəydim mah camalını ha sarı,
Bircə dəfə üz sürtəydim ayağa.
Xumarlanıb sərxoş baxma bu yana,
Sərkərdən gəzirəm mən yana - yana.
Biçarə Heydəri az danla, yana,
Salma məni nəzərindən, ay ağa!
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DİVANİLƏR
MƏNƏM
Dəymə fələk, dəymə mənə,
Ümmanda qərq olan mənəm.
Hicri-qəmin qucağında
Dəryada qərq olan mənəm.
Düşmüşəm qəm dəryasına,
Dinib - danışa bilmirəm.
Gözlərim baxmır sözümə,
Sellərdə qərq olan mənəm.
Qəm mülkünün paşasıyam,
Virandı könlümün mülkü.
Ax, ay zalım, zalım, zaman,
Yıxmısan binəmi bil ki!
Gəlin görün nə haldayam,
Bəyənmir aslanı tülkü.
Sönüb könlümün günəşi,
Tufanda qərq olan mənəm.
Dindirməyin məni, ellər,
Yaram sağalmaz yaradı.
Danışmağa halım yoxdu,
Hər yerim para - paradı.
Desələr ki, Aşıx Heydər,
Bir topdağıtmaz qaladı.
Qızıldan taxtım olsa da,
Yeksanda qərq olan mənəm.
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Aşıq Heydərin Qagızman səfərindən bir parça

GƏLMİŞƏM
Yahu,Yahu! deyə - deyə,
Bu meydana gəlmişəm.
Agam mənə yol göstərib,
Yol ərkana gəlmişəm.
Qazandıgım el hörməti
Zəhmətimin bəhridir.
İçib eşqin badəsini,
Şirin cana gəlmişəm.
Təriqətdən dərs almışam,
Şəriətdən halıyam.
Adı dil əzbərim, özü təkdi,
Mən mövlamın quluyam.
Şərurdanam, köküm bəlli,
Məqamım var, uluyam.
Qurana baş endirib,
Din - imana gəlmişəm.
Açmışam sinəm, ay bala,
Əyil bax bu güzgüyə.
Aşıx gərək hər məqamda,
Ədəb - ərkan gözdüyə.
Yüz daşına, yüz düşünə,
Mətləbini düz deyə.
Mən ellərə arxalanıb,
Şöhrət – şana gəlmişəm.
Aşıq odur danışanda,
Ağzından nur süzülə.
Sözləri də nizamında,
Muncuq təki düzülə.
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Mərd – mərdana məclis qura,
Pisin canı üzülə.
El içinda gəzə - gəzə,
Ətə - qana gəlmişəm.
İnsan olan, dəli olma,
Yola gəl, haqqı tanı!
Qadir Allah lazım bilib,
Xəlq eləyib insanı.
Alan bir gün alacaqdır,
Verdiyi şirin canı.
Yönüm düşüb dağ – dərəyə,
Biyabana gəlmişəm!
Bu dağların zirvələri,
Buludlara ucalıb.
Aşıq Qurban bu ellərdə,
Yaradandan güc alıb.
Götür qələm, vur kitaba,
Sözləri məndə qalıb.
Köhnə yaram sızıldayır,
Ox - kamana gəlmişəm.
Ümmanlara baş endirmək,
Dəryanın qaydasıdı.
Qəribə paşa demişəm,
Yetimlər atasıdı.
Can istəsən əsirgəməz,
Bu elin qalasıdı.
Həqiqətdən halıyam mən,
Haq divana gəlmişəm.
Bu ellərin çəngavəri,
Mahmud ağa, Mahmud ağa.
Qabağında diz çökübdür,
Yüzlərlə qaxtağan dığa.
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İgidlərə bəli dedim,
Canım ona sadağa.
Dastan deyib ərənlərə
Toy - nişana gəlmişəm.
Aşıq Şenlik adı gələndə,
Məclislərə nur yağır.
Nəsib meydana girəndə,
Çoxları olur fağır.
Bura saqi məclisidir,
Məhəmmədi də çağır.
Matahım həmin matahdı,
Sözlü xana gəlmişəm.
Bu mollaya mən nə deyim,
Sınayır öz baxtını.
Sübh namazı qanad çalıb,
Gözləyir yas vaxtını.
Dirilərdən xərac alıb,
Doldurur daş taxtını.
Bu zalımın zülümündən,
Bezif cana gəlmişəm.
İncitmə Aşıq Heydərı,
Qorx cəhənnəm odunnan.
Molla Dursun, sən şeytansan,
Danışma haq adınnan.
Mən atlıyam, piyadasan,
Çıxmasın bu yadınnan.
Süvar olub səmənd ata,
Qağızmana gəlmişəm.

______________________

Qeyd:- Ustad bu misrada “Aşıq Qurban” deməklə Aşıq Qurbanini
nəzərdə tutmuşdur və məşhur sənətkarın Qars şəhərində yaşamasından
söhbət açmışdır.
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DÜŞMÜŞƏM
Bir qanmazın ucbatından,
Böyük bəlaya düşmüşəm.
Açılıb yerin göbəyi,
Yanar lavaya düşmüşəm.
Müxənnətin yoxdu zatı,
Çürükdü onların qatı,
Məni satıb keçəl Tatı,
Qarsda qalaya düşmüşəm.
Urus gəlir, millət gedir,
Qaradavoy “malçi” deyir.
Çinovniklər at belində,
Körpə uşaqları döyür.
İblisə oxşayan kafir,
Qaxtağan nadanı öyür.
Bura şeytan məclisidi,
Çaşıb aloya düşmüşəm.
Gedəmmədim ziyarətə,
Gözlərim yolda qaldı!
Neçə illik qazancımı,
Urus əlimdən aldı!
Qəsdi məhv etməkdi məni,
Qarsın qalasına saldı!
Namərd yağının cəngində,
Mən ah – vaya düşmüşəm.
Bir göz qırpımında, ellər,
Müqəddəs yolu getdim!
Öpdüm ziyarət daşını,
Mətləbimə mən yetdim!
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Ruhum uçdu Ərəfatdan
Haqq ətəyindən tutdum!
Mövlam yetişdi dadıma,
Ərşü - əlaya düşmüşəm.
Sinəmdə bir tufan qopdu,
Haq nurunda üzürəm!
Bu yollarda, kim deyər ki,
Mən usanıb bezirəm!?
Cənnəti – rizvana girib,
Güllərini üzürəm!
Mən Aşıq Heydər olandan,
Müsəllaya düşmüşəm!
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SƏN
Эюзцн гызыб, аьлын итиб,
Эялибсян мейдана сян,
Дайанaмазсан, а бала,
Bурада мярдана сян;
Гол гырылар, янэ язиляр,
Сонра пешиман оларсан,
Аташы саларсан бетяр,
Яйилян эярдəнə сян.
Дана кими буйнуз атыб,
Кяля сцртцнмя беля.
Эцлцнъ олуб ел ичиндя,
Дцшярсян дилдян-диля,
Кюмяйиня чатан олмаз,
Истяр йцз аьыз мяля.
Тай оларсан эядяляря,
Охшарсан хортдана сян.
Ашыг Щейдяр щаггы юйяр,
Юйцдцнц ешит эял.
Колу-косу тез апарар,
Гопса яэяр гяфил сел.
Кор дейилсян сян, ай эядя,
Эюзлярини йахшы сил;
Доьру сюз де, дцшцн даныш,
Уймайнан шейтана сян.
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VAR
Дедийини йахшы гандым,
Щяр йерин пялянэи вар,
Киминин йахшы сifəti,
Киминин бяд рянэи вар;
Йахшы-писlə qоша эедяр,
Бу дцнйада йан-йана
Тула айры, кюпяк айры,
Бир дя машгы, шянэи вар.
Мярдя танры щяр шей вериб,
Билирсян буну сян дя,
Сюзляримя сян бахырсан,
Батыб ноьула, гяндя;
Мян дя сюзцн ашигийям
Нийя дурум ки, эендя
Эцляшмирям, дейиширям
Сюзцн дя бир сянэи вар.
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Aşıq Heydərin Axırkələk səfərindən

MOLLA QARA
Dillərə salaram səni,
Od tutarsan, molla Qara.
Хястя олуб сцрцнярсян,
Чох йатарсан, Молла Гара.
Башын дяйяр нечя даша,
Щушун итяр, аьлын олмаз,
Дцшярсян тозлу йоллара,
Дярд сатарсан, Молла Гара.
Моллалардан хейир эялмяз,
Нечя-нечя эюрмцшям мян,
Цз-цзя эялмишям, нейним,
Пайларыны вермишям мян.
Ел ичиндя ад-саным вар,
Мяълисими гурмушам мян.
Мян атлыйам, пийадаsан,
Сян чатарсан, Молла Гара.
Ъыlдыр, Аьбаба, Гаьызман,
Гарсдан беля эязян мяням.
Ширин-ширин сющбятляри,
Низамлайыб дцзян мяням.
Дярин-дярин дярйаларда,
Гяввас кими цзян мяням.
Цзмя шярин цмманында,
Тез батарсан, Молла Гара.
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OLUBDU
Baxın, Məhəmmədin işinə,
El içində xar olubdu.
Uyubdu şeytan felinə,
O xənnasa yar olubdu.
El eşidib, özü də bilir,
Sanasan ki, kar olubdu.
Bəyənmir dostu- tanışı,
Bu qurumsaq kor olubdu.
Məşədi iki qoyun verib,
Bu gəda quzuya dönüb.
Saqqalı bulaşıb yala,
Nazilib tazıya dönüb.
Öksüzdə meydan açıbdı,
Deyirlər qazıya dönüb,
Vurulub dünya malına,
İşi tam ah - zar olubdu.
Doğru söz de, düşün danış,
Hədyan demə qul Heydara.
Ağlın qaçıb, huşun itib,
Başın götür vur divara.
Yahu, yahu deyə - deyə,
Əl atmışam Zülfüqara.
Adına dastan demişəm,
Mahallarda car olubdu.
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QIFILBƏND
KİMDƏDİ
Ня уъады, ня алчагды,
Бу мягамлар кимдяди?
Эюзял ишляр, эюзял пешя,
Бюйцк намлар кимдяди?
Пул одуна юмцр верян
Ня газанар дцнйада?
Щагг аташы, цзцн нуру,
Долу ъамлар кимдяди?
Варü-дювлят, гызыл-эцмцш,
Ляли-эющщяр ня шейди!
Няди сюйля киши иши
Бу дцнйада ня йейди?
Гара сачы ня аьартды?
Ялиф гядди ня яйди?
Аьыр мяълис, ширин сюhбят,
Гара дамлар кимдяди?
Мярд дедийин неъя кясди,
Иши-эцъц йохдуму?
Ел ичиндя йери-йурду,
Вары-йоху чохдуму?
Мала-пула мейл елямир,
Щарда гуруб тахтыны?
Ашыг Щейдяр суал ейляр,
Ширин дямляр кимдяди?
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BƏNZƏTMƏ

(Aşıq Qurbaniyə bənzətmə)

GƏRƏK
Ey fələk sənlə əlləşməyə,
Bir böyük meydan gərək.
Bir sən olasan, biri mən,
Bir adil divan gərək.
Yetmiş idim mürşüdümə,
Dərdimə dəva qılam.
Mən nə bilim mən gəlincə,
Xakinan yeksan gərək.
Muyi zifin kölgəsində,
Bir zaman yatmaq gərək.
Tabutumun sərv ağacı,
Gül kəfən etmək gərək.
Tez yuyun, tez aparın,
Məqama yetmək gərək.
Umaram ki, bər Xudadan,
Cənnəti məkan gərək.
Heydara derlər ki, ey əzizim,
Yar üçün qəm eyləmə.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bunu yazan belə yazıb,
Çoxlara nişan gərək.
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DEYİŞMƏLƏR
AŞIQ NƏSİB İLƏ AŞIQ HEYDƏRİN
DEYİŞMƏSİ
-1-

Ашыг Нясиб:

Пул, вар-дювлят олан касыба эялмяз,
Ялигабарлыдан узаг доланар.
Бяхт тапар ахмаьы, йа да сарсаьы,
Мярдин дя башына сазаг доланар.

Ашыг Щейдяр:
Эятирмяз дцнйада кясыбын иши,
Ня олсун щяр йанда узаг доланар.
Гурумаз щяр заман эюзцнцн йашы,
Йедийи гарынла пазах, доланар.

Ашыг Нясиб:
Эюйчяк эяряк веря писля баш-баша
Йаныб тюкцлянляр едя тамаша.
Кишинин щяр иши илишир даша,
Хош эцн она олар йасаг, доланар!

Ашыг Щейдяр:
Фяляйин гануну йазылыб беля,
Чиркин-пис туш олар тцрфя эюзяля.
Фаьырын кюнлцнц ким алар яля,
Демяк-эцлмяк она йасаг, доланар.

Ашыг Нясиб:

Гярибя ишляри чох эюрдцм Нясиб,
Фяляк чохларынын няфясин кясиб.
Вахт вар боран олуб, бетяр бад ясиб,
Кими дярд ичиндя нaчаq доланар.
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Ашыг Щейдяр:
Дцнйа эюрян билир aванды-тярsi
Кянд-кянд доланмышам Чылдыры-Гарсы.
Пирим пцнщан йердя верибди дярси,
Демя Ашыг Щейдяр гочаг доланар.

-2Ашыг Щейдяр:
Йащу-йащu дейян кясляр уъадады, ай Нясиб,
Оьру олан, чуьул олан баъадады, ай Нясиб.
Яйри йоллар бизя олмаз, уьрашырыг щагла биз,
Йахшы мятляб, дцрлц сюзляр гоъадады, ай Нясиб.

Ашыг Нясиб:
Мярд оланлар уъа тутар тямиз ады, ай Щейдяр,
Кюкц бялли, дцз ямялли ясли-заты, ай Щейдяр.
Оьру, чуьул ня карядир, салма сюзц беля сян,
Эял бу йердя йаддан чыхарт мазарраты, ай Heydər.

Ашыг Щейдяр:
Йахшы ишдян, хош ниййятдян сюзцнц тут, сюз danış
Йа алыш йан, гийбят еля, бу фялякдан йцз даныш.
Дцз адамсан йолун бирди щягигяти дцз даныш,
Сян сечянсян доьру-дуруст dostu – йады, ай Нясиб.

Ашыг Нясиб:
Йахшыйнан пис гоша эедир, арамыза ъцт чыхыр,
Вахт олур ки, эцзраныма салахана ит чыхыр.
Адам вар ки, вар-йох эедир, ел ичиня лцт чыхыр,
Йери-йурду виран олуб, çаlадады, ай Щейдяр.

Ашыг Щейдяр:
Танры верян пайа шцкцр, азы-чоху дейяммям,
Инсанларын эюзц аъды, чоху тохду дейяммям.
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Гисмят верян юзц билир щямин вахты дейяммям,
Алан бир эцн алаъагды аманаты, ай Нясиб!

Ашыг Нясиб:
Щагг веряня мян гаилям, сян юзцн дя билирсян,
Щара эетсян пешимлясян, сян дя ора эялирсян.
Телли сазла цряклярдян дярди-гями силирсян,
Мян олмушам сюздян кянар, онун маты, ай Heydər!

-3Ашыг Щейдяр:
Бу дцнйада дярд эюрмцшям,
Аьрыйыб башым мяним.
Одур еля цряйимя,
Ахыб эюз йашым мяним.
Çох эязмишям, доланмышам,
«Щагг» дейя-дейя елдя.
Газандыьым ел щюрмяти,
Дярдди дашбашым мяним.

Ашыг Нясиб:
Сян дя мяним бир тайымсан,
Даьылмаз щушум мяним.
Нейляйим ки, Щейдяр дейир,
Бу кюнцл гушум мяним.
Бизим бу доьма еллярдя,
Йахшыъа эязмяк эяряк.
Мян еллярдян эцъ алмышам,
Бишибди ашым мяним.

Ашыг Щейдяр:
Чох одлара тутушмушам
Щяля дя сюнмцр одум;
Гыпгырмызы гызарыбды
Тяндир тяк кюнцл бадым.
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Гызынанлар щеч аз дейил,
Ичиндя dostум-йадым.
Бяхт дейилян гара эялиб,
Аьырды дашым мяним.

Ашыг Нясиб:
Ей йолуnда эязян ашыг,
Дярдя дцшяр – гайдады.
Бяркя-боша дцшмяк йягин,
Щагг гулуна файдады.
Юмрц кясир – фяляйя бах,
Эюр бир о ня щайдады.
Сян дя чох йахшы билирсян,
А гям йолдашым мяниm!

Ашыг Щейдяр:
Нейлямяли, сюздц эялди,
Биз дя диля эятирдик.
Дярдü-сяри гялбимиздян
Атдыг, яля эятирдик.
Сюз-сющбяти ширин едиб,
Елдян-еля эятирдик.
Щейдяр, амма унутма ки,
Артыbды йашым мяним.

Ашыг Нясиб:
Сюз ки эялди орталыьа,
Кюнлцмцз эцлдц бурда.
Щяр дейилян йени фикир,
Тязя-тяр эцлдц бурда.
Нясиб, гямдян чох данышдыг,
Белини бцкдцк бурда.
Дярд дейилян, бах, азалды,
Бир олду бешим мяним.
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COBAN ƏLİ İLƏ AŞIQ HEYDƏRİN
DEYİŞMƏSİ
COBAN ƏLİ:
Bir sarı köynəyin yandın oduna,
Düşdün çöldən-çölə divanə kimi.
Одуна бир кимся су да сяпмяди,
Гялбин йаныб олду вираня кими.

AŞIQ HEYDƏR:

Haqqı dana bilməm, önündə qulam,
Tez-tez incitsə də dərdü- sər məni.
Çöllərə düşəndən cavan yaşımdan,
Təbim moc verdikcə tərpədər məni.

ÇOBAN ƏLİ:

Дуруб динъялмядин ешг аташындан,
Бир кюмяк эюрмядин йар-йолдашындан.
Горуна билмядин гямин дашындан
О йыхыг гялбини гурана кими.

AŞIQ HEYDƏR:
Kimi uzaq oldu eşq ataşından,
Coxu məğlub çıxdı dərd savaşından,
Yolumu hey saldım bulaq başından,
Qəm də etdi belə dərbədər məni.

ÇOBAN ƏLİ:

Чобан Яли дейяр, щаггы данма эял,
Мярдин габаьына чыхар йцз янэял.
О гара бахтынан олурсан мятял,
İнди доланырсан пирана кими.

AŞIQ HEYDƏR:
Aşıq Heydər deyər yatdığım yerdə,
Ərərnlər-ərəni üstümdə durdu.
Nur dolu badəni əlimə verdi,
Içdim tutdu odu bir qədər məni.
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AŞIQ HEYDƏR İLƏ AŞIQ QƏNBƏRİN
DEYİŞMƏSİ
Ашыг Гянбяр:
Башым нечя даша дяйиб,
Эцнцм кечиб бу даьларда.
Йаьыш йаьыб, долу дюйцб,
Эцнцм кечиб бу даьларда.

Ашыг Щейдяр:
Баша щярдян даш да дяйир,
Эцн эюрмцшцк бу даьларда.
Фяляк ганан кяси дюйцр,
Эцн эюрмцшцк бу даьларда.

Ашыг Гянбяр:
Йахшы эцнцм чох аз олуб,
Эцманым сюзбят-саз олуб.
Боран ясиб, айаз олуб,
Эцнцм кечиб бу даьларда.

Ашыг Щейдяр:
Йахшы эцнц тапмаг олмаз,
Доьру йолдан сапмаг олмаз.
Саздан-сюздян гопмаг олмаз,
Эцн эюрмцшцк бу даьларда.

Ашыг Гянбяр:

Пис эцнляря дюзя-дюзя,
Эцн эюрцрям тязя-тязя.
Мян гане олмушам аза,
Эцнцм кечиб бу даьларда.

Ашыг Щейдяр:

Пис эцнц мян дя эюрмцшям,
Думан да, чян дя эюрмцшям,
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Дцшяндя бяндя эюрмцшям,
Эцн эюрмцшцк бу даьларда.

Ашыг Гянбяр:
Йетимликдя бюйцмцшям,
Даша дяйиб кюнцл шцшям.
Ганады гырыг бир гушам,
Эцнцм кечиб бу даьлarda

Ашыг Щейдяр:
Мяним дя кюнлцм сыныгды,
Баьрымын башы йаныгды.
Чыраьым йаныр, сюнцкдц?!
Эцн эюрмцшцк бу даьларда

Ашыг Гянбяр:
Адым Гянбяр, юзцм фаьыр,
Дярдим чохду, йцкцм аьыр.
Сян устадсан, бир чал-чаьыр,
«Эцнцм кечиб бу даьларда».

Ашыг Щейдяр:
Кюнлцмц еля вермишям,
Щейдярям, башда дурмушам.
Аьыр мяълисляр гурмушам,
Эцн эюрмцшцк бу даьларда.
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MƏŞƏDİ MUXTAR İLƏ AŞIQ HEYDƏRİN
DEYİŞMƏSİ
Ашыг Щейдяр:
Щаны Аьбабанын уъа даьлары?
Бир башымдан галхан думана бах - бах!
Вятянди киридян мян тяк аьлары,
Сян мяним гялбимдя эцмана бах – бах!

Мяшяди Мухтар:
Бир аз инсаф еля, аьлатдын бизи,
Йеня дярди гойдун камана бах- бах!
Йандырдын сюз иля мярди одлара,
Ащ чякир Мяммядя, Замана бах- бах!

Ашыг Щейдяр:
Вятян щясрятиндян йаныб эцл олдум,
Юзцм юз дярдимя гара гул олдум.
Мярянд гуъаг ачды, буна эцл олдум,
Цряйимдя гопан tufana, бах-бах!

Мяшяди Мухтар:
Ахы сяни севир щяр кяс бу йердя,
Йурду итиряндян дцшмцсян дярдя!
Шцкцр раст олубсан кишийя, мярдя,
Бу эюзял дямляря, щям ана бах-бах!

Ашыг Щейдяр:

Дар эцндя дадыма çatdı йетянляр,
Амма ки, бейнимдян чыхмыр ютянляр.
Юлян юлдц эетди, галды итянляр,
Бизляри йандыран замана бах-бах!
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Мяшяди Мухтар:
Мярянд мярд йурдуду, дарыхыб дурма!
Ай сюз хиридары, гямя баш вурма!
Кюнцл сарайыны ащла учурма,
Эюзцмдян дамъы тяк дамана бах-бах!

Ашыг Щейдяр:
Цряйим йаралы, синямдя од вар,
Йурдун гуъаьында бир айры дад вар.
Илляр айрысыйыг, гощум вар, йад вар,
О гачhагач салан йамана бах- бах!

Мяшяди Мухтар:
Дар эцндя дадыма йетянляр олду,
Мярдин щарайына чатанлар олду!
Юзцнц одлара атанлар олду,
Фикиря, хяйала ъумана бах- бах!

Ашыг Щейдяр:
Аьбаба дейяндя гям эялир эюзя,
Вятян щясрятиндян эялмишям дизя!
Йеня Йетим Щейдяр эцъ верир сюзя,
Бялкя эяля бир аз имана бах - бах!

Мяшяди Мухтар:

Мухтары щяр заман юз йанында эюр,
Дярди эюздян итир, дямя дя йер вер.
Кюнлц сынаг чохду, бизя дайаг дур,
Эятирмя кюнлцмц амана бах-бах!
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AŞIQ HEYDƏR İLƏ ŞİKƏSTƏ PƏRİNİN
DEYİŞMƏSİ
Aşıq Heydər:
Bulaq üstə duran qızlar,
Xəbər verin ellərimnən!
Suzuxmuşam su istərəm,
Tər xınalı əllərinnən.
Şikəstə Pəri:
Bizlər su vermərik yada,
İlqar - iman gedər bada.
Gözəlləri salma oda,
Su iç qalma yolunnan.
Aşıq Heydər:
Əslim Türkdü, mən danmaram,
Canım odlara salmaram.
Belə bulaqdan qalmaram,
Xəbər verin ellərimnən.
Babamın ismi Piridi,
Babam bu yerin nəridi.
Ölməyib hələ diridi,
Su iç qalma yolunnan.

Şikəstə Pəri:

Aşıq Heydər:
Nər oğlu, nərin biriyəm,
Ağ sinən üstə çürüyəm,
Baban ölə mən sürüyəm,
Xəbər verin ellərimnən.
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Şikəstə Pəri:
Eşqin dərindi dəryası,
Pərin ölüb al qisası.
Az danış, zalım balası,
Su iç qalma yolunnan.

Aşıq Heydər:

Tapmışam qəm – kədəri,
Dağılıb könlüm şəhəri,
İncitmə Aşıq Heydəri,
Xəbər verin ellərimnən.
Qızlar bulaq başından gedəndən sonra Aşıq Heydər qəlyanına
siqar doldurub bir-iki qurtum sinəsinə çəkir. Sonra arxası üstə
uzanaıb səmaya baxa - baxa deyir:
Bir bulaq başında maralı gördüm,
Ağlımı başımdan apardı getdi.
Sözləri ox oldu, keçdi sinəmdən,
Könlümü sinəmdən qopardı getdi.
Bir sular sonası çıxdı qarşıma,
Bir nəhəng ildırım çaxdı başıma.
Fələk məni çırpdı əhlət daşına,
Gözlərim qaraldı, o vardı getdi.
Gözəllər gözəli Borçalı qızı,
Qövr edən yarama, gəl basma duzu.
Qaranlıq səmanın Zöhrə ulduzu,
Bütün varlığımı o yardı getdi.
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AŞIQ HEYDƏR İLƏ YETİM LƏVƏNDİN
DEYİŞMƏSİ
Ашыг Щейдяр:
Ня уъады, ня алчагды,
Бу мягамлар кимдядi?
Эюзял ишляр, эюзял пешя,
Бюйцк намлар кимдяди?
Пул одуна юмцр верян
Ня газанар дцнйада?
Щагг аташы, цзцн нуру,
Долу ъамлар кимдяди?

Йетим Лявянд:
Мярд уъады, намярд алчаг,
Уъа мягам мярддяди,
Эюзял ишляр, эюзля пешя,
Бюйцк намлар мярддяди,
Пул одуна йанан кясляр
Фанилийи газанар,
Щагг аташы, цзцн нуру,
Долу ъамлар мярддяди.

Ашыг Щейдяр:
Варü-дювлят, гызыл-эцмцш,
Лялü-эющщяр ня шейди?
Няди сюйля киши иши
Бу дцнйада ня йейди?
Гара сачы ня аьартды,
Ялиф гядди ня яйди?
Аьыр мяълис, ширин сюhбят,
Гара дамлар кимдяди?
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Йетим Лявянд:
Варü-дювлят, гызыл-эцмцш
Агилляря ня шейди,
Киши иши сяхавятди,
Ейлик елямяк йейди,
Гара сачы, ялиф гядди
Гоъа фяляк тез яйди;
Аьыр мяълис, ширин сюшбят,
Гара дамлар мярддяди!

Ашыг Щейдяр:
Мярд дедийин неъя кясди,
Иши-эцъц йохдуму?
Ел ичиндя йери-йурду,
Вары-йоху чохдуму?
Мала-пула мейл елямир
Щарда гуруб тахтыны?
Ашыг Щейдяр суал ейляр
Ширин дямляр кимдяди?

Йетим Лявянд:
Мярд дейилян щагг елчиси,
Йахшы билир ишини!
Язял башдан щеч бурахмыр
Йахшылыьын пешини;
Ел ичиндя мяълис гурар.
Мярдя веряр ашыны;
Йетим Лявянд доьру сюйляр
Ширин дямляр мярддяди!
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GÜMRÜ QIZI DASTANI
Gümrü Qızı dastanı ustadın cavan yaşlarında yaratdığı
açılmamış xəzinələrdən biridir. Deyilənə görə, bu tarixi əsər
təxminən 1895 - 1900 – ci illərdə Gümrü şəhərində, Gümrünün o
vaxtlar tanınmış el ağsaqqalı, hörmət sahibi və şəhərin valisi olan
Məmmədqasım ağanın oğlunun toy məclisində Aşıq Heydər
tərəfindən üç günə danışılmış böyük həcmli bir dastan olmuşdur.
Hətta bu məclisə Gümrü, Qars, Qağızman, Axırkələk, Çıldır,
Ağbaba və Sörəgəldən tanınmış el ağsaqqalları dəvət olunmuşdu.
Çox təssüf edirik ki, bu böyük həcmli dastanın yalnız kiçik bir
hissəsi dövrümüzə qədər gəlib catmışdır.

Gümrü şəhərinin çiçəklənən dövrləri idi. Ədalətli Gümrü sərdarı
ölkədə qayda-qanunu bərpa etmiş və özbaşınalığa son qoyulmuşdu.
Daha yolları kəsib xərac almaq, oğurluq, soyğunçuluq, demək olar
ki, yaddan çıxmışdı.
Sərdarın ölkəsində ədalət hökm sürdüyündən qeyri millətlər də bu
torpaqlara pənah gətirirdi. Burada hamı şən və firavan yaşayıb,
həyatlarını davam etdirirdilər.
Günlərin birində sərdar qəflətən dünyasını dəyişdi. Ölkə hələ
yasdan çıxmamışdı, sərdarlıq məqamına çatmaq üstündə ağalar və
bəylər arasında dava qızışmağa başladı.
Bu vəziyyətdən istifadə edən müxənnət qonşular kəndləri,
mahalları talan edib, viran qoyurdular. Hər yerdə qətllər törədilir,
günahsız adamların qanı axıdılırdı. Bu bəs etməmiş kimi yağı
düşmənlər mahallara öz əskəri ordularını yerləşdirməyə başladılar.
Elə bununla da mahallarda yadellilərə qarşı qiyamlar baş qaldırırdı.
Amma əli yalın camaat yağıların ordularına heç nə edə bilmirdilər.
Bu özbaşınalığa son qoymaq məqsədilə mərd və igid oğullar,
qaçaq dəstələr şəklində dağlara çəkilərək yağılara qan uddurmağa
başladılar. Köməyə Urmiyadan, Xoydan və Təbrizdən də gələnlər
var idi. Təbrizli Yetim Kərim bu dəstələri birləşdirib bir qoşun
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eylədi. Ona kimi onun köməyinə Anadoludan Bəkir paşa gəldi.
Onun alayı da Yetim Kərimin qoşunuynan birləşdi.
Yazın əvvəlindən başlayaraq payızın son ayına kimi birləşmış
türk süvariləri yağıları Ağbaba mahalına qədər qovaraq darmadağın
etdi.
Artıq qış başlamışdı, döyüşlər tam səngimişdi. Qanlı döyüşlərdən çıxan Yetm Kərim Bəkir paşa ilə möhkəm dost oldu.
Qışın oğlan çağıydı, Bəkir paşa yetim Kərimi Qarsa öz evinə
qonaq dəvət edti. Kərim isə on nəfər cəngavərlə birlikdə Bəkir
paşanın qonağı oldu.
Doğurdan da, atalar yaxşı deyib: “Yazıya pozu yoxdu”. Elə həmin
gün Qarsda Mahmud ağa adlı bir tutarlı kişinin oğlunun toyuydu.
Mahmud ağa eşidəndə ki, Bəkir paşanın hörmətli qonaqları gəlb, o
saat Yetim Kərimi toya dəvət etdi. Bəkir paşa və Kərim bu toya
gəldilər.Yetim Kərim toyda su pərisinə oxşayan Zeynəb adlı bir
xanıma vuruludu. Bu işdən xəbər tutan Bəkir paşa çox sevindi.
Kərim bir yetim uşaq olduğundan və kimsəsi olmadığından elçiliyə
Bəkir paşanın özü getdi. Allah sizlərə də toy-düyün qismət eləsin,
hər iki cavan öz səadətinə qovuşdu. Bəkir paşa Kərimə yeddi gün yeddi gecə toy eləydi və düyün hədiyyəsi olaraq yağılardan
təmizlənmiş Ağbaba mahalını Kərimə hədiyyə verdi.
Dağlar və yaylalar məskəni olan Ağbabada yenidən gözəl həyat
başladı. Artıq Ağbabada Kərimin Sərdar adlı bir övladı dünyaya
gəlmişdi.
Aradan heç iki il keçməmiş yağılar yenidən Ağbabaya hücuma
keçdilər. Arpa çayı ətrafı Almərdan düzündə hər iki tərəfdən
qırılanın sayı - hesabı olmadı. Bu döyüşlərdə Yeyim Kərim yaralanaraq dünyasını dəyişdi. Bəkir paşa qırx gün - qırx gecə yas saxladı və
Kərimin yoldaşı Zeynəbi, iki yaşlı oğlu Sərdarı öz himayəsinə
götürdü.
Sən demə, bu tifillərin ağrılı-acılı günləri qabaqda imiş. Artıq qəmkədər Zeynəbin yavaş-yavaş yaxasını tanımağa başladı.
Günlərin birində Zeynəbin dayısı molla Dursun Bəkir paşanın
yanına gəldi və bildirdi ki, dul qadının şəriətlə dul qalması günahdı.
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Kərimin heç kimi olmadığından gərək Zeynəb mənim bacım oğlu
Söyünə ərə getsin, mən bu haqda Söyünlə danışmışam, o bu xeyir
işə razılıq verib.
- Paşam, gəlməyimin məqsədi odur ki, sən də bu işə xeyr-dua
verəsən, onu da yaxşı bilirəm ki, sən Kərimi doğma oğlundan da
çox sevirdin.
Mollanın sözləri sillə kimi Bəkir paşanın üzünə dəydi. Qəhərdən
yaşarmış gözlərini dəsmalnan sildi. Bir təkrar özünü ələ alıb dedi:
- Molla Dursun, deyirsən ki, şəriyət ilə gərək dul qadın ərə getsin,
bəs uşaq?
- Mən bu işə heç nə deyə bilmərəm. Əgər Zeynəbin özünün razılığı
varsa, qoy sən deyən olsun.
Molla Dursun dilləndi:
- Bəkir paşa, sən Söyünü yaxşı tanıyırsan axı, sənin qoç igidlərindən biri deyilmi, kim istəyərdi belə olsun, bu bir Allah işidir, Allah
yağı düşmənlərin evini yıxsın, evimizi yıxdılar.
Bəkir paşa dilləndi:
- Onda mənim sizdən bir təvəqqəm var, qoy Sərdarı mən
böyüdüm. Ürəyi istədiyi vaxt da anasının yanına gedib gələ bilər.
Mənim oğlum Osman Gümrünün yeni seçılmiş sərdarıdı, istəyim
odur ki, Sərdarı oğlum Osmanın yanına göndərəm. Qoy, uşaqlıqdan
dövlət işlərini öyrənsin. Elə ki, boyu çıxdı Gümrü şəhrinin gələcək
paşası Sərdar olmalıdır. Artıq mənim ölümlü günlərim gəlib, bu
vəsiyyətimi oğlum Osmana çatdırmışam.
Bu danışıqlada Zeynəbin taleyi həll olundu. Zeynəb yeni ər evinə,
Sərdar isə Gümrü şəhrinə göndərildi.
Aradan heç on il keçməmişdi ki, Bəkir paşa rəhmətə getdi. Sərdar
isə Gümrüdə Osmanın himayəsi altında böyüməyə başladı.
Doğurdan da, atalar yaxşı deyib:- “Pis günün ömrü az olar” !!!
Hələ uşaq yaşlarından Sərdar Osman paşa ilə birlikdə bir çox
məclislərdə, döyüş meydanlarında olmuş, döyüş fəndlərini tam
mükəmməl öyrənərək böyük, yaraşıqlı, ağıllı, bacarıqlı bir pəhləvana
çevrilmişdi. Elə saz çalırdı ki, heç ustad aşıqlardan geri qalmırdı.
Zili-zil, bəmi-bəm yerində idi.
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Aradan uzun illər keçmişdi. Sərdar Gümrü şəhrinin sərdarı idi,
həm də çox rəhimli bir paşa idi.
Varlı-yoxsul hamı onu sevirdi. Sərdar həmişə mahallara gedib,
camaatın güzəranı ilə tanış olur, yoxsullara, əlsizlərə və yetimlərə
kömək edərdi. Dağlar qoynunda olan Gümrü şəhri yavaş-yavaş
gözəlləşməyə başladı. Müxənnət qonşuların dağıtdıqları binalar
məscidlər və məhəllələr əvvəlki vəziyyətindən də yaxşı olmuşdu.
Artıq Sərdar iyirmi beş yaşını haqlamışdı.
Günlərin birində paşa öz dostları Niftalı ağa və Nağdəli bəylə
ceyran ovuna çıxdılar. Sərdar ilk həmlədə ceyranın başını
bədənindən üzdü və üzünü dostlara tutuaraq dilləndi:
- Dostlar, ovumuz yararlı oldu, gələn il, allah qoysa, yenə bu
yerlərə gəlib ov ovluyacağıq, hərəmiz bir ceyran öldürsək, bu
allahın heyvanının kökü kəsilər axı!
Bu sözləri eşidən dostlar gülüşdülər. Nağdəli bəy üzünü Sərdara
tutaraq dilləndi:
- Paşam, bəlkə mənim qonağım olasınız. Bu gün evimdə xeyir iş
var, oğlum müsəlman olacaq. Gümrünün adlı- sanlı aşıqlarını da
dəvət etmişəm.
Sərdar dilləndi:
- Əzizim, mən məmuniyyətlə o məclisdə iştirak etməyə hazıram,
çünki harada aşıq məclisi varsa, gərək ora bir baş çəkəm, neçə ildi
başım şəhərin işlərinə elə qarışıb ki, ozan məclisləri də az qala
yadımdan çıxıb. Ancaq Nağdəli bəy, səndən bir ricam var. Bir fayton
göndər, gedib Qarsdan anam Zeynəbi də gətirsin. Onun üçün də
çox darıxmışam.
Paşanın bir sözü iki ola bilməzdi. Elə belə də oldu.
Məclis qara zurnada, cəngi havası ilə başlandı. Meydandan
pəhləvanlar çıxmaq bilmirdi. Sonra məclis saza və sözə verildi.
Zeynəb Söyün ağadan olan yeganə doğma qızı Fatma xanımla
hərəsi Sərdar paşanın bir tərəfində əyləşdilər. Buralarda belə bir
adət variydı ki, kişilər məclisinə qadınlar gəlmirdi. Ancaq Zeynəb
xanımın təkidi ilə nişanlı qiz- gəlinlər məclisə daxil oldular. Sünnət
mərasimi başlandı. Dəllək Qəfər müqəddəs “Qurani Kitabı” oxuyub
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qurtardıqdan sonra öz işini başa çatdırdı. Sərdar paşa yerindən
durub dəllək Qəfərə xələt verdi və beləliklə də məclis qızışmağa
başladı. Meydan artıq cavanların idi. Paşa dərin xəyallara qərq
olmuşdu, elə bil, şirin yuxu görürdü. Birdən qarşısında dayanan
gənc bir qızın səsinə diksindi. Qız utana-utana dilləndi:
- Paşam, görürəm yuxulayırsınız, bir fincan qəhfə için, yuxunuz
dağılsın. Sərdar başını qaldırıb qıza baxanda, elə bil Sərdarın başına
göydən ildırım çaxdı. Sərdar iyirmi yaşında olanda bu qızı ilk dəfə
yuxuda ona Xızır Peyğınbər göstərmişdi.
Qız o qədər gözəl idi ki, yemə- içmə, dur bu qıza tamaşa eylə.
Sərdar bir könüldən min könülə qıza aşiq oldu. Həmişə məclislərdən
tez durub gedən paşa yerinə mıxlanmışdı. Gözünü də qızdan
çəkmək bilmirdi ki, bilmirdi. İşi belə görən Zeynəb xanım dilləndi:
- Bala, hamının gözü səndədi. Sən kimə baxırsan? Olmuya bu qıza
aşiq olmusan? Bu qız, sənin dostun Nağdəli bəyin bacısı, Sona
xanımdi.
Sərdar paşa dedi:
- Ana, doğrudan da, bu qız elə bil bir su sonadı.
Bu zaman məclisi idarə edən Yetim Tapdıq sazı sinəsinə basıb,
aldı ustadlardan görək nə dedi:
Necə söz deyəsən qəm ərbabına,
O da sənin kimi zəri görüfdü.
Dindirəndə haldan olar xəbərdar,
Cəbrə düşüb hər əfkarı görübdü.
Dost dostuna etsə iqrar imanı,
Qiyamətə gedər müddət zamanı.
Könül uman yerdən kəsməz gümanı,
Çün əzəldən etibarı görübdü.
Şenliyin zehnini verməyin zaya,
And verirəm, o yaradan Xudaya.
Bel bağlama dövrü keçən gədaya,
Neçə əyyam ruzigarı görübdü.
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Ustadlar ustadnaməni bir deməyib, iki deyib, biz də deyək iki
olsun, düşmən qabıq qoysun, soyulsun.
Bivafənin, müxənnəsin, nakəsin
Doğru sözün, düz ilqarın görmədim.
Namərdin dünyada cox çəkdim bəhsin,
Namusun, qeyrətin, arın görmədim.
Yetəni özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma cox qəst eylədim.
Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim,
Almasın, heyvasın, narın görmədim.
Nəfs aldatdı, hər yetənə xan dedim,
Bihudə kollara gülüstan dedim.
Əbəs yerə bivəfaya can dedim,
Zəhmətin cox çəkdim, karın görmədim.
Huşum çaşdı, düşdüm olmaz oyuna,
Yetmədim gözəlin əsli-soyuna,
Aşıq oldum simasına, boyuna,
Hayıf kı, kamalda dərin görmədim.
Ələsgər, elmində olma nabələnd,
Doğru söylə, sözün çıxmasın qələt.
Şahiddə iman yox, bəydə ədalət,
Qazıların düz bazarın görmədim.
Ustadlar ustadnaməni iki yox, üç deyər, biz də deyək üç olsun,
düşmən ömrü puç olsun.
Pələng qocalanda, nər büdrəyəndə
Kəhər at yollarda öləndə, hayıf.
Bir mərdin qılıncı düşəndə əldən,
Namərd gendən baxıb, güləndə hayıf.
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Heç kəs ayrılmasın öz balasından,
Didərgin düşməsin yurd-yuvasından.
Maralı hürküdüb öz talasından,
Buraya çaqqallar gələndə hayıf.
Birsi yarayar elin işinə,
Dözər zamanənin hər gərdişinə.
Birisi tikəni çəkər dişinə,
Zəhmətsiz yarıya böləndə hayıf.
Biri toya gedər, sevinib gülməz,
Birsi vaylarda ağlaya bilməz.
Namərd öz qəlbindən heç kini silinməz!
Özünü dost kimi biləndə hayıf.
Birsi yalanı deyər ucadan,
Çəkinməz heç zaman cavan-qocadan.
Birisi dost evinə baxar bacadan,
Açıb bu qapını girəndə hayıf.
Atılıb tullanan körpə beçələr,
Vədəsiz banlayar bəzən gecələr.
Çəpərdən-çəpərə qonan sərçələr,
Bülbülü qəfəsdə görəndə hayıf.
Yetim Tapdıq ustadnaməni sona çatdirib, sazı Sərdara uzadaraq
dilləndi:
-Paşam, bəlkə bir-iki kəlmə söz də siz deyəsiniz?
Hə əzizlərim, Sərdar sazı öpüb, döşünə basdı və aldı görək nə
dedi:
Ağlımı apardı bir mələkzadə,
Bülbüləm gülümü tapdım bu gecə!
Məhəbbət nə imiş, sevgi nə imiş,
Qəlbimdə bir ocaq yapdım bu gecə!
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Can alan gözləri od saldı cana,
Həzrəti Yusif tək düşdüm zindana.
Cözəllər gözəli, ay gözəl ana,
Az qala yolumdan sapdım bu gecə!
Sərdaram, paşalıq yadımnan çıxdı,
Göz yaşım selləndi yaxama axdı.
Mehrü - məhəbbətim, baxdı karıxdı,
Xəyal atlarını çapdım bu gecə!
Sərdar sazı öpüb aşıq Vəliyə uzatdı.
- Ustad, ustad məclisində söz demək mənə yaraşmaz, bizim sizə
çox ehtiyacımız var, məclis sizindi.
Artıq gecədən xeyli keçmişdi. Sərdar Nağdəlini yanına çağırtdırıb
dedi:
- Bəy, bu gecə anam, bacım və mən sizin qonaqlarınızıq. Əgər
icazə versən, qoy mənə bir yer hazırlasınlar, möhkəm yorulmuşam,
evə getməyə halım qalmayıb, bir az yatıb dincimi alım.
Nağdəli bəy üzünü doğmalarına tutaraq dilləndi:
- Qızlar, tez paşaya bir yer hazırlayın.
Sərdar asta yerişlərlə xalılar döşənmş böyük bir otağa daxil oldu.
Burada təkrar Sona xanımla qarşılaşdı.
Sona xanım gülə-gülə dilləndi:
- Paşam, sizə xoş gecələr arzulayıram, yuxunuz şirin olsun, deyib,
zalı tərk etdi. Sərdar güclə özünü ələ aldı, bilmədi qıza nə cavab
versin. Sərdar dərhal yerinə uzandı, amma ilan vuran yatdısa,
Sərdar yatmadı. Yerində o tərəf bu tərəfinə dönərək, Sona xanımı
gözlərinin qabağında gətirdi. Baxçada Sona ilə Fatmanin səsini
eşidən Sərdar eyvana çıxdı.
Sona incə bir səslə Fatma xanıma dedi:
-Sənin nə qəşəng, yaraşıqlı və ağıllı qardaşın var? Deyirdilər
inammırdım, həqiqətən də həsəd aparılası cavandı.
Fatma:
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- Ay qız, olmuya qardaşıma vurulmusan? Vallah, toyunuzda o
qədər oynayacam, düz bir həftə gərək yerimdən qalxa bilməyəm.
Sona xanım nə isə demək istəyirdi, birdən onların gözlərinə
eyvandan heyran - heyran baxan Sərdar sataşdı.
Sona xanım üzünü Sərdara tutaraq dilləndi:
- Paşam, mən elə bilirdim ki, siz artıq yatmısınız, olmaya sizi
narahat elədik, siz allah bizi bağışlayın.
Sərdar dinmədi.
Sona xanım üzünü Fatma xanıma tutaraq dilləndi:- Qardaşın bizə
gələnnən dili tutulub.
Sona xanım:
– Ay qız, bəlkə qardaşının dilini açım.
Fatma xanım:
– Pis olmaz.
Bu dəmdə Sona xanım aldı görək nə dedi:
Aşkar deyil, mənim dərdim pünhandı,
Var olsun, yaşasın, eli paşamın.
Görüb gözəlliyi, almır hesaba,
Yaş gedib bükülüb beli paşamın.
Bir tuti dillinin dağıyam, dağı,
Olmazmı mənimlə gəzəsən bağı.
Gedib cavanlığın, qalmayıb çağı.
Görürəm titrəyir, əli paşamın.
Aləm bilir sən Gümrünün gözüsən,
Niyə qoydun sinəm üstə közü sən.
Baxan deyər düz Məcnunun özüsən,
Açılıb çiçəyi - gülü paşamın.
Sona xanım yar yanında sayılsın,
Arif olan bu sevdadan ayılsın.
İxtilat et, şirin cana yayılsın,
Titrəsin ağzında dili paşamın.
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Söz tamama yetdi.
Qızlar baxçadan getmək istəyəndə Sərdar dözə bilməyərək
dilləndi:
- Sona xanım, insaf eylə bir ayaq saxla, gör mən nə deyirəm.
Aldı görək bu dəmdə Sərdar nə dedi:
Küsmə məndən gözəl mələk,
Buyurub allah, seçmişəm.
Ölçüb, biçib sığal çəkib,
Yer üzündə şah seçmişəm.
Gözəlsən, güldən - laladan,
Tanrı saxlasın baladan.
Səni o ərşi - əladan,
Qəlbimə pənah secmişəm.
Sərdarı sən eşit dayan,
Gəl könlümə olnan həyan.
Sınıq qəlbi yardı duyan,
Səni qəlbə mah seçmişəm.
Söz tamama yetən kimi Sona xanım güldü.
-- Elə bu paşam?! Yenə sözün var yoxsa...
Sona belə deyəndə Sərdar bir daha özünü saxlaya bilməyib, aldı
görək nə dedi:
Gözəllər sultanı, mələklər şahı,
Telləri xurmayı, qamət sürahı,
Cəmalın cəzb edir şəms ilə mahı,
On beş günlük aydan gözəlsən, Sona!
Gözlərin dumanlı, bənzər ümmana,
Səni sevən aşiq olub divana,
Yaradan yaradıb salıb cahana,
Sən huri qılmandan gözəlsən, Sona!
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Yaralı könlümə yaraşmaz ziynət,
Sanki bir mələksən ey sərvi – qamət!
Səni sevən aşiq istəməz cənnət,
Cənnəti - Rizvandan gözəlsən, Sona!
Qəm üstə yatmağı etmişəm peşə,
Mövlam nişan verdi, gəldim görüşə.
Pərişan bülbüləm, sən tər bənövşə,
Sərvi - Xuramandan gözəlsən, Sona!
Gül açan çəmənə bənzər üzlərin,
Şahın taxt-tacına dəyər gözlərin.
Sərdara dadlıdır sənin sözlərin,
Yusifi Kənandan gözəlsən, Sona!
Söz tamama yetdi. Fatma gülə-gülə dilləndi:
- Ay qız, mən elə bilirdim sən qardaşıma aşıq olmusan. Səndən
ötəri qardaşım Məcnun olub ki!?
Qızlar gülüşə- gülüşə bağçanı tərk etdilər. Amma Sərdar səhərə
kimi yata bilmədi ki, bilmədi. Eşq ataşı, doğurdan da, onu Məcnun
etmişdi.
- Səhərin ala qaranlıqda baxçaya düşən Sərdar o baş - bu başa
var gəl etməyə başladı. Bu dəmdə Nağdəli bəy gördü ki, Sərdar
baxçada o başa bu başa gedir - gəlir. Bəy sözə başlamadımı.
- Paşam, olmaya ala qaranlıqda durub getmək istəyirsən, yoxsa
yerin narahat oldu?
Sərdar:
- Siz narahat olmayın bəy, bu baxça mənim o qədər xoşuma
gəlib ki, elə bil cənnətə düşmüşəm, heç yerdə belə gözəllik
görməmişəm, olmaya, bəy, sizi narahat elədim, bir fincan da qəhvə
olsa, buradan tərpənən deyiləm.
Nağdəli:
- Bu nə sözdü, paşam, bura sənin öz evindi, necə istətəyirsənsə
elə də olsun, elə bildim getmək fikrindəsən, az qaldim sizdən
inciyəm.
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-Əziz dostum, sən get qonaqlarını rahatla, amma qızlara denən ki,
mənə bir fincan qəhvə gətirsinlər, mən hələ bu gün də sizin
qonağınızam.
Nağdəli:
- Baş üstə, deyib baxçadan aralandı. Amma Nağdəlini fikir
aparmışdı, bu işə sirillah qalmışdı. Öz-özünə deyinə - deyinə
danışırdı, axı Sərdar hara gedirsə-getsin, orada yalnız bir-iki saat
qala bilərdi.
Burada nə isə bir iş var. Əyə bir də nə ola bilər ki, qardaşdan da
irəli dostuq, anası və bacısı da bizdədi, daha bundan yaxşı nə ola
bilər?
Qulluqçular Sərdara səhər yeməyi aparmaq istəyəndə, Sona
xanım dilləndi: - Siz narahat olmayın gedin, məclisi yola verin, mən
öz əllərimlə paşaya qəhvə düzətmişəm, özüm aparacam. Sona
xanım səhər o başdan qəhvə ilə baxçaya daxil oldu. Sərdar
yerindən ildirım kimi duraraq Sona xanıma tərəf gəldi.
Sərdar:
- Mənim üçün çox xoşdur ki, mələklər şahının əli ilə bir fincan
qəhvə içim. Xanim, vaxtınız varsa mənimlə bir fincan qəhvə içsəniz
lap yerinə düşər.
Hər iki aşiq baxçada süsən- sünbüllər içərisində əyləşdilər. Amma
bir - birlərinin üzünə baxa bilmirdilər. Bir xeyli sakitlikdən sonra
Sərdar dilləndi:
-Sona xanım, sizi görəndən sonra bu gecə yuxum ərşə çəkildi,
hey gözlərimi yumdum, sizin surətiniz gözlərimin önündən getmədi.
Mən deyən artıq özümü idarə edə bilmirəm.
Birdən Sərdarın gözləri Sonanin boynundakı altun həmayilə
sataşdı.
Sərdar:
- Bu həmayıl sizi olduğunuzdan da gözəl göstərir.
Sona xanım:
- Bu anamin yadigarıdı, qaşı isə müqəddəs “Qurani – Kərimdən”
düzəldilib.
Sərdar:
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- İcazə versəniz ona yaxşı baxam, bu həmayılı ilk dəfə mənə
yuxuda göstərmişdilər.
Sərdar həmayıldakı müqəddəs “Quranı - Kərimi” üç dəfə öpdü,
istədi ki geri qaytarsın, Sona xanım dilləndi:
- İcazə verin, mənim özüm götürüm, deyib ayaq üstə qalxaraq
şümşəd əlləri ilə həmayili Sərdarın boynuna keçirdi:
- Qoy bu müqəddəs kitab bizə uğurlar gətisin.
Sona xanım:
- Mənim on səkkiz yaşım olanda bir qoca dərviş mənə dedi ki, biz
bir cavan oğlanı səninlə buta eləyirik, sən də bu həmayili o oğlana
verməlisən.
Dərviş bir də mənə dedi ki, siz öz həyatınızı özünüz secməlisiniz.
Çalışın bu seçimdə yanılmayın. Dərviş mənə səni qoca kişi şəklində
göstərdi. Mən isə ağlaya -ağlaya dedim, bəs onun cavanlığı necədi?
Həmin dərviş mənə dedi ki, onun özü səni tapacaq, mən yenə
ona allaha and verdim ki, bəs bizim ilk görüşümüz necə olacaq?
Dərviş mənə dedi ki, sizin bağçada o gəlməmişdən üç gün əvvəl
lalələr çiçəkləyəcək, bu ilk əlamətdi, həmin cavan məclisdə sözünü
sazla deyəcək, səhərə kimi nə sən, nə dəki o yatmayacaqsınız.
Səhər gün çıxmamış siz bağçada görüşəciniz. Ona bir fincan qəhfə
aparmalısan. O isə bağçadakı lalələrdan bir dəstə toplayıb sənin
qollarının arasına qoyacaq. Bu yerdə sən həmayılı həmin gənc
oğlana verməlisən. Əgər dalını bilmək istəsən görəcəksən ki, o
qəhvəni içib qurtaran kimi bağçadakı bütün lalələr sönəcək.
Məni vahimə basmışdı. O yerdə oyandım ki, yanımda anamdan
başqa bir kimsə yoxdu. Anam isə mənə deyidi:
- Ay qızım, iki gündü ki, sən yatırsan, qız uşağı belə tənbəl olmaz
axı!?
Mən bu əhvalatın hamısını anama danışdım. Anam isə Allah bu
işin axırını xeyr eləsin deyib, həmin bu həmayılı mənə verdi. Onda
mənim on səkkiz yaşım ancaq olardı. Sonra isə Sona xanım titrəyətitrəyə bir fincan qəhvəni Sərdara verdi. Sərdar isə bağçadakı
lalələrdən bir dəstə dərib Sona xanımın qolları arasına qoydu.
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Sərdar bir fincan qəhvəni başına çəkən kimi gördü ki, həqiqətən
də bağçadakı al qırmızı lalələrdan əsar- əlamət qalmayıb, hamısı
sönüb. Bunu görən Sərdar və Sona xanım çox bikef oldular.
Bu yerdə Sərdar paşa özünü saxlaya bilməyib aldı görək nə dedi:
Gözəllər məskəni Gümrü şəhrində,
Gözəllər şahına mayıl olmuşam.
O büllur qaməti, o gül camalı,
Aparıb əqlimi sayıl olmuşam.
Ömrün bahar çağı gəldik üz-üzə,
Kimdi bu ceyrani buraxan düzə?
Qaşları kamandı, kirpiklər nizə,
Oxlayıb könlümü, zayıl olmuşam.
Qırxların əlindən badə içmişəm,
Əzəl başdan bir gözəli seçmişəm.
Məqribdən məşriqə bir yol keçmişəm,
Haq verən paylara qayıl olmuşam.
Söz tamama yetdi. Sərdar paşa Sona xanıma dedi:
- Sona xanım, bu işi belə qoymaq olmaz.
Amma ... indi biz ayrılmalıyıq.
Sona xanım ayrılmaq istəməsə də, deyilənə əməl etdi.
Sona xanım bağçadan gedəndən sonra Sərdar orada Nağdəli
bəylə qarşılaşdı.
Nağdəli:
- Ayə qardaş, sənə nə olub, niyə titrəyirsən? Axı mən sənə
dedim, səhərlər Gümrünün havası soyuq olur. Düz iki saatdır ki,
sən burada oturmusan, deyən sənə soyuq dəyib, tir-tir əsirsən.
Sərdar boğula-boğula dilləndi:
- Məni elə soyuq tutub ki, qançıradan da betər olmuşam.
Sonra üzünü Nağdəliyə tutaraq dilləndi:
- Bəy, sözlərimə yaxşı-yaxşı qulaq as, qonaqların gəlibmı?
Nağdəli:
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– Aşıqlar səni gözləyirlər.
Sərdar:
– Onda gedək məclisə baş çəkək. Amma cox otura bilməyəcəm.
Soyuq məni haldan salıb, sonra üz vurmayasan ha. Bir xahişim də
var, məclis qurtaran kimi anamı hökmən göndər gəlsin bizə.
Sərdar paşa və Nağdəli bəy məclisə daxıl oldular. Sərdar keçib
anasının yanında oturdu. Cavan qızlar, gəlinlər meydandan çıxmaq
bilmirdilər.
Sərdar üzünü Yetim Taptığa tutaraq dilləndi:
- Ustad, icazə versəniz, sinəmə bir - iki kəlmə söz gəlib, deyim,
sonra gedəcəm, çünki Qarsdan Osman paşa və istəkli qonaqlar
gəlib, məni gözləyirlər. Tez aşıq Vəli sazı Sərdara uzatdı.
Aldı görək Sərdar bu dəmdə nə dedi:
Bu gün bu məclisə bir can gəlibdi,
Buyursun meydana, nənəm oynasın.
Al yaşıl geyinib çıxsın ortaya,
Gözəllər sultanı anam oynasın.
Başına döndüyüm gül üzlü Pərim,
Əlim qələmimdi, sinəm dəftərim.
Buyursun meydana sərvi sərvərim,
Telləri xurmayi durnam oynasın.
Biçarə Sərdarı salmısan dərdə,
İndi çox gülürsən burdakı mərdə;
Dolaşmaya simlər, vurmaya pərdə,
Adını deyirəm Sonam oynasın.
Xanımlar xanımı Zeynəb xanım ayağa durdu, süzə - süzə öz qızı
Fatmanı və Sona xanımı meydana dəvət etdi. Məclıs qızışdı, nə
qızışdı.
Bu fürsətdən istifadə edən paşa məclisi tərk etdi.
Sərdar paşa necə dedisə, Nağdəli bəy də elə etdi. Artıq gün
batırdı. Nağdəlinin bəzəkli at faytonunda, Zeynəb qızı Fatma
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xanımla bərabər Sərdarın evinə gəldilər. Artıq Osman paşa da
burada idi.
Osman paşada artıq yaş öz işini görmüşdü, güclə ayaq üstə
dururdu. Qulluqcular Osmanın başına fırfıra kimi fırlanırdılar.
Sərdarın rəngi ağappaq idi. O başına gələn bu işləri Osmana və
anasına danışdı.
Sərdar:
- Osman, mənim ata əvəzim, sən də mənim anam, dərdimə bir
çarə qılın.
Osman:
- Ay bala, bizim yeganə carəmiz səni evləndirməkdi, bir də ki beş
- on günlük dünyadı, kim bilir, kiminin axrı necə olacaq? İki dünya
bir olsa da, mən səni evləndirməliyəm. Çünki atam Bəkirin axırıncı
vəsiyyətinin vədəsi gəlib çıxıb. Bundan sonra rahat ölə bilərəm.
Sonra Osman paşa üzünü mehtərlərə tutub möhkəm-möhkəm
qışqırdı:
- Ayə, ay mehtərlər, ayə, ay zalım uşağı, ayə, harada qalmısınız,
ay Boğos, ay Setrək, səhər o başdan atları çölə buraxmayın. O qıllı
Minasa da deyin ki, təcili Qarsa getsin, bütün qohum-əqraba, dosttanış, kimi tapsa, desin ki, təcili Gümrüyə gəlsinlər. Bir-iki günə
kimi Sərdarın toyudur. Osman paşa əlini cibinə saldı. Bir bağlama
pul çıxarıb mehtərlərə verdi, bu da mənim sizlərə toy məqəricim.
Əyə, zalım uşağı, zalım, sizin nə vaxt əyin-başınız düzələcək, gedin
özünüzə pal - paltar alın. Cəld, haydi, gözümə bir də bu qiyafədə
görünməyin. Sonra üzünü Sərdara tutaraq dilləndi:
- Ay bala, axı mən sənə demişdim, bunları buralarda çörək verib
saxlama. Bunlardan adama xeyir gəlməz. İlanın ağına da nəhlət,
qarasın da.
Elə bu dəmdə Zeynəb Osmanın sözünü kəsərək dilləndi!
- Osman qardaş, məni bağışla, sözünü kəsdim, bəlkə uşaqları
çağırtdırmayasan. Bu iş məni heç açmır. Sən yaxşı bilirsən ki,
mənim başıma nələr gəlib. Olmazmı bir az ölçə, biçəsən? Lalələrin
solması məni heç açmır axı!?
Osman sözə başladı:
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- Ay bacı, bu yazıdır, bir sevin.
- And olsun, o Allahın birdi-birliyinə, əgər Sərdarın başından bir
tük əksik olsa, düzü - dünyanı yıxıb dağıdaram. Sərdarın ürəyinin
yumşaqlığından şəhər müxənnətlərlə doludu, hamısı da adamı
arxadan vuranlardı. Eşıdıblər ki, mən gəlmişəm siçan deşiyini satın
alıblar. Ay bala, bir az sərtlik də lazımdır. Yeri gələndə şallaq da işə
düşməlidir.
Daha Zeynəb Osmanın bir sözünü iki eləmədi.
Deməzsənmi, oğlan evində toydu, ancaq qız evinin xəbəri yoxdu.
Səhər Nağdəli bəy öz xanımı Güllüzara dedi:
- Arvad, hazırlaş, gedək Sərdargilə. Zalım oğlu səhərin ala
qaranlığında baxçada oturmuşdu, gördüm ki, tir-tir əsir, möhkəm
soyuq tutub. Gedək bir paşaya baş çəkək. Güllüzar dinmədi:
- Ay arvad, nə olub sənə!
Güllüzar isteza ilə dilləndi:
-Heç, öz bacından xəbərin yoxdu. Təbiblər əldən-dildən düşüblər,
bir bacına baş çəksən! Nağdəli başı alovlu bacısının yanına qalxdı.
Üzünü təbiblərə tutaraq:
-Ayə, bu qıza birdən-birə nə oldu? Qocaman Gümrü təbibi Nuru
yazıq-yazıq dilləndi:
-Bəy, qız çox halsızdır, amma qorxulu bir şeyi yoxdur. Qoyun bir
az dincəlsin.
Nağdəli təbibə pul verib, yola saldı. Sonra üzünü Güllüzara
tutaraq dilləndi:
-Ay arvad, bu nə işdi, başımıza gəldi, yaxınlarımın hamısı yatağa
düşüblər. Birdən Nağdəlinin gözü Sonanın sinəsinə sataşdı.
Həmailin yeri Sonanın sinəsində günəşin işığından iz salmışdı.
Güllüzar yenə istehza ilə dilləndi:
-Nə baxırsan, həmin altun həmayılı dostunun boynunda
görmədinmi? Elə bil Nağdəlinin başına qaynar su tökdülər:
Sözündən belə çıxır ki,... yox – yox, bu ola bilməz, axı onun belə
şeylərə ehtiyacı yoxdu. Güllüzar, sən məni lap dəli eliyəcən, ya da
ki, mən dəli olmuşam. Bu dəmdə Sona gözlərini açıb dilləndi:
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-Qardaş, həmin həmayili mən paşaya səhər o başdan bağçada
vermişəm.
Nağdəli pərt halda dilləndi:
- Ay arvad, indi mən başa düşdüm ki, bunların xəstəliyi nədi?!
Güllüzar:
- Bu hələ harasıdı, bağca lalələrlə doludu, bax bu lalələrdən
başqa baxçadakı lalələrın hamısı sönüb. Nağdəli iki əllə başını tutdu.
- Ay arvad, həqiqətənmi sən məni dəli yerinə qoymusan, lalə
nədi, zad nədi, axı bağçada belə güllərin bitdiyini görməmişəm.
Güllüzar:
- Get, bax. Nağdəli baxçaya düşəndə gördü ki, həqiqətən də hər
şey Güllüzarın dediyi kimidi. Bu dəmdə çöldən at səsləri eşidildi.
Nağdəli çölə çıxdı. Elə bil onun həyətinə böyük bir ordu gəlmişdi.
Həyət baca yaraqlı - yasaqlı əsgərlərlə doluydu.
Bu dəmdə Osman paşa gər səslə dilləndi:
- Ay ev yiyəsi, ay ev yiyəsi, qonaq qəbul etmək istəmirsinizmi?
Nağdəli Osman paşanı yaxşı tanıyırdı, çünki Osman bu böyük
mahalın paşası idi.
Nağdəli sakit tərzdə:
- Babam, xoş gəlmisiniz, gözümüz üstə yeriniz var!
Paşa faytondan düşüb ağır yerişlərlə içəri daxıl oldu:
- Ay oğul, mənim gəlnimi mənə göstərin, ölmədim bu günü də
gördüm, dedi.
Nağdəli:
- Baba, nə gəlin, sən nə danışırsan, allahım, deyən mən dəli
olmuşam. Osman üzünü bu dəfə Güllüzara tutdu:
- Qızım, məni gəlinim Sonanın yanına apar.
Paşanın bir sözü iki ola bilməzdi, kişi həm də sözü təkrar etməyi
xoşlamırdı. Güllüzar sakitcə:
- Gəl, baba, deyib, Sonanın yataq otağına qalxdılar.
Sona həmin Sona deyildi. Osmanı görən kimi kişinin əlindən öpdü.
Osman:
- Ay maşallah, bir su pərisini görürəm, deyib, Sona xanımın
alnından öpdü.
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-Qızım, coxdandı buralarda olmurdum, şəhəri gəzməyə çıxmışdım,
yolüstü dedim, sizə bir baş çəkim. Əlindəki iri bağlamani Sona
xanıma verərək dilləndi:
- Bu da məndən sənə düyün hədiyyəsi.
- İş bununla bitmir ha, Nağdəli bəy, hazırlaş bir- iki günə kimi
sizdə olacağam, nə çətinliyin varca de, çəkinmə, deyib yavaşyavaş həyətə düşməyə başladı.
Nağdəli:
- Baba, niyə belə tez axı?
-Darıxma, oğul, darıxma, o qədər gəlib gedəcəyəm ki, axırda
özünüz əlimdən bezəcəksiniz deyib, Bəkir paşa faytona mindi.
Sona xanım bağlamanı açanda bağlamada bir cüt qızıl bilərzik və
bir ədəd üst hissəsi qızıldan hazırlanmış “Müqəddəs Quranı Kərim”
kitabını gördü.
Kitabın üst hissəsində bu sözlər həkk olunmuşu: “Qiyamətə
qədər qoruyun”.
Bilərziklərin hər birinə isə bu sözlər həkk olunmuşdu: Hamza ,
Hasan.
Artıq Sona xanıma tam məlum oldu ki, bu qoca dərvişin dediyi
hədiyyələrdi. Bilərziklər oğlanlarına, Müqəddəs kitab isə qızına
çatmalıdı.
Ancaq bu sirri Sona xanım heç kimə açmadı.
Hər iki ailədə toya hazırlıq işləri başlandı. Osman paşanın xüsusi
fərmanı ilə Gümrü şəhri başdan - ayağa bayram libasında
bəzədildi. Toy yeddi gün davam etməli idi. Toya kim istəsə gələ
bilərdi. Belə də oldu. Sevgililər bir- birinə qovuşdu.
Hər kəsin evində allah tala belə xeyir- işlər qismət eləsin.
Bir müddətdən sonra Zeynəb xanım, sonra isə Osman paşa
dünyalarını dəyişdilər. Mərd cəsur paşalar- paşası dünyadan köçdü.
Gümrü şəhri qırx gün bu kişinin yasını saxladı.
Bu ağır günlərdə Sərdarın imarəti başdan - ayağa qara
bəzədilmişdi.
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Osmanın ölmü yavaş- yavaş müxənnətlərə ayaq açmağa imkan
verdi. Bir tərəfdən də dağlarda qaçaq dəstələri peyda olmağa
başladı.
Sərdar paşanın əmri ilə bütün qaçaq dəstələri darmadağın edildi.
Bircə “Qanlı Alı” deyilən qaçağı tutmaq mümkün olmadı. Qanlı
Alinını ölü və diri gətirən hər bir şəxsə böyük miqdarda pul vəd
olunurdu.
Amma Qanlı Alı yenə öz işini görürdü. Yolları kəsib tacirləri
talayırdı. Tacırlərin əksəriyyəti Rumlu tacirlər idi.
On il Sərdar paşa ilə Sona xanım xoş, firəvan həyat keçirdilər.
Amma onların uşaqları olmurdu. Sona xanım isə onların iki oğlu
və bir qızının olacağını bu vaxta kimi Sərdara deməmişdi.
Bir gün Sərdar səhər namazıı qılan vaxt Sona xanım gördü ki,
Sərdar namazı qılıb qurtardıqdan sonra allaha yalvarır:
-Allahım, nə günahlarım varsa, məni bağışla, öz dərgahına
günahsız apar, ancaq bu qulunu axirət evinə sonsuz aparma.
Bu vəziyyəti görən Sona xanım boş beşiyin başında ağlayaağlaya aldı gürək nə dedi:
Yatmışdım, yuxumda mən səni gördüm,
Sən bülbülsən, bu da güldü, dedilər.
Gəlmişdi üstümə buta verənlər,
Qızım , bəxtin üzə güldü, dedilər.
Cəfan, əziyyətin çoxdu qabaxda,
Sən yolunnan getnən, demə ya baxta.
Qismət Allahdandı, cörək tabaxda,
Dərdin gözdən axan seldi, dedilər.
Vermə bir kimsəyə, pünhanı, sirri,
Yoxla ziyarəti, yada sal Piri.
Hamzaya, Hasana hazırla yeri,
Sona, sənin vədən gəldi, dedilər.
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Söz tamama yetdi. Sərdar inciməsin deyə, heç hə olmamış kimi
Sona xanım dilləndi:
- Kişi, səbirli ol, verən də o kişidi, alan da o kişidi, əlbət bu
yaxınlarda bizim də qapıda bir toy - bayram olar. Bu sözləri eşidən
Sərdar paşa dərindən bir ah çəkib heç nə demədi.
Sona xanım aldı dübarə görək nə dedi:
Tanrı qismət verib bir az döz, dayan,
Udduğun kədərdi, qəhərdi, Sərdar.
Fikir ver sözünə, ixtilatına,
Hər sözün sədəfdi, gövhərdi, Sərdar.
Atəşin artdıqca, çıxmasın külün,
Inşallah, açılar o qızıl gülün.
Əlbət çarəsi var hər bir müşkülün,
Ağzın acı dadır, zəhərdi, Sərdar.
Əzəldən qoşadır, ağ ilə qara,
Nə olar, Sonanı salma odlara.
Hicran sinən üstə vurmasın yara,
Gecə adlayıbdı, səhərdi Sərdar.
Söz tamama yetən kimi, Sərdar başladı, nə başladı. Nə dedi, nə
söylədi, biz deyək siz qulaq asın:
Mən haqqın quluyam, üstümdə ağam,
Tanrı istəyimi bir gün çin eylər.
Qaranlıq qəlbimdən tamam çəkilər,
Ürək işıq saçar, toy - düyün eylər.
Mən ata olaram, sən də ki, ana,
Can sözü işləyər ilikdən - qana.
Gəl məni incitmə, ay gözəl Sona,
Qara gəlsə silər, mənə gün eylər.
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Sərdarın əlindən yapışan sənsən,
Şirin ixtilatla danışan sənsən.
Mənim dərd - sərimə alışan sənsən,
Tanrı xoş günləri birə min eylər.
Söz tamama yetən kimi Sona xanım yüyürüb ərini bərk - bərk
qucaqladı.
Bu əhvalatdan xeyli sonra Sona xanım hamilə oldu.
Onların iki əkiz oğlan uşağı dünyaya gəldi. Sona xanım
oğlanlarının adını Hamza və Hasan qoydu. Uşaqlar üç yaşına
çatanda Sərdar paşa onları şəriətlə müsəlman elətdirdi.
Amma Gümrünün şən - firavan həyatı yavaş – yavaş acılı
günlərlə əvəz olunmağa başlayırdı.
Bir yandan qanlı Alının qaçaq dəstələri karvan yollarını bağlayıb
tacirləri soyur, bir yandan da yadellilər yavaş – yavaş mahalları
talayıb çapırdılar. Sərdar ağanın elə bil bu mahalları idarə eləmək
taqəti qalmamışdı. Övladlarının dünyaya gəlməsi ilə dövlət işləri ön
plana keçmişdi. Hərdən arvadına deyirdi:
Osmanın oğlu Səlim ağa baş vəzirimdi, hər şeyi ona həvalə
etmək fikrim var. Axı mən bir yetim uşaq olmuşam. Məni bu şad
günə çatdıran Səlimin babası Bəkir paşaya ölüncə borcluyam. Səlim
ağa ilə danışmışam, öz ata yurdum Ağbabada ömrümün qalan
günlərini başa vurmaq istəyirəm, amma buna Səlim ağa qətiyyən
razı deyil.
- Sona xanım, bu fikir mənim başımdan çıxmır ki, çıxmır.
Vəziyyət detdikcə çətinləşirdi.
Günlərin birində gecə yarısı qan - tər içində yuxudan oyanan
Sərdar paşa arvadını yuxudan oyatdı:
- Sona xanım, dur ayağa, mənə bir məsləhət ver. Üç gündü ki,
məni gecələr qoymurlar yatam, dilimi çəkib ağzımdan çıxarırlar.
- A kişi, danış görək nə olub axı?
- Ay arvad, mənə üç gündü yatdığım yerdə deyirlər ki, göydən
sizlər üçün bəla gəlir, ya indi qəbul edin, ya da kı, sonra, mənim
isə dilim - ağzım quruyur, heç nə deyə bilmirəm.
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Sona xanım ağıllı və uzaqgörən bir qadın idi.O,gülə -gülə dilləndi:
- A kişi, bəyəm başa düşmürsən ki, bu bir Allahın işidi, verən də,
alan da onun özüdür. Göydən zəhrimar da gəlsə biz bunu şərbət
bilib qəbul etməliyik. Amma bu bəlanı gərək indi qəbul edək,
qocalsaq qorxuram, dözə bilməyək. Kişi əvvəlimiz yaxşı olunca,
axırımız yaxşı olsun.
Bu sözləri eşidən Sərdar paşa elə bil qəm dəryasına batdı.
- Yaxşı, arvad, qoy sən deyən olsun. Səhər namazını Gümrüdəki
göy məsciddə keçirib, günorta vaxtı şəhəri tərk etməliyik. Həm
Ziyzrət dağındaki Ziyarəti, həm də Ağbabada atamın qəbrini bir
ziyarət etməliyəm, sonrasına baxarıq. Yolumuz Ağbabayadı.
Səhər-səhər Sərdar paşa faytonçu qıllı Minası yanına çağırtdırdı:
- Minas, faytonu hazırla süb namazından sonra biz Ağbabaya yola
düşəcəyik. Bir iki günlük orada işlərim olacaq. Al bu pulları, get iki
gün dincəl. Sənin getməyin vacib deyil.
Günorta Gümrüdən yola çıxan Sərdar ağa Ziyarət dağındakı
ziyarətgahı ziyarət edib, şər qarışan vaxtı Ağbaba tərəfə hərəkət
etməyə başladı.
Bu zaman qarşıdan atışma səsləri eşıdildi. Qabaqlarına bir dəstə
ağlaya - ağlaya arvad- uşaq çıxdı.
Səradar:
- A bala, sizə nə olub, niyə ağlaşırsınız?
Bunların içərisindən bir yaşlı kişi dilləndi:
-Ayə, zalım oğlu, hara gedirsən, görmürsən ki, yağılar bütün
kəndlərə od vurublar. Bizim qaçaqlarla yağılar arasında möhkəm
savaş gedir.
Arvad, uşaq və yaşlılar ağlaşa-ağlaşa gecə qaranlıqda gözdən
itdilər. Sərdar faytondan düşüb dərindən bir ah çəkdi.
Hə, Sona xanım, artıq bəla başımın üstünü aldı,- deyıb, sazı
sinəsinə basdı.
Görək bu yerdə bu mahalın paşası nə dedi:
Könül, by yerlərə düşdü güzarım,
Bəlaya düşmüşəm haraya varım?
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Artıq əldən gedir gözəl diyarım,
Başıma iş gəldi qaçaqaçıynan.
Könül, bu yerlərə həsrətəm necə,
Fəğan eyləyirəm hey gündüz- gecə,
Mahudum bez oldu, məxmərim keçə,
Başıma iş gəldi qaçaqaçıynan.
Könül, bu yerləri arama, bəsdi!
Duz basma, insaf et, yarama, bəsdi!
Yetimsən, səs salıb, zarıma bəsdi!
Başıma iş gəldi qaçaqaçıynan.
Söz tamama yetdi. Atışma səsləri get - gedə yaxınlaşırdı. Birdən
yaraqlı-yasaqlı bir atlı peyda oldu. Atlı ağır yaralanmışdı, qanı su
kimi axırdı. Atlı gülcə danışmağa başladı.
- Paşam, durma buradan uzaqlaş. Yağı yaxınlaşır. Tez ol, vaxt
itirmək olmaz.
- Ay cavan oğlan, sən haradan bilirsən, mən Sərdar paşayam?
- Hə, paşa, on ildi ki, sən məni necə axtarırsansa, mən də səni
elə axtarıram. Mənim adamlarım Gümrüdə sənin faytonçun qıllı
Minası izləyirdilər. Şər qarışanda qıllı Minası Öküz dağında
yaxaladıq.
Artıq gec idi. Ailən ilə birlikdə Ağbabaya gəlməyini qıllı Minas
yağılara ötürmüşdür.
Qıllı Minası cəhənnəmə vasil edib, səni qurtarmağa gəlmişəm,
mənlə səninki qalsın sonraya deyib,- atlı huşsuz vəziyyətdə atdan
yıxıldı. Tez Sona xanım başındakı kəlağayını açıb, kişinin yaralanan
sağ qolunu sarımağa başladı.
Sərdar:
- Ayə, ay bala, üzünü yaxşı görə bilmirəm, de görüm sən kimsən? Atlı güclə ata sökənərək dilləndi:
- Cəld Arpa çayına tərəf gedin, mənim igidlərimin hamısı yanımdaca qanına qəltan olndu, cəmi beş nəfər qalmışıq, artıq səni
qorumağa gücümüz çatmır, yağı bizdən yüz qat coxdu, çəpik olun.
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Sərdar yenə dilləndi:
- Əyə, zalım oğlu, de görüm sən kimsən axı?!
- Paşam, qətlimə fərman verdiyin Qanlı Alı deyilən qaçaq mənəm.
Sərdar paşa cəld Qanlı Alının əlindən silahı aldı.
Sərdar:
- Qanlı Alı, indi artıq hər şey mənə məlumdur. Sən elə düz
buyurdun, mənimki səninlə qalsın sonraya. Sən yaralanmısan, bu
külfəti Arpa çayına kimi sən aparmalısan, mən isə mərd igidlərə
köməyə gedirəm. Ancaq onu da unutma ki, mən öz ailəmi sənə
əmanət verirəm, qiyam - qiyamatda əmanətimi səndən istiyəcəm.
Qanlı Alı coxlu qan itirdiyindən yenidən bihuş vəziyyətidə yerə
yıxıldı.
Sərdar qanlı Alını faytonun içərisinə qoyub üstünü öz qalın kürkü
ilə örtərək dedi:
- Sona xanım, çərik özünüzü Arpa çayına çatdırın.
Sona:
- Ay kişi bu zülmət qaranlıqda bizi hara qoyub gedirsən?
Sərdar:
- Sona, sən görürsən bu mərd oğullar bizdən ötəri qanlarına
qəltan oldular, bəs kişilikdəndimi o oğulları meydanda tək
buraxam. Adamları toparlayıb düşmənlərə qarşı vuruşmalıyam. Bu
mənim borcumdu.
Sərdar:
- Ax yağı düşmən, məni silahsızmı görüb arxadan vurdunuz
deyib, sazı götürüb, aldı görək bu zülmət qaranlıqda nə dedi:
Ağbaba deyəndə dolur gözlərim,
Yenə dilə gəlir qəmli sözlərim,
Yurdu itirirəm tutmur dizlərim,
Tanrı, darda qoyma bu yerdə məni!
Ağbaba deyəndə yada dağ düşür,
Doğma el,doğma yurd,qara-ağ düşür.
Bel dərddən əyilir, saça ağ düşür,
Tanrı, darda qoyma bu yerdə məni!
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Ağbaba deyəndə alışır sinəm,
Gərək ki Qəribi üstündə dinəm?
Mənim bu dağlarda dağılır binəm,
Tanrı, darda qoyma bu yerdə məni!
Artıq namərdlərin səsi aydın eşıdilirdi..
- Sərdarı öldürməyin, o diri vəziyyətdə bizə lazımdı.
Sərdarın ailəsi gecə qaranlığında gözdən itdi. Sərdar isə yağılara
qarşı savaşa girişdi.
Qanli Alının cəmi beş qaçaq igidi qalmışdi. Hər igid bir alaya bəs
edirdi. İrəli gələn yağı süvarilərini igidlər sərrast atəşlə yerə
sərirdilər.
Səhərin açılmağına az qalırdı. Meydanda bir Sərdar və bir nəfər
cavan iğid oğlan qalmışdı. Hər ikisi də döyüşə - döyüşə Ziyarət
dağının ətəyindəki qayalığa pənah gətirdilər.
Qayalıqda cavan oğlan qətlə yetrildi. Düşmənlər Sərdarın hər iki
ayağını yaraladılar.
Sərdar yaralı vəziyyətdə qayalığın arxasına sürünməyə başladı.
Qayalığın arxa tərəfi sərt uçurum idi. Sərdar sərt uçurumdan üzü
aşağı diyirlənməyə başladı. Dərənin dibindəki gicitikan kolluqlarının
arasına düşdü. Namərdlər qayalığı ələk- vələk etdilər, amma
Sərdarı tapa bilməyib geri qayitdılar.
İndi sizə kimdən xəbər verim. Sona xanımdan.
Artıq hava açılmağa başlayırdı. Sona xanım Arpa çayına çatdı.
Cəld faytondan yerə düşdü. Qanlı Alı huşsuz vəziyyətdə faytonda
uzanıqlı qalmışdı.
Yazın əvvəli idi. Çayın həndəvərində və quzeylərdə qar təzə
əriməyə başlayırdı. Sona belə qərara gəldi ki, birinci uşaqları, sonra
isə Qanlı Alını çayın o biri tərəfinə keçırsin. Hamza və Hasanı
arabadan düşürdü, bir uşaqlara, bir də çaya baxdı. Yaz başı
olduğundan Arpa çayı gur axırdı. Odu ki, fikrini dəyişdi və Hasana
dedi:
- Bala, sən çayın qırağında gözlə, qorxub eləmə, mən Hamzanı o
biri tərəfə keçirib sonra gəlib səni aparacəm.
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Sona xanim Hamzanı qucağına alıb özünü çaya vurdu.
Suyun tam ortasında birdən Hamza anasına dedi:
- Ana, hələ bir ora bax. Sona cəld geri döndü, nə görsə yaxşıdı.
İlahi heç düşmənimə də belə bir müsibəti göstərmə.
Sona xanım gördü ki, körpə Hasanı bir yalquzaq qurd ağzında
götürüb qaçır. Bu dəmdə Sonanın qolları boşaldı, Hamza anasının
qucağından suya düşdü. Sel də Hamzanı aparıb gözdən itirdi.
Ağlaya-ağlaya kor - peşman geri qayıdan Sona çayın qırağına
çatdı. Bu müsibətə dözə bilməyib aldı görək nə dedi:
Mən sənə nə deyim, ey böyük Allah,
Bəlanı bəlanın dalınca verdin.
Kasıba - kusuba cında qıymadın,
Namərdə kürk, papaq, qalınça verdin.
Böyüksən, qadirsən, pənahsan bizə,
Bəs niyə mərdləri gətirdin dizə?
Ellərim dağılıb, kim buna dözə,
Niyə boynumuzu qılınca verdin?
Tufağım dağıldı, mən təkcə qaldım,
İndi sail olub betər dərd aldım.
Əvvəl gül kimiydim, soldum, saraldım,
Bu dərdi Sonaya ölüncə verdin.
Söz tamama yetdi. Sona xanım güclə özünü ələ alıb faytona
yaxınlaşdı. Gördü ki lələ köçüb yurdu qalıb. Qanlı Alı da yoxa çıxıb.
Bu dəmdə Sona xanım təkrar aldı görək nə dedi:
Hayana baxıram bir kimsəm yoxdu,
Qaçma mərd qardaşım, ər meydanıdı.
Bizi yaradanın kərəmi çoxdu,
Qaçma mərd qardaşım, ər meydanıdı.
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Aranım ooy, dağım ooy?
Bostanım ooy, bağım ooy?
Yadlara qismət olan,
Daşım ooy, torpağım ooy?
Hamzamı əlimdən bu sellər aldı,
Körpə Hasanımı xırxız qurd çaldı,
Gəlmədi Sərdarım, bəs harda qaldı?
Qaçma mərd qardaşım, ər meydanıdı.
Eşmə çox,
Çay yanında çeşmə çox.
Qəm dağları var məndə,
Təbib, yaram eşmə çox.
Zalım fələk atdı məni zindana,
Könül sarayımı etdi virana.
İndi əlim çatmır, dağa, arana,
Qaçma mərd qardaşım, ər meydanıdı.
Yaram azdı,
Kim deyər yaram azdı.
Fələkdən şəfa dilədim,
Qorxudan yaram azdı.
Sən demə qurd Hasanı aparan zaman Qanlı Alı bu vəziyyəti
görübmüş. Yaraqsız, yasaqsız qalan Qanlı Alı kolluqlar içində
qurdun dalınca çayın qırağına tərəf sürünməyə başladı , artıq iş işdən keçdiyini görüb, Sonanın səsinə tərəf gəlməyə başladı.
Qanlı Alı:
- Ay xanım, ağlama, Allah kərimdi, mən Hasanı qurdun əlindən
ala bilmədim, bəs Hamza hanı, Sərdar gəlib çıxmadımı!
Sona xanım:
- Ay evi yıxılmış, Sərdar gəlmədi, üstəlik də uşağın birini qurd,
birini də sel apardı.
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Sona xanım ah - şüvən eləməyə başladı. Qanlı Alı o qədər qan
itirmişdi ki, rəngi ağappaq olmuşdu.
Qanlı Alı:
- Ağlama ay bacı, Allah kərimdi.
Sona xanım isə dilləndi:
- Artıq mənim bir kimsəm qalmadı. Gedirəm özümü çaya atıb
öldürəm.
Bu sözləri eşidən qanlı Alı Sonanın qollarından bərk-bərk yapışdı.
-Səni heç yerə buraxa bilmərəm. Sən mənim qiyam-qiyamata
kimi əmanətimsən. O vaxt əlimdən çıxa bilərsən ki, mənim ruhum
bədənimdən çıxmış olsun.
Bu zaman Osmanın oğlu Səlim ağa qoç igidlər ilə birlikdə faytonu
dövrəyə aldılar. Ancaq nə faydası. Səlim ağa Sona xanıma bildirdi
ki, biz bu dəqiqə uşaqları da, Sərdarı da tapıb gətirəcəyik, sən geri,
Gümrüyə qayıt.
Səlim ağa:
- Mən gərək yağı düşmənlərə o qədər qılınc çəkəm ki, qan atın
üzəngisinə dəysin. Ancaq Sona bununla razılaşmadı. Mənim
uşaqlarım tapılmayınca bu çayın başından heç yerə gedən deyiləm.
Sonanı birtəhər razı salıb Arpa çayın qırağındaki Qızıl Çaxçax
köyünə gətirdilər.
Həmin gün yağılarla qızğın döyüşlərdə Səlim ağa öldürüldü. Onun
cənazəsini Qarsa apardılar. Qızıl Çaxçax köyündə Sona xanıma
məlum oldu ki, onun Nağdəli bəydən başqa bir kimsəsi qalmayıb.
Deyilənə görə, bu faciəli hadisədən bir həftə keçməmiş Gümrü
şəhrində möhkəm zəlzələ oldu. Gümrü şəhri yerlə yeksan oldu. Bu
azmış kimi, düşmən qoşunları Gümrü şəhrini tapdaq altında
qoydular.
Sonanın aqibəti isə Qızıl Çaxçax kəndində ah-vay ilə keçirdi. Bir
yandan da Gümrünün dağılması demək olar ki, onun tamam qolqanadını sındırmışdı. Bütün dostları, qohumları, tanışlarının hamısı
zəlzələdə ölmüşdü. Gümrü şəhəri yerlə yeksan olmuşdu.
Aradan günlər, aylar keçdi nə Sərdardan, nə də ki, uşaqlardan bir
xəbər çıxmadı.
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İndi görək Sərdar paşanın başına nələr gəldi.
Bu işlərdən xəbərsiz qalan Sərdar qayadan yıxıldıqdan sonra
gicitikan kolluqlarının arasında huşsuz vəziyyətdə qalmışdı. Səlimin
ordusu ilə düşmən qoşunları arasında qanlı döyüşlər olmuşdu. Hər
iki tətəfdən ölən və yaralananların sayı - hesabı yox idi.
Bir həftəyə qədər kolluqda huşsuz vəziyyətində qalan Sərdarı
Canbaz yaylasına gedən çobanlar tapdı, və özləri ilə Sərdarı
Cambaz yaylasına apardılar. Amma cobanlar bu kişinin Gümrünün
paşası olmasını bilmədilər.
Altı aya qədər Sərdarın yarası və sınıxları tam sağaldı.
Canbaz yaylasında Sərdara məlum oldu ki, Gümrü şəhəri zəlzələ
nəticəsində yerlə yeksan olub və bu azmış kimi yağı qoşunları bu
fürsətdən istifadə edib, Gümrü və ətraf mahalları zəbt ediblər.
Gümrünün paşası isə ailəsi ilə birlikdə Ağbaba mahalında yağılar
tərəfindən qətlə yetirilib.
Beləliklə, Sərdar çobanlarla sağollaşıb, düşdü yolların ağına. İndi
nə qədər yol getdi, bunun burasını bir Allah bilir!
Bəli, bu gəlhagəl ilə gəib şıxdı Mosul şəhərinə.
Vaxtı ilə Gümrünün paşası olan, indi isə sail olub səhraları gəzən
Sərdar aldı görək bu yerdə nə dedi:
El içində haqqı zay olan canım,
Fələyin cəbrinə gəl sən döz indi.
Məcnuna, Kərəmə tay olan canım,
Səhralarda məlul - məlul gəz indi.
Bilmirəm mən hara, buralar hara?
Bu fələk zalımdı, mənsə biçara.
Bilirəm, dərdimə bulunmaz çara.
Qan ağlayır dərə, təpə, düz indi.
Anam yoxdu, oğul deyib ağlasın,
Atam yoxdu, yaralarım bağlasın,
Yarım yoxdu, sinə başı dağlasın,
Yetim Sərdar, öz qəbrini qaz indi.
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Bütün camaat Mosulun mərkəzi meydanına yığışmışdı. Üst - başı
pis vəziyyətdə olan Sərdar camaata qarışdı.
Sərdar: - Ay qardaşlar, burada nə baş verib ki, camaat meydana
yığılıb?
Məlum olur ki, bu mahalın sərdarı ölüb, bütün mahal bura sərdar
seçməyə yığılıb.
Bu dəmdə üc ağsaqqal kişi Sərdarın başının üstünü aldı.
Ağsaqqallardan biri dilləndi:
- Bala üç gündü ki, sənin yolunu gözləməkdən gözümüzün kökü
saraldı, bizə ərş - əladan buyruq gəlib ki, bu mahalın sərdarı sən
olmalısan.
Sərdar:
- Siz nə danışırsınız? Mən fəqirin, yoxsulun biriyəm, mən hara,
sərdarlıq hara, siz kimlərnənsə məni səhv salırsınız.
Sərdar belə danışanda ağsaqqallar bir - birinin üzünə baxdılar,
buradan xeyli aralaşıb bir - birinə qaş - göz ilə nə isə qandırdılar.
Amma həmin üç nəfər yenə Sərdara tərəf gəldilər.
Yenə həmin ağsaqqal nurani kişi dilləndi:
- İgid, kasıblıq və fəqirlik insanlar üçün eyib deyil, biz axtardığımız adamın bütün nişanələri sənə uyğun gəlir və həmin adamın
sağ əlinin içində aypara şəkildə xalı var, bir sağ əlini aç bizə göstər.
Sərdar əlini açanda öz ğözlərinə inana bilmədi. O öz əlinin içində
aypara şəkilli xal gördü və qəhərdən udğunmağa başladı. Çünki
əvvəllər Sərdarın əlində belə bir xal olmayıb.
Hər üç nurani ağsaqqal Sərdarın qolundan tutaraq, onu bir
qədər zor – xoşla meydanın ortasına aparıb carçıya car çəkdirdilər.
Ay camaat, bu gündən Mosulun yeni sərdarı seçildi. Yeni sərdar
bu meydanda duran şəxsdir.
Bu sözlər Sərdara yuxu kimi gəldi, amma bu bir həqiqət idi.
Hə, əzizlərim, görək indi Sərdarın övladları, Hamza və Hasanın
aqibəti necə oldu?
Səhər tezdən qurd Hasanı götürüb qaçan zaman arandan dağa
gələn çobanlara rast oldu. Çobanlar uşağı yalquzaq qurdun
ağzından alıb, özləri ilə birlikdə Ota yaylasına apardılar.
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Hamzanı isə Arpa çayı gətirib Şərilə qədər çıxartdı. Taxıl
dəyirmanını işlədən Qasım kişi Hamzanı Arpa çayında bir parça
kötüyün üstündə tapdı. Qasım yaşlı bir sonsuz kişi idi. Ona görə də
Hamzanı Allah göndərib, deyib onu öz oğlu kimi böyütməyə
başladı.
Sona xanımın başına görünməmiş müsibətlər gəldi.
Sən demə Sona xanım Sərdar paşadan hamilə imiş. Sona xanım
Qızıl Çaxçax kəndində bir qız uşağı dünyaya gətirdi və adını Leyla
qoydular.
Artıq bir il tamam oldu, nə uşaqlardan, nə də ki Sərdardan bir
xəbər çıxmadı. Bir yandan da qohum- əqrabası, dostları, tanışları,
onları tanıyanlar və tanımayanlar Gümrü zəlzələsində həyatdan
köçmüşdülər. Gümrü şəhri tamam yerlə yeksan olmuşdu.
Hər yerdən əli üzülən Sona xanım qanlı Alının təhkidi ilə
İstanbulun yaxınlığındakı Dəyirman köyünə gəlib çıxdı.
Əslən Dəyirman köyündən olan qanlı Alı, Sona xanım və onun bir
yaşlı qizi Leylanı öz doğma evinə gətirdi. Özünün və Sona xanımın
başına gələn bütün bu müsibətləri arvadı Nazdı xanıma və
yaxınlarına danışdı..
Beləliklə, Sona xanım bu mahalda namus və qeyrətlə, “balalarım”
deyə - deyə, qəm – kədər içində yaşamağa başladı.
Artiq Mosul şəhərində Sərdar dövlət işlərini mükəmməl bildiyindən
ədalətli qanunlar çıxartdı və kim yanına gəlirdisə, ondan razı
qayıdırdı. Bu münvalnan Sərdar burada ədalətli bir sərdar oldu.
Lakin aradan aylar, illər keçməsinə baxmayaraq Sərdarın üzü
gülmürdü. Beli əyilib, başı dağların qarına dönmüşdü.
Hər yerdə dilinin əzbəri Gümrü şəhəri, Sona xanım və övladları
idi.
Bu işlərin belə davam etdiyini görən baş vəzir Sərdarın hüzüruna
gəldi və ədəb - ərkanla salam verərək Sərdara bildirdi ki, artıq bu
hal belə davam edə bilməz.
Baş vəzir:
170

____________________________ ”AŞIQ HEYDƏR ”_____________________________

- Paşam sağ olsun, siz gündən-günə saralıb solursunuz. Bir qadın
nədir ki, ondan ötəri dəli, divanə olmusunuz! Bizim Müqəddəs
Kitabda yazılıb ki, hər bir müsəlman, istər qadın olsun, istər kişi,
şəriətlə dul qalmamalıdı. Nə coxdu bu mahalda qız, gəlin. Paşam,
gəlin daşı ətəyinizdən tökün, bu işə bir xeyir-dua verin.
Sərdar qəmli - qəmli baş vəzirə baxdı və başını bulayaraq əl atdı
telli saza.
Görək bu yerdə Böyük Mosul mahalının paşası Sərdar baş vəzirə
nə cavab verdi:
İçdim eşqin badəsini,
Eşq məni boyadı qana!
Açdım könül düyməsini,
Eşq məni boyadı qana!
Mən yürüdüm yavaş - yavaş
Eşq mənimlə tutdu savaş.
Dindirməyin məni, qardaş,
Eşq məni boyadı qana!
Şamu – səhər yalan oldu,
Əsam döndü ilan oldu,
Könül evim talan oldu,
Eşq məni boyadı qana!
Sən Çıldırdan səstə məni,
Ağbabadan istə məni,
Bir gözəlin üstə məni,
Eşq məni boyadı qana!
Dil xəstə, könül şikəstə,
Göz yolda,qulağım səstə,
Yarı canda, son nəfəstə,
Eşq məni boyadı qana!
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Yağmur yağır narın - narın,
Mən ağlaram zarın - zarın,
Qalmayıb halı Sərdarın,
Eşq məni boyadı qana!
Söz tamama yetər- yetməz baş vəzir başladı nə başladı:
- Paşam, sağ olsun, mən qoşuna göstəriş vermişəm, qoşun
döyüşə tam hazırdi. Günü səhərdən mənim başçılığım ilə Gümrü
üzərinə hücuma keçirik.
Bu sözləri eşidən Sərdar yerindən qızıl quş təki sıçrayıb üzünü
baş vəzirə tutaraq dilləndi:
- Cox sağ ol, baş vəzir, məni sayıb gəlmisən, gözüm üstə yerin
var. Amma onu unutma ki, mənim bələyim doyüş meydanlarında
qana boyanıb. Mən Mosul xalqı üçün hələ heç nə edə bilməmişəm.
Birləşmiş yağı qoşunları bizdən qatbaqat çoxdu. Biz hələ savaşa
tam hazır deyilik. Mən gənc aslanlarımı, igid ovladlarımı qirğına
verə bilmərəm, hər şeyin vaxtı, vədəsi var, vəzir,tələsmə, Mövlamın
səbri böyükdü, səbirli ol vəzir, Allah kərimdi.
Bu sözləri eşidən baş vəzir Sərdardan üzr istəyib paşanın sarayını
tərk etdi.
Aradan aylar illər keçdi. Nə Sərdardan, nə dəki uşaqlardan bir
xəbər çıxmadı.
Artıq Sona xanımın zərif telləri ağappaq ağarmışdı. Sona xanım
əvvəlki Sona xanım deyildi.
Leyla on altı yaşın içidə idi. Leyla o qədər gözəl idi ki, yeməiçmə, dur bircə bu qıza tamaşa eylə.
Leylanın gözəlliyi bir çox cavan oğlanların ağlını başından almışdı.
Elçilər qanlı Alının qapısından əl çəkmirdilər, ancaq gələnlərin
hamısı əli boş qayıdırdı.
Bu mahalın qoçusu Yahya adlı bir cavan oğlan da Leyla xanıma
aşiq olmuşdu. Ancaq Leyla bu qoçuya da “xeyr” cavabı vermişdi.
Leylanın axrıncı cavabı Yahyaya təsir etdi. Odur ki, qoçu Sona
xanımı hədələr ilə qorxutmağa başladı.
Yahya:
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- Sona, əgər qızı mənə verməsəniz, onu özümlə bərabər dağlara
götürüb qaçacam.
Bu işlərdən xəbər tutan Qanlı Alı dəfələrlə Yahyaya xəbardarlıq
edib bildirmişdi ki, əgər Leylanın başından bir tük əksik olsa,
ozünü ölmüş bil. Ancaq Yahya yenə də Leylandan əl çəkmirdi.
Hətta günlərin birində Yahya qoçunun dəstəsi qanlı Alının
qabağını kəsib onu qorxutmaq üçün üstünə silah çəkdilər. Qanlı Alı
da kı, Qanlı Alıdı. Onun adı gələndə mənəm- mənəm deyən qoçular
sıçan deşiyini satın alırlar. Qanlı Alı məqribdən - məşriqə qədər ad
çıxarmışdı, bu mahalda onu tanimayan yoxuydu.
Dəyirman köyündə qanlı Alı ilə Yahyanın qoçuları arasında
möhkəm dava düşdü. Qanlı Alı silaha əl atan kimi qoçuların
dördünü yerə sərdi. Güllə qoçuların ayağından dəymişdi.
Qanlı Alı silahın lüləsini Yahyanın ağzına soxaraq onu da bu
dəqiqə oldürəcəyini deyib gözləri qızarmış vəziyyətdə qışqırırdı.
Sona xanım güclə qoçu Yahyanı qanlı Alının əlindən aldı. Yahya
ölümdən qurtardı.
Hər yerdən əli boşa çıxan Yahya axırda molla Şabanın yanına
gəldi və ona böyük miqdarda pul verərək dedi;
- Molla Şaban, necə edirsən et, Leylanı yoldan çıxart, qoy mənə
arvad olsun.
Günlərin birində Leyla bulaq başında molla Şaban ilə qarşılaşdı.
Leylanın xəbəri olmadan molla Şaban Leylanın başından bir tük
kəsdi. Bu vəziyyəti görən qanlı Alının qızı Cahan xanım bu hadisəni
qanlı Alıya danışdı. Qanlı Alı qızışaraq sılahını götürüb Molla Şabanı
öldürəcəyini bildirdi.
Sona xanım qanlı Alının qabağını kəsib, ona yalvararaq dedi:
- Alı qardaş, bir də silaha əl atıb qan töksən, mən bu mahaldan
baş götürüb gedəcəm. Səni and verirəm bu əziz “Qurana”, bir daha
əlinə silah alma, mənim özüm molla Şabanın cavabını verəcəm.
Elə həmin gün Sona xanım molla Şabanın evinə gəldi. Sona
xanım molla Şabana bildirdi ki, bu şeytan əməlindən əl çəksin.
Bu sözləri eşıdən molla Şaban əsəbi vəziyyətdə Sona xanıma
dedi:
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- Qarı, necə gəlibsənsə, eləcə də buradan rədd ol, bir də gözüm
səni görməsin.
Bu sözləri eşidən Sona xanım dözə bilməyərək molla Şabana
qarğış eylədi. Əzizlərim bizdən demək, sizdən eşıtmək.
Aldı görək Sona xanım molla Şabana nə dedi:
Şaban sənə qarğayıram,
Dərdin-sərin bəlan olsun.
Xudam səni zəlil etsin,
Can sağlığın yalan olsun.
Sürünəsən, əyiləsən,
Dərd əliylə oyulasan,
Soğan kimi soyulasan,
Haqqdan sənə olan olsun.
Özün iblis, sözün saxta,
Çıxmayasan heç vaxt taxta.
Ibadət eyləsən çox da,
Nəsibin bir palan olsun.
Sona, ümman ləpələnsin,
Kor gözünə kül ələnsin,
Qanın çölə səpələnsin,
Könül evin talan olsun.
Bu sözləri eşidən molla Şaban bütün gecəni yata bilmədi.
Molla Şaban səhər o başdan Qanlı Alının evınə gəldi və tutduğu
əməlinə görə Sona xanımdan üzr istədi.
Beləliklə, Qanlı Alı müqəddəs Qurana əl basıb bir daha əlinə silah
götürmədi.
Hə, əzizlərim beləliklə, Sərdar ağa Mosul mahalında, xanımı
Sona xanım və qızı Leyla İstambulun Dəyirman köyündə, oğlu
Hamza Şərildə, o birisi oğlu Hasan Ota yaylasında ağrılı - acılı
günlərini yaşamağa başladılar.
Gümrü şəhri tamamilə yağıların əlində idi.
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Sərdarın göstərişı ilə hər il Mosuldan Gümrü və onun vilayətlərinə
Sona xanımı axtarmaq üçün adamlar göndərilirdi. Lakin gələnlərin
hamısı Sona xanımım ölüm xəbərini gətimişdi. Aradan on beş il
keçməsinə baxmayaraq, Sərdarın gözü yollarda, qulağı səsdə
qalmışdı. Yenə də qasıd Sonanın ölüm xəbərini gətirmişdi.
Sərdar qəmli - qəmli qasidə baxaraq aldı görək nə dedi:
Ortalığa dağlar düşdü, söz oldu,
Yaralarım yaşıl, yaşıl göz oldu,
Sinəm üstü kömür oldu, köz oldu,
Axtardılar, tapmadılar Sonamı.
Eşqimizə əhdi - peyman bağladıq,
Biz bir güldük, bir sevinib ağladıq.
Namə yazıb hər yana yolladıq,
Axtardılar, tapmadılar Sonamı.
Nazlı yarım gedər oldu gəlmədi,
Onun yerin fələklər də bilmədi,
Mənim üzüm qürbət eldə gülmədi,
Axtardılar, tapmadılar Sonamı.
İtirdim Gümrünü, ümmana daldım,
Gələnnən, gedənnən xəbərin aldım,
Məcnun olub səhraları dolandım,
Axtardılar, tapmadılar Sonanı.
Duman - çiskin can evimi bürüdü,
Cavan canım qürbət eldə çürüdü.
Mənim yarım gözəllərin biridi.
Axtardılar, tapmadılar Sonamı.
Bu dünyada bezar oldum özümdən,
Ah etdikcə, sel töküldü gözümdən.
Iki əlim qalxmaz oldu dizimdən,
Axtardılar, tapmadılar Sonamı.
175

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

Atım yanaşmayır minik daşına,
Əlim yetişməyir yəhər qaşına.
Gəlib çatdım mən də altmış yaşına,
Axtardılar, tapmadılar Sonamı.
Aradan iyrmi il keçmişdi.
Dəmirçilər köyündə belə bir səs – səda yayıldı ki, Mosul hakimi
yüz minlik böyük bir qoçunla hücuma keçıb yağıları torpaqlardan
qovaraq Gümrü şəhrini azad edib.
Paşanın sərkərdəsi hər tərəfə sərdarın fərmanlarını göndərmişdir.
Fərmanda yazılmışdı.
Gümrü şəhərinin əhalisinin nəzərinə,
Yağılar tərəfindən tutulmuş şəhər və kəndlər azad olumuşdur.
Kim istəyirsə, öz doğma el – obasına qayıda bilər. Hər bir kəsə
Mosul paşası hər cəhətdən köməkliklər göstərəcək.
Carçıların səsini eşidən Sona xanım qanlı Alının əl-ayağına düşüb
yalvarmağa başladı.
- Qardaş mən səndən və sənin ailəndən cox razıyam, zəhmətinizi
bizə halal edin, ancaq mənim Gümrüsüz hər günüm bir ilə
bərabərdi. Bəyaz gecələrim zülmətə dönüb. Gözlərimi yuman kimi
ərim və oğlanlarım gözlərimin qabağına gəlir. Onlarin ya sağ, ya da
ölüm xəbərini almalıyam. Artıq mənim ölümlü günüm gəlib catıb.
İcazə versəydin, gedib bir daha Gümrünü görüb sonra ölərdim.
Qanlı Alı bir az fikrə getdi və başını bulaya-bulaya dedi:
- Ax zamana, zamana, mərdi nə pis yerdə cəkirsən divana. Mən
elə bilirdim ki, bir daha əlimə silah almayacağam, sən demə
talehim belə imiş. Yaxşı, Sona xanım, mən də sizınlə gedirəm.
Alının arvadı Nazdı xanım dözə bilməyib sözə başladı:
- Ay kişi, sən hara, biz də ora, onsuz da güclə dolanırıq, mən
cəhənnəm, bəs bu yetişmiş qizları kimə əmanət verirsən, heç
olmasa, barı bu tifillərə yazığın gəlsin. Axı deyirdiniz, Sərdar
Gümrünün paşasıdı, bəlkə kişi gəlib çıxa, biz də bir ağ günə çıxaq!
Qanlı Alı gülə - gülə dilləndi:
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- Ay ağ günə çıxdıq ha! Mən Sərdar paşayla düşmənəm, o mənim
ölmümə fərman vermişdi. Əgər ölməsəm, mənim onunla
düşmənçəliyim qalıb sonraya.
Nazdı yenə dedi:
- Ay kişi, bəs sən deyirdin Sona mənə qiyam - qiyamata kimi
əmanətdi, ona baçı gözü ilə baxırdın, ağzındakı yeməyini çıxarıb
onlara verirdin, mən sənin danışdığından artıq heç nə başa düşə
bilmirəm.
Qanlı Alı:
- Ay Nazdı, burda başa düşməməyə nə var ki? Bu namus və
qeyrət məsələsidi, bir də ki, sən mənim oradakı əməllərimi
bilməsən daha yaxşıdı.
Sona xanım Nazdının sözünə müdaxilə elədi:
- Ay bacı, Alı qardaşı sən düz başa düşmədin. Gümrüdə Alı o
qədər yaxşı əməllər qoyub gəlib ki, onu bir allah, bir mənim ərim,
bir də mən bilirəm. Mən düz iyirmi ildi ki, Alı qardaşın çörəyini
yeyirəm, olmazmı ki, siz də iki gün Gümrüdə bizim çörəyi yeyəsiniz.
Bu zaman qanlı Alı ciddi bir şəkildə dilləndi: İş ki, belə oldu, onda
hamınız şey- süylərinizi yiğın, günü səhərdən Gümrüyə yola
düşürük.
Alı öz ailəsi, iki qızı, Sona və Leylanı götürüb Gümrüyə getməkdə
olsun, görək Sərdar paşa Mosul mahalında nə işlərlə məşğul
olurdu. Artıq Sərdar buranın sevimli paşasına çevrilmişdi. Elə bil
həqiqətən də, bolluq - bərəkət Sərdarın ayağında imiş. Camaat o
qədər şən, firavən dolanırdı ki, gəl görəsən.
Mosulda Sərdar bir yetim dul Lalə adlı qızı öz qızı kimi
himayəsinə götürmüşdü. Lalənın isə iki yetim uşağı var idi.
Yetimlərin birinin adı Mustafa, qızın adı isə Ayişə idi.
Aradan iyrmi ildən də çox keçmişdi. Sərdarın başı ağ ağappaq
dağların qarına dönmüşdü.
Ayişə vəzirin oğluna ərə getmişdi. İyirmi beş yaşlı gənc Mustafa
isə Sərdarın qoşununun baş sərkərdəsi idi.
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Sərdar paşanın əmrinə əsasən Mustafa yüz minlik bir ordu ilə
Mosuldan çıxıb Gümrüdə dayanmışdı.
Mustafanın işi Gümrü şəhrini abad etməkdən ibarət idi.
Artıq Hamza iyirmi beş yaşında bir cavan oğlan idi. Ata əvəzi
olan dəyirmançı Qasım dünyasını dəyişmişdi. Un dəyirmanını
Hamza işlədirdi. Onu böyüdüb boya- başa çatdıran Qasımın sözləri
hər dəfə qulağında cingildəyirdi.
Qasım kişi:
- Bala, bilmək olmaz bu dünyanın işini, mən qəflətən ölsəm, bu
qızıl bilərzik səninkidi. Səni çaydan tapanda o qolunda idi. Artıq
mənim ölümlü vaxtım gəlib çıxıb, bir az boya – başa çatdıqdan
sonra öz doğmalarını axtarıb taparsan.
Artıq Hamza Qasım kişinin son vəsiyyətini yerinə yetirməli idi.
Hamza öz ata əvəzi Qasımın qəbrini ziyarət etdikdən sonra, Arpa
çayı boyunca hərəkət etməyə başladı. Əlı şəhri (Ani) yaxınlığında
bir böyük qoşuna rast gəldi. Hamzaya məlum oldu ki bu qoşun
torpaqları yağılardan təmizləyə - təmizləyə Gümrü şəhrinə gedir.
Kimsəsiz Hamza yaraq- yasaq geyinib orduya qarışdı. Döyüşlərdə
böyük şücayət göstərdi. Sərkərdə Mustafanın fərmanı ilə yüzbaşı
vəzifəsinə qalxdı.
Hasan isə yaylaqlarda o dağ sənin, bu dağ mənim deyib qoyun quzu otarırdı. Özü də çobanlar arasında həddindən artıq dəcəl
böyümüşdü. Sözə baxmayanda cobanlar onu möhkəm döyürdülər.
Hələ bəziləri də deyirdi, gərək qoyaydıq bu yetim köpək oğlunu
qurd parçayayıb yeyəydi, hara göndəririksə oranı yarıtmır, dəfələrlə
qoyun sürülərimizi qurda- quşa yem eləyib.
Artıq Hasan dağlarda qoyun-quzu otarmaqdan cana- boğaza
yığılmışdı. Cobanların əlindən baş götürüb qaçdı. Dərələr dağlar
aşır, gəlib Qarsın düzündə qardaşı Hamza kimi könüllü olaraq
Mustafanın qoşununa qoşuldu.
Qanlı Alı isə artıq Gümrüdə idi. Bir tərəfdən zəlzələ, bir tərəfdən
də yağılar Gümrünü xarabaya çevirmişdilər.
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Mustafanın qoşun dəstələri burada döyüşləri dayandırıb abadlıq
işlərinə başlamışdı.
Sona xanım da artıq Gümrü şəhərində idi. Şəhəri gəzib,
dolandıqdan sonra oz evinin xarabalığını tapdı.
Xarabalıqda elə hündür qanqallar bitmişdi ki adam içərisinə girsə
görünməz olardı.
Bu bəlaya dözə bilməyən Sona xanım aldı görək nə dedi.
Ağlaya - ağlaya dönmüşəm quşa,
Baxıram torpağa, baxıram daşa,
Mən həsrət qalmışam qohum - qardaşa,
Elimi, günümü itirən mənəm.
Ağlaya - ağlaya ağlar qalmışam,
Dərdə boyun əyib meyil salmışam,
Vaxtım vədəm keçib çox qocalmışam,
Elimi, günümü itirən mənəm.
Ağlaya - ağlaya göz düşdü nurdan,
Dərdimin dərmanı tapılar hardan,
Tək Tanrı qurtarar, məni bu dardan,
Elimi, günümü itirən mənəm.
Əlləri hər yerdən üzülən Sona xanım axırda öz doğulduğu evi,
yəni Nağdəlinin bəyi evinin xarabalığını tapdı.
Bağı kol – kos basmışdı. Bağın içindəki qonaq evi isə yarıuçuq
vəziyyətidə idi.
Qanli Alı tez evə əl gəzdirdi. Qızlar isə bağı kol-kosdan
təmizlədilər.
Gümrüdən qaçıb canını qurtaranlar yavaş-yavaş şəhərə axışmağa başlamışdılar.
Geri qayıdanların heç biri bilmirdi ki, burada yaşayan bu qadın
vaxtı ilə Gümrü şəhrinin paşası olan Sərdarın xanımı Sona xanımdı.
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Sona xanım həmin Sona deyildi. Zərif telləri ağappaq ağarmışdı,
incə beli bükülmüşdü.
Günlərin birində sərkərdə Mustafanın yolu bu evin yanından
düşdü. Mustafanın gözlərinə eyvanda oturan bir su pərisi sataşdı.
Bu Leyla xanım idi. Leyla o qədər gözəl idi ki, yemə, içmə, dur
bunun büllur camalına tamaşa eylə.
Mustafa tez atdan düşüb dilləndi:
- Ay gözəllər sultanı, mələklər şahı, mən bir fincan su verə
bilərsənmi?
Leyla əlində bir fincan suyu Mustafaya uzadaraq dilləndi:- Mən
ömrümdə birinci dəfədi ki, belə xoş sözlər eşidirəm.
Mustafa ilk baxışdan Leylaya aşiq oldu.
Artıq Mustafa səhər - axşam yolunu buradan salırdı, ancaq Leyla
bu eşqə hər vəchlə razı olmurdu ki olmurdu, hələ üstəlik də
Mustafanın əlini Bəkir paşanın Sona xanıma verdiyi qızıldan olan
müqəddəs Quranı Kərimə basdı: Gümrü nə vaxt abad olsa, mən də
o vaxt sənə arvad olaram, “dedi”.
Mustafa qoşun sərkərdəliyini unudub bir Məcnuna cevrildi. Bu
xəbər Mosulda Sərdar paşaya çatdı. Sərdar qasidlə namə göndərib
Mustafanı təcili Mosula çağırtdırdı.
Mustafa paşanın əmri ilə Mosula gəldi, amma yatağından durub
Sərdarın hüzüruna getmədi ki, getmədi. Bu dəmdə Lalə xanım
Sərdara bildirdi ki, baba, bilmirəm, oğluma nə olub, iki gündü heç
birimizi yanına buraxmır.
Elə bil Sərdarın başına qaynar su tökdülər.
Sərdar:
- Bu dəqiqə mən ona yatmağı göstərərəm deyib, Mustafanın
otağına daxil oldu.
Sərdar Mustafaya xoşdəldin eyləyib ədəb - ərkanla salam verdi.
- Bala, gəldiyini desən ki, bir biz də bilək, axı gözümüz yollarda
qalıb. Mustafa anasının və Sərdarın əlindən öpüb sakit bir tərzdə
dilləndi:
- Bağışlayın, baba, Gümrüdə yaralanmışam, ona görə yerimdən
dura bilmədim.
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Lalə əl atdı ki, Mustafanın köynəyidəki düymələri açsin, amma
Mustafa dilləndi:
- Ana, sən əziyyət çəkmə, özüm açacam, deyib zalım oğlu başladı
nə başladı.
Açma könül düyməsini,
Öz əlimlə vurulmuşam.
deyən kimi Lalədən bir şüvən çıxdı ki, gəl görəsən.
Lala:
- Ay oğul, nəmərd gülləsi harandan dəyib, oy, Allahım bu nə
işiydi, bizim başımıza gəldi? Ay baba, oğluma bir kömək elə, qoyma
ölsün.
Sərdar bu işlərdən halı olduğu üçün gülə- gülə dilləndi:
- Ay qızım, bir sakit ol, buna başqa güllə dəyib, qoy dərdini
söyləsin, biz də bilək. Hə, bala qulağım səndədi, dərdini bir açıq
söylə.
Mustafa sazı kökləyib aldı görək nə dedi:
Açma könül düyməsini,
Öz əlimlə vurulmuşam.
İçib eşqin badəsini,
Qızıl gülə vurulmuşam.
Gümrü bir gözəl diyardı,
Dağlarının başı qardı.
Eşq atəşi bağrım yardı,
Qara telə vurulmuşam.
Gümüş kəmər belindədi,
Eşq kitabı əlindədi,
Haq kəlməsi dilindədi,
Tuti dilə vurulmuşam.
Gedin deyin o Leylana,
Yastığım döndüb ilana.
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Nə aqiləm nə divana,
Bir gözələ vurulmuşam.
Söz tamama yetər - yetməz Lalə dedi:
- Zalım oğlu, məni də babanı da qorxutdun. Daha denən ki, bir
erməni və ya rum qızına vurulmuşam.
Mustafa:
- Ay ana, o qız rum qızı deyil, əsil türk qızıdı, adı Leyladı, əlində
qızıldan düzəldilmış “Müqəddəs Quranı Kərim” var.
Sərdar dilləndi:
- Ay bala, mənə hər şey məlumdu, bircə o müqəddəs kitab
məlum deyil axı, qızıldan müqəddəs kitab olmaz.
- Ay baba, öz gözlərimlə görmüşəm. Hətta kitabın üzərində
altunla həkk olumuş sözləri özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Onu
Leylan göz bəbəyi kimi qoruyur, deyir ki, atamın bizlərə qalan
yeganə yadigarıdı. Hətta bu günə kimi atasi və anası barədə mənə
heç nə deməyib, bircə şərti var ki, Gümrü şəhri nə vaxt abad olsa,
mən də sənə o vaxt arvad olacam.
Sərdarın dili topuq vura - vura dilləndi; -Bala, ağrın alım, o
müqəddəs kitabın üzərinə nə yazılmışdı, deyə bilərsənmi?
Baba, necə varsa, kəlmə - kəlmə deyirəm.
“Qiyamətə Qədər qoruyun”
Bu sözləri eşıdən Sərdar tir - tap yerə yıxıldı. Şah divanında hamı
bir, birinə dəydi. Hər şey yaddan çıxdı, cammat düşdü Sərdarın
üstünə. Hannan – hana Sərdar özünə gəldi. Gözlərindən yaş axaaxa dedi:
- Bala, ölmədim, bu günü də gördüm, şad xəbərdən başım
hərlənıb yıxıldım. Mustafa sən burada qal, mən günü səhərdən
Gümrü şəhrinə yola düşəcəyəm. İki dünya bir olsa da, mən Leylanı
sənə almalıyam.
Sərdar:
- Ay bala, bu şad xəbəri gələn kimi mənə deyə bilməzdinmi?
Bəli, Sərdar bir sayil qiyafəsində Gümrüyə daxil oldu.
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Gümrünün dağılmış məhəllələrini gəzdikcə dərdi birə min artırdı.
İyirmi illik ayrılıqdan sonra Sərdar ilk dəfə idi ki, Gümrü şəhərini
görürdü.
Sərdar öz yaşadığı mülkü tapdı. Xarabalıqlar üstündə oxuyan
bayquşları görüb, sazını köynəkdən çıxardı. Üzünü bayquşlara
tutaraq qəmli - qəmli aldı görək nə dedi:
Dəli könül, bayquş görüb ağlama,
Gəl bu yerdə sən sinəmi dağlama,
Bəxtin yatıb ona ümid bağlama,
Başa gələn yaradana bəllidi.
Dəli könül, qanadını qırdı qəm,
Kədər sənin, qədər sənin, yoxdu dəm,
Arvad - uşaq itgin düşüb, yox həmdəm,
Başa dələn yaradana bəllidi.
Dəli könül, Ağbabaya yön çevir,
Pərvaz elə o dağlara bir hovur.
Ürəyimi gizlin - gizlin dərd ovur,
Başa gələn yaradana bəllidi.
Sərdar bütün məhəllələri ələk - vələk elədi, ancaq Mustafanın
nişan verdiyi yer öz dostu, həm də qohumu Nağdəlinin evi
olduğuna artıq heç bir şübhə qalmadı.
Sərdar gördü ki, bağ həmin bağdı. Bağda bir qadın və iki gözəl
qız oturub. Qadın qızın birinin başına tumar çəkir.
Bu qadın qanlı Alının arvadı Nazlı xanım idi. Sığal çəkdiyi qız öz
qızı, yanındakı isə Leyla idi.
Sərdar: - Ay ev yiyəsi, qonaq qəbul edə bilərsinizmi? - deyib
dilləndi, lakin cavab almadı, bir də Sərdar dilləndi:
- Salam əleyküm, xanım, qapı – qapı gəzib, dilənirəm, mənə bir
parça çörək verin, uşaqlarım acından batır.
Yenə qadın dinmədi. Sərdar öz-özünə deyindi, yox, bu Sona ola
bilməz, Sona son tikəsini kasıblara paylayan bir qadındı. Bu qadın
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lap kafirin qatısıdı ki, ona bir - iki atmacalı söz deyim bəlkə dili
açıla.
Aldı görək Sərdar bu qadına nə dedi:
Gözəllər məkanı Gümrü şəhrində,
Saldı sinəm üstə od, Gümrü qızı.
Salam verdim, salamımı almadı,
Baxa-baxa qaldı mat Gümrü qızı.
Eyvanda durmuşdu bir su sonası,
Bağrına basmışdı çeyran balası.
Dedim qonağınam, zalım balası,
Al məni qoynuna, yat Gümrü qızı.
Niyə dillənmirsən, dilin lal olub?
Kim sənə deyər ki, əhli – hal olub.
Demə ki, saildi kəmxəyal olub,
Məni qul eylədin, bat Gümrü qızı.
Bir suyu oxşayır o nazlı yara,
Bilirəm bəxtimi yazıblar qara.
Sözümü deyirəm daşa - divara.
Xoşbəxt ol arzuna çat, Gümrü qızı.
Söz tamama yetdi. Nazlı üzünü Leylaya tutaraq dilləndi:
- Ay Leyla, a bala get evdən kütdən - külədən gətir ver bu
dilənçiyə, qoy cəhənnəm olub buradan getsin, yoxsa zəhləmizi
tökəcək.
Leyla əlində bir parça çörək dərvişə uzadaraq dilləndi:
- Buyurun baba, elə olub - qopanımız budu, vallah- billah biz də
buraladra çörəyi güclə tapırıq.
Sərdar:
- Əstəfurullah, əstəfurullah, mən nə görürəm, bu röyadı, yoxsamı
nədi, şükür məsləhətinə Allahım, nə qəşəng, nə gözəl, ay maşallah,
elə bil, bir su pərisidi çıxıb qarşıma.
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Allah səni xoşbəxt etsin ay qızım, bu çörəyin əvəzini Allah tala
sizlərə artıqlığı ilə qaytaracaq, - deyib Sərdar oranı tərk etdi.
Elə bil bu qız Sonanın özüydü, çıxmışdı onun qabağına.
Bu qızı görəndən sonra Sərdarın dərdi birə min artdı. Oradan geri
qayıdan zaman dağılmış evinin xarabalıqlarına baxıb Sona xanımı
yadına salaraq Sərdar aldı görək nə dedi:
Əcayib sevdaya düşdüm, allahım,
Ölürəm, ilqarım söylə, hardasan?
Bilmirəm dilbərim nədi günahım,
Təbibim, loğmanım söylə, hardasan?
Bir bağban olmuşam, bağ bar gətirmir,
Əkdiyim gülləri torpaq bitirmir,
Mən çəkən yükü heç fil də götürmür,
Ey nazlı ceyranım söylə, hardasan?
Sevdasız günlərim yadıma düşür,
Cismim də, ruhum da, titrəyir üşür,
Hər dəfə ömrümdən bir yarpaq düşür,
Xınalı maralım söylə, hardasan?
Axtardım sevdamı günüm il oldu,
Hara qədəm qoydum ora, gül oldu,
Heydər eşq odunda yandı kül oldu,
Mehriban soltanım, söylə, hardasan?
Sərdar bu qızın kimlərdən olduğunu bilmirdi. İndi ona tam məlum
oldu ki Mustafanın dediyi Leylan bu qızdı.
Artıq hava qaralmışdı. Sərdar qərara aldı ki, gedib xanda bir az
dincəlsin.
Xanda cəmi on nəfərə qədər adam var idı.
Sərdar adamların icərisindən o dəqiqə yetim Tapdığı tanıdı.
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Yetım Tapdıq həzin - həzin tırınqı çalıb oxuyurdu. Sərdar Yetim
Tapdığın sözünü kəsərək dilləndi:
- Ayə, ay Yetim Tapdıq, bir əməlli başlı söz desən! Bizi lap qəm
dəryasında boğdun axı, bir o telli sazı mənə ver görüm.
Yetim Tapdıq başını qaldırıb dərvişə baxdı.
- Ay zalım oğlu, mən hansı günümüzə yaxşı söz deyim, görürəm,
sən buralar adamı deyilsən, bu telli sazım məni qoymur yasdan
çıxam. Buyur sazı, kəramətini göstər, dənciyində nəyin varsa, tök
ortaya.
Sərdar sazı sinəsınə basıb aldı görək nə dedi:
Ay ərbablar, gəlin sizə söyləyim,
Qərib - qərib dolanıram elləri.
Fələk qəm zənciri salıb boynuma,
Qərib - qərib dolanıram elləri.
Yeridim, yürüdüm qürbətə sarı,
Geriyə boylanıb baxmadım barı.
Ələndi saçıma dünyanın qarı,
Qərib - qərib dolanıram elləri.
Bir quşa dönəydim, uçaydım geri,
Gəzib dolanaydım o doğma yeri.
Qanan da, qanmaz da hökm edir, kiri,
Qərib - qərib dolanıram elləri.
Söz tamama yetdi.
Yetm Tapdıq qəmli-qəmli dilləndi:
- Eh, a dərviş, bu yerlərdə səni kimi çoxlarının günü, ayı qara
gəlib, burada hamı qəribdi.
Yetim Tapdığın ağzında sözü yarımçıq qaldı.
Sərdar aldı dübarə görək indi nə dedi:
Yatmışdım yuxuda... ayıldım gecdi,
Karvanın getmişdi, yollarda qaldım.
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Yaxşı adım - sanım hörmətim vardı,
Batdı şan – söhrətim, dillərdə qaldım.
Taleyim tərs oyun açdı başıma!
Baxmadı gözümün qanlı yaşına!
Müxənnət fələyin bu gərdişinə
Qərib diyarlarda, çöllərdə qaldım!
Itirdim ağ günü, qohum – qardaşı,
Əydim qamətimi, ağartdım başı.
Gəzirəm tapmıram yarı – yoldaşı,
Doğma evim yoxdu, ellərdə qaldım.
Söz tamama yetən kimi Yetim Tapdıq dərindən bir ah çəkdi.
Ay dərviş, Allah sənə insaf versin, lap tüstümü təpəmnən
çıxartdın. Sən mənnən yaxşı söz istəyirdin, bəs nə oldu, mənnən
də betər qəmli sözlər deyirsən. Deyəsən, sən elə mənnən də betər
dərddəsən.
Sərdar:
- Hələ yenə sözüm var, Yetim Tapdıq, qulaq as gör nə deyirəm.
Yenə Sərdar sözə başladı, nə başladı:
Fələyin qəzası tapandan məni,
Tutdu əllərimdən belə apardı.
Atəşli zənciri saldı boynuma,
Dözülməz dərdlərə, hala apardı.
Yarı aradım, mən qəmə tuş oldum,
Hicran dərdi çəkib, bağrı daş oldum.
Bir qanadı qırıq, yalqız quş oldum,
Gəldi boran vurdu, yola apardı.
Qəribəm, tənhayam, düşmüşəm dara,
Para – para oldu, qövr edən yara.
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Dərdimə bir kimsə tapmadı çara,
Əlimdən var – yoxu bəla apardı.
Söz tamama yetən kimi Yetim Tapdıq qəmli - qəmli dilləndi:
- Ay dərviş, sənin adın nədi?
- Mədəd.
Ay zalım oğlu, Mədəd! sənin səsin məni keçmişə apardı. Səsin
mənə tanış gəlir, amma səni taniya bilmirəm, üzü qara olsun belə
zamanənin! dərd-kədər qoyur ki, qırışığımız açılsın. Ay zalım oğlu,
təki sənə gələn mala-pula gəlsin, bu dağılmış yerdə nə qalıb ki,
camaat sənə nəsə də versin, camaatın özü indi dilənçi vəziyyətinə
düşüb.
Sərdar dilləndi:
- Çarəsizəm aşıq, uşaqlar acından qırılır, gərək o başdan durub
dağ kəndlərinə gedəm.
Yetim Tapdıq başını bulaya - bulaya dedi;
- Ay getdin ha, sən saydığını say, gör fələk nə sayır.
Yetim Tapdıq sazı sinəsinə basıb aldı görək nə dedi:
İndi Ağbabada betər zamandı,
Gülənin gözünü oyurlar, Mədəd.
Dinəni göndərib gedər- gəlməzə,
Adını yarıtmaz qoyurlar, Mədəd.
Düşmüşəm səhranın qızmar çağına,
Buradan baxıram Öküz dağına.
Mərdləri çəkirlər şər ayağına,
Çəkib dərisini soyurlar, Mədəd.
Yetim Tapdıq deyər dönüb zamana,
Doğru söz söyləsən, düşərsən qana.
Dağlar betər batıb sisə - dumana,
Cücəni payızda sayırlar, Mədəd.
Söz tamama yetdi. Sərdar birdən dözə bilməyib dilləndi:
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-Yetm Tapdıq, deyən sən havalanıbsan nədi, Ağbabanın motalı,
qaymağı, balı dillər əzbəridi, bəs aşığa sizlərdə necə hörmət
edirlər?
Yetım Tapdıq başını bulaya - bulaya dilləndi:
- Mədəd, görürəm buralar adamı deyilsən, bir sözlərimə yaxşı
qulaq as.
Yetim Tapdıq sazını kökləyib, aldı görək dübarə nə dedi:
Ağbaba deyilən bir gözəl eldi,
Hər yanı çəməndi, çiçəkdi, güldü.
Böyüyü - kiçiyi çox əhli dildi,
Indi bu vətənin adı qalıbdı!
Ağbaba deyilən uzaqda qaldı,
Tanrı verdiyini geriyə aldı.
Fələk başımıza qarama saldı,
İndi bu vətənin adı qalıbdı!
Ağbaba deyilən Çıldıra yaxın,
Eli pərən oldu bir yaxşı baxın.
Xeyri nə fəryadın, nalənin, ahın,
İndi bu vətənin adı qalıbdı!
Yetim Tapdıq gözlərinin yaşını silib, dilləndi:
- Mədəd, sən qabağa düş, mən də dalınca gəldim.
Bir az da gözləsəm, bağrım qana dönəcək.
Aldı Mədəd:
Dərd əyib qəddimi, sənə söylədim,
Deyən tanımadın, ay Yetim Tapdıq.
Səni qınamıram, çox qocalmışam,
Olmuşam qocaya tay, Yetim Tapdıq.
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Aldı Yetim Tapdıq:
Dərdimi artırdın, birim min oldu,
Açdın ürəyimdə yüz baca, Mədəd.
Amma danışırsan üstü örtülü,
Burda sirri bizlərə kim aça, Mədəd.
Aldı Mədəd:
Bir zaman xan idım bu yerlərdə mən,
Qəlbimi açırdı burda çöl – çəmən,
Mən indi piranam, həm də dərd ərkən,
Toyum dönüb olub vay, Yetim Tapdıq.
Aldı Yetim Tapdıq:
Səsin yanıqlıdı, xoşdu avazın,
Nədən qışın getmir, açılmır yazın?
Taleyin bəd gəlib, qaradır yazın,
Sən ya bəzirgansan, ya xoca, Mədəd!
Aldı Mədəd:
Necə tanıyasan neçə il keçib,
Qəzanın qədəri qəlbimi seçib.
Fələk ağ günümü ot kimi biçib,
Istəsən dərdimi yay, Yetim Tapdıq.
Aldı Yetim Tapdıq:
Tanışlıq vermirsən, mat eləmisən,
Özünü bizə sən yad eləmisən.
Tapdığın canına od ələmisən,
Dərd səni eyləyib bir qoca, Mədəd!
Söz tamama yetsə də, Sərdar yenə söz deməyinnən qalmadı.
Aldı Mədəd:
Pünhan – pünhan çox dolandım,
Sinəm üstü dərdə bax!
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Yağı basan, od vurulan
Obaya bax, yurda bax!
Dərdim çoxdu dəymə mənə,
Od alıban yanıram;
Müxənnətin dövranıdı,
Axtar, ara sən mərdə bax!
Aldı Yetim Tapdıq:
Pünhanlarda dolanıbsan,
Çox olubsan girdə bax!
Nə tapıbsan xəlvətlərdə,
Pünhan olan sirdə bax!
Dərdim üstə dərd gətirdin,
Oduma od elədin;
Huş qarışdı, ağıl itdi,
Ataş oldu sərdə, bax!
Aldı Mədəd:
Pərən – pərən olan ellər
Harda pənah eyləyib?
Qan ağlayan arvad – uşaq
Gözündən qan ələyib!
Yada əsr düşməkdənsə
Qəfil ölüm diləyib.
Türk deyilən adlı kişi
Qaldı quru yerdə, bax!
Aldı Yetim Tapdıq:
El – obadan söz salıban
Qəmi çəkdin ortaya.
Müsibəti yada salıb
Dərdi əkdin ortaya.
Açdın hicran bazarını
Mətah tökdün ortaya;
Alıcıyam aldım deyin
Qan ağlayan dərdə, bax!
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Aldı Mədəd:
Viran könlüm yaralıdı,
Yarasını qanatma;
Bu bir sirdi, mən nəçiyəm,
Nə çarəyəm, can atma...
Faş olacaq bu da bir gün
Bir səbr eylə, unutma;
Tanımırsan, nəzər eylə
Üz – gözümə bir də bax!
Aldı Yetim Tapdıq:
Yetim Tapdıq yaralıdı,
Bir yara da sən vurdun.
Nə yaman tərs damarın var,
Dediyin üstə durdun.
Daha heyim qalmayıbdı
Lap qanadım qırdın;
Həqiqəti üzümə de,
Çəkmə gözə pərdə, bax!
Söz tamama yetdi. Amma Sərdarın daha səs – səmiri də cıxmadı.
Artıq danışmaq yersiz idi. Çirtma vursan Sərdarın qanı tökülərdi,
çünki Yetim Tapdıq onu tanımadı. Artıq gecə yarıdan keçmişdi.
Səhərin ala, qaranlığında Sərdar xanı tərk edib, libasını dəyişərək
Gümrü şəhrinin qırağında olan qoşun- ləşkərin yanına qayıtdı.
Əsgərlər paşanı salamla qarşıladılar.
Yüzbaşı irəli çıxıb paşanın nə əmr verəcəyini soruşdu. Sərdar
dilləndi. Yüzbaşı andın nədir?
- Hamza.
Sərdar:
- Hamza oğlum, adına qurban olum. Mustafa gələ bilməyəcək,
qoşunu iki günə kimi döyüşə tam hazırla. Məqsəd - məramımız
Ağbabadan başlayıb torpaqları yağılardan təmizləməkdir. Mənim
isə iki günlük Gümrüdə görüləsi yarımçıq işlərim qalıb.
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Hamza:
- Oldu, paşam, baş üstə: “dedi”.
Səhər açılan kimi Sərdar yenə libasını dəyişib dərviş formasında
Gümrüyə qayıtdı. Şəhərin bu başından vurub o başına, o başından
vurub bu başına çıxdı. Ancaq Mustafa dediyi tək bağça birinci
gördüyü rəhmətlik Nağdəlinin bağçasından başqa heç nəyi tapmadı.
Çarəsiz qalıb bir də bağçaya yaxınlaşdı. Leyla qızıl güllərə su verirdi.
Ədəb-ərkanla Leylaya salam verdi.
Qızım, bir fincan mənə su verərsənmi, ciyərim yanır.
Leyla su gətirəndə gördü ki, dərviş qızıl gülləri iyləyib nə isə özözünə danışır. Gözlərindəndə yaş sel kimi gedir.
- Bağça həmin bağça, güllər həmin güllər, fincan həmin fincan,
amma qızım sən çox cavansan axı. Adın nədi? Leyla.
- Hə, Mustafa dediyi qız demək sənsən.
- Ay baba, bağrımı yandırma, sən Allah de görüm Mustafaya nə
olub?
- Heç nə, qızım, qorxub eləmə. Mustafa Ağbabada yağı düşmənlərlə qızğın döyüşə girişib, özü də mənə dedi ki, Leylaya
deyərsən ki, bir həftəyə kimi onu mütləq görəcəm. Bax bu altun
həmayılı da sənə göndərdi.
Leyla:- Sağ ol, ay baba, bu nə gözəl boyunbağıdı. Keçın içəri bir
fincan cay için.
Sərdar:
- Sağ ol qızım, su içdim, ürəyimin közü yatdı.
Leyla:
- Baba, mən dərvişləri deyib - gülən görmüsəm, sənin isə iki
gündü ki, göz yaşın sel təki axır, axı sənə nə olub?
Sərdar:
- Qızım mən çəkən dərdi allah düşmənimə də qismət eləməsin.
Mənim üzüm qiyam, qiyamətda güləcək. Qızım yaralarımı qoparma,
qulaq as, gör nə deyirəm.
Aldi görək bu dəmdə Sərdar nə dedi:
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Başına dondüyüm gül üzlü Sonam,
Mən yandım, sən yanma, gül, bu yanda dur.
Yanıb viran olub məhəbbət bağım,
Bağıma qar yağıb,gül, bu yanda dur.
Güllü baxçalara küləklər əsir,
Sünbülün bağrını sarmaşıq kəsir.
Mənə dərd verməyə fələk tələsir,
Az qalır lal olsun dil, bu yanda dur.
Taleyim tərs gəlib, bəxtim dönübdü,
Bacam basılıdı, ocaq sönübdü.
Dərvişin bəlası göydən enibdi.
Axir gözlərimdən sel, bu yanda dur!
Söz tamama yetsədə, Leyla dərvişin dediklərindən heç nə başa
düşmədi.
Bu dəmdə icəridən Nazdı xanımın səsi gəldi.
- Ay Leyla, o nə səs küydü. Leyla gülə - gülə içəri qaçdı. Ay ana,
Mustafadan xoş müjdə gəlib.
Sona xanım dərvişə çörək vermək məqsədi ilə çölə çıxdı, amma
heç kimi görmədi. Artıq Sərdar oradan uzaqlaşmışdı. Qayıdıb kor peşman bağçaya girəndə gördü ki, bağça lalələrlə doludur. Leyla
əlindəki altun həmayili anasına göstərərək dedi:
- Ana, bu da Mustafanın mənə hədiyyəsidir, dərviş ilə göndərib.
Altun həmayılı görən Sona xanım huşunu itirib bağçaya yıxıldı.
Üç gün üç - gecə huşsuz vəziyyətdə yerindən dura bilmədi. Qanlı
Alı Sona xanıma nə oldu deyib, fırfıra kimi fırlanırdı.
Nazdı isə öz-özünə deyinirdi.
- Ay kişi, iki gündür ki bizim evə bir dərviş gəlib gedirdi, özünü də
çox pis aparırdı, üstəlik hələ bizə də atmacalı sözlər də dedi. Başı
batmış Leyla onu içəri çağırtdırıb, güya gəlib anasına deyib ki,
deməzsənmi dərviş Mustafadan müjdə gətirib. Sona o altun
həmayılı Leylanın əlində görəndə halı pisləşib yerə yıxılıb.
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Sona yatağa düşməkdə olsun, sizə kimdən danışım Sərdar
paşadan.
Sərdar Gümrüdən ayrılan kimi qoşunun yanına gəldi və əmr verdi
ki, artıq vaxtdır, düşmənlərin üstünə gedirik.
Sərdar:
- Mənim qoç igidlərim, mənim balalarım, biz yağı düşmənlərin
üstünə gedirik, gərək bu döyüşlərdən üzü ağ çıxaq.
Mənim aslanlarım, körpələrə, qadınlara, yaşlılara əl qaldırmayın.
Məni yaxşı - yaxşı dinləyin, mənim balalarım, əgər mənim başıma
bir iş gəlsə, məni gülə - gülə Gümrüdə dəfn edin, bu mənim sizlərə
son vəsiyyətimdi.
Sonra Sərdar sazı başının üstünə qaldıraraq, aldı görək nə dedi.
Ярясят эцнцдцр, гоч иэидлярим,
Дцшмянляр ялиндя даш ойнатмасын.
Мярдин габаьына чыхмасын намярд,
Мцхяннят севиниб гаш ойнатмасын.
Гара зурна чалыр дюйцш cянgини,
Иэидляр ойнаyır миллят сянgини,
Язин, иэидлярим, дцшмян янэини,
Баşсыз галан кафир баш ойнатмасын.
Ей Аллащ, сян йетиш мярдин дадына,
Гой хятяр эялмясин Sərdar адына.
Онун хатириня, онун адына,
Эялянляр эюзцндя йаш ойнатмасын.
Yüz minlik bir qoşunun tərpənişi, təbillərin səs küyü, at
kişnəməsi bütün Gümrünü ayağa qaldırdı.
Gümrüdən çıxan qosun Ağbabadan başlayaraq düşmənləri qova,
qova Çuxur Səd ətrafı düzənlikdə dayandı.
Beləliklə, məqribdən - məşliqə qədər uzanan qədim Türk yurdunun bütün torpaqları yağılardan azad olundu. Qoşun yenə gəlib
Gümrünün kənarındakı düzənlikdə dayandı.
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Sona xanım üç gündən sonra ayıldı. Qanlı Alının əl ayağına düşüb
yalvarmağa başladı:- Alı qardaş, qurbanın olum. Bu altun həmayil
mənim ərim Sərdarın yeganə nişanəsidir. Biz evlənəndə mən onu
Sərdara vermişdim. Tez ol məni o dərvişin yanına apar.
Qanlı Alı əl altından adamlar göndərib öyrəndi ki, həmin dərviş
Gümrüdən qayıdandan sonra gedib Gümrünün kənarındakı
əsgərlərə qoşulub gözdən itirmiş.
-Hə əzizlərim, Allah sizləridə xoşbəxt eləsin, ilan yerisin balası da
dalınca.
Qanlı Alı Sona xanımıda götürüb qoşunun dayandığı yerə
gəldilər.Yüzbaşı Hamza onları qarşılayıb öz cadırina götürdü.
Hamzaya aydın oldu ki, qanlı Alının şəxsən paşaynan görüşmək
fikri var. Sona xanin çadırda qaldı. Yüzbaşı isə qanlı Alını paşanın
hüzuruna gətirdi.
Paşa ədəb - ərkanla qanlı Alını qəbul etdi. Ancaq nə Sərdar nə
dəki qanlı Alı bir birini tanımadı. Sərdar Alının nə iş üçün gəldiyini
soruşdu. Qanlı Alı yalana əl atıb söhbətini belə başladı:
- Paşam sağ olsun, bizim evi bir dilənçi dərviş talayıb, onu
tapmaqda sizin köməyiniz lazımdı.
Sərdar: -Ay kişi, axı dərvişlərdən dilənçi olmur?
Qanlı Alı:
- Paşam sağ olsun, qoy sən deyən olsun, amma məndə belə bir
məlumat var ki, bizim evi talayan dərniş bizdən çıxıb, özünü sızın
qoşuna vurub.
Sərdar o dəqiqə barmağını dişlədi, deməzsənmi bu namərd kişi
mənə böhtan atır. Qabağa yemək gəldi. Ancaq Qanlı Alı durub
gedəcəyini bildirdi.
Paşam sağ olsun, mənim əmanətim sizin əsgərlərin yanındadı,
qorxuram onu da oğurlayalar.
Elə bil Sərdarın başına qaynar su tökdülər. Sərdar hirslə üzünü
yüzbaşıya tutub dedi:
- Yüzbaşı Hamza, özünlə bir cəngavər götür, bu kişinin əmanətini
göz bəbəyi kimi qoruyun. Amma buna öz başınla cavab verirsən ha.
Di haydi.
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Sərdar yenə üzünü qanlı Alıya tutaraq dilləndi:
- Hə, kişi, indi ürəyin yerinə düşdümü? Allah verəndən bir qismət
ye, səhər o başdan gəl yanıma, əgər o dediyin dilənçi dərvişi
burada tanıyıb tapsan, onun başını şəxsən öz əlimlə vuracağam.
Hamza paşanın qılınc tutanlarından birini, yəni Hasanı götürüb
Sona xanım qaldığı cadırı göz bəbəyi kimi qorumağa başladı. Sona
xanım içəridə oturub qanlı Alının yolunu gözləyirdi.
Çəngavərlər isə bayırda şirin- şirin söhbət edirdilər. Birdən
Hasanın gözü Hamzanın qolundakı bilərziyə sataşdı.
Yüzbaşım, nə gözəl bilərziyiniz var?
Cavan oğlan, bu bilərzik mənim valdeyinlərimin yeganə nişanəsidi.
Bircə o yadımdadı ki məni sel apardı, Qasım adlı rəhmətlik bir kişi
məni sudan tapıb öz oğlu kimi böyütdü. Allah o kişiyə rəhmət
eyləsin. Bundan başqa heç nə yadımda qalmayıb.
Hasan kədərli-kədərli dilləndi:
- Mənə baxanda, sənə min şükür. Yüzbaşım mən də sənin kimi
yetim olmuşam. Dağlarda qoyun otarmaqdan bezmişdim, çünki
qurdlardan çox qorxurdum. Çobanlar deyirdilər ki, səni qurdun
ağzından güclə almışıq. Zalım uşağı mənə yaman əziyyət verirdi.
Bu dəmdə Sona xanım qışqıra - qışqıra çölə çıxdı: - Ay bala, o
bilərziyi bir mənə göstər. Hamza tez bilərziyi qolundan çıxarıb Sona
xanıma verdi.
Ay bala, artıq gözüm heç nə görmür, o bilərziyin üstündə sonra
nə var.
Ana, bilərziyin üstündə “Hamza” sözündən başqa heç nə yoxdu.
Bu sözləri eşidən Sona xanım “Hamzam, Hasanım”, “oğlanlarım”
deyib cəngavərləri qucaqladı.
Hamza qadına nə isə söz demək istəyirdi gördü ki, qadın onların
qolları arasında ozündən gedib huşunu itirib.
Hamza gər bir səslə iki nəfər əsgəri yanına çağırdı.
Əskərlər, mən içəri keçirəm, nə badə çadıra bir nəfər
buraxasınız,-deyib qadın qucağında Hasan da yanında çadıra
girdilər.
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Hannan - hana Sona xanım ayıldı və bu dəmdə görək nə dedi.
Qalmışam gözü yollarda,
Halım necə yaman idi.
Yolu- izi seçəmmirdim,
Dağlar betər duman idi.
Ağlamaqdan kor olmuşdum,
Öz – özümə xor olmuşdum.
Eşitmirdim, kar olmuşdum,
Qəlb sızlayan kaman idi.
Ölürdüm, ölə bilmirdim,
Qərara gələ bilmirdim...
Göz yaşım silə bilmirdim,
Zaman betər zaman idi.
Qocalmışam qəm əlində,
Sizin adınız dilimdə.
Gəlib tapmırdı ölüm də,
Dərdim həmən – həmən idi.
Söz tamama yetsə də Sona xanımın sinəsi söznən doluydu.
Balalarını duz kimi yalıyannan sonra yenə aldı görək nə dedi.
Adınıza qurban olum,
Ananızam, balalarım!
Hamza, Hasan canım – gözüm,
Ananızam, balalarım!
Neçə ildi dərd çəkmişəm,
Qamət əyilib, çökmüşəm.
Qədərə boyun bükmüşəm,
Ananızam, balalarım!
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Saralmışam, çox solmuşam,
Sonayam, qarı olmuşam.
Sərdarın yarı olmuşam,
Ananızam, balalarım!
Söz tamama yetən kimi Sona xanım başına gələn əhvalatları
oğlanlarına danışdı. Hər üç həsrətli bir – birinə qovuşdu.
Amma Sona xanım durub dicəlmək bilmirdi. Gözlərinin yaşı sel
kimi damırdı. Hamza işi belə görüb dilləndi:
-Ay ana, şükür Allaha səni sağ – salamat gördük. Bəs niyə
ağlayırsan.
-Gözlərimə inana bilmirəm, balalarım. İyirmi il ayrılıqdan sovra
ovladlarının yolunu gözlədiyi ana həsrətlilərinə qovuşanda
sevindiyinnən ağlamazmı?
Bu dəmdə Sona xanım cuşa gəlib, görək oğlanlarına nə dedi:
Sevincdən bilmirəm necə eyləyim,
Barı bir doyunca qoyun ağlayım.
O ötən günləri, gözəl anları,
Mən anım, sizlər də sayın, ağlayım.
Gözü kor etmişəm, qulağımı kar,
Üzülüb ürəyim, canda taqət var?
Yediyim, içdiyim olub zəhrimar,
Mətimi hər yana yayın, ağlayım.
Sonayam dərdimə bulundu çara,
Daha yas tutmaram, geymərəm qara.
Bitişdi, çox şükür, qövr edən yara,
Siz məni ən xoşbəxt sayın, ağlayım.
Söz tamama yetər - yetməz Sona xanım aldı dübarə görək nə dedi:
Hər darda qalanın dadına yetdin,
Sənin kərəminə şükür, Allahım!
O qədər şənəm ki, bu xoş günümə,
Başıma gülləri tökür Allahım!
199

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

Darda sığınmışdım sənin kölgənə,
Ümüdüm səndəydi dərd artsa yenə.
Axır qara gündən çıxdım, ağ günə,
Yox oldu dərd – bəla, fikir, Allahım!
Ayrılıq oduna çox yandı canım,
Sona deyir; gülzar oldu yanım.
Gərək başınıza dönüb - dolanım,
Min şükür rəhminə, şükür, Allahım!
Söz tamama yetən kimi Sona xanım təkrar balalarını duz kimi
yalamağa başladı.
İndi sizə kimdən danışım, Qanlı Alıdan.
Qanlı Alı paşanın yanından çıxıb Sona xanımın qaldığı çadıra
gəldi. Ancaq çadırın qarşısındakı əsgərlər onu içəri buraxmadılar.
O, əsgərlərdən içərdəki qadını soruşdu. Əsgərlərdən biri dilləndi:
- Babam, o qoca qadınımı soruşursan?
- Hə bala.
- Babam o qoca qadını yüzbaşı özü ilə Gümrüyə apardı, vəssalam.
Qanlı Alı Gümrüyə qayıtdı. Şəhəri bir az o baş - bu baş gəzəndən
sonra, öz evinə gəldi. Üzünü Nazlı xanıma tutub dedi:
- Ay Nazlı, Sona xanıma denən ki, hələlik o dərviş tapılmayıb,
mən səhər açılan kimi bir də paşanın yanına gedəcəm, deyən
kələfin ucunu tapmışam, narahat olmasın.
Nazlı:
- Ay kişi, sən nə danışırsan, nə Sona, nə zad, o səninlə gedəndi,
geri qayıtmayıb axı!
Qanlı Alı başı alovlu evindən çıxıb qoşun olan yerə gəldi. Çadırın
qarşısında duran əsgərlərə heç nə demədən birbaşa çadıra daxil
oldu.
Nə, görsə yaxşıdı!? Gördü ki, hər iki cavan oğlan hərəsi Sonanın
bir tərəfinə uzanıb, başlarını da Sonanın sinəsinə sökəyiblər. Sona
da qollarını açıb onları möhkəm – möhkəm qucaqlayıb. Hər üçü elə
yatıb ki, dünya yansa, bunların bir xorum otu yanmaz.
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Qanlı Alı çadırdan çıxıb qışqıra-qışqıra paşanın çadrına yaxınlaşdı.
Sərdar paşa isə gecə yarıdan keçməsinə baxmayaraq yatmamışdı.
Paşa Qanlı Alnı qan-tər içidə görüb dilləndi:
- Nə olub, nə qışqırırsan, dünya yandı, nədı?
Qanlı Alı:
- Allah sənin evini yıxsın, paşa, evimi yıxdın, hələ get bax sənin
əsgərlərin mənim əmanətimə xəyanət elədilər.
- Ya, ola, bu kafir nə danışır?
- Haydi əsgərlər, hər üç kafiri cəld bu meydana gətirib və hər
üçünün də başını vurun.
Əsgərlər yüzbaşı Hamzanı, Hasanı və Sona xanımı sürütdüyə sürütdüyə meydana gətirdilər.
Bu vəziyyətə dözə bilməyən Sona xanım ağlaya - ağlaya əsgərlərə yalvarmağa başladı.
-Ay müsəlman qardaşlarım, insafa gəlin, o cavanlar mənim
oğlanlarımdı, iyirmi ildi ki, bunların yolunu həsrətlə gözləmişəm.
Mən viran qalmış bu xaraba Gümrünün paşası Sərdarın xanımı
Sona xanımam.
Bu sözləri eşıdən paşa meydana tərəf qaçmağa başladı:
- Əsgərlər, əl saxlayın, əsgərlər əl saxlayın, aman günüdü evimi
yıxmayın, o mənim xanımım Sona xanımdı deyib, Sərdar tir - tap
meydana yıxıldı. Artıq hər şey yalan oldu, əsgərlər Hamza, Hasan
və Sona xanımı buraxıb Sərdarın başına yığışdılar. Ancaq Sərdar bu
günmü ölüb, dünənmi olüb, ayılmaq bilmir ki, bilmir.
Qoşunun içərisinə çaxnaşma düşdü, nə düşdü.
- Ayə, deməzsənmi, paşaya kafirlər cadu – piti eləyiblər, paşa
ağlını atıb.
Mosul hara, Gümrü hara, Sona xanım hara, axı paşa bu haqda
heç kimə heç nə deməyıb.
Qanlı Alının qanı damarlarında donmuşdu.
Hannan – hana Sərdar paşa özünə gəldi.
Cəmi həsrətlər bir – birinə qovuşdu.
Qosun ləşgər bu gecə kefdə - damaqda olsun, görək Sərdar
paşanın axır sözləri nə oldu.
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Sərdar paşa:
- Demək qaranlıq gecədə, Ziyarət dağının yaxın-lığında, ailəmi
əmanət verdiyim qanlı Alı sənsən.
-Yüzbaşı Hamza, cəld bu qanlı Alını qollarını qandalla, atın
zindana.
Sərdar paşa:
- Axı mən sənə demışdim, mənimki sənlə qalsın sonraya. Axır ki
sağ - salamat əlimə keçdin.
Qanlı Alı:
- Paşam, axır ki biz qiyam - qiyamətə qalmadıq, sənin əmanətini
döz bəbəyim kimi qoruyub, özünə geri qaytarıram.
Sona xanım ağlaya - ağlaya dilləndi;- Kişi onun əvəzinə mənim
qollarımı qandalla.
Sərdar:
- Əzizim, məsələ bununla bitmir axı, bir axırına qulaq as.
Sərdar üzünü carçılara tutaraq dilləndi:
- Carçılar günü səhərdən Gümrü şəhrinin bütün məhəllələrində
təbillərlə car çəkilməlidi, mənim fərmanlarım şəhərin bütün
məhəllələrinə vurulmalıdı.
Sərdar:
- Qasid, yaz!
- Quldurluq, soyğunçuluq və adam öldürməkdə təqsirli bilinən
Qanlı Alı adlı qaçaq Gümrü yaxınlığında otuz ildən sonra ələ
keçmişdir. On gün müddətində qanlı Alı edam olunmalıdı.
Sona xanım:
- Kişi, sən nə danışırsan, mən də artıq şübhə yaranır ki, sən
mənim Sərdarım deyilsən. Bu mərd kişinin iki yetişmış qızı, arvadı,
mənə və qızıma görə öz isti ocaqlarını tərk edib bura gəliblər.
Hamza və Hasan tez irəli çıxıb dilləndilər.
- Ata, qanlı Alının əvəzinə bizləri edam elətdir.
Sərdar:
- Ay Sona, nə qız, sən nə danışırsan?
Sona xanım olub keçənləri Sərdara danışdı. Məlum oldu ki, Leyla
Sərdarın qızıdı. Onu da oğulluğa götürdüyü Mustafa istəyir.
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Sərdar gözü yaşarmış halda dilləndi:
- Gəldim özümə gəlin alam, öz həsrətlərimi tapdım. Şükür
məsləhətinə, Allahım!!!
Bu dəmdə Sərdar sazı sinəsinə basıb, üzünü Sona xanıma tutaraq,
aldı görək nə dedi:
Əzəl fələk qəm dəftərin yazanda,
Yazıbmış baxtını qara Sərdarın.
Dörd bir yandan iltimasçı olmadı,
Bağrına çəkdilər yara Sərdarın.
Anam yox,bacım yox, edə iltimas,
Əynimə geymişəm bir qanlı libas.
Dar gündə olaydı babam qul Abbas,
Qılaydı dərdinə çara Sərdarın.
Bahar fəsli qızıl gülü əkdilər,
Cavan idim, dal qəddimi bükdülər.
Sinəm üstə sağalmaz dağ çəkdilər,
Yetmədi bağçası bara Sərdarın.
Ələndi gözümə dünyanın çəni,
Anşırda bilmədim dostu, düşməni.
Namərdlər arxadan vurdular məni,
Qalmadı halı biçara Sərdarın.
Zirvədəyəm, duman mənəm, çən mənəm,
Sinəsi çarmığa çəkilən mənəm.
Dostuma dost, düşmənimə düşmənəm,
Indi özü dönüb nara Sərdarın.
Söz tamama yetər - yetməz qanlı Alı sözə qarışdı:
- Ayə, zalım oğlu, mənı nə ölümlə qorxudursan? Mən ölümdən
qorxan deyiləm, bu yazıqlara az əziyyət ver.
Sərdar üzünü Sona xanıma tutaraq dilləndi:
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- Əzizim, sən onu yəqin bil ki, bəla bizlərdən qurtarmayıb. Mənə
yuxuda dedilər ki, bəla o vaxt sizdən çəkiləcək ki, bir qız uşağı
mənim sənə verdiyim düyün hədiyəsi olan müqəddəs kitabı, özümə
qaytaracaq və sonra da mənə ata deyib sarılacaq.
Artıq mənə məlumdur ki, bu mənim qızım Leyladı. Mən iki dəfə
onula qarşılaımışam, amma bu işlər baş tutmayıb, bu bəlanı mən
qəbul etmişəm, mənim nə iş görəcəyimə qarışmayın.
Sonra Sərdar üzünü Qanlı Alıya tutaraq dilləndi:
- Ayə, zalım oğlu, niyə qaçıb öz evində gizlənmisən?
Görmürsən ki, yağılar vurd- yuvamızı parça- parça eləyiblər? Mən
başa düşürəm, səndə günah yoxdu. Sən Sonaya söz verib əlini
müqəddəs Qurana basmısan ki, bir daha əlinə silah almayasan.
Ancaq onu da yaxşı bil ki, müqəddəs Quranda yazılıb ki, sizi
öldürənlərə, sizi tapdalıyanlara, haqqı tanımayanlara qarşı
mübarızəyə qalxın.. Bəs sən bu şərtlərə niyə əməl etmirsən? Alı,
sən Allah naminə, müqəddəs Quranı Kərim naminə, doğma bacı –
qardaşların naminə, millət namınə əlinə silah götürməlisən.
Bu gündən bu qoşun-ləşgərin baş sərkərdəsi sənsən. Mənim
sizlərə son sözüm budu.
Qanlı Alı sakit tərzdə durub başını aşağı saldı.
Sərdar üzünü iki oğluna və Sona xanıma tutaraq dilləndi:
-Əzizlərim, siz bu dəqiqə Gümrüyə qayıdın.
Alı burada qalmalıdı. Qoy camaat elə bilsin ki, Alı asılacaq. Nə
badə bu sirri Alının ailəsı və qızım Leyla bilsin. Aman günüdü, bəla
cəkilmək üzrədi, di sizlərə yaxşı yol.
Ancaq otuz illik ayrılığa dözən Sərdar və Sona elə bil bir günlük
ayrılığa dözə bilmirdilər. Bir-birindən ayrılmaq istəmirdilər.
Ayrılıq zamanı aldı görək Sona xanım nə dedi:
Qəriblik qəlbimi qırdı da getdi,
Başıma qapazı vurdu da getdi,
Sinəmdə atəşı qurdu da getdi,
Simsarsız, arxasız dolanan mənəm.
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Qəriblik qəlbimi sıxır, neyləyim,
Göz yaşım sel kimi axır, neyləyim.
Qanan da, qanmaz da baxır neyləyim,
Simsarsız, arxasız dolanan mənəm.
Qəriblik qəlbimi taxıbdı şişə,
Qəm üstə yatmağı etmişəm peşə.
Tanrı rəhm eyləsin, özü bu işə,
Simsarsız, arxasız dolanan mənəm.
Gecə yarısı Sona evə çatan kimi Nazlı başlamadımı;
- Ay Sona, bəs Alı harada qaldı, gah o səni, gah da, sən onu
itirirsən.
Sona:
- A Nazlı, mən Alıdan günorta ayrıldım. Onun başı paşa ilə
söhbətə qarışdı, birdən mənim yadıma Qızılçaxçax kəndı düşdü. Bu
kənd qulağımızın dibidi. Leyla orada dünyaya gələndə onların mənə
zəhmətləri böyük olub, neyləməli, başım söhbətə qarışdı, gecikdim,
sonra məni tək buraxmadılar. Bax bu cavanlar da həmin dediyim
adamın oğlanlarıdı. Mənim yanıma qatdılar ki, birdən qorxub
eləyərəm. Daha Alıdan xəbərım olmadı. Allah kərimdi, Alı harada
olsa, özünü bura çatdıracaq. Sən dur yat, mənim hələ yuxum
gəlmir.
Artıq səhər açılmışdı. Carçıların səsi bütün Gümrü xalqını ayağa
qaldırdı. Qanlı Alının ölüm fərmanı oxunurdu. Nazlının şüvəni bütün
məhəlləni bürümüşdü. Sona xanım bir təhər Nazlını dilə tutub
sakitləşdirdi.
Bu dəmdə Sərdar dərvış paltarında peyda oldu;
- Ay ev yiyəsi, mənə köməklik edin, uşaqlarım acından ölür.
Sona Sərdara baxan kimi dərvişin ona göstərdiyi Sərdarın
qocalığını o dəqiqə anladı. Amma özünü güclə saxladı.
Nazlı qışqıra – qışqıra dilləndi:
- Ay evi yıxılmış, sən yenə haradan peyda oldun,- deyıb yerdən
bir daş götürüb, Sərdara atdı. Daş Sərdarın başına dəydi. Qan su
kimi axırdı. Bu vəziyyəti görən Sonanın ürəyindən qara qanlar
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axmağa başladı. Leyla tez irəli yüyürüb öz kəlağayısı ilə Sərdarın
başını sarıdı.
- Ay qızım, bu nə səs - küydü, burda kim ölüb, bağışlayın ünvanı
səhv salmışam.
Leylan dedi:
- Baba, ölən yoxdu, amma ölməkdən də pisdi. Zalım paşa mənim
dayımı on günə kimi asdırmaq fərmanı verib.
Sərdar dedi:
- Elə demə, qızım, elə demə, mən həmin paşanın dərvişiyəm,
yeri gələndə məclislərini yola verirəm. O çox ürəyi yumuşaq
adamdı, sənin dayını kimnənsə səhv salıb, mənim bir sözüm onun
yanında iki ola bilməz, mən xahiş edərəm, dayını tezliklə
buraxarlar. Səhər özü də Gümrüdə xana gələcək, siz də dəlib bir
xahiş edin ki, sözümüz üst- üstə düşsün.
Bu sözləri kim eşitdisə, hamı sevindi, bircə Nazlıdan başqa.
Nazlı dedi:
- Bu dərviş peyda olannan bizim işimiz Allaha qalıb.
Leyla dərvişin üzünün qanını siləndə gördü ki, dərvişin göz yaşları
qanına qarışıb.
Leylan dedi:
- Baba, mən səni həmişə belə ağlağan görmüşəm, nə olub axı
sənə?
Sərdar dedi:
- Məni qəm - qüssə ağladır bala, - deyib getmək istəyən-də Sona
xanım ağlaya - ağlaya ona tərəf getməyə başladı.
Hamza və Hasan çəld Sonanın qolundan tutub saxladılar.
Bu dəmdə görək Sona xanım aldı nə dedi:
Qorxuram dünyanın yeli tərs əssin,
Getmə, ciyərparam, getmə, amandı!
Gəldiyin yollara mən qurban olum,
Getmə, ciyərparam, getmə, amandı!
Haraylar,
Çoban dağda haraylar.
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Yaxam fələk əlində,
Gözüm yarı haraylar.
Ələnib yoluma dünyanın daşı.
Sellərə dönübdü gözümün yaşı.
Nə tez haqlamısan sən altmış yaşı,
Getmə, ciyərparam, getmə, amandı!
Əzizinəm Gülənaz,
Bülbül eylər, gülə naz.
Düşmdüm qəm dəryasına,
Ağlayan çox, gülən az.
Dağılıb ellərim, qalıb virana,
Xar ol belə dövran, yan, ey zamana.
Dərdindən olmuşam dəli - divana,
Getmə, ciyarparam, getmə, amandı!
Yağıdı haylar mənə,
İl oldu aylar mənə.
Susadım su istədim,
Su verməz çaylar mənə.
Söz tamama yetdi. Dərviş ayaq saxladı. Heç nə olmamış kimi
dedi:
- Hə, xanım, görürəm zamana səni nə kökə salıb. Bir qulaq as
gör, mən sənə nə deyirəm.
Sərdar sazı köynəkdən çıxarıb sözə başladı:
Bir illik yolları bir aya gəldim,
Ağlama, sultanım, Sonam, ağlama.
Bəyaz gecələrim zülmətə dönüb,
Ağlama, sultanım, Sonam, ağlama.
Qıpqırmızı olub könlümün badı,
Zəhrimara dönüb ağzımın dadı.
Yas tutub Gümrümün qohumu - yadı,
Ağlama, sultanım, Sonam, ağlama.
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Qohum – qardaş yoxdu gələ salama,
Gülə - gülə öz yurdunu dolana.
Yuxum gəlmir, yastıq dönüb ilana,
Ağlama, sultanım, Sonam, ağlama.
Söz tamama yetdi, dərviş yıxılıb qalxa - qalxa aradan cıxdı.
Dərviş yalan oldu Nazlı başlamadımı!
- Sən nə vaxtdan belə söz deyən olubsan, ay Sona?
- Ay qız olmaya o dilənçi dərviş sənin ərindi? Nə vaxtdan onun
belə xətrini şox istiyən olubsan? Yox, yox Allah eləməsin, dilim
qurusun, ay Sona, mən lap ağlımı atmışam, Alı yadıma düşəndə
ağlımı atıram.
Leyla dedi:
- Ay Nazlı xala, təki mənim atam sağ olaydı, özü də lap o dərviş
olaydı. Bəyəm dərvişlər adam deyil? Mənim ona o qədər qanım
qaynayır ki, elə bilirəm öz doğma atamdı!
Sona xanım Leylanın sözünü kəsərək dedi:
-Ay Nazlı, bir az səbirli ol, Allah kərimdi, Alı qardaş gəlib çıxar.
Bəs iyirmi ildi mən bu müsibətlərə necə dözürəm?
Sona xanım Sərdarı görüb elə bil quşa dönmüşdü.
Üzünü Nazlıya tutub aldı görək nə dedi:
Bir günlük qürbətə dözməyən Nazlı,
Bu qəmli hicrana, mən necə dözüm.
Ya Rəbbim, canımız daşdı, dəmirdi?
Məşəqqət divana mən necə dözüm?
Qəm - qüssə gecələr mənə yar oldu,
Yediyim, içdiyim zəhrimar oldu.
Yurdum – yuvam tamam tarümar oldu,
Belə bir yeksana mən necə dözüm?
İyirmi də bəla gəldi, götürdüm,
Iyirmi beşdə oğul, əri itirdim.
Dost yolunda süsən - sünbül bitirdim,
Bu ağır dövrana mən necə dözüm?
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Bu sözləri eşidən Nazlı bir az yumşalmışdı.
Nazlı dedi:
- Ay Sona, mən bu vaxta kimi bilmirdim, sən lap əməlli, başlı
aşıqsan ki, bu otuz ildə bir kəlmə də olsun danışmamısan.
Sona xanım dedi:
- Ay Nazlı, mənə olan zülmü Allah heç düşmənimə də
göstərməsin.
Allah üzünüzü xeyirli sabahlara açsın. Səhər açılmışdı.
Birdən bir uşağın çöldən səsi eşidildi.
- Ay ev yiyəsi, ay ev yiyəsi, buralarda bir kimsə yoxdumu? Nazlı
irəli çıxıb dilləndi:
- Nədi ay bala, bu səhər- səhər yenə nə olub?
- Xanım, mən dərvişin oğluyam, atam nənə dedi ki, gəlib sizə
bildirəm ki, səhər paşa xana gələcək. Gümrünün yağılardan azad
olunması ilə camaata köməkliklər olunacaq və sonra bayram
mərasimləri keçiriləcək. Bir də atam dedi ki, yalvarıb - yapışaq
bəlkə paşa ədalətə gələ, Alını buraxa. Amma gecikməyin,- deyib
uçaq gözdən itdi.
Nazlı dedi:
- Ay oğul, dayan, ay bala dayan. Artıq uşaq gözdən itmişdi.
Səhər tezdən artıq Gümrüdə bayram şənlikləri başlamışdı. Hər
tərəfdə qara zurnadan cəngi sədaları eşidilirdi.
Hamıdan əvvəl xana Nazlı, Sona xanım və uşaqları gəldilər.
Aradan bir xeyli keçmişdi Lalə və oğlu cəngavər Mustafa xana daxil
oldular. Artıq xanda məclis qızışmışdı. Gümrünün hər yerindən və
eləcə də Qars, Çıldır, Ağbabadan bura aşıqlar gəlmişdi. Hələlik nə
paşadan, nədə ki, paşanın dərvişindən bir xəbər yox idi. Nazlı elə
bil mismar üstündə oturmuşdu.
Aradan bir xeyli keçəndən sora üzünü Sona xanıma tutaraq
dilləndi:
- Ay Sona, deyən qoca dərviş bizi aldatdı, başımızın altına yastıq
qoydu.
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Sona istəyirdi ki dillənsin, cöldən əskərlərin səsi eşidildi. Yol
verin, yol verin, qabağa bir kimsəni buraxmayın, paşa gəlir.
Həqiqətən də əsgərlərin müşaiyəti ilə paşaynan dərvişi xana daxil
oldular.
Nazlı dözə bilməyib paşanın ayaqlarına yıxıldı;
- Paşam, qurbanın olum balalarıma yazığın gəlsin, mən buralarda
qəribəm, Alımı burax, günahsız yerə öldürtdürmə.
Yaraqlı - yasaqlı əskərlər Nazlının qolundan tutub öz yerində
oturdular.
Əsgərlər dedilər:
- Paşaya mane olsanız, sizi bayıra atacağıq!
Paşa çıxıb yuxarı başda əyləşdi. Məclis qızışdı nə qızışdı. Məclisi
bu mahalın qocaman aşığı yetim Tapdıq aparırdı. Paşaya təriflər
deyilirdi.
Sərdar dərvış libasında Sona xanımın yanına gəldi. Hamza ayağa
durub öz yerini atasına verdi.
Sərdar dedi:
- Xanım, narahat olmayın, mən paşa ilə danışmışam, Gümrünün
azad olunması münasibəti ilə paşa Alını əhv edib. Leyla dərvişin
əllərindən öpərək dilləndi;- Baba, çox sağ olun bu yax-şılığnızı heç
vaxt unutmayacam, bu müqəddəs “Quranı Kərim” atamın bizlərə
ən dəyərli hədiyəsidi, dayımı ölümdən qurtardığına görə bu
müqəddəs kitab sizindi. Onu axirətə qədər saxlayın.
Dərviş dedi:
- Qızım, mən bunu qəbul edə bilmərəm, sən nə danışırsan? Bu
müqəddəs kitabənin tayı - bərabəri yoxdu, mən bunun əvəzini
ölənə kimi sizə ödəyə bilmərəm axı?!
Leyla dedi:
- Baba, mənə heç nə lazım deyil, istərdim ki, bu müqəddəs kitabə
sızı kimi layiqli adamların əlində olsun.
Bu zaman qocaman ustad aşıq Vəli dilləndi:
- Camaat, yol verin meydana dəli dərviş gəlir. Bu dəli Dərviş, nə
deyirsə haqqdan deyir, ay cammat, sakit olun, onu bura göndərən
var. Qoyun o da sözünü desin, inşallah, dalı yaxşı olar.
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Dəli Dərviş dedi:
- Ay camaat, mən xanəmdə yatmışdım, bir tərpətdilər,iki tərpətdilər, oyandım, axırda qulağıma bərkdən dedilər:
- Nə yatmısan, dur get filan yerə, orada iki nəfər ölüb, onları
dirilt, ona görə də mən burdayam.
Hamza və Hasan ata və anasına baxanda gördülər ki, həqiqətən
dərviş libasında olan Sərdar paşa və Sona xanım oturduqları yerdə
quru ağaca dönüblər.
İşi belə görən dəli dərviş sazını köynəyindən çıxardı. Zilini zil,
bəmini bəm eyləyib sinəsinə basdı.
Meydanı qırx dəfə dolandı, desəm azdı, başladı, nə başladı:
Doqquz on cəmidi, əlliynən qırxın,
Bir ucu altmış olur, aman ağam, hey!
Bu könül sevdası beşıyə uyğun,
Dağları basıbdı duman, ağam, hey!
Dədvişin dediyindən çoxları bir şey başa düşmədi.
Yenə Dəli Dərviş aldı sözünün o biri xanəsini görək nə dedi:
Duman dağa uyğun, can da cəsədə,
Oyat yatmışını bir neçə vədə.
Quşu göydən endir, quru səvətə...
Qoy gəlsin yerinə iman, ağam, hey!
Meydanda tək qoyma Dəli Dərvişi,
Görürsən müşgülə düşübdü işi.
Sənə sığınmışam, ya şahlar şahı,
Səndədi ümidlə, güman, ağam, hey!
Söz tamama yetən kimi Sərdar diksinib ayıldı, Sona xanımın isə əl –
qolları tərpəndı.
Dəli Dərviş sazını bağrına basdı, görək bu dəmdə nə dedi:
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Qoru min bəladan məni, ya rəbbim!
Əlimdən bərk yapış, gəl, gəl, ağam, gəl!
Buraxma, amandı, sən yarı yolda,
Əlimdən bərk yapış, gəl, gəl, ağam, gəl!
Dərdə dözənnərin sənsən pənahı,
Bunu da yaxşı bilir qadir İlahi.
Ərşin – kürşün sənsən şahənşahı!,
Əlimdən bərk yapış, gəl, gəl, ağam, gəl!
Yahu, Yahu deyən Dəli Dərvişəm,
Qıyma paralana bu könül şüşəm.
Haradaydım, çağırdın...hara gəlmişəm,
Əlimdən bərk yapış, gəl, gəl, ağam, gəl!
Söz tamama yetən kimi Sona xanım da ayıldı. Dəli Dərviş qəfil
gəldiyi kimi, qəfildən də yoxa çıxdı.
İşi belə görən yetim Tapdıq üzünü paşaya tutub dedi:
- Paşam icazə verəniz sizin dərvişdə bir, iki söz desin.
Paşa başı ilə öz razılığını bildirdi.
Dərviş libasında olan Sərdar müqəddəs “Quranı Kərimi” öpərək
Sona xanıma dedi:
- Sona xanım, bu əmanət sizindi, və axırətə kimi də sizin olmalıdı.
Sona xanım əlləri titrəyə - titrəyə müqəddəs kitabı sınəsınə sıxdı.
Zalım oğlu Sərdar sazı köynəyindən çıxarıb qızıl quş kimi
meydana şığıdı. Meydanda o, baş bu baş gedərək, aldı görək nə
dedi:
Dinləyin siz məni, səxalı ərlər,
Mehrü məhəbbətin dəryasıyam mən.
Yaralarım göz - göz olub, qan verir,
Sağalmaz dərdlərin şəfasıyam mən!
Hər tərəfdə gurum - gurum yaram var,
Sinəm üstə cahan boyda şıram var,
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Burdan başqa gedəcək de, haram var?
Müqəddəs Gümrünün qalasıyam mən!
Könül sarayımı tufan bürüdü,
Hicran şahı məni yıxdı sürüdü,
Cavan canım qürbət eldə çürüdü,
O xan Ağbabanın balasıyam mən!
Bu dəmdə qocaman ustad aşıq Yetim Tapdıq dilləndi:
- Dərviş, səsin mənə tanış gəlir, insaf eylə, qaysaq bağlamış
yaralarımı qoparma, de görüm, sən kimlərdənsən?
Sərdar dedi:
- Narahat olma, kimliyimi indi biləcəksən, deyib aldı sözün o biri
xanəsini.
Qəm - qüssə mənimlə verib qol - qola,
Kəc baxtım özümlə getməyir yola.
Gedib köç karvanım qalmışam dala,
Qədiri Yeysanın yaylasıyam mən!
Silinmir könlümdən kədərin çatı,
Iz salıb belimdə kəndirin qatı,
Könlüm nəğmə deyir, dilim bayatı,
Cənabı Zeynəbin laylasıyam mən!
Bəxtimə dərd - kədər yazanda fələk,
Gülə - gülə dedi; əhsən, mübarək.
Bəlkə daş - dəmirdi, sizdəki ürək?
Mükərraf Sonanın aynasıyam mən!

________
Deyilənə görə “Qədiri Yeysa” Çıldırın yaxınlığında Dəli Dərvişin qəbri
olan ən sınaqlı ziyarətgah və ziyarətgaha gələnlər üçün ən səfalı bir
yayladır.
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Həm paşayam, həm sailəm, həm ozan,
Alaylar dağıdıb, ordular pozan.
Məhəbbət gölündə yolunu azan,
Kəbil Mustafanın babasıyam mən.
Sərdarın sözünü tutan olmadı,
Pərvanə topunu atan olmadı,
Hünər meydanında batan olmadı,
Mehriban Leylanın atasıyam mən.
Söz tamama yetər-yetməz Leyla xanım “ata” deyib özünü
Sərdarın üstünə atdı.
Sərdar, balaların deyib, Leyla xanımı, Hamzanı, Hasanı duz kimi
yalamağa başladı.
İyirmi il ayrılıqdan sonra cəmi həsrətlər bir - birinə qovuşdu.
Sərdar titrək bir səslə dilləndi:
- Mənim gözümün ağı, qarası canım, Mustafam, bir yanıma gəl.
Mustafa Sərdarın əllərindən öpərək dilləndi:
- Eşidirəm, baba.
- Mustafa, mənim balam Leylanın əlindən tut. Sizlərə xeyır, duanı
mən verirəm, qismətinizi Allah versın, - deyərək gözlərinin yaşını
sildi.
Artıq hamıya məlum oldu ki, bu dərviş vaxti ilə Gümrünün, indi
isə Mosulun paşası olan Sərdardı.
Nazlı irəli gəlib Sərdarın əl – ayağa düşərək yalvarmağa başladı:
- Paşam, Allah xatirinə, məni bağışlayın, keçin mənim günahımdan.
Sərdar dedi:
- Bacım, sizin heç bir günahınız yoxdu, mənim sizlərin qarşısında
elə böyük borcum var kı, onun əvəzini ölənə kimi qaytara
bilməyəcəyəm.
Nazlı dedi:
- Paşam bəs mənim Alım gəlib çıxmadı axı?
Sərdar dilləndi:
- Darıxma bacım, darıxma, Alı bu dəqiqə harada olsa gəlib çıxar.
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Bu dəmdə padşah libasında yuxarı başda əyləşən Alı ayağa
duraraq dilləndi:
- Ay Nazdı! Nə ah, şüvənə qalxmısan, qorxub eləmə, hələ sənin
Alın ölməyib.
Hə, əzizlərim, beləliklə cəmi həsrətlər bir, birinə qovuşdu. Qada
bala Sərdardan çəkildi. Sona xanım və Sərdar haqq yolunda, millət
yolunda belə bir imtahandan üzü ağ çıxdılar.
Mustafa bir ilin içərisində zəlzələdən ziyan çəkən Gümrü şəhərini
tam abad elədi və Leyla ilə ailə qurub Sərdarın fərmanı ilə Gümrü
şəhərının yeni paşası oldu.
Hamza Alının qızı Güllü ilə evlənib Şərur mahalında ömür – gün
sürməyə başladı.
Hasan da Alının o biri qızı Cahan xanımla evlənib Mosula qayıtdı.
Alı birləmiş türk qoşun dəstələrinin baş sərkərdəsi oldu.
Paşalar paşası olan Sərdar paşa “vətənin o başı, bu başı olmaz”
deyib, ömrünün qalan günlərini Sona xanım ilə birlikə Mosulda
keçirmək qərarına gəldi.
Bu yerdə Gümrü Qizi dastanını yekunlaşdıran böyük sənətkar
dübarə aldı görək nə dedi:
Dəymə fələk, dəymə mənə,
Ümmanda qərq olan mənəm.
Hicri-qəmin qucağında
Dəryada qərq olan mənəm.
Düşmüşəm qəm dəryasına,
Dinib - danışa bilmirəm.
Gözlərim baxmır sözümə,
Sellərdə qərq olan mənəm.
Qəm mülkünün paşasıyam,
Virandı könlümün mülkü.
Ax, ay zalım, zalım, zaman,
Yıxmısan binəmi bil ki!
Gəlin görün nə haldayam,
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Bəyənmir aslanı tülkü.
Sönüb könlümün günəşi,
Tufanda qərq olan mənəm.
Dindirməyin məni, ellər,
Yaram sağalmaz yaradı.
Danışmağa halım yoxdu,
Hər yerim para - paradı.
Desələr ki, Aşıq Heydər,
Bir topdağıtmaz qaladı.
Qızıldan taxtım olsa da,
Yeksanda qərq olan mənəm.
Dastanın sonunda Aşıq Heydər üzünü məclısə tutaraq dilləndi:
- Hörmətli məclis əhli, icazə versəniz məclisimizi Aşıq Şenliyin
sözləri ilə yekunlaşdıraq, baxmayaraq ki, Aşıq Şenlik üzürlü
səbəbdən məclisimizdə iştirak edə bilmədi, amma Aşıq Şenlik bu
mahalın övladı olmaqla bərabər, el ağsaqqalı, tanınmış aşıqdır.
Onun sözləri ilə məclisimizi yekunlaşdırmaq yerinə düşərdi.
Bu dəmdə Aşıq Heydər zili-zil, bəni-bəm yerində aldı görək
“Osmanlı” havası ilə nə dedi:
Ay qonax, bir bəri bax,
Gör neçə dilbər oynayır?
Gül zərif, dəsdə dərif,
Dəstində güllər oynayır.
Naz ilə ağ üzünə,
Düzübdü tellər oynayır.
Səsinə, həvəsinə,
Car çəkib ellər oynayır.
Bu xına, əcəb xına,
Gör nə yaxıb əllərinə.
Mərd ana, dal gərdana,
Naxış düzüb tellərinə.
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Bu kəmər, gümüş kəmər,
Qurşayıbdı bellərinə,
Bu vaxta, ağ otaxta,
Coşub samavar oynayır.
Ay gözəl, bundan əzəl,
Müşdəriyəm qələm qaşa,
Bu dünyada, bu libasda,
Səni görüm mın il yaşa.
Dilbərim, bu əllərim,
Qəm mülkünə olub paşa,
Bu başdan, qələm qaşdan,
Qurtarıb millər oynayır.
Nə cahanda, nə rizvanda,
Yoxdu sənin kimi Pəri.
Ev yıxdın, zalım baxtım,
Ağlım olub sərsəri.
Sən canım, sən cananım,
Olaydım Şirin nökəri.
Od salır, canlar alır,
Qaşlarının qələmləri.
Əbrüşümlər oynayır.
Ay Pəri, bu telləri,
Gəl saxla mənə əmanət,
Gər bilsə, yegin gəlsə
Ağlayar, eylər xəyanət.
Çollərində, bu ellərində,
Bil ki, eylərəm qiyamət.
Əlbəttə, Məmmədqasımın,
Başında ləşkər oynayır.
Aşıx Heydər “Gümrü Qızı”dastanıni belə yekunlaşdırdı.
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Allah Ağbabalı Aşıq Heydərə rəhmət eləsin.
Deyilənə görə, o vaxtlar Gümrü şəhərinin valisi olan
Məmmədqasım ağanın oğlunun toy məclisi çox maraqlı keçmişdi.
Məmmədqasım ağa və həmçinin Gümrünün tanınmış ağaları Aşıq
Heydərə böyük məbləğdə xələt verib, ustadı təmtəraqla Ağbabaya
yola saldılar.
Aşıq Heydərin “Gümrü Qızı” dastanının ciddi redaktə
olunmasına, onları ilkin yazılış məqamına uygunlaşdırılmasına ciddi
ehtiyac vardı. Çünki bu əsər dildən – dilə gəzərək təhriflərə
uğramışdı.
Bu tarixi əsəri tam olmasa da bərpa edib əvvəlki vəziyyətinə
qaytarılmasına qan eyniliyimiz imkan verdi.
Aşıq Heydərin çap olunmayan, yaddaşlarda yaşayan əsərlərini
toplamaqda bundan sonra da bizə yardımçı olacaq hər bir kəsə
əvvəlcədən təşəkkür edirik!
Ümid edirik ki, ictimayətin və geniş oxucu auditoriyasının
mühakiməsinə verdiyimiz bu əsər Aşıq Heydərin irsini sevənlər və
dəyərləndirənlər tərəfindən lazımınca qiymətləndiriləcək.
Bütün irad, təklif və qeyidlər üçün isə əvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk.
Bu tarixi əsəri 60 ildən artıq bir zamanda qəlbində yaşadıb, onu
təkrar həyata qaytaran Aşıq Heydərin nəvəsi Yusif Rəhim oğlu
Heydərova təşəkkür edirik!

T. Səmimi
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.

X. Məmmədli

Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Ə.Heydər
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РЯВАЙЯТЛЯР
ТЕЛЛИ ГАРЫ

B

ир эцн Мащмуд аьа гапыда дурмушду. Ялини
эюзцнцн цстцня гойуб узаглара бахырды. Бирдян
хейли узагларда бир атлы эюрцб хейли тяяъъцблянди:
– Бу атлы кимди беля? Щяр кимдися мяним йаныма эялир. Гой
эялсин.
Бу кечди ичяри. Ашыг Щейдяр деди:
– Ай Мащмуд аьа, сян сюзлц адама охшайырсан.
– Бахдым, бир атлы эялир. Индиъя бурйа эялиб чыхар. Гой щяля эялиб
чатсын бир, ондан сонра кимди, нячиди, буну да онун юзцндян
юйрянярик. Еля бу вахт гапыда ат кишняди. Аз кечмяди ки, уъабой, арыг
бир арвад ичяри эирди. Ашыг Щейдяр тяяъъцбля арвадын белиндяки тапанча
вя хянъяря бахды. Арвад ядябля Мащмуд аьайа салам вериб деди:
– Мащмуд аьа, няйя эялдийими билирсянми?
– Мян щардан билим, а Телли гары? Сян дейярсян, биз дя билярик.
– Бу Йасты Алы йаман гудуруб ща! Сыныгда юзцнц падшащ щесаб
едир. Инди ня еляйим ки, мян ондан касыбам. Анд олсун Аллаща… Цч
дяфя гапысына елчилийя эетмишям. Аьзына эяляни мяня дейиб. Еля шейляр
истяйиб ки, галмышам мятял. Ай бунун башы батсын, адыны да киши гойуб.
Йурдунда бир гыз вар да… Мян онун гарайанды гызына елчи дцшцрям
эядянин хатириня, о да юзцнц эютцрцб даьын башына гойур. Даща демир
Телли гары да Йайчы гызыды. Ъинляндирярсян, гызы басар атын тяркиня.
Щцнярин вар, эял цстцня. Сяни гойар йана-йана.
Бу беля дейяндя Ашыг Щейдяр марагла Телли гарыйа бахды:
– Сяндян ня истяйир, ону демязсянми?
Мащмуд аьа да бу сюзляри ешидяндя разылыгла башыны тярпятди:
– Ашыг Щейдяр дцз дейир. Де эюряк Йасты Алы сяндян ня истяйир?
Мащмуд аьа да беля дейяндя Телли гары Мащмуд аьанын
бешачыланыны синясиня басыб бир о йана, бир бу йана эедиб эюряк бурда
ня деди. Биз дейяк, сиз дя саь олун:
Ийимри гоч истярям, йанында шишяк,
Он ъан йунлу гойун-йуну бир дюшяк,
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Майа дявя эятир, йанында кюшяк,
Он батман йаь, дцйц, гяндля чай эятир.
Он дяст палтар лазым тязя эялиня,
«Йохумду» сюзцнц алма дилиня,
Гызыл кямяр эяряк гызын белиня,
Гощума-гардаша йахшы пай эятир.
Вязняли чухадан бир беши бясди,
Он беш донлуг эятир, дурма, тяляс ди,
Чохму шейляр дедим – додaьıн ясди,
Хончалар щазырла, бизи сай эятир.
Йахшы йцкцнц тут тирмядян, шалдан,
Беш ъюнэя дя айыр щейвандан-малдан,
Даща ня лазымды дейярям далдан,
Тутурсан юзцнц мяня тай – эятир!
Ганыnы гаралтма, а Телли гары,
Мяня ня, тапарсан щарадан вары,
Бу еля-обайа салма щаvarı,
Йуз дя гызыл бешлик бура сай эятир.
Сюз тамама йетян кими Ашыг Щейдяр деди:
– Телли гары, сян лап шаирсянмиш ки!
– Инди онун йери дейил. Эялмишям ки, Мащмуд аьа бу иши йолун
гойсун. Гоймаса, мян билярям, о Йасты Алы биляр.
– Йахшы, йахшы.
Мащмуд аьа эцлцмсцндц. Бу сярт тябиятли адам мярд адам
эюряндя йумшалырды. Инди дя беля олмушду. Чцнки Телли гарынын щярякяти
хошуна эялмишди. Одур ки, Ашыг Щейдярдян сорушду.
– Ашыг Щейдяр, сян бу ишя ня дейирсян?
– Аьа, Телли гары бу гапыдан наразы эетмямялиди!
– Бу саат о йасты яълафы бура чаьыртдыраъаьам.
Она кими ортайа сцфря салынды. Йейиб-ичдиляр. Арадан бир аз кечмямиш ичяри ортабойлу бир киши эирди. Киши горха-горха Мащмуд аьайа
салам верди, ичяридя Телли гарыны эюряндя боьазы гуруду. Мащмуд аьа
аъыглы-аъыглы диллянди:
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– Йасты Алы, дейясян аьлыны итирмисян.
– Аьа, аьа…
– Де эюрцм, Телли гарынын дедикляри дцздцрмц? Сян бир бу гядяр
шейми истяйирсян?
– Еля сюзэялиши дедим. Телли гары да шаир адам… Вя мян тойдан
ютрц бир шей истямяйим?
– Беля де… Инди сян Ашыг Щейдяря ъаваб веря биляъяксянми?
– Йох, йох, мян щара, о щара?! Йеня инсаф-мцрвят сяндяди, Ашыг
Щейдяря галса, евим йыхылаъаг.
– Мян битлмирям, Ашыг Щейдяр, истядийини истя бундан.
– Аьа, бу, Телли гарыдан ня истяйибся, онун щамысыны юзц щазыр
елясин. Хейир иши эеъикдирмяк олмаз. Галды о йцз бешлик гызыл. Ону да
Йасты Алы сайыб версин Телли гарыйа.
Буну ешидяндя Йасты Алы йериндя гуръаланды:
– Ай Ашыг Щейдяр, бу, щеч олмады. Сян мяним евими йыхмагмы
истяйирсян?
– Бяс сян бу дейилянляри Телли гарыдан истямямишдинми?
Истямишдин! Инди юзцн вер эюряк.
– Ай Мащмуд аьа, Ашыг Щейдяр эюз эюря-эюря Телли гарынын
тяряфини сахлайыр. Ахы…
Мащмуд аьа йеня эцлцмсцндц:
– Йасты Алы, даща мянлик иш галмайыб. Буна Ашыг Щейдяр бахыр.
О ня деся, ону елямялисян.
– Она ки галды, ня истяся, ону да алаъаг.
Ашыг Щейдяр мязяйнян Йасты Алыйа бахыб ялини-ялиня вурду:
– Утанмырсан щеч? О гядяр вар-дювляти юляндя арханъа эор евиня
апараъагсан? Йох. Даща нийя сызылдайырсан? Ня дейим… ня демишям,
она ямял еля. Аллащ хейир версин. Ня тящяр олур? Еля истямяйин беля дя
гайтармаьы вар, даща далына щай-щавар salma.
Мащмуд аьа ялини ъибиня салыб бир чянэя йцзлцк чыхарды верди
Телли арвада:
– Ал бу пулу, той хяръи еля. Амма Ашыг Щейдярин дедийи шярт
галыр. Цч эцня кими той башламалыдыр. Инди эедин тойа щазырлашын. Той
эцнц Ашыг Щейдяр дя, мян дя эяляъяйям.
Телли гары да, Йасты Алы да онларла саьоллашыб эетдиляр. Цч эцндян
сонра той олду, Телли гарынын арзусу йериня йетди.
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АШЫГ ЩЕЙДЯРИН АХЫRКЯЛЯК СЯФЯРИ
Бир эцн Ашыq Щейдяр отуруб гялйан чякирди. Бирдян арвады Йетяр
тялясик ичяри кечди:
– А киши, бир няфяр ъаван, бойлу-бухунну оьлан эялиф, амма ня
гядяр елядим ичяри эялмир.
– Ай арвад, кимди, нячиди? Бя демирми?
– Валлащ, щеч ня демир. Амма устад дейиф дурур, бу кимди –
билмирям.
– Ещ, сян няйи билирсян ки!
Ашыг Щейдяр щiрснян галхды айаьа, гапыда дуран оьланын ялиндян
тутуф чякди ичяри.
– Йетим Лявянд бала, бу нечя илди щарда галыбсан?
– Устад, ня дейим, валлащ …
Ашыг Щейдяр гялйаныны бир дя долдурду. Далбадал бир нечя гцллаб
аландан сонра бир дя Йетим Лявяндя бахды, цряйи йанды.
– Ай бала, неъя дцшцфсян? Няр кими оьулдун, бу ня ишди?
Йетим Лявянд башыны салды ашаьы.
– Инди дярдини мяня демяйяъяксянми?
– Устад, билмирям ня тящяр дейим.
– Ня тящяр дейирсян, де.
– Ешг атяши йандырды мяни, амма… Молла Гара инсафа-мцрвятя
эялмир.
– Бу дедийин Ахыркялякли Молла Гарады?
– Устад, сян ону таныйырсан?
– Таныйырсан да сюздц! Мян ща бу молла тайфасындан гачıрам,
амма… Билирям, мянсиз ишин ашмайаъаг, Молла Гаранын цзц гара
олсун. Йаман мцшкцля салаъаг бизи. Инди ня дейирсян, онун йанына
елчилийями эедяк?
– Сян билян мяслящятди.
– Йахшы, де эюрцм бу Молла Гаранын нечя ювлады вар?
– Бир оьлу, бир гызы вар. Оьлунун ады Щцммят, гызынын ады
Бяйазды.
– Бяйазды?
Ашыг Щейдяр щяйяъанла айаьа галхды, йеня яйляшди, кишинин дилидодaьы ясди.
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– Вай-вай, ай Йетим Лявянд, сян мяним лап диними-иманымы
йандырдын!
– Ахы мян…
– Данышма, гой юз дярдимнян юлцм.
Йетим Лявянд тяяъъцбля Ашыг Щейдяря бахды, амма устадынын
бу наращатлыьынан щеч ня ганаммады.
Еля бu вахт ичяри Мяшяди Ряъяб эялди. Салам вериб бир Ашыг
Щейдяря, бир дя гонаьа бахыб башыны булады.
– Ай Щейдяр, бу ня гаш-габагды сяндя. Юзэя вахт олса…
Гонаьын йанында.
– Яши, сян бир яйляш. Иш башгады. Бу оьлан Йетим Лявяндди, иши бир
аз долашыьа дцшцб.
– Ня кюмяк лазымды, еляйим.
– Йох, йох, яши, сян щирсли адамсан. Бу иши бир аз да
долашдырарсан.
– Ахы бу ня ишди беля?
– Ахыркялякли Молла Гаранын йанына эетмялийик.
– Молла Гарадан мяним зящлям эедир, тяпясинdən бир эцлля
яксикди.
– Bашына дюнцм əmi, бу иши мян юзцм həll edərəm.
– Онда Ахыркяляйя эедяндя орада мяним Дяли Дурмуш адлы бир
достум вар, чятинлийиниз олса, она дейярсиниз.
– Йахшы, Лявянд, дур эедяк.
– Ай киши, гонаг бялкя аъды.
Йетяр арвад беля дейяндя Ашыг Щейдяр аъыгланды:
– Бяс байагдан нийя ортайа бир шей гоймурсан?
О саат ортайа йемяк-ичмяк эялди. Йейиб-ичяндян сонра Мяшяди
Ряъяб деди:
– Щейдяр, неъя билирсян, еля дя еля. Сизя йахшы йол.
Бяли, Ашыг Щейдярнян Йетим Лявянд йола дцшдцляр. Эялиб
Ахыркяляйя чатан кими Молла Гаранын евиня эялдиляр. Молла Гара Ашыг
Щейдяри эюряндя боьазы гуруду. Еля ъан дярди бунлары гонаг еляди.
Гонаглар бир тяряфдя яйляшдиляр, амма Ашыг Щейдяр гялйаныны
долдурду, бир-ики гцллаб алыб суфра щазырлайан гызлара бахды, ня
фикирляшдися деди:
– Молла Гара, сян йахшы билирсян ки, сянин гапына нийя эялмишям.
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– Нийя эялифсян, о юз ишинди, амма мяним гонаьымсан.
– Инди бу беш гыза бир сюз дейяъям.
– Ай Ашыг Щейдяр, мян молла адамам, мяним евимдя Гуран
охунур, бура ашых-зад йыьнаьы дейил.
– Мян дя сянин кими молла дейилям, моллалардан да хошум
эялмир. Аллаща да гурбан олум, мцгяддяс Гурана да. Гансан инди
дейяъяйим сюзляр дя бир щикмятди, яэяр анласан…
Эюряк бурда Ашыг Щейдяр эютцрцб ня деди:
Саллана-саллана эялян эюзялин,
Дюрдц гащгащ чяксин, бири аьласын.
Бир азъа тохдасын, эялсин юзцня,
Вермясин юзэяйя сиррин, аьласын.
Чыхарсын гараны, эеймясин гара,
Гара олан салыб ону азара.
Ал-йашыл эейиниб чыхсын базара,
Дярди олан эялсин бяри, аьласын.
Ашыг Щейдяр дейяр щяр вахт эюрдцйцн,
Кор олсун дцз ишя салан кор дцйцн.
Аллащ гисмят етсин бары той-дцйцн,
Адыны дейирям Пяри аьласын.
Сюз тамама йетди, амма Молла Гаранын аз галды баьры чатласын. Юзюзцня деди: «Яйя, бу Ашыг Щейдяр билиъиди, няди. Бу ня билир Пяри кимди,
мян оьлуму базара йолламышам? Йох, бу бетяр адамды, йаман пис
йердя илишдим».
Еля бил Ашыг Щейдяр Молла Гаранын цряйиндян кечянляри охуду.
Одур ки, йеня сюзя башлады:
Чохдан цряйиндя тутмушдун мяни,
Инди ки, эялмишям чых мейданыма.
Аслансан, пялянэсян, филсян, кяркядан,
Бетяр алов кими ах мейданыма.
Гялбини йандырыр кинин, кцдрятин,
Ъадуда, питикдя чохду гцдрятин,
Сян билян дейилсян гядир-гиймяти,
Эурла илдырым тяк, чах мейданыма.
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Мян Ашыг Щейдярям, сыьыннам щагга,
Шейтансан, олса да башында ъыгга,
Гапына эялмишям, чыхарма щогга,
Йахшы нязяр йетир, бах мейданыма.
Сюз тамама йетди, амма йеня Молла Гаранын щалы бетяр дяйишди.
Юзцнц биртящяр яля алды:
– Ашыг Щейдяр, сян бир йахшы адамсан, цстялик дя гонаьымсан.
Эял бир-биримизин хятриня дяймяйяк. Молла евиндя сазын, сюзцн ня иши?
Бу мяним гялбимя дяйир ахы.
– Елями?
– Бяли, бяли.
– Онда гулаг ас.
Сюзцн зийаны йох, сазым ондан чох,
Сяняткар эюряндя хофланма бир дя.
Сярраф адамсанса, дцз эюзцмя бах,
Сюзцмдя эювщяр вар, инъи дя, дцрр дя.
Сяняткар сайылмаз йолдан ютян, бил,
Щагга биз дя гулуг, кюляйик, сян бил,
Корсан, йа эюрмцрсян, сил, эюзцнц сил,
Мяни азъа сюйлят, диндир бу йердя.
Сяня гяним олмаз щаггын сащиби,
Шейтанлыг пулуйла долдурма ъиби,
Бу Ашыг Щейдярин будур тяляби,
Боз цзцн эюстярмя мярд оьлу мярдя.
Сюз тамама йетди: Молла Гара ща юзцнц яля алмаг истяся дя
баъармады. Гашлы-габаглы деди:
– Ашыг Щейдяр, байаг дедим, йеня дя дейирям, сян ашыqсан, мян
моллайам… Сяннян мяним сюзцм тутмаз. Бу гядяр йолу нащаг
эялифсян. Цстялик, мяня дя аьзына эяляни дейирсян. Гонагсан дейя
башга сюз дейя билмирям. Бир дя щяля тезди… Гой биз дя бир фикирляшяк.
Бу беля дейяндя Ашыг Щейдяр щирсли-щирсли гялйаныны долдурду.
Бир-ики гцллаб аландан сонра эюряк бурада ня деди:
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Ня вардан горхум йох, ня дя ки, пулдан,
Мярдлик адятимди, билнян, а молла.
Хейир ишдян ютрц тюкмя гаш-габаг,
Бизимля бир йола эялнян, а молла.
Няйи бяйянмирсян, ачыг сюйля эял,
Бу, Аллащ ишидир, йохду бир янэял,
Кишисян, киши ол, мяня гурма pял,
Бир додаьын гачсын, эцлнян, ай молла.
Бу сюзц ешидяндя молла лап дяли олду.
– Дяли-зад дейилям ки, няйя эцляъям ки?
Ашыг Щейдяр она тярс-тярс бахыб алды сюзцн мющцрбяндини:
Нийя гарадасан, язизин юлцб?
Сянин гаш-габаьын бизями галыб?
Ашыг Щейдяр сянин мятлябин билиб,
Йа гызы вер, йа да юлнян, а молла.
Сюз тамама йетди, амма Молла Гара щирсиндян-щиккясиндян гапгара гаралды, амма диллянмяди. Ашыг Щейдярин синяси дямирчи кюрцйц кими гызмышды. Одур ки, деди:
– Молла, сяня бир сюзцм дя вар, гулаг ас:
Дилляря саларам сяни,
Од тутарсан, Молла Гара.
Хястя олуб сцрцнярсян,
Чох йатарсан, Молла Гара.
Башын дяйяр нечя даша,
Щушун итяр, аьлын олмаз,
Дцшярсян тозлу йоллара,
Дярд сатарсан, Молла Гара?!
Моллалардан хейир эялмяз,
Нечя-нечя эюрмцшям мян,
Цз-цзя эялмишям, нейним,
Пайларыны вермишям мян
Ел ичиндя ад-саным вар,
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Мяълисими гурмушам мян.
Мян атлыйам, пийадаsан,
Сян чатарсан, Молла Гара.
Ъыдыр, Аьбаба, Гаьызман,
Гарсдан беля эязян мяням.
Ширин-ширин сющбятляри,
Низамлайыб дцзян мяням.
Дярин-дярин дярйаларда,
Гяввас кими цзян мяням.
Цзмя шярин цмманында,
Тез батарсан, Молла Гара.
Сюз тамама йетян кими Ашыг Щейдяр йериндян галхды айаьа:
– Молла Гара, мян сяня дедийими дедим, эял инад елямя.
– Йох, Ашыг Щейдяр, мян щяля дцшцнмялийям.
– Онда бу эеъя дцшцн, мян эедирям.
– Ахы…
– Йох, йох… Мян сяня гонаг ола билмярям. Ялбят, бир адам
тапылар…
Ашыг Щейдяр, далынъа да Йетим Лявянд ешийя чыхдылар. Бунлар
Дяли Дурдунун евини хябяр алан кими göstərdilər ki, филан евди, эетдиляр
орайа. Дяли Дурду онлары чох мещрибанлыгла гаршылады. Ишин ня йердя
олдуьуну юйряняндя, дяли бейни гызмадымы:
– Йох, бу Молла Гара лап аь еляди. Анд олсун Аллаща, онун
атасыны йандыраъам. Она диван тутмасам, бу быьларыны да
гырхдыраъам, адыны да дяйишдиряъям.
Ашыг Щейдяр иши беля эюряндя, ялини йелляди:
– Йох, беля олмаз, Дяли Дурду. Бир эюр мян щяля ня дейирям.
Бу беля дейяндя Йетим Лявянд дя, ев сащиби вя чох
марагландылар. Ашыг Щейдяр гялйаныны долдурду:
– Сабащ Молла Гаранын юзц адам йоллайаъаг бурайа. Дяли
Дурду, сян щеч щирсляниб елямя. Аьама дахыл дцшмцшям, сябр еля.
Дяли Дурду гонагларыны йахшы аьырлады. Йейиб-ичяндян сонра бир
аз орадан, бир аз бурадан сющбят ейляйиб, башларыны атдылар йеря.
Амма илан вуран йатды, бичаря Йетим Лявянд йатмады.
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Инди эюряк Молла Гаранын башына ня эялди. Молланын адамлары
онун башына йыьышыб дедиляр:
– Сян чох сящв елядин, гапына эялян гонаьы наразы йола салдын.
– Лап яъяб елядим. Эюрмцрсцнцз, мяня аьзына эяляни деди.
Бунларын ичиндя Узун Яждяр адында бири варды. О деди:
– Молла Гара, бу сящвин алтыны чякяъяксян. Бя сян билмирсянми,
Ашыг Щейдяр щагг ашыьыды. Бир о гядяр сюз деди, щеч ганмадын. О ня
билди Пяри кимди, нячиди – бу бир. Нийя базары ишарə eləyib кечянляри
цзцня деди – бу дюрд. Пулунун щардан эялдийини сюйлядими – бу беш.
Йеня дейимми?
– Даща ня деди? Де эюряк.
Молла аъыглы-аъыглы Узун Яждяря ялини йелляди. О, йериндян дик
галхды:
– Мян даща щеч ня демирям. Бир дя ону дейирям, Ашыг Щейдяр
эедяндя сяня хябярдарлыг еляди. Амма сян ону ешитмядин. Даща ня
дейим?
О, гапыны вуруб чыхды, адамлар да юз сюзлярини деди. Молла Гара
бахды ки, эеъя йарыдан кечиб, амма йухусу эялмир. Амма еля
ъандярди арвадына деди:
– Арвад, йерими сал. Бу Ашыг Щейдяр овгатымы йаман корлады.
Арвад йери ачан кими бу тирлянди йеря. Аз кечмяди ки, ону йуху
тутду. Азмы йатды, чохму йатды. Сабаща йахын айылды ки, ган-тяр
ичиндяди. Дикялиб йерин ичиндя отурду. Эюрдцйц дящшятли йухудан щяля
дя ващимя ичиндя иди. Бядяни яся-яся арвадына деди:
– Ай арвад, бу ня иши иди мяним башыма эялди?
– Ня олуб ки?
– Йухуда мяни аз гала боьуб юлдцрцrдцляр…
– Яши, йухуду да…
– Йох,йох… дюня-дюня хябярдарлыг елядиляр: Эедиб Ашыг
Щейдяри разы салмасан вай сянин щалына! Дур сян еви гайдайа сал, мян
дя Ашыг Щейдярин далынъа адам йоллайым…
Бяли, Ашыг Щейдяри чаьырдылар. О, Дяли Дурдуйнан, Йетим
Лявянднян эялди. Молла Гара Ашыг Щейдярдян цзр истяди, чонра хейир
ишя разылыг верди. О эцнцн сабащы той башлады. Тойу Ашыг Щейдяр
кечирди. Бу ящвавлат да о вахтдан дилляря дцшдц.
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YETİM LƏVƏND İLƏ AŞIQ HEYDƏRİN
QARŞILAŞMASI
Дейирям бу сющбяти данышмамышдан габаг бир-ики устад кишийи юз
сюзлярийля йада салаг, йеня сющбятимизя давам еляйяк. Амма о сюзляр
ки, гярибликдян, айрылыгданды… Чцнки инди хейli вахтды биз йурдданйувадан айры дцшмцшцк. Эярякди ки, бизим бу щал-ящвалымыза уйьун
сюз дейилсин. Хцлясə, дейирям габагъа Йетим Ясэярдян бир сюз дейяк,
рущу шад олсун.
Мцхяннят фяляйин нязяриндяйям,
Гязайнан, хятайнан щядяляр мяни,
Йахам ялиндяди, галмышам начар,
Ня олсун таныйыр дядяляр мяни.
Йаш эедир, дярд артыр, бел дя бцкцлцр,
Ъандан гцввя эедир, нур дя чякилир,
Цряйя хал дцшцр, баьрым сюкцлцр,
Тутур тяняляря эядяляр мяни.
Ящли-щал тапмырам ачам дярдими,
Она нишан верям ата йурдуму,
Йетим Ясэяр севяр елин мярдини,
Инсафды, намярдляр диdяляр мяни?!
Устадлар бир демяз, ики дейяр. Биз дя йеня бирини дя Йетим
Ясэярдян дейяк, олсун ики.
Щардан, нийя эялдин, сорушма, гардаш,
О даьдан бу даьа эцзарды дцшдц.
Мяни йурд-йувамдан, елдян еляди,
Сядямя тохунду, назарды дцшдц.
Ялиндян иш эялмир, ейбиня кор ол,
Варда эюзцм йохду, лап сащибкар ол,
Мяни таныйандан мяни хябяр ал,
Гяриблик ганыма азарды дцшдц.
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Дцрлц сюзляри вар Йетим Ясэярин,
Бир зад дейил сянин анары-бярин,
Мян инди гярибям, йохду юз йерим,
Санырам бахтыма мязарды, дцшдц.
Устадлар сюзц икi демяз, цч дейяр. Биз дя бирини Mаьарачыглы
Щасан хандан дейяк, олсун цч.
Ен, ей кюнцл, сян эюйлярдян,
Ящли-щал йериндяди,
Мягамын щямян мягамды,
Ъащ-ъалал йериндяди.
Сюз мцлкцнцн лял-ъювщяри,
Гарадан эялди аьа,
Чцнки бюйцк зящмятим вар,
Вар щалал йериндяди.
Дярддян няляр чякиб башым,
Билирик сян дя, мян дя,
Фяляк мяни таныйыбды,
Салыб гямнян кямяндя.
Мян бир црфан адамыйам,
Сцвар олуб сямяндя,
Доланырам оба-оба,
Ел, мащал йериндяди.
Щасанханы эял инъитмя,
О ки, гырхлар гулуду,
Сафды гялби, щям няфяси,
Könlü сюзля долуду.
Эетдийи йол щагг йолуду,
Шащи-мярдан йолуду.
Тяби гайнар, сюзц лятиф,
Пир, абдал йериндяди.
Бяли, Аллащ устадлара рящмят елясин, кечяк сющбятимизя. Ашыг
Щейдяр Щаъı Aббасоьлу Мащмуд аьанын мяълисинин нуру сайылырды.
Аьа она ашыг кими, шаир кими бюйцк щюрмят еляйир, щарйа эется, ону
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апарырды. Ашыг ъаван вахты саз чалса да, сонралар ана бабасынын
сюзцйнян даща сазы йеря гойду, амма авазнан еля охуйурду, аз
галырды ки, учан гушлар да щавада ганад сахлайа. Сюзцм йох, йеня
Мащмуд аьайнан Ашыг Щейдяр Кямярвана эетмишдиляр. Ишлярини
эюряндян сонра, йяни орда мяълис кечиряндян сонра онлар эери
гайыданда кяндин гыраьында бир ъавана раст олдулар. Бахдылар, бу,
ъцтцн мacıндaн тутуб йери щеч йахшы якя билмир. Йери якмяйин явязиня
ъызалайыб, зай еляйиб бу. Оду ки, Ашыг Щейдяр Мащмуд аьайа деди:
– Аьа, яэяр изн версян, бу ъавана бир сюз демяк истяйирям.
Синямя бир нечя хана сюз эялиб.
– Изинди, сян сюз демяйминдя ол.
Мащмуд аьа беля дейяндя Ашыг Щейдяр эюряк бурда эютцрцб ня
деди:
Дурма, мacдaн йахшы йапыш,
Хяряк гойуб гаралама.
Як црякля, щявясийнян,
Эял торпаьы йаралама.
Щагоса бах, диггят еля,
Ишля, чалыш, эцля-эцля,
Бу обадан сян наз иля,
Эял юзцнц аралама.
Нийя олdu щалын хараб?
Пешян олсун юзцня баб.
Щейдяр дейяr башга иш тап,
Йери-йурду гaрaлама.
Бяли, сюз тамама йетди. Амма ъаван оьлан юкцзц яйляди.
Алнынын тярини слиб атлылара, йяни Ашыг Щейдярля Мащмуд аьайа
йахынлашыб деди:
– Дцздцр, дедийиня ирадым йохдур, амма аьа юзц мяни мяъбур
еляди ки, эет йери сян як. Мян дя якин ишини билян адам дейилям.
Мянимки даш ишидир, ев тикирям, мустуг йонурам, щолуг дцзялдирям.
– Бя адын нядир ?
– Йетим Лявянд.
– Сорушмаг айыб олмасын, щансы тяряфдянсян?
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– Ахыrкялякдяням. Атам-анам юлдц. Мян бир парча вахтымнан
дцшдцм гапылара. Саь олсун Уста Пирини, мяня сянят юйрятди –
эцзараным бу тяряфя дцшцр, о да беля...
Мащмуд аьа буну бир хейли сорьу-суала тутду, даща щеч ня
демяди. Йеня цзцнц Ашыг Щейдяря тутду. Йяни эюряк Ашыг Щейдяр ня
дейир бяs. Ашыг Щейдяр Йетим Лявяндя деди:
– Бахырам синян сюзнян долуду. Бялкя бир сюз дейясян.
– Цряйимнян дедин, сян дя ъаваб верярсянми?
– Сян де эюрцм. Бахым, хошума эялся, мян дя бир шей дейярям.
Инди эюряк bурда Йетим Лявяндя ня деди, Ашыг Щейдяр она ня
ъаваб верди:
Кор бахдым мянимля щеч эетмир йола
Йандырыб оддара щара эялибди.
Йыьыб мяня вериб дярди, бяланы,
Язялдян белядир, гара эялибди.

Алды Ашыг Щейдяр:

Бой-бухун, сир-сифят, ъаванлыг сяндя,
Булуд тяк тутулуб долмаьын няди.
Дярд-сярини сюйля, биз дя бир биляк,
Щейва тяк саралыб солмаьын няди.

Алды Йетим Лявянд:

Бары «щиш» дя ганмыр тярс юкцз кими,
Гями габаьыма дцзцр кюз кими.
Биръя файдасы йох чцрцк гоз кими,
Дейим биръя эцн дя кара эялиbди.

Алды Ашыг Щейдяр:
Гарадан гарады о бахт дедийин,
Ялбят ки, варлыды хошбяхт дедийин.
Йерини алармы щяр вахт дедийин,
Дярди синян цстя алмаьын няди.

Алды Йетим Лявянд:

Фелдарды, бал йаьыр йаьлы дилиндян,
Баш ача билмирям heç ямялиндян.
Гуртармаг олур ки, бунун ялиндян.
Йетим Лявянд безиб, зара эялибди.
232

____________________________ ”AŞIQ HEYDƏR ”_____________________________

Алды Ашыг Щейдяр:

Ашыг Щейдяр дейяр бир аз таб еля,
Ач синядяфтярин, бир китаб еля.
Сяхалы бяйляря бир хитаб еля,
Бахтын гарасында олмаьын няди?

Сюз тамама йетяндя Ашыг Щейдяр Йетим Лявяндя деди:
– Яйя, сян ямялли сюз дейянсянмиш ки! Инди бир сюз дейяъям, мяня
ъаваб верярсянми?.
– Сян башла эюрцм, мян дя сяня лайиг бир-ики сюз тапа
билярямми?.
Бяли, Ашыг Щейдяр бурда йеня эюрцрдц эюряк ня деди:
Ня уъады, ня алчагды,
Бу мягамлар кимдяди?
Эюзял ишляр, эюзял пешя,
Бюйцк намлар кимдяди?
Пул одуна юмцр верян
Ня газанар дцнйада?
Щагг аташы, цзцн нуру,
Долу ъамлар кимдяди?

Алды Йетим Лявянд:
Мярд уъады, намярд алчаг,
Уъа мягам мярддяди,
Эюзял ишляр, эюзля пешя,
Бюйцк намлар мярддяди,
Пул одуна йанан кясляр
Фанилийи газанар,
Щагг аташы, цзцн нуру,
Долу ъамлар мярддяди!

Алды Ашыг Щейдяр:
Варü-дювляти, гызыл-эцмцш,
Лялü-эющщяр ня шейди?
Няди сюйля киши иши
Бу дцнйада ня йейди?
Гара сачы ня аьартды,
Ялиф гядди ня яйди?
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Аьыр мяълис, ширин сюhбят,
Гара дамлар кимдяди?

Алды Йетим Лявянд:
Варü-дювлят, гызыл-эцмцш
Агилляря ня шейди,
Киши иши сяхавятди,
Ейлик елямяк йейди,
Гара сачы, ялиф гядди
Гоъа фяляк тез яйди;
Аьыр мяълис, ширин сюhбят,
Гара дамлар мярддяди!

Алды Ашыг Щейдяр:
Мярд дедийин неъя кясди?
Иши-эцъц йохдуму?
Ел ичиндя йери-йурду,
Вары-йоху чохдуму?
Мала-пула мейл елямир
Щарда гуруб тахтыны?
Ашыг Щейдяр суал ейляр
Ширин дямляр кимдядi?

Алды Йетим Лявянд:
Мярд дейилян щагг елчиси,
Йахшы билир ишини,
Язял башдан щеч бурахмыр
Йахшылыьын пешини;
Ел ичиндя мяълис гурар.
Мярдя веряр ашыны;
Йетим Лявянд доьру сюйляр
Ширин дямляр мярддяди!
Сюз тамама йетяндя Ашыг Щейдяр бахды йеня Йетим Лявяндин сюзц
вар дейян.
Оду ку, деди:
– Бахырам йеня дянчийиндя сюз вар. Де эюрцм, ня дейирсян.
– Бу беля дейяндя Йетим Лявянд йеня сюзə башlaды:
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Бир йандан йетимям, бир йандан касыб,
Тале дярд шялясин белимя басыб.
Аташлы зянъири бойнундан асыб,
Кимся пянащ йохду, тякъя галмышам,
Ситямя тушам.

Алды Ашыг Щейдяр:

Дарыхма дарылма, дярдя гайым ол.
Ялбят, танры веряр сяня да бир йол.
Уъадан уъады чох адилди ол,
Щяр вахт пянащында сахлайар сяни,
Эял ешит мяни.

Алды Йетим Лявянд:

Евсиз-ешиксизям, симсарсыз, фаьыр...
Ня мяълис эюрцрям, ня дя чал-чаьыр.
Дярд дярдин далынъа цстцмя йаьыр.
Щяля индийяъян кядяр алмышам,
Йувасыз гушам.

Алды Ашыг Щейдяр:

Сян ки, сюз дейясян, симсар тапылар,
Ачылар цзцня баьлы гапылар.
Дярддян сыныг кюнлцн сюзля йаpылар,
Говарсан башындан думаны-чяни,
Эял дярддян эени.

Алды Йетим Лявянд:

Йетим лявянд дейяр бир устадым йох,
Саза щявясим вар, сюзя ондан чох.
Ашыг Щейдяр, мяня йахшы gюзнян бах,
Бу ъаван йашымда дярдя далмышам,
Бир баьрыдашам.

Алды Ашыг Щейдяр:

Ашыг Щейдяр эюрдц сянин дярдини,
Щялбят булар ел-обанын мярдини.
Гям елямя, мян билирям гядрини.
Эял унут бурaда олуб-кечяни,
Щагга сал йюнц.
Сюз тамама йетян кими Мащмуд аьа бир гялям, бир каьыз
чыхарыб няся йазды, сонра Ашыг Щейдяря бахыб деди:
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– Ашыг Щейдяр, зящмят олмасa, атдан дцш, вер ону Йетим
Лявяндя, гой эетсин кяндя.
Байаг Ашыг Щейдяр аты верди Йетим Лявяндя. Мащмуд аьа
деди:
– Нечя айды бурда ишляйирсян?
– Цч айды.
– Йахшы, аьа сяня 15-20 манат щагг вермялиди. Амма сян бу
каьызы ал, вер она эери, дцбара бурйа эял... Юзцн дя бир аз чяпик ол.
– Бу саат.
Байаг Йетим Лявяндя ата минян кими аты дящмярляйиб кяндя
тяряф йол алды. Арадан аз кечмяди ки, Йетим Лявянд эери гайытды, атдан
дцшцб ону сащибиня гайтаранда Мащмуд аьа деди:
– Йетим Лявянд, мин Ашыг Щейдярин тяркиня. Дейирляр Ашыг
Нясиб йахшы ашыгды. Сяни онун йанына апарырам. Ялбят щцнярин вар,
амма йеня хейриняди... Ал бу да сяня йол хярълийи.
Мащмуд аьа Йетим Лявяндя хейли пул верди. Йетим Лявянд
аьanы дуалайа-дуалайа пулу ъибиня гойду, Ашыг Щейдярин тяркиня
минди. Эялщаэял эялиб онлар бир кяндя чыхдылар. Мащмуд аьа атыны бир
евин габаьында сахлайыб деди:
– Билирям, Ашыг Нясиб бурда олур.
Она кими гапы ачылды. Ев сащиби ешийя чыхды, эялянляри гаршылады.
Нюкяр-гуллугчу тюкцлцб атлары тювляйя чякдиляр. Мащмуд аьаgили дя
евя апардылар. Ичяри кечдиляр ки, мяълис гурулуб. Ашыг Нясиб лап башда
отуруб гялйан чякир. Бунлар салам вериб кечдиляр баша. Ашыг Нясиб о
саат Ашыг Щейдяри таныды.
– Яйя, а гара Щейдяр. Мян щарйа эедирям, эяряк сян дя орайа
эялясян?
– Бя, нейним. Мян дя беля адамам.
– Йанындакы бу ъаван оьлан кимди?
– Йетим Лявянд.
– Ахыrкялякли ъавандымы бу?
– Неъя ки...
– Дейирляр бир аз сюз-зад демяйи вар.
– Сян щардан билирсян.
– Мяним билмядийим шей вар ки?!
Ашыг Нясиб гялйаны бир йана гойуб сазыны синясиня басды.
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– Яйя, а гара Щейдяр, сян йахшы сюз дейянсян, амма синямя бир
нечя хана йахшы сюз эялиб, дейим гулаг ас.
Индии эюряк Ашыг Нясиб бурда эютцрцб ня деди:
Гырхларын ялиндян бадя ишмишям,
Гялбинин нурундан сюзцм бол эялир.
Дярдя алышмышам, дцзц сечмишям,
Синямин башына щагдан йол эялир.
Мейлим йох дцнйада мала-дювлятя,
Пендир-чюряк бясди, йемярям кяtя.
Мян тамащ салмарам пишмишя, ятя,
Боьаздан, эюдяндян ахы ол эялир....
Нясибям, сюзцмя сян дя, йахшы бах,
Йердян юз-юзцня гайнайыр булаг.
Йорьа йериш няди ня билир улаг?
Саьдан сонра ялбят, бир дя сол эялир.
Сюз тамама йетян кими Мащмуд аьа ашыьын габаьына бир онлуг
гызыл гойду.
– Саь ол, вар ол, ашыг. Сяндян бир хащишим вар, бу оьланы (ялийнян
Йетим Лявянди эюстяриди) сянин йанына эятирмишям ки, буну юзцня
шяйирт эютцрясян. Сяси дя вар, сюзц дя вар... галаныны да сян билирсян.
– Ня дейирям. Мащмуд аьа, амма бу ъаванла ютяри дейишмяк
истийирям. Эюряк разы олаъагмы.
– Мян разыйам.
– Елями, онда эял габаьа.
О саат Йетим Лявянд кечди Ашыг Нясибин габаьына. Йеня
Ашыг Нясиб сазы синясиня басды, эюряк ня деди:
Устадын, пирин ким, юзцн де кимсян,
Сюз бетяр тутубду щарада сяни?
Йохса натаразсан, бир аьлы кямсян,
Хяъил елямийим бурда сяни .
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Алды Йетим Лявянд:
Устадым Ялиди, ол Шащи-Мярдан,
Йетимям дярд цстя тутуб сюз мяни.
Аьлы-щушу ъямям, аьлым башымда
Эял сыхма-боьмуйа салнан аз мяни.

Алды Ашыг Нясиб:

Фаьырсан, эядясян, йохсамы мярдсян,
Йохса юзцн бойда дцнйайа дярдсян.
Олмуйа билмирям, гурд оьлу гурдсан,
Дар йердя гойарсан гарада мяни.

Алды Йетим Лявянд:

Фаьырам, касыбам, эядя дейилям,
Ня дя юзцм бойда гада дейилям.
Мян гурд оьлу гурдам – билир бу алям,
Диллянся, рам едир телли саз мяни.

Алды Ашыг Нясиб:

Ашыг Нясиб дейяр сюзц узатма,
Уъа мягамлара ялини атма.
Мяним дцз сюзцмя гашыны чатма,
Няди динэилдядян арада сяни.

Алды Йетим Лявянд:

Йетим Лявянд дейяр сюзцм узанмаз,
Дярдя мцштаг олан бошуна йанмаз.
Бир алчаг кюнцлдц дейил ки, ганмаз.
Чаьырар çюлляря эялян йаз мяни.
Бяли, сюз тамама йетди. Ашыг Нясиб деди:
– Йетим Лявянд, саь ол. Сяндян йахшы ашыг олаъаг. Бу эцндян
сяни юзцмя шяйирд эютцрдцм.
Еля о вахтдан Йетим Лявянд Ашыг Нясибя шяйирд олду. Бир нечя ил
онун йанында галды, ашыглыьын йолуну-изини юйрянди. Аллащ сизляри дя
мятлябинизя чатдырсын.
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KƏRBƏLAYI ЩАЪI АББАС ОЬЛУ МАЩМУД
АЬА İLƏ AŞIQ HEYDƏRİN ХОШБИЙА
СЯФЯРИ
Бир эцн Щаъı Aббасоьлу Мащмуд аьа Дяляверя эетмишди, амма
Ашыг Щейдяр дя йанындайды. Дялявердя Гара бяйин гонаьыйдылар. Гара
бяйин Кярим адында бир йахын адамы вар idi. Бу Кярим щям йахшы
наьыл-дастан данышарды, щям дя эюзял охуйарды. Амма орасыны да
дейим ки, арада сюз тохумаьы да варыйды. Бяли, Гара бяйин евиндя хон
гурулмушду. Йедиляр, ичдиляр. Сонра Щаъı Aббасоьлу Мащмуд аьа
Кяримя деди:
– А Кярим, сян бир йахшы дастан башда. Еля пайызын бу вядяляри
даща йыьнагларын vахтыды. Ня дейирсян?
– Мащмуд аьа, мяним эюзлярим цстя, амма Ашыг Щейдяр олан
йердя мян неъя данышым.
– Биз бурда гонаьыг, ев сащиби сизсиниз.
– Амма габагъа бир шей дейим, йяни бир-ики эцн бундан иряли
эетмишдим Хосбийайа. Бир оларды ийирми беш-отуз ъаван адам.
Белляриня ханъал баьлайыб, бязяниб-дцзянмишдиляр. Дцзц, ъаванларын бу
формуда эейиниб елямяси мяни чох тяъъцбляндирди. Йахынлашыб онлара
салам веряндян сонра хябяр алдым ки, ай ъаванлар, кимсиниз, нячисиниз?
Щамысы бир аьыздан дедиляр, биз бяйик. Дцзц, мат галдым, даща ня
дейим. Bу кяндин бир бу гядяр бяйи ола, эюр ишин щарасыды. Мян эедяндя
ичляриндян Бякир бяй адлы бири мяня бахыб ялини-ялиня вурду.
– Мян сян дейян аьалардан дейилям. Бяйям, бяй, а киши, еля бу
йанымдакылар да...
– А бала, сян Щасı Aббасоьлу Мащмуд аьа гядяр варсан йяни?
– Мащмуд аьа кимди мян олан йердя...
Даща сюзц ики eləməдим. Эюрдцм бу йекяхана эядя ган-ган дейир,
чыхыб эялдим кяндя.
Бу сюзляри ешидяндя Мащмуд аьанын щеч тцкц дя тярпянмяди.
Кярим дя сюзцнц бурда кясиб дастана башлады. Йыьнаг гуртаран кими
Мащмуд аьайнан Ашыг Щейдяр ешийя чыхдылар. Миндиляр файтона.
Мащмуд аьа цзцнц файтончуйа тутуб деди:
– Киши, файтону сцр Хосбийайа.
– Аьа, башына дюнцм, эеъяди ахы?
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– Сцр, щаваг чатарыг, чатарыг. Пулуну артыгламасыйнан вермишям,
йеня дя веряъям...
– Щейванлар йазыгдыр.
– Онда бир йердя яйлийярсян, бир-ики саат динъялярик.
– Ахы, сойугду, аьа.
– Кяндлярин бириндя галарыг.
Даща файтончц динмяди. Билмирям, азмы эетдиляр, чохму
эетдиляр, амма бахдылар, яйя бунларын башлары эедиб эялир. Йяни бунлары
йуху беля тутуб. Мащмуд аьа файтончцйа деди:
– Файтончу, сцр бу йахын кяндя. Бир гапыны дюйцб гонаг олаг.
– Ня дейирям.
Бяли, онлар кяндя чатан кими бир гапыны дюйдцляр. Ев сащиби о
саат гапыны ачды. Бахдылар бу варлы-щаллы бир адамды. Ев сащиби о саат
Мащмуд аьаны таныды. Бир аз сюз-сющбятдян сонра йыхылыб йатдылар.
Амма сабащ ачылан кими, цзцнцзя хейирли сабащлар ачылсын, Мащмуд
аьа Щейдяри дя, файтончуну да ойатды. Бир аз нащар ейляйиб дцшдцляр
йола. Аллащ версин файтона, араба дейил ки, ишини ашырмыйа. Бяли, эялиб
чатдылар Хосбийайа. Мащмуд аьа файтону Алы аьанын гапысына
сцрдцрдц. Файтондан дцшдцляр, ев сащиби гонаглары ичяри апарды.
Адамларына эюстяриш верди. О саат щейван кясдиляр. Газан асылды,
хоруз-бечя дя кясилди. Арадан бир аз кечмишди ки, хюряк щазыр олду,
сцфря салынды. Мащмуд аьа Алы аьайа деди:
– Аьа, ешитмишям кяндиниздя бир ийирми-отуз бяй пейда олуб, бу
доьрудуму?
– Ъаванларды да... Щярясинин бир 80-90, узаьы йцз ъан гойуну
вар, юзлярини бяй щесаб елийирляр.
– Хащиш елийирям, онлары бура чаьыртдырын. Эюрцм онлар
доьруданмы бяйдиляр.
– Баш цстя, чаьыртдырым... амма габагъа бир-ики тикя чюряк кясяк,
сонра ня десян мян щазырам.
Бяли, бунлар йейиб-ичяндян сонра йеня аьа юз адамларына тапшырды
эедиб бяйляри чаьырсынлар. Бир дя бахдылар бир дястя эейимли-кечимли
адам Алы аьанын гапысына йыьылыб. Алы аьа о саат эялянляри щюрмятнян
ичяри апарды. Онлар кечдиляр йухары баша. Йедиляр-ичдиляр. Сонра сющбят
башлады. Мащмуд аьа деди:
– Мян ешитмишям сизин щамыныз бяйсиниз. Бу дцздцмц?
– Дцздц, дцздц.
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Мащмуд аьа она йекя-йекя данышыб ъаваб веряня бахыб башыны
булады, сонра бурда эюряк эютцрцб ня деди:
Ясли зат оланын юзц бяй олар,
Щяр эядядян аьа олмаз, бяй олмаз.
Сяхавят, мярифят яр оьлу ярдя,
Щяр йетян аьылсыз варнан бай олмаз.
Йцз гойуну олмаг щяля вар дейил,
Щяр мяням дейян кяс щцнярвяр дейил.
Габагда эетмякнян йабы няр дейил.
«Гарьа эялиб шцх тярлана тай олмаз».
Мащмуд аьа сюзцн дейяр бу башдан,
Йахшы йейин тязя кабаб, лавашдан,
Ъавансыныз дурун чыхын йавашдан,
Эюрмямишин ахыр иши йей олмаз.
Сюз тамама йетян кими Бякир бяй Мащмуд аьайа деди:
– Аьа, сян сюзцнц дедин, инди дя мян сяня ъаваб вермяк
истийирям.
– Буйур, буйур.
Индии эюряк Бякир бяй ня деди, ня сюйляди.
Сян аьасан, биз дя бяйик, сяня ня,
Чопур аьа, чох данышма, йери эет.
Йохса сянин дал гяддини бцкярям,
Саь-саламат эютцр апар, сяри эет.
Дяли бейним эял ойатма беля сян,
Истямирям сян ялимдя юлясян.
Аман вермян, яэяр аман дилясян,
Гар суйу тяк бирдян-биря яри эет.
Бякир дейяр бцрда мейдан мянимди,
Мярд оьулlar, мцхяннятя гянимди.
Nə çıxmısan, bu meydana, sən indi,
Гяфил эялдин, гяфилдян də эери эет.
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Сюз тамама йетян кими Мащмуд аьа эюз-гашнан ишаря ейляйян
кими файтончу ешийя чыхыб айагларынын чамырыны тямизлямямиш палчыглыпалчыглы юзцнц халчанын цстцня салды.
Бякир бяй буну эюряндя ъошду.
– Ай ешшяк, халча-зад эюрмцйцбсян?
Еля буну дедийини эюрдц. О саат Мащмуд аьа яллярини белиня
апарыб гоша тапанъаларыны чыхартды.
– Ким йериндян тярпянся бейнини даьыдарам.
Щеч кясдян сяс чыхмады. Мащмуд аьа ъибиндян бир йцзлцк
чыхарыб атды файтончунун цстцня.
– Апар буну хырдала, о буладыьын халчанын явязиня бир тязя халча
ал эятир.
Файтончу пулу эютцрцб эетди, амма ялибош эери гайытды.
– Аьа, дцканда бу пула хырда тапылмады.
Мащмуд аьа цзцнц бяйляря тутду.
– Бялкя ичиниздя бу пулу хырдалайан ола.
Йеня щеч кясдян сяс чыхмады. Мащмуд аьа пулу зорнан ев
сащибиня верди:
– Эютцр аьа, бу о буланан халчанын явязиня...
Йеня аьа ялини ъибиня салыб бир дястя пул чыхартды.
– Бяйляр, бунлар да йцзлцклярди. Бурдакы аьалар, ев сащиби мяни
баьышласынлар, чцнки онлар тязя-тязя пул эюрмцйцбляр ки, ъибиниздя щеч
биринизин йцз манат пулу йохду. Амма адынызы бяй гойубсунуз. Киши
оланын, йяни бяйин, аьаныны пулу да олар, мярифяти дя. Зору да, зяри дя...
Байаг бириниз мяня чопур аьа дединиз. Кишийя эюзяллик йапышмыр.
Иэидлик, мярдлик йапышыр. Беля дейилми Ашыг Щейдяр?
– Беляди, амма изин версян бир сюз дя дейярям.
– Буйур, буйур.
Инди эюряк Ашыг Щейдяр бурда ня деди. Амма цзцнц тутду Бякир
бяйя, йяни дедийим сюзляр сяняди.
Эюзцн гызыб, аьлын итиб,
Эялибсян мейдана сян,
Дайанмазсан сян, а бала,
Bурада мярдана сян;
Гол гырылар, янэ язиляр,
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Сонра пешиман оларсан,
Аташы саларсан бетяр
Яйилян эярдəнə сян.
Дана кими буйнуз атыб
Кяля сцртцнмя беля.
Эцлцнъ олуб ел ичиндя
Дцшярсян дилдян-диля,
Кюмяйиня чатан олмаз
Истяр йцз аьыз мяля,
Тай оларсан эядяляря,
Охшарсан хортдана сян.
Ашыг Щейдяр щаггы юйяр,
Юйцдцнц ешит эял,
Колу-косу тез апарар,
Гопса яэяр гяфил сел,
Кор дейилсян сян, ай эядя,
Эюзлярини йахшы сил;
Доьру сюз де, дцшцн даныш,
Уймайнан шейтана сян.
Сюз тамам йетди. Динмяз, сюйлямяз Бякир бяй, далынъа да
йолдашлары чыхыб эетдиляр. Бир дя онлар олду аьызларына бяй сюзц
эятирмядиляр. Бу ящвалат да еля о вахтлардан аьызлара дцшдц.
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АШЫГ ЩЕЙДЯРИН ПЯНЛЯВАН ЩЕЙДЯРЛЯ
ЭЮРЦШМЯSИ
Ашыг Щейдярин ъаван вахтларыйды. Бабасы Гурана анд ичдириб она
ат баьышласа да, дцзц, kefi çox позулмушду. Амма сюз демякдян
галмырды. Еля авазнан охуйурду ки, аз галырды эюйдя учан гушлар да
ганад сахлайа. Bир эцн Ашыг Щейдярин йолу Чылдыр тяряфя дцшдц. Йай
вахтыйды. Бу эедиб кяндлярин бириня чыхды. Эюрдц кянддян бир аз аралы
булаьын башында беш-алты няфяр отуруб sющбят елийирляр. Щям
йорулмушду, щям дя сусузду, ъийяри йанырды. Оду ки, Ашыг Щейдяр
булаьын башына эялиб бу отуранлара салам верди, дизлярини йеря гойуб
додагларыны булаьын эюзцня дайады. Буз кими судан дойунъа ичиб
дурду айаьа. Бу адамлардан хейлi аралыда отурду ки, бир аз динъини
алсын. Еля бу вахт бир узун бойлу бир адам да эялиб чыхды. Булагда ялцзцнц йуйуб бир хейлi су ичяндян сонра булаьын башында отуранлара
тяряф эялиб салам верди, деди:
– Яйя, сизин адамлар ня намярд адмлармыш!? Йолда мяни
соймаг истядиляр... Дюрд няфяр бирдян цстцмя дцшмцшдц.
Бу беля дейяндя бу адамларын ичиндян йекя эювдяли, чал быьлы киши
аъыгланды.
- Яйя, сян кимсян ки, бизим адамлара намярд дейирсян. Бу бир,
икинъиси, сян юзцн кимсян.
– Мян пящливанам. Адыма пящливан Щейдяр дейирляр. Сиз
кимсиниз?
– Биз щамымыз дялляйик. Бах бу ъаван оьлан да (Ашыг Щейдяри
эюстярди) еля габаьынъа эялиб. Ня иш сащибидир, билмирик. Сян дейирсян
пящливансан ща... Бящ-бящ, пящливанлар гырылыб, еля сян галыбсан?!
Амма щеч пящливана-зада охшамырсан, базбуруtлу дейилсян.
– Киши, дейясян, сян хата эязирсян... Даща эцнащ сяндян дцшдц.
Яйя, бу узун адам о саат мейданы доланмаьа башлады. Она
кими дяллякляр дя бир-бириня эюз-гашнан гандырдылар ки, лап йетирди, бу
щяддини ашды, бир эцъцмцзц йохлуйаг. Pящливан гуршаьа кими сойунду.
Йеня башлады щярлянмяйя. О, цзцнц мейдана тутуб деди:
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– Инди кимин щцняри варса, эялсин мейдана. Амма
эцляшмямишдян габаq дейишмяк лазымды. Бу шяртди. Габагъа ким
буну баъарса эялсин мейданыма.
Бу беля дейян кими Ашыг Щейдяр киримишъя галхыб кечди бунун
габаьына. Пящливан тяяъъцбля буна бахды.
– Яйя, сян эялирсян габаьыма.
– Бяли, мян дейишмяйя эялмишям. Пящливанлыг мяним ишим дейил,
амма сюздя устайам.
– Ай бярякаллащ, хошум эялди сяндян. Онда беля еля, булагдан
ики ири габда су эятир, сонра сойуг судан башыма тюк, бялкя бир аз
щирсим сойуйа. Йохса бир хата чыхардарам, йахшы дцшмяз.
Ашыг Щейдяр о саат дейиляни йериня йетирди. Йеня пящливан
мейданы доланмаьа башлады.
– Щя, ня дейирсян, а ъаван оьлан? Щеч сянин адыны да хябяр
алмадым, адын няди. Габаьа сян дцшцрсян, йохса мян?
– Мяним дя адым Щейдярди, габаьа сян дцш.
– Сянин дя адын Щейдярди, ня олар. Онда габаьа мян дцшцрям.
Инди эюряк бурда пящляван Ашыг Щейдяря ня деди, о она ъаваб верди.
Мярд кишинин щяр бир йанда
Киши кими ъянэи вар;
Эядя олан бош данышар,
Боş гафасы, янэи вар;
Дцнйа биннят олан эцндян
Гара-аь эедир гоша;
Щяр чичяйин айры ятри,
Hər otun рянэи вар.

Алды Ашыг Щейдяр:

Дедийини йахшы гандым,
Щяр йерин пялянэи вар,
Киминин xoş сifəti,
Киминин бяд рянэи вар;
Йахшы-писlə qоша эедяр,
Бу дцнйада йана-йана
Тула айры, кюпяк айры,
Бир дя машгы, шянэи вар.
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Алды Пящливан Щейдяр:
Мейдан мярдин, эцъ кишинин,
Хата фяляйинди, бил;
Баш эирлямяк эядянинди.
Фянд дя тцляйинди, бил.
Сянин ишин эцляш дейил,
Бошуна эирдин бура
Эир диздяди, тагят ъанда
Эцляшин юз щянэи вар.

Алды Ашыг Щейдяр:
Мярдя танры щяр шей вериб,
Билирсян буну сян дя,
Сюзляримя сян бахырсан,
Батыб ноьула, гяндя;
Мян дя сюзцн ашигийям
Нийя дурум ки, эендя
Эцляшмирям, дейиширям
Сюзцн дя бир сянэи вар.

Алды Пящливан Щейдяр:
Бу Щейдяри эюрян билир,
Аз данышар, аз дейяр,
Йцз дцшцнцб, йцз данышыб
Мятлябини дцз дейяр,
Мцхяннятя йюн чевирмяз,
Юз-юзцнц эюзлцйяр;
Ел йанында цзц аьды,
Дцзлцкдян чялянэи вар.
Сюз тамама йется дя йеня пящливан Щейдяр мейданы доланды. Синяси
долуйду дейя эюряк йеня ня деди:
Гürrələnib данышырсан,
Бир аз да аста эетнян,
Йахшылыьa arxalanıb
Таныша, доста эетнян
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Црфанлыьа ишаря вер,
Хырханы да йада сал,
Дярвишляри эятир диля,
Мяълися уста эетнян.

Алды Ашыг Щейдяр:
Ъырнамарам бу сюзцндян
Йолуму яйри эетмям;
Сюзляримин бир кимсяйя
Олмаса хейри эетмям.
Хейр олсун, fayda олсун,
Бирди мяня щамысы;
Цзцлмярям юз елимдян,
Елимдян айры эетмям!

Алды Пящливан Щейдяр:
Мян ня дедим, сян ня дедин,
Суфилярдян бир сюз ач,
Гуру сюздян, бош сющбятдян,
Nəzər eylə узаг гач,
Йащу сюйля, нурдан сюз сал.
Бир юзцн дя ишыг сач,
Дярдлянмяйя, аща-уфа
Доланыб йасда эетнян.

Алды Ашыг Щейдяр:
Цряйи саф, гялби эениш,
Суфинин сюзц нурду,
Йолуну щагга йетирди,
Танры далында дурду;
Сюз ачдыгъа дярвишлярдян
Мяни эцл ятри вурду;
Айры ятир истямирям,
Йох бундан гейри, эетмям!
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Алды Пящливан Щейдяр:
Щейдяр дейяр йатды щирсим,
Кеф ачылды-цз эцлдц,
Лятиф сюздяр аьла батды,
Додаг гаçды, эюз эцлдц,
Бярякаллащ, пис дейилсян,
Нура батды цз эцлдц,
Тез саьалар шафа тапар
Хястянин цстя эетсян.

Алды Ашыг Щейдяр:
Щагга дцзцн мяълисиндя
Кеф ачылар, цз эцляр
Ашыг Щейдяр йахшы ганыр,
Sözlə üряк эцзэцляр,
Yüz ölçər, bir biçər,
Öz yolunu düz bilər.
Мцхяннятин мяълиси ня,
Фитняди сейри, эетмям.
Сюз тамама йетди, амма дяллякляр чох бидамаг галдылар. Бунлар
еля билирдиляр ки, пящливан Ашыг Щейдярля эцляшиб онун гол-гычыны
sındıracaq, амма беля олмады. Ойду ку, бунлар бир-бириня бахыб
qортдашдылар. Иши беля эюряндя пящливанын тярс дамары йеня тутмадымы.
– Яйя, ай ашыг, о габдакы судan башыма яндяр, йеня щирсим
тутду. Дейян бир хата олаъаг.
Бу дейиляни aşıq йериня йетирди, амма дялляклярин беля щярякяти
ону йаман аъыгландырдыğı üçün Ашыг Щейдяр цзцнц onlara тутуб эюряк
ня деди:
Цлэцъя цлэцъ дейярляр
Кясяри лап чох олса да.
Мярдин дярди бюйцк олар,
Эюзц-кюнлц тох олса да.
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Мян нярям дейян бярбяр дя,
Ясиб-cошур хялбят йердя.
Арада сахламаз пярдя,
Едяр писlик йох олса да.
Щейдяр дейяр эядя писди,
Ялимдяки ъам да мисди.
Билмяз сойуг, билмяз исти,
Сюзц аъы ох олса да.
Бу сюзцнц дейиб гуртаран кими дяллякляри од эютцрdü:
– Чох йекя эедирсян, хата чыхардарсан ща!
Дяллякляр йердян сяс-кцй саланда пящливан онларын аьзындан
вурду:
– Демяк иш вар ки, ашыг беля деди. Инди сяс салмайын. Йеня бир
сюзцм галыб, дейим сонра.
– Эюряк йеня пящливан ня деди, Ашыг Щейдяр она ня ъаваб верди.
Бу дцнйанын гарасы чох,
Аьы, dа бахтабахтады.
Юляни чох, итяни чох,
Саьы dа бахтабахтады.

Алды Ашыг Щейдяр:
Фяляйин гящри аз дейил,
Хейри dа бахтабахтады.
Ня билирсян ня олаъаг,
Хейирнян шяр габагдады.

Алды Пящливан Щейдяр:
Касыбын олур йаваны,
Мярдляря qayнайар ганы.
Саф цряйи, гуру ъаны,
Даьы dа бахтабахтады?
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Алды Ашыг Щейдяр:

Касыб кюнлц эениш олар,
Йолу йохуш-ениш олар.
Дямя дя бир дюнцш олар,
Тяк чюряйи табахдады.

Алды Пящливан Щейдяр:
Щейдяр, заман беля дюндц,
Галхан галхды, енян енди.
Чыраг йанды, гяфил сюндц,
Йаьы да бахтабахтады.

Алды Ашыг Щейдяр:
Щейдяр дейяр мярд саь олсун,
Бири мин бир будаг олсун.
Кефи çağ, цзü аь олсун,
Онун эюзц габагдады.
Сюз тамама йетян кими пящливан Щейдяр Ашыг Щейдярин
гашгасындан чякиб юпдц:
– Щалал олсун сяня. Инди сян бир йанда дур. Мяним ишим
дялляклярнянди.
Сонра йеня мейданы доланыб деди:
– Эедин зурначы, тойчу эятирин, бир дя бир кяндир…
Бяли, дейилянляри йериня йетирдиляр. Пящливан кяндири ялиня алыб гара
зурнанын сядалары алтында ойнайа-ойнайа деди:
– Дяллякляр, щансыныз эцъцнцзц сынамаг истяйирсиниз?
Онларын щеч бириндян сяс чыхмады. Онда йеня Пящливан Щейдяр
Ашыг Щейдяря ишаря еляди ки, дурмасын, онун башына сойуг су тюксцн.
Йяни йеня щирсляниб. Бу онун башына бир аз су тюкян кими пящливан
зорба дялляйин цчцнц дя йанына чаьырды. Бунларын белиня кяндири йахшы
баьлайан кими güc вериб oнлары саь ялли эюйя галдырды. Йеня башлады
ойнамаьа. О гядяр ойнайа-ойнайа о баш бу баша эетди ки, dяллякляри
йеря гойанда цчц дя ъанбясяр галдылар. Пящляван кяндири онларын
белиндян ачандан сонра да башлары щярлянирди. Хцлясə, бир тящяр
кечдиляр юз йерляриня. Амма бунлардан бириня бу чох ясяр еляди və o
biri yoldaşlarına ишаря еляди ки, Мащмуд аьанын бир дяли буьасы вар. Эет
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хябяр еля, гой нахырчы нахыры бу тяряфя эятирсин. Пящливан да эцъцнц
сынасын эюряк.
Пящливан чох айар адамыйды. Буну о саат баша дцшдц.
– Тез еляйин, тез еляйин. Эюрцм бу дейилян буьа чохму
вураьанды?
Бяли, бир аз кечяндян сонра нахырчы нахыры йахына эятирди.
Пящляван далы-далы, чякиля-чякиля буьаны дцз эятирди адамлар йыьылан
йеря. Буьа аъылы-аъылы бюйцрцб башыны ашаьы яйди, ъумду пящливанын
цстцня. Пящляван cəld тярпяниб онун буйнузларындан yapışdı. Неъя эцъ
вердися буьа бюйцрцб габаг айаглары цстя чюкдц. Пящляван бир ялийнян
онун бойнундан неъя сыхдыса, буьанын дили бир гарыш ешикдя галды.
Сонра Пящливан о бири ялийнян буьанын белиндян еля йапышды ки, аз галды
буьанын бели sınsın. Пящляван деди ки, буьанын сащиби кимдися нямяр
верsин, йохса oнун белини гыраъаğaм.
О саат эейимли-кечимли бир киши иряли эялди. Ъибиндян бир нигалай
йцзлцйц чыхартды, бир ъибиндян дя бир овуъ гызыл, верди пящливана.
Пящливан буьаны бурахан кими щейван чыхыб эетди нахырын ичиня.
Дялляклярдян бири юлцсц юлмцш кими эялди бу эейимли-кечимли кишинин
габаьына:
– Баьышла, Мащмуд аьа, бу эцн сянин цзцнц гырхмамышам,
бурда башым гарышды.
Мащмуд аьа дейилян киши дялляйя щеч ня демяйиб эцлцмсяди,
дейясян пящляванын гоъаглыьы кишинин кефини ачмышды. Йохса аьа чох
инадъыл адамыйды, дялляйи матраьын алтына салаъагды. Амма дялляйин
бахты онда эятирди ки, пящляван аьанын хошуна эялди. Одур ки, деди:
– Ай Вяли, ейби йох, бу эцн олмасын, о бири эцн олсун. Амма
мян индийя гядяр билмямишям сянин пящляванлыьын да вармыш?!
Бу беля дейяндя дялляк башыны ашаьы салса да, аьа йеня
гящгящяйнян эцлдц. Сонра адамларына деди:
– Тез ики йцйряк ат эятирин. Бирини пящливана vерин, бирини дя бу
ашыьа.
Бяли, атлары эятирян кими Мащмуд аьа юз атыны чякиб минди.
Пящляванла Ашыг Щейдяря деди:
– Атларынызы миниб далымъа эялин, сизнян мяним ишим вар.
Онлар даща аь бир, гара ики демядиляр. Ордан дцз эялдиляр Кющня
Ибишя. Мащмуд аьа бир евин габаьында атыны сахлады:
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– Чатдыг.
О саат ичяридян адамлар чыхдылар. Атлары тювляйя, гонаглары ичяри
апардылар. Дивар бойу тахтын цстцндя отуранлар ортада тырынгы дейян ики
няфяря диггятнян гулаг асырдылар. Трынгы дейянлярдян бири Мисэин Таьы,
о бири Чобан Ялийди. Ону да дейим ки, нобат Мисэин Таьыйа эялмишди.
Одур ки, Мисэин Таьы эюзял авазнан тырынгыйа башлады.
Ня заманды йоллардайам, дцздяйям,
Бу айрылыг гоймур юзцм эюздцйям.
Истийирям цряйимъя сюз дейям,
Бизим даьды о тяряфдян эюрцнян.
Ня заманды Аьбабайа эетмирям,
Дейиб-эцлцб гялбини шад етмирям.
Биръя эеъя ширин-ширин йатмырам,
Бизим даьды о тяряфдян эюрцнян.
Ня заманды йюнцм дцшмцр кяндимя,
Кафыр эялиб аьу гатыб гяндимя.
Инанырам юз юзцмя зяндимя,
Бизим даьды о тяряфдян эюрцнян.
Сюз тамама йетди. Амма залым оьлу еля йаныглы охуду ку, щамы
мятял галды. Мащмуд аьа еля айаг цстяъя галан пящляванла Ашыг
Щейдяри бир тяряфдя яйляшдирди. Мисэин Таьы дяриннян бир ащ чякиб деди:
– Даща нейним, Бахчалыйа эедя билмирям. Пис адам Аллащ ляnəт
елясин, мянимки беля дцшдц. Амма бир тырынгы да дейяъям.
Бяли, бу эеня тырынгыйа башлады.
Йана-йана доланырам елляри,
Бада вериб айы, эцнц илляри.
Ясиб эялир дцз бу йана йелляри,
Бизим даьлар о тяряфдян бойланыр.
Йана-йана доланырам ащ чякиб,
Йурд щясряти синям цстя, дярд чякир.
Залым фяляк дцз башындан дярд тюкяр,
Бизим даьлар о тяряфдян бойланыр.
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Йана-йана доланырам, хейри ня,
Эедяммирям ел-обанын сейриня.
Баш галдырыб гяриблярин хейриня,
Бизим даьлар о тяряфдян бойланыр.
Сюз тамама йетди. Мисэин Таьынын кювряк сяси, гямли охумасы
Ашыг Щейдяри мющкям тутду. Бирдян чийниня дяйян бир ял ону санки
йухудан айылтды. Чобан Ялийди.
– А бала, йатыбсан няди. Сянняням ахы. Бяри эял, бизим йанымыза.
Эюряк сянин ня сюзцн вар. Мяним сянин буталы олдуьуннан да,
мяъарандан да хябярим вар.
– Неъя?
– Сян эял бурйа. Бурда отур. Мян дя сюзцмц дейим.
Бу кечди ортайа, Чобан Ялиэилин йанында отуран кими
Чобан Яли сюзя башлады:
Бир сарыкюйняйин йандын одуна!
Дцшдцн чюлдян-чюля диваня кими.
Одуна бир кимся су да сяпмяди,
Гялбин йаныб олду вираня кими.
Дуруб динъялмядин ешг аташындан,
Бир кюмяк эюрмядин йар-йолдашындан.
Горуна билмядин гямин дашындан
О йыхыг гялбини гурана кими.
Чобан Яли дейяр щаггы данма эял,
Мярдин габаьына чыхар йцз янэял.
О гара бахтынан олурсан мятял,
Инди доланырсан пирана кими.
Bu yerdə Aşıq Heydər aldı görək nə dedi
Щаггы дана билмям, юнцндя гулам,
Тез-тез инъится дя дярди-сяр мяни.
Чюлляря дцшяндян ъаван йашымдан,
Тябим моъ вердикъя тярпядяр мяни.
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Ким узаг олду ки, ешг аташындан,
Чоху мяьлуб çıxdı дярд савашындan.
Йолуму щей салдым булаг башындан
Гям дя етди беля дярбядяр мяни.
Ашыг Щейдяр дейяр йатдыьым йердя,
Ярянляр яряни цстцмдя дурду.
Нур долу бадяни ялимя верди,
Ичдим, тутду оду бир гядяр мяни.
Бяли сюз тамама йетян кими Чобан Яли Ашыг Щейдярин гашгасындан
юпцб деди:
– Щалал олсун сана ананын сцдц.
Мащмуд аьа да иряли эялди, Ашыг Щейдяря нямяр верди.
– Ай Щейдяр, даща бу эцндян сян олдун мяним адамым. Мян
щарйа эетдим, сяни дя йанымъа апараъаğaм. Ня ещтийаъын олса, мян
юдцйяъяyəм.
Еля о эцндян Ашыг Щейдяр Мащмуд аьанын йанында ашыглыг
елямяйя, мяълис апармаьа башлады.
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AŞİQ HEYDƏRİN CƏNUBİ AZƏRBAYCANA
GETMƏSİ
AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI

T

цркийянин вязиййяти аьыр иди. Бир тяряфдяn də намярд ермяниляр
баш галдырмышдылар. Онлар 1918–ъи илдя гулдур Андраникин башчылыьы иля щярякятя башламышдылар. Ишин чятинлийи онда иди ки, Щаъı
Aббасоьлу Кярбялайи Мящяммяд бяйин кюнцллцляр алайы да Çıldırın
мцдафиясиня галхмышды, Аьбабадан узагларда дцшмяня гаршы
вурушурду. Яли силащ тутанлар бир няфяр кими ъябщяйя эетмишдиляр. Онлар
тцрклярля бярабяр йунанлара, инэилис вя башгаларына гаршы гящряманлыгла
вурушурдулар. Аьбабанын кяндляриндя арвад–ушаг, бир дя гоъалар
галмышды. Ермяни низами гошунлары Аьбабайа щцъум етдиляр. Чох аз
адамда берданка, маузер, йа да цчатылан, бешаtылан варды.
1918- ci ilin oktyabr ayından etibarən Türk qoşun birləşmələri
Gümrü və Gümrü ətrafı azərbaycanlılar yaşayan yaşayış məntəqələrini
tərk edib geri çəkilməyə başladılar.İngilislərlə bərabər bu bölgələrə
erməni dviziyaları yerləşməyə başladı.
Erməni baş komandanı Dronun göstərişinə əsasən 1 –ci və 4- cü
şərqi erməni dviziyaları Gümrü, Şörəgəl, Ağbaba məntəqələrində azəri
türklərinə qarşı divan tutmağa başladılar.
Ермяниляр йахшы силащланмышдылар. Gümrü, Şörəgəl və Ağbaba
müdafiyəsiz qalmışdı.
Вязиййятин аьырлыьы адамлары Ирана кючмяйя вадар етди. Бу
щадисяlər 1919-ъу илин яввялляриндян башланды.
1919-ъу илин февралында Иранын консулу Ибращимхялил Аьбабайа
эялди. О, адамлара деди:
– Ей мцсялман гардашлар, наращат олмайын, сизин Ирана кючмяйиниз цчцн ня мцмкцндцрся еляйяъяйям. Тябии ки, тящлцкясизлик
тядбирляри дя эюряъяйям.
Адамлар бу сюзляри ешидяндя хейли севиндиляр, бир аз ращат
олдулар. Ибращимхялил яввялъя ящалини сийащыйа алмаьа башлады. Бу ишя
хейли адам ъялб едилди. Сийащыйаалма март айында баша чатды. Бу иш
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сона йетян кими аьбабалылара üzü yaşıl ъилдли мцвяггяти паспортлар
пайланды. Ибращимхялил ермянилярля данышыглар апарыб аьбабалыларын
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси щагда разылыг алды. Амма ермяниляр
буна ахыра гядяр риайят етмядиляр.
Мцвяггяти паспорт алан адамлар йола дцшмяк цчцн арабаларыны
щазырладылар. Йол цчцн азугя, йорьан–дюшяк вя с. эютцрцб ня вахт йола
дцшяъяклярини сябрсизликля эюзлямяйя башладылар. Ашыг Щейдяр дя,
гощумлары (ямиси Мяшяди Ряъяб, оьланлары Кярим, Рящим) иля ики араба
щазырладылар. Арабанын бириндя Ашыг Щейдяр, онун арвады Йетяр, оьлу
Рящим, о бириндя Мяшяди Ряъяб və онун аiləsi, бир дя Ашыг Щейдярин
гардашы Молла Щцсейнин 14–15 йашлы оьлу Гянбяр яйляшмишди. Ашыг
Щейдярин досту Кярбялайи Шабанын ailəsi də онларын арабаларынын
йанында дайанмышды. Хябяр эялди ки, йола дцшмяк олар. Arabalar йола
дцшмяк истяйяндя бир няфяр Мяшяди Ряъябин йанына эялиб деди:
– Мяшяди Ряъяб, Муртуз аьа сяни чаьырыр. О тяряфдян эялиб, яъяла
иши вар. Мяшяди Ряъяб ики–цч ай юнъя Ağbabanın ermənilər tərəfindən
mühasirədə saxlanması vəziyyətini müzakirə edən vaxtı Муртуз аьа иля
мцбащися етмишdı. Амма буна бахмайараг, онунла эюрцшмяйя
эетмяк истяйяндя Ашыг Щейдяр ямисиня dedi:
– Ай ями, бу нечя ишди, мян анламырам. Адамлар силащсыз,
кюмяксиз гаlıblar, ermənilərin törətdikləri qətliamların ardı-arası
kəsilmir, Andranikin qoşunları silahsız müsəlmanları ot kimi biçir.Bəs bu
millətə yazıq deyilmı? Ay əmi, sən deyirdin bizim belə gücümüz var, bəs
o gücünüz hanı? Бу Муртуз аьа индийя кими щарада галмышды? Инди
бирдян пейда олду?! Сян дя инди онун сюзцйнян онун йанына эедирсян.
– Щейдяр, сян щеч дарыхма, Муртуз аьа Гяриб аьанын евиндяди.
Гяриб киши чох аьыллы адамды, Щейдяр. Бир дя…Муртуз аьаnın юзц
эялмяйиб, ону эюндярян вар. Ашыг Щейдяр бахды ки, йох, ямисинин тярс
дамары тутуб, даща щеч ня демяди. Мяшяди Ряъяб чыхыб эетди. Арадан
хейли кечяндян сонра Мяшяди Ряъяб эери гайытды, амма кишинин
гашындан–габаьындан зящяр йаьырды. О, Ашыг Щейдяря деди:
– Даща мян Ирана эетмирям, кянддя галаъам. Щейдяр, эял сян
дя эетмя, кянддя гал.
Ашыг Щейдяр бу сюзляри ямисиндян ешидяндя аз галды дяли олсун.
Аъыглы–аъыглы деди:
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– Сян ки, Ирана эетмирдин, нийя мяним мал–щейванымы су
гиймятиня сатдырдын?
– Ай Щейдяр, мян юзцм дя мал–щейванымы сян дейян гиймятя
сатмадыммы? Сатдым. Явязиндя дя бир ат, ики маузер алмышам. Мяним
дя сянин кими щеч няйим галмайыб. Инди ки, мяни ешитмяйиб Ирана
эедирсян, сяня йахшы йол.
– Ня дейирям, ями! Онда биз эедирик, саламат гал.
– Аллащ аманында.
1919–ъу илин апрелиндя адамлар йола чыхдылар. Бюйцк араба
дястяси эялиб Гарачанта кяндиня чатды. Чцнки Ирана кючянляр бурайа
топланмышдылар. Арабаларын сайы–щесабы йох иди, кянд гялябяликди.
Иранын сялащиййятли нцмайяндяси Ибращимхялил адамлара мцраъиятля
деди:
– Мцсялман гардашлар, ермяниляр йолу кясибляр, щяля данышыглар
эедир. Онлар торпагбасды пулу истяйирляр. Щялялик он–он беш эцн
бурада эюзлямялийик. Амма Мяшяди Ряъябин сюзляри щеч Ашыг
Щейдярин йадындан чыхмады. Ямисинин сюзц ону йаман тутмушду. О,
юз–юзцня язаб чякир, дейинирди:
– Мян ня едим, Аллащ мяни ушаг икян йетим гойду, ямимин
щимайясиндя бюйцдцм. Инди… Каш мян дя ямим кими силащ тутан
олайдым, амма… амма Танры мяним ялимя саз, дилимя сюз верди.
Ашыг Щейдяр бирдян–биря хястяляниб йорьан–дюшяйя дцшдц.
Арвады Йетяр, эялини Бясди онун гуллуьунда дурсалар да, киши юзцнц
чох пис щисс едирди. Йетяр арвад isə öz- özünə deyinirdi:
– Дилим–аьзым гурусун, бирдян киши юляр, онда биз ня едярик?!
Бу ящвалатдан цч эцн кечяндян сонра Мяшяди Ряъяб дюрд няфяр
Ağbaba Süvari Alayının igidləri ilə Гарачанта кяндиня эялди. Атлылар да,
Мяшяди Ряъяб дя təpədən dirnağa kimi силащлы идиляр. О, Ашыг Щейдярин
бюйцк оьлу Кярими чаьырыб деди:
– Дурун, арабалары гошун, ардымъа эялин.
Кярим дейиляни йериня йетирди. Ашыг Щейдярэилин кючц Дцзкяндя
йолу дцшдц. Юмяр дяряси дейилян йеря чатанда Мяшяди Ряъяб деди:
– Бурдан о тяряфя горху йохду. Мян габагда эедирям, сиз дя
йаваш–йаваш эялин.
Бу вахт Ашыг Щейдяр йатагда xəstə yatırdı. Arabanın oxu daşa
dəydi, Aşıq Heydər gözlərinin açdı. Дярщал Кяримдян сорушду:
– А бала, щара эедирсиниз?
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– Дцзкяндя. Ямим эялмишди. Деди эери гайыдын, биз дя…
– Тез арабаларын аьзыны эери чевир.
Кярим о саат атасынын дедийиня ямял етди, арабанын аьзыны эери
дюндярди. Йетяр арвад иши беля эюрцб деди:
– А киши, бялкя еля ямин дцз дейир. Сян дя хястясян, эял эери
гайыдаг. Ашыг Щейдяр арвадындан бу сюзляри ешидяндя бярк аъыгланды.
– Haçannan mənə ağıl qoyan olmusan? Гой йолумузu давам
еляйяк. Онлар эялиб Гарачанта кяндиня чатанда Ашыг Щейдяр дяриндян
няфяс алды. Ики эцндян сонра onlar Ирана йола дцшдцляр. Ашыг Щейдяр
хястя олса да, хястя олмасыны бцрузя вермирди. Йол бойу ермяниляр
арабаларын габаьыны кясиб пул аландан сонра йолчулары бурахырдылар.
Кюч 1919–ъу илин ийулунда эялиб Араз чайынын кянарына чатды.
Адамлары чайдан бяряляр васитясиля о тяряфя кечирмяйя башладылар. Араз
чох ити ахырды. Щярдян бир бярялярин кяндирляри гырылыр, цстцндяки
арабалар, адамлар суйа тюкцлцрдцляр. Ашыг Щейдярин аиляси 1919–ъу илин
августунда Хой шящяриня эялиб чыхды. Амма Хой шящяри чох исти иди.
Ашыг Щейдяр Кярбялайи Шабана деди:
– Бура бетяр истиди. Эял Сялмаса эедяк.
Кярбялайи Шабан буна етираз етди:
– Йох, сян ня данышырсан, орада йязди кцрдляри аз дейил. Онлар
ермянилярдян дя писди. Мян зийарятя эедяндя онларын вящшиликлярини
эюрмцшям. Мянъя, Мяряндя эетсяк, йахшы олар.
– Гой сян дейян олсун.
Онлар Хойдан Мяряндя эялдиляр. Мярянд ъамааты эялянляри чох
мещрибанлыгла гаршыладылар. Мяшяди Мухтар Ашыг Щейдярэили гонаг
еляди, онлара хош цз эюстярди. Ашыг Щейдяр бурада аьыр мяълисляр
кечирмяйя башлады. Бу мяълислярдя Ашыг Щейдяр юзцнцн йаратдыьы
наьыллары данышыб адамлары щейрятя эятирди. Онун эюзял сяси, ширин
зянэцляляри, эюзял наьыл данышмаг баъарыьы она Мярянддя бюйцк
щюрмят газандырды. Мяшяди Мухтар да синядяфтяр бир адам, щям дя сюз
дейян олдуьундан о, Ашыг Щейдярля достлуьунун бинасыны гойду. Бу
о вахтлар иди ки, Аьбабадан Мяряндя эедиб–эялянляр аз дейилди.
Ağbabadan gələnlərdən biri Mahmud ağanın məktubunu aşıx
Heydərə verdi. Aşıx Heydar məktubu oxuyub bir xeyli fikrə getdi.
Sonra dərindən bir ah çəkdi. Ax Mahmud ağa, Mahmud ağa, niyə
qaysaq qoymuş yaralarımı qopardın, vətən bölünməzdir, bura da
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mənim vətənimdi axı. Məşədi Muxtar Aşıx Heydarı qəmgin görüb
dilləndi:
- Aşıx Heydar, nə oldu sənə birdən - birə halın dəyişdi,
olmaya xətrinə dəyən olub?
Heydar Ağbaba Süvarı Alayının yüzbaşısı Mahmud ağanın
məktubunu Məşədi Muxtara verdi. Al oxu, gör Mahmud ağa mənə
nə yazıb? Məktub Ağbaba süvari alayının qərargahı olan “Taya
Qayada” yazılmışdır.
- Hə əzizlərim, görək Mahmud ağa Aşıq Heydərə nə yazıb?
Aşıx Heydar baxma uzaq sözünə,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Təqsirkaram, tutma məni qınağa,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Sən getdin burada qalan sənindi,
Qohumundu, qardaşındı, əmindi.
Qeyrətini kim çəkəcək bəs indi?
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Bu torpaqdan verəmmərik bir tikə,
Düşmən gərək qarşımızda diz çökə.
İgid odur gecə - gündüz dərd çəkə,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Kimsə bəlkə ucalmağa dağ istər,
Öz kefini gecə -gündüz çağ istər,
Yurdunu yox, öz başını sağ istər,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Yazılıbdır qismətimə duman - çən,
Dərd çəkməkdən saçlarıma düşdü dən,
Təqsirkaram, gəl Mahmudu eşit sən,
Baş götürüb kişi getməz vətənnən.
Məşədi Muxtar istehza ilə dilləndi:
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-Aşıq Heydər Mərənd də sənin vətənin deyilmi, vətənin o başı bu
başı olmaz axı?!
Ди эял Ашыг Щейдяр бурада – Мярянддя чох дарыхырды. Мярянддя
онун щюрмятини сахласалар да, Ашыг Щейдяр Аьбабаны, ямиси Мяшяди
Ряъяби йаддан чыхара билмирди. Щяр эцн «Аьбаба» дейя аьлайыр, аф–уф
еляйярди. Мяшяди Мухтар да, аьсаггаллар да Ашыг Щейдяря цряк–диряк
версяляр дя, онун дярди–сяри азалмыр, дярддян кишинин эюзц–кюнлц
ачылмырды. Щярдяn бир Мяшяди Ряъяби, онун арвады Мядиняни эюзц
юнцндя ъанландырыр, онларын чякдийи язиййятляри хатырлайыр, киши
пешманчылыг чякирди. Юз–юзцня дейирди:
– Мян чох сящв елядим. Нийя ямими тяк гойдум?! Бирдян ону
юлдцрярляр? Бир дя… намярд ермянилярдян няся йахшы щярякят эюзлямяк
олармы? Йох! Ахы, мян ямими йашлы вахтында нийя орда гойуб эялдим?
Бу ня сящв ишди мян тутдум, Аллащ? Мяня ата явязи олан бир кишинин
сюзцнц ешитмядим, инад елядим. Йох, беля олмаз!
Ашыг Щейдяр бахды йох, юз–юзцня дейинмякля дя иш ашмаз,
цстялик щяр эцн дярдинин цстцня дярд эялир. Йох, йох, буна дюзмяк, таб
эятирмяк олмаз! Одур ки, Ашыг Щейдяр цряйиндян кечянляри Мяшяди
Мухтара деди:
- Məşədi Muxtar, əvəlcə gərək Mahmud ağanın sözünün əvəzini
qaytaram. Bu dəmdə Aşıq Heydər aldı görək nə dedi.
Aldım məktubunu, bil Mahmud ağa,
Layiq deyil səni tutam qınağa.
Canım olsun millətimə sadağa,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Doğru sözü yalan mənəm, ay ellər,
Quru yerdə qalan mənəm, ay ellər,
El – obası talan mənəm, ay ellər,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Mən hicran qəhrində, qəm taptağıyam,
Mehri-məhəbbətdən ev tustağıyam.
Cəmi Ağbabanın qurbanlığıyam,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
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Yurdu taptaladı düşmən atları,
Tutdu tellərimdən qəm cəlladları,
“Ağbaba Alayının” mərd ovladları,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Gecə hicran şahı yəhərlər məni,
Tutar tənələrə səhərlər məni.
Boğur qəmlər məni, qəhərlər məni,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Zalım yağı, nə durmusan qəsdimə!?
Qəm ləşkəri hücum çəkib üstümə.
Cümlə - cahan batıb mənim tüstümə,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Hicran yeksanıyam, qəm tarümarı,
Sönübdü ömrümün çıl-çıraqları.
Incitmə Heydəri, incitmə barı,
Millət qurban desə, siz məni kəsin.
Aşıx Heydər sözünü tamamlayıb üzünü Məşədi Muxtara tutaraq
dilləndi.
– Мяшяди Мухтар, мян сяндян дя, ъями Мярянд ъамаатындан да
чох разыйам. Bura da mənim vətənimdir. Vətənin obaşı bu başı
olmaz. Амма həyatda ilk dəfə göz açdığım torpaq мяни еля сыхыр ки,
bu ayrılığa дюзя билмирям. Бир дя орда – Аьбабада мяним иэид ямим
Мяшяди Ряъяб галыб. Эяряк неъя олса, юзцмц она йетирим. Ондан щал–
ящвал тутмасам баьрым чатлайар.
Bu dəmdə aşıq Heydər dübarə üzünü Məşədi Muxtara tutaraq
aldı görək nə dedi:
Неъя дюзцм, неъя дуруб-динъялим,
Мян ащ чяким, эяряк дярддян инъялим,
Ахы неъя ъана эялим, дирчялим,
Гоъа Аслан йувасында тяк галыб.
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Щяр тяряфдян дцшмян эялир цстцnя,
Ермяниляр дурубдулар гясдиnя,
Билирсиниз йаьыларын гясди ня,
Бир мярд киши обасында тяк галыб.
Ашыг Щейдяр сящв еляди, ганмады,
Ямисинə ъаны-дилдян йанмады,
Татлар кими инадындан дюнмяди,
Юлцм-итим ханасында тяк qalıb.
Aşıx Heydər gördü ki Məşədi Muxtarın da tərs damarı tutub.
Odur ki Məşədi Muxtarın könlünü ələ almaq üçün aldı görək nə
dedi.

Ашыг Щейдяр:
Щаны Аьбабанын уъа даьлары?
Бир башымдан галхан думана бах, бах.
Вятянди киридян мян тяк аьлары,
Сян мяним гялбимдя эцмана бах, бах.

Мяшяди Мухтар:
Бир аз инсаф еля, аьлатдын бизи,
Йеня дярди гойдун камана бах, бах.
Йандырдын сюз иля мярди одлара,
Ащ чякир Мuxtar da, Замана бах, бах.

Ашыг Щейдяр:
Вятян щясрятиндян йаныб эцл олдум,
Юзцм юз дярдимя гара гул олдум.
Мярянд гуъаг ачды, буна эцл олдум,
Цряйимдя гопан амана, бах-бах!

Мяшяди Мухтар:

Ахы сяни севир щяр кяс бу йердя,
Йурду итиряндян дцшмцсян дярдя.
Шцкцр раст олубсан кишийя, мярдя,
Бу эюзял дямляря, щям ана бах-бах!
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Ашыг Щейдяр:
Дар эцндя дадыма йетди йетянляр,
Амма ки, бейнимдян чыхмыр ютянляр.
Юлян юлдц эетди, галды итянляр,
Бизляри йандыран замана бах-бах!

Мяшяди Мухтар:
Мярянд мярд йурдуду, дарыхыб дурма,
Ай сюз хиридары, гямя баш вурма,
Кюнцл сарайыны ащла учурма,
Эюзцмдян дамъы тяк дамана бах-бах!

Ашыг Щейдяр:
Цряйим йаралы, синямдя од вар,
Йурдун гуъаьында бир айры дад вар.
Илляр айрысыйыг, гощум вар, йад вар,
О гачагач салан йамана бах-бах!

Мяшяди Мухтар:
Дар эцндя дадыма йетянляр олду,
Мярдин щарайына чатанлар олду.
Юзцнц одлара атанлар олду,
Фикиря, хяйала ъумана бах-бах!

Ашыг Щейдяр:
Аьбаба дейяндя гям эялир эюзя,
Вятян щясрятиндян эялмишям дизя.
Burda aşıx Щейдяр эцъ верир сюзя,
Бялкя эяля бир аз имана бах-бах!
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Мяшяди Мухтар:
Мухтары щяр заман юз йанында эюр,
Дярди эюздян итир, дямя дя йер вер.
Кюнлц сынаг чохду, бизя дайаг дур,
Эятирмя кюнлцмц амана бах-бах!
Aşıx Heydər gördü ki Məşədi Muxtarın gözləri yaşarıb, dübarə aldı
görək nə dedi.
Hə əzizlərim, bizdən demək, sizlərdən eşitmək .
Dağıldı ellərim qaldım səhrada,
Bir kimsənəm yoxdu, anam ağlayır.
Titrəyir əllərim, görmür gözlərim,
Dəyişir döranım, zaman ağlayır.
Ayrı düşdüm öz yurdumnan, elimnən,
Qəm şələsi əl çəkməyir belimnən,
Danışanda nalə qopur dilimnən,
Könlümün səsinə kaman ağlayır.
Hələ qurumayıb gözümün yaşı,
Tutur tənələrə hər yetən naşı,
Ələnir üstümə dünyanın daşı,
Dağların başında duman ağlayır.
Heydər, bu yerlərdə yerin bilindi,
Mərənd qucaq açdı, qəlbin isindi.
Fələyin cəbrinə dayan, döz indi!
Indi biz yox, bütün cahan ağlayır!
Söz tamama yetdi. Aşıx Heydər üzünü Məşədi Muxtara tutaraq
təkrar dilləndi:
Məşədi Muxtar, iнди мяним сяндян бир хащишим вар.
– О ня хащишди еля?
Мяшяди Мухтар беля дейяндя Ашыг Щейдяр мцлайимликля диллянди:
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– Сян ъями аьсаггаллары, башбилянляри ъям еля. Гой мяня хейир–
дуа версинляр . Mян бурда bu mahalın adamlarından чох щюрмят
эюрмцшям… Щамы иля щалаллашыб Аьбабайа гайытмаг истяйирям.
– Ашыг Щейдяр, сян эял эери эетмя. Еля бурада гал. Шцкцр Аллаща,
доланышыьын йахшы, мягамын пис дейил.
– Йох, Мяшяди Мухтар, мян эетмялийям. Сян эял мян дедийими
еля, адамлары чаьыртдыр… Мян адамларла видалашмаг истяйирям.
Мяшяди Мухтар бахды ки, йох, Ашыг Щейдяр лап эерчякляйиб.
Даща щеч ня демяди, адамлара хябяр еляди. Щамы бир йеря топланды.
Ашыг Щейдяр щамыйла щалаллашды, адамлар она хейир–дуа вердиляр.
Йеня Мяшяди Мухтар Ашыг Щейдяри диля тутду:
– Ай Ашыг Щейдяр, эял сян эетмя. Дейирляр инди орада Шура
щюкумяти гурулуб. Дейирляр бу щюкумят щям адамын малына, щям дя
ъанына шярикди, адыны да гойуб болшевик. Ъана шярик, мала шярик, сян
щяля йени щюкумятя бах! Сян эял беля еля, адам йолла, эедиб
Аьбабадан Мяшяди Ряъяби дя эятирсинляр. Даща сянин ниэаранчылыьын
да гуртарсын. Эял ялини Гурана баs, бу ишя сон гой.
– Йох, йох! Бир дяфя ана бабам Гурана ял басдырыб, инди дя
язиййятини чякирям. Мян бу вятянин oğluyam. Мяня Шярур да, Хой да,
Мярянд дя, Təbriz də, Аьбаба да, Гарс да, Чылдыр да доьмадыr.
Амма Аьбаба доьулуб, бойа–баша чатдыьым йурдду. Яти дырнагдан
айырмаг олмаз. Мяшяди Мухтар, цз вурма, мян эетмялийям, savaş
meydanında mərd oğulları tək buraxa bilmərəm.
Bu zaman bir ağsaqqal irəli çıxıb dilləndi:
- Aşıq Heydər axı bura da sənin vətənindi. Gəl sən daşı ətəyindən
tök, getmə. Səhərdən Xoydan, Mərənddən və Təbrizdən danışırsan, axı
bura da sənin vətənindi.
- Aşıq Heydər:
- Baba, sən mənim tüstümü təpəmdən çixartdın. Təbriz mənim
atam, Ağbaba isə anamdı.
- Bu dəmdə Aşıq Heydər üzünü ağsaqqal kişiyə tutub, görək nə
dedi:
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Şanlı vətənimin hər qarışında,
Hər daş altda bir igidim, ərim var.
Savaş meydanında, yetmiş yaşında,
Rəcəb adlı bir yüzbaşı nərim var.
Zirvədəyəm, qorxutmayır çən məni,
Sala bilməz heç kim burdan gen məni.
Oğul kimi bas bağrına sən məni,
Özüm boyda bir sehirli sirrim var.
Ucaltmışam hər bir yerdə səsimi,
Tanıyırlar soykökümü, nəslimi.
Qaxtağanlar dana bilməz əslimi,
Türk oğluyam, burda mənim yerim var!
Qul Heydərə aranlı de, dağlı de,
Bu vətənə, bu mahala bağlı de.
Hər vaxt mənə bu torpağın oğlu de,
Çünki, burda “Təbriz” adlı pirim var.
Бяли, Мяшяди Мухтар бахды, йох, олмур. Чарясиз галыб разы олду.
Ашыг Щейдяр ъамаатла щалаллашыб хейир–дуа аландан сонра ахшам
Мяшяди Мухтарэил дя йола щазырлыг эюрдц. Сящяр субщ намазындан
сонра Ашыг Щейдяр йола чыхды. Мяряндлиляр онлары бюйцк щюрмятля йола
салдылар. 1920–ъи илин мартында Ашыг Щейдяр Мярянди тярк етди. Амма
ишин тярслийиндян Гянбяр хястя иди. Онлар эялиб Араз чайынын гыраьына
чыхдылар. Амма чайын суйу чохалмышды, юзц дя чох ити ахырды. Ашыг
Щейдярin ailəsi чох чятинликля чайын о тайына кечдиляр. Аз галды чай
Йетяр арвады апарсын, ону биртящяр хилас етдиляр. Ди эял Гянбярин
хястялийи даща да шиддятлянди, еля чайын гураьында ъаныны тапшырды. Ону
Араз чайынын кянарында дяфн етдиляр. Гянбярин ъаван юлмяси щамынын
гялбиня даь чякди, кюнцлляри риггятя эятирди.
Aşıx Heydər Qənbərin məzarının başında Qənbərin anasına baxıb,
görək bayatı ilə nə dedi.
266

____________________________ ”AŞIQ HEYDƏR ”_____________________________

Ağlaram ağlar kimi,
Dərdim var dağlar kimi.
Yüz yerdən yaralıyam,
Gəzirəm sağlar kimi.
Belə bağlar,
Kəmərin belə bağlar.
Burda Qəmbərim ölüb,
Ğöy kişnər bulud ağlar.
Qəmər qaç,
Bulud oynar, qəmər qaç.
Sinəmnən oxlanmışam,
Üstünə qan damar qaç.
Dağım var,
Aranım var, dağım var.
Açma könül düyməsin,
Sinəm üstə dağım var.
Хан Аразым, Аразым,
Ъан Аразым, Аразым,
Нечя ъанлара гыйдын,
Йан, Аразым, Аразым.
Yaralar məni,
Tapdı yaralar məni.
Fələk cəllada dönüb,
Tez – tez yaralar məni.
Yağıdı haylar mənə,
Il oldu aylar mənə.
Susadım su istədim,
Su verməz çaylar mənə.
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Eşmə çox,
Çay yanında çemə çox.
Qəm dağları var məndə,
Qəmər yaram eşmə çox.
Əzizim, nələr keçər,
Quzular mələr keçər.
Heydər qəm tapdağıdı,
Yad baxıb, gülər keçər.
Йолчулар юзлярини биртящяр яля алыб йолларына давам етдиляр. Цч
арабадан ибарят кюч йаваш–йаваш Тцркийя сярщядляриня эялиб чатды. Бу
йерлярдя Ашыг Щейдяри йахшы таныйырдылар, ону бюйцк щюрмятля
гаршыладылар. Ашыг Щейдярэили евя апардылар, йахшы аьырладылар. Зяршадда
Ашыг Щейдяри диля тутуб хейли гонаг сахладылар, дедиляр:
– Сян эял эетмя, щюкумят сяня ат, юкцз, котан, мал–щейван
веряъяк. Цстялик, он ил сяндян торпаг русуму да алмайаъаг. Гал
бурада йаша.Кимя дейирсян, Ашыг Щейдяр дейилянляри гябул етмяди.
Амма еля мещрибанлыгла диллянди ки, адамларын кюнлц гырылмасын, щеч
кяс ондан инъимясин. Ди эял, адамлар ону бурахмаг истямирдиляр.
Дедиляр:
– Ашыг Щейдяр, сян ахы ел сяняткарысан, щансы йери истяйирсян, эет
орада йаша. Анъаг биръя бурада галмаьа разылыг вер.
1920–ъи илин апрелиндя Ашыг Щейдярэил эялиб Аьбабайа чыхдылар.
Ашыг Щейдяр кяндин гыраьында, Алчаг даьын йанында арабалары яйляйиб
арабадан душду, торпаьы юпдц. Сонра йеня арабалар йола дцшдц. Эялиб
Дцзкяндя чатан кими Мяшяди Ряъяб юзцнц Ашыг Щейдярин цстцня атды.
Гуъаглашдылар. Щандан–щана бир–бириндян айрылдылар.
Мяшяди Ряъяб деди:
– А bala, (о чох вахт Ашыг Щейдяря беля дейирди) сян эедяндян
сонра ев–ешик башыма фырланды. Мяни баьышла, сянинля бир аз сярт
даврандым. Бунун да сябяби вар, сонра билярсян. Ону да бил ки, мяним
дя габагдан юлцмлц эцнцм эялир. Бир буну да дцшцн. Ашыг Щейдяр
даща ямисиня аь бир, гара ики, бир сюз демяди. Доьрудан да Мяшяди
Ряъяб яввялки Мяшяди Ряъяб дейилди, чох гоъалмышды. Кянддя евлярин
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чоху учуб–даьылмыш, йа да йарымучуг вязиййятдя иди. Ашыг Щейдярэиlin
еви Мяшяди Ряъябин евиня йахын олдуьундан саламат галмышды.
Бир ил кечмямиш Гяриб киши Ашыг Щейдяря мал–гойун, тойуг–ъцъя
вя с. верди. Йаваш–йаваш онларын вязиййяти йахшылашды. Йеня Ашыг
Щейдяр мяълисляр апармаьа башлады.
Мяшяди Ряъяб 1922–ъи илдя вяфат етди. Гарсла, Чылдырла ялагяляр
кясилди, йоллар баьланды, аьбабалыларла гарслыларын, чылдырлыларын црякляри
даьланды. Гощум–гардаш бир–бириндян аралы дцшдц. Ортайа бир бетяр
аьырлыг дцшдц. Кярим дя, Рящим дя фиргянин цзвц олдулар,щюкумят
ишиндя ишлямяйя башладылар.
1937–ъи илдя исполкомун сядри Салманов (яслян Эюйчядян иди)
Дцзкяндя эялди. О, Рящимдян хащиш етди ки, ону атасы иля, йяни Ашыг
Щейдярля таныш етсин. Рящим буна разы олду. Салманов Ашыг Щейдярля
таныш оландан сонра деди:
– Мян сянин щаггында чох ешитмишям. Танынмыш бир сяняткарсан.
Эял сяни Бакыйа эюндярим, эет. Саз, палтар, щям ня десян щазырладым.
Истяйинсян юзцнля аиляни дя, ушагларынı да апар.
Ашыг Щейдяр Салманова щя–йох демямиш онун досту Кярбялайи
Шабан ишдян хябяр тутуб орайа эялди. Деди:
– Ашыг Щейдяр, Bakı eşitdiyin Bakı deyil, oranı da Şura hökuməti
əlinə keçirib. Hələ кяндин ичиндя башы ачыг эяздийин бяс дейил, инди дя
урусамы ашыглыг едяъяксян?!
Бу беля дейяндян сонра Ашыг Щейдяр Салмановун дедийини гябул
етмяди. Башга йеря эетмякдянся, Аьбабада галыб йашамаьы цстцн
тутду.
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AŞIX HEYDƏRLƏ AŞIQ MƏHƏMMƏD
Əzizlərim, mən sizlərə Aşıq Heydərin İranın Mərənd şəhərindən
(1919 – 1920 - ci il) qayitdıqdan sonra Ağbabada qarşılaşdığı çətinliklərdən söhbət açmaq istəyirəm.
Bu illər aşığın həyatında ağrılı - acılı çağlar kimi tarixə
düşmüşdür.
Rus- erməni hərbi birləşmələri Qars, Çıldır, Van, Muş, Sarıqamış və
Şörəgel mahallarını işğal etmişdilər. Demək olar ki, yerli əhalinin
var- dövləti talan olunmuşdu.
Var- dövləti talan olunan Aşıq Heydər qazanc məqsədi ilə Gümrü,
Qars, Çıldır və Ağbabada yenidən aşıqlıq etməyə başlamışdı.
Əzizlərim, indi isə keçək əsas məsələyə.
1920-ci ilin noyabr ayında Güllübulaqlı Aşıq Nəsibin dəvəti ilə Aşıq
Heydər Güllübulağa gəlir. Burada Aşıq Nəsib Aşıq Şenliyin əziz
xatirəsinə böyük məclis təşkil edir. Aşıq Şenliyin “Lətif Şah” dastani
Aşıq Heydərə həvalə olnur. Bir həftə çəkən məclis böyük təmtəraqla başa çatır.
Aşıq Nəsib Aşıq Heydərın qarşılaşdığı çərinliklərdən tam halı idi.
Ona görə də məclisə nə yığılmışdırsa hamısını Aşıq Heydərə verir.
Payizin qarlı- şaxtalı havasında Güllübulaqdan yola çıxan Aşıq
Heydər günortaya yaxın Daşkörpü kəndinə çatır, lakin güclü dağ
boranının qalxdığından öz kirvəsi Məşədi Zaloygilə getmək qərarına
gəlir.
Aşıq Heydər əvvəllər həmişə Qars və Gümrüdən məclislərdən
gələn zaman Məşədi Zaloyun əziz qonağı olurdu. Aşıq Heydər
qazancının bir hissəsini Məşədi Zaloya verib deyərdi:
- Kasıb adamsan, bu pulları götür, xeyir var, şər var, lazımın
olar.
Elə bu işlərinə görə də Məşədi Zaloyun ən sevimli qonağı Aşıq
Heydər idi.
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Vaxtıilə üzünə taybatay açılan qapılar, taybatay baglandı. Qapını
açan olmadı ki, olmadı. Lakin içəridən Məşədi Zaloyun asta
danışığını hiss edən Aşıq Heydəri təccüb bürüdü.
Məşədi Zaloy öz kiçik oğluna astadan dedi;
- Bala, qapını açma! qələt elədim, yol kənarında ev tikdim, hər
yoldan keçən deyir məni qonaq elə!
Uşaq isə dilləndi:
- Ata, gələn Aşıq Heydərdi.
Məşədi Zaloy:
- Bu lap pis! İrandan gəlib, acın-gicin biridi, nəsə istəməyə gəlib!
İşi belə görən Aşıq Heydər kor- peşman geri qayıdır. Kəndin içində
ona Daşkörpü kəndinin ağsaqqalı Qəhrəman kişi rast gəlir.
Qəhrəman kişi Aşıq Heydərin soyuqdan tir- tir əsdiyini görüb onu öz
evinə götürür.
Axşam Qəhrəmanla Aşıq Heydər şırin söhbətlər edirlər. Aşıq Heydər
İranda başına gələnlərdən və öz qardaşı oğlunu Araz çayının
qırağında dəfn etməsindən danışır.
Nə isə, səhər açılır. Qəhrəman kişi Heydərə altdan geyinmək üçün
isti paltar verir və deyir:
-Aşıq Heydər, sən Məşədi Zaloydan incimə, meşə çaqqalsız olmaz,
bu sağolmuşun gözünü pul tutub.
Aşıx Heydər isə gülümsəyərək deyir;
-Mənim heç kimdən inciməyə ixtiyarim yoxdur, bircə o böyük
yaradan bizlərdən inciməsin. Ancaq Qəhrəman kişi, belə qohumluq
olmaz axı. Bir qələm götür, mən deyim sən yaz.
Görək Aşıq Heydər Məşədi Zaloya nə deyir.
Salam Əleyküm, Məşədi,
Məşədi bir ağa kişidi.
Kişi əl - ayağım üşüdü,
Kirvə, məni qonaq eylə.
Gəlirdim Güllübulaqdan,
Boran da qaxdı qabaqdan.
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Utan bizim kirvalıqdan,
Kirvə, məni qonaq eylə.
Bozqaladan qaxdı duman,
Şalvar altda yoxdu tuman.
Məşədidən qaçır iman,
Kirvə, məni qonaq eylə.
Aşıq Heydər bu yerdə sözünü yarımçıq qoyaraq Qəhrəman kişiyə
dedi:
- Sağ ol, Qəhrəman, sənin bu yaxşılığın yadimdan çıxmayacaq. Nə
bildin ki, mənim alt tuman - köynəyim yoxdu. Qəhrəman kişi isə
gülə - gülə dilləndi:
- Aşıq Heydər, mən uşaq deyiləm ki, sən soyuqdan tir- tir əsirdin.
Bu dəmdə Aşıq Heydər aldı görək nə dedi:
Görüm səni burda tək qal,
Qonaq eylə məndən haqq al.
Boynu yoğun, özü çaqqal,
Kirvə, məni qonaq eylə.
Boran imkan vermir, əsir,
Maşqı da amanım kəsir.
Aşıq Heydər tir-tir əsir,
Kirvə, məni qonaq eylə.
Aşıq Heydər Qəhrəman kişi ilə sağollaşıb öz doğma kəndi
Düzkəndə gəlir.
Aradan bir xeyli keçməmiş Aşıq Heydərın bu qoşması toylarda və
məclislərdə səslənməyə başlayır.
Bu sözlər Məşədi Zaloya möhkəm təsir edir.
Məşədi Zaloy Aşıq Heydərdən əvəz çıxmaq məqsədi ilə
Güllübulağa Aşıq Nəsibin yanina gəlir. Aşıq Nəsibə pul təklif edərək
deyir:
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- Aşıx Nəsib, sən bu mahalda tanınmış aşıqsan, Aşıq Heydər məni
el- obada biyabır edib, ona bir həcv yaz, nə istəsən verərəm.
Aşıq Nəsib hirsli vəziyyətdə yerindən duraraq dillənir:
- Ayə, sən nə həyasız adamsan, adıni Məşədi qoymusan, özün də
ziyarətdə olmusan, sən lap iblissən ki, mən nə vaxtdan pulla
özgələrinə böhtan yazıram, bir də ki, kimə Aşıq Heydərə, onun
cörəyi sənə haram olsun. Sənə pul verəndə yaxşı adam idi, indi
ermənilərin əlindən İrana qaçdi, sonra lüt qayidıb, pis adam olub.
Necə gəlmisən, dur elə də geni get, mənim evimdə şeytana yer
yoxdu. O ki, qaldı Aşıq Heydərə, o həm Allahin quludu, həm də
böyük aşıqdı, ona canımı da qurban verərəm.
Bu sözlərdən sonra Məşədi Zaloy kor- peşman geri qayıdır.
Ancaq Məşədi Zaloy Aşıq Heydərdən heyif çıxmaq üçün növbəti
fitnəyə əl atdı.
Yaz başı Məşədi Zaloy at furqonuna iki yaxşı erkək qoyub Öksüz
kəndinə Aşıq Məhəmmədin evinə gəlir. Aşıq Məhəmmədən xahiş
edir ki, Aşıq Heydərə bir həcv yazsın. Aşıq Məhəmməd əvvəl bu işə
razı olmur. Sonra erkəkləri görəndə kişini tamah basır, şeytan
aldadır. Son sözü bu olur ki, mən gərək Aşıq Heydərə elə bir toy
tutam ki, öz toyu yadından çıxsın. Gərək Aşıq Heydər Məhəmmədin
adı gələndə sıçan deşiyini satın alsın. Ancaq bu heç belə də olmur,
Aşıq Məhəmmədin özü pis vəziyyətə düşür.
Əzizlərim bu əhvalat belə baş vermişdir.
Günlərin birində Düzkəndli rəhmətlik dəllək Qəfər (Aşıq Heydərin
qonşusu olub) Öksüz kəndində bir sünət məclisində olur. Məclisi
Aşıq Məhəmməd aparırdı, cavanlardan biri Aşıq Məhəmmədin Aşıq
Heydərə yazdığı həcvi oxumağı xahiş edir. Aşıq Məhəmməd bunu
demək istəmirdi, ancaq mazarratlar yerdən dillənərək deyirlər:
-Aşıq Məhəmməd, səni belə qorxaq bilməzdik, hər aşıq öz
sözünün sahibi olmalıdır.
Elə bu dəm də Aşıq Məhəmməd sözə başlayır:
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Gedəndə Arazdan keçdin,
Gələndə suyundan içdin.
----------------------------Niyə gəldin qara Heydər?
Yol üstə bir dam tikmişəm,
Dörd yanında xan tikmişəm.
----------------------------Niyə gəldin qara Heydər?
Həm ağayam, həm nökərəm,
Basıb gözünü tökərəm.
Sinən üstə dağ çəkərəm,
Niyə gəldin qara Heydər?
Məşədi bir ağa kişidi,
Yediyi kətə, pişidi.
Deyinmək arvad işidi,
Niyə gəldin qara Heydər?
Adını aşıq qoymusan,
Bütün mahalı soymusan,
---------yeyib, doymusan,
Niyə gəldin qara Heydər?
İtiləmişəm ülgücümü,
Sənə göstərrəm gücümü.
Tanrı qorusun bicimi,
Niyə gəldin qara Heydər?
Öksüzdə meydan mənimdi,
Məşədi sənə qənimdi.
Canın çıxsın, di öl indi,
Niyə gəldin qara Heydar?
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Bu mahaldan ar eylərəm,
Dəmxananı dar eylərəm,
Səni burda xar eylərəm,
Niyə gəldin qara Heydər?
Açmışam urfan meydanı,
Məhəmmədi yaxşı tanı.
Ağbabanın cin – şeytanı,
Niyə gəldin qara Heydər.
Aşıq Məhəmməd yenə sözə başlamaq istəyirdi ki, bu dəmdə
məclisdə əyləşən Aslan ağa istehza ilə dilləndi:
- Aşıq Məhəmməd, heç olmasa Qəfər kişidən eyib elə, sözün varsa
söz daniş, axı sənə söyüş, böhtan söyləmək yaraşmaz. Mən Aşıq
Heydəri yaxşı tanıyıram, axı sən o kişinin bir put çörəyini yemişən,
bu dediyin sözlər Heydərə çatsa sözünün arxasında dura biləcənmi.
Elə bil Aşıq Məhəmmədin başına qaynar su tökdülər. Heç səsi də
çıxmadı.
Rəhmətlik Qəfərin boğazından cörək keçmədi. Yarımçıq məclisi
tərk edərək başı alovlu özünü kəndə, yəni Aşıq Heydərgilə saldı.
Aşıx Heydər molla Rzaqulu ilə oturub şirin söhbət edirdi. O Qəfəri
bu vəziyyətdə görüb təccüblə soruşdu:
- Qəfər, sənə nə olub, belə qan- tərin içindəsən? Axı sən Öksüzdə
sünət məclisidə olmalı idin? Olmaya üzünə yaxşı baxmayıblar?
Qəfər hirsli vəziyyətdə dilləndi:
- Kəs səsini, Aşıq Məhəmməd nəyin vardısa ona söydü, mən də
məclisi yarımçıq qoyub gəldim.
Heydər gülümsəyərək dilləndi:
- Qəfər kişi cox nahaq məclisi yarımçıq qoyub gəlmisən, mən onun
sözlərini eşitmişəm, bu onun işi deyil, Məşədi Zaloyun iki erkəyinin
işidi.
Qəfər yenə hirsli vəziyyətdə dilləndi:
- Ayə, mən səni bir kişi bilirdim, susmaq hər şeylə razılaşmaq
deməkdir axı. Daha mən sənin yerinə utandığımdan Öksüzə ayaq
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basa bilmərəm. On günə kimi Aslan ağa məni öz oğlunun sünnət
məclisinə çağırıb, mən hansı üzlə bir də Öksüzə gedim?
Aşıq Heydər dedi:
- Gedərsən Qəfər, gedərsən, Allah kərimdi. Bu dəmdə molla Rzaqulu söhbətə qarışaraq dilləndi:
- Ay qardaş, axı Qəfərin sözündə həqiqət çoxdur, qanmazı yerində
oturtmaq lazım deyilmi?
Aşıq Heydər dedi:
- Onda belə oldu, ay Rzaqulu, mən deyəcəm sən də yaz, ancaq bir
şərtlə ki, Qəfər Aslan ağanın məclisinə gedəndə bu kağızı şəxsən
mənim adımdan Aslan ağaya versin. Qəfər, hə, indi nə deyirsən?
- Qəfər dedi:
- Mən iki əllə razı.
Görək Aşıq Heydər aldı nə dedi:
Baxın, Məhəmmədin işinə,
El içində xar olubdu.
Uyubdu şeytan felinə,
O xənnasa yar olubdu.
El eşidib, özü də bilir,
Sanasan ki, kar olubdu.
Bəyənmir dostu- tanışı,
Bu qurumsaq kor olubdu.
Bu dəmdə Qəfər dilləndi:
- Ayə bu Heydər nə danışır, əməlli başlı söz desənə...
Heydər dedi:
- Qəfər səbrin olsun tələsmə, tələsən təndirə düşər, bir axırına
qulaq as.
Yenə aldı görək Aşıq Heydər nə dedi:
Məşədi iki qoyun verib,
Bu gəda quzuya dönüb.
Saqqalı bulaşıb yala,
Nəzilib tazıya dönüb.
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Öksüzdə meydan açıbdı,
Deyirlər qazıya dönüb,
Vurulub dünya malına,
İşi tam ah - zar olubdu.
Aşıq Heydər:
– Hə Rzaqulu catdıra bilirsənmi?
Rzaqulu dedi:
- Sən lap qılıncını kişinin iliyinə kimi vurdun.
Aşıq Heydər dilləndi:
- Qoy öz möhürümü vurum söz tamamlansın.
Doğru söz de, düşün danış,
Hədyan demə qul Heydara.
Ağlın qaçıb, huşun itib,
Başın götür vur divara.
Yahu, yahu deyə - deyə,
Əl atmışam Zülfüqara.
Adına dastan demişəm,
Mahallarda car olubdu.
Bu dəmdə Qəfər yenə sözə başladı:
- Ayə, ay qardaş oğlu, o sənə söyüşlə söz deyib, bir əməlli- başlı
söz desən ki.
Aşıq Heydər;
- Ay Qəfər kişi, mən də ona söyüşlə söz desəm, olaram onun tayı,
bu el- obada azca da olsa hörmətim var, bu hörməti itrmək
istəmirəm axı! Bir də ki, ulağa deyəndə mərifətini göstər, onun nə
etdiyini sən məndən yaxşı bilirsən. Hələ sözlərim yarımçıq qalıb.
Bir arxasına qulaq as.
Yenə Heydər sözə başladı:
Yekə - yekə çox danışma, ay gədə,
Götür sazı, gir meydana, cəngə gəl.
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Kəl əvəzi səni də, qoşum kotana,
El içində xar eyləyim, təngə gəl.
Söz- söhbətin çatıb bizim qazıya,
Utan barı, bax yazdığın yazıya.
Səni gördüm əhsən dedim tazıya,
Buynuzunu sürtmə kələ, cöngə, gəl.
Qəfər kişi altdan- altdan gülərək dilləndi:
- Sağ ol, ay qardaş oğlu, bu lap yerinə düşüdü, bircə Yetər
yengəmin yanında üzü qara olduq.
Heydər yenə sözə başladı.
Qodom oğlu, çox bilirsən, az danış,
Danışanda səndən qaçır dost- tanış.
Bu millətə nəsib olub aldanış,
Yürü, bala, asta yeri, küncə gəl.
Aşıq Heydər deyər sözün bu başdan,
Döşə tər kababdan, təzə lavaşdan.
Canını almamış, sürüş yavaşdan,
Geyin, keçin başında bir dingə gəl.
Aşıq Heydər sözünü qurtarıb üzünü molla Rzaquluya tuturaq
dilləndi:
- Mən bilən bu sözlər öz ünvanına çatsa, onda Aşıq Məhəmməd öz
səhvini başa düşəcək.
Amma elə bil ki, nə isə sözlərimdə catışmazlıq var. Axi mən
Mərənddən qayıdanda sonra, Güllübulaqlı Aşıq Nəsib mənə əl tutub,
bir də ki, Məşədi Zaloyun yaxşıca cavabını verib, qoy üstü örtülü də
olsa adını aşıq qoyan Məhəmməd bilsin ki, bu meydanda tülkü
kimdi, nər kimdi.
Bu dəmdə Aşıq Heydar yenə sözə başladı:
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Ay aşıq, cənbərək meydanına gəl,
Mərifət elmində sirri göstərim.
Noxtalıyım, palan salım belinə,
Sənə bəyəndiyin yeri göstərim.
Saqqalın bulaşıb quymağa - yağa,
Xub yaraşır sənin kimi ulağa.
Əgər yolun düşsə Güllübulağa,
Maral yatağında nəri göstərim.
Tapdadın arada olan hörməti,
Aşiq Heydər verdi sənə qiyməti.
Bağlayım başına güllü heyratı,
Öksüzü gəzdirim, piri göstərim.
Hə, əzizlərim, bu əhvalat beləcə başa çatdı.
Aşıq Məhəmməd öz səhvini başa düşdü, Aşıq Heydərdən üzr
istədi. Böyük ustadlar arasında olan umu – küsü tezliklə aradan
qalxdı. Amma bu əhvalat Ağbaba elllərində dastan olaraq dillər
əzbəri oldu, yaddaşlardan bu günümüzə kimi gəlib cıxdı.

Allah hər iki ustada rəhmət eləsin.
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QASIMOV İSGƏNDƏRİN AŞIQ HEYDƏRLƏ
BAĞLI XATİRƏLƏRİ
Ашыг Щейдяр йахын гощумумуз олдуьуна эюря биз онун хятрини чох
истяйирдик. Рящмятлик, юзц дя чох ширин данышыглы адамды. Олдугcа эюзял
сяси варды. О, охуйанда адам бцтцн дярд-сярини унударды. Дастан
данышмаьы, лятифя демяйи дя юз йериндя. Бир дя она бош йеря Ашыг Щейдяр
демирляр ки. Щя, бир дяфя чякиня-чякиня она дедим:
– Мяним сяня бир суалым вар, амма билмирям аcыгланмазсан ки!?
– Ня суалын вар де. Сян билирсян ки, сянин хятрин мяним йанымда язиздир.
Валлащ, бу Эюллц кяндиндя мяним ян чох ики адамнан хошум эялир.
Бунлаrдан бири сянсян, бири дя Алыды. Чцнки сиз саза-сюзя вурьунсунуз.
Сюзц узатдын ща, сян суалыны де.
– Дейирляр сяня верэи верибляр!
Бу сюзляри ешидяндя Ашыг Щейдярин нурани сифяти еля бил бир аз да
ишыгланды: Эял онда беля елийяк. Мян башыма эялянляри данышым, сян дя
гулаг ас.
– Буйур, буйур.
– Билмямиш олмазсан, йанында чох данышмышам… мян ушаглыгдан
йетим галмышам. Оларды бир он dörd- on beş йашым. Якин вахты иди. Cцтцн
мacıндaн тутмушдум. Юзцн дя йахшы билирсян, бу якин иши чох чятиндир.
Нолаcaг, бир хейли ишлядим. Бахдым эцн эялиб эцнорта олуб. Она кими
щодаг да диля эялди:
– Ай Щейдяр, эял бир аз динcяляк, чюряк йейяк.
– Дцз дейирсян, гой юкцзляр дя динcялсин.
Юкцзляри cцтдян ачдыг. Сонра сурфа салыб олан-галанымызы гойдуг
ортайа. Бир аз пендир-чюряк йейяндян сонра сцрфяни йыьышдырыб бир далда
йердя узандыг. Йуху мяни апарды. Йухуда эюрдцм ки, бир нурани киши
дуруб башымын цстцндя. Мян тез галхыб отурдум. О да мяним йанымда
отуруб ялиндяки cамы мяня узатды:
– Оьлум, буну нуш еля.
Мян cамы алыб башыма чякян кими синямя од дцшдц. Нурани кими о саат
ики бармаьыны аралы тутуб деди:
– Бах, эюр ня эюрцрсян?
– Бахдым бир эюзял гызды, даща демя. Йемя-ичмя, еляcя дур бунун
хятти-xалына тамашa еля.
– Бу гыз кимди?
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– Бяйазды. İsтанбулун йахынлыьындакы Дяйирман кяндиндя Сцлейман
бяйин гызыды. Ону сяня, сяни дя она бута верирям.
– Ай баба, бяс мян о дедийин йеря неcя эедиб чыхаcам?
– Ай оьул, сян о йеря эедиб чыха билмяйяcяксян.
– Неcя?
Гящярдян эюзлярим долду.
– Демяк мян Бяйаза говуша билмяйяcям?
– Хейр, Бяйаз ханыма говуша билмяйяcяксян, амма сюзцн дилляря
дцшяcяк.
Нурани киши беля дейяндя еля бир цряйимин башындан бир эцлля вурдулар,
дизлярим йеря эялди. Нурани киши голларымдан тутуб мяни йыхылмаьа
гоймады.
– Галх, Щейдяр, олcаьа чаря йохду. Эедяк бир аз эязяк.
Дцшдцм нурани киминин йанына, хейли эязиб доландыг. Бир нечя эюля,
чайа раст эялдик. Йолда ики дяйирмана да тясадцф елядик. Дяйирманын бири
учуб-даьылмышды. Амма о бири саат кими ишляйирди. Юзцмц сахлайа
билмяйиб сорушдум:
– Бу дяйирманлар киминди?
– Бу хараба галан Ашыг Гяриб Щасанынды. О ишляйян дяйирман сянинди,
Щейдяр.
– Бяс сян кимсян.
– Мян Хызырам, оьул.
Мян истядим онун айагларына дцшцм. О гоймады:
– Щейдяр, инди эедя билярсян. Амма унутма, чятиня дцшяндя мяни
йадына салыб йатарсан. Йухуда цзц нурлу бир киши эюрсян бил ки, ишин йахшы
олаcаг. Бир эюр габагдан эялян кимдир?
Мян иряли баханда щеч кяси эюрмяйиб эери дюндцм ки, Хызыр пейьямбяря
няся дейим, эюрдцм щеч кяс йохду.Бяли, онда айылдым ки, щодаг dostum
цстцмдя отуруб щюнкцр-щюнкцр аьлайыр. Она аcыгландым.
– Ушагсан нясян,, нийя аьлайырсан?
– Сянин юзцндян хябярин вармы? Аьзындан кюпцк axırdi. Ня гядяр
силкялядим, айылмадын… Ахшама ня галыб…
Доьрудан да, бахдым ахшам дцшцб. Даща щодаq dostuma щеч ня
демядим. Амма бярк-бярк тапшырдым:
– Бу сирри щеч кимя демя. Бах еля о вахтдан башладым ашыг кими чалыб
охумаьа… Юз арамызды, буну щеч кимя демямишдим. Инди сюз дцшдц
сяня дедим.
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YUSİF RƏHİM OĞLU HEYDƏROVUN AŞIQ
HEYDƏRLƏ BAĞLI XATİRƏLƏRİ
Böyük vətən müharibəsinin başlandığı ilk gündən Ağbabada
vəziyyət pis həddə çatmışdı. Həm yaşlılar, həm də çavanlar
müharibəyə səfərbər olunmuşdular.
Kəndlərdə tək-tük başı papaqlı kişilər qalmışdı. Mənim atamın yaşı
çox olduğundan müharibəyə yox, arxa cəbhəyə yəni “Artekdə”
tunel tikintisində 1942-1943-cü ilin axırlarına kimi işləməyə
göndərilmişdir.
Ermənilər tez-tez kəndlərə gəlib müharibə üçün kasıb
adamlardan, yəni qadınlardan yorğan-döşəyin yununu, evdəki yun
corabları, isti paltarları, hətta bu bəs etməmiş kimi cammatın bir
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illik əmək haqqına nə düşürsə onun tam yarısını müharibə adı ilə
alırdılar.
Atam Artekə göndərildiyindən bizim evdə tək başı papaqlı 80
yaşında rəhmətlik babam Heydər qalmışdı.
Atamı 1943-cü ilin noyabr ayinda yarımcan xəstə bəziyyətində
evə gətirdilər.
Demək olar ki, həmin gündən evin bütün ağırlığı mənim üstümə
düşdü.
Bununla da məktəbə getməyim mənim üçün acı xəyallara çevrildi.
Çox danışmaq istəmirəm, Allah o illəri heç düşmənimə də
göstərməsin.
1949-cu ilin mart ayı idi. Qaracanta kəndində Düzkənd
kolxozunun inəklərinə baxırdım. Mart ayının 18-də Düzkənd
kolxozunun sədri rəhmətlik (əsli Güllübulaqdandı) Abdüləzim məni
at xizəyi ilə kəndimizə kötürəyəcəyini bildirdi. Mənə dedi ki, bala
sənin atan Rəhim yazı-hesab bildiyindən həm də ki, kəndin partiya
təşkilatının sədrı kimi, kolxoz üçün alqı- satqı məqsədilə Gümrü
şəhərindədir. Ola bilsin, orada bir-iki gün qalsın. Bu gün aşıq
Heydarın yanından gəlirəm, kişi, vallah, top kimidir. Mənə dedi ki,
bir həftədir ki, gözüm yollardadır, nə nəvəmdən, nə də oğlumdan
bir xəbər yoxdu. Mənim vaxtım, vədəm gəlib yetişib. Oğlumun
gəlməsi mümkün deyilsə, son dəfə nəvəmlə Allah xatirinə bir
görüşmək imkanı yarat. Onun sözünə görə gəlmişəm səni
aparmağa.
1949-cu il martın 18-zi axşam evə gəldim. Rəhmətlik babam
yataqda yatırdı. Evdə isə dörd-beş ağsaqqal kişilər var idi. Babam
məni görən kimi gülümsəyərək dilləndi:- Kor olaydım, bala, bu
gününü görməyəydim.
Mən dedim: - Nə olub, baba sən mənə niyə elə deyirsən? Mən
cavan oğlanam, bəs nə vaxt atama kömək eləməliyəm? Sonra isə
dedim:- Şükür Allaha, baba, səni gördüm. Bütün yolu fikirləşəfikirləşə dəli kimi gəldim.
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Babam isə gülə-gülə dedi. Allah mənə imkan yaratdı səninlə
görüşdüm, sənə bir- iki sözüm, həm də son vəsiyyətim var, bala.
Səhər gəlib gedən çox olacaq, dur hazırlıq gör.
Gecə yarıya kimi babamla danışdım. Sonra babam dedi ki, bala,
gecdir, “Quran” kitabını başımın altına qoy, gedin yatin, səhər o
başdan duracaqsınız.
Səhər tezdən molla Cabbarın “Quran” oxumasının səsinə oyandım.
Gördüm ki, molla Cabbar babamın ayaq ucunda oturub “Quran”
oxuyur. Babam əlimi əlinə alıb kəlmeyi-səhadətni oxuyub
qurtardıqdan sonra gülə- gülə gözlərini (1949- cu il mart ayının 19da) əbədi olaraq yumdu.
Elə həmin gundən indiyə kimi babamın üç vəsiyyəti elə bil mənim
bu günüm üçün deyilibmiş.
1.Bu torpağın mayası qanla yoğurulub. Mən Ağbabada gözümü
açan gündən müharibələr, ölüm, itim, haqsizliqlıq, dəfələrlə
qəriblikdən başqa heç nə görmədim, amma öz
amalımdan
dönmədim. Qarşıdakı çətin günlər mənə qismət olmasa da, sizlər
buna hazır olun. İnanmıram ki, bu tutuşla burda binə qura biləsiniz.
2.”Quranda”da yazılb ki, insan dünyasını dəyişəndə böyük ziyafət
işi görülməsi düzgün deyil. Elə mənim üçün də böyük ziyafət
verməyin.
3.Qaxtağanlar məni Sibirə sürgün etmək istəyirdilər. Məni bu
bəladan spalkomun sədri, mərd, cəsur Türk oğlu, Qəribov qurtardı.
Mənim sözlərim indiki zamanda sizlərin başına bəla gətirə bilər.
Vaxt olar, hər şey bəlli olar, nə yadında qalsa onu demək kifayət
edər.
Rəhmətlik babam bu sözləri deyib, əbədi olaraq gözlərini yumdu.

Siz məni özümdən xəbər almayın,
Gördüyün ellərdə axtarın məni.
Məqribdən məşriqə gedən yollarda,
Çaylarda, sellərdə axtarın məni.
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Qadasın aldığım, bəri gəl, bəri,
Silinsin könlümün qalmasın səri.
Açılanda qızıl gülün lənbəri,
Süsən - sünbüllərdə axtarın məni.
Qıpqırmızı olub könlümün sacı,
Üstünə yazılıbdı dərdin əlacı.
Aç yaxam düyməsin başımın tacı,
Bu əsən yellərdə axtarın məni.
Pöhrə verib qızıl gülün toxumu,
Gecələr tapmışam sirin yuxumu.
Şeyda bülbüllərdən alın qoxumu,
O tuti dillərdə axtarın məni.
Hərdən bu dağlarda, hərdən aranda,
Hərdən sis dumanda, hərdən boranda,
Kimsə yada salıb məni soranda,
Laləli çöllərdə axtarın məni.
Eşqin ışığında yazdım - yaratdım,
Könlümdə bir gözəl daim yaşatdım.
Axırda sevdamın gölündə batdım.
Gedin o göllərdə axtarın mənı.
Mən Aşıq Heydərəm, gəlmişəm cuşa,
Məndən salam olsun dosta – tanışa.
Adım yazılanda bir cansız daşa,
Mənalı illərdə axtarın məni.
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AŞIQ HEYDƏRİN MÜQƏDDƏS MƏKKƏ
ZİYARATI
Rəhmətlik atamın söylədiyinə görə, Aşıq Heydərin böyük oğlu
Rəhimin hardasa on beş yaşı ancaq olardı, yəni bu hadisələr əsrin
əvvələrində baş vermiş hadisələrdir.
Uşaq, idim yadımda qalan bu idi ki, rəhmətlik atam Heydər heç
durub dincələ bilmirdi. Həmişə deyirdi: - Allahım, mənə hər şey
verib, mən isə onun yolunda heç nə eliyə bilmədim. Bir dəfə də
olsun Allahımı, Rəsulumu və İmamları yad eləyə bilməmişəm. Var
olsun mal – pul verən elləri, qazancım da ki, hər şeyə bəs eyləyir.
Onu da deyim ki, rəhmətlik bu xəyallarla yaşayırdı. Bizim
mahalda tək - tük adamlar artıq müsəlmanların müqəddəs yeri olan
Məkkə ziyarətinə hazırlaşırdılar. Bu məqsədlə rəhmətlik atam öz ata
əvəzi olan Məşədi Rəcəbin yanına gəlir və ondan hallalıq almaq
ücün öz fikirini əmisinə bildirir.
Məşədi Rəcəb Məşhəddə ziyarətdə olduguna görə, Heydərin
sözlərini müsbət qarşılayır, ona öz fikirini bildirdikdən sonra,
deyilənlərə əməl etmək şərti ilə ona bu yolda, yəni Allahın yolunda
ziyarətə getmək üçün yaxşı yol arzulayır. Məşədi Rəcəbin
sözlərindən belə məlum olur ki, təmiz, safqəlbli və heç bir pis əməli
olmayan, ev yıxmayan, qan tökməyən, başqasının malını zorla
əlindən almayan, özgəyə şər- böhtan atmayan adamlar Məkkəni
ziyarət edə bilər. Hər bir təmiz qəlbli müsəlman ora gedəndə yenə
də Allahdan günahlarının bağışlanmasını istəməlidir. Allahın və
Rəsulun hüzuruna getmək cox adamlara nəsib olmur. Bunun üçün
birinci özünün halal qazancı olmalı, bundan əlavə bir illik ailənin
dolanması üçün evdə mal - pul saxlamalıcan. Yəni sənin ailən bir il
müddətində əziyyət çəkməməlidir.
Həmin vaxtlar Heydər ailə qurmuşdu. Kərim, Rəhim demək olar
ki, böyük uşaqlar idi.
Atamın söylədiyinə görə həmin dövrlər Ağbabada vəziyyət ürək
açan deyildi. Birləşmiş rus-erməni qoşunları Qarsı işğal etmiş, Nuş,
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Van, Sarıqamış və bir cox türk torpaqları həmçinin Şörəgəl və
Gümrü ətrafı azəri türkləri yaşayan yaşayış məntəqələri
daşnaqlarin əsarəti altına düşmüşdü. Adı gedən bölgələr isə ordu
birləşmələrinin nəzarətinə verilmişdir. Müsəlmanlara silah saxlamaq
və gəzdirmək qəti qadağan olunmuşdur. Kimin evində və əlində
silah tutulsa Qars qalasina salınıb, sonra isə guya məhkəmənin
yalançı qərarı ilə bu silahı Nikalay dövlətinə qarşı istifadə etdiklərinə
görə, böhtan deyib güllələyirdilər. Yığıncaqlar və topa halında
gəzmək qadağan olunmuşdu. Əsgərlərə icazə verilmişdi ki,
şübhələndiyi müsəlmanı saxlaya bilər və ondan lazimi izahatlar
almaq üçün Qars qalasında saxlaya bilərlər. Həcc ziyarəti ilə
əlaqədar olaraq Heydər işini əvvəlcədən qurmuş, yəni Ağbaba,
Qars, Çıldır mahalında, Gümrü və Qağızman səhərlərində, eləcə də
Gürcüstanin bir cox yerlərində məclislər və toy şənlikləri təşkil
etmiş, cox sayda tələbələrinə aşıq sənətini öyrənilməsində aylarla
əziyyət çəkmiş və bu bəs etməmiş kimi taninmiş adlı - sanlı ağalarin
təsərüfatlarında məşğul olmuşdur. Bununla belə hamı bilirdi ki, Aşıq
Heydər bu il ziyarətə gedəcək. Aşıq Heydərin Həcc ziyarətinə
getməsi üçün ona yaxından köməklik edən Mahmud ağanın həyat
yoldaşı Maya xanım idi.
Maya xanımın məsləhəti və Heydərin raziliğı ilə yığılan pulların
çox hissəsi Mahmud ağanın evindı saxlanirdi. Çunki Heydər heç
vaxt özündə pul saxlaya bilmirdi. Deyərdi var olsun verən elləri, elin
pulu elə xərclənməlidir.
Heydər, ziyarətə Qağızmandan iki adlı - sanlı şəxslə Nuru və
Alışan ağalarla bərabər getməli idi.
Qışın oğlan çağı idi. Söhbət fevral ayindan gedir. Mahmud
ağanın göndərdiyi adamlar Heydərə dedilər ki, Maya xanim deyir
ki, olmaya Heydarın bu il ziyarətə getmək fikri yoxdu. Axı Həccə
getməyə çox az vaxt qalıb, onun isə bütün qazancı bizdədir.
Alışanla Nuru ağa da onu gözləyir.
Pis vaxtlar idi. Yol-iz kafirlə dolmuşdu.
Onu da deyim ki, Mahmud ağanın ailəsi həmin il Qarsın
işğalından sonra müvəqqəti olaraq dağ kəndlərindən birinə
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köçümüşdü. Ancaq o tərəfə keçən adamlara Qarsda ruslar xüsusi
buraxılış vərəqəsi verirdilər və nə məqsədə getdiyini və neçə gün
qalacağını soruşurdular. Geri qayıdanda buraxılış vərəqəsi olmayan
şəxsi geri buraxmırdılar.
Uşaq idim, Heydər anama bildirdi ki, mən Qarsa gedirəm, amma
iki günə kimi geri qayıdacağam. Sizdə ona kimi mənə ziyarət üçün
yol azuqəsi hazırlayın. Elə həmin gün səhər tezdən möhkəm şaxtalı
havada yola cıxan Heydər günorta namazına gəlib Çaldaş deyilən
kəndə çatır. Burada o bir yaxın dostu faytonçu İbişin evinə gəlir.
İbiş əvvəllər Mahmud ağani faytonda gəzdirdiyinə görə ləqəbi
faytonçu qalmışdı. İbiş elə buna görə də Heydəri yaxşı taniyirdı.
İbiş Aşıq Heydərə xoş üz göstərib qonaq qalmasını istədi. Lakin
Heydər bildirdi ki onun Mahmud ağa ilə təcili işi var, getməlidir. Nə
olubsa hamısını yerli - yataqlı inanılmış adam kimi İbişə danışdı. İbiş
isə onu öz at xizəyi ilə Qarsa aparmağa razılıq verdi.
Onlar səhər tezdən yola çıxıb gün batanda Qarsa çatdılar.
Heydar İbişə dua oxuya - oxuya ona zəhmət haqqını verəndə İbiş
razılaşmayıb dedi:
- Aşıq Heydər, mənə düşən zəhmət haqqına ailəm üçün ziyarətdə
dua oxutdurarsan.
Nə isə, Heydar İbişlə sağollaşdı və ona tapşırdı ki, onun Həccə
getməyi barəsində heç kimə heç nə danişmasın.
Heydarı Qarsda buraxılış məntəqəsində gecikdirmədən o biri
tərəfə yola saldılar.Hələ bir əskərdə dilləndi:
-A kişi, borana-qara düşərsən, türklər toy etməyə vaxt
tapmadılarmı?
Gecədən keçmiş Heydar Mahmud ağanın qonağı oldu. Mahmud
ağa onu xoş üzlə qarşıladı. Ora Nuru və Alışan ağa da gəldilər. İki
günə yola cıxmaq haqqında qərar qəbul etdilər.
Heydar onlara bildirdi ki, mən səhər məscidin baş axundu
Osman ilə görüşəməliyəm. Onun da xeyir duasını alim ki, halalıq
olsun.
Mahmud ağa gülə - gülə dilləndi:
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-Heydər, sən bizlərə halallıq ver. Sən nə iş görmüsənsə, pulunun
heç yarsınıda almamısan. Sənin o qədər xeyirxah işlərin olub ki,
sadalasam, bir dastan olar.
Bu vaxt Maya xanım böyük bir bağlamada ona çatacaq qızıl
pulları ortaya qoydu.
Mahmud ağa da beş ədəd onluq qızıl pulları Heydəra verib dedi:
-Bunlar halal pullardı, götür orada yetim - yüsürə xərclə və bir
də Allahdan bizim millətin bağışlanmasını xahiş edib, dualar oxu.
Mahmud ağa üzünü ağalara tutub bir də dilləndi:
-Ağalar, görürəm gecədi, Heydər bir az yatıb yuxusunu alsın ki,
səhər o başdan evinə gedib hazırlıqlı gələ bilsin.
Bu vaxt İbiş Qarsda əslən öz kəndlərindən olan indi hal - hazırda
burda yaşayan keçəl Tatının evinə gedir. Tatı gülə - gülə İbişin
üzünə baxıb, sonra isə rişxəndlə deyir:
- A kirva, bu qarda - boranda qonaq vaxtıdır, canından bezmisən
nədi, iti itliyi ilə cölə buraxmırlar ki xəstələnər, küllükdə toyun çalınır
nədi?
Stola çay gəlir, keçəl Tatı yenə də şirin dilini işə salir, İbiş isə
Heydarın sözlərini yadından çıxarıb hər şeyi yerli - yataqlı Tatıya
danışır.Tatı bir xeyli fikrə gedib təkrar soruşur:
- Kirvə, sən bu işə necə baxırsan, kişinin pulu öz evində olar, bu
heç inanılası iş deyil axı!
İbiş dedi:
-Sən deyən Mahmud ağanı yaxşı tanımırsan. Mən onu Heydərla cox
yerlərə aparmışam. Sözünə bütöv adamdır, həm dəki Heydərın bir
sözü onun yanında iki ola bilməz. Heydər isə ağıllı və uzaqgörən
adamdı. Mala - pula heç vaxt meyl göstərməyib, ürəyi açıq kişidi.
Hətta məclislərdən qayıdanda Mahmudun verdiyi puldan əlavə
həmişə Heydər mənə Mahmud bilmədən pul verib deyərdi, kasıb
adamsan götür ailəni dolandır. Elə Heydərı bu hörmətinə görə
qarda – boranda bura gətirdim. Səhər tezdən o başdan gərək onu
evlərinə aparam. Kişiyə söz vermişəm.
Tatı isə gülümsünərək dilləndi:
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- Apar, nə deyirəm. Onu da bil ki, copur Mahmud məni burda
qamçının altına salanda sənin tərifli Heydərının heç ruhu da
incimirdi.
Sonra Tatı yenə sözə başladı:
- Kirvə, bu bir zarafatdır, artıq gecdir, siz səhər erkən geri
qayitmalısınız, yerin hazırdı, dur yat.
Ancaq İbiş bilmirdi ki, Tatı həmin Tatı deyil, rus və daşnaqların
puluna aldanıb, namərdlərə işləyir.
İbiş daş kimi yatağa uzandı. Gözünə döndüyüm Tatı tənbəllik
etmədən rus kametdaturasına gəldi.
Gözətçilər Tatıya çest verib soruşurlar:
- Cənab leytinat sizə kim lazımdır.
Tatı isə gər səslə dilləndi:
- Təcili rəisi çağırın. Bir az keçməmiş kamendaturanın rəisi və
yanında da tərcüməçisi əslən erməni (adları yadımdan cıxıb) içəri
daxil olrular. Rus zabiti Tatıya baxıb dilləndi:
- Tato, gecənin bu aləmində xeyirdimi, nə xəbər var? Tatı əvvəl
bu haqda danışmaq istəmədi.
- Gəlmişəm cənab nəçənniyi yoxlayam. Rus zabiti işin nə yerdə
olduğunu başa düşüb, hirslənərək dilləndi:
- Gəl mənim başıma corab toxuma, sənə onsuz əvvəlkindən də
cox pul verəcəm, de görüm nə xəbər var?
Tatı dedi:
- Onda belədisə o tərəfə keçən bütün adamların qeydlərinə
baxmamış heç nə deyə bilmərəm. Bütün qeydlər gətrilir. Tatı Aşıq
Heydər haqqında kı, yazıları ermənidən oxumağı xahiş etdi.
Orada yazılmışdır:
- “Türk aşığı Aşıq Heydər bir günlük toy məqsədi ilə (kəndin adını
unudmuşam) buraxılsın”. Tatı gülüb başını bulayır.
- Ağa nəçənnik, birinci buralarda toy yazda keçrilir və üç gün
davam edir. İkinci isə məndə dəqiq məlumat var ki, Aşıq Heydər
Mahmudun göstərişi ilə ora gedib. Guya onun orada pulu var,
gətirib ziyarətə gedəcək. Ağa nəçənnik hər kişinin pulu öz evində
olar, bəlkə elə deyil. Birdə ki, pulu Mahmud Aşıq Heydərə niyə
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qarda - boranda verir, başqa vaxt vermək olmazdımı? Burda başqa
məqsəd var. Rus hərbiçisi hirsli vəziyyətdə Tatıya yaxınlaşıb əlini
onun kürəyinə astadan vuraraq dedi:
- Sağ ol, Tato, hər şey mənə məlumdur, bu çopur köpək oğlu
Mahmudu gəbərdə bilmədik ki, canımız qurtarsın. Onun məqsədi o
pullara silah aldırıb bizi arxadan vurmaqdır, artıq gecdir get evinə,
səhər gəl buraya sənin pulunu artıqlaması ilə verəcəm. Ancaq elə et
ki, qonağının bu işlərdən xəbəri olmasın. Tatı sevincək geri evinə
qayıdıb səhərin açilmasını səbirsizliklə gözləyəməyə başladı.
Artıq səhər açılmışdı. İbiş at xizəyini sahmana salmağa
başlayırdı. Bu vaxt Tatı guya heç nədən xəbəri olmayan kimi üzünü
İbişə tutaraq dilləndi:
- Ay kirvə, yuxun yoxdu nədi, niyə belə tez durub qaçmaq
istəyirsən, ayda ildə bir dəfə bizə gəlmisən, heç ətraflı danışa
bilmədik, bu namərdlər qoyur ki millət bir – birinin xeyir – işinə
arxeyin gedib - gələ bilsinlər, bu gün səni onsuzda geri
buraxmayacam, mənim qonağımsan.
İbiş isə dedı:
- Sağ ol kirvə, bir arxeyin vaxt tapıb sizə gələcəyik, bu dəqiqə
harda olsa Heydar özünü yetirəcək. Tatının evi buraxılış
məntəqəsinə yaxın olduğundan İbiş sevincək dilləndi, bax o
zınqırovlu atlar Mahmud ağanın atlarıdı, onunla Heydar gəlir. Elə də
oldu.
Heydar bəzəkli xizəkdən düşüb asta -asta buraxılış məntəqəsinə
yaxınlaşdı. Ora İbişlə Tatı da getdilər. Kamendaturanın rəisi və
tərcüməçi erməni də orada idi. İbiş uzaqdan dilləndi, kişi çəpik oi
gecikirik axı, hava qarışır ancaq axşama evə çatacıq. Heydar isə
allah kərimdi, çatarıq dedi. Heydar kağızını əskərlərə uzadanda rus
zabiti gülə - gülə dilləndi:
- Baba, sənin kağızın bizə lazım deyil, səndən birdən ikidən
kağızmı soruşan olub, səni bu mahalda hamı aşıq kimi tanıyır,
bizimdə sənə böyük höprmətimiz var, dedim birdən xəbərim
olmadan evinə gedərsən, sizin bu ermənilərdən bu gün birinin
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toyudu, məndən xahiş ediblər ki, kişi sənin sözünü yerə salmaz,
qoy bizim məclisdə iştirak etsin, hə, nə deyirsən, baba razısanmı.
Heydər dilləndi:
- Sağ olun ki məni qiymətləndirirsiniz, toydan cıxmışam, yaman
yorğunam, evdə məni gözləyirlər, inciməyin, qala bilməyəcəyəm.
Yenə rus zabiti sözə başladı:
- Kişi, mən səni bir el ağsaqqalı kimi tanıyıram, onu da yadınnan
çıxarma ki, bizlər bir - birimizə düşməndə olsaq, döyüş meydanlarında bizim doxturlar düşmənin yaralı əsgərləri ilə bizlərin yaralı
əskərlərə heç bir fərq qoymadan hər ikisinə eyni gözlə baxırlar. Sən
də toylar doxturusan, fərq qoymadan sevənləri sağalda
bilməzsənmi.
Bu sözləri eşidən Heydər İbişə dedi:
- İbiş, çox sağ ol sənə əziyyət verdim, sən evinə get mən də
səhər gələrəm.
Keçəl Tatı dilləndi:
- Kirvə arxeyin get, kişini özüm səhər yola salacam.
İbiş evinə, üç nəfər namərd isə yaxınlıqdakı idarəyə yollandılar.
Heydər içəri düşən kimi rus zabiti sözə başlamadımı:
- Ayə, ay aşıx mübarək toyunuz nə tez qurtardı. Heydər yenə də
heç nə başa düşməyənlər kimi:
- Nə bilim, vallah, qış vaxtı belə olur da.
Rus zabiti dedi :
- Axı sizinkilər qışda toy eləmirlər, mənə düzünü de.
Heydər dedi:
- Hərdən cavanların belə işi də olur.
Tərcüməçi erməni dedi:
- Satqın, bəsdi sənin nazinla oynadıq.
Rus zabiti dedi :
- Özünü tülkülüyə vurma, de görum çopur köpək oğlu Mahmuddan
hansı təlimatları almısan?
Heydər dedi:
- Mahmud ağa mənə heç bir göstəriş verməyib.
Tərcüməçi erməni dilləndi:
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- Axtarın bu satqının üst - başını. Əsgərlər ortalığa böyük bağlamada olan qızıl pulları qoydular.
Rus zabiti dedi:
- Ara bu pullar bir böyük ordunun bir illik puludu ki!
Tatı dedi:
- Heydər, onsuz da bunlar hər şeyi bilir, düzünü boynuna al, səni
öldürməsinlər.
Heydər dilləndi:
- Hə, mən indi başa düşdüm ki bu nə toydu. Keçəl satqın, de
görüm kimə ərə gedirsən? Mən kişiyəm ölümdən qorxmuram. Kişi
kimi yaşamışam, ağam icazə versə, kişi kimi də ölməyə hazıram, bu
millətin çörəyi sənə haram olsun, səni Allaha tapşırıram, üçü
haqlamıyasan.
Rus zabiti yerindən qızıl quş kimi şığayib Heydərın qarnına möhkəm
bir təpik vurdu:
- Burda ağa mənəm, sən də belə ol, ağan da. Heydər huşunu itirib
yerə oturdu.
Rus zabiti:
- De görüm, Mahmud bu pulları kimə göndərib?
Heydər ağrıdan danışa bilmədi.
Rus zabiti dilləndi:
- Biz bilirik ki, qanlı köpək oğlu bu pullarla silah aldırıb, bizi
arxadan vurmaq istəyir. İstəyi baş tutmayacaq. Aşıq Heydər, sən öz
əlinlə öz qəbrini qazdın.
Heydər hannan hana özünə gəldi.
Heydər dedi:
- Kafir, Mamud ağaya böhtan yaxma, mən sizə danışdım axi, bu
pullar mənim halal pulumdur, Allahın yolunda xərcləməliyəm.
Rus zabiti hirsli vəziyyətdə Heydərın ağzina bir yumruq ilişdirdi.
Heydərin qanı su kimi axırdı.
Rus zabiti:
- Mən dedim axı, burda Allah mənəm.. Bəyəm sənin Allahın
görmür ki, yetim Tato acından ölür. Rus stolun üstündən iki ədəd
beşlik qızılı Tatıya verib dedi:
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- Sən get evinə, görürəm kövrəlirsən, mənim işim hələ coxdu.
Mən ona kimin Allah olduğunu göstərəcəm.
Heydər dedi:
- O tək mənim Allahım deyil ki, sənin də Allahındı. Rus zabiti
Heydəra yenidən möhkəm bir yumruq vurdu. Heydərın qanı zabitin
üst - başına dağıldı.
Erməni dilləndi:
- Satqın qammır ki, burda Allah kimdir.
Rus zabiti dedi:
- Bunun hər iki ağası belə olsun.
Heydər:
- Olsun kafir, qoy olsun, əgər sən deyəndisə, həqiqətən Allah
varsa, qoy bu gecə o da öz gücünü sənə göstərsin.
Rus zabiti dilləndi:
- Əskərlər aparın bunu qalada ən soyuq yerə atın, onsuz da
danışan deyil, qoy səhərə kimi ağlı başına gəlsin, səhər ya
danişacaq, ya da ki öləcək.
Əskərlər Heydərin qolundan tutub Qarsın qalasında hər tərəfi
acıq olan yerə saldılar.
Rus əskərlərindən biri Heydərə dedi:
- Kişi, bizdə əmr var ki, sənin isti paltarını əlindən alaq. Ancaq
Allaha inandığıma görə, elə bil mənim ağam İsa məni qoymur səni
soyunduram.
Heydər güclə dilləndi:
- Bala, Allah sənə kömək olsun!
Səhər Heydərı yenidən danışdırmağa aparmalı idilər. Ancaq üç
gün oldu heç kimnən səs səmir çıxmadı. Heydər üç gün müddətində taqətdən düşmüşdü. Hər tərəfini soyuq almişdı. Eləcə
Allaha dua edirdi:
- Allahım sənin və Rəsulun yolunda müqəddəs Məkkəyə getmək
mənə nəsib olmayacaq. Mənim nə günahlarım varsa məni öz
dərgahına bağışla, mən sənin yolunda ölümə tam hazıram, deyib
üzünü müqəddəs Kəbaya döndərərək kəlmeyi –şəhadətini oxumağa
başlayanda icəri iki əskər girib sözləri ağzında yarımçıq qala - qala
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onun qolundan tutub çölə çıxardılar. Heydər güclə əskərlərdən
soruşdu:
- Bala bu ölünü hara aparırsınız.
Əsgərlər:
- Qaradavoy sizi görmək istəyir.
Heydəri taqətsiz halda yenidən komendaturaya gətirdilər. Ona
çay verdilər ancaq o içmədi və bir təhər özünü ələ alıb dilləndi:
- Mən artıq dünyamı dəyişirəm, mundarlanmaq istəmirəm, mən
öz əhdimə çatmışam, artıq sizdən hec nə istəmirəm, indi isə məni
öldürə bilərsiniz.
Qaradavoy isə gülə - gülə dilləndi:
- Bizim səni öldürmək fikrimiz yoxdur, de görüm o pulları nə üçün
sənə veriblər.
Heydər dedi:
- Pullar mənim halal qazancım idi, ziyarətdə Allahın yolunda əlsiz
və ayaqsızlara paylamalı idim.
Qaradavoy: - Sən məni görə bilirsənmi?
Heydər:- Eşidirəm, görə bilmirəm, gözlərimi soyuq kəsib.
Qaradavoy dedi:
- Kişi mən də sənin Allahına inaniram, deyirlər ki, üç gun sən
Allaha dua elədin, bəs Allah səni eşitdimi?
Heydər dedi:
- Mən ağamın isti nəfəsindən başqa heç nə his etmədim. Hərdən
qulağıma səs gəlirdi ki, Allahına dua et ki, sən artıq ziyarətdəsən.
Qaradavoy dedi:
- Bəs başqa nə eşitdin?
Heydər:
- Mən Allahdan onu istədim ki, hər kəsə öz əməlinə görə versin.
Qaradavoy dilləndi:
- Bəs nəticəsi nə oldu.
Heydər dedi:
- Eşitdiyim bu oldu ki, çixarsan, görərsən. Məni az incidin, işinizi
qurtarın.
Qaradavoy dedi:
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- Sən onu bil ki, sənin Allahın həmin gün Tatını dünyadan apardı,
mənim oturduğum yerdəki generalin isə əl-ayağı tutlub yerindən
qalxa bilmədi. Bu gün onu Gümrüyə göndərdik.
Qaradavoy hirslə tərcüməçi erməniyə baxıb dedi:
- Ayə, yaramazın biri yaramaz, siz ki bu kişini yaxşı tanıyırsınız.
Niyə bu milləti, bilə - bilə bizim üstümüzə qaldırırsınız. Hər şeyi sizin
ücün edirik axı! Bəyəm türklər ölüblər, yatmısınız fil qulağında hər
tərəfdən də silahı sizin özünüzə pul verib keçirirlər. Elə bilirsiniz ki,
bunlardan xəbərimiz yoxdu. Bu kişinin pluna tamah salmısınız.
Təcili bu kişini sağ - salamat evlərinə qoyub mənə bu haqda
məlumat verin.
Qaradavoy dedi:
- Heydər kişi, bizi bağışla, mən Allahı da, bəndəni də yaxşı tanıyıram. Ancaq onu da deyim ki, sənin pullarını qaytara bilməyəcəyik,
çünki sənin pulların generaldadı, o da ki, belə. İndi hər şey sənə
agahdı. Allah amanında, sənə yaxşı yol. Ağan səni tez sağaldar.
Heydəri yarimcan vəziyyətində elə həmin gün evə gətirdilər.
Məşədi Rəcəb əsgərlərdən soruşdu kı bu kişiyə nə olub, niyə bu
haldadı. Tək sözləri o oldu ki, bu kişi üç gün Qars qalasında qalıb.
Məşədi Rəcəb bir ah cəkib bircə sözü o oldu ah namərdlər,
namərdlər!..
Biz atamı dövrəyə almışdıq. O dınib - danışa bilmirdi, rəngi qap qara idi. Məşədi Rəcəb anama dedi ki, kişini mökəm soyuq alıb,
qançıra oulb. Atam bir quzu saxlamışdı ki, Məkkədən qayıdanda
kəsib bu quzunu camaata paylasın. Ancaq əmimin heç nəyi
olmadığına görə naləc qalıb quzunu kəsdi və anama dedi ki, bir
hissəsini qonşulara payla bu deyikli quzudu, dərisinə isə atami saldı.
Atam yerindən bir aydan çox olardı qalxa bilmədi. Onu da deyim
ki, danışa bilməyən atam, yalnız nə isə deyib, hərdən Quran
oxuyardı.
İki aydan sonra atam yavaş-yavaş gəzməyə başladı.
Üç ayın tamamında atam tam sağalmışdı. Səs yayılmışdı ki,
Məkkədən gələn hacılar artıq evlərinə qayidırlar. Hətta hacılar
atama xəbər gətirdilər ki, iki günə kimi Nuru və Alışan hacılar
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Qağızmanda olcaqlar. Bu xəbəri eşidən atam sevincindən gözləri
yaşarmışdı. Belə məsləhət gördü ki, mənlə gedib gələnləri
qarşılasın. Biz atlamla axşam Qağızmana çatdıq. Şəhərin axundu
Hacı Osman bizi axşam evində qonaq saxladı.
Hacı Osman atama dedi ki, səni çox gözlədik amma sən
gəlmədin, mən həccə gedənlərə məsləhət gördüm ki, möhkəm
boran qalxıb, ola bilsin, Heydar İran yolu ilə Həccə getsin. Atam isə
sakit bir tərzdə dilləndi:- Hacı Osman, mənə müqəddəs Məkkəyə
getmək qismət olmadı,- dedi. Osman daha heç nə demədi. Səhər
səs yayıldı ki bir saata kimi Hacılar burda olacaq. Elə də oldu.
Qayda bu idi ki, ziyarətə həm gedəndə, həm də gələndə hamı
məscidə yığılardı, Allaha dualar oxunardı, qurbanlar kəsilib camaata
paylanılardı.
Hər iki Hacı (Nuru və Alışan) məscidin qarşısında yerə çöküb
birinci torpağı öpdülər, sonra ayağa durub məscidə daxil oldular.
Hacı Osman “Qurani Kərimi” oxuduğundan hamı sakit dayanmışdı.
Osman sözünü qurtaran kimi cammat hacılarla görüşməyə
başladılar.
Birdən Nuru camatın içərisində Heydərı görüb, Alışana səsləndi.
-Hacı Alışan, bu hacı quşdu nədi, həm orda bizi qarşıladı, həm
burda, deyib hər ikisi atama tərəf gəlib onun əllərindən öpdülər.
Alışan əlindəki uşaq üçün hacı papağını mənim başıma qoyub,
alnımdan öpərək, ay mənim qoç igidim allah saxlasın dedi.
Nuru isə atama baxıb gözləri dola - dola dilləndi:
- Ay qardaş, millət imkan vermədi, səninlə cox danışaq, bir də ki
sən bizimlə Samirə şəhəhərində ayrıldın və dedin ki, mənim
coxtanki arzumdu ki, Kəlbəlaya gedib İmamları ziyarət edim. Bu
vaxt məscidə sakitlik çökdü. Hamı həm atama, həm də hacılara
baxdılar.
Axund hacı Osman işi belə görüb dilləndi:
- Əziz hacılar, axşam Heydər mənim qonağım idi, soruşdum ki,
səni çox gözlədik, niyə gəlmədin? O isə bircə kəlmə mənə dedi ki,
ora getmək mənə qismət olmadı. Biz də onu hacı kimi qarşılaya
bilmədik. Axı bu elə işdir ki, Heydər...
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Nuru yenə sözə başladı. Əzizlərim, biz gözümüzə inanaq, yoxsa
sizə. Bizim elin adamları orda ona həsəd aparırdı, hətta səhər
namazı yaxşı səsi olduğuna görə ona tapşırılmışdı, minarədən azan
verəndə hamının başından tükü ayğa qalxırdı, deyirdilər ikinci
adamdı ki, belə səslə oxuya bilir, bir də ki, bir yerdə yatıb, bir
qabdan yemək yeyirdik, hətta Alışanla belə qərara gəlmişdik ki, ilk
o hacını qarşılayanlardan biri gərək bizlər olaq.
İşi belə görən atam hacılara üzünü ttutub dilləndi:
- Əziz Hacılar! ey Allahın qulları! Hacı Osman nə buyurursa düz
buyurur? Axundumuz nə deyirsə sizlər ona inanın, və sakit bir
tərzdə atam dilləndi:
- Şükür məsləhətinə, Allahım, öz qulunu unutmadın.
Hacı Osman heç nə demədən atama yaxınlaşıb alnından öpdü və
dedi:
- Hacı Heydər bu gündən sən bizim mahalın nəyinki, aşığı, həm
də axundusan, Allahın qapıları hər yerdə üzünə açıq olsun. Axı niyə
belə şeyləri bizə əvvəlcədən başa salmadın.
Atam Heydər Məkkədən gətrilmiş “Quranı-Kərimi” axunda
verərək dedi:
- Sizləri and verirəm bu əziz Qurana, mən son sözümü deyənnən
sonra heç kimsə o namərdin ailəsində işi olmasin. Allah hər bir
insana cəzanı öz günahlarına görə verir. Onun ailəsinin ağamın,
mənim və eləcə də sizlərin qarşısında günahları yoxdur. Günahkar
öz cəzasını bulub.
Aşıq Heydər:
- Axund Hacı Osman icazə versən, mən bunları sözlə deyim.
Hamı bir ağızdan dilləndi:
- Hacı Heydər, eşidirik səni.
Əzizlərim, bu dəmdə atam aldı görək nə dedi:
Bir qanmazın ucbatından,
Böyük balaya düşmüşəm.
Açılıb yerin göbəyi,
Yanar lavaya düşmüşəm.
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Müxənnətin yoxdu zatı,
Çürükdü onların qatı,
Məni satıb keçəl Tatı,
Qarsda qalaya düşmüşəm.
Urus gəlir, millət gedir,
Qaradavoy malçi deyir.
Çinovniklər at belində,
Körpə uşaqları döyür.
İblisə oxşayan kafir,
Qaxtağan nadanı öyür.
Bura şeytan məclisidi,
Çaşıb alaya düşmüşəm.
Gedəmmədim ziyarətə,
Gözlərim yollarda qaldı!
Neçə illik qazancımı,
Uruslar əlimdən aldı!
Qəsdi məhv etməkdi məni,
Qarsın qalasına saldı!
Namərd yağının cəngində,
Mən ah – vaya düşmüşəm.
Bir göz qırpımında, ellər,
O müqəddəs yolu getdim!
Öpdüm ziyarət daşını,
Mətləbimə mən də yetdim!
Ruhum uçdu Ərəfatdan
Haqqın ətəyindən tutdum!
Mövlam yetişdi dadıma,
Ərşü - əlaya düşmüşəm.
Sinəmdə bir tufan qopdu,
Haqqın nurunda üzürəm!
Bu yollarda, kim deyər ki,
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Mən də usanıb bezirəm!?
Cənnəti – rizvana girib,
Güllərini üzürəm!
Mən Aşıq Heydər olandan,
Müsəllaya düşmüşəm!
Onuda deyək ki, Müqədəs Məkkə Ziyaratı ilə bağlı Aşıq Heydər
böyük həcimli bir dastan yaratmışdı. Ustad bu dastanın adını Qars
şəhərinin ruslar tərəfindən işğal olunması ilə əlaqədar olaraq “Qan
Çanağı” qoymuşdu.
Dastanın birinci hissəsi Anadolu torpaqlarının işğalı ilə bağlı
olmasından xəbər verirdi.
Dastanın ikinci hissəsində, Qərbi Azərbaycanın (indiki
Ermənistanın) Çuxur Səd (İrəvan), Gümrü, Şörəgəl, Ağbaba və.s
regionlarında
rus – erməni hərbi birləşmələrinin törətdikləri
qətliamlarından danışılırdı.
Çox heyiflər olsun ki, dastanın ikinci hissəsi barəsində
əlimizdə cox az məlumat vardır. Ona görə ustadın “Qan Çanağı”
dastanının bu kitabda işıq üzü görməsi hələlik mümkün olmadı.

Tərtibatçılar:

X.Məmmədli
Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.
Ə.Heydər
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ГЯРИБ AĞANIN HACI ABBAS OĞLU MƏHƏMMƏD AĞA
və МЯШЯДИ РЯЪЯБЛЯ
БАЬЛЫ ХАТИРЯЛЯРИ

C

амаат Ирана эедяндя Муртуз аьа Гяриб кишинин йанына эялиб
ондан Мяшяди Ряъяби сорушур. Гяриб киши дейир:
– О да тезликля йола дцшмяк истяйир.
Муртуз аьа щяйяъанла Гяриб кишийя бахыр:
– Сян йахшы билирсян ки, Мяшяди Ряъябля арамызда мцбащися олуб.
Башымын йарасы тязя–тязя гайсаг тутур. Мян Кярбялайи Мящяммяд
ağa və Мащмуд аьанын сюзцнц йеря салмайыб бурайа эялмишям. Сян
ону бурайа чаьыртдыр. Мəhəmməд аьанын она бир–ики сюзц вар, дейим
мян боръумдан чыхым.
– Йахшы, Муртуз аьа, онда сян бир аз эюзля.
Гяриб киши о саат Мяшяди Ряъябин далынъа бир адам эюндярир. Аз
кечмямиш Мяшяди Ряъяб эялиб чыхыр. Муртуз аьа ону эюрян кими
галхыб эюрцшцр, щал–ящвал тутур, сонра зянн иля онун цзцня бахыб дейир:
– Билирям, Мяшяди Ряъяб, сян мяня чятин инанаъагсан. Амма
мян бурайа юзбашына эялмямишям. Мяни бурайа сянин гардашларын
эюндярибляр. Мян дя онларын сюзлярини йеря салмайыб сянинля эюрцшя
эялмишям.
Мяшяди qəmgin halda dilləndi:
– Сюзцнц мцхтясяр еля, мян тялясирям.
– О ки беля тялясирсян Мəhəmməд аьанын дедиклярини олдуьун кими
сяня чатдырырам.
Мəhəmməд аьа дейир, о мярд оьлу мярд nийя биздян уму–
кцсц еляйир? О yaxşı bilir ki, бцтцн Тцркийя пис вязиййятдядир. Киши олан
мейдандан гачармы? Мян Мяшяди Ряъяби мярд киши билирəm! Rəcəb
Ağbaba özünümüdafiə süvari alayının yüzbaşısıdır, o üzərinə düşən
vəzifəni tam yerinə yetirməyib. Дцздцр, Ağbaba uğrunda gedən qanlı
döyüşlərdə Məşədi Rəcəb yaralandı, ermənilər Ağbaba kəndlərində
yüzlərlə adm qətlə yetirdilər. Qətlə yetirilənlərdən biri də yüzbaşının qızı
oldu.
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Anadolu torpaqlarında on minlərlə qoca, qadın, uşaq, qız, gəlin
erməni daşnaqları tərəfindən işgəncə ilə qətlə yetrilib. Bəs bu ölənlər
yüzbaşının qızı, gəlini, övladı, atası və anası deyilmı?
Амма onun sərəncamında yüzlərlə Ağbaba Süvari Alayının aslanları
var. Həmin igidlərin hər biri bir erməni alayına bərabərdi. Эюрясян, Мяшядинин Ирандан сонра щара эетмяк фикри вар?
– Сюзцнц гуртардынм Murtuz ağa?
– Бяли.
Мяшяди Ряъяб патрон йешийинин цстя отуруб папирос чякя–чякя
ялини йелляди:
– Даща мян Ирана эедяси олмадым, гайыдырам эери.
Ел Ирана эедяндян щеч бир ай кечмямиш 60, 70 атлы ермяни кяндя
щцъум етди. Кянддя чох аз адам галмышды. Ъями беш–алты аиля оларды–
олмазды. Диkня даьынын цстцндян ермяни атлылары кяндя тяряф эялмяйя
башладылар. Мяшяди Ряъябин евинин дюрд йаны сянэяря чеврилмишди.
Мяшяди Ряъябин еви кяндин гыраьында олдуьундан дцшмян бурайа
щямля етди. Ермяни атлылары эцлля ата–ата евя йахынлашмаьа башладылар.
Адамларын чоху бу евдя иди.
Ağbaba Süvari Alayının igidləri yüzbaşı Məşədi Rəcəbin başçılığı
ilə Düzkənd uğrunda gedən döyüşlərdə nəzarəti öz əlinə keçirə bilmişdi.
Düzkənd uğrunda qanlı döyüşlərdə onlarla erməni döyüşçüsü məhv
edilmişdir.
Арадан бир хейли вахт кечяндян сонра тцрк гошунлары Аьбабайа
дахил олду, ермяниляр тялям–тялясик гачыб арадан чыхдылар. Ağbaba Milli
Şurasının sədri Hacı Abbas oğlu Kərbəlayı Məhəmməd ağa он–он беш
атлы иля Гяриб кишиэиля эялди:
– Йаман йорулмушуг, Qərib ağa, бизя бир чай версян пис олмаз.
Мяшядинин кюнлцнц алмаьа эялмишям.
Bu vaxt Мяшяди Ряъяб yaraqlı – yasaqlı ичяри girdi. Hacı Abbas
oğlu Kərbəlayı Məhəmməd ağa айаьа галхыб онунла щярарятля эюрцшдц
və она деди:
-Şükürlər olsun, böyük yaradana, yüzbaşı, yaraların tam sağalıb.
İğidləri hazırla, 9-cu dviziyanın tərkibində Gümrünü azad etməliyik.
Qaraməmməd kəndində ermənilərin törətdikləri qətliamın vaxtı gəlib
çatıb. Sonra bikef halda dilləndi:
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Эюрясян, ай Мяшяди, бу Ашыг Щейдяр неъолду? Башына ня иш эялди? Эюр
нечя вахты онун сясиня, сюзцня тамарзы галмышыг.
Аллащ еляйя, кишинин башына бир иш эялмяйя. Неъя олур–олсун, ону эязиб
тапмаг лазымды.
– Дарыхма, ай Məhəmməd аьа, Mahmud ağa Heydəri tezliklə
gətirəcək. Онда эяряк мяълиси сян кечирясян. Мяним щеч няйим
галмайыб.
– Щя, дейиrəm, тяки Ашыг Щейдяр гайыдыб эялсин, Ağbaba Süvari
Alayında böyük bir мяълис гурмаг мяним бойнума.
Hacı Abbas oğlu Kərbəlayı Məhəmməd ağa Мяшяди Ряъябля
саьоллашыб Бюйцк Шиштяпя кяндиня йола дüşdü.
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ХЯСИС АЬА İLƏ АШЫГ ЩЕЙДЯР

B

ир эцн Ашыг Щейдяр Чылдырын кяндляриндян бириндя гонаг
олмаг истяйир. Ахшам тяряфи имиш. Истяйир эетсин гонагчысынын
евиня. Бир эялин йалварыб онун ятяйиндян тутур:
– Ял мяним, ятяк сянин, Ашыг Щейдяр, эял бизя гонаг ол.
– А гызым, ахы мяним бурда юз гонагчым вар.
– Мясяля башгады. Бизим киши бизи аъындан гырыр. Дейирям бялкя
сян бу ишя бир янъам чякясян. Бу nıqqız кишидян бизим ъанымызы
гуртарасан.
– Йахшы, эедяк.
Ашыг Щейдяр кечир ичяри. Ев сащиби Ашыг Щейдяри эюрян кими
айаьа галхыр, она йер эюстярир.
– Эял, эял отур, сян ня йахшы бизя эялмисян. Арвад да бир аз
пендир-чюряк эятирсин, иштаща ишя йейяк.
Бяли, арвад сцфряйя беш-алты чюряк гойду, чохлу пендир гойду.
Амма Ашыг Щейдяр ялини чюряйя узатмамыш, ев сащибинин ушаглары бир
эюз гырпымында пендир-чюряйи йейиб гуртарыrлар. Ев сащиби иши беля эюрцб
арвадына аъыглаnır:
– А кюпяк гызы, эюрцрсян ки, бир гонаьын вар, беш-алты чюряк нийя
эятирдин ки, бу гырылмыш да йейиб гуртарды. Ашыг Щейдяр ялини щеч чюряйя
узада билмяди.
Ашыг Щейдяр эцлцмсцндц:
– Аьа, сян щеч гонаг-зад гябул елмямисян, елями? Гонаьа
пендир-чюряк верирляр?
– Ахы, сянин юз гонагчын вар. Мян ня билим, сян бизя гонаг
эяляъяксян?
– Görürəm ki, сян гонаг гябул еляйян адам дейилсян. Ня олар,
онда чыхыб эедярям.
– Йох, йох, мян еля демядим.
– Онда галх, бир гысыр щеван кяс, бир дя бир гоч.
– Ашыг Щейдяр, инсаф еля…
– Бир аздан Мащмуд аьа эяляъяк. Мяня дедиклярини она да
дейярсян. Она да педир-чюряк верярсян. Дейирсян, аьа эялиб сян салсын
матраьын алтына?
– Бары, гысыр щейван кясим, гоч галсын.
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– Хейр, еля шей йохду, гочу да кясдирмялисян.
– Йахшы, йахшы…
Бяли, щейванлар кясилир, газанлар асылыр. Сцфряйя хашлама, кабаб
эялир. Ев сащибинин ушаглары, Ашыг Щейдяр иштаща иля йейирляр, амма ев
сащиби ялини йемяйя узатмыр. Ашыг Щейдяр эцля-эцля дейир:
– Аьа, йе, горхма, юз малынды. Еля йемяйя-йемяйя боьазын
тутулуб, инди бир тикя дя кечмир.
– Иштащам йохду.
– Юзцн бил.
– Бяс дейирдин Мащмуд аьа да эяляъяк, эеъя кечиб ки.
– Даща эялмяз. Инди сян мяни ешит.
– Буйур.
– Бир дя бу арвад-ушаьа язиййят вермя, бунлары аъ сахлама. Анд
олсун Аллаща, Мащмуд аьайа буну десям, сяни асдырар, ешитдинми
мяни?!
– Йахшы евими йыхдын, Ашыг Щейдяр, даща мяндя пул-пара галмаз.
– Галан галаъаг, галмайан галмайаъаг.
– Бу дедийини щеч баша дцшмядим, Ашыг Щейдяр.
– Варын чохду, бир гарын йемякля вар гуртармаз – бу галанды.
Галмайан сянин симиълийин, нинкызлыьынды. Сян йедикъя о йох олуб
эедяъяк, галмайаъаг. Истяйирсян йе, истяйирсян онун-бунун аьзына
бах. Хятрин неъя истяйир, еля еля.
Aşıq Heydərin bu sözlərindən sonra xəsis ağa insafa-mürvətə gəlir,
kasıb adamlara köməklik etməyə başlayır!.
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АШЫГ ЩЕЙДЯРИН МЯЩКЯМЯСИ
ябяр эялиr ки, бяс Мащмуд аьанын досту Хялилин гызы Теллини
Мящяммяд гачырыб Мерядешдян Аьбабайа, Гарачантайа
апарыб. Мащмуд аьа щирсиндян дуруб динъяля билмяди:
– Юлдцряъям, асаъам ону! Щяля бу йетим эядянин тутдуьу ишя
бах! Ашыг Щейдяр, дур эедяк. Бяли, онлар эяliрlər Гарачанта кяндиня.
Косалардан Мяшяди Мювлянин гапысында дайаnıрlar. О саат гонаглары
ичяри апарırлар. Мащмуд аьа Мяшяди Мювляйя деyir:
– Ешитмишям, Мяммяд сянин евиндяди? Ону мяня вер, вермясян
вай сянин щалына.
Мяшяди Мювля аьайа мещрибанлыгла бахыб деyиr:
– Ай бала, мян Мяммяди эюрмямишям. Йох, яэяр мяня
инанмырсан, еви эяз. Яэяр бурдан сян дейян адам тапылса, мян
эцнащкарам.
О саат Мащмуд аьа адамларына эюстяриш верir. Ди эял Мяммяди
тапа билмirляр. Мащмуд аьа иши беля эюрцб Ашыг Щейдяря деyиr:
– Ашыг Щейдяр, мян билирям, бу Мяммяд бу евдя эизляниб. Ди
эял тапа билмядик. Йахшы, инди бу Мяшяди иля нейняйяк?
– Нейляйяк, эялмишик, бир гысыр щейван кяссин йейяк, сябр ейляйяк.
Йягин чох чякмяз, Мяммяд дя тапылар.
– Йахшы, sян дейян олсун. Мяшяди Мювля о саат бир гысыр щейван
кясдирir. Арада ещмалъа Ашыг Щейдяря ишаря еləyir ки, Мяммяд
бурдады. Ашыг Щейдяр она сябрли олмаьы тапшырды. Бу вахт Мащмуд
аьа отурмушду газан башында. Бир дя бахдылар ки, газанын дибиндя бирики габ ят галыб. Яти габлара чякиб сцфряйя гойуrлар, аьыз дады иля
йеyиrляр. Арадан бир щяфтя кечяндян сонра Мяммяди тутуб голубаьлы
эятирirляр Мащмуд аьанын йанына. О, Ашыг Щейдяря деди:
– Буну асдырмаг лазымды.
– Аьа, яэяр щирслянмясян, бир сюз дейярям.
– Буйур, бирини йох, икисини де.
– Буну тутуб бурайа зорла эятирибляр, йохса юзц кюнцллц эялиб?
– Кюнцллц эялиб.
Бяс онда бунун голларыны нийя баьлайыблар? Мащмуд аьа, сян
бир ядалятли, щаг тяряфи адамсан.

X
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Ашыг Щейдяр беля дейяндян сонра Мащмуд аьанын разылыьы иля
Мяммядин голларыны ачırлар. Мащмуд аьанын да щирси йатır, сящв
елядийини баша дцшцб Ашыг Щейдяря мещрибан-мещрибан бахır:
– Ашыг Щейдяр, бу ишя чох мат галмышам ки, сяндя ня вар ки,
щягигяти щямишя бириnъи сян билирсян?! О ки беля олду, гярары да сян вер.
Де эюрцм, бу Мяммядя ня ъязасы веряк?
–Тутаг ки, Мяммяди дама sалыб Теллинин ялиндян алдыг. Бу
неъяди? – Йахшыды.
– Йох, аьа, бундан сонра Теллини ким алар? Ахы олан олуб, торба да
долуб. Эял биз буна щалаллыг веряк. Хялил киши дя щалаллыг версин.
Вермяся дя вердиряк.
– Йахшы, бяс Мяшяди Мювляйнян ня еляйяк? Дейирляр Мяммяд
онун евиндя имиш.
– Йох, онун евиндя йох, евинин йахынлыьындакы калафада
эизлянибмиш. Мяшяди ня билсин буну?
– Онда дейирсян Мяшяди Мювля иля ишимиз гуртарды, елями?
– Йох, Мяшяди Мювляйя хябяр йоллайаг. Бир гысыр щейван
кясдирсин, бир дя…
– Бир дя ня?
– Бир гоч.
– Гочму?
– Бяли. Гысыры сян йейяъяксян. Бяс биз бир шей йемяйяк?
Бу сюзляри ешидяндя Мащмуд аьанын шейтаны гырылыр: – Йахшы,
йахшы. Гой еля сян дейян олсун. Аьа Мяммядя баханда йеня цзэюзцнц туршудур:
– Сян дя эет хейир ишя щазырлаш. Мян Хялиля хябяр эюндяряъям,
ням-нцм елямясин. О, црякля тойда иштирак елмялиди. Тойу Ашыг
Щейдяр кечиряъяк. Аьа ялини ъибиня атыб бир овуъ гызыл чыхарды, верди
Ашыг Щейдяря. Ашыг Щейдяр Мащмуд аьанын она вердийи пулу
Мяммядя вериб деди:
– Аллащ Мащмуд аьанын юмрцнц узун елясин, ъибини щямишя долу
елясин. Апар бу пулнан тойуну еля. Ди дурма, эет. Беля фцрсят бир дя
дцшмяз яля. Мяммяд утана-утана чыхыб эедяндя Мащмуд аьа Ашыг
Щейдяря деди:
– Ашыг Щейдяр, амма Мяммядя йахшы мящкямя елядин ща!
– Аьа, мян ня дейим, йягин ки, Ашыг Щейдярин дя мящкямяси
беля олар. Инсаф- мцрвят олан йердя мярщямят дя, баьышламаг да вар.
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ОРУЪ КИШИНИН ЯЩВАЛАТЫ

B

ир эцн Баьчалыдан Бала Щцсейн адлы бир оьлан Гызылдашлы
Оруъун гызыны гачырыр. Оруъ киши дцз эялир Щаъı Aббасоьлу
Мащмуд аьанын йанына. Башына эяляни аьайа данышыр.
Аьа Оруъ кишийя диггятля гулаг асандан сонра дейир:
– Бу неъя олду?
– Даща неъя олаъаг, индиъя сяня данышдым ки… Бу Бала Щцсейнди, няди… Аллащын бяласыды бу… Бiр хырда бойу вар, амма…
Оьланларымын йеддиси дя онун далынъа дцшмцшдц…
– Бала Щцсейн дя атлы идими?
– Атлы иди, оьланларым да атланмышдылар ки, буну тутsunlar, амма… Амма бу гачыб арадан чыхды.
– Демяк гочаг адамды. Еля дейилми, Ашыг Щейдяр?
Ашыг Щейдяр эцлцмсцндц:
– Еляди, аьа, амма Оруъ киши, дейясян, разы дейил, амма…
– Амма ня?
– Амма Оруъ киши билмир ки, гочаг адам щям дя мярд олур.
Галды онун бойу… Бу, чох ваъиб шей дейил. Мян дя билирям ки, Бала
Щцсейни бура чаьыртдырсаг, эяляр.
– Эялмяся, онда?..
– Эялмяся, ъязаландырарсан, аьа.
Мащмуд аьа разылыгла Ашыг Щейдяря бахды:
– Онда бир сынайаг ону. Сян бу ишя ня дейирсян, Оруъ киши?
– Аьа, сян ону чаьырыб ъязаландыр, гызымы да ялиндян алыб бизя
гайтар. Сян бу Ашыг Щейдярин сюзцня бахма. Ким билир, бу бялкя она
дост адамды?
Оруъ киши беля дейяндя Мащмуд аьа она тярс-тярс бахды:
– Киши, сян даргурсаглыг елямя. Бу саат билярик ки, иш ня йердяди!
О саат Мащмуд аьа эюстяриш верди: бир няфяр Бала Щцсейнин
далынъа эетди. Арадан чох кечмяди ки, Бала Щцсейн эялиб чыхды, ядябля
салам верди. Оруъ кишини эюрян кими башыны ашаьы салды. Буну эюряндя
Оруъ киши бомба кими партлады:
– Аьа, бу бойу бир гарышын ъязасыны вер.
– Киши, бу ня сяс-кцйдц, тохда бир аз.
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Мащмуд аьа аъыгланыб йериндян галхды.
– Бала Щцсейн, сян бу кишинин гызыны ня ъцрятля гачырмысан?
– Аьа, мян бу кишинин гызына бир нечя дяфя елчи эюндярдим, амма
бу киши мяни тящгир етди, аьзына эяляни данышды. Мян дя… Гызын кюнлц
вар, олмаса, мян бу ишя эиришмяздим.
– Демяк, гыз разыды.
– Бяли.
– Ашыг Щейдяр, сян бу ишя ня дейярсян?
– Аьа, бу адам мярд адамды. Мярд адамда йалан олмаз.
Галды буну сынамаьын. Истяйирсян буну бир сынайаг.
Аьа сярт адам олса да, мярд адамлардан хошу эялирди. Бу, йеня
бир дя Бала Щцсейнин бойуна, енли кцрякляриня, бянювшя быьларына
бахыб эцлцмсцндц:
– Демяк, сян щям дя йахшы ат минянсян. Онда беля олсун…
Аьа ишаря едян кими бир алманы бир дашын башына гойдулар.
Мащмуд аьа Бала Щцсейня алманы эюстяриб деди:
– Инди атыны мин, чапа-чапа эцлля иля о алманы вур. Яэяр буну
еляйя билмясян, вай сянин щалына.
Бала Щцсейн о саат атын белиня сычрады, аьанын она атдыьы
тапанчаны эюйдя тутду, аты чапа-чапа атяш ачды. Эцлля ачылан кими алма
парчаланыб даьылды.
– Ящсян, ящсян!
Мащмуд аьа бу сясин сащибини сясиндян таныйыб йериндян галхды:
– Кярбялайи Мящяммяд бяй, сян бурайа хош эялиб, сяфа
эятирмисян.
– Байагдан эялмишям, амма сянин башын еля гарышмышды ки,
мяним эялдийими эюрмядин. Цстялик, адамлара ишаря етдим ки, аьайа
мяним эялдийими чатдырмасынлар. Де эюрцм, инди бу ъаван оьланын
талейи неъя олаъаг?
– Гочаг оьланды. Оруъ киши ону баьышламалы, эеъикмядян тойа
башламалыды. Хейир иши эеъикдирмяк олмаз.
Той адыны ешидяндя Оруъ кишинин рянэи саралды:
– Аьа, ахы…
– Мяня щеч ня демя. Дцр эет тойа щазырлаш. Ашыг Щейдярля сяня
гонаг эяляъяйик. Бир гысыр щейван кясярсян.
Кярбялайи Мящяммяд бяй эцлцмсцндц, яли иля ону йанына
чаьырды:
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– Сящяр эялярсян йаныма. Бяй палтарыны, атыны, той хяръини
апарарсан.
– Бяй…
– Дедим, гуртарды. Дедийимя ямял еляйярсян, вяссалам!
Бяй чыхыб эедян кими Мащмуд аьа Бала Щцсейни дя щюрмятля,
нямярля йола салды. Оруъ киши няся демяк истяся дя, Мащмуд аьа она
данышмаьа имкан вермяди:
– Даща атылыб-дцшмяйин ябясди, эет, дейилянляря ямяля еля.
– Ямял еляйяъяйям, амма…
Ашыг Щейдяр Оруъ кишинин ня дейяъяйини билирмиш кими онун
сюзцнц кясди, щазыръаваблыгла диллянди:
– А киши, хошлугла ишини эюр. Дилиня дян веринъя, ялиня дян вер.
Юзцн эялдинми? Сяни чаьырмадыг ки? Йох. Йахшы, сянин дедикляриня
ямял елядик. Инди дя сян дейилянляря ямял еля.
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ГУЛУ KİŞİ İLƏ АШЫГ ЩЕЙДЯРИН
АТ МЯСЯЛЯСИ.
ир дяфя Гулу Ашыг Щейдярля фургону гошуб Ахiсгайа эедяндя йолда бир йердя габагларына дюрд-беш
силащлы атлы чыхыр. Онлар силащларыны бунлара тушлайыб
дейирляр:
– Дурун, йериниздя тярпянмяйин. Бизя атлардан икисини вермялисиниз.
Гулу истяйир ки, етираз елясин.
Атлылардан бири она аъыглы-аъыглы дейир:
– Вермясяниз… икинизи дя юлдцрярик. Йа атлары Верин, йа да…
Ашыг Щейдяр иши беля эюрцб динмязъя фургондан душур, атын
икисини ачыб атлылара верир.
– Апарын.
– Беля ща… Сян дейясян аьыллы адамсан.
Атлылар эедяндян сонра Гулу бир Ашыг Щейдяря, бир дя
йургондакы атлара бахыб дейир:
– Ай Щейдяр дайы, биз инди ня елийяъяйик. Йахшы билирсян ки,
Ябдцлязим киши бизи дара чякяъяк. Бунлар кимийдиляр, бу ня ишийди
башымыза эялди?
– Бунлар лазларыйды, гачагларды. Бир аз о йан, бу йан елясяйдик
икимизи дя эцлляляйярдиляр.
– Бя инди нейнийясик?
– Дарыхма, а бала, буна бир шей фикирляшярям. Сцр фургону бу
габагдакы кяндя.
Гулу дейиляни йериня йетирян кими Ашыг Щейдяр бир йердя она
fургону сахламаьы дейян кими o, фургону дайандырды. О саат Ашыг
Щейдяр fургондан ашаьы дцшцб эетди. Арадан хейли кечмиш эери
гайытды, ялиндя ики каьыз варыйды. Гулу буну эюрцб марагланды:
– Щейдяр дайы, бу ня каьызларды?
– Атларын актыны алмышам. Эуйа чатлайыб юлцбляр. Лап dашдан
кечян сяняdди.
Бах, бу икинъи каьыз да эюнляри тящвил вермяйин щаггындады.

B
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Даща Гулу щеш ня демяди. Онлар эери, Аьбабайа гайытдылар.
Кяндя чатан кими Ябдцлязим киши ишдян хябяр тутан кими аз галды дяли
олсун:
– Атлар щаны? Бу ат мясяляси мяни дяли еляйяъяк. Кимя сатдыныз?
нечяйя сатдыныз? Бир ямялли данышын.
Ашыг Щейдяр сакитъя каьызлары онун габаьына гойду:
– Ай сядр, йолда атларын икиси чатлады. Галдыг беля. Эетдим дюктор
эятирдим. О бахыб акт йазды, атларын эюнлярини дя бир йеря тящвил вериб
каьызыны алдым. Бя нейняйяйдим.
Сядр беля дейяндя бир Гулуйа бахды, бир Ашыг Щейдяря сай салды,
бир габаьындакы каьызлара эюзлярини зилляди. Амма бир гярара эяля
билмяди:
– Дедикляриня инанмаьым эялмир.
– Истийирсян инан, истийирсян инанма. Бу сянядляр, бу да биз.
aсдырырсан асдыр, кясдирирсян кясдир. Амма эюйдяки Аллащы да йадына
сал.
Сядр бу сюзляри Ашыг Щейдярдян ешидяндя ня дцшцндцся даща щеч
ня демяди. Ашыг Щейдяри дя, Гулуну да ращат бурахды.
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АРПА МЯСЯЛЯСИ

B

ир эцн Ашыг Щейдяр бахыр ки, Молла Ъаббар чох
чятин вязиййятдяди. О, кянд рящбярлийиня хащиш едиб
бу кишини анбара эюзятчи гойдурур. Ишин сонунда
бюлэц вахты иш йоьунлайыр. Анбарда хейли буьда
чатышмазлыьы ашкар олур. Бу хябяр Ашыг Щейдяря чатанда о чох наращат
олур. О, ня дцшцнцрся, ямиси оьлу Мящяммядя дейир:
– Мящяммяд, мян анбара эедирям, сян дя орайа эял.
Мящяммяд анбара эяляндя бахыр молла Ъаббарла ямиси оьлу
Ашыг Щейдярlə ширин-ширин сющбят едирляр. Бригадир Муса киши дя гашгабаглы сигарет чякир. Мящяммяд ичяри эирян кими Ашыг Щейдяр дейир:
– Ай Мящяммяд, бах бу анбарда олан арпа, буьда халгынды,
сизин ща дейил. Ня олар, бу киши дя гоъа адамды, тутаг ки, бир-ики кися
арпа-буьда апарыб. Дцнйанымы даьыдыб? Сянин атанын мярдлийини,
кишилийини щамы сюйляйир. Айыб дейилми, бцтцн кянддя йайылыб ки,
беля,беля… Анбардан тахыл апарылыб. Инди эюр, бу, района чатса ня
олар. Одур ки, бу мясяляни еля бурадаъа мяним йанымда щялл еля
эетсин. Мящяммяд Ашыг Щейдяря диггятля гулаг асандан сонра башыны
йырьалайыр:
– Ями, сян ишин ичини билмирсян ахы! Беш-он кися олса иди, ня вар
ки… Амма анбардан дцз сяккиз йцз кило тахыл яксикдир. Бах, сян буна
ня дейирсян? Мян баша дцшцрям, Молла Ъаббар гоъа кишиди, бяс
гощуму нийя динмир?
Ашыг Щейдяр щирсля бир ямиси оьлуна, бир Ъаббар кишийя, бир дя
кянарда дуран Муса кишийя бахыб дейир:
– Йахшы, Мящяммяд, инди ки, беляди, онда мяним оьланларыма
бюлэцдя ня дцшцрся, ону вермя, бу кишинин – Ъаббарын боръуна чых.
Биръя бу мясяляни район билмясин. Ъаббар киши гоъа адамды, бу
йашында кишини инъитмясинляр.
– Ями, эял сян щеч щирслянмя, сянин хятирня бу иши бурадаъа щялл
едяъяйям. Амма мяним бир-ики сюзцм вар, ону дейим, мясяляни
гуртараг. Мящяммяддян буну ешидяндя Ашыг Щейдярин щирси йатыр,
цзц эцлцр:
– Щя, ямиоьлу, де эюрцм, ня дейирсян?
Йеня Мящяммяд Молла Ъаббара бахыб дейир:
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Киши гоъады дейирсян,
Тахылы Ъаббар апарды.
Сян буну нащаг юйцрсян,
Тахылы Ъаббар апарды.
Ъаббар китабын охуйур,
Колхоза ъяля тохуйур,
Тез-тез хырманы йохлуйур,
Тахылы Ъаббар апарды.
Мящяммяд билярякдян йеня сюзцнц кясиб Ъаббара баханда
эюрцр кишинин горхудан рянэи саралыб, галыб удгуна-удгуна. Амма
Ашыг Щейдяр алтдан-алтдан гымышыр, Муса киши дя айаг цстцндя
гуруйуб галыр. Мящяммяд йеня сюзцня давам еляdi:
Аrпанын рянэи сарыды,
Ъаббар Мусайнан йарыды,
Паша бу ишя гуруду,
Тахылы Ъаббар апарды.
Хябярин олсун, ай ями,
Тапылаъаг ишин чями,
Билинди тахылын кями,
Тахылы Ъаббар апарды.
Мящяммядя эял гулаг ас,
Мян сюзцмц демям ябяс,
Оьурлуьа едиб щявяс,
Тахылы Ъаббар апарды.
Сюз тамама йетян кими Ъаббар киши Мящяммядин айаьына
дцшмяк истяся дя, о гоймadı. Ъаббар киши ялляри яся-яся, дили долашадолаша дейир:
– Мящяммяд, неъя дейирсян, еля олуб. Мян билмирям буну…
буну Паша щардан… щардан билиб. Мящяммяд, инди цмид сяня галыб.
– Йахшы, йахшы, сян щеч горхма. Бир иш олду, кечди. Бир дя бу ишя –
оьурлуьа гойма гол, щаг йолунда ол.
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Düзкянддя Мащмуд адлы фаьыр бир кишинин биръя иняйи вармыш. Ону
да оьурлайырлар. Касыб адам галыр беля…
Aхтарыр, арайыр, амма иняк тапылмыр ки, тапылмыр. Мащмуд киши чох
дцшцнцб-дашыныр ки, бу аълыг, гытлыг вахты аилясини неъя доландыраъаг.
Бяли, аилянин олан-галан иняйини дя оьурладылар. Щя, бундан сонра
кцлфят аъ галаъаг. Киши буну фикирляшя-фикирляшя юз-юзцня дейир ки, бу иши
юзцмцнкцлярдян бири еляйиб. Ди эял, щеч кяс иняйи оьурладыьыны бойнуна
алмыр. Мащмуд бахыр, йох, иш дцзяляня охшамыр. Эялир дцз Ашыг
Щейдярин йанына. Дейир, щал-щекат беля-беля. Мяним иянйими
юзцмцнкцляр оьурлайыблар, амма щеч кяс бойнуна алмаг истямир.
Дейирям эедим района шикайят еляйим, сян ня дейирсян?
Ашыг Щейдяр эцлцмсяйир:
– Сян эет Мящяммядин йанына. О да дювлят адамыды. Дярдини
де, гарышма, щялля еляйяъяк. Мящяммяд мцтляг иняк оьрусуну
тапаъаг.
О саат Мащмуд дцз Мящяммядин йанына эялир. Дярдини
Мящяммядя дейян кими о, хейли фикирляшяндян сонра дейир:
– Биз бу кянддя доьулуб бюйцмцшцк. Щамы бир-бири иля гощумду, гоншуду. Сян бир аз сябрли ол. Бу иш filan kəsin ишиди. Сян щеч
йана эетмя. Инди евиня эет, сящяр идаряйя эялярсян данышарыг.
Мащмуд щеч ня демяйиб гайыдыр эери. Сящяр о, идаряйя, Мящяммядин йанына эялир. Аз кечмир ки, иняк оьрусу да эялиб чыхыр. Ди
эял ки, filan kəs oğurladığını boynuna almır ki, almır.
Ахырда Мящяммяд щирсляниб дейир:
-Йахшы, инди сян щеч няйи бойнуна алмырсан. Мащмуд да сящяр
эедиб NKVD-iyə шикайят едяъяк. Бяс сян онда ня еляйяъяксян? Орда
да сянин назын иля ойнайаъаглар? Енкеаведенин началники Аьаник сяни
мящшяр айаьына сякмяйяъякми? Онда щяр шейи бойнуна алаъагсан.
Юзцнц дя Сибиря эюндяряъякляр.
Амма мяним сяня бир-ики сюзцм вар.
Она да гулаг ас.
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Мащмуд кяндя киши эялди,
Щялбят вар ки, иши–эялди:
Кор эялинин дюшц эялди,
Зящяр олсун беля яти.
Бюйцйцн ады Фаты,
Баъанын йанында йаты.
Щəvва гарын-гарта дарты,
Эизлядибляр щяля яти.
Сюзц чохду Мящяммядин,
Оьру олан, лал олма, дин.
Шцкцр аъындан юлмядин,
Мцфтя эятдин яля яти.
Сюз тамама йетди: иняк оьрусу гызарыб пазы олса да, йеня
оьурлуьуну бойнуна алмаг истямяйяндя Мящяммяд деди:
– Дейясян сянин оьурлуьуну йахшы эюстярмядим. Онда бир
сюзцмя дя гулаг ас, баьрына даш бас.
Бичаря йазыг Мащмудун
Башыны гатды иняйи,
Эюзц кор, гычы топал
Йахшыъа тутду иняйи,
Йаьлыъа тикяляр кими
Эюзцйля удду иняйи,
Дишлярини итиляйиб
Даьытды, йыртды иняйи,
Шаггалады нечя йеря
Газана атды иняйи
Иняк йахшы йаьлы имиш,
Гашгаймыш башы– билинди,
Оьру ахмаг эизлядибмиш
Эюзядя леши билинди,
Башы кечял, боз сифятин
Аьырмыш дашы – билинди,
Йедийи щарам тикяди,
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Зящярмиш ашы – билинди,
Беляъя хялвят йедиляр
Бу qашга адды иняйi.
Мящяммяд ахы нейлясин,
Оьру: «мян доьруйам» – дейир,
Ялим яйри, эюзцм яйри,
Айаг топал – буйам – дейир,
Дцшцб бир фурсятди яля
Мцфтя йейиб дойам – дейир,
Ичи-dиши, башы, гычы
Эяряк йахшы йейям – дейир,
Валлащ, чыхармарам йаддан
Бу эцмращ, сцддц инйi.
Сюз тамама йетяндя иняк оьрусу юлцсц юлмцш адамлар кими башыны
салыр ашаьы. Титряйя-титряйя эялир Мящяммядин габаьына:
– Ай гардаш оьлу, ушаг аъыйды… Эцманым бу гощумум
Мащмуда эялди. Билдим иняйи мяня вермяйяъяк… Оьурлайыб кясдим.
Мян буна мятял галмышам ки, сян бунлары йерли-йериндя щардан
билирсян. Йер дя гулаглы имиш! Индии сян билирсян, бу иши еля həll et ki,
йахшы олсун.
– Киши, иняйин ятини чыхарт архайын йе. Амма о ятдян бир аз да
Мащмуда вер ки, щалаллыг олсун. Бу бир, икинъиси, инди гышды. Эялян йаз
бу кишинин иняйини юзцня верярсян. Ахы сиз гощумсунуз, намярдлик
няйя лазымдыр ки!
– Йахшы, ай гардаш баласы, сян неъя дедин, гой еляъя олсун.
Беляъя Мящяммяд щяр ики гощуму барышдырыб йола салыр. Онлары
йола саланда Мащмуда бир торба тцтцн вериб дейир:
– Буну ямимя верярсян. Билирям тцтцнц гуртарыб. Мян ахшам евя
gec gələcəyəm, ямим щирслянмясин. Щям дя мясялянин щялл олдуьуну
barəsində əmimə де ки, киши бундан ниэаран галмасын.
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QAÇAQ УСUBUN ОЬЛУ ЩАЪЫВЯЛИНИН
ГАРС МЯЩКЯМЯСИ

B

ир эцн Мяшяди Ряъябя хябяр эялди ки, бяс беля–беля…
Юkсцздя Гачаг Usubun арвадыны эюрцбляр. О, аьлайа–
аьлайа Мяшяди Ряъяби ахтарыр. Амма о вахтлар пис
вахтлар иди. Тязя ганун верилмишди. Бу гануну верян
ермяни эенералы иди. Щямин ганунда дейилирди ки, тцрк миллятиндян олан
вятяндашлар цстляриндя силащ эяздиря билмязляр. Яэяр бир кясин цстцндя
вя йа евиндя силащ тапылса, о, аьыр ъязаландырылаъагдыр. Беля адамы йа
эцллялянмя, йа да сцрэцн эюзляйир. Бцтцн бунлара бахмайараг, Мяшяди
Ряъябин дяли дамары тутмушду, щирсиндян гапгара гаралмышды, лап
йаралы аслана дюнмцшдц.
– Гачаг Usubun арвадыны аьлар гойан, сян щяр кимсянся, ананы аьлар
гоймаг мяня боръ олсун!
О силащланыб атынын белиня сычрады. Пайыз вахты иди. Мяшяди Ряъяб сящяр
Юkсцзя йола дцшся дя, евя ахшам ганыгара гайытды. Ичяри эирян кими
арвадына деди:
– Мядиня, эял щалаллашаг, зяманя йаман пис эялди.
Бу беля дейяндя Ашыг Щейдяр чох наращат олду.
– Яши, бу ня сюздц дейирсян? Бир ямялли даныш эюрцм, ня олуб?
– Щейдяр, ушагларымы сяня тапшырырам. Иш йаман чятиня дцшцб. Мян
Гарsа эедирям. Гачаг Usubun оьлу Щаъывяли орда галадады. Эедирям
ону галадан чыхартмаьа. Бу, чох чятин бир ишди, бялкя саь гайытмадым.
Дейирям, щалаллашсаг йахшыды.
– Ями, сянин инандыьын tək allaha, бир ямялли даныш. Ахы ня олуб ки,
Гачаг Usubun оьлуну галайа салыблар. Бир дя инди щяр тяряф дцшмянля
долуду, силащлы эязмяйя дя иъазя вермирляр. Сян тялясмя щяля, мяня дя
гулаг ас. Гарсын мящкямясинин сядри мяним достумду. Сян мясяляни
ятрафлы даныш, ола билсин, онун кюмяйи иля bu işi щялл едя билдим. Мян еля
билирям ки, мящкямянин сядри мяним сюзцмц ешидяр. Чцнки вахтиля мян
ону юлцмдян гуртармышам. Ями, щирслянмя, щяр шейи силащ щялл етмир
ки? Сяндян чох хащиш едирям, силащы бир йана гой, бу иши мяним ющдямя
бурах. Амма сян ня олуб, ону даныш.
Ашыг Щейдяр беля дейяндя Мяшяди Ряъяб щирслянся дя, щирсини удду.
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– Мясяля белядир, ай Heydər. Щаъывялинин анасы мяня аьлайыб деди ки,
гоншу кянддян бири Щаъывялини башлайыб яля салмаьа. Амма ушаг иши
баша дцшдцйцндян динмир. Бу намярд адам ону аъыгландырмаг цчцн
башлайыр Гачаг Usuba саташмаьа: «Эяряк сян мяни таныйасан. Мян
казакларла Юkсцзцн даьында нечя гачаьын гулаьыны, бах, бу ялляримля
кясмишям. Мян сянин атаны киши билирдим. Онун мяним габаьымда
неъя йалвармаьыны эюрсяйдин, сян юзцн юзцня нифрят едярдин».
Щаъывяли аъыглы–аъыглы дейир:
– Сонрасы… Сюзцнцн ъаныны де.
– Сонрасыны сиз дя билирсиниз. Бах, мяни Нигалай щюкумяти бу шцъаятимя
эюря кяндин бюйцйц тяйин едиб. Бах, еля биръя анын ичиндя, а дцшмян
оьлу, сяни ичяри басдырарам, тцрмялярдя чцрцйярсян.
Щаъывяли ушаг оса да, бу намярд адамын бу тящгирли сюзляриня
дюзя билмядийиндян ордан бирбаша евя эялир, атасынын маузерини
эютцрцб щямин кяндя гайыдыр. Щямин адамы вуруб юлдцрцр. Буну
кяддя чох aдам эюрся дя, щеч ким шащидлик етмир, щямин ящвалаты
эюрдцйцнц бойнуна алмыр. Казаклар Щаъывялини тутуб Гарс галасына
апарырлар. Мараглыдыр, кянддя кими диндирирсян, дейир, мян
эюрмямишям. Бу ящвалаты Щаъывялидян сорушурлар, о дейир, бяли, ону
мян юлдцрмцшям. Дцшмяндян интигам алмышам. Ня билирсиниз, ону да
един, мян щеч нядян горхмурам.
Мян билирям, бу ушаьа мящкямя гурулаъаг, силащ эяздирдийиня эюря,
бир дя ермяни дашнаглары вя русларын ялалтысы олан бир намярди
юлдцрдцйцня эюря она ъамаатын эюзц габаьында дар аьаъына чякмяк
ъязасы вериляъяк. Инди билирсянми, а Heydər, иш ня йердядир? Бяли, бир
мярд кишинин йадиэары дарда галыб. Бах, онун анасы мяни буна эюря
ахтарырмыш. Мян чох мцсибятляр эюрмцшям, амма буну эюрмяк
истямирям. Йа эяряк юлям, йа да Щаъывялини бу бяладан гуртарам.
– Ями, эял сян мян дейяня гулаг ас. Ган тюкмяк лазым дейил. Сян атыны
мяня вер, мян бу иши асанлыгла йолуна гойаъам.
– Йахшы, а йетим, онда неъя еляйирсян еля, Амма Щаъывялини гуртар.
Ашыг Щейдяр щямин ахшам Мяшяди Ряъябин атыны миниб Гарачанта
кяндиня, Щаъы Ямращын гапысына эедир. Ев сащиби ону бюйцк щюрмятля
гаршылайыб атыны тювляйя, юзцнц ичяри апарыр. О саат щейван кясилир,
мяълис гурмаг истяйяндя Ашыг Щейдяр мясяляни ачыр, няйя эялдийини
дейир. Щаъы Ямращ ону диггятля динляйиб эцлцмсяйир:
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– Ашыг Щейдяр, сянин хатирин щамынын йанында язизди. Иншаллащ, бу иши
дя йолуна гойаъаьыг. Билмямиш олмазсан, оьлум Камал Гарсда
мящкямядя ишляйир, йазы–позу адамыды.
Щаъы Ямращ беля дейяндя Ашыг Щейдяр бюйрцндя отуран йарашыглы
ъаван оьлана бахды:
– Ай щаъы, бунуму дейирсян?
– Бяли, бяли.
– Аллащ сахласын, йахшы оьлана охшайыр.
Камал Ашыг Щейдяря мящкямя сядри щаггында ятрафлы мялумат верди:
– О, яслян Чылдырданды. Ону юлцмдян Щаъаббасоьлу Кярбялайи
Мящяммяд бяй гуртарыб. Бу ермяни сяни дя йахшы таныйыр. Щямишя
Кярбялайи Мящяммяд бяйя дуа еляйир. Сящяр мян онунла
эюрцшяъяйям. Эяряк бу ишдян щеч кяс хябяр тутмасын. Наращат
олмайын, мящкямянин сядри Арам иши йолуна гойаъаг.
Ашыг Щейдяр Щаъы Ямращла Гарса эялди. Ашыг Щейдяр мящкямянин
сядри Арамла эюрцшдц. Арам онун Чылдырда кечирдийи мяълисляри
хатырлады. Ашыг Щейдяр ня цчцн эялдийини сюйляди. Арам Ашыг Щейдяря
деди ки, гала чох йахшы мцщафизя олунур. Галды Щаъывялинин иши, ону да
щялл едяъяйик. Чцнки Кярбялайи Мящяммяд бяйдян чох йахшылыглар
эюрцб. О, билярякдян мящкямяни бир эцн дала салды. О щям дя
эюзятчилярин сайынын артырылмасына эюстяриш верди:
– Бу, онунла ялагядардыр ки, ушаьын дцшмянляри чохдур, бирдян она
хятяр йетирярляр. Сонра Ашыг Щейдяря деdи ки, инди Мяшяди Ряъяб
бурайа эялся, силащсыз эялсин. Щеч наращат олмайын, сящяр Щаъывялини
азадлыьа бурахаъаьам. Арам Ашыг Щейдяря неъя данышаъаьыны баша
салыр, сонра Щаъывялийя дя лазыми эюстяриш верир.
О вахтлар мящкямядян яввял бир адам ялини Гурана тутуб ахунддан
иъазя каьызы алмалы иди. Арам бу мясяляни Ашыг Щейдярин юз ихтийарына
бурахды. Иш беля оланда Щаъы Ямращ бу иши юз ющдясиня эютцрдц. Еля
щямин эцн Ашыг Щейдяр Гарсда Мяшяди Ряъябя ишин ня йердя
олдуьуну чатдырды. Амма Мяшяди Ряъяб чох щирсли иди. О аъыглы–аъыглы
деди:
– О кафир сизи алдадыр, мян она инанмырам. Ушаьы неъя бурахаъаглар
ки, галанын мцщафизясини нечя гат эцъляндирибляр.
– Ями, сян бир аз сябрли ол, щеч кяся бу барядя сюз демя, ишин далыны
эюзля. Бах, йеня дейирям, бурада щеч бир силащ ишлятмяйя ещтийаъ
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йохдур. Ями, лап архайын ол. Бу адам ермяни олса да, мяни йахшы
таныйыр.
Щямин эцнцн сящяри казаклар Щаъывялини мящкямяйя эятирдиляр. Онун
ялляри дя, айаглары да гандаллы иди. Мящкямя башлады. Мящкямянин
сядри Арам бир–бир шащидляри данышдырды. Адамларын чоху баш верян
щадисянин йалан олмасы щаггында данышырдылар. Юлдцрцлянин гощумлары
казаклара архаланыб мящкямядя сяс–кцй галдырдылар. Ахырда Ашыг
Щейдяри дя диндирдиляр. Арамын она илк суалы беля олду:
– Щейдяр Кярим оьлу, сян бу ушаьы таныйырсанмы?
– Хейр, мящкямя сядри, мян бу ушаьы танымырам. Анъаг мян филан
вядя Эцмрцдя ханда оланда бу ушаьы эюрмцшям. Бяли, о, мянимля
Эцмрцдя ханда галыб. Мян ондан сорушдум ки, ай бала, сян ушагсан.
Бурда ня эязирсян? О мяня деди ки, мяндян башга евимиздя бир гоъа
няням вар. Онунла бярабяр йашайырам. Няням нечя айдыр, гяндсиз
галдыьына эюря мяня деди ки, а бала, бюйцк оьлансан, эет Эцмрцдян
бир аз гянд ал эял. Ня вахтдыр ки, гянд цзцня щясрят галмышам, чай ичя
билмирям. Мян дя ондан хябярсиз эялдим Эцмрцйя. Бахдым,
доьрудан да бу, бир–ики кило гянд алыб. Мян сящяриси эцн онунла
Эцмрцдян йола чыхдым. Эцнортадан сонра Чалдашда айрылдыг. Мян
айрыланда она тапшырдым ки, бала, бир аз чяпик ол, ахшама галма, инди
йягин нянянин эюзц йолдады. Мящкямя сядри, саь олсун, мян бу ушаьы
беля таныдым.
Мящкямянин сядри Арам айаьа дурду, йанындакы ики няфяр дя айаьа
галхдылар. Онлар кечдиляр арха тяряфя. Щаъы Ямращын оьлу Камал (о
щям тяръцмячи, щям дя мирзя иди) ъамаата билдирди ки, беш дягигяйя
кими мящкямянин гярары охунаъаг. Еля беля дя олду. Мящкямянин
сядри вя онун йанындакы ики няфяр юз йерляриня кечдиляр. Мящкямянин
сядри столун цстцндяки зянъири эютцрцб бойнуна тахды, йанындакылар да
беля етдиляр. О зянъир ядалят зянъири адланырды. Арам мящкямянин
гярарыны охумаьа башлады:
– Щаъывяли Usub оьлу эцнащсыздыр. Вахтиля онун атасы щюкумят ялейщиня
олса да, ъязасыны алмышдыр. Амма бундан истифадя едян бязи адамлар
бу ушаьа бющтан атараг мцсялмана йарашмайан щярякят етмишляр.
Мараглыдыр ки, бу ушаг щеч силащдан истифадя етмяйи билмир. Бу, неъя
адам юлдцря биляр. Бу барядя ялимиздя хейли дялил вя сцбут вар. Ядалят
мящкямясинин гярары иля Щаъывяли Йусиф оьлу эцнащсыз олдуьу цчцн
азадлыьа бурахылсын.
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Мящкямя баша чатды. Бу вахт Мяшяди Ряъяб ичяридя йохду, байырда
мящкямя бинасынын габаьында дайанмышды. О, дивара сюйкяниб
сябрсизликля мящкямянин нятиъясини эюзляйирди. Еля бу вахт юлдцрцлянин
ямиси ешийя чыхды. Мяшяди Ряъяби эюрян кими щирсля диллянди:
– Айя, а Мяшяди, бу Ашыг Щейдяр ня вахтдан о ушагла Эцмрц ханында
бир йердя галыб? Еля билирсян ган батырмаг асан ишдир? Бяс демирсянми
ки, бу юлкянин дя сащиби–йийяси вар? Еля билмяйин ки, о ушаг саь
галаъаг.Эюзлямякдян щювсяляси даралан Мяшяди Ряъяб бу ахмаг
адамын чярянлямясиня дюзмяйиб онун гарнына мющкям бир тяпик
илишдирди:
– Сатгын ушаьы, сатгын. Атасыны кафирляря сатдыныз, бяс етмяди, инди дя
бир парча ушаьын далынъа дцшцбсцнцз? О ушаьын башындан бир тцк яксик
олса, гаршынызда мяни эюряъяксиниз.
Тяпийин зярбясиндян икигат олан киши щандан–щана юзцня эялиб дейир:
– Уф, ай Мяшяди, ганын цзцня даьылсын, Сян лап ган–ган дейирсян.
Йеня сизин ичиниздя ганан Ашыг Щейдярмиш ки?
Мяшяди Ряъяб Щаъявялини атынын тяркиня алыб Гарсдан Юkсцзя йола
дцшцр. Ону евляриня чатдырандан сонра эери – Дцзкяндя гайыдыр. Ашыг
Щейдяри бярк–бярк гуъаглайыб дейир:
– Ящсян сяня, а Heydər! Сян дцз дейирсянмиш. Щяр шейи силащ щялл едя
билмир. Доьрудан да, сянин щюрмят–иззятин аз дейилмиш. Щеч билмирям,
сянин бу йахшылыьынын явязини неъя юдяйим. Амма сян мяним бу
вясиййятими йадында сахла. Мян инди анлайырам ки, сянин ел арасында
щюрмятин чохду. Йеня дя сюз демяйиндян, мяълис гурмаьыдан галма.
Сян мяним балаларыма да сюзцн эцъцнц, гцдрятини юйрят, баша сал.
Онлар да сянин кими сюз сащиби олсунлар, силащ эютцрмясинляр. Сюзцн
эцъц силащдан чох цстцн имиш.
Мяшяди Ряъяб сюзцнц кясиб арвадына бахды:
– Ай Мядиня, сянин о хорузун бишмядими? Эял ортайа бир сцфря сал. Бу
эцн Heydər мяним кефими йахшы ачды. Еля бил анадан тязяъя
доьулмушам. О саат Мядиня ортайа сцфря салды. Йейиб–ичдиляр, Мяшяди
Ряъяб няшя иля Ашыг Щейдяря бахыб деди:
– Ай oğul, инди Гачаг Usubdan бир–ики аьыз оху, гой онун да рущу шад
олсун.
Aldı görək Aşıq Heydər, Qaçaq Usubdan nə dedi.
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Heç iyiddən fələk gözün əyməsin,
Mən atdığım güllə niyə dəyməsin,
Açan ölməz, görsün bəyaz düyməsin,
Yoxdu mənim bir imdadım, ay Mədəd!
Atamın anamın mən də biriyəm,
Qulaş qolu yar boynuna doluyam,
Güllə dəyib imkan yox yeriyəm,
Yoxdu mənim bir imdadim, ay Mədəd!
Dağdan enib biz də gəldik Ökşüzə,
Quzu kəsib hörmət etdilər bizə,
Xəbər çatdı Amasiyada knyaza,
Yoxdu mənim bir imdadım, ay Mədəd!
Qismət bu idi ki, dağlarda gəzək,
Zülümkar divana namələr yazax,
Insafdımı bir iyidə yüz qazax,
Yoxdu mənim bir imdadım, ay Mədəd!
Atışa – atışa biz çıxdıq dağa,
Sədd qurub burda bərk etdik dava.
Üstümə at sürdü cəmi Ağbaba,
Yoxdu mənim bir imdadım, ay Mədəd!
Dörd bir yandan mətərisi sardılar,
Güllə atdım, qayalara doldular.
Allahyar tək hacastanı vurdular,
Yoxu mənim bir imdadım, ay Mədəd!
Öksüzün ətrafı çayırdı, çöldü,
Usuf gəldiyini qazax nə bildi?
Aslan dayım getdi, simsarım öldü,
Yoxdu mənim bir imdadım, ay Mədəd!
Dəli Usuf sözün tamam eyləsin,
Yüz min kəlməsini bəyan eyləsin.
Təhna qalıb, kimə həyan eyləsin.
Yoxdu mənim bir imdadım, ay Mədəd!
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AŞIQ HEYDƏRİN HACI ABBAS OĞLU KƏRBƏLAYI
MƏHƏMMƏD AĞA HAQQINDA
XATİRƏLƏRİ

Щаъı Aббас оьлу Кярбялайи Мящяммяд ağa Аьбабанын валиси
иди. Чох мярд вя аьыллы олан бу кишини дярд алмышды. Ара гарышыб мясhяб
итяндян, йяни 1918–ъи илдян онун йухусу гачмыш, гайьылары артмышды.
Кярбялайи кюнцллцляр алайы йаратса да йеня наращат иди; гардашы Мащмуд аьайа сярвахт тярпянмяйи тапшырмышды. Тябиятян сярт, низам–
интизамлы бир адам олан Мащмуд аьа эцлля атмагда чох шющрят
тапмыш, горхмаз, ъясур адам кими танынмышды. О, Кярбялайи
Мящяммяд ağanın тапшырыьы иля щяр эцн ахшам олан кими дюрд–беш
няфярлик кичик бир атлы дястяси иля Аьбаба кяндляриня баш чякиб,
кянддяки вязиййятля марагланырды. Вязиййят аьыр олдуьундан щяр
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кянддя бир нечя йердя гаровул гойулмушду. Гаровуллар айыг–сайыг
олмалы, йатмамалы идиляр. Мащмуд аьа олдугъа ъялд, йорулмаз адам
олдуьундан щяр эеъя бцтцн Аьбаба кяндляриня баш чякяр, гаровуллара
нязяр йетирярди.
Яввялъя гярарэащ Бюйцк Шиштяпядя иди. Амма русларын кюмяйи
иля ермяниляр йенидян ъанландылар. Ордунун гярарэащы Böyük Təpəköy
kəndinə кючцрцлдц. Тцркийянин башы намярд дцшмянляря (йунанлара,
инэилисляря, руслара вя башгаларына) гарышдыьындан, юлкянин талейинин щялл
олундуьу о аьыр вахтда Аьбаба мцдафиyясиз галды. Амма буна
Кярбялайи Мящяммяд ağa сейрчи гала билмяди. Ъамаатын талейи ону
чох наращат едирди. Еля буна эюря дя ермянилярля данышыглар апармаьа
разылыг верди. О, Эцмрц шящяриня йолланды. Ермяни дилини мцкяммял
билян Кярбялайи Рясул онун йанында иди. Кюнцллцляр онлары
Оъаггулунун алтындакы дямир кюрпцйя гядяр мцшайият етдиляр. Дямир
кюрпцдян о тяряфдя ермяни ясэярляринин мцшайияти иля Кярбялайи
Мящяммяд ağa, тяръцмячи Кярбялайи Рясул вя дюрд няфяр ясэяр
Эцмрц шящяриня йолландылар. Онлар Эцмрцйя чатан кими Кярбялайи
Мящяммяд ağadan ютрц айрылмыш бинайа дахил олдулар. Йяни Кярбялайи
Мящяммяд ağa вя Кярбялайи Рясул ичяри кечдиляр. Байырда ики ермяни,
ики тцрк ясэяри кешик чякмяйя башлады. Арадан бир аз кечяндян сонра
Кярбялайи Рясул Кярбялайи Мящяммяд ağaya деди:
– Бир ермяни гадыны сянин йанына эялмяк истяйир, амма кешикчиляр
бурахмыр.
Кярбялайи Мящяммяд ağa о саат тяръцмячийя эюстяриш верди ки,
кешикчиляря тапшырылсын, о гадыны ичяри бурахсынлар, йягин яъала бир иши вар.
Тяръцмячи ешийя чыхыб кешикчиляря Кярбялайи Мящяммяд ağanın
сюзлярини чатдыран кими онлар ермяни гадыныны ичяри бурахдылар. Ермяни
гадыны ичяри эирян кими аьламаьа башлады:
– Ağa, башына дюнцм, дейирляр сян тцрклярин башчысысан. Мяним
эюзцмцн аьы–гарасы бир оьлум вар, Гараммяд кяндиня нишанлы иди.
Кяндя эедян вахт сизинкиляр ону юлдцрцбляр.
Кярбялайи Мящяммяд ağa гадыны чох данышмаьа гоймайыб
деди:
– Сян щеч горхма, сянин оьлун кяндя эедяндя бизим ясэярляр
ону силащлы билиб атяш ачыблар. О, щал–щазырда йаралыдыр. Инди Охчоьлу
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кяндиндяки хястяханада мцалиъя олунур. Горхма, он–он беш эцня
оьлуну йола салаъаьам.
Гадын севинъяк ешийя чыхды. Щяйятя йыьылан ермяниляря тцрклярин
гошун башчысы иля эюрцшдцйцнц дейиб билдирир ки, оьлу йаралы имиш.
Тцрклярин бюйцйц он–он беш эцня ону эюндяряъяйиня сюз вериб.
Данышыг гуртарандан сонра Кярбялайи Мящяммяд ağa ilə тяръцмячи эери гайыданда Кярбялайи Рясул ондан сорушур:
– Ağa, ики эцн яввял щямин яразидя ганлы дюйцш олмайыбмы?
– Билирям сян ня дейирсян. Дцздцр, ермяни бизим дцшмянимиздир,
амма о гадын ермяни олса да, ахы… она тясялли вермяк бюйцк ишди. Бир
дя сийасят тякъя силащла дейил, эяряк дилдя дя олсун…
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AŞIQ HEYDƏRİN KƏLBƏLAYI XƏBƏR OĞLU
RUSTAM AĞA HAQQINDA
XATİRƏLƏRİ
Kəlbəlayı Xəbər oğlu Rustam ağa Düzkənd kəndində “Arıxlılar”
tayfasının ağsaqqalı olmaqla bərabər, həm də adlı-sanlı şəxsiyyətlərdən biri idi. Rustam ağa Kəlbəlayı Xəbərin böyük oğludur.
Rustam ağanın isə 7 oğlu (Hasan, Ənnağı, Məhəmmədtağı, Qasım,
Cavoy, Cavad, Fəhrad) olub. Rustam ağanın var-dövləti onun
zəhmətinin nəticəsində əmələ gəlmişdir. Ağanın böyük sayda malheyvan sürüləri var idi. Qızıl dağdan Təpəkəndə qədər böyük bir
otlaq sahələri Rustam ağaya mənsub idi. Rustam ağa Düzkənd
kəndinin yuxarı başında övladları ilə birgə yaşayırdı.
Günlərin birində mən (Aşıq Heydər) Gümrüdən toydan gəlirdim.
Günün uzun vaxtı idi. Bu əhvalat təqribən 1914-1915 cı ilin iyul
ayından gedir. Cox yorunuq olduğuma görə dedim, yolüstü gedib
bir ağaya baş çəkim. Onu da deməyi özümə borc bilirəm ki, Rustam
ağa mənim xətrimi çox istəyirdi. Hətta, yeri gələndə mənə öz maddi
dəstəyini də əsirgəmirdi.
Mən nökərlərə heç nə demədən ot tayalarının arası ilə
irəliləməyə başladım. Qəflətən Rustam ağanın səsini eşitdim;
- Ayə, zalım oğlu, az qaldı ki səni vuram, bir səsini çixatsana.
Rustam ağanın əlindəki 5 açılanın mənə tuşlandığını gördüm.
Rustam ağa:- Ay Heydar, ay bala, ilin-günün belə pis vaxtı sən
haradan gəlrsən, görmürsən ki, aralıq qarışıb, məshəb itib, ruslar
erməni daşnaqları ilə birləşib türkü qanına qəltan eləyir. Sən
gəlməmişdən bir az əvvəl ruslar Sarıqamışda əsir düşən türkləri
Gümrü şəhərinə apardılar.
Rustam ağa:
- Bala, bir de görüm, Gümrüdə vəziyyət necədir? Eşitmişəm
dostum Məmmədqasım ağa (Gümrü şəhərinin tanınmış ağalarından
biridir) bir az nasazlayıb.
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Mən Məmmədqasım ağanin salamını Rustam ağaya çatdırdım.
Bu şad xəbərə görə ağa mənə iki ədəd onluq qızıl verdi. Onu da
deyim ki, bu pullara o vaxtlar bir yanı balalı inək almaq olardı. Mən
bu qızıl pulları götürmək istəmirdim.
Onda Rustam ağa mənə dedi:- Aşıq Heydər, sən bu mahalın
tanınmış aşığısan. Bu mahalın ad- sanını yüksəklərə qaldıran sən və
sənin kimi adamlardı. Bizim də borcumuz sizin kimi adamlara hər
cəhətdən kömək etməkdir. Dağ - dərə müxənnət qaxtağanlarla
doludur, get o pullara bir üç açılan al, vaxt gələr lazımın olar.
Rustam ağanın o qədər səxavətli işləri olub ki, danışsam bir
dastan olar.
( Aşıq Heydərin xatirələrindən).

Bu əhvalat təqribən 1917 ci ildə baş verib.
Artiq uşaqlar Asıq Heydərin övladları (Kərim və Rəhim) böyük bir
kişi olmuşdular. Kərim ailə qurmuşdu. Rəhimi evləndirmək üçün ev
lazım idi. Mən (Aşıq Heydər) belə qərara gəldim ki, gedib yuxarı
kənddə “Diknə dağı”nın başında bir ev tikim.
Bu məqsədlə övladlarımla birgə Diknə dağının başında
planlaşdırdığım evin himini qazmağa başladıq. Evin himi demək olar
ki, hazır idi.
Bir də gördüm ki, Rustam ağa nökəri ilə birlikdə biz tərəfə gəlir.
Ağanın gəlişinə çox sevindim. Çünki ağanın məsləhətinə böyük
ehtiyacım var idi. Ağanın nökəri süfrəni açdı. Biz hamımız süfrəyə
əyləşdik. Rustam ağa Gümrü və Qars şəhərlərində ermənilərin baş
qaldırmasından söhbət açdı. Ağa ermənilərin Gümrü şəhərində
müsəlmanlara qarşı qətliamlarından danışdı.
Sonra Rustam ağa üzünü mənə tutub dedi:
- Aşıq Heydər, görürəm dağın başında ev tikirsən, mübarək olsun,
bu işə çox şad oldum. Amma Gümrü qətliamlarını
gərək
unutmayaq, çünki qaxtağanlar tez bir zamanda buralara da gəlib
328

____________________________ ”AŞIQ HEYDƏR ”_____________________________

çıxacaqlar. Mənim yeddi oğlum və hər oğlumun da yeddi aynalısı
var. Ancaq mən yenə də gecələr sakit yuxu yata bilmirəm. Kafirlərin
hərəkəti məni açmır. Rustam ağanın bu sözlərindən sonra Diknə
dağının başında ev tikmək planından əl çəkdim. Arasından bir il
keçməmiş ermənilər Diknə dağının başından kəndimizə hücuma
keçdilər. Düzkənd və İlanlı kəndindən 60 nəfər adam qətlə yetrildi.
Onu da deməyi özümə borc bilirəm ki, yuxarı kənddə Rustam ağa
və uşaqları, aşağı kənddə Məşədi Rəcəb olmasaydı, ermənilər
Düzkənd kəndində daş üstə daş qoymayacaqdılar.
Allah hər iki mərd və cəsur kişilərə rəhmət eləsin.
(Aşıq Heydərin xatirələrindən).

Diknə dağının arxasında mənim (Aşıq Heydərin) bir hektara
yaxın əkin sahəm var idi. O yerdə yaxşı taxıl bitmədiyinə görə cox
vaxt əkin sahəm dəmyə qalardı.
Ağbabaya yaz gəlmişdi. Hamı əkinçilklə məşğul idi. Rustam ağa
öz nökərini göndərib məni yanına çağırtdırdı.
Rustam ağa;- Aşıq Heydər, bütün qışı yatdığın bəs deyilmi? İndi
hamı əkinçilklə məşğuldur. Sənin yerinin dəmiyə qalması mənə
çətin gəlir. Mənim iki boyun öküzlərimi götür, nökərlərimlə bərabər
öz yerini şumla. Sənə beş bardan təmənnasız taxıl verəcəm.
Mən xeyir-iş məclislərini təxirə salıb həvəslə əkin sahəsində işə
girişdim.
Artıq Ağbabada taxıl biçini başlamışdı. Kərəntini götürüb diknə
dağına qalxdım. Mənim yerimdə taxıldan əsər-əlamət yox idi.
Rustam ağanın evi əkin sahəmə yaxın olduğuna görə tək- tük
sünbülləri də ağanın qazları yemişdi. Artıq axşama yaxınlaşırdı,
gördüm ki, ağa mənə yemək gətirib.
Rustam ağa əkin sahəsinə nəzər salıb sakit bir tərzdə dilləndi:
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-Aşıq Heydər, gəl otur mənimlə bir qismət çörək kəs. Mənim
qazlarım məni biyabır elədi.
Aşıq Heydər:- Ağa, mən dedim axı, bu torpaqda yaxşı taxıl
bitmir, qazların heç bir günahı yoxdur.
Rustam ağa nökərlərinə möhkəm hirslənmişdi, çirtma vursan
ağanın qanı tökülərdi. Rustam ağanı bir təhər sakitləşdirib yola
saldım.Bir hektar yerdən iki araba ot ancaq biçdim.
Payız vaxtı idi. Ağbabada əkin-biçin sona çatmışdi. Mən bu il yenə
də əkdiyim sahədən məhsul götürə bilməmişdim. Evdə istirahət
edirdim. Bir də gördüm ki, Rustam ağanin nökəri məni səslədi:
-Aşıq Heydər, gəl taxılını götür.
-Rustam ağa bir araba taxılı sənin üçün göndərib, ağa dedi ki,
Aşıq Heydərə deyərsiniz ki, qazlarım kişinin taxılıni yeyiblər, bu da
yeyilən taxılın əvəzi.
Rustam ağa gözü tox, könlü tox, hər şeyin yerini bilən,
kasıblara əl tutan görkəmli bir tarixi şəxsiyyət olub.
( Aşıq Heydərin xatirələrindən ).
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AĞBABA VƏ ŞÖRƏYELİN TARİXİ
ŞƏXSİYYƏTLƏRİ
GENERAL MƏHƏMMƏDƏLİ
Ağbaba torpağı və Ağbabalılar mərd övladları ilə fəxr edə
bilərlər. Ağbaba torpağı hədsiz dərəcədə ziyalılar yetişdirməklə
bərabər, mərd, igid və çəsur ovladları ilə tanınır. Ağbaba əsrin
əvvələrlindən Türkiyə və Azərbaycandan izolyasiya olunduqdan
sonra, bu torpaqda millətimizə qarşı heç bir insani hərəkətlərə xas
olmayan vandalizmini və vəşilikləri türksüz Ermənistan yaratmaq
məqsədi ilə qonşularımız bizlərin üstündə tətbiq etmişdir.
Həhayət, ermənilər rusların köməyi ilə 1828-ci ildə başladıqları
“Soyqırım”hərəkətini 1988-ci ildə sona çatdırıb türksüz ermənistan
dövlətinin yaradılmasına nail oldular. Indi isə keçək əsas məsələyə.
Mən öz həmkəndlim Zeynalabdının oğlu Rəhim barədə danışmaq
istəyirəm. (Stat aşıq Heydərin oğlu Rəhim)
1951- ci ilin mart ayı idi. Atam Rəhim (Aşıq Heydərin oğlu,
Yusifin atası) mənə dedi ki, bala, kəndin dükanından iki kilo qənd
al, gedək adaşım Rəhimin yanına. Kişini qaladan buraxıblar,
vəziyyəti də çox pisdi, bir də ki, aşağı kənddə qonşu olmuşuq. Onda
Rəhimin atama dediyi sözlər bu vaxta kimi yadımda qalıb. Atam
mənə dedi ki, bala, nə eşitmisənsə elə qoy burda da qalsın. Bizim
danışdıqlarımızı heç kimə söyləmə.
Rəhmətlik Rəhim Düzkənd kəndində ən səxavətli, alicənab və
son tikəsini kasıblara paylayan bir kişi olub.
1941-ci ildə cəbhəyə yollanan Rəhim 1942-cü ildə Ukrayna
uğrunda gedən döyüşlərdə almanlara əsir düşür və 1945-ci ilə kimi
İtaliyada sürgündə olur. Müharibə qurtardıqdan sonra kişinin başı
çox bəlalar çəkir. Vlasovçu olmadığına görə çox çək- çevirdən sonra
kişini zaminə buraxırlar. 1950-cı ildə Rəhim Düzkənd kəndində
selmaqda, yəni kənd dükanında işə başlayır. Üç ay aradan
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keçməmiş maqazini yoxlayırlar, kişinin o vaxtın pulu ilə 18 min
manat borcu cıxir. Buna borc demək olmazdı. Kişi imkansızlara
nisyə mal vermişdi. Pis vaxtlar idi. Bir manat ya artıq, ya da əksik
çıxanada o dəqiqə tuturdular.
Rayondan gələn ermənilər maqazinin qapısına möhür vurdular və
Rəhimə bildirdilər ki, səhər təcili rayonda olsun. Nə isə rətmətlik
Zeynalabdın (Rəhimin atası) evdə nə var idisə hər şeyi satdı. Onu
da deyim ki, ermənilər kişini aldadıb çoxlu pul aldilar ki, guya
Rəhimi qalaya salmayacaqlar. Rəhmətlik Rəhimin söylədiyinə görə,
1950-ci ilin oktyabr ayında məhkəmənin qərarı ilə 5-il xüsusi rejimli
iş verdilər. Kişinin dediyinə görə heç bir ay keçməmiş “Kazan”
şəhərinə gəlir. Oradan isə 150 km məsafədə olan meşənin
içərisində böyük bir hərbi (vlasovçular) kaloniyada olur. Bu türmədə
insanlara çox əziyyət verirdilər. İnsanlar əlindən tərpənməyə yer
yox idi. Türmədə insana bit göz açmağa imkan vermirdi.Hər tərəf
hündür məftillərlə bağlanmışdı. Quş quşluğu ilə bura girə bilməzdi.
Əsgərlər əllərində silah, yanlarında zəhimli itlər ilə hər səhər saat 6da bizləri dəmir yolu tikintisinə aparırdılar. Axşam saat 8-də geri
kazarmaya qayıdırdıq. Heç kimin əli axşam qaşıq tutmurdu. Hər
gün kazarmadan bir-iki ölü aparırdılar.İki gündən bir kalonyanın
rəisi “GENERAL SOKOLOV” kazarmaya girəndə hamının nitqi
bağlanırdı. Bu insan hündür boy, enli kürəkli, gur səsli, saçı qara,
özü sarışın və gözündə də qara eynək olardı. Kim onu görsə
vahiməyə düşürdü. Onu da deyim ki, həftədə bir dəfə əsgərlər 4-5
nəfəri “generalın əmridi” deyib aparırdılar. Gedənlərdən heç kim
geri qayıtmırdı. Ermənilər generalı görəndə yerindəcə canları çıxırdı,
çünki gedənlərin əksəriyyətini ermənilər təşkil edirdi. Aradan üç ay
keçməmişdi, axşam yemək vaxtıydı, 4 nəfər əli silahlı əsgər içəri
girdi. Bir rus, iki erməni və bir də mənim adımı oxuyanda əlimdən
qaşıq yerə düşdü. Öz-özümə dedim artıq vaxtım tamamdı. Nə isə
bizi komendaturaya gətirdilər.Əvvəl üç nəfər içəri keçdi.On dəqiqə
olmazdı ki, əlləri boyunlarında olan üç nəfər əsgərlərin müşayiəti
ilə hara getdikləri məlum olmadı. Sonra məni içəri çağırdılar. Içəri
girəndə demək olar ki, nitqim tutulmuşdu. Uzun bir kabinetdə
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başda oturan general Sokolovdan başqa heç kim yox idi. O nə isə
yaza - yaz məndən rusca soruşdu.
Milliyətin nədi; dedim-azərbaycanlı.
Haralısan; dedim- Ermənistandan.
Hansı rayondansan? dedim- Amasiyadanam.
Sonra general Sokolov Azərbaycanca məndən yenə soruşdu;
-Bəs hansı kənddən olduğunu niyə demədin.
Təmiz dilim, ağzım qurudu. Sonra Sokolov yerindən durdu
yanıma gəldi və əli ilə astaca kürəyimə vuraraq mənə dedi:
- Heç nədən qorxma özünü ələ al, mənə tutulmağın barədə ətraflı
danış. Sənin “delon” bir aydı ki, mənim qabağımdadır. Mən əsir
düşən gündən bu günə kimi hər şeyi ona danışdim.O gözündən
qara eynəyi çıxarıb, gözləri yaşarmış halda mənim yanımda oturdu.
O mənə dedi ki, mən bir el oğlu kimi sənin sənədlərini tam
hazırlatmışam, burdan çıxan kimi sənin pasportunu verib səni yola
salacaqlar, bu əlli manatı da götür, sənə lazım olacaq, özünə paltar
alarsan, həm də birinçi adamsan ki, Ağbabanın iyini səndən alıram,
ola bilsin səninlə bir də görüşmək mənə qismət olmasın, bu barədə
nə badə həm burda, həm də kənddə danışasan. Bu sözlərdən sonra
mən onun ayağına yıxıldım və yalvara-yalvara dedim: Onsuz da
bunu heç kimə deyəsi deyiləm, bəs niyə demirsən kimlərdənsən.
O məni yerdən qaldırıb dedi:- Onda qulaq as, gör mən kiməm.
1927-ci ilin iyun ayı idi. Mənim onda 6-7 yaşım ancaq olardı. Bizim
ailə, iki əmimgilin ailəsi və bir də dayımgil belə qərara gəldilər ki,
gün batandan sonra Güllübulaq tərəfdən səhrəddi adlayıb Qarsa
keçək. Gecə saat 2-də biz sərhədcilərlə qaşı-qarşıya gəldik. Atışma
oldu, əmimin, dayımın ailəsi atişmada öldürüldü, anamı öldürdülər,
atam yaralandı, tərpənə bilmirdi, iki baçı, iki qardaş və atamı
ermənilər əsr götürdülər. Bizi ermənilər Gümrüdəki “qara qala”
deyilən yerə gətirdilər. Səhər NKVD-nin rəisi Şin Hayrapetyan
bizlərin gözləri qabağında atamı güllələdi. Bələkdə olan bacım orada
öldü, o birisi bacım isə uşaq evində bir ay olmamış sarılıq
xəstəliyindən öldü. Mən və məndən kiçik qardaşımı Kazan
şəhərindəki yetimlər evinə göndərdilər. Biz rusca bilmədiyimizdən
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bizə yeni adlar qoydular. Onda mənim adım “YEVGENİ SOKOLOV”
oldu. Nə isə, qardaşımla mən hərbi məktəbdə oxuduq. Müharibə
başladı, hər ikimiz müharibəyə getdik. Qardaşım müharibədə həlak
oldu.
Mən gördüyün “GENERAL SOKOLOV” yox, Güllübulaqlı
“HACI MANININ oğlu general MƏHƏMMƏDƏLİYƏM”.
Anamın fəryadı indiyə kimi qulağımda səslənir:- Bizlərə nə
edirsiniz edin, bircə o körpə balalarıma dəyməyin.
General Məhəmmədəli gözləri yaşarmiş halda dilləndi:- Zalım oğlu,
yaralarımın qaysağını qopartdın, bəs eləyər, sənə yaxşı yol.
Rəhmətlik Rəhim atama dedi ki, adaş, mən sizlərdən həmişə
xeyir görmüşəm, tutulanda da mənə ən çox köməklik göstərən sən
oldun, eşitmişəm tutulandan sonra da ailəmə köməklik etmisən,
sağ qalmağıma ümüd yoxdur, mənə halallıq ver. Bir dəki türmədən
qurtarmağımın səbəbini heç öz yaxınlarım da bilmir. Bundan sonra
mən ölsəm bunu bir sən, bir də o uşaq biləcək. Bilirəm, ağzı bütöv
kişisən, ona görə bunları sənə danışdım ki, mənim başım çox
bəlalar çəkib, həm İtaliyada düşmənlər əhatəsində, həm də
Kazanda qaladan qurtarmağımın səbəbi yalnız bir allah bilir ki,
Ağbabanın mərd, cəsur və qəhrəman oğullarının sayəsində indiyə
kimi sağ qalmışam.
Mən hər iki rəhmətliyə verdiyim əhd- peymanımı pozdum.
Bu sirri 50 ildən coxdur ki, ürəyimdə saxlayırdım. Ancaq biz
də bu dünyadan gedəcəyik, övladlarımızın igidliyi,
qəhramanlığı və cəsurluğu isə daimi millətimizin qəlbində
yaşayacaqdır.
(Yusif Heydərovun xatirələrindən)
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XARABA AĞBABANIN ABADLAŞDIRILMASI
( 1859 - cu il)
1828-1829 -cu il Rus-Osmalı müharibəsində Xatunoğlu Mahmud
paşa ilə Axıskadan qaçqın düşən qarapapaqlar, xaraba Ağbabanın
yenidən bərpa olunması barəsində Osmanlı dövlətinə müraciət
etdilər.
Krım müharıbəsi zamanı Kars sancağının rəhbəri olan
Takiyəddin paşa, dövlətin qəbul etdiyi bəzi şərtlərlə xaraba halında
olan Ağbabanı yenidən abadlaşdırma Xatunoğlu Mahmut bəyə
həvalə olundu. Mahmut bəyin arzu halına görə Ağbabanın yeni bir
qəza, yəni yaşayış məskəni halına gətirilməsi üçün buraya könüllü
olaraq qonşu qəzalardan və vaxtıilə Ağbabadan qaçqın düşmüş
qonşu kəndlərdə yaşayan qarapapaqlar və həmçinin dövlətə borcu
olan, borçunu ödəyə bilməyən və Türk ordusunda qulluq etməkdən
imtina edib qaçıb dövlətdən gizlənən insanların birinci növbədə
yaziya alınması təşkil edildi.
Bunun yerinə yetrilməsi uçun
Xatunoğlu Mahmud bəy dövlətə borcu olan insanların borclarının
əhv edilməsini, və əsgəri xidmətdən boyun qaçıran insanların Qars
– Ərzurum tərəfində əsgəri borclarının yerinə yetrilməsini Osmanlı
dövlətindən xahış etmişdir. Xatunoğlu Mahmud bəyin bu istəyi
Osmanlı dövləti tərəfindən qəbul edilmişdir.
Tophanə Məclisinin rəisi Mehmet Selim paşa Ağbaba bölgəsini
dolaşaraq hazırladıqları geniş raportu məclısə təqdim etmişdir.
11 sentyabr 1859/13 nömrəli 1276 tarixli bu raport: Xatunoğlu
Mahmud bəy, onun ailəsi, bölgədəki Qarapapaqlar və bölgə tarixi
baxımından mühümdir.
Oısa vaxt ərzində Ağbaba adlı bu yerin xəritəsi hazırlandı.
Buranın bir tərəfi sınır üzərindəki Şiştəpə, Kiçik Öksüzlər, Böyük
Öksüzlər və Gül dağı deyilən təpələrdir. O biri tərəfi isə Şörəgəl
yaxınlığındakı Daşgiri və Haşhaştır. Bir diğər yanında Zərişat qəzası
önündə Kırəc və Qarlı Süleyman adlı yerlər vardır. O bir tərəfində
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Çıldır qəzası və cinahında Tarab adlı yer göstərilmişdir. Dört tərəfı
tərif edilən Ağbabanın uzunluğu altı, genişliyi dört saat olup,
sahəsini iyirmi dörd saata dolaşa biləcək bir ərazidir. Bu yerlər 1828
– 1829 - cu ildən etibarən əlli dörd (54) kənd xaraba halına
gəlmişdir, və xarabalıqların yerləri aydin göstərilmişdir. İndi Urfa
sancağının rəhbəri olan Qars sancağı eski rəhbəri Takiyəddin
paşanın xeyırlı bir xidməti olarak, Ağbabanın abadlaşdırılması
Mahmud bəyə həvalə edilmişdir. Mahmud bəyin 25 may 1858-ci il
(11 şevval 1274) günündə başlayıp, bu günə qədər davam edilən
anda Ağbaba qəzasında iyirmi iki (22) kənd salınmişdir və buraya
966 aıləlik 503 xana (ailə) toplanmıştır. Bunların 20.000 civarında
qoyunu, sığırı ve sair hayvanları vardır. Sözü gedən ailələrin 421-i
Rusya tərafindən, otuz yeddi ailə (37) Ardahan, Çıldır, Zərişad və
Şörəgəl qəzalarından və qalan qırx beş (45) aılədə adı geçən
qəzaların rəsmi yazımlarında
nüfusundan gizlənən (nüffüs-i
mektüme) olup qarapapaq deyilən tərəkəmə tayfasındandır.
Bunların nüfus dəftərlərinə qeydli olduğu hesab edilsə belə,
təbiətiylə əskər hissəsi alınmamaqda və hamısı yurdluq sahibi
olmayıb kasıb kimsələrdən meydana gəldiyi üçün Ağbabanın geniş
və məhsuldar ərazisinin sənədi onlara hədiyyə verilmişdir. Rusya
tərəfındən gələnlərin isə, sırf osmanlı ədalətinə sığınmaq məqsədi
ilə gəlmiş kimsələr olduğu təhqiqat nəticəsində açığa çıxmışdı. Bəhs
edilən əhaliyə verilen 150 sənədin İstanbuldan gəlməsinə qədər,
yerli idarə tərəfindən bunlara keçici sənəd verilmişdir.
Məhsuldar, sulaq, otlaq və çayırları çox geniş olan bu ərazi
əhalisiz qalarsa, Rusya tərəfindən Gümrünün çox yeri çayır və
otdan məhrum olduğu üçün, bundan əvvəl olduğu kimi indi də yaz
və qış mövsümlərində heyvanlarının buranın otlaqlarında otladılaraq
gələcəkdə Rusyanın mülkiyət iddiasına səbəb ola bilər. Ayrıca
əhalisiz qalması halında bu bölgənin quldur və oğru sığıncağı
olacağı da aşkardır. Şiştəpə adlı yerdə Gümrüyə gedən Tiflis yolu
boyunca sıradan ediləcək polis bölmələri və buralara qoyulacaq
müstahfız əsgərlər, hər hansı bir əskəri hərəkət halında
birləşdiriləcək, səhrəddin qorunmasında büyük faydaları olacaqdır.
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Ayrıca, bir illik müddətdə edilən sonucu dövlətin xəzinəsinə 65.000
qəpik gəlir təmin edlimiş olması, buranın şən və abadan edilməsinin
faydalarını göstərməkdədir.İndiyə qədər edilənlərin həm indi, həm
də gələcək baxımından lazımlı olduğu və olacağı təhqiqatla başa
düşülmüşdür.
Topxana raporuna görə Xatunoğlu Mahmut bəyin xidmət və
səyləri dövlətin faydasınadır və gərəyi yerinə gətirilməlidir.
Məsələnin həvalə edildiyi Meclis-i Valada da oxşar qərar alınmış və
bəzi təfərrüatla sədrəzəmliyə çatdırılmışdır. Mahmut bəyin 1000
qəpik aylıqla Ağbaba qəzasına müdür təyini və etdiklərinin
davamının təmin edilməsi yolundakı qərarı dəyərləndirən sədrəzam,
qəzanın mülkü və maliyyə işlərinin həlli üçün Qars sancağı rəhbəri
Şərif Paşaya əmir yazılmasını ərz etmiş ve eyni yolda padişah əmri
çıxarılmışdır.
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YAZILMAMIŞ

TARİXİMİZDƏM

AĞBABA MAHALINDA ŞƏRQİ ERMƏNİ
DVİZİYASININ TƏŞKİL ETDİYİ
OVÇULAR PLANI.
1-ci dünya müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq Rusiya
hüdudlarından kənarda yaşayan ermənilər rusların köməkliyi ilə
könüllü drujina dəstələri yaratmağa başladılar. Könüllü dəstələrin
yaradılması 1914 – cü ilin sentyabırında başlayıb, 1914 – cü ilin
noyabr ayında başa çatdırıldı.
Rus və erməni birləşmələri tərəfindən Qafqaz və şərqi
Anadolu torpaqlarının işğal oluması
(1914 – 1916 – ci illər)
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Beləliklə, ruslar tərəfindən yaradılan 4 erməni könüllü drujina
dəstələrində 9 min əsgər və zabitlər fəaliyyət göstərməyə
başlamışdır.
Qafqaz cəbhəsində erməni könüllü drujina dəstələri

Cənubi Qafqaz regionunda yaradılan erməni könüllü drujina
dəstələrinin əsas məqsədi Türkiyə dövlətini daxildən sarsıtmaq,
parçalamaq və Qafqazda xarici dövlətlərin maraqlarını həyata
keçirməkdən ibarət idi.
Erməni könüllü drujinanın ilk dəstələri ABŞ - da tam hazırıq
kursu keçdikdən sonra 12 mart 1915 – ci ildə Rusiya imperiyasının
Arxangelsk şəhərinə çatdırılmışdır. Həmin istiqamətdə ikinci partiya
10 may, üçüncü partiya isə 21 noyabr 1915 – ci ildə Arxangelsk
şəhərindən Qarqaz cəbhəsinə göndərilmişdir.
Qafqaz cəbhəsində erməni könüllü drujina dəstələri böyüdülərək
batalıyonlar adlandırılmışdır. Beləliklə, Qafqaz cəbhəsində 6 erməni
könüllü bataliyonu fəaliyyət göstərmişdir. 1917 –ci ilin iyul ayında
erməni könüllü bataliyonu böyüdülərək polklarla əvəz olunmuşdur.
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1917 – ci ilin oktyabr ayından etibarən Qafqaz cəbhəsində 2
erməni dviziyası yaradılmışdır.
13 dekabr 1917- ci ildən etibarən Qafqaz cəbhəsinin baş
komandanı general mayor Yevqeniy Lebedinskiy könüllü erməni
korpusu yaradılmasına nail olmuşdur. Həmin erməni korpusuna
rəhbərlk general Foma Nazarbekova (Foma Nazarbekyan), ştabın
rəisi isə general Vışınskiy Yevqeniy Yevqeniyeviçə (vaxtı ilə 13-cü
İrəvan polkunun komandiri olub) tapşırılmışdır.
1917- ci ilin sonunda erməni millət sovetinin qərarı ilə ümumi
erməni korpusuna rəhbərlik baş komandan general Dro ( Kanayan
Drastamat Martirosyan) həvalə olunmuşdur.
Beləliklə, 1917-ci ilin noyabrında Rusiyada baş verən dövlət
çevrilişindən sonra Qarsın və onun əyalətlərinin yenidən azad
olması şansı yaranmışdı. 1917–ci il Rusiyada baş verən dövlət
çevirlişindən sonra hakimiyyətə gələn sovetlər müharıbə zonasında
olan silah-sürsatı ermənilərə buraxaraq Şərqi Anadolu torpaqlarını
tərk etməyə başladılar.
Bu fürsətdən məharətlə isifadə edən ermənilər yaranmış
boşluğun yerində yeni erməni diviziyaları yaratdılar.
1-ci erməni diviziyası (komandiri general Aramyan);
2-ci erməni diviziyası (komandiri polkovnik Movses Slikov);
3-cü erməni atlı süvari briqadası (komandiri polkovnik
Qorqanyan);
4-cü şərqi erməni diviziyası (komandiri general-mayor Andranik
Ozanyan);
4-cü şərqi erməni diviziyasınin tərkibi Lori, Şuşa, Axırkələk və Qazax
polklarından təşkil olunmuşdu.
Bundan əlavə 4-cü şərqi erməni diviziyasınin tərkibinə yezidi
kürdlərindən1 ibarət süvarı dəstələr qatılmışdır. (komandiri Cahangir
ağa)
__________________
Yezidi kürdü:- xristiyan dinini qəbul edən erməniləşdirilmış kürdlər
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Şərqi erməni dviziyasının Axırkələk polku (komandiri polkovnik
Marzmanov) Gümrü və Gümrü ətrafı kəndlərdə, həmçinin Şörəgəl
və Ağbabada qətliamlar vastəsilə erməni-daşnaq
idarəçiliyini
qoruyub saxlamaqdan ibarət idi.
1918-ci ildən etibarən Qərbi Azərbaycanın (indiki
Ermənistanın) Ağbaba mahalında şərqi erməni dviziyasının
Axırkələk polkunun qarşısında Kəlbalayı Məhəmməd
ağanın rəhbərliyi altında 700 nəfər könüllülərdən təşkil
olunmuş Ağbaba süvarı alayı dayanmışdı.
Qırx ildən artıq müddətdə müəyyən fasilələrlə müharibə
meydanına çevrilən Şərqi Anadolu əhalisi yenə də ”Olüm, ya dirim”
dilemması qarşısında qalmışdı. Birinci Dünya müharibəsində məğlub
olan Osmanlı imperiyasını parçalamaq üçün, düşmənlər hər
tərəfdən hücuma keçmişdilər.
Noyabrın ayında Ağbaba Milli Şurası təşkil edilir. Ağbabanın
Köhnə İbiş kəndində olan Hacı Abbas oğlu Kərbalayi Məhəmməd
ağa Şurasının sədri və konqresə nümayəndə seçilir. Şuranın
tərkibində 7 nəfərdən – Hacı Abbas oğlu Kərbalayi Məhəmməd ağa,
qardaşları Mahmud və Əsəd ağalar, Babaş ağa Bayram oğlu, Haşım
Ağbaba, Xəlil Vəli oğlu Budaq və İbişli Hamza ağalardan ibarət idi.
Geri çəkilən türk ordusunun zabiti yüzbaş Xurşud bəy Ağbabada
qalıb könüllü dəstələrin təlimi vəzifəsini öz üzərinə götürmüş,
Ağbaba süvari dəstələri ermənilərə qarşı mücadilə edəcək bir gücə
sahib olmuşdu.
1918-ci ildə Ağbaba Milli Şurasının sədri Kəlbəlayı Məhəmməd
ağa Kiçik Şiştəpə kəndindən qərargahını Böyük Təpəköy kəndinə
köşürüb nahiyəni idarə eləməyə başlamışdı.
Yüzbaşı Xurşud bəyin rəhbərliyi altında Çıldır, Ağbaba və
Şörəgəl nahiyələrində yerli səfərbərlk keçrilmiş və erməni
qoşunlarını lərzəyə salan 700 nəfərlik Ağbaba süvari alayı təşkil
edilmişdi. Belə qayda qoyulmuşdu: əsgər verə bilməyən ailələr bir
tüfəngin pulunu və bir at, yaxud bir inək verməli idilər.
341

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

Ağbaba süvarı alayının tərkibində 5 hərbi qrup (tabor)
mövcud olmuşdur. Hər bir taborun ayrı - ayrılıqda vəzifəsi və
görəcəyi işlər dəqiq bəlli idi.
1-ci qrup süvari alayı; - 20 nəfər igidlərdən təşkil olunmuş
yuzbaşı Hacı Abbas oğlu Əsəd ağanın səraəncamında Ağbaba
Mlli Şurasının rəhbərlərini erməni terror təşkilatından qorumaqdan
ibarət idi.
2-ci qrup süvari alayı:- 30 nəfər igidlərdən təşkil olunmuş
yuzbaşı Hacı Abbas oğlu Mahmud ağanın sərəncamında
ordunun təminatını ödəmək üçün Ağbaba kəndlərindən maddi
vəsaitin toplanmasından ibarət idi.
3-cü qrup süvari alayı;- 600 nəfər igidlərdən təşkil olunmuş
Türk ordusunun zabiti yuzbaşı Xurşud bəyin sərəncamında çevik
dəstələr qrupu, düşmənlərin hər hansı həmlələrini dəf etməkdən
ibarət idi.
4-cü qrup çevik (xüsusi) təyinatlı süvari alayı;- 40 nəfər
igidlərdən təşkil olunmuş hərtərəfli təlim keçmiş, yaxşı silahlanmış,
erməni və gürcü dillərini mükəmməl bilən iki xüsusi təyinatlı
dəstələrdən ibarət idi.
20 nəfər say seçmə iğidlərdən təşkil olunmuş 1-ci aldadıcı xüsusi
təyinatlı dəstənin başçısı yüzbaşı Hacıvəli Usub oğlu, 20 nəfər
say - seçmə igidlərdən təşkil olunmuş 2-ci xüsusi təyinatlı dəstənin
başçısı yüzbaşı Həşim Mutruz oğlu Ağbaba olmuşdur.
5-ci qrup xüsusi təyinatlı kəşfiyyat dəstəsi:- 10 nəfər
igidlərdən təşkil olunmuş hərtərəfli təlim keçmiş, yaxşı silahlanmış,
erməni, gürcü və rus dillərini mükəmməl bilən cavanlardan təşkil
olunmuşdur.
5-ci qrup xüsusi təyinatlı kəşfiyyat dəstəsinin rəisi və həmçinin 4-cü
qrup çevik (xüsusi) təyinatlı Ağbaba süvari alayının baş
məsləhətçisi, “Məşədi” ləqəbli Rəcəb Məmməd oğlu
olmuşdur.
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Məşədi Rəcəb 1877-1878-ci il rus-türk müharibəsinin fəal iştirakçısı,
həmin illərdə türk süvari alayının onbaşısı və həmcinin 1905 -1921
ci illər ərəfəsində Ağbaba Milli Şurasının sədri Kəlbəlayı Məhəmməd
ağanın yaxın dostu və silahdaşı, 1917-1921- ci illər ərəfəsində
Ağbaba süvarı alayının yüzbaşısı, həmçinin Ağbaba çevik (xüsusi)
təyinatlı süvarı alayının baş məsləhətçisi və xüsusi təyinatlı kəşfiyyat
dəstəsinin rəisi olmuşdur (Aşıq Heydərin əmisi).
Çıldır - Ağbaba özünümüdafiə könüllü süvari alayı
(qarapapaq tərəkəmələr)
1918- ci il

1-ci aldadıcı xüsusi təyinatlı dəstənin başçısı yüzbaşı Hacıvəli
Usub oğlu və 2-ci xüsusi təyinatlı dəstənin başçısı yüzbaşı Həşim
Ağbabanin vəzifələri, Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağa ilə gürcü
generalları arasında aparılan gizli danışıqlardan sonra böyük
məbləğdə nikolay qızılına (qızıl pul nəzərdə tutulur) alınmiş silah –
sürsatı Axırkələkdən Ağbabaya tam təhlükəsiz şəkildə gətirib,
Ağbaba süvarı alayını silah və sürsatla təmin etməkdən ibarət idi.
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Onuda qeyd etməliyəm ki, 1878-1920-ci il tarixidə Qars – Çıldır
bölgəsi rus və erməni daşnaq birləşmələrinin nəzarəti altında idi.
Ağbaba və Şörəgəlin müdafiyəsi üçün silah- sürsat yalnız
Axırkələkdən gətirilirdi. Axırkələk yolu çox təhlükəli idi. Axırkələk
Gürcüstanın nəzarətində olmasına baxmayaraq, bu yerlərə nəzarət
ermənilərin əlində idi. 1919 -cu ilin dekabr ayında gürcü generalları
sılah-sürsatın Ağbabaya aparılmasına zəmanət vermədilər. Üstəlik
gürcü generalları Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağaya xəyanət
edərək silah daşıyan dəstələrinin yerlərini daşnaq alay komandanı
Marzmanova bildirdilər. 1920-ci ilin yanvar ayının qarlı-şaxtalı
qışında Ağbaba süvarı alayının yüzbaşısı Hacıvəli Usub oğlunun
xüsusi təlim keçmış 20 nəfərdən ibarət dəstəsi Axırkələyin “Dəmir
Körpü” deyilən hissəsində şərqi Erməni dviziyasının Axırkələk polku
tərəfindən mühasirəyə alınır və Axırkələyin dəmir körpü deyilən
yerində 6 saatdan artiq qanlı döyüşlər başlanır. Bu döyüşdə Ağbaba
süvarı alayının xüsusi təlim keçmış 20 nəfər cəngavəri və Ağbaba
süvarı alayının 4-cü qrupunun yüzbaşısı Qaçaq Usubun oğlu
Hacıvəli ermənilər tərəfindən qətlə yetirilir. Deyilənə görə bu
döyüşdə ermənilər tərəfindən 83 nəfər öldürülmüşdür.
Bu döyüşlərdə Düzkənd kəndindən Mustafa Abbasəli oğlu,
Usub İmamverdi oğlu, Qərib Bayrampaşa oğlu və Rus Əhməd
(İrəvandan gəlmədir, rus dilini bildiyinə görə el arasında belə
adlandırılıb) şəhid oldular. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Məşədi Rəcəbin xatirələrindən yazıya alınıb.
Ağbaba süvarı alayının 4-cü qrup 1-ci aldadıcı çevik təyinatlı
dəstəsinin başçısı yüzbaşı Qaçaq Usubun oğlu Hacıvəlinin əziz
xatirəsi heç vaxt unudulmayacaq və yaddan çıxmayacaq.
( Aşıq Heydərin xatirələrindən )
2-ci xüsusi təyinatlı dəstənin başçısı yüzbaşı Həşim Ağbaba isə
6 araba silah-sürsatı Ağbaba süvarı alayının sərəncamına çatdira
bilmişdi.
Ağbaba süvarı alayının 4-cü qrupunun 2-ci xüsusi təyinatlı
dəstənin başçısı yüzbaşı Həşim Mutruz oğlu Ağbabanın taleyi necə
olmuşdur?
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Həşim Mutruz oğlu Ağbaba Axirkələk hadisələrindən sonra,
həmkəndlisi və uşaqlıq dostu olan əslən Ağbabanın Göllü kəndinin
sakini Ağbaba süvarı alayının 4-cü qrupunun 1-ci aldadıcı xüsusi
təyinatlı dəstəsinin başçısı yüzbaşı Qaçaq Usubun oğlu Hacıvəlinin
ölümündən sonra bir müddət öz vəzifəsini icra edə bilməmişdi.
Buna həm də Ağbabanın qarlı-şaxtalı havası mane olmuşdur. Qış
aylarında erməni birləşmiş dəstələri dağ kəndlərində döyüş
əməliyyatları davam etdirə bilmədiklərinə görə döyüşlər
dayandırılmışdır. 1920-ci ilin sentyabr ayında Hacıabbas oğlu
Məhəmməd ağa Çıldır mahalından geri qayıdan zaman Ağbaba
süvarı alayının 4-cü qrupunun 2-ci xüsusi təyinatlı dəstənin başçısı
yüzbaşı Həşim Ağbabanin atası və Ağbaba süvarı alayının donoru
olan Murtuz ağanı ziyarət etmək məqsədilə Göllü kəndinə gəlir.
Murtuz ağanın evində Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağanın şərəfinə
böyük məclis təşkil olunur. Məclisdə Həşim Ağbabani görməyən
Haci Abbas oğlu Məhəmməd ağa təəcüblə Murtuz ağadan soruşur:
- “Ağa bəs bizim aslanımız harada qaldı?”
Murtuz ağa: -Həşim, 3 nəfər Ağbaba süvari alayının əsgərlərinin
müşayəti ilə Hacı Abbas oğlu Mahmud ağanın göstərişi ilə Böyük
Təpəköy kəndinə gedəcəyini bildirdi və bir daha geri qayıtmayıb.
Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağa Göllü kəndindən Böyük Təpəköy
kəndində gəlir. Böyük Təpəköy kəndində Hacı Abbas oğlu
Məhəmməd ağaya məlum olur ki, Ağbaba süvarı alayının 4-cü
qrupunun 2-ci xüsusi təyinatlı dəstənin başçısı yüzbaşı Həşim
Ağbabanı Hacı Abbas oğlu Mahmud ağa Böyük Təpəköy kəndinə
dəvət etməyib, və həmçinin yüzbaşı Böyük Təpəköy kəndinə
gəlməyib. Beləliklə, Ağbaba süvari alayının 4-cü qrupunun 2-ci
xüsusi təyinatlı dəstənin başçısı yüzbaşı Həşim Mutruz oğlu Ağbaba
nəməlum səbəbdən itgin düşür. Beləliklə, Mutruz ağa və Ağbaba
Milli Şurasının sədri Hacı Abbas oğlu Kərbəlayi Məhəmməd ağa
arasında soyuqluq yaranır. 1921-ci ilin oktyabr ayında bağlanmış
“Qars Müqaviləsinə” əsasən Ağbaba süvarı alayı buraxılır və yeni
yaranmış Sovet dövləti ilə Türkiyə hökuməti arsında bağlanmış
müqaviləyə əsasən Ermənistan və Türkiyə arasında səhrəd xətti
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müəyyənləşdirilir. Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağa, Murtuz ağa və
həmçının Ağbaba milli şurasının üzvləri Türkiyədə yaşamağı
qərarlaşdırırlar. Beləliklə, Həşim Ağbabanın nəməlum səbəbdən
itgin düşməsi axıra qədər araşdırılmır.
Bəs Ağbaba süvarı alayının 4-cü qrupunun 2-ci xüsusi
təyinatlı dəstənin başçısı yüzbaşı Həşim Ağbabanın aqibəti necə olur?
1937-1944-cü illərdə 5 kəndin baş hesabdarı işləyən (Düzkənd,
İlanlı, Qaranamaz, Göllü və Balıxlı) əslən Mağaracıq kəndinin sakini
və sonralar Güllübulaq kəndində yaşayan Axundov Əhməd Əli
oğlundan alınan məlumat ilk dəfədir ki, işıq üzü görür.
Axundov Əhməd Əli oğlunun xatirələrindən :- Ermənistan
SSR-nın NKVD-nin göstərişi ilə 1937-ci ilin avqust ayından etibarən
Amasiya rayonunda əksinqilabı qüvvələri aşkar etmək məqsədilə
“Troyka” deyilən bir üçlük qurum yaradılmışdır və bu quruma
olduqca böyük səlahiyyətlər verilmişdi. “Troykanın” tərkibi
ermənilərdən təşkil olunmuşdur. 1941- ci ilin noyabr ayı idi. Gün
batmışdı. Gümrü şəhəri “NKVD”-nin rəisi Şin Hayrapetyan sərxoş
vəziyyətdə Göllü kəndindəki “Qənsələr”ə 1 daxil oldu.
Bu bina vaxtı ilə Murtuz ağanın evi olmuşdur. O mənə istehza
ilə baxıb dilləndi:- Əhməd, Torosyan Yediyar hanı?
Mən dedim:- Yediyar Düzkənd kəndinə gedib, amma nə vaxt
qayıdacağını mənə deməyib.
Şin Hayrapetyan:- Çox ğözəl cavab verdin Əhməd, Torosyan
Yediyar mənim uşaqlıq dostum olub, gör bizim başımıza türklər nə
işlər gətirib.
1915-ci ildə Tüklərin əlindən Sarıqamışdan qaçıb qohum əqrabamızla birilkdə Allahu – Əkbər dağında 3 ay ot yemişik. O
vaxtlar bizim on beş- yirmi yaşımız ancaq olardı. Allahu–Əkbər
dağında 70 nəfərdən cəmi 3 nəfər uşaq mən, Aram və Yediyar
canımızı qurtara bildik.
______________
Ağbabada yerli camaat idarənin inzibati binasına “Qənsələr1” deyirdilər. Qənsələr rus
sözündən götürülb “Konsilyar” deməkdir.
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Qalan qohum - əqrabalarımızı türklər qırdı. Bizi Alksandrapol qrup
qoşunlarının rəisi general Primov türklərin əlidən alıb Gümrü
şəhərinə gətirdi. Əhmətcan, indiyə kimi bu əllərimlə 70 nəfər
erməninin əvəzinə 700 türkün canını almışam.
Əhməd, ancaq bu evin sahibi Murtuz ağa ilə mənimki qalsın
sonraya. Biz onu nə ölü, nədə ki, diri ələ keçirə bilmədik. Onun pulu
və oğlu Həşim yazıx erməniləri qanına qəltan elədi. Əhmət, Murtuz
ağa Ağbabada ən ağıllı türklərdən biri idi. Çox təəssüflər olsun ki,
biz onu cəhənnəmə göndərə bilmədik.
1919 – cu ilin sentyabr ayı idi. Mən, Aram və Yediyar həmin bu
Ağbabada erməni milli qəhrəmanı, şərqi Erməni dviziyasının
Axırkələk polkunun komandanı polkovnik Marzmanovun yanında
gənc zabitlər idik.
Şərqi Erməni dviziyasının Axırkələk polkunun xüsusi briqadasının
rəisi Ermənistan milli qəhrəmanı general Osepyan bizi Gümrü
şəhərində yanına cağırtdırıb belə bir təlimat verdi:
- Ağbaba Milli Şurasının sədri Kərbəlayı Məhəmməd ağanın yaxın
dostu, həmçinin “Ağbaba Süvari Alayını” hər cəhətdən
maliyələşdirən Göllü kəndinin adlı- sanlı ağası Murtuz ağanı və oğlu
Ağbaba süvarı alayının 4-cü qrupunun 2-ci
xüsusi təyinatlı
dəstənin başçısı yüzbaşı Həşim Ağbabanı, Murtuz ağanın qardaşları
Hacıəhməd və Əmrahı, Ağbaba süvarı alayının 4-cü qrupunun 1-ci
aldadıcı xüsusi təyinatlı dəstəsinin başçısı yüzbaşı Qaçaq Usubun
oğlu Hacıvəlini, Ağbaba süvari alayının baş komutanı yuzbaşı
Xurşud paşanı, Çıldırda ermənilərin qanına susuyan Əsəd ağanı,
Dələver kəndində İsrafil ağanı, Qaraçanta kəndində Əhməd ağanı,
Elləroyuğundan Babaş ağanı, İbişli Hamza ağanı, Qaranamaz
kəndindən Səqir oğlu Hasan ağanı və Abdüləzim oğlu Kazım ağanı,
Düzkənd kəndindən Xəbər oğlu Rustam ağanı, Ağbaba Milli
Şurasının sədri Kəlbəlayı Məhəmməd ağanın yaxın dostu və
silahdaşı, həmçinin 5-ci qrup xüsusi təyinatlı kəşfiyyat dəstəsinin
rəisi “Məşədi” ləqəbli Rəcəb Məmməd oğlunu və.s aradan
götürməliyik.
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-Osipyan:- Siz, türk dilini mükəmməl bilən və yüksək təlim
keçmiş peşəkar gənc zabitlərsiniz, bu əməliyyat sizlərə həvalə
olunur. Ancaq elə etmək lazımdır ki, guya bu işləri qotur Mahmud
ağa törədib, tükləri bir- birinə vuruşdurmaqla biz öz planlarımıza
nail ola bilərik, yoxsa silah gücünə Ağbabanı almaq mümkün deyil.
General Osepyan bizə hazırladığı “Ovçular” planı əsasında
hərəkət etməyi tapşırdı.
“Ovçular” planına əsasən Mən, Aram və Yediyar yaxşı sılahlanıb,
Ağbaba süvari alayına xas olan paltarları geyınıb adlı - sanlı
adamları aradan götürməli idik.
Ovçular planına əsasən, biz 1919 – cu ilin sentyabr ayında,
dumanlı – çiskinli bir havada, gün batan vaxtı, Ağbaba Süvari
Alayının yüzbaşısı Kəlbəlayı Hacıabbas oğlu Mahmud ağanın
adından Düzkənd kəndinin adlı – sanlı el ağsaqqalı və Ağbaba
Süvari Alayının donoru olan Xəbər oğlu Rustam ağanı aldadıb
Böyük Təpəköy kəndinə aparacağımızı bildirdik. Xəbər oğlu Rustam
ağa bizə inanıb, bizimlə Böyük Təpəköy kəndinə gedəcəyini bildirdi.
Biz gün batan vaxtı, “Qara Çayır” deyilən yerdə, Xəbər oğlu Rustam
ağanı qətlə yetirib, ovçular planına əsasən “Qara Çayır”da yerləşən
“Qanlı Gözəyə” atdıq və oradan Göllü kəndinə gəldik.
Ağbaba Süvari Alayının 4 – cü taborunun yüzbaşısı, erməni
millətinə qənim kəsilən, Ağbaba Milli Şurasının sədri Kəlbəlayı
Hacıabbas oğlu Məhəmməd ağanın döyüş meydanında “Ağbabanın
Aslanı” adlandırdığı Həşim Murtuz oğlu Ağbabanı, Xəbər oğlu
Rustam ağa kimi aldadıb, “Qara Çayır”da, qaranlıq bir gecədə,
arxadan güllələyib “Qanlı Gözə”yə atdıq və oradan Dələver kəndinə
gəlib İsrafil ağanı öldürüb, Gümrüyə yollandıq. Murtuz ağanı,
Mahmud ağanı, Əsədi, Əhmədi və Babaşı öldürmək bizə qismət
olmadı.
Onlar Türkiyəyə qaçmaqla canlarını qurtardılar. İbişli Hamza ağa
və oğlu Yusifi sağ - salamat ələ keçirdik.
Amma Hamza ağanın pulları bizi aldatdı. Ata və oğul Türkiyəyə
qaçmaqla canlarını qurtardılar.
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1937 –ci ildə isə Qaranamaz kəndindən Səqir oğlu Hasan ağanı
və Abdüləzim oğlu Kazım ağanı Gümrü şəhərində “Qara Qala”
deyilən yerdə güllələdim.
Ağbaba Milli Şurasının sədri Kəlbəlayı Məhəmməd ağanın yaxın
dostu və silahdaşı, həmçinin çevik təyinatlı süvari alayının baş
məsləhətçisi “Məşədi” ləqəbli Rəcəb Məmməd oğlunu öldürmək bizə
qismət olmadı. O,1922- ci ildə öldü. Oğlu Məhəmməd Amasiya
rayonunun baş hesabdarı işləyirdi. O da müharibəyə (1941-ci il)
getməklə canını bizim əlimizdən qurtara bildi.
Amma ermənilər Məşədi Rəcəbin qisasını oğlu Məhəmmədin iki
oğlu (Baxşəli, Müzəfər) və bir qizindan (Qotaz) çıxdılar. Ermənilər
bir ayın içində Məşədi Rəcəbin üç nəvəsini aradan götürdülər.
( Yusif Heydərovun xatirələrindən )
Düzkəndli Məcid Məmmədov hal - hazırda (1941-ci il noyabr)
Amasiya rayonunun partiya komitəsinin kadrlar şöbəsinin müdiri,
və Amasiya rayon hərbi komisarlığının 4 - cü hissəsinin rəisi
vəzifəsində işləyir. Hamza ağanın oğlu Yusiflə yaxın dostudur, Qori
və İrəvan şəhərlərində bir yerdə təhsil alıblar.
Məcid
Məmmədov Amasiya rayonunda
sayılıb seçilən
şəxsiyyətlərdən biridir. Mən ona təklif etdim ki, o Yusifin əli ilə
Türkiyədə adı gedən şəxsləri zərərləşdirsin. O isə Amasiya rayon
icraiyyə komitəsinin sədri Yaqub Qəribova güvənib, Əhmət, gör
mənə nə dedi:- Hınger1 Hayrapetyan, get Gümrüdə qanun – qayda
yarat. Ona çatmadı ki, dəvədən də böyük fil var. Mən ona çox
məsləhət verdim, ancaq o qulaq asmadı.
O vaxtlar erməni millətini qanına qəltan eləyənlər, indi də sovet
hökumətini dağıtmaq planlarından əl çəkmirlər.
Erməni millətinə qan udduran Ağbaba süvarı alayının fəal üzvləri
olan Düzkənd kəndindən Rustam ağanin övladları Ənnağı,
Məhəmmədtağı, Qasımı və Daşdəmirov Həbib Əhməd oğlunu 1937ci ildə və hal- hazırda həmin təşkilatın rəhbəri Məmmədov Məcidi
isə Gümrü şəhəri “Qara Qala” deyilən yerdə bu əllərimlə güllələyib
gəlmişəm.
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Axundov Əhməd Əli oğlunun xatirələrindən - Şin
Hayrepetyanın danışdığı bu əhvalat məni daxilən çox sarsıtdı.
İmkanım olsa, Şin Hayrapetyanın qanını içərdim, amma nə eyləyim,
çarəsizəm, zaman onlar üçün işləyir.
Bu əhvalat 72 ildən sonra ilk dəfədir ki, işıq üzü görür.

НКО-СССР
Главное Управление Контрразведки "Смерш"
Ордер N476
Тер-Арутюнян Г. Е. арестован 2.11.1944г.
Главным Управлением "Смерш".
1947-ci ildə SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin
əməkdaşları tərəfindən İrəvan şəhər həpsxanasında
saxlanılan Ter-Arutunyan Qareqin Eqişeviçin (Qareqin
Njde) dindirilməsi:
По данным Центрального Госархива N16/2/396-2.
По следственному делу N111278 Тер-Арутюнян Гарегин (Нжде)
Ter-Arutunyan Qareqin Eqişeviç: Mən 1919-cu ilin may
ayında erməni milli şurasının tələbi ilə Aleksandrapol (Gümrü) şəhər
baş komissarı təyin olundum. Həmin il mənim rəhbərliyim altında
Ermənistanın Şirak bölgəsinin dağlıq zonası olan Ağbabada, erməni
hökumətinə tabe olmayan Ağbaba Süvari Alayını məhv etmək
planını hazırladıq. Məqsədimiz Ağbaba Süvari Alayının rəhbərlərini
aradan götürmək və onlar arasında nifaq salmaqdan ibarət idi.
Plana əsasən biz Ağababa Süvarı Alayının komutanlarından birini
Axırkələkdə, dıgərini isə Ağbabada, Arpa çayının sağ sahılındə
“Qara Çayır” deyilən yerdə zərərsizləşdirə bildik, amma Ağababa
Süvarı Alayını tam məhv edə bilmədik. 1919-cu ilin payızında 4-cu
şərqi erməni dviziyasının tərkibində Andranık Ozanyanın rəhbərliyi
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altında biz qüvvələrimizi birləşdirib Qarsa hücuma keçdik. Mən
Qarsda yaralandım. 1920-ci illərdən etibarən erməni milli şurasının
qərarı ilə mən Zəngəzur, Qapan, Mehri və Naxçıvanın müdafıyəsinə
rəhbərlik etməyə başladım.
Dindirilmə zamanı bu kafir 21 noyabr 1920-ci ildə Zəngəzurun
tam şəkildə ermənilərin əlinə keçməsindən və bu döyüşlərdə 1200
azəri türkünün (əsgərinin) vəşicəsinə qətlə yetirilib Tatev
qayasından atılmasından söhbət açmışdır.
Deməli buradan belə məlum olur ki, Axundov Əhməd Əli
oğlunun (Göllü kəndi noyabr 1941-ci il) dedikləri əsasında yazıya
alınmış bu məlumatı Ter-Arutunyan Qareqin Eqişeviçin (Qareqin
Njde) təsdiqləmiş olur.
Ə.Heydər

АКТ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ
Заключённого Тер-Арутуняна Г. Е.
Мы, ниже подписавшиеся: Начальник санитарного отдела
МГБ Армянской ССР подполковник медслужбы Мелик-Пашаев
М. А., врач нервопатолог поликлиники и санотдела МГБ
Армянской ССР капитан медслужбы Чимишкян А. И. и врач
внутренней тюрьмы МГБ Армянской ССР подполковник
медслужбы Окоев Г., осмотрев заключённого Тер-Арутюняна Г.
Е. составили настоящий акт при амбулатории внутренней
тюрьмы МГБ Армянской ССР 24-го марта с. г., причём
обнаружили следующее:
Заключённый Тер-Арутюнян Г. Е., 1886г. рождения,
жалуется на: общую слабость, постоянные головные боли,
особенно при всяких физических движениях, забывчивость,
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иногда мелькание чёрных кругов перед глазами, на боли в
нижних конечностях, главным образом, левой ноги, при ходьбе
теряет равновесие, шаткая походка, шум в ушах, левым ухом
слышит плохо, боли в области печени и желчного пузыря, сон
тревожный, просыпается по утрам с головными болями.
Постоянные боли в области сердца и левой верхней
конечности, чувство онеменения, ползание мурашек и
дрожание левой руки.
Болел брюшным и сыпным тифом 1914г., туберкулёзом - в
1914г., малярией и ревматизмом в 1912г. Дважды ранен в
войнах с турками в 1918-1919.,Kapccим направленам
близлежащих районов горы Акбабы.
Начальник санотдела МГБ Арм. ССР
подполковник м/сл. Мелик-Пашаев
Врач-нервопатолог поликлиники и санотдела МГБ Арм. ССР капитан
м/сл. Чимшинян
Врач В/тюрьмы МГБ Арм. ССР
25-ое марта 1952г.
подполковник м/сл. Окоев Г.
г. Ереван

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Свидетеля Хойлунца Арсена Арутюновича
От 16-го сентября 1947г.
Вопрос: Известен ли Вам Тер-Арутюнян Гарегин (Нжде)?
Ответ: Да, Гарегин Нжде мне известен по Зангезуру с
конца1919г. по июль 1921г. Нжде в Зангезуре являлся
командующим дашнакскими вооружёнными силами Кафанского
района.
Вопрос: Что Вам известно об антисоветской деятелности
Нждев Зангезуре?
Ответ: В 1919-20гг. под руководством Нжде, который
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командовал вооружёнными силами дашнакской армии в
Кафанском районе, были уничтожены десятки азербаджанских
сёл Кафанского и близлежащих районов и истреблены тысячи
мирных жителей этих сёл.
Вопвос: Расскажите, какие меры были приняты Нжде против
азербайджанцев, революционеров-коммунистов в Зангезуре?
Ответ: 27-го мая 1920г. села Хндзореск было поднято
восстание против дашнаков. Восстание было подавлено
вооружёнными силами дашнаков под руководством Нжде и
Дро.
Во время подавления восстания были расстреляны активные
участники этого восстания азербайджанцев расстрел был
совершён под руководством Нжде.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Арестованного Деведжяна Оганеса Акоповича
Допрос начат в 10ч. 05м.
Окончен в 16ч. 30м.

28 августа 1947г.
След. дело N11411
Арх. N8882 том 1, стр. 189-197.

Вопрос: Ныне дайте подробное показание, что Вам известно
о Нжде -- Тер-Арутюняне Гарегине?
Ответ: Тер-Арутюнян Гарегин, Нжде, более 60 лет, уроженец
одного из сёл Нахичеванской АССР, сын священика, старый
дашнак, в 1903-1909гг. привлекался царским правительством
как дашнак, затем обучался на курсах по подготовке боевиков
для направления в Турцию. Во время Балканской войны 19121913гг. совместно с известным хмбапетом Андраником
руководил добровольческим отрядом (хумбом) против турок.
Во время первой мировой войны Нжде переезжает в Россию и
здесь, на Кавказе, принимает активное участие в организации
армянских добровольческих отрядов против турок. В 1920г.,
военный отряд Нжде расстреливает около 18 тысяч человек
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азербайджанцев жителей Эривани.
При дашнакском владычестве в Армении он дашнакским
правительством использовался по военной линии, т. е.
возглавлял военное дело в Зангезуре, сперва по усмирению
местных азербайджанцев, скорее по очищению территории от
азербайджанцев.
Нжде в Зангезуре допустил зверское убийство
азербайджанцев, заживо сбрасывал их с Татевской
скалы в пропасть. Об этом факте мне стало известно сперва
из бесед с лидером партии Дашнакцутюн и ответственными
деятелями дашнакской авантюры 1921г. в Тавризе, а затем об
этом же говорил мне и сам Нжде, заявляя, что он действовал
как государственный деятель, а не как христианин.
Факты сбрасывания азербайджанцев с Татевской скалы в
пропасть сперва были известны очень ограниченному кругу
руководителей дашнаков, которые в лице Рубена ТерМинасяна (Рубен паша), Амо Оганджаняна и Врацяна Симона,
старались хранить в строгом секрете.
Записан с моих слов верно, переведён на армянский язык
подпись - Деведжян
переводил - Товмасян
Допросил нач. отделения 1-го отдела МГБ Арм. ССР
капитан Гукасов

_______________

Qeyd: Bu dəyərli arxiv materiallarını bizə Heydərov Heydər
təqdim etdi.

_______________

İstifadə olunmuş ədəbiyyat
Дирекция «Централен военен архив», София 2006, с. 521, Михайлов, Иван.
Карекин Нъждех, в. Македонска трибуна, г. 31, бр. 1601, 21 ноември 1957
Овсепян В. Гарегин Нжде и КГБ — воспоминания разведчика
2004. — 338 p. — ISBN 076580834X,ISBN 9780765808349
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UNUTSAQ

UNUDULARIQ

ÇILDIR SÜVARİ ALAYI BARƏSİNDƏ
QİSA MƏLUMAT
Baş komutan – Qoca oğlu Məhəmməd bəy
Baş qərargah - Çıldır
Dayaq nöqtələri– Qara qala kəndi, Baş köy kəndi
Ordunun tərkibi
1.Çıldır süvari alayı (atlı dəstələr)

– 1500 nəfər

Silahları
1.Avtomatik makinalı silah (pulemyot) - 4 əd
2.Nişangahı olan silah aynalı (snayper) – tam təminatlı
3.Xirda caplı silahlar
– tam təminatlı

AĞBABA SÜVARİ ALAYI BARƏSİNDƏ
QİSA MƏLUMAT
Baş komutan –
Kəlbəlayı Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağa
Baş qərargah Taya qaya dağı
Dayaq nöqtələri – Qalaça dağı, böyük Təpəköy kəndi, kiçik
Şiştəpə kəndi
Ordunun tərkibi
1.Ağbaba süvari alayı (atlı dəstələr)

– 700 nəfər

Silahları
1.Avtomatik makinalı silah (pulemyot) - 2 əd
2.Nişangahı olan silah aynalı (snayper) – tam təminatlı
3.Xirda caplı silahlar
– tam təminatlı
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4-CÜ ŞƏRQİ ERMƏNİ DVİZİYASININ
AXIRKƏLƏK POLKU BARƏSİNDƏ
QİSA MƏLUMAT
4 – cü şərqi erməni dviziyasının baş komutanı: ordu generalı:
Andranik Ozanyan
Şörəgəl - Ağbaba cəbhəsinin Axırkələk polkunun baş komutanı
Polkovnik: Marzmanov
Alay komandirləri:- Baratov, Sarxunov
Çıldır cəbhəsinin Axırkələk polkunun baş komutanı
Polkovnik:Vağ Arşak
Baş qərargah Gümrü şəhəri.
Dayaq nöqtələri – Qızılqoc qəsəbəsi, Böyük Şiştəpə kəndi,
Təzəkənd kəndi, Qazançı kəndi,
Qaraməmməd kəndi, Meğraşad kəndi,
Qoca bəy (Baqdanovka) qəsəbəsi,
Axırkələk şəhəri və.s.
Ordunun tərkibi:- (4-cü şərqi erməni dviziyasının Axırkələk
polku)
1.Erməni piyada dəstələri
~ 500 nəfər
2.Çevik süvarı dəstələr (atlı dəstələr)
~ 3000 nəfər
3. Xüsusi təyinatlı süvari dəstələr ( atlı dəstə) ~ 600 nəfər
Silahları
1.Ağır silahlar:- toplar
1.Avtomatik makinalı silah (pulemyot)
2.Yüngül çaplı silahlar (3 və 5 açılan)
3.Xirda caplı silahlar
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AĞBABA UĞRÜNDA GEDƏN DÖYÜŞLƏRDƏ
ŞƏRQİ ERMƏNİ DVİZİYASININ AXIRKƏLƏK
POLKUNUN MƏĞLUBİYYƏTƏ UGRAMASI.
AĞBABA QIRĞINLARI (may 1918-ci il).
Ağbaba süvari alayının sütununu Ağbaba, Şörəgəl və Çıldır
mahalından könüllülərdən ibarət cavanlar təşkil edirdi. Onu qeyd
etmək istəyirəm ki, Ağbaba süvari alayı demək olar ki, tamamilə
könüllü dəstələrdən ibarət idi. Ağbaba Milli Şurasının rəhbəri
Kəlbəlayı Hacıabbas oğlu Məhəmməd ağa tərəfindən könüllülərin
ailələrinə hərtərəfli köməklik göstərilirdi, hətta onlar üçün qan pulu
da ayrılmışdı. ( Aşıq Heydərin xatirələrindən )
1915-1916-cı illərdə Türkiyənin içərilərindən köçüb gələn
“qaxdağan” ermənilər Daşnaksütyun partiyasının proqramına uyğun
olaraq Qərbi Azərbaycanın mərkəzi sayılan İrəvan şəhəri başda
olmaqla butün əyalətlərində həmçinin Ağbabanın Gümrüyə yaxın
aran kəndlərinə hücumlar edib, onları Türkiyənin içərilərinə doğru
qaçqın düşməyə məcbur etmişdilər. Macal tapıb qaça bilməyən
kimsəsiz qocaları, xəstələri və uşaqları quyulara atıb ağzını bağlamış,
yaxud saman damına doldurub,üstlərinə neft tökərək yandırmışdılar.
Həmin dövrdə Ağbaba nahiyəsinin 14 aran kəndinin əhalisinin bir
qismi qırğınlardan qurtulmaq üçün nahiyənin dağ kəndlərinə
sığınmış, bir qismi də Türkiyənin içərilərinə köç etmək
məcburiyyətində qalmışdı.
Aşıq Qərib Hasan Qərbi Azərbaycanda müsəlmanlara qarşı
törədilmiş rus – erməni vəhşiliyini və qətliamını “Taya Oaya”da
belə qələmə almışdir.
Görməyəydim, kor olaydı gözlərim,
Yolda, izdə meyidə bax, leşə bax.
Arvad – uşaq qan selində boğulub,
Kəsik başa, kəsik ələ, döşə bax.
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Viran qalıb İrəvanın köyləri,
Öldürülüb ağaları, bəyləri,
Yetimlərin göyə çixir vayları,
Ürəklərə pərcümlənən şişə bax.
Kafir olan burun kəsib, göz dəlib,
Haqq üzülüb, niyə belə incəlib?
It erməni qan sümürüb dincəlib,
Urus ilə birləşibdi, işə bax!
Harda qalıb türkün əri – igidi?
Yandırıblar qocaları, seyidi.
Aman Allah, itlər yeyir meyidi,
Basdırmağa yoxdu xəlvət guşə, bax.
Evlər uçub, oba tüstü – dumandı,
Yanan insan, demə otdu – samandı,
Müsəlmanın halı necə yamandı,
Ayıqlığı edəcəkmi peşə, bax!
Dığa – mığa , qarğa – quzğun olubdur,
Köpək kimi obalara dolubdur.
Müsibətdən dağın külü olubdur,
Kəllələrdən yaranıbdı meşə, bax!
Qərib Hasan bu vəhşətdən ah çəkər,
Fəryad eylər, gözlərindən yaş tökər.
Qan içində burda yatır bəy, nökər,
Oyuq gözə, o qıcanan dişə bax.!
1918-1920 ci illər tarixində bizim məclislərimiz Ağbaba süvari
alayında təşkil olunurdu.
( Aşıq Heydərin xatirələrindən)
Mahmud ağa tez- tez mənim dalımca capar göndərərdi. Biz də öz
sazımızla, sözümüzlə döyüş gedən yerlərdə gənclərinizi ruhlandırırdıq.
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1918-ci ilin may ayınin əvvəlləri idi. ”Taya Qaya” deyilən yerdə
Məhəmməd ağa tərəfindən ermənilər üzərində qələbə münasibətilə
Ağbaba süvari alayının əskərlərinə ziyafət təşkil olunmuşu.
Bu ziyafətdə Aşıq Heydərin “Taya Qaya”da Ağbaba süvari
alayının qarşısında dediyi sözlərdən bir parçanı qələmə almışıq.
Ярясят эцнцдцр, гоч иэидлярим,
Дцшмянляр ялиндя даш ойнатмасын.
Мярдин габаьына чыхмасын намярд,
Мцхяннят севиниб гаш ойнатмасын.
Гара зурна чалыр дюйцш cянgини,
Иэидляр ойнаyır миллят сянgини,
Язин иэидлярим, дцшмян янэини,
Баşсыз галан кафир баш ойнатмасын.
Ей Аллащ, сян йетиш мярдин дадына,
Гой хятяр эялмясин Heydər адына.
Онун хатириня, онун адына,
Эялянляр эюзцндя йаш ойнатмасын.
Mən (Aşiq Heydər), Gümrülü Yetim Tapdiq və qocaman aşığımız
Aşıq Qərib Hasan bu məclisdə iştirak edirdik. Ağbaba süvari alayının
aslanları Şörəgəldə şərqi erməni dviziyasının Axırkələk polkununa
(polkovnik Marzmanovun dəstəsinə) sarsıdıcı zərbə vurmuşdu.
Həmin döyüşlərdə ermənilərdən 4 pilemyot və coxlu sayda silahsursatı ələ keçrilmişdi. Məclisin axırında Ağbaba Milli Şurasının
rəhbəri Kəlbəlayı Hacıabbas oğlu Məhəmməd ağanin fərmanı
oxundu. Bu fərmanda əsgərlərdən 5 nəfərə on başı və 30 nəfərə
hər birinə bir ədəd nikolay 5-lik qızılı (pulu) verildi. Bir nəfər əsgər
isə fərari aldandırılıb ölümə məhkum olundu. Qələbə münasıbətilə
Mahmud ağadan həmin cavan oğlanın əhv olunmasını xahış etdim.
(Aşıq Heydərin xatirələrindən)
Mahmud ağanın tərs damarı tutmuşdu. O mənə dedi:- Mən
fərmanı icra eləməyə borcluyam, başqa cür mümkün deyil, biz
orduda yaranan yaramaz halların qarşısını almalıyıq. Bu yaramaz
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ermənilərə işləyir. Onu ermənilər tərəfə qaçan yerdə ayağından
güllələyiblər. İşi belə görüb mən ağadan xahış etdim ki, onda məni
həmin əsgərin yanına aparın. Ağa məni özü ilə “Taya Qaya”da
böyük bir mağaraya apardı. Bura əsgərlər zindan deyirdilər. Fərari
əsgəri görəndə gözlərimə inana bilmədim. Əsgərə o qədər işgəncə
vermişdilər ki, onun üz-gözü qanın içində idi. Mən əsgərdən
soruşdum:- Bala, mənim bu mahalda coxlu tanışlarım var, de
görüm sən kimlərdənsən, kişi olan öz namus - qeyrətini düşmənlərə
satarmı? Əsgər güclə mənə cavab verdi:- Baba, mən Qoca bəyin1
Sarcalar kəndindənəm, dəyirmançı Aslanın oğlu Xıdıram.
Mən könüllü olaraq bu orduda 3 aydir ki, ermənilələ vuruşuram,
özüm də ki, ölümdən qorxan olsam bura gəlməzdim. Onsuz da mən
ölumə məhkum olunmuşam, ancaq mən nə fərari, nə dəki satqın
deyiləm. Mən Xıdırdan soruşdum:-Bəs nə üçün silah-sürsatı götürüb
aradan çıxmaq istəyirdin?
Xıdır:-Mən Sarcalar kəndində Hasan ağanın qızını istəyirdim.
Amma başlıq pulum olmadığına görə qızı mənə vermədilər. Mən
Məşədi Rəcəbin məsləhəti ilə Ağbaba ordusuna yazıldım.
Axırkələkdən silah gətirən Ağbaba süvarilərinin bələdçisi oldum.
Məşədi Rəcəb mənə söz vermişdi ki, Şörəgəldə gedən döyüşlərdən
üzü ağ çıxsaq, Hasanın qızını sənə alacam. Məşədi Rəcəb 30 nəfər
döyüşçü ilə ermənilərə arxa tərəfdən sarsıdıcı zərbə endirdi.
Amma ermənilərə arxadan kömək gəldi. Biz mühasirəyə
düşdük. Mən Məşədi Rəcəbin dəstəsində idim. Dəstəmizdəın 7
nəfər yaralı və 18 nəfər adam şəhid oldu. Məşədi Rəcəbi ermənilər
güllə ilə vurub atdan yerə saldılar. Mən ordu komutanım olan
Məşədi Rəcəbə köməyə qaçdım. Nə edəcəyimizi özümüz də
bilmirdik. Bu vaxt Xurşud bəyin ordusu mühasiə həlqəsini yardı.
Döyüş meydanında ermənilər çoxlu sayda yaralı və silah-sürsat
buraxıb qaçmaqla canlarını qurtardılar.
Məşədi Rəcəbi isə bizimkilər arabanın üstündə huşsuz
vəziyyətində apardılar.
Qoca bəy – Gürcüstan Respublikası indiki “Boqdonovka” rayonu.
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Məni mühasirə həlqəsinin içində özümüzünkülər səhvən arxadan
ayağımdan güllələdilər və adımı da satqın qoydular.
Mahmud ağa:-Çox heyiflər olsun bu qanlı döyüşdə təcrübəli
ağsaqqalımız olan Məşədi Rəcəb ağır yaralanıb, hüşü özündə
deyil, amma həkimlər deyir ki, yüzbaşı tezliklə ayağa qalxacaq.
Mahmud ağa:- Aşıq Heydər, əminin yaralı olmasını sənə
demədiyimizə görə bizi üzürlü hesab elə. Kişi Qalaçadadı, gedək bir
baş çəkək. Mən isə ağaya dedim:- Xıdırı tələsik öldürmək düzdün
deyil, qoy son sözü Məşədi Rəcəb desin.
Mahmud ağa:- Aşıq Heydər qoy sən deyən olsun.
Biz 15 nəfər əsgərlərin müşayəti ilə Taya Qayadan Qalaçaya
tərəf yola düşdük. Qalaçada həkimlər bizi içəri buraxmadılar.
Burada mənə məlum oldu ki, Ağbaba Milli Şurasının rəhbəri
Kəlbəlayı Hacıabbas oğlu Məhəmməd ağa və baş komutan Xurşud
ağa Məşədi Rəcəbin yanındadılar. Aradan bir xeyli keçmışdi içəridən
Kəlbəlayı Hacıabbas oğlu Məhəmməd ağa çıxıb bizə tərəf gəldi.
Kəlbəlayı Hacı Abbas oğlu
Məhəmməd ağa:- Mahmud,
Məşədi Rəcəb əldən gedir, kişiyə bir şey olsa, onda mənim belim
qırıldı. Bu döyüşün planını mən və Xurşud hazırlamışdıq. Plan riskli
bir plan idi. Planın baş tutmaması Ağbabanın məhvi demək idi.
Plana görə düşmənlərə arxadan yüzbaşı Qaçaq Usubun oğlu
Hacıvəli zərbə enrirməli idi. Ancaq Məşədi Rəcəb bununla
razlaşmadı. Məşədi Rəcəbin bizə son sözü bu oldu:- Mənim artıq
ölümlü günüm gəlib, 70-dən cox yaşım var, Hacıvəli gənc və
cavandı, o bizə çox lazım olacaq, düşmənə arxadan zərbə
endirməyi mən öz üzərimə götürürəm və həmçinin bunun nə
demək olduğunu yaxşı anlayıram. Kəlbəlayı Hacı Abbas oğlu
Məhəmməd ağa:
-Aşıq Heydər, bu qələbə Məşədi Rəcəbin qələ-bəsidir, kişinin
sağalması üçün Allaha dua etməliyik və həmçinin bunu da deməyə
özümə borc bilirəm. Ermənilər bu məğlubiyyətin acısını böyük və
kiçik Şiştəpə, Bozqala, İlanlı, Düzkənd, Çaldaş və Kiçik Təpəköy
kəndlərindən çıxdılar. Ermənilər kiçik Şiştəpə kəndinin əhalisini
saman damlarına doldurub yandırıldılar və kəndə od vurublar.
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İlanlı və Düzkənddən 60-dan çox adam öldürülüb. Mənə verılən
məlumata görə Məşədi Rəcəbin qızı Məsimin həyat yoldaşı Nərgizi
də ermənilər öldürüblər. Məşədi Rəcəbin ailəsi və Nərgızın övladları
Hacı və Əlidən bir xəbər yoxdur. 100 nəfərdən çox qoca, uşaq və
qadınlardan ibarət olan əsirləri Bozqala dərəsində bizim ordudan
qaçıb dağlarda qaçaqlıq eləyən, 12 nəfər igidimiz ölümlərinə fərman
verdiyim fərarilərlər ermənilərin əlindən aiıb Çaldaşa tərəf gətirirlər.
Kiçik Təpəköydə Hacıvəlinin dəstəsi ilə ermənilər arasında qanlı
döyüşlər gedir.
Kəlbəlayı Hacıabbas oğlu Məhəmməd ağa:
- Mahmud ağa, 200 nəfərdən ibarət süvari dəstələri sənin və
Həşim Ağbabanın sərəncamındadır. Sən 50 nəfər süvari dəstəsi ilə
bizim arxa cəbhə əsgərlərimizin (onlara mənim fərari deməyə dilim
gəlmir) köməyinə tələs və təcili əsirləri təhlükəsiz yer olan Köhnə
İbiş kəndinə gətirin, Həşim Ağbaba isə Hacıvəliyə köməyə getsin.
Yaranmış vəziyyət barəsində mənimlə əlaqə saxlayın.
Gümrü ətrafı və Şörəgəl kəndlərində qətliamlar törətmiş erməni
daşnaq komandanı olan, qanlı Marzmanov Ağbaba Milli Şurasının
sədri Hacı Abbas oğlu Kərbəlayı Məhəmməd ağaya hədə - qorxu
gələrək, ona namə yazıb təslim olmağını istəmişdir. Bu namənin
cavabını Aşıq Heydər belə dəyərləndirmişdi.
Aldıq məktubunu, qanlı Mazmanov,
Bilirik üstümüzə yaramaz gəlir.
Başına yığıbsan beş, on dığanı,
Gündə sizdən bizə bir avaz gəlir.
Kişi deyil bu işləri boşduya,
Bir namədə yazıb saldıx poştuya.
İsəmirdik qanlı savaş başdıya,
Döyüş meydanına yüz min laz gəlir.
____________________
Qalaça – Göllü kəndi ilə Öysüz kəndi arasında Şiş dagının (3130) zirvəsindəki bir qala.
Çaldaş - 1918-1920-ci ildə kənd ermənilər tərəfindən dağıdılıb
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Bu qaniçən kafir Hələbdə sülənirdi,
Bu binamus oğlu Vanda dilənirdi,
Oğurluq üstündə qanına bələnirdi,
Görrəm Şörəgəldən kefi saz gəlir.
Gümrüdə binalar od tutub yanır,
Müsəlmanlar bizim ellər talanır,
Leş - leşin üstünə gəlib qalanır,
Qartalnan savaşa ördək, qaz gəlir.
Getdi payız, gəldi yazın havası,
Əynimə geymişəm zireh libası.
Qana- qan günüdür, allıq qisası,
Daşnağın kökünü qaz ha, qaz gəlir.
Əsir etdin Gümrüdə bir kənd uşağı,
Od vurdun məscidə qalmadı sağı.
Heydərə cəkdirdin sağalmaz dağı,
Hazırlaş ay yağı, sizə paz gəlir.
Çaldaş kəndində mənə məlum oldu ki ermənilər bizim kənddən
28 nəfər adam öldürüb. Öldürülən adamların arasında əmim qizi
Nərgiz, Yunusun gəlini Nazxanım, Dəli Əhmədin həyat yoldaşı
Xeyrənsə, Qərib ağanın 8 yaşlı oğlu Məhərrəm və.s- ləri olub.
(Aşıq Heydərin xatirələrindən).
Beləliklə, ağır döyüşlərdən sonra 1918-ci il may ayında böyük
Təpəköy kəndinin yaxınlığında şərqi erməni dviziyasının Axırkələk
polkununun hüçumlarının qarşısı alındı.
Ağbaba süvarı alayının igidləri erməni – daşnaq birləşmələrinə
sarsıdıcı zərbə endirdi.
Ağbaba Milli Şurasının sədri Kəlbəlayı Hacıabbas oğlu
Məhəmməd ağa butün qaçaqları (Ağbaba süvarı alayının fərariləri)
əhv etdi və onları arxa cəbhə əsgərləri adlandırdı.
Bu hadısələrdən 4 il sonra, yəni 1922-ci ilin mart ayında 1-ci rustürk müharıbəsinin onbaşısı və Ağbaba süvarı alayının qocaman və
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təcrübəli yüzbaşısı Məşədi Rəcəb Ağbaba mahalının Düzkənd
kəndində gözlərini əbədi olaraq yumdu.
“Məşədi” ləqəbli Rəcəb Məmməd oğlu (1844-1922)
1877-1878-ci il rus-türk müharibəsinin fəal içtirakcısı, həmin illərdə
türk süvari alayının onbaşısı və həmcinin 1905 -1921 ci illər ərəfəsində
Ağbaba Milli Şurasının sədri Kəlbəlayı Məhəmməd ağanın yaxın dostu və
silahdaşı, 1917-1921 ci illərdə Ağbaba süvarı alayının yüzbaşısı, həmçinin
Ağbaba çevik (xüsusi) təyinatlı süvarı alayının baş məsləhətçisi və xüsusi
təyinatlı kəşfiyyat dəstəsinin rəisi “Məşədi” ləqəbli Rəcəb Məmməd oğlu.
Yашлыларын дедикляриня эюря, бу тайфанын ады дягиг дейил. Бялли оланы
будур ки, тайфанын Məşədi Rəcəb, Aşıq Щейдяр, Мящяммяд, Бахшяли,
Рящим кими танынмыш адамлары олуб. Bunların улу бабаларı щаггында
щеч бир мялумат галмайыб. Чцнки бу тайфанын йери–йурду Нахчыванын
Шярур мащалы олуб. Йашлыларын дедикляриня эюря бу тайфанын адамлары
яслян Тябриздян эялибляр. Онларын Нахчывана эялиши ХВЫ йцзиллийин
сонуна тясадцф едир. Чох эцман ки, онлар ъясур вя мяьрур
гызылбашлардан Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин иэид дюйцшчцляриндян олмушлар.
Бу тайфанын адамларынын Нахчывана эялиши Ы Шащ Аббасын фарспяряст
сийасяти иля илэилидир (Сейид Щясян баба, 110 йашлы, Гарачанта кянди,
Ъялил баба, 101 йашлы, Гарачанта кянди; Исэяндяр баба, 80 йашлы, Эюллц
кянди; Тязяэцл няня, 75 йашлы, Эцллц кянди). Рящимли тайфасындан бир
няфяр ХЫХ йцзилликдя Аьбабайа пянащ эятириб. Бу шяхсин ады
Мяммяддир. Мяммяд 1818–ъи илдя Шярурда анадан олуб.
Мяммяд мярд, иэид бир адам олмуш, 1877–ъи илдя Иланлы кяндиндя
59 йашында вяфат етмишдир. Məmmədin ölümü rus – türk müharibəsi
ilə bağlıdır. Онун цч оьлу (Мяшяди Ряъяб, Кярим, Молла Щцсейн) və
bir qızı (Xeyrənsə) олуб. Мяшяди Ряъяб 1844–1922–ъи иллярдя йашайыб,
Дцзкянддя вяфат едиб. Онун бир оьлу (Мящяммяд), цч гызы (Бясди,
Эцлсцм, Шяряф) олуб. Məşədi Rəcəb Aşıq Heydərin əmisi olmaqla
bərabər ata əvəzidir. (Aşıq Heydər üç yaşında olanda atası Kərim
Ağbaba mahalının İlanlı kəndində rəhmətə gedib)
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MƏŞƏDİ RƏCƏBİN AĞBABA SÜVARİ ALAYI İLƏ
4- CÜ ŞƏRQİ ERMƏNİ DVİZİYASININ AXIRKƏLƏK
POLKU ARASINDA BAŞ VERMİŞ DOYÜŞLƏRİN
XRONOLOJİYASI BARƏSİNDƏ
X A T İ R Ə L Ə R İ.
19 MART 1920 – Cİ İL.
ÇILDIR

TAYA QAYA
B.TƏPƏKÖY

QIZIL QOÇ

GÜMRÜ

Arpa çayının sol sahili AlMərdanın cayırı

ŞƏRQİ ERMƏNİ DVİZİYASININ AXİRKƏLƏK POLKU
AĞBABA – ÇILDIR SÜVARI ALAYI
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1920 – ci ilin mart ayının əvvəli idi. Ağbabada yazın ətri hiss
olunurdu.
Ermənilər Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistanın) axırıncı dayaq
nöqtəsi olan Ağbaba mahalını işğal etmək üçün Şərqi erməni
dviziyasının Axırkələk polkunu tam hazır vəziyyətə gətirilmişdilər.
Amma ermənilərin döyüş planı və həmçinin döyüşlər aparılan
yerlər bizə tam məlum idi. Mənim rəhbərliyim (Məşədi Rəcəb)
altında olan kəşfiyyat dəstələri Gümrü şəhərində bir yüksək rütbəli
rus zabitini əsr tutub mənim yanıma gətirdilər.
Rus zabitinin mənə verdiyi məlumata görə ermənilər 1920- ci ilin
mart ayının 19 – da Novruz bayramı günü Ağbaba üzərinə 5 istiqamətdən (Qızıl qoc, Qazançı, böyük Şiştəpə, Qoca bəy
(Boqdonovka) və Amasiya) təqribən 4 ağır top, 20 ədəd iri çaplı
silah, pulemiyot və 4 min nəfərdən çox olan əsgəri qüvvə ilə
hücuma keçməyə hazırlaşırlar. Bu məlumatları dəqiqləşdirmək üçün
adı gedən yerlərdən bizim adamlar mütamadi olaraq bizə son
məlumatları verirdilər.
1920-ci ilin mart ayının 15-ci günü bizə tam məlum oldu ki,
həqiqətən də adı gedən istiqamətlərdə erməni silahlı dəstələri
yerləşdirilməyə başlanılıb.
Ağbaba Milli Şurasının sədri Kəlbəlayı Hacı Abbas oğlu
Məhəmməd ağa böyük Təpəköy kəndində bir toplantı yığaraq ordu
komutanlarının və bir çox tanınmış ağsaqqalların rəhbərliyi ilə bu
məsələni müzakirə etmək üçün məni adı gedən kəndə dəvət etdi.
Onu da qeyd edim ki, buraya Çıldır Milli Şurasının sədri Qoca oğlu
Məhəmməd bəy və Çıldır süvarı alayının komutanları dəvət
olunmuşdu.
O illər Ağbaba və ağbabalılar üçün çox ağır illər idi. Böyükdən
kiçiyə hamının yuxusu ərşə çəkilmişdi. Gümrü və İrəvan
şəhərlərində ermənilərin törətdikləri vəşiliklərdən danışılırdı.
Toplantıda qırğınların qarşısını almaq üçün döyüşlər gedən
yerlərdən yerli əhalinin (qocalar, qadınlar və uşaqlar) bir qismini
çıxarmaq qərara alındı. Müharıbə zonasına yaxın kəndlərin bir
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qisminə isə könüllülərdən ibarət (3 və 5 nəfərdən çox olmayan)
kiçik dəstələr yerləşdirmək qərara alındı.
Ağbaba Milli Şurasının sədri Kəlbəlayı Hacı Abbas oğlu
Məhəmməd ağa ordu komutanlarına belə bir göstəriş verdi;- Elə
etmək lazımdır ki, ermənilər döyüşlərdə ağir sılahlardan, yəni
toplardan istifadə edə bilməsinlər. İki ordunun üz - üzə gəlməsi
üçün Arpa çayın sol sahili AlMərdanın çayırı adlı yer münasib bilindi.
Adı gedən bu yer bataqlıq olduğundan, burada hündür qamışlar
bitmişdir. Bu yer topların yerdəyişməsi üçün olduqca cətindir və
digər tərəfdən də Ağbaba süvari alayının tez- tez mövqelərinin
dəyişməsi üçün yaxşı şərait yaradır.
Çıldır süvarı alayı üç istiqamətdən Ağbaba süvarı alayına dəstək
verməsi qərara alındı. Çıldır süvarı alayı Baqdanovka rayonunda
yerləşdirilmış 200 nəfərdən çox olan erməni dəstələrini ləğv edib,
onların yenidən qruplaşmasına imkan verməmək üçün əks hücuma
keçıb ermənilərin dayaq nöqtələri olan Qazancı və Qızıl qoc
məntəqələrini ələ keçirmək, digər bölmələr isə Arpa gölün alt hisəsi
ilə hərəkət edib Amasiyanın Bəndivan və İyli məntəqələrində
erməni birləşmələrini məhv etməkdən ibarət idi.
Ağbaba süvari alayını isə şərqi erməni dviziyasının Axırkələk
polkununun əsas hissələrini Arpa çayın sol sahili AlMərdanın
çayırında qarşılayıb 6 məntəqədən;- Düzkənd kəndinin Qızıl dağ və
Ayı çınqılı dağından, Göllü kəndi istiqamətdən, Kıçık Təpə köyün
Qum dağı istiqamətindən və
Arpa çayının sol sahılində
yerləşdirilmiş əsas qüvvələr hesabına əks hücuma keçməli idi.
Bu planı Türk ordusunu və həmçinin Ağbaba süvari alayının
yuzbaşısı Xurşud bəy hazırlamışdı. Yuzbaşı Xurşud bəy Ağbabanın
dağliq zona olmasını nəzərə alaraq Ağbaba süvari alayının kiçik
dəstələrlə şərqi erməni dviziyasının Axırkələk polkununun əsas
hissələrinə gözlənilmədən zərbə endirməsini nəzərdə tutulmuşdu.
Razılaşdırılmış plana əsasən ermənilər tərəfindən ağır silahların
döyüş meydanına gətirilməsinin qarşısı nəyin bahasına olursa olsun alınmalı idi. Bu da Ağbaba – Çıldır süvari alaylarının aynalı
(snayper) silahlarla ermənilər üzərində qələbəsi demək idi.
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1920-ci ilin mart ayının 19 – da şərqı erməni dviziyasının
Axırkələk polku Qızıl qoc, Qazançı, böyük Şiştəpə və Amasiya
istiqamətindən Ağbaba üzərinə hucuma keçdilər. Ağır silahlardan
istifadə edə bilməyən şərqı erməni dviziyasının Axırkələk polku,
Ağbaba süvarı alayı tərəfindən
Arpa çayının sol sahilində
AlMərdanın çayırında mühasirəyə alındı.
1920-ci ilin mart ayının 20-də Çıldır süvarı alayı ermənilərin
Baqdanovka rayonunda dayaq nöqtələrini məhv edib Qazançı,
Böyük Şiştəpə, Qizıl Qoç (Axuryan rayonu) və Amasiya
istiqamətində hüçüma keçdilər.
1920-ci ilin mart ayının 22 –də Düzkənd və Kiçik Təpəköy kəndi
arası Arpa cayının sol sahilində AlMərdanın çayırında 1- ci Rus –
Türk müharibəsi, demək olar ki, təkrarlandı. 1878- ci iln iyul ayında
həmin bu yerdə türklər ruslara məğlub olmuşdu və həmçinin hər iki
tərəfdən coxlu sayda əsgər qətlə yetrilmişdi.
1920-ci ilin mart ayının 22- də isə isə həmin bu yerdə Ağbaba
Milli Şurasının rəhbəri Kəlbəlayı Hacı Abbas oğlu Məhəmməd
ağanın tabeçiliyində olan Ağbaba süvarı alayı ilə şərqı erməni
dviziyasının
Axırkələk
polkunun
komandiri
Mazmanovun
tabeçiliyində olan birləşmiş erməni daşnaq süvari alayının 4- cü
polku arasıda qanlı döyüşlər başlandı.
Ağbaba süvarı alayının igidləri erməni – daşnaq birləşmələrinə
sarsıdıcı zərbə endirdi. Bu döyüşlərdə ermənilər 300 dən cox itgi
verərək Gümrü istiqamətinə geri çəkildilər. Ağbaba uğrunda gedən
döyüşlərdə ermənilər ikinci dəfə məğlubiyyətə uğrayıb atəşkəs
müqaviləsini Gümrünün valısi Qaro Sasuni ilə Ağbaba Milli Şurasının
sədri Kəlbəlayı Hacıabbas oğlu Məhəmməd ağa və Çıldırdan
Qocaoğlu Məhəmməd bəy imzalamışdılar. Ağbaba nahiyəsinin
dağlıq hissəsi Qars vilayətində yeganə bölgə idi ki, axıradək
ermənilər ora girə bilməmişdilər. Ağbaba Milli Şurasının gecəligündüzlü gərgin əməyi nəticəsində Ağbabanın dağ kəndləri erməni
qırğınlarından tamamilə xilas ola bilmişdi.
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QƏRBİ AZƏRBAYCANIN AĞBABA VƏ ŞÖRƏGƏL NAHİYƏSİNİN
MÜDAFİYƏSİ ZAMANI, 4 – CÜ ŞƏRQİ ERMƏNİ DVİZİYASININ
AXIRKƏLƏK POLKU İLƏ, ÇILDIR-AĞBABA SÜVARİ ALAYI
ARASINDA BAŞ VERMIŞ MÜHARİBƏNİN ACI NƏTİCƏLƏRİ
BARƏSİNDƏ QİSA MƏLUMAT (1918-1920)

1. Gümrü şəhəri və Gümrü ətrafı 100 - dən artıq azəri türkləri
yaşayan yaşayış məntəqələri şərqi erməni dviziyası tərəfindən
(komandiri ordu generalı Andiranık Ozanyan) darmadağın edilmış,
və tam şəkildə nəzarətə götürülmüşdür. Adı gedən yaşayış
məntəqələri üzrə yerli əhali, azəri türkləri öz dədə- baba
torpaqlarından qovulmuş və 8000 nəfərdən artıq yerli əhali (qoça,
qadın və uşaqlar) işgəncə ilə öldürülmüşdür. Qovulmuş və qətlə
yetrilmiış azəri türklərinin yerində Qars və Sarıqamışdan köç etmiş
qaxtağanlar yerləşdirilmişdir.
2. “Şörəgəl Süvari Alayı” şərqi Ermənistan dviziyası tərəfindən
(komandiri ordu generalı Andranık Ozanyan) darmadağın edilmış,
1000 nəfərdən artıq yerli əhali (qoça, qadın və uşaqlar) işgəncə ilə
öldürülmüşdür.Yerli əhalinin bir hissəsi Türkiyəyə, bir hissəsi isə
Ağbaba nahiyəsinə sığınmaqla canlarını qurtara bilmişdilər
3. Birləşmiş “Çıldır – Ağbaba Süvarı Alayları” Ağbaba uğrunda
gedən döyüşlərdə, 1920 – ci il mart ayının 22 – də şərqi Erməni
dviziyasının Axırkələk polkuna Arpa çayının sol sahilində 2-ci dəfə
sarsıdıçı zərbə endirmişdir.
Ümumiyyətlə, 1918-1920- ci illər Çıldır- Ağbaba uğrunda gedən
döyüşlərdə erməni tərəfindən 600 nəfərdən artıq əsgəri qüvvə,
Çıldır- Ağbaba süvari alayı tərəfindən isə 200 nəfərdən artıq əsgəri
qüvvə həlak olmuşdur. Ağbaba nahiyəsində 500 nəfərdən artıq yerli
əhali (qoça, qadın və uşaqlar) ermənilər tərəfindən işgəncə ilə
öldürülmüşdür
4. Çıldırın 150 dən artıq yaşayış məntəqəsi şərqi erməni
dviziyasının Axırkələk polku tərəfindən yandırılıb talan olunmuş və
12000 nəfərdən artıq yerli əhali (qoça, qadın və uşaqlar) ermənilər
tərəfindən işgəncə ilə öldürülmüşdür.
(Ağbaba süvarı alayının yüzbaşısı Məşədi Rəcəbin xatirələrindən)
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MƏŞƏDİ RƏCƏBİN GÜMRÜ ŞƏHƏRİ İLƏ BAĞLI
XATİRƏLƏRİ.
GÜMRÜNÜN QARA GÜNLƏRİ
1918 – ci il oktyabr.

1-ci cərgə soldan sağa üç nəfər qaxtağanlardan (gəlmə ermənilər) başqa
şəkildə görünənlər: - Gümrünün adlı – sanlı tannınmış azərbaycanlı
ağaları (öz ovladları ilə birlikdə)

Gümrü azərbaycanlıları.
Rusiya İmperiyası dövrünün poçt kartı. 1917- ci il .
Gümrü şəhəri Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistanın) qərbə
açılan qapısıdır. Bir sıra tarixçılər indiki Gümrü şəhərinin adının
kimmerilərdən qalma olduğunu təsdiq edirlər.
Gümrü şəhəri 1804-cü il tarixinə qədər, yəni rusların Qafqazı
işğal etməsinə qədər Qərbi Azərbaycanın Şörəgəl sultanlığının
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mərkəzi olmuşdur. Düzənlikdə Arpa çayın sahilində salınmış bu
şəhər dağlarla əhatə olunmuşdur. 1840-cı ilədək kənd olan və
Gümrü adlanan yaşayış məntəqəsinin əhalisinin 85%-ni (4000
nəfər) azəri türkləri təşkil edirdi. Məntəqə 1840-cı ildə rəsmən
şəhər statusu aldı. 1849-cu ildə İrəvan quberniyasının təşkili ilə
onun tərkibinə verildi. Hazırda əsas əhalisi 1850-ci ildə Türkiyədən
bura köçürülmüş (15000) qaxtağanlardan (gəlmə ermənilərdən)
ibarətdir. 1857-ci ildə I-ci rus çarı Aleksandırın Zaqafqaziya
regionuna səyahəti zamanı bu şəhərdə qala tikilmiş, şəhərə və
qalaya çarın şərəfinə "Aleksandropol" adı verilmişdir.
Qərbi Azərbaycanın qərbə açılan qapısı Gümrü şəhəri, 18571924-cü illərdə Aleksandropol, 1924-1990-cı illərdə Leninakan, 1990-cı ildən isə Kumayri adlandırılır.
Gümrü şəhəri 2 əsrdən artiq bir müddətdir ki, erməni
daşnaqlarının əsarəti altında qalan, Qədim Oğuz yurdu olan
Azərbaycan torpağının ayrılmaz bir hissəsidir. Unudulmuş vətən
torpağı haqqında əlimizdə olan maraqlı tarixi faktların bir hissəsini
qələmə almağa özümüzə borc bilirik. Çünki bu torpaqlar bizim əzəli
dədə - baba torpaqlarımızdır. Gümrü və onun ətrafında baş verən
hadisələr, rus və erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Türk millətinə
qarşı törədilmiş soyqırım hadısələridir. Millətimizə qarşı törədiımiş
bu soyqırım hadisəsi ilk dəfədir ki, işıq üzü görür.
1818-1920 - ci illər ərəfəsində Gümrü şəhəri və ona bitişik
yaşayış məntəqələrində Azəri Türklərinə qarşı bilərəkdən yaradılmış
soyqırım hadısələrini sizlərə 1877-1878-ci il rus-türk müharibəsinin
fəal içtirakcısı, həmin illərdə türk süvari alayının onbaşısı və
həmcinin 1905 -1921 - ci illər ərzində Ağbaba Milli Şurasının sədri
Hacı Abbas oğlu Kəlbəlayı Məhəmməd ağanın yaxın dostu və
silahdaşı, 1917-1921- ci illərdə Ağbaba Süvarı Alayının yüzbaşısı,
həmçinin Ağbaba çevik (xüsusi) təyinatlı süvarı alayının baş
məsləhətçisi və xüsusi təyinatlı kəşfiyyat dəstəsinin rəisi Məşədi
Rəcəb Məmməd oğlunun dili ilə təqdim edirik.
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Məşədi Rəcəbin xatirələrindən;- 1917-ci ildə Rusiyada baş
verən inqilabdan sonra rus qoşunları işğal altında olan Anadolu
torpaqlarından pərakəndə halında geri çəkilməyə başladılar. Geri
çəkilən rus ordusu silahlarını 4-cü şərqi erməni dviziyasının
komandani Andranık Ozanyana təhvil verdilər. Anadolu
torpaqlarında rus ordularının yerində möhkəmlənən erməni
dviziyaları türk millətinə qarşı görünməmiş işgəncələrə əl atdılar.
Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı altında türk qoşunları
Anadolu torpaqlarında erməni işğalına son qoymaq məqsədilə
1918- ci ilin fevral ayında əks hücuma keçib Trabzonu, mart ayında
isə Ərzurum, Ərzincanı, aprel ayında Sarıqamış, Batum, Poti, Maku,
Naxçıvan və Qarsı azad etdilər.1917-1918-ci illər tarixində isə
Ağbaba, Şörəgəl və həmçinin Gümrü və Gümrüətrafı məntəqələrdə
erməni vəşiliklərini saymaqla qurtarmaq olmaz. 1918-ci ilin fevral
ayından etibarən türk qoşunları qarşısından geri çəkilən erməni
dviziyaları türk kəndlərini oda qalamağa başladılar. Erməni
dviziyaları tərəfindən Qarsdan, Sarıqamışdan və Ərdəhandan
minlərlə türk əsirləri:- köməksiz qadınlar, qocalar və uşaqlar Gümrü
şəhərində müsəlmanlar məhəlləsində (avtovaqzalın dörd ətrafı)
Məmməd Qasım ağanın xanına (qonaq evləri) doldurulub bizlərin
gözləri qarşısında diri-diri yandırıldı. MəmmədQasım ağanın evi
təpəlikdə yerləşdiyindən yanan insanların qanı sel kimi təpədən
aşağı dərəyə axıb Arpa cayına qarışdı. Erməni dığaları türk
körpələrini kilsələrdə qurbanlıq qoyun kimi kəsirdilər. Türk millətinin
qanına susayan cəllad Andranik başkəsənlərinə (Marzmanov,
Baratov, Sarxunov, Vağ Arşak və.s) belə göstəriş vermişdir ki, hansı
müsəlmanın üstündə silah tutulsa, həmin insan yerindəcə
güllələnsin, qohum - əqrabası isə Gümrünün mərkəzində qurulmuş
dar ağacından asılsın. Demək olar ki, hər gün Gümrüdə 100 – lərlə
türk qətliamları baş verirdi. Andranikin əsas məqsədi və əsas tələbi
ondan ibarət idi ki, yerli camaatın bu qətliamlardan gözü qorxsun,
Ağbaba Süvari Alayı buraxılsın və türk qoşunları isə erməni
dviziyalarına qarşı əks hücumlarını dayandırsınlar.
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Gümrü və Gümrü ətrafı azəri türkləri yaşayan yaşayış
məntəqələrində qətliamların qarşısını almaq məqsədilə may ayında
türk qoşunları Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı altında Arpa
çayı keçərək Gümrünü ələ keçirdilər.
Türk qoşunlarının önündən geri çəkilən Andranikin qoşunları
1918-ci ilin mayında Gümrünü tərk edərək Ağbaba-Qızılqoç
istiqamətində hücüma keçdilər. Çaldaş və Təpəköy məntəqələrində
bizim, yəni Kərbalayi Məhəmməd ağanın qoşunları ilə qarşılaşan
Andranikin qoşunu şiddətli vuruşmalardan sonra geri çəkilməyə
məcbur oldular və Çaldaş, Düzkənd, İlanlı, Şiştəpə kəndlərini viran
qoyub Arpaçayı keçərək Qaraxaç dağlarından Cəlaloğlu
(Stepanavan) istiqamətinə hərəkət etməyə başladılar.
Türk qoşunları Gümrüdə çox qala bilmədi. 1918-ci ilin oktyabr
ayından başlayaraq şəhərə ingilis qoşunları ilə birlikdə 1- ci və 4 –
cü erməni dviziyaları daxil oldu.
Bundan sonra Gümrü şəhərinin qara günləri başladı. Şəhərə
təntənə ilə daxil olan 1 – ci və 4 – cü şərqi erməni dviziyaları
Andranikin göstərişi ilə Gümrü şəhərində yaşayan yüzlərlə az yaşlı
uşarlarıni yığıb müsəlmanlar məhləsindəki yarıuçuq məscidə
doldurub öz ata və analarının gözləri qarşısında yandırdılar. İş o
yerə gəldi ki, Gümrü və Gümrü ətrafı kəndlərdə yaşayan Azəri
türklərini erməni qırğınlarından xılas etmək üçün Ağbaba Milli
Şurasının sədri Kəlbəlayı Hacıabbas oğlu Məhəmməd ağa
ermənilərlə danışıqlar aparmaq məcburiyyətində qaldı.
Danişıqlar zamanı Gümrü və Gümrü ətrafı 60 – dan çox yaşayış
məntəqələrindən 800 araba ilə 5000 nəfərdən çox yerli sakinlərin,
yəni azəri türklərinin təhlükəsiz Qarsa köçürülməsi nəzərdə tutuldu.
Mən, yəni Məşədi Rəcəb Ağbaba Milli Şurasının Sədri Kəlbəlayı
Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağadan xahiş etdim ki, 5000 nəfər
qoca, qadın və uçaqlar olan arabaları bizim özünümüdafiyə süvari
alayı müşaiyət eləsin. Məndə olan məlumata görə ermənilər
sərhəddə yaxın məntəqələrin birində
Gümrü və Gümrüətrafı
kəndlərdən köçürülən qaçqınları yolda məhv etməyi planlaşdırırlar.
Lakin Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağa mənimlə razlaşmayıb bildirdi
373

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

ki, biz ermənilərlə belə qərara gəlmişik ki, qaçqınların təhlükəsiz
köçrülməsi üçün heç bir silahlı dəstələrdən istifadə olunmasın.
Ermənilər tərəfindən 4- cü şərqi erməni dviziyasının Axırkələk
polkunun komandirləri:- Marzmanov, Baratov, Sarxunov həmçinin
Gümrü şəhərinin valisi Qaro Sasunu; Azəri türkləri tərəfindən isə
Ağbaba Milli Şurasının sədri Kəlbalayı Hacı Abbas oğlu Məhəmməd
ağa, İsrafil ağa, Xurşud ağa, Murtuz ağa ilə aparılmış danışıqlarda
ermənilər növbəti dəfə bizi aldatdılar.
Arabalar
Şörəgəlin
Qaraməmməd
kəndi
yaxınlığında
düzəngahda Axırkələk polkunun komandiri Marzmanovun
pusqusuna düşdü. Güclü top atəşinə məruz qalan arabalardan bir
neçəsi Arpa çayını keçməklə canlarını qurtara bildi. Demək olar ki,
5000 nəfərdən cox olan insanlardan yalnız onlarla insan canını
qurtara bildi. Qaraməmməd kəndi yaxınlığında düzəngahda insan
meyidindən yer yox idi. Torpaq al – qana bələnmişdi. Bu hadisə
azəri türklərinə qarşı ermənilər tərəfindən törədilmiş Qərbi
Azərbaycanın ən ağrılı bir faciyəsi idi.
Ermənilər bu döyüşdə öldürülən kiçik yaşlı uşaqların başlarını
kəsib ağaclara taxmışdılar. Kəsik körpə başlarının altından bu sözlər
yazılmışdı;- “Erməni millətinə əl qaldıran hər bir türkün aqibəti belə
olacaq”. Bu bəs etməmiş kimi hətta erməni komandiri qanlı
Marzmanov Ağbaba Milli Şurasının Sədri Kəlbəlayı Hacı Abbas oğlu
Məhəmməd ağaya belə bir təhqiramiz məktub da ünvanlamışdı.
Məktubun mətni belədir: - Molla Mamed, sizə Oxçoğlu
düzündə bir kənd basdırma, Qaraməmməd düzündə isə bir
kənd qızartma hazırlamışıq. Buyurun nuş eləyin!
Çox ağır gedən danışıqlardan sonra (yəni bölgədə olan
ingilislərin işə qarışmasından sonra) ermənilər qətlə yetirilmiş
insanların basdırılmasına icazə verdilər. Öldürülən insanlar ağır
topların atəşi ilə erməni vəşilikləri nəticəsində tanınmaz hala
salınmışdı.
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Onu da qeyd etməliyəm ki, ermənilər bölgədə olan ingilisləri
inandira bilmişdilər ki, güya müqaviləni Türklər pozmuşdur və
ölənlərin çoxu Qarsdan köçən erməni qaçqınlarıdı.
Məşədi Rəcəbin xatirələrindən;- Biz döyüş meydanında
Qaraməmməd kəndinin düzündə qətlə yetirilən balalarımızın
ermənilər tərəfindən necə qətlə yetirilməsinin həm şahidi, həm də
ki, ən böyük günahkarlarıyıq.
Biz Ağbaba süvari Alayının komutanları;- Kəlbalayı Hacı Abbas
oğlu Məhəmməd ağa, Kəlbalayı Hacı Abbas oğlu Mahmud ağa,
Kəlbalayı Hacı Abbas oğlu Əsəd ağa, Xurşud ağa, Hacıvəli Usub
oğlu, Həşim Mürtüz oğlu Ağbaba, mən Məşədi Rəcəb Məmməd oğlu
eləcə də Ağbaba cəngavərləri əlimizi ölən körpələrin qanına batırıb
bu meydanda and içdik ki, axırıncı damla qanımıza qədər vuruşub
bu qanı yerdə qoymamalıyıq. Belə də oldu. Qaraməmməd qətliamı
ermənilərə cox ağır başa gəldi.
Bu hadisələr Ağbaba – Şörəgəl Süvari Alayı üçün böyük bir
faciyəyə çevrildi. İgid oğullar öz doğmalarının dəfni ilə əlaqədar
Ağbaba Süvari Alayını tərk etdilər.
Ağbaba Süvarı Alayında erməni kəşfiyyatı tərəfindən yaradılan
sünnü – şiyə məsələsi ortaya atıldı. 2000 nəfərdən çox olan bu alay
iki yerə parçalandı. 700 nəfər dəstəyə Kəlbəyayı Hacı Abbas oğlu
Məhəmməd ağa (şiyələrdən İbarət) və 1000 nəfərdən cox olan 2 –
ci dəstəyə isə Dələver kəndinin sakini İsrafil ağa (sünnü) başçılıq
etməyə başladı.
Məşədi Rəcəb; - Biz tez bir zamanda içərimizdə olan erməni
kəşfiyyat qrupunu aşkar edib hamısını məhv etdik.
İsrafil ağanın sərəncamında olan süvari dəstələr isə daxili
çəkişmələr nəticəsində öz fəaliyyətini dayandırdı və igidlərin cox
hissəsi bizə qoşuldu.
Bu hadısələrdən 4 il sonra yəni 1922-ci ilin mart ayında 1-ci
rus- türk müharıbəsinin onbaşısı və Ağbaba süvarı alayının
qocaman və təcrübəli yüzbaşısı Məşədi Rəcəb Ağbaba mahalının
Düzkənd kəndində gözlərini əbədi olaraq yumdu.
Mərd və cəsur babalarımıza Allah rəhmət eləsin!
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AĞBABA, RUS – TÜRK MÜHARİBƏSİ İLLƏRİNDƏ
iyul 1877- ci il.
MƏMMƏDOV MƏHƏMMƏD RƏCƏB OĞLU.
ATAMIN RUS – TÜRK MÜHARİBƏSİ İLƏ
BAĞLI XATİRƏLƏRİNDƏN
1940 – CI İL.

Ağbaba Süvari Alayının yüzbaşısı Məşədi Rəcəbin
xatirələrindən yazıya alınıb:
1877-ci ildə atam Məmməd (Məşədi Rəcəbin atası) Ağbaba
mahalında, Türk ordusunun, Qars-Ərdahan dairəsi üzrə, Qazançı
kəndində yerləşmiş sərhəd məntəqəsinin zabiti idi. Vəziyyətimiz pis
deyildi. Osmanlı hökuməti bizim ailəyə hərtərəfli köməklik göstərirdi.
Onda biz Ağbabanın İlanlı kəndində yaşayırdıq. İlanlı kəndindən
Bozqala kəndinə qədər olan məhsuldar ərazilərdə bizim əkin
sahələrimiz var idi.
Ağbabada rus – türk müharibəsinin (iyul-1877-ci il) başlanmasının ilk günləri idi. Mən gənc yeniyetmə bir oğlan idim. Mən
Ağbabada baş verən qanlı döyüşləri, rus – türk müharibəsini, ölənə
kimi unuda bilmədim. 1877-ci ilin iyul ayında, bizim ailə üçün böyük
bir faciyə baş verdi.
1877-ci il iyul ayının əvvəli idi. Rus hərbi qoşunlarının bir ucu
Ağbabanın “Qaraxaç” dağında, bir ucu isə, İlanlı kəndinin şimal
hissəsində, Arpaçay ətrafında yerləşimişdi. Adı gedən ərazilərə
çoxlu sayda əsgərlər yerləşdirilmişdi.
Qafqazda, yəni Batumnan tutmuş İrəvana qədər, 300 mindən
artıq rus hərbi birləşmələri, türkün qanına susayan qatil erməni
Loris Melikovun (Melikyan) sərəncamında idi.
1877-ci il iyul ayının əvvəlində Ağbabada rus- türk qoşunları üzüzə dayanmışdı.
O ağrılı - acılı illərdə mənim 30 - 35 yaşım ancaq olardı. Həmin
hadisələri unutmaq mənim üçün çox çətindir.
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DƏLİÇAY

TƏZƏKƏND
Qaraxaç d.
Ağbaba dağları

Ağlağan d.

02.09.1829-cu il. Ədirnə müqaviləsinə əsasən Rusiya Türkiyə sərhəd xətti
13.10.1921-ci il . Qars müqaviləsinə əsasən Türkiyə Ermənistan sərhəd xətti

Müharibənin ilk günlərində Loris Melikovun (Melikyan) əmri ilə
Ağbaba mahalının Qazançı və Təzəkənd kəndlərinin sakinləri, (Azəri
türkləri) öz dədə - baba torpaqlarından qovuldular. Adı gedən
kəndlərin sakinləri, guya türk kəşviyyatçılarının əli ilə, həmin iki
sərhəd məntəqələrində yerləşmiş rus ordusuna məxsus olan, çoxlu
sayda atları zəhərləyib öldürüblər.
Loris Melikov Qafqazda rus hərbi birləşmələrinin rəhbəri olduğu
illərdə, (1877-1878) Rusiya ilə Türkiyə arasında sərhəd məntəqə377
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lərində yaşayan Azəri türklərini tam şəkildə öz dədə - baba
torparlarından qovmaq üçün, lazımı şərait yaratmış və həmin
ərazilərə isə, Türkiyədən köçürülən qaxtağan ermənilərin yerləşdirilməsinə start vermişdi.
1877 – ci il iyul ayının əvvəli idi. Türk qoşunları İlanlı kəndini tərk
edən kimi, onların yerlərində rus kazakları öz mövqelərini
möhkəmləndirməyə başladılar.
Onda mən ilk dəfə olaraq, İlanlı kəndində Loris Melikovu gördum.
Loris Melikov Tiflis şəhərində anadan olmuşdu. Uşaqlığı bu
şəhərdə keçmışdi. Qonşularının əksəriyyəti Azəri türkləri olduğundan o, bizim ana dilində çox yaxşı danışa bilirdi.
Loris Melikov uzun, bədəndən arıq və üzü saqqallı, 50 – 55
yaşında bir kişi idi. Çox səliqəli geyinmişdi. Belində gümüşdən qılıncı
və yaxasında çoxlu sayda xaç şəkilli orden və medalları var idi.
İlanlı kəndinin ağsaqqalları Loris Melikovun qarşısına duz –
çörəklə çıxdılar. Loris Melikov düz-çörəyi öpüb, meydana yığılmış
cammat qarşısında bu sözləri dedi:
- Mən, sizləri vəhşi, qaniçən bir millət kimi təsəvvür edirdim.
Amma indi mən öz fikrimdən daşınıram. Qazançı və Təzəkənd
kəndlərinin sakinləri rus dövlətinin üzünə ağ olması, hamınıza
məlumdur. Mən inanıram ki, siz onların tutduqları yolu getməyəcəksiniz. Rus dövləti sizləri öz doğma övladları kimi qoruyacaq. Bizə
silah qaldıran hər bir insan rus dövlətinin düşmənidir. Bu torpaqlar
Rus dövlətinə məxsusdur. Biz bu torpaqları türk qaniçənlərindən
azad etməyə gəlmişik.
1877 – ci il iyul ayının ortalarında Ağbabada Arpaçayın sağ və
sol sahilində AlMərdanın çayırı deyilən düzənlikdə qanlı savaş
başlandı. Hər iki tərəfdən ölən və yaralananların sayı – hesabı yox
idi. Bu amansız döyüşlərdə Rus qoşunları Arpaçayını keçib, Qars
şəhərini mühasirəyə aldılar.
Bu qanlı döyüşlərdə mənim atam Məmməd ağır yaralandı və bir
gündən sonra dünyasını dəyişdi. Atamın son vəsiyyətinə görə, biz
onu İlanlı kəndində, cavan yaşında rəhmətə gedən qardaşım
Kərimin yanında (Aşıq Heydərin atası) dəfn etdik. Elə həmin gün biz
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İlanlı kəndini tərk edib Düzkənd kəndində özümüzə yeni binə
qurduq. Çünki, İlanlı kəndində bizim yaşamağımız təhlükəli idi.
İlanlı kəndində rusların qərargahı yerləşmışdi. Əgər ruslar mənim
atamın Türk zabiti olmasını bilsəydilər, bu bizim ailənin sonu demək
idi.
Atam rəhmətə gedəndən sonra ailənin ağsaqqalı mən oldum.
Mən atamın silahını və atını götürüb Türk ordusunda qulluq etməyə
başladım. Bu atamın mənə son vəsiyyəti idi, mən də onu həyata
keçirdim.
Türk ordusunun könüllülər taborunda mən onbaşı vəzifəsinə
yüksəldim. Mənim rəhbərlik etdiyim taborda gənc çavuşlar,
Kərbəlayı Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağa və Qaçaq Usub rus
hərbi birləşmələrinə qarşı mübarizə aparırdılar.
Elə o vaxtlardan başlayaraq, mənim Kərbəlayı Hacı Abbas oğlu
Məhəmməd ağa və Qaçaq Usubla dostluq əlqələrimin binası
quruldu.
1918-ci ildən başlayaraq mən Ağbaba Milli Şurasının sədri
Kərbəlayı Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağanın fərmanı ilə Ağbaba
Süvari Alayının 5-ci taborunun yüzbaşısı kimi fəaliyyət gösrərməyə
başladım. Mən həmin illərdə, Ağbaba Milli Şurasının sədri Kərbəlayı
Hacı Abbas oğlu Məhəmməd ağanın baş məsləhətçisi və Ağbaba
Süvari Alayının kəşviyyat taborunun rəhbəri kimi öz xalqıma qarşı
ləyaqətlə, anlıaçıq və üzüağ xidmət göstərmişəm. Məşədi Rəcəb.

Söyləyədi:
Qələmə aldı:

Y.Heydərov
Ə.Heydər
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AŞIQ HEYDƏRİN MƏŞƏDİ RƏCƏBLƏ SON
GÖRÜŞÜ
1922- ci il yazın əvvəli idi. Erməni – müsəlman davası demək
olar ki, səngimişdi. Mən, Щейдяр Эцллцбулагдан евя эялян кими həyat
yoldaşım Йетяр деди: – Щейдяр, ямин бярк хястядир, сяни чох арзулайыр.
Щейдяр тялям–тялясик юзцнц Мяшяди Ряъябин йанына чатдырды.
Бахды ки, ямиси йатагда йатыр. Эюрдц кишинин гарın nahiyəsi və дюшц чох
шишиб. Деди:
– Ай ями, бир щяфтя дейил ки, мян сяни евдя саь–саламат гойуб
эетмишям. Сяня ня олду беля?
– Щеч ня олмады, ай bala. Сян йадыма дцшмцшдцн. Эял сянинля
щалаллашым, ай гардашымын йадиэары, билмяк олмаз бу дцнйанын ишини.
Бу вахт Мядиня няня онун габаьына чай эятирди. Арвад аьлайа–
аьлайа Ашыг Щейдяря деди:
– Сон вахтлар яминин эюбяйинин цстцндя бир шиш пейда олду.
Амма буну щеч оьлу Мящяммядя дя демяди. Цч эцн бундан габаг
мяня деди:
– Бу аьры мяни щалдан салды. Щяр дярдя–аъыйа дюзмцшям, амма
буна дюзя билмирям. Ай Мядиня, о хянъяри вер эюрцм бурда ня вар
ахы.
Яллярим гıрıлайды, ай бала, о хянъяри вердим ялиня. Хянъяри алыб
йарайа сохду. Йарадан чохлу ган ахды. Ондан сонра шиш даща да
артды.
Мяшяди Ряъяб бунлары ешидяндя эцлцмсцндц:
– Ай арвад, щяля бир хянъяри вермямяк дя фикрин варды? Mənim
canim Qaraməmməd kəndində ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən
körpə balalarımızdan artıq deyil! Mənim bu dönyada heç bir əhdipeymanım qalmayıb, bundan sonra rahat ölə bilərəm.
Щямин эцнцн сящяри Мяшяди Ряъяб эюзлярини ябяди олараг
йумду. Анъаг онун мярдлийи, иэид ады цряклярдя ябяди olaraq галды.
Ağbaba Milli Şurasının Sədri Hacı Abbas oğlu Kərbəlayı
Məhəmməd ağa Məşədi Rəcəbin dəfn yerinin Türkiyənin Qars şəhərinin
“Qazilər Qəbristanlığı”nda olunmasını istədi, amma yüzbaşının ailəsi
buna razı olmadı.
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AĞBABA KƏNDLƏRİ (1906 – 1988 -ci il)
(36 kənd rəsmən mövcuddur)
Ağbaba kəndləri haqqında qısa məlumat;
1-AMASİYA (Ağbaba mahalının rayon mərkəzi ) -Ermənistan
SSR-də şəhər tipli qəsəbə, eyni adll rayonun mərkəzi.
Azərbaycanlılar yaşayan Daşkörpü ilə birləşdirilmişdir. Əhalisi 1907ci ildə 502, 1914-cü ildə 564 nəfər azərbaycanlı, 1931-c ildə 237
nəfər azərbaycanlı, 401 nəfər erməni olub. 1980-ci ildə isə 3175
nəfər əhalinin
əksəriyyəti azəri idi. 1914-cu ildən sonra
azərbaycanlı əhalinin 2 dəfə azalması 1918-1920-ci il soyqırımının
nəticəsidir. Ermənilər buraya 1929-cu ildə Basendən və Qarsdan
köçüb yerləşdirilmişlər. 1988-ci ilin
faciəli olayları zamanı
azərbaycanlıların hamısı qovulmuşdur.
2-BAYTAR (ALAKİLİSƏ, 1991-ci ildən OVTUN) – Ermənistan
SSR Amasiya rayonunda, rayon mərkəzindən 9 km şimal-şərqdə,
Axuryan (Qərbi Arpa) çayının sol sahilində kənd. Əhalisi 1831-ci ildə
27 nəfər azərbaycanl olub. Sonrakı illərdə azərbaycanlılarla yanaşı
yunanlar da yaşamışdır. Ermənilər buraya 1918-1920-ci illərdə Qars
vilayətinin Gülseyran kəndindən gəlmişlər. 1979-cu ildə isə 235
nəfər erməni əhalisi olub.

3.BALIQLI (1991-ci ildən ZORAKERT) - Ermənistan SSR

Amasiya rayonunda, rayon mərkəzindən 21 km şimal-qərbdə,
Axuryan (Qərbi Arpa) çayının qərb sahilində, azərbaycanlılar
yaşamış kənd. Əhalisi 1886-cı ildə 205, 1905-ci ildə 372, 1914-cü
ildə 474, 1922-ci ildə 119, 1931-ci ildə 171, 1979-cu ildə 472 nəfər
azərbaycanlı olub. Qonşu Xançallı kəndinin əhalisi 1930-cu illərdə
köçüb bu kəndə gəlmişdir. (1918 - 1920-ci illər soyqırımı zamanı
əhali 3 dəfə azalmışdır). 1988-ci ilin faciəli olayları zamanı
azərbaycanlılar bütünlüklə qovulmuşlar.
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4-BAXÇALI (BAĞÇALI) - Qars vilayətinin Ağbaba bölgəsində,

Ermənistan SSR Amasiya rayonunda azərbaycanlılar yaşamış kənd.
Əhalisi 1886-cı ildə 162, 1897-ci ildə 240, 1905-ci ildə 277, 1914-cü
ildə 236 nəfər azərbaycanlı. Kənd erməni daşnaqları tərəfindən
1918-1920-ci illərdə dağıdılmışdır.

5- BOZQALA (ŞİNDİLƏR) - Ermənistan SSR Amasiya rayonunda
azərbaycanlılar yaşamış kənd. 1908-ci ildə 139, 1914-cü ildə 159,
1926-cı ildə 55, 1931-ci ildə 94, 1939-cu ildə 104 nəfər
azərbaycanlı əhalisi olub. Kənd 1940-cı ildə ləğv edilmişdir.

6-ÇAXMAQ (1991-ci ildən KAMXUT) - Ermənistan SSR Amasiya

rayonunda, rayon mərkəzindən 7 km cənub-qərbdə azərbaycanlılar
yaşamış kənd. Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 360, 1914-cü ildə
406, 1931-ci ildə 4,5 dəfə azalaraq 89, 1970-ci ildə 197 nəfər olub.
Ermənilər bu kəndə 1918-ci ildə Türkiyənin Qars vilayətindən
gətirilib. 1931-ci ildə 179 nəfər erməni var idi. Onlar ötən əsrin 80ci illərində Leninakana (Gümrüyə) köçmüşdülər.

7-ÇİVİNLİ (1991-ci ildən YEĞNACUR) –Ermənistan SSR

Amasiya rayon mərkəzindən 27 km cənub-qərbdə azərbaycanlılar
yaşamış kənd. Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 270, 1914-cü ildə
350, 1931-ci ildə 324 nəfər olub. 1988-ci ilin faciəli olayları zamanı
azərbaycanlıların hamısı buradan qovulmuşdur.

8-DAŞKÖRPÜ - Ermənistan SSR Amasiya rayonunda, rayon

mərkəzindən 3 km məsafədə azərbaycanlılar yaşamış kənd.
Amasiya heyvandarlıq sovxozuna birləşdirilmişdi. 1905-ci ildə 396,
1914-cü ildə 431, 1931-ci ildə 233 nəfər azərbaycanlı əhalisi olub.
1988-ci ilin faciəli olayları zamanı onlar hamısı
buradan
qovulmuşdur.

9- DÜZKƏND (1988-ci ildən Alvar) - Ermənistan SSR Amasiya

rayonunda, Axuryan (Qərbi Arpaçay) çayının sağ sahilində, rayon
mərkəzindən 13 km şimalda, azərbaycanlılar yaşamış kənd. Əhalisi
1907-ci ildə 638, 1914-cü ildə 722, 1931-ci ildə 468, 1970-ci ildə
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516 nəfər azərbaycanlı. 1914-1931- ci illər kəsiyində əhalinin təxminən 2 dəfə azalması 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı
törədilmiş soyqırımın nəticəsidir. 1988-ci ilin faciəli olayları zamanı
azərbaycanlıların hamısı qovulmuşlar.
10- ELLƏR OYUĞU (1931-ci ildə ELLƏRKƏND) - Ermənistan
SSR Amasiya rayonunda, rayon mərkəzindən 26 km şimal-qərbdə
azərbaycanlılar yaşamış kənd. Dəniz səviyyəsindən 2140 metr
yüksəklikdə yerləşir. Əhalisi 1905-ci ildə 286 nəfər, 1914-cü ildə
437 nəfər, 1931-ci ildə 294 nəfər, 1970-ci ildə 292 nəfər
azərbaycanlı. 1914-1931- ci illər kəsiyində əhalinin təxminən 2 dəfə
azalması 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı törədilmiş
soyqırımın nəticəsidir. 1988-ci ilin faciəli olayları zamanı
azərbaycanlıların hamısı qovulmuşlar.
11-GÖLLÜ(1991-ci ildən ARDENİS) - Ermənistan SSR Amasiya
rayonunda, rayon mərkəzindən 18 km şimal-şərqdə, Qərbi
Arpaçayın sol sahilində azərbaycanlılar yaşamış kənd. 1897-ci ildə
284, 1907-ci ildə 313, 1914-cü ildə 403, 1931-ci ildə 334, 1959-cu
ildə 470, 1979-cu ildə 757 nəfər azərbaycanlı əhalisi olub. 1988-ci
ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım əməlləri
zamanı azərbaycanlıların hamısı qovulmuşlar.
12-GÜLLÜBULAQ (GÜLLÜBULAĞI) - Ermənistan SSR Amasiya
rayonunda, Axuryan (Qərbi Arpa) çayının sağ sahilində
azərbaycanlılar yaşamış kənd. Azərbaycanlı əşalisi 1886-cı ildə 673,
1897-ci ildə 958, 1907-ci ildə 1020, 1914-cü ildə 1137, 1931-ci ildə
1268, 1970-ci ildə 2459, 1979-cu ildə 2580 nəfər olmuşdur. 1988-ci
ilin faciəli olayları zamanı azərbaycanlıların hamısı buradan
qovulmuşdur.
13-GÜLLÜCƏ - Ermənistan SSR Amasiya rayonunda, rayon
mərkəzindən 24 km şimal-qərbdə, Arpa gölü sahilində
azərbaycanlılar yaşamış kənd. Əhalisi 1886-cı ildə 193, 1897-ci ildə
288, 1907-ci ildə 324, 1914-cü ildə 378, 1931-ci ildə 576, 1959-cu
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ildə 594 , 1979-cu ildə 985 nəfər olmuşdur. 1988-ci ilin faciəli
olayları zamanı azərbaycanlıların hamısı buradan qovulmuşdur.
14-XANÇALLI (XANCARLI) - Ermənistan SSR Amasiya
rayonunda, dəniz səviyyəsindən 2110 metr yüksəklikdə
azərbaycanlılar yaşamış kənd. Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 290,
1914-cü ildə 392, 1931-ci ildə 2 dəfə azalaraq 187 nəfər olub. Kənd
ötən əsrin 30-cu illərində ləğv edilib və əhalisi yaxınlıqdakı Balıxlı
kəndinə köçürülüb.
15-İBİŞ ( AYÇINQIL, 1991-ci ildən YERİZAK)- Ermənistan
SSR Amasiya rayonunda, eyniadlı rayon mərkəzindən 15 km şimalqərbdə azərbaycanlılar yaşamış kənd. Ərazisi Qonçalı heyvandarlıq
sovxozunun ərazisinə qatılmışdı. 1906-cı ildə 460, 1914-cü ildə 568,
1931-ci ildə 2 dəfə azalaraq 280, 1970-ci ildə 382 nəfər
azərbaycanlı yaşayırdı. 1988-ci ildə faciəli olaylar zamanı
azərbaycanlılar kənddən bütünlüklə qovulub.
16-İLANLI( 1935-ci ildən ÇAYBASAR, 1991-ci ildən
ARAVET) – Ermənistan SSR Amasiya (Ağbaba) rayonunda, rayon
mərkəzindən 17 km şimal-şərqdə, Arpa çayı sahilində
azərbaycanlılar yaşamış kənd. Düzkənd heyvandarlıq sovxozu ilə
birləşdirilmişdi. 1905-ci ildə 250, 1914-cü ildə 453, 1931-ci ildə 2,5
dəfə azalaraq 201, 1970-ci ildə 501 nəfər azərbaycanlı yaşayırdı.
1988-ci ildə faciəli olaylar zamanı azərbaycanlılar kənddən
bütünlüklə qovulub.
17-QARABULAQ (1991-ci ildən ŞAQİK) - Ermənistan SSR
Amasiya rayonunda, Arpa gölü sahilində, rayon mərkəzindən 33 km
şimal-qərbdə azərbaycanlılar yaşamış kənd. Quzukənd heyvandarlıq
sovxozu ilə birləşdirilmişdi. Əhalisi 1905-ci ildə 295, 1914-cü ildə
382, 1931-ci ildə 4 dəfə azalaraq 94, 1970-ci ildə 215 nəfər
azərbaycanlı olub. 1988-ci ilin faciəli olayları zamanı onların hamısı
qovulmuşlar.
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18-QARANAMAZ (1935-ci ildən YENİ YOL, 1991-ci il-dən
AĞVORİK) - Ermənistan SSR Amasiya rayonunda, rayon
mərkəzindən 15 km şimal-şərqdə azərbaycanlılar yaşamış kənd.
Əhalisi 1907-ci ildə 459, 1914-cü ildə 541, 1931-ci ildə 475, 1979cu ildə 1072 nəfər azərbaycanlı olub. 1988-ci ilin faciəli olayları
zamanı onların hamısı qovulmuşlar.
19-QARAÇANTA (1935-ci ildən ƏZİZBƏYOV, 1991-ci ildən
AREQNADEM) – Ermənistan SSR Amasiya rayonunda, rayon
mərkəzindən 6 km cənub-qərbdə, Gümrü-Amasiya yolunun sol
tərəfində azərbaycanlılar yaşamış kənd. Əhalisi 1897-ci ildə 440,
1905-ci ildə 665, 1914-cii ildə 729, 1931-ci ildə 692, 1959-cu ildə
803, 1980-ci ildə 1940 nəfər azərbaycanlı olub. 1988-ci ilin faciəli
olayları zamanı onların hamısı qovulmuşlar.
20-QIZIL KİLİSƏ (TÜRK QIZIL KiLİSƏSİ, QIZIL KƏND) –
Ermənistan SSR Amasiya rayonunda azərbaycanlılar yaşamış kənd.
1905-ci ildə 230, 1914-cü ildə 339, 1931-ci ildə 2 dəfə azalaraq 162
nəfər azərbaycanlı əhalisi olub. Kənd 1930-cu illərdə ləğv edilmişdir.
21-QIZILDAŞ - Qars vilayətinin Ağbaba bölgəsində, Dələver kənd
icması tərkibində, Ermənistan SSR Amasiya rayonunda, rayon
mərkəzindən 15 km cənub-qərbdə, azərbaycanlılar yaşamış kənd.
1886-cı ildə 394, 1905-ci ildə 547, 1914-cü ildə 147 nəfər
azərbaycanlı əhalisi olub. Əhalinin azalması 1905-1906-cı və 1918ci illərdəki soyqırımın nəticəsidir. XX əsrin 40-cı illərində kənd ləğv
olunmuşdur.
22-QONCALI (1935-ci ilədək ÖRDƏKLİ, QONÇALI, 1991-ci
ildən ZARİŞAT) – Ermənistan SSR Amasiya rayon mərkəzindən
14 km şimal-qərbdə azərbaycanlılar yaşamış kənd. 1905-ci ildə 330,
1914-cü ildə 531 nəfər azərbaycanlı əhalisi olub. 1918-1920-ci
illərdə azərbaycanlılar kənddən qovulmuş, Türkiyədən gələn
ermənilər yerləşdirilmişdir. 1970-1980-ci illərdə ermənilərin əksər
hissəsi Leninakana (Gümri) köçmüş, təsərrüfatda başqa kəndlərdən
gələn azərbaycanlılar çalışmışlar. Qonşu İbiş kəndi bu sovxoza
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birləşdirilmişdi. 1988-ci ilin faciəli olayları zamanı azərbaycanlıların
hamısı buradan qovulmuşlar.
23-QUZUKƏND (1935-ci ilədək XOZIKƏND) – Ermənistan SSR
Amasiya rayonunda, Arpa gölü sahilində, rayon mərkəzindən 25 km
şimal-qərbdə azərbaycanlılar yaşamış kənd. Əhalisi 1905-ci ildə
372, 1914-cü ildə 455, 1931-ci ildə 474, 1970-ci ildə 865 nəfər
azərbaycanlı olub. 1988-ci ilin faciəli
olayları zamanı
azərbaycanlıların hamısı qovulmuşdur.
24-MAĞARACIQ- Ermənistan SSR Amasiya rayonunda, rayon
mərkəzindən 11 km cənub-qərbdə azərbaycanlılar yaşamış kənd.
Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 480, 1914-cü ildə 539, 1931-ci ildə
490, 1970-ci ildə 860 nəfər olmuşdur. 1988-ci ildə faciəli olaylar
zamanı azərbaycanlılar kənddən bütünlüklə qovulub.
25-MUMUXAN- Ermənistan SSR Amasiya rayonunda, dəniz
səviyyəsindən 2135 metr yüksəklikdə azərbaycanlılar yaşamış kənd.
1905-ci ildə 144, 1914-cü ildə 229, 1931-ci ildə 2 nəfər əhalisi olub.
Erməni quldurlarının 1918-1920-ci illərdə törətdikləri qanlı
olaylardan sonra əhali 4 dəfə! azalmış, sağ qalan azərbaycanlılar
kəndi tərk etmiş, kənd Türkiyədən köçürülmüş ermənilər tərəfindən
məskunlaşdırılmışdır. Kənd 1931-ci ildə ləğv edilmişdir.
26-MUSTUXLUQars
vilayəti
Qars
dairəsinn
Ağbaba
məntəqəsində,
Ermənistan
SSR
Amasiya
rayonunda,
azərbaycanlılar yaşamış kənd. Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 253,
1914-cü ildə 317 nəfər olub. Kənd 1918-ci il erməni vəhşiləri
tərəfindən dağıdılmışdır.
27-OXÇUOĞLU (1991-ci ildən VAXÇI) – Ermənistan SSR
Amasiya rayonunda, rayon mərkəzindən 16 km cənub-qərbdə,
Qərbi Arpa (Axuryan) çayı sahilində azərbaycanlılar yaşamış kənd.
Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 854, 1914-cü ildə 980, 1931-ci ildə
873, 1970-ci ildə 1412 nəfər olub. 1988-ci ildə faciəli olaylar zamanı
azərbaycanlılar kənddən bütünlüklə qovulmuşlar.
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28-ÖKSÜZ( ÖYSÜZ, 1991-ci ildən DARİK) – Ermənistan SSR
Amasiya rayonunda, rayon mərkəzindən 23 km şimal-qərbdə, dəniz
səviyyəsindən 2165 metr yüksəklikdə azərbaycanlılar yaşamış kənd.
Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 138, 1914-cü ildə 176, 1931-ci ildə
270, 1970-ci ildə 241 nəfər olub.Əhalinin bir hissəsi 1948-ci ildə
məcburi qaydada Daşkəsənə deportasiya edilmişdi. 1988-ci ildə
faciəli olaylar zamanı azərbaycanlılar kənddən bütünlüklə
qovulmuşlar.
29-ÖRDƏKLİ – Qars vilayətinin Ağbaba bölgəsində Seldağıdan
kənd icması tərkibində, Ermənistan SSR Amasiya rayonunda, rayon
mərkəzindən 15 km şimal-qərbdə, azərbaycanlılar yaşamış kənd.
Azərbaycanlı əhalisi 1886-cı ildə 253, 1905-ci ildə 330, 1914-cü ildə
531 nəfər olub. 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən dağıdılmış bu
kənd sonradan bərpa olunmayıb6
30-SELDAĞILANQars
vilayəti
Qars
dairəsi
Ağbaba
məntəqəsində,
Ermənistan
SSR
Amasiya
rayonunda,
azərbaycanlılar yaşamış kənd. Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 418,
1914-cü ildə 414 nəfər olub. Ermənilərin 1918-1920-ci illərdə
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım zamanı kənd sonradan
bərpa olunmayıb.
31-SNIX – Qars vilayəti Qars dairəsi Ağbaba məntəqəsində,
Ermənistan SSR Amasiya rayonu ərazisində, azərbaycanlılar
yaşamış kənd. Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 104, 1914-cü ildə
201 nəfər olub. 1918-1920-ci illərdə kənd millətçi erməni daşnakları
tərəfindən dağıdılmışdır.
32-SÖYÜTLÜ- Qars vilayəti Qars dairəsinin Ağbaba məntəqəsində,
Ermənistan SSR Amasiya rayonunda azərbaycanlılar yaşamış kənd.
Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 80, 1914-cü ildə 158 nəfər olub.
1918-1920-ci illərdə vəhşiləşmiş ermənilərin aramsız basqınları
zamanı kənd dağıdılıb.
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33-SULTANABAD -(1935-ci ildən ŞURABAD)
-Ermənistan SSR Amasiya rayonunda, Arpa gölü bəndi yaxınlığında,
rayon mərkəzindən 20 km şimal-qərbdə azərbaycanlılar yaşamış
kənd. Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 262, 1914-cü ildə 384, 1931ci ildə 257, 1970-ci ildə 219 nəfər olub. 1988-ci ilin faciəli olayları
zamanı azərbaycanlıların hamısı buradan qovulmuşdur.
34-ŞİŞTƏPƏ - Qars vilayətiinin Qars dairəsindəki Ağbaba məntəqəsində, Ermənistan SSR Amasiya rayonu ərazisində, azərbaycanlılar yaşamış kənd. Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 151, 1907-ci
ildə 189, 1914-cü ildə 253 nəfər olub. 1918-ci ildə erməni
vəhşilikləri zamanı bütünlüklə dağıdılmış kəndin ərazisi erməni
kəndlərinin mal-qarası üçün örüş yerinə çevrilib.
35-TƏZƏKƏND- Qars vilayəti Qars dairəsinin Ağbaba
məntəqəsində, Ermənistan SSR Amasiya rayonu ərazisində,
azərbaycanlılar yaşamış kənd. Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 151,
1907-ci ildə 189, 1914-cü ildə 253 nəfər olub. Kənd 1918-ci ildə
erməni quldurlarının aramsız basqınlarından sonra ləğv edilib.
36-TƏPƏKÖY ( BÖYÜK TƏPƏKÖY)- Ermənistan SSR Amasiya
rayonunda Arpa gölünün şərq sahilində, rayon mərkəzindən 17 km
şimal-şərqdə azərbaycanlılar yaşamış kənd. Azərbaycanlı əhalisi
1905-ci ildə 278, 1914-cü ildə 357, 1931-ci ildə 174, 1970-ci ildə
772 nəfər olub. 1988-ci ilin faciəli olayları zamanı azərbaycanlıların
hamısı buradan qovulmuşdur.
37-TƏPƏKÖY (KİÇİK TƏPƏKÖY) – Ermənistan SSR Amasiya
rayonunda, rayon mərkəzindən 17 km şimal-qərbdə, Böyük
Təpəköy kəndi yaxınlığında azərbaycanlılar yaşamış kənd.
Azərbaycanlı əhalisi 1905-ci ildə 140, 1914-cü ildə 209, 1931-ci ildə
170 nəfər olub. Ötən əsrin 30-cu illərinin sonunda Böyük Təpəköy
kəndi ilə birləşdirilmişdır.
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FAKTLAR, HƏQİQƏTLƏR VƏ ŞƏXSİYYƏTLƏR
HAQQINDA.
Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistanın)
Amasiya rayonunun tabeçiliyində olan
Düzkənd kəndi haqqında.
Əski türk torpağı olan Ağbaba mahalının tarixi taleyi qlobal və
regional siyasi proseslərin təsiri ilə elə şəkilə gətirilib ki, bu ərazi
Türkiyə ilə Azərbaycanı həm qovuşdurub, onların arasında ortaq bir
məntəqə olub, həm də ayırıb, yadelli ölkələrin hərbi-siyasi təcavüzü
nəticəsində iki yerə parçalanıb; bir hissəsi Türkiyənin, bir hissəsi isə
Azərbaycanın tərkibində qalıb. Tarixi materiallardan məlum olur ki,
Ağbaba XVI yüzillikdən başlayaraq Çıldır sancağı, Çıldır əyaləti
adıyla Türkiyə ərazisinin inzibati vahidi kimi qeyd olunur. Çıldır
əyalətinin içərisində yerləşən Ağbaba bölgəsi şimal tərəfdən
Axılkələyə, qərb tərəfdən Çıldır- Qarsa, şərq tərəfdən isə DağBorçalısına söykənir.
Bu ərazi 1877- 1878-ci illərdə baş vermiş rus-türk müharibəsindən sonra işğalçı rusların əlinə keçmişdir.
Bu dövrdə Ağbaba Qars vilayətinin tərkibində bir nahiyə idi. XIX
əsrin əvvəllərindən başlayaraq rus imperyasının Qafqaza doğru
başlanan işğalçı hərbi təcavüzü nəticəsində bütövlükdə regionun
sosial-mədəni həyatında tənəzzül baş vermişdir.
1918-1920-ci illərdə gəlmə (“qaxtağan”) ermənilərin törətdiyi
kütləvi qırğınlar nəticəsində Ağbaba əhalisinin bir qismi Türkiyənin
Qars-Çıldır vilayətinə, bir qismi isə İranın Xoy, Salmas, Mərənd və
Təbriz şəhərlərinə köç etmiş, bir hissəsi isə erməni
“təmərküzləşməsi” nəticəsində ağır məhrumiyyətlərə düçar edilmiş,
kəndlər xarabazara çevrilmişdir. Rəsmi sənədlərdən məlum olduğu
kimi, keçən əsrin əvvəllərində Ağbabada əllidən artıq kənd
olmuşdur. Rus imperyasının havadarlığı ilə ermənilər tərəfindən
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bölgə kəndlərinin təxminən yarısı 1950-ci illərədək yerlə-yeksan
edilmişdir.
XX əsrin əvvəllərindən artan erməni axını bu əraziyə, əsasən, Muş,
Sarıqamış, Van, Qızılçaxçax, Zərşad, İqdır və s yerlərdən gəlmişdir.
Ağbaba bölgəsində 1988-ci ilə qədər 27 kənd mövcud idi.
Bunlardan 22-də ( Güllübulaq, Quzukənd, Qaraçanta, Çaybasar,
Göllü, Balıxlı,Gülsehran, Güllücə, Öksüz, Ellərkənd,Çaxmaq, İbiş,
Qoncalı, Düzkənd, Oxçoğlu, Daşkörpü, Təpəkənd, Şurabad,
Qarabulaq, Yeniyol və Mağaracıq) Azərbaycan türkləri yaşamışdır.
Eləcə də Ağbaba bölgəsinin mərkəzi sayılan Amasiyada əhalinin
böyük əksəriyyəti Azərbaycan türkləri təşkil edirdi. Ağbaba bölgəsi
1988-ci ilə qədər Azərbaycan tüklərinin doğma yurdu olmuşdur.
AMASİYA (Ağbaba mahalının rayon mərkəzi )
Ermənistan SSR-də şəhər tipli qəsəbə, eyni adll rayonun
mərkəzi. Əhalisi 1907-ci ildə 502, 1914-cü ildə 564 nəfər
azərbaycanlı, 1931-ci ildə 237 nəfər azərbaycanlı, 401 nəfər erməni
olub. 1980-ci ildə isə 3175 nəfər əhalinin əksəriyyəti azəri idi.
1914-cu ildən sonra azərbaycanlı əhalinin 2 dəfə azalması 19181920-ci il soyqırımının nəticəsidir. Ermənilər buraya 1929-cu ildə
Basendən və Qarsdan köçüb yerləşdirilmişlər.
Bu da bir həqiqətdir ki, 1850 –1938 ci illər ərəfəsində Amasiya
rayonunun inzibati ərazilərində əhalinin 90%-ni azəri türkləri təşkil
etdiyinə görə həmin illərdə Amsiya rayonunda rəhbər vəzifələrdə də
Azəri türkləri işləmişlər.
Lakin çox çəkmədi ki daşnaqlar sovetlər dövründən başlayaraq
(1937-ci il) açıq- aşkar şəkildə öz çirkin əməllərini
həyata
keçirməyə başladılar. Bu bolğə 1988-ci ildən etibarən tamamilə
darmadağın edilmiş, mədəniyyət ocaqları dağıdılmış, xarababazar
olan kəndlərə erməni adları qoyulmuşdur.
Ağbaba mahalı əsrin əvvəllərindən bir çox ictimayi-siyasi
xadimlər yetişdirib Azərbaycan və Türk dünyasına bəxş etmişdir.
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1924-1989-cu İLLƏRDƏ AMASİYA RAYONUNDA
PARTİYA KOMİTƏSİNİN BİRİNCİ KATİBİ
VƏZİFƏSİNDƏ İŞLƏMİŞLƏR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Səfər Alməmmədov......................................
Cəfər Vəlibəyov............................................
Ələsgər Vəliyev............................................
Məsim Vəliyev..............................................
Yeğişe Ağacanyan........................................
Nikol Harutunyan.........................................
Muşek Hayrapetyan......................................
Marat Qukasyan...........................................
Aleksan Kirakosyan.......................................
Həbib Həsənov.............................................
Hüseyin Məmmədov.....................................
Azad Hovhannisyan......................................
Levin Yeranosyan.........................................
Harutun Hakopyan.......................................
Məhərrəm Bayramov....................................
Cahangir Əliyev............................................
Zərbəli Qurbanov.........................................
İldırım Bağırov.............................................
Qəşəm Həsənov...........................................

1924-1930
1930-1936
1936-1938
1938-1939
1939-1944
1944-1948
1948-1950
1950-1952
1953-1956
1956-1960
1960-1963
1963
1963-1964
1964-1969
1969-1974
1974-1981
1981-1985
1985-1988
1988-1989

İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ VƏZİFƏSİNDƏ
İŞLƏMİŞLƏR.
1
2
3
4
5
6

Hüseyn Salmanov............................
Musa Hüseynov...............................
İbrahim Qəribov..............................
Mirzə Bəşirov..................................
Rza Şeyxzadə..................................
Yaqub Qəribov................................
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1924-1926,İrəvan
1926-1930,Balıqlı
1930-1931, Güllübulaq
1931-1936,Zəngibasar
1936-1939, İrəvan
1939-1948, Vedi
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7
8
9
10
11
12
13

Əli Məmmədov................................
Abram Qurginyan............................
Harutyun Hakopyan.........................
Levon Bdoyan.................................
Cahangir Əliyev...............................
Murat Hakopyan..............................
Murat Harutyunyan..........................

1948-1952,Mehri
1952-1961
1961-1963
1963-1965
1965-1969,Düzkənd
1969-1986
1986-1989

DÜZKƏND kəndi (Rusların Qafqaza yürüşü nəticəsində
Qərbi Azərbaycanın Ağbaba bölgəsinin Düzkənd kəndi 1828-ci
ilin avqust ayında yerlə yeksan olmuşdur. 1859-ci ildə isə Türkiyə
Topxana Məclisinin qərarı ilə (11 sentyabr 1859/13 nömrəli 1276
tarixli raport) Düzkənd kəndi yenidən abadlaşdırılmışdır. 1988-ci
ildən etibarən erməni daşnaqları yerli əhalini (azəri türkləri) öz
doğma dədə-baba torpaqlarından qovmuşdurlar. Hal-hazırda
Düzkənd kəndində yaşayış yoxdur, yaşayış evlərinin və həmçinin
inzibati
binaların
80%
erməni
daşnaqları
tərəfindən
dağıdılmışdır. Qərbi Azərbaycanın Ağbaba bölgəsinin Düzkənd
kəndi 1991-ci ildən etibarən Alvar adlandırılıb)
DÜZKƏND kəndi
Ermənistan SSR Amasiya rayonunda,
Arpaçayın çayının sağ sahilində, rayon mərkəzindən 13 km şimalda,
azərbaycanlılar yaşamış kənd olmuşdur. Əhalisi 1907-ciildə 638,
1914-cü ildə 722, 1931-ci ildə 468, 1970-ci ildə 516 nəfər
azərbaycanlı olmuşdur. 1914-1931 illər ərəfəsində əhalinin
təxminən 2 dəfə azalması 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş soyqırımın nəticəsidir. 1918-1920-ci illərdə xain
ermənilərin “təmizləmə” siyasəti nəticəsində yerli əhaliyə divan
tutulmuşdur. Yaşlı adamların dediyinə görə Amasiya rayonunun
Düzkənd və İlanlı kəndlərindən 60 nəfərdən çox yerli əhali qətlə
yetrilmişdir. Əhalinin bir qismi Qars-Çıldır və onun bölgələrinə, bir
qismi isə İranın Xoy, Salmas və Mərənd bölgələrinə köçrülmüş, bir
qism insanlar isə Borçalıya qaçmaqla canlarını qurtara bilmişlər.
1988-ci ilin faciəli olayları zamanı isə azərbaycanlıların hamısı öz
dədə- baba torpaqlarından qovulmuşlar.
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1928-1989-CU İLLƏRDƏ AĞBABA NAHİYƏSİNİN
DÜZKƏND KƏNDİNDƏ KOLXOZ SƏDRİ VƏZİFƏSİNDƏ
İŞLƏMİŞLƏR.
1 Müseyib Məmmədov.. 1928-1933 Düzkənd.... 1942-ci ildə

Kazaxıstana sürgün
olunub

2 Binnət Hacıyev.......... 1933-1934 Düzkənd.... 1939- cu ildə
3 Səməd Seyidov.........
4 İbrahim Allahverdiyev
Oruc oğlu
5 Həşim Məmmədov....
6 Əmir Usuf.................
7 Hacı Aslanov.............
8 Əbdüləzim Qurbanov.
9 Hacı Aslanov.............
10 Qurban Dərvişov.......
11 Qara Söyünov...........
12 Əbdüləzim Qurbanov.
13 Camal Rüstəmov.......
14 Ramazan Budaqov.....
15 Xıdır İskəndərov........
16 Faiq Əliyev Mamoş oğ
17 Hamza Aslanov.........
18 Adil Səfərov..............
19 Hamza Hacıyev.........
20 Yusif Kazımov...........
21 Nadir Məmmədov......

1934-1936 Əzizbəyov
1936-1938 Düzkənd

Kazaxıstana
sürgün olunub
Qeyd

1938-1939 Düzkənd
1939-1941 Əzizbəyov
1941 Düzkənd
1941-1946 Oxçoğlu
1946-1948 Düzkənd
1948-1949 Düzkənd
1949-1950 Düzkənd
1950-1951 Oxçoğlu
1951-1955 Güllübulaq
1955-1956 Düzkənd
1956-1957 Balıqlı
1957-1960 Yeniyol
1961-1963 Düzkənd
1964-1967 Amasiya
1967-1970 Amasiya
1970-1971 Amasiya
1971-1972 Düzkənd

_________________
Qeyd:
İbrahim Allahverdiyev Oruc oğlunun rəhbərliyi dövründə 1937-1938 ci il
tarixində “aşağı kənd qəbiristanlığı” ləğv olunub və yerində kolxozun ot tayaları
yerləşdirilib.

393

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

1972-1989-CU İLLƏRDƏ AĞBABA NAHİYƏSİNİN DÜZKƏND
KƏNDİNDƏ SOVXOZ DİREKTORU VƏZİFƏSİNDƏ
İŞLƏMİŞLƏR
1
2
3
4

Rəsul Məmmədov..............................
Aydın Yusifov....................................
Xəmməd İbrahimov...........................
Vaqif Qədirov....................................

1972-1981
1981-1985
1985-1986
1986-1989

Amasiya
Çaybasar
Çaybasar
Quzukənd

1924-1989-CU İLLƏRDƏ AĞBABA NAHİYƏSİNİN DÜZKƏND
KƏNDİNDƏ SOVET SƏDRİ VƏZİFƏSİNDƏ
İŞLƏMİŞLƏR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Əli Kərbəlayı Qurban oğlu.................
Müseyib Məmmədov..........................
Həşim Ramazan oğlu Məmmədov.......
İsmayıl.............................................
Məmməd..........................................
Xurşud Həsənov................................
Hacı Aslanov.....................................
Bəhlul Yusifov...................................
Ələmdar Mehrəlıyev..........................
Səttar Qarayev..................................
Qurban Dərvişov...............................
Ramazan Budaqov............................
İsoy Rüstəmov..................................
Müxtər Hümbətov.............................
Miri Məmmədov................................
Allahqulu Əliyev................................
Hacoy Yusibov..................................

1923-1924 Düzkənd
1928-1933 Düzkənd
1933-1936 Düzkənd
1936-1937 Quzukənd
1937-1938 Daşkörpü
1938-1939 Düzkənd
1939-1940 Düzkənd
1940-1941 Çaybasar
1941 Düzkənd
1941-1943 Düzkənd
1943-1949 Yeniyol
1949-1953 Düzkənd
1953-1957 Düzkənd
1957-1960 Düzkənd
1960-1970 Çaybasar
1970-1988 Düzkənd
1988-1989 Çaybasar

Əli Kərbəlayı Qurban oğlu, 1926-cı ildə Sovetlər tərəfindən “qolçomoq
adlandırılıb, 2 dəfə malı-mülkü talanıb (1926,1929 cu illərdə Sovet dövləti
tərəfindən müsadirə edib) 1930 cu ilin may ayında doğma vətəni Ağbabanı tərk
edib Qarsa pənah gətirib.
Müseyib Məmmədov 1942 ci ildə Kazaxıstana sürgün olunub .
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1933-1988-Cİ İLLƏRDƏ AĞBABA NAHİYƏSİNİN DÜZKƏND
KƏNDİNDƏ MƏKTƏB MÜDİRİ VƏZİFƏSİNDƏ İŞLƏMİŞLƏR.
1 İbrahim..........................
2 Həbib.............................
3 Çeyran Allahverdiyeva.....
4 Abbas Ağayev................
5 Cəfər Allahverdiyev.........
6 Qəhrəman......................
7 Əsəd Məmmədov............
________________

3 illik məktəb
5 illik məktəb
7illik məktəb
7 illik məktəb
8 illik məktəb
8 illik məktəb
8 illik məktəb

1933-1936
1936-1941
1941-1943
1943-1947
1947-1951
1951-1956
1956-1960

Əzizbəyov
Güllübulaq
İrəvan
İrəvan
İrəvan
Mağaracıq
Əzizbəyov

Qeyd:
İbrahim müəllim 1937-ci ilin noyabr ayinda Amasiya rayonunda təşkil olunmuş
“Troykanın Qərarı” ilə xalq düşməni adlandırılıb və Gümrü şəhəri Qara qalada
faciəli şəkildə qətlə yetirilib.
Abbas Ağayev 1949 cu ildə Kazaxıstana sürgün olunub.
Cəfər Allahverdiyev Çeyran xanımın həyat yoldaşıdır.

DÜZKƏND KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN
DİREKTORLARI.
1 Allahqulu Əliyev............. 8 illik məktəb
2 Abuzər Ələskərov........... orta məktəb
3 Ramazan Hüseyinov....... orta məktəb

1960-1970 Düzkənd
1970-1982 Düzkənd
1982-1988 Düzkənd

1859-1920-Cİ İLLƏRDƏ AĞBABA NAHİYƏSİNİN DÜZKƏND
KƏNDİNİN İLK ZİYALILARI.
1.Molla Hüseyin Məmməd oğlu (1859-1907) (Aşıq Heydərin
əmisi):- 1885 ci ildə cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhərində 3 aylıq
ruhani təsili alıb. Düzkənd kəndində yazıb-oxuma bilən ilk şəxs olub.
2.Məmmədov Məcid (1895-1941):- 1914-cü ildə Qori şəhərində
sonra isə İrəvan şəhər müəllimlər seminariyasınn tam kursunu
başa vurub, 1928- cı ildən etibarən Amasiya rayonunun partiya
komitəsinin kadırlar şöbəsinin müdiri, Amasiya rayon xalq komissarlar sovetinin sədri və Amasiya rayon hərbi komissarlığının 4 cü
hissəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. 1941-cu ildə xain ermənilər
tərəfindən siyasi məhbus kimi həbs olunub, xalq düşməni
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adlandırılıb troykanın qərarı ilə Leninakan (Gümrü) şəhərində 46
yaşında qətlə yetirilib. (Allah rəhmət eləsin)
1859-1929-Cİ İLLƏRDƏ AĞBABA NAHİYƏSİNİN DÜZKƏND
KƏNDİNİN VARLI ŞƏXSİYYƏTLƏRİ
1. Kərbəlayi Xəbər oğlu Rüstəm ağa:- Bəzi mənbələrdə
Kərbəlayi Xəbər oğlu Rüstəm ağanın ölümü barəsində dəqiq
olmayan, yalnış məlumatlar verilmişdir. Lakin əlimizdə olan tutarlı
faktlara istinad edərək bildiririk ki, yəni Axundov Əhməd Əli
oğlunun 1941-ci ildə verdiyi dəyərli məlumatlardan belə məlum olur
ki, Kərbəlayi Xəbər oğlu Rüstəm ağa 1919 cu ilin sentyabr ayında
erməni terror təşkilatı tərəfindən hazırlanmış (4-cü şərqi erməni
diviziyasının Axırkələk polkunun xüsusi briqadasını rəisi general
Osipyan) “Ovçular” planı əsasinda Ağbaba mahalının Düzkənd və
Təpəkənd kəndləri arasında yerləşən Arpa çayının sağ sahilində
“Qara Çayır” deyilən yerdə qətlə yetirilmişdir və cənazəsi Qara
çayırda “Qanlı Gözəyə” atılmışdır.
Kitabda erməni-terror təşkilatının hazırladığı “Ovçular” planı
barəsində geniş məlumat verilib.
2. Kərbəlayi Qurban ağa.
3. Qərib ağa.
4.Seyid oğlu Ramazan; 1926-cı ildə Sovetlər tərəfindən
“qolçomoq”adlandırılıb, 2 dəfə malı –mülkü talanıb, (1926 və 1929
cu illərdə Sovet dövləti tərəfindən müsadirə edib) 1930 cu ilin may
ayında doğma vətəni Ağbabanı tərk edib Qarsa pənah gətirib.
5.Kərbəlayı Qurbanın oğlu Əli:- 1926-cı ildə Sovetlər tərəfindən
“qolçomoq”adlandırılıb, 2 dəfə malı –mülkü talanıb, (1926 və 1929
cu illərdə Sovet dövləti tərəfindən müsadirə edib) 1930 cu ilin may
ayında doğma vətəni Ağbabanı tərk edib Qarsa pənah gətirib.
6.Qəribin oğlu Qasım:- 1926-cı ildə Sovetlər tərəfindən
“qolçomoq”adlandırılıb, 2 dəfə malı –mülkü talanıb, (1926 və 1929
cu illərdə Sovet dövləti tərəfindən müsadirə edib) 1930 cu ilin may
ayında doğma vətəni Ağbabanı tərk edib Qarsa pənah gətirib.
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SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığının (NKVD)
00447 SAYLI TAM MƏXFİ ƏMRİ.
30 iyul 1937-ci il.
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30 iyul 1937-ci ildə SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarları Sovetinin
sədri (NKVD) Nikolay İvanoviç Yejov (1936—1938) tərəfindən
Stalının ğöstərişinə əsasən tam məxfi 00447 saylı əmr
imzalanmışdır. Əmrə əsasəm "keçmiş qolçomaqlar, cinayətkarlar və
digər anti-sovet elementləri üzrə əməliyyatın" keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
Bu əmr əsasında 1937- ci ilin avqust ayından 1938-ci ilin noyabr
ayına qədər 390 min adam güllələnməli, 380 min adam isə
qolçomaq əmək düşərgələrinə göndərilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Belə ki, başlanğıc kvotaya əsasən 268,95 min adam represiyaya
olunmalı və bunlardan 75,95 min adam güllələnməli idi.
00447 saylı əmr kəndlilərə, fəhlələrə, kənd ruhanilərinə, antisovet elementləri olan cinayətkarlara və müxalifət partiyalardan
olan insanların keçmiş üzvlərinə, həmçinin adi vətəndaşlara şamil
olunmuşdur.
Əmrə əsasən ayrı-ayrı respublikalarda ərazi və regional
bölmələrdə üçlüklər (üç nəfərdən ibarət qruplar) (Troykalar)
yaradılmışdır. Üçlüklərə olduqca böyük səlahiyyətlər verilmişdir.
00447 saylı əmrin icrası 5 avqust 1937-ci ildən etibarən bütün
respublikalarında, ərazilər və rayonlarda, 10 avqust 1937-ci ildən
etibarən Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Tacikistan və
Qırğızıstan SSR-də, 15 avqust 1937-ci ildən etibarən isə Uzaq Şərq
və Şərqi Sibir, Krasnoyarsk rayon və digər rejionlara tətbiq
olunmasına start verilmişdir.
00447 saylı əmr əsasında yaradılan üçlüklər tərəfindən
1937- ci ilin avqust ayından 1938-ci ilin noyabr ayına qədər
767,397 min adam mühakimə olunmuşdur. Bunlardan
386,798 min adam güllələnmişdir.

____________________________
00447 saylı əmr ilk dəfə 4 iyun 1992-ci ildə “Trud” qəzetində cap
olunmuşdur.
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NKVD ÜÇLÜYÜNÜN ÖLÜM PROTOKOLU

Ölüm hökmünü İ.Stalin imzalayıb.

______________
Справка НКВД СССР о количестве осужденных за время с 1 октября
1936 г. по 1 ноября 1938 г.. Архивировано из первоисточника 2 июня
2012. Проверено 29 февраля 2012.
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ERMƏNİSTAN SSRİ-də ERMƏNİ DAŞNAQLARI TƏRƏFİNDƏN
TƏŞKİL
OLUNMUŞ,
MƏHKƏMƏ
ÜÇLÜYÜNÜN
(TROYKANIN) TƏRKİBI VƏ İTTİHAMI 05.08.1397-ci il.
“TROYORKANIN İTTİHAMI”:- "Keçmiş qolçomaqlar, cinay-

ətkarlar və digər anti-sovet elementləri üzrə əməliyyat
planı"
“TROYKANIN TƏRKİBİ”:

1.Muqdusi X.X;-Ermənistan SSR Daxili işlər komissarı (troykanın
sədri). SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığının (NKVD - nin) 00447
saylı tam məxfi əmrinə əsasən və həmçinin 11.07.1937-ci il, 51/212
saylı əmrinə əsasən troykanın sədri vəzifəsinə təyin olunub,
sentyabr 1937- ci ildə həbs olunub.
2.Xvorostyan B.B;- Ermənistan SSR Daxili işlər komissarı
(troykanın sədri). SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığının (NKVD- nin)
00447 saylı tam məxfi əmrinə əsasən və həmçinin 02.11.1937-ci il,
55/76 saylı əmrinə əsasən troykanın sədri vəzifəsinə təyin olunub.
3.Mikvelyan S;- Ermənistan SSR prokurorunun müavini (troykanın
üzvü ). SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığının (NKVD- nin) 00447
saylı tam məxfi əmrinə əsasən və həmçinin 11.07.1937-ci il, 51/212
saylı əmrinə əsasən troykanın üzvü vəzifəsinə təyin olunub.
4.Ternakalov (Ter-Nakalyan) S.A;- Ermənistan SSR Speçkolleji
Ali Məhkəməsinin sədri. (troykanın üzvü ). SSRİ Xalq Daxili İşlər
Komissarlığının (NKVD- nin) 00447 saylı tam məxfi əmrinə əsasən
və həmçinin 11.07.1937-ci il, 51/212 saylı əmrinə əsasən troykanın
üzvü vəzifəsinə təyin olunub.
5.Arutyunov Q.A;-Ermənistan SSR KP MK-in 1- ci katibi (troykanın üzvü ).SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığının (NKVD- nin) 00447
saylı tam məxfi əmrinə əsasən və həmçinin 30.09.1937-ci il ş/t 915
saylı əmrinə əsasən troykanın üzvü vəzifəsinə təyin olunub.

6.Petrov Q.A;- Ermənistan SSR NKVD UPVO rəisi. (troykanın
üzvü). NKVD–nin 30.09.1937-ci il ş/t 915 saylı əmrinə əsasən,
troykanın üzvü vəzifəsinə təyin olunub.
___________________________________________

Архив: ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 2-4. Подлинник
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5 AVQUST 1937-ci İL AMASİYA RAYONUNDA ERMƏNİ
DAŞNAQLARI TƏRƏFİNDƏN TƏŞKİL OLUNMUŞ, ÜÇ
NƏFƏRDƏN İBARƏT MƏHKƏMƏ ÜÇLÜYÜNÜN
(TROYKANIN) TƏRKİBI VƏ İTTİHAMI.
ÜÇLÜYÜN (“TROYKANIN”) İTTİHAMI;- “Keçmişdə yəni 19171921-ci illərdə Sovet Ermənistanında erməni xalqına qarşı
qətliamlar törədən, 1924-1936-cı illərdə SSRİ-yə qarşı gizli
fəaliyyət gostərən, əksinqilabı qrupun fəal üzvləri və rəhbərləri,
kəndlilər arasında antisovet təblığatı aparan, Türk dövlətinin
casusları, vətən xainləri və xalq düşmənlərinin həbsi üzrə
əməliyyat planı”.
ÜÇLÜYÜN (“TROYKANIN”) TƏRKİBİ;
Üçlüyün (“Troykanın”) sədri;- Aram Kiraqosyan Ermənistan SSR
“NKVD”-sinin baş müstəntiqi
Üçlüyün (“Troykanın”) üzvləri;- Şin Hayrapetyan Gümrü şəhəri
“NKVD”-sinin rəisi
Üçlüyün (“Troykanın”) üzvləri;- Torosyan Yediyar Amasiya rayon
“NKVD”-sinin rəisi

1937-1941-ci İLLƏRDƏ ERMƏNİ DAŞNAQLARI
TƏRƏFİNDƏN, QƏTLƏ YETİRİLMİŞ AĞBABA
MAHALININ DÜZKƏND KƏNDİNİN SİYASI
MƏHBUSLARI.
1. Xəbərov Qasım Rustam oğlu;-57 yaş
2. Xəbərov Məhəmmədtağı Rustam oğlu;-59 yaş
3. Xəbərov Ənnağı Rustam oğlu;-62 yaş
1937-ci ilin noyabr ayinda Amasiya rayonunda təşkil olunmuş
“Troykanın Qərarı” və son ittihamı:- Əksinqilabı qrupun fəal
iştirakçıları olan Ənnağı, Məhəmmədtağı və Qasım Rustam oğlu
Xəbərov qardaşları, 1920-1921- ci il tarixində İranın Salmas
vilayətindən Ağbabaya qayıtdıqdan sonra Ağbabaya daxil olmuş
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Türk 9- cu süvari alayının tərkibində iştirak etmiş və erməni xalqına
qarşı görünməmiş qətliamlar törətdikləri bəs etməmiş kimi, hal –
hazırda yəni 1937- ci ildə Türk dövlətindən təlimat alan bu şəxslər,
yəni xalq düşmənləri, Ənnağı, Məhəmmədtağı və Qasım Rustam
oğlu Xəbərov qardaşları Sovet hökumətini daxildən parçalamaq,
dağıtmaq məqsədilə Sovet hökumətinin yerlərdə dayaqlarını məhv
etmək planlarından əl çəkməyərək, kolxozun texnikası olan 20 baş
iri buynuzlu erkək malını zəhərləyib öldürmüşlər.“Troykanın Qərarı”
ilə Ənnağı, Məhəmmədtağı və Qasım Rustam oğlu Xəbərov
qardaşlarına yalandan böhtan atılaraq, Gümrü şəhərində “Qara
Qala” deyilən yerdə
Troykanın üzvü, Gümrü şəhər NKVD-sinin
rəisi Şin Hayrapetyan tərəfindən faciəli şəkildə qətlə yetrilmışlər.
(Allah rəhmət eyləsin)
4.Daşdəmirov Həbib Əhməd oğlu 55 yaş;- 1937-ci ilin noyabr
ayinda Amasiya rayonunda təşkil olunmuş “Troykanın Qərarı” və
son ittihamı:- Əksinqilabı qrupun fəal iştirakçısı olan Daşdəmirov
Həbib Əhməd oğlu İranın Salmas vilayətindən Ağbaba mahalına
qayıtdıqdan sonra, yəni 1920-1921-ci il tarixində Ağbabada “Türk
9-cu Süvari Alayının” tərkibində iştirak etməsi və erməni xalqına
qarşı qətliamlar törətməsi, və həmçinin türk dövlətinin cəsusu
olduğu sübut edilərək xalq düşməni adlandırılıb, “Troykanın Qərarı”
ilə ona yalandan böhtan atılaraq, Gümrü şəhərində “Qara Qala”
deyilən yerdə Troykanın üzvü, Gümrü şəhər NKVD-sinin rəisi Şin
Hayrapetyan tərəfindən faciəli şəkildə qətlə yetirilmişdir.
(Allah rəhmət eyləsin)
5.Ələkbər (Qayadaqalan) 60 yaş;- 1939-cu ilin fevral ayinda
Amasiya rayonunda təşkil olunmuş “Troykanın Qərarı” və son
ittihamı:- Əksinqilabı qrupun fəal iştirakçısı olan Qayadaqalan
ləqəbli Ələkbər Sovet hakimiyyətinə qarşı düşmənçilik mövqeyi
tutduğuna görə, həmçinin 1924-cü ildə Ağbaba mahalının Düzkənd
kəndində yeni yaradılmış kolxozun texnikası olan 3 baş dəvəni
öldürüb, “Qara Çayır” deyilən yerdə gözəyə atmışdır. Qayadaqalan
ləqəbli Ələkbər kişi Türk dövlətinin casusu kimi də ifşa olunaraq
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xalq düşməni adlandırılıb, ona yalandan böhtan atılaraq ölümə
məhkum olunmuşdur (Allah rəhmət eyləsin).
6.Seyidov Məhərrəm Ramazan oğlu 30 yaş; - 1939-cu ilin
fevral ayinda Amasiya rayonunda təşkil olunmuş “Troykanın Qərarı”
son ittihamı:- Əksinqilabı qrupun fəal iştirakçısı olan Seyidov
Məhərrəm Ramazan oğlu Sovet hakimiyyətinə qarşı düşmənçilik
mövqeyi tutduğuna görə və həmçinin Ağbabada Türk dövlətinin
casusu kimi fəaliyyət göstərməsi ifşa olunaraq ona yalandan böhtan
atılaraq ölümə məhkum olunmuşdur (Allah rəhmət eyləsin).
7.Rzaqulu İmamverdi oğlu 60 yaş;- 1941-cu ilin noyabr ayinda
Rzaqulu İmamverdi oğlu barəsində Amasiya rayonunda təşkil
olunmuş “Troykanın Qərarı” son ittihamı:- Əksinqilabı qrupun fəal
iştirakçısı olan Rzaqulu İmamverdi oğlu Sovet hakimiyyətinə qarşı
düşmənçilik mövqeyi tutduğuna görə və həmçinin Ağbabada Türk
dövlətinin casusu kimi fəaliyyət göstərməsi ifşa olunaraq ona
yalandan böhtan atılaraq ölümə məhkum olunmuşdur.
(Allah rəhmət eyləsin).
8.Məmmədov Məcid (1895-1941);- 1914 –cü ildə İrəvan
Müəllimlər Seminariyasının tam kursunu başa vurub, 1928-ci ildən
etibarən Amasiya rayonunun partiya komitəsinin kadırlar şöbəsinin
müdiri, Amasiya Rayon Xalq Komissarlar Sovetinin sədri və Amasiya
Rayon Hərbi Komissarlığının 4 cü hissəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.
1941-ci ilin noyabr ayında xain ermənilər tərəfindən Amasiya
rayonunda təşkil olunmuş “Troykanın Qərarı” ilə, guya əksinqilabı
qrupun rəhbəri Məmmədov Məcidin gizli fəaliyyəti aşkar
olunmuşdur. Məmmədov Məcid 1920-1921-ci illərdə Ağbaba
mahalına daxil olan Türk 9-cu Süvari Alayının tərkibində yüzbaşı
vəzifəsində Ağbaba və Gümrü şəhərində erməni xalqına qarşı
qətliamlar törətmişdir. Hal-hazırda da, yəni 1941-ci ilin noyabr
ayında vəzifəsindən sui - istifadə edərək Türk dövlətinin casusu kimi
fəaliyyət göstərməsi ifşa olunaraq, ona yalandan böhtan atılaraq
xalq düşməni adlandırılmışdır. Troykanın qərarı ilə troykanın üzvü,
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Gümrü şəhər NKVD-sinin rəisi Şin Hayrapetyan tərəfindən faciəli
şəkildə Leninakan (Gümrü) şəhərində “Qara Qala” deyilən yerdə 46
yaşında qətlə yetirilmişdir (Allah rəhmət eyləsin).
9.Qulu Kərbəlayı Qurban oğlu 70 yaş;- 1941-cu ilin noyabr
ayinda Qulu Kəlbəlayı Qurban oğlu barəsində Amasiya rayonunda
təşkil olunmuş “Troykanın Qərarı” son ittihamı:- Əksinqilabı qrupun
fəal iştirakçısı olan Qulu Kəlbəlayı Qurban oğlu Sovet hakimiyyətinə qarşı düşmənçilik mövqeyi tutduğuna görə və həmçinin
casusluqda günahlandırılaraq ona yalandan böhtan atılaraq xalq
düşməni adlandırılmış və ölümə məhkum olunmuşdur. Daşkənd
şəhərində siyasi məhbus kimi güllələnib. 1972-ci ildə bərayət
qazanıb (Allah rəhmət eyləsin).
10.Vəli Məşədi Əşrəf oğlu 65yaş;- 1941-cu ilin noyabr ayinda
Vəli Məşədi Əşrəf oğlu barəsində Amasiya rayonunda təşkil
olunmuş “Troykanın Qərarı” son ittihamı:- Əksinqilabı qrupun fəal
iştirakçısı olan Vəli Məşədi Əşrəf oğlu Sovet hakimiyyətinə qaşı
düşmənçilik
mövqeyi tutduğuna görə və həmçini casusluqda
günahlandırılaraq ona yalandan böhtan atılaraq xalq düşməni
adlandırılb ölümə məhkum olunmuşdur (Allah rəhmət eyləsin).

Yusif Rəhimoğlu Heydərov dedikləri əsasında yazılıb:
Əbülfət Heydər:

____________________

İsifadə olunmuş ədəbiyyat:
Документ № 144

Приложение 2. Составы троек НКВД—УНКВД 1937–1938 гг., созданных
для рассмотрения дел арестованных в ходе массовой операции по приказу
НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г.
Архив: ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 2-4. Подлинник
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QƏRBİ AZƏRBAYCANIN (İNDİKİ ERNƏNİSTANIN) AĞBABA
MAHALINDA, ERMƏNİ DAŞNAQLARININ AZƏRİ
TÜRKLƏRİNƏ QARŞI REPRESSİYALARA
BAŞLAMASI
5 avqust 1937-ci il.
1918-ci ilədək Qars vilayətinin tərkibində olan Ağbaba
nahiyəsinin ərazisinin böyük qismi əvvəlcə Gümrü (1920), sonra
isə Qars (1921), müqavilələrinə əsasən Sovet Ermənistanının
tərkibinə qatılmışdır. Beləliklə, Ağbaba nahiyəsinin 594,75 kv verst
ərazisinin 450 kv versti - 32 kəndi Ermənistana qatılmışdı.
Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra nahiyənin
mərkəzi yenə də Hamasa (Amasiya) kəndi olmuşdu.
20-ci illərin əvvəllərində bu nahiyədə ermənilər yeganə olaraq
Qaraməmməd kəndinə yaşayırdı.
1924-cu il sentyabrın 30-da Ağbaba nahiyəsinin əsasında
Amasiya rayonu təşkil edilmişdi.
Əhalisi kütləvi repressiyalara məruz qalan rayonlardan biri də
Ağbaba mahalı (Amasiya) rayonu olmuşdu.
Ağbaba mahalı 1920-ci ilin sonunadək - Ermənistanda Sovet
hakimiyyəti qurulanadək daşnaq qoşunlara qarşı vuruşmuş, Ağbaba
nahiyəsində erməni daşnaq hökumətinin yerli sturkturlarını
yaratmağa imkan verməmişdi. Ağbaba nahiyəsi daşnaq
hökumətinin axıradək ayaq basa bilmədiyi yeganə bölgə olmuşdu.
1936-1938-ci illər repressiyası zamanı daşnaq tör-töküntülərinin
əlinə gözəl fürsət düşdü.
SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığınin (NKVD) 00447 saylı tam
məxfi əmrinə əsasən və Ermənistan SSR-nin Xalq Daxili İşlər
Komissarlığınin 11.07.1937-ci il, 51/212 nömrəli tam nəxfi əmrinə
əsasən, 5 avqust 1937-ci ildə Amasiya rayonunda Azəri Türklərinə
qarşı cinayət akti baş verdi. Ermənistan SSR-nin Xalq Daxili İşlər
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Komissarlığınin sədri B.B Xvorostyanın rəhbərliyi ilə Amasiya
rayonunda cinayətkar bir qrum (“troyka”) yaradıldı. Kommunist
maskası taxmış daşnaq komandirlərindən, Ermənistan SSR NKVDnin baş müstəntiqi Aram Kiraqosyan (troykanın sədri), Leninakan
şəhər (Gümrü) NKVD-nin rəisi Şin Hayrapetyan və Amasiya rayonu
NKVD-nin rəisi Yediyar Torosyandan ibarət, troykanın tərkibi təşkil
olundu.
Əhalisinin sayı 90%-i Azəri Türklərindən təşkil olunmuş Amasiya
rayonunda, bu üçlüyə azərbaycanlıların qatılmasına icazə vetilmədi.
Aram Kiraqosyan, Şin Hayrapetyan və Yediyar Torosyan 19171921-ci ildə Gümrü, Şörəgel, Ağbaba, Çıldır və Axırkələkdə 4-cü
şərqi erməni dviziyasının (komandiri, general – mayor Andranik
Ozanyan) Axırkələk polkunun (komandiri, polkovnik Marzmanov)
gənc zabitləri olmuşlar.
Bu çinayətkarlar 1919-cu ilin sentyabr ayında 4-cü
şərqi erməni dviziyasının Axırkələk polkunun xüsusi
briqadasının rəisi, ermənistan milli qəhrəmanı general
Osipyanın hazırladığı “Ovçular” planına əsasən Ağbaba
Süvari Alayının bir neçə adlı – sanlı şəxsiyyətlərini aradan
götürməyə nail olmuşlar.
“Qvçular planı” barəsində kitabda ətraflı məlumat verilib.
Leninakandakı (Gümrüdəki) “Qara Qala” adlanan dustaqxanada
Amasiyanın hər kəndindən onlarla azərbaycanlı saxlanılırdı. ”Troyka”nın qərarı ilə insanların barəsində ya ölüm hökmü
çıxarılır, ya da Sibirə, yaxud Qazağıstana sürgün edilirdi. Təkcə
1937- ildə həbs edilən və sürgünə göndərilənlərin hesabına
rayonun azərbaycanlı kəndlərinin əhalisi yarıbayarı azalmışdı.
Tutulanların bir çoxlarına məhkəmə edilməmişdi. Onların əksəriyyəti
güllələnmişdi.
Represiyanın 1-ci dalğası zamanı 1-ci və 2-ci kateqoriyalı
insanların artırılmasını tələb edən Sovet hökumətinin rəhbəri İ.V
Stalın öz dəsti xətti ilə 300 nəfər 1-ci kateqoriyalı insanları (ali
təhsilli) 500 nəfərə çatdırmalı, 2- ci kateqoriyalı insanları isə 500
nəfərdən 800-ə çatdirmaq tələbini qoymuşdur.
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Represiyanın 2-ci dalğası zamanı Uzaq Sibir, Mərkəzi Asya və
Qafqaz respublikalarında SSRİ Xalq Daxili İşlər Komisarlığının 00447
saylı məxfi əmrinə əsasən ölümə məhkum olunan 1-ci kateqoriyalı
insanları (ali təhsilli və vətənpərvər) 1000 nəfərdən 4000 nəfərə
çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Repressiyanın böyük terror planı
Ermənistanda pik nöqtəsinə 5200 nəfərə çatdırılmışdır. Bu da
Ermənistanda yaşayan soydaşlarımız hesabına olmuşdur.
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Ermənistan SSR-nin Xalq Daxili İşlər Komissarlığınin sədri B.B
Xvorostyanın tam məxfi əmrinə əsasən, Şin Hayrapetyan
Amasiyanın bütün kəndlərindən xalq arasında nüfuzu olan, az-çox
savadlı sayılan azəriləri Türkiyədə qohumları olması və onlarla gizli
əlaqə saxlamaları bəhanəsi ilə həbs etdirmiş, onlara siyasi dustaq
damğası vurduraraq Sibirə və Qazağıstana sürgün etmişdi.
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Ağbabalıların 1937 – ci il sürgünü.
“Qazaxıstan”

1948 -1953-cü İLLƏR DEPORTASİYASI.
SSR Xalq Komissarları Soveti 1945-ci il noyabrın 21-də
“Ermənilərin xaricdən Sovet Ermənistanına qayıtmaları ilə əlaqədar
tədbirlər planı haqqında “qərar qəbul etmiş, 19 oktyabr 1946-cı ildə
isə SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti “Xaricdən Sovet Ermənistanına
qayıdan erməni millətindən olan şəxslərin SSR vətandaşlığlı əldə
etməsi qaydaları haqqında” fərman vermişdi.
SSR Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr tarixli 4083
nömrəli və 1948-ci il 10 mart tarixli 754 nömrəli qərarları
Azərbaycan xalqına qarşı növbəti tarixi cinayət aktı
olmuşdur.
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Bu qərarlar əsasında 1948-1953-cü illərdə yüz əlli mindən çox
azərbaycanlı Ermənistan SSR ərazisindəki dədə-baba yurdlarından
kütləvi surətdə və zorakılıqla deportasiya olunmuşdur.
Ermənistandan köçürüləçək əhalinin Azərbaycanın hansı
rayonlarında yerləşdirilməsi məsələsi Azərbaycan SSR
Nazirləri Sovetinin 2 fevral 1948-ci il tarixli qərarı ilə
müəyyənləşdirilmişdi.
Azərbaycanlıların 1948-1953-cü illər deportasiyası
dövründə Ermənistanda mövcud olan abu havanı əks
etdirən sənədlərdən biri Siyasi Partiyalar və İctimai
Hərəkatlar Arxivində (keçmiş Partarxiv) saxlanılır.
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Ermənistan SSR- dən kütləvi surətdə və zorakılıqla deportasiya
olunuş Azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulmuş köçmə biletinin
surəti.
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AĞBABA SÜVARİ ALAYININ DÜZKƏND KƏNDİ ÜZRƏ ŞƏHİD
OLMUŞ CƏSUR ÖVLADLARI
1918 – 1920-Cİ İLLƏR.
1 Mustafa Abbasəli oğlu
2 Usub İmamverdi oğlu

3 Qərib Bayrampaşa oğlu
4 Rus Əhməd (rus dilini bildiyinə görə
el arasında belə sağırırlarmış)

___________________

Qeyd:
Bu oğullar Ağbaba Süvari Alayının 4-cü xüsusi təyinatlı taborunda, (yüzbaşı
Hacıvəlinin rəhbərliyi altında) 1920-ci ilin yanvar ayında, Axirkələk şəhəri
yaxınlığında Ağbaba uğrunda, şərqi erməni dviziyası ilə aparılan döyüşlərdə şəhid
olublar. Allah rəhmət eləsin.

II- Cİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ İLLƏRİNDƏ HƏLAK OLMUŞ
DÜZKƏND KƏNDİNİN CƏSUR OVLADLARI.
1941- 1945 –Cİ İLLƏR
II- ci dünya müharibəsi illərində (1941-1945) Ağbaba mahalının
Düzkənd kəndindən 34 nəfər insan faşist Almaniyası ilə aparılan
amansız müharibə nəticəsində qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
1. Xəbərov Fəhrat
17. Məcid Hümbət oğlu
2. Mehrəliyev Ələmdar
18. Paşa
3. Ələsgər Məhərrəm oğlu
19. Həşim Məmmədov
4. Əliyev Fəhrat
20. Cəfər
5. Məmməd Söyün
21. Əlirza Məmmədov
6. Allahqulu Məhərrəm oğlu
22. Vəli
7. İsmayıl Süleyman oğlu
23. Kərəm Qurbanov
8. Məsim Məmmədov
24. Halay Qurbanov
9. Xalıx Söyün oğlu
25. Məhərrəm Abbasov
10. Yasın Söyün oğlu
26. Akoy Abbasov
11. İsmayıl Vəliyev
27. Məhəmməd Məmmədov
12. Cəlal Vəliyev
28. İsmayıl Şaşoy oğlu
13. Allahqulu Allahverdiyev
29. Oruc Yaqub oğlu
14. Əli Qəribov
30. Qurban Abbasov
15. Şahmurad Qəribov
31. Əli AbuTalıb oğlu
16. Ramazan Mustafa oğlu
32. HacıMurad Əli oğlu
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YUSİF HEYDƏROV
(Babamla bağlı xatirələr)
Йусиф дайы Ашыг Щейдярдян сюз ачан кими бир ан хяйала эетди.
Чянясини овъуна алыб бир хейли беляъя лал-динмяз дайанды. Сонра йавашйаваш синясиня яйилян башыны галдырды, йаныглы бир ащ чякиб деди:
– Бабам кими эюзял сясли, ширин данышыглы адам йох idi. Йахшы
йадымдадыр, отуз йеддинъи илин тутатуту адамларын ращатлыьыны ялиндян
алмышды, адамлар алайуху йатырдылар. Ким олду тутурдулар, биръя
бящаня олсун. Санки буна эюря дя хцсуси план варды. Еля буна эюря дя
атам да, ямим дя, башга гощумларым да ващимяйя дцшмцшдцляр. Бир
дя онлары гынамаг олмазды. Цстялик, онлар бабамын тутулаъаьындан
ещтийат едир, щямишя она дейирдиляр:
– Бахын, адамлар бир бящаня ахтарырлар ки, sənə лякя йахсынлар. Йашлы
адамсан, аманды, щямишя сюзцня, данышыьына фикир вер. Тцрк адыны
дилиня эятирмя. Юзцнц дя, бизии дя бялайа саларсан.
Бабам бу дейилянлярдян аъыгланса да, ня атама, ня ямимя, ня дя о
бири гощумларыма ъаваb вермяз, узаглара бахарды. Кишинин эюзляри йол
чякярди. Ахырда юзцнц сахлайа билмяйиб дейирди:
– А бала, мян аьыр - аьыр мяълисляр кечирмишям – бу бир, икинъиси, о
тцрк дейилян мяним дядя-бабам, еля юзцм дейлямми? Буну
данмагмы олар? Мян ел сяняткарыйам, дейирсиниз иннян беля лал олум,
аьзы йумулу дурум?! Ахы дярд цряйими дидир… Чылдыр, Гарс щясряти
мяни йандырыб-йахыр. О мян эетдийим йоллар баьланыб, «тцркям» дейян
дилляр даьланыб. Бяс мян дярд-сярими кимя дейим? Даша-диварамы
дейим?.. Ким галыб, ким мяня гулаг аса?…
Бабамын йана-йана дедийи бу сюзляр ямимə дя, атамa да, о бири
гощумларымa да təsir etsə дя, онлар сусмаьа цстцнлцк верирдиляр. Иши
беля эюряндя бабам голуну бойнума салар, дейярди:
– Эял, а мяним аьыллы нявям., эял дярдими сяня дейим.Сяндян башга
дярд билян йохду дейян.
Мян ушаг мараьы иля бабамын дизинин дибини кясдирян кими бабам
йаныглы-йаныглы охуйарды:
Овчу олан ona эцлля атмасын,
Гяссаб олан бунун ятин сатмасын,
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Овчу, эюрцм щеч рузун артмасын,
Бу даьда бир марал ня йаман аьлар!
Эцлля дяйиб бу щейванын дизиня,
Ган тюкцлцr дырнаьынın изиня,
Эюзц бянзяр Хан Яслинин эюзцня,
Бу даьда бир марал ня йаман аьлар!
Бабамын йаныглы сяси мяни кюврялтдийиндян бир ан юзцмц унудар,
щарада олдуьумдан хябярим олмазды. Щандан-щана бабамын сясиня
юзцмя эяляр, йеня онун гуъаьына сыьынардым:
– Ай баба, сян нийя беля йаралы охуйурсан?
– Ай мяним балам, иншаллащ, бюйцйяндя биlярсян. Демяк олмур,
данышмаг олмур. Ещ, а мяним балам, цряйи йаралы адамын сяси дя
йаралы олар. Ня дейим, неъя дейим. Бир вахт мяълисляр йарашыьы инди
ялимдя гамчы йаз-йай арабачы, гышда хизякчи олмушам. Башда отуран
кишини айаьа салыблар.
– Ай баба, сян ня данышырсан? Мян щеч баша дцшмцрям.
Бабам мяня бахыб дярдли-дярлдли эцлцмсяди:
– Еля баша дцшмямяйин йахшыды.
– Беля нийя?
– Нийяни сонра билярсян.
Йеня бабам авазла охуйар, гялбими йериндян ойнадарды.
Бяли, мяним бабам беля адамды.
Aşıq Heydər nəyinki bizim nəslin qürur mənbəyidir, eyni zamanda
Ağbaba mahalının boya, başa çatdırdığı ustad sənətkarlardan biridir.
Nəhəng sənətkarın açılmamış xəzinəsi, yəni əsərləri tamamı ilə
Ağbaba mahalına həsr olunub.
Ümid edirəm ki, ictimayətin və geniş oxucu auditoriyasının
mühakiməsinə verilmiş bu əsər, Aşıq Heydərin irsini sevənlər və
dəyərləndirənlər tərəfindən lazımınca qiymətləndiriləcək.
Bu kitabın araya- ərşəyə gəlməsində cox böyük zəhməti olan, Tacir
Səmimi və Xurşud Məmmədliyə əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
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YUSİF HEYDƏROV
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İTİRDİK
Йаьы бизи тора салды,
Алан биздян бетяр алды,
Ел даьылды дарда галды,
Итирдик йурду, итирдик.
Töküldük тозлу йоллара,
Дцшдцк диллярдян-дилляря,
Səpildik qərib ellərə,
Эютцрдцк дярди-эютцрдцк.
Бу эцня няс эцн дедиляр,
Талейи кцскцн дедиляр,
Гачгын, дидярэин дедиляр,
Эятирдик дярди, эятирдик.
Йусиф дя бу сюзц йазды,
Мянимки дя беш-цч сюздц,
Ня демишям щяля азды,
Аьбаба бирди, итирдик.
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GÖR MƏNİ NƏ HALA SALDI QOCALIQ
Belə bir əyyamda, ağır zamanda,
Gör məni nə hala saldı qocalıq!?
Istədim danışam, tutdu yaxamdan,
Gör məni nə hala saldı qocalıq!?
Otuz iki dişdən qalmadı biri,
Polad biləklərin yox oldu giri.
Qanan da, qanmaz da əmr etdi kiri,
Gör məni nə hala saldı qocalıq!?
Gənclik illərimi mən verdim bada,
Bəlalı başıma çox gəldi qada.
Ömrüm hədər getdi, düşmədi yada,
Gör məni nə hala saldı qocalıq!?

417

______________________ ”AĞBABANIN GÖZ YAŞLARI”_______________________

DAĞLAR
Чыхмырсан йадымдан биръя ан беля,
Яллярим узаныр вятяня, даьлар.
Ня бир щай верирсян, ня дя бахырсан,
Дярддян ган аьлайыб ютяня, даьлар.
Йашлы вахтларымда дидярэин олдум,
Сяни итиряли чоx гямэин олдум,
Чыхдым Аьбабадан, эцл кими солдум,
Чох йандым юляня, итяня, даьлар.
Чичякли-эцллцйдц йамаъы, дюшц,
Учурдu эюйляря кюнлцмцн гушу,
Бiçarə Yusifin ъям olmaz щушу,
Яллярим йетişməz ютяня, даьлар.
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BAXMIR
Ay həzarat, gəlin sizə söyləyim,
Mehriban soltanım üzümə baxmır.
Titrəyir əllərim, tor görür gözüm,
Telli iftidanım sözümə baxmır.
Çəkilmir ekrannan o səhər - axşam,
İşə buyuranda, deyir naxoşam.
Göz yaşı axıdır o qoşam - qoşam,
Başını qaldırıb gözümə baxmır.
Çırmamır qolunu, yumur əlini,
Daramır telini, didir gəlini.
Tanrı qırsın qız doğanın belini,
Məndə olan səbrə, dözümə baxmır.
Seryallar əlindən gəlmişəm zara,
Dərd basıb çiynimdən salıb azara.
Xurcunu götürüb getsəm bazara,
Görürəm cibim də sözümə baxmır.
Qalxıb məhəllədə malın qiyməti,
Bəyənmir bazarlardan alınan əti.
Yusifin çəkdiyi bu müsibəti,
Fil çəkmir,oduma – közümə baxmır.
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BU AYRILIQ MƏNİ YAMAN İNCİDİR
O dağları duman basıb, dərd alıb,
Bu ayrılıq məni yaman incidir.
Ətəyində qarğa quzğun kök salıb,
Bu ayrılıq məni yaman incidir.
Əl acıram mən vətənə catmağa,
Az qalıram qəm gölündə batmağa.
Yorğan - döşək məni qoymur yatmağa,
Bu ayrılıq məni yaman incidir.
Təbib gəlib yaralarım açıbdı,
Yumulmur kirpiyim, yuxum qaçıbdı.
Yusif, xoş dövranın çoxdan keçibdi,
Bu ayrılıq məni yaman incidir.
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KÖNLÜM
Ya Rəbbim, canımız daşdı, dəmirdi?
Çevrilib dönübdü bir daşa könlüm.
Vətən həsrətindən qürbət diyarda,
Nə betər düşübdü təlaşa könlüm!
Ustadım Heydərdən mən dərs anmışam,
Səmada vurnuxan bir qərib quşam.
Sınıb qol – qanadım, gülləyə tuşam,
Çıxıb öz – özüylə savaşa könlüm!
Yusifəm, mən unutmaram elimi,
Tülək tərlan tora salıb gülümü.
Haq yolunda kəssələr də dilimi,
Qoymaram ki, əyilə, ya çaşa, könlüm!
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MƏN QƏRİBƏM, MƏNƏ QƏRİB DEMƏYİN
Yönüm düşmür o, yaralı ellərə,
Sözüm dedim gurultulu sellərə,
Adım düşüb qərib kimi dillərə,
Mən qəribəm, mənə qərib deməyin.
Yağıların əməlləri bilindi,
Doğma yurdum parçalandı, bölündü,
Ağbabamız yer üzündən silindi,
Mən qəribəm, mənə qərib deməyin.
Təbib gəlib yaraları bağlasın,
Anam - bacım sinəm görüb ağlasın,
Allah sizi xətalardan saxlasın,
Mən qəribəm, mənə qərib deməyin.
Dağildı el - obam, qaldı virana,
Bu işlər agahdı o yaradana,
Sizi and verirəm əziz Qurana,
Mən qəribəm, mənə qərib deməyin.
Apar məni Qaraxaçın qaşına,
Üzüm sürtüm qəbirlərin daşına,
Hava gəlir qul Yusifin başına,
Mən qəribəm, mənə qərib deməyin.
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QALMAYIB
Ey nazənin səni görməyə gəldim,
Yanağında qoşa xalın qalmayıb.
Bir zaman mənimlə deyib gülərdin,
Mənlə danışmağa halın qalmayıb.
Əllərim titrəyir, belim bükülür,
Bu həsrət gözlərim sənə dikilir.
Baxdıqca halına bağrım sökülür,
Ləblərdən süzülən balın qalmayıb.
Fələk qəzəbini çalandan bəri,
Açılmayır qızıl gülün lənbəri.
Tovuz tamaşalı, ey gözəl pəri,
Danışmağa hal-əhvalın qalmayıb.
Yusif deyər qurban şirin dillərə,
Bağçamızda bitən qızıl güllərə.
Görürəm ki, qubar qonub tellərə,
Qocalmısan, dür cəmalın qalmayıb.
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BİR İMDADIM YOXDU MƏNİM, AĞLARAM
El dağıldı, millət köçdü ay allah,
Bir imdadım yoxdu mənim, ağlaram,
Fələk salıb məni qəm kəməndinə,
Bir imdadım yoxdu mənim, ağlaram.
İnləməkdən gün batdı, qaş qaraldı,
Nalə çəkdim, dağ yandı, daş qaraldı,
Danışanda gözümdə yaş qaraldı,
Bir imdadım yoxdu mənim, ağlaram.
Yediyim, içdiyim demə ki, baldı,
Yusif, kor olaydın gör bu nə haldı.
Şövkətli ellərim yağıya qaldı,
Bir imdadım yoxdu mənim, ağlaram.

424

____________________________ ”AŞIQ HEYDƏR ”_____________________________

DÜŞDÜM
Qoyundan, quzudan üzüldü əlim,
Dağıldı var –dövlət, mən zora düşdüm.
Bardanın kəndiri kəsdi belimi,
Bismillah eylədim, bazara düşdüm.
Arvad dedi; mənim kişim var olsun,
Mən söyləyim mahallarda car olsun.
Bazarın gəliri zəhrimar olsun,
Saxta pul verdilər azara düşdüm.
Bardana baxanda, dizlərim əsdi,
Oğruynan - kəsəyən nəfəsim kəsdi,
Mənəm, deyən qohumlar məndən küsdü.
Nəfs aldatdı məni, tez tora düşdüm.
Eşidib - bilənlər çox mənə güldü,
Dərdimi söylədim bazarkom bildi,
Bir günlük borcumu beş aya sildi,
Bazarı buraxdım, biyara düşdüm.
Arvad dedi: Daha bəsdi a kişi,
Lazim deyil kətə, lalanqa, pişi,
Yusif, ud qəhəri, unut keçmişi.
Gör mən nə əcayib rüzgara düşdüm.
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XURŞUD MƏMMƏDLİ
Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru.
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NƏNƏ
Ey bizə səcdə yeri, ad-san, Nənə!
Ey günəş üzlü, nəcib insan Nənə!
Bəxşi - ilahidürür ömrün bizə
Bir nur olub qəlbimə yatsan, Nənə!
Kim sənə hökm eylədi qəmküsar ol,
Arxa olub arxasıza yan, Nənə!?
Nuri – təcəlli eləyib möcüzə,
Qəlbim içində doğulub can, Nənə!
Xoş baxışın, xoş taleyin töhfəsi,
Sərt baxışın qasırğa, tufan, Nənə!
Gözlərinə çeşmeyi – zəmzəm dedim,
Sözlərinə məlhəmü dərman, Nənə!
Dilsizə dil verdi sənin xoş halın,
Ey sözü nəğmə, özü dastan, Nənə!
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ÜZÜN MƏNDƏN NİYƏ DÖNDÜ
Sən ey vəfalı dilbərim!
Üzün məndən niyə döndü!?
Niyə mənim xoş sözlərim,
Sənə zəhrimar göründü!?
Sən bir solmaz çiçək idin!
Şux, mehriban, göyçək idin!
Sən ömrümə bəzək idin!
Kim qarğayib sənə indi!?
Alıb əlvan geydirmədim!
Nemətlərdən doydurmadım!
Əzizləyib sevdirmədim!
Sinəmdə arzular söndü!
Minnət yükün əydi belim,
Soruşmadım dərdi – dilim!
Dar ayaqda qoydun, zalım
Ömrüm,bəxtim, dilim yandı!
Həsrət qoydun xoş üzünə!
Uydun fələyin sözünə!
Zülm elədin əzizinə!
Bu nə rüzgar, bu nə gündü!
Şah deyiləm düşəm taxtdan
Quştək uçaram budaqdan...
Sinəmə çəkdiyin dağdan
Demə sonra nə düyündü!?
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AŞIQ HEYDƏR SAYAĞI
Əsir Ağbaba yelləri,
Göydədi xalqın əlləri!
Xudam, sən saxla elləri
Namərdlərin bəlasından!
Ağbaba qoynu cənnətdi!
Həsrəti çəkilməz dərdi!
Qaxtağanlar çox namərddi...
Quş pərikib yuvasından!
Bu dərdə kim çarə tapar?
Kim yurdu dardan qurtarar?
Eli yurduna qaytarar?
Çıxarar qəm libasından!
Ağbaba qoynu bahardı!
Sinəm həsrətdən qabardı!
Həsrətim o bulaqlardı!
Sızlaram hər damlasından!
Şişdağatək qabardı sinəm!
Arpaçay qurşadı mənəm!
Şairəm, o yurddu binəm!
Öpəm, qucam ayağından!
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SANDIM
Ağbaba elində çoxdu gözəllər,
Mən səni bir solmaz bənövşə sandım!
Duydum əllərinin hərarətini,
Hənalı gözləri bir nəşə sandım!
Öpdüm yanağının tər laləsini!
Qucdum saçlarının şəlaləsini!
İçdim dodaqlarının piyaləsini!
Düşdüm bir yanğıya, atəşə sandım!
Xurşudam Vaqifə çox bənzərim var,
Şeirdən, sənətdən sərf-nəzərim var!
Gözəl, adın kimi dil əzbərim var,
Onu da özümə bir peşə sandım!
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SİNƏMDƏ
Ağbabanın gur selləri
Çağlar mənim bu sinəmdə!
Bir el öz yurd həsrətini
Saxlar mənim bu sinəmdə!
Göy çəmənlər, buz bulaqlar
Yol üstə elin soraqlar...
Arpaçay körpülər, çağlar
Ağlar mənim bu sinəmdə!
Şişdağın sinəsi dağlı
Əsirdi-qolları bağlı!
Yolları sirli-soraqlı
Yoxlar mənim bu sinəmdə!
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SÖZÜM
Qəlbimdə sehrli nurdan yaranıb
Bir sevgi işığı, balıdı sözüm!
Şəhid qanlarının torpağa hopmuş,
Gürşada çevrilmiş selidi sözüm!
Cismi yorğrulubdu alovdan-oddan!
Yadigar alıbdı Dədəm Qorquddan!
Babək qılıncıdı - üzü poladdan
Anamın şəfqətli əlindi sözüm!
Arxadan boylanıb önə yollanan
Müdrik bir qocadı, çılğın bir cavan!
Tale ulduzudu zülmətdən doğan
Dərdli könüllərin dilidi sözüm!
Nadanlar əlində sınıb saz kimi,
Səmtini tapmayıb xoş avaz kimi!
Çəkilib sinəmə çal-çarpaz kimi,
Dərdlə, ahuzarla doludu sözüm!
Şirindi şəhdindən küçə bilmirəm!
Sınıbdı qanadım qaça bilmirəm
Zənciri qolumdan aça bilmirəm!
Bir sadiq yolçunun yoludu sözüm!
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ƏZİZİM
Gücə salma, dedim ürəyi bunca
Sel yuyub aparır dağı, əzizim!
Xəzan küləkləri çox tez başlanır,
Soldurur baharlı bağı, əzizim!
Bərbəzək vurursan özünə yaman!
Bəzənib çıxırsan Allah yolundan!
Mənəm odda yanıb, közdə qovrulan
Əriyir qəlbimin yağı, əzizim!
Qranit qayalar toza çevrilir!
Başı qarlı dağlar düzə çevrilir!
Həyatın astarı üzə çevrilir!
Solur şamamanın tağı, əzizim!
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UNUTMARAM
İçdim yenə yar əlindən
Eşqin şirin şərbətini!
Ömrüm boyu unutmaram
Vüsalın ləzzətini!
Fələk ayırdı əlimi!
Qabar eylədi dilimi!
Bükdü həsrətin belimi
Necə çəkim minnətini!
Üzdü məni, üzdü həsrət!
Qalmadı dizimdə taqət!
Qoynun içi şiriin cənnət!
Necə çəkim minnətini!
Bu möhnətdən necə qaçım!?
Yoxdu ixlasım, əlacım!
Kimə deyim, kimə açım
Qəlbimin söz-söhbətini!?
Şair Xurşud bəxti kəmdi!
Dərddən sinəsi vərəmdi!
Sənsiz dünya cəhənnəmdi
Ver qurtar can nemətini!
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MƏKTUB
Qərib qürbət eldən məktub göndərdim
Qəib komasına qan qardaşının!
Dəryaya döndərdin, selə döndərdin
Qardaş gözlərinin qanlı yaşını!
Bir atadan yetim bir övlad idik
Yaxa didik – didik, qəlb didik – didik...
Qohumdan – qardaşdan aman istədik...
Atmışdılar biz yazığın daşını!
El – obamız viran olub dağıldı!
Vətən eşqi sinəmizdə doğuldu!
Hicran gəlib aramızda dağ oldu!
Bulud aldı bu dağların başını!
Xurşud deyər:demə qardaş yad oldu!
Ulduzumuz bir sönməyən od oldu!
Arzum gəlib arzulara qatıldı!
Gülən gördüm öz bəxtinin quşunu!
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OLDUM YAĞILAR QINAĞI
Hər kəsin şəfa qaynağı
Doğma obası – oymağı!
Torpaq çıxıb əlimizdən,
Yurd olub duşmən tapdağı!
Hər el dözməz belə dərdə,
Hər yurd çəkməz bu sınağı!
Məzəmmətdir, dərd yüküdür
Xalqın belinin yumağı!
Ucalıb Qaf dağlarına
Qaçqın, köçkünlərin ahı!
El gücünə güvənmədik!
Çağıraq dada Allahı!
Mənim iki gözüm göldü!
Göz yaşım yaxamda seldi!
Mən ağladım, düşmən güldü,
Oldum yağılar qınağı!
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GÖZLƏRİMİN HALI VARMI BAXMAĞA
Gözlərinin ulduzu çağırır məni,
Gözlərimin halı varmı baxmağa?
Hər sözünü güllə kimi sıxırsan!
Qəsd edirsən yandırmağa, yaxmağa!
Düz sarmadın mənlə fələk çarxıtək!
Yandı bağrım lalələrin bağrıtək!
Haqqı saxla, mərhəmətdə doğru çək
Cəhd eyləmə yar ürəyin yıxmağa!
Sən zərif ol! Sən incə ol, nəcib ol!
Təsəlli ol! Yar, könlümün içi ol!
Mən istərəm lap könlümə köçüb ol!
Fürsət vermə dərdin məni sıxmağa!
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ƏBÜLFƏT HEYDƏR
AĞLADI
Gözəllər gözəli, ay gözəl vətən,
Səndən ayrı düşdü, ellər ağladı.
Dagıldı ellərin, söndü ocağın,
Sındı qol qanadın, əllər ağladı.
Igidlər dayandı sağın, solunda,
Ərlər şəhid oldu vətən yolunda.
Övladın can verdi, sənin qolunda,
Axıtdın göz yaşı, sellər ağladı.
Tanrı verdiyini geriyə aldı
Şövkətli ellərim virana qaldı.
Fələk asimandan dərd - kədər saldı,
Sızıldadı ruhlar, dillər ağladı.
Əbülfət vətənə anacan dedi,
Düşmənlərə qarşı qana-qan dedi.
Ərşdən səda gəldi, bir dayan dedi,
Dən düşdü saçına, tellər ağladı.
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GÖRƏN
Səni axtarıram xəyallarımda,
Vətən də xəyaldan itərmi görən?
Gənclik illərimin gülşəni sənsən,
Vətən də xəyaldan itərmi görən?
Söz-söhbətin qalıb, bir adın qalıb,
Səndə arzum qalıb, muradım qalıb.
Yazdığım şeirdə fəryadım qalıb,
Çəkdiyim əzablar yetərmi görən?
Vətən də xəyaldan itərmi görən?
Qoy düşüm dağlarda, izimi gəzim,
Qaya kögəsində özümü gəzim,
İsti ocağımı, közümü gəzim,
Bu həsrət tezliklə ötərmi görən?
Vətən də xəyaldan itərmi görən?
Sənsən qibləgahım, bəs pirım hanı?
Dağında, daşında ləpirim hanı?
Yerlə yeksan olan qəbirim hanı?
Gözümdən göz dağı gedərmi görən?
Vətən də xəyaldan itərmi görən?
Dünyaya gözümü sənnən açmışam,
Dumannan açmışam, çənnən açmışam,
Desəm Əbülfətəm, qəmnən açmışam,
Bu həsrət tezliklə bitərmi görən?
Vətən də xəyaldan itərmi görən?
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BAĞIŞLA MƏNİ
Günahgar qulunam, keç günahımdan,
Mərifət yazana bağışla məni,
Yunusu dəryadan qurtaran şahım,
O böyük soltana bağışla məni.
Kəlbala çölündə axdı qızıl qan,
Imam Hüseyinə bu canım qurban.
Yeri, göyü, ərşi, kürşü yaradan,
Şühəda yeksana bağışla məni.
İmam Zeynalabdın dilim əzbəri,
Qəlbimdə yaşatdım Həsən Əskəri.
Sənə sığınmışam imam Cəfəri,
Həzrəti Həsənə bağışla məni.
Əyyubən Nağıya qan ağlar gözüm,
Qərib İmam Rza söhbətim, şözüm.
Möminlər mömini Museyi Kazım,
Haqqı Xorasana bağışla məni.
Məhəmmətbağıra yetdi bir nida,
Həzrəti Abbasa bu canım fəda.
Mehdiyə güc verən Hikməti Xuda,
Ədalət divana bağışla məni.
Əbülfətəm, yoxdu mənim əlacım,
Fatmeyi - Zəhradır səadət tacım.
Dizimin taqəti, a Yusif hacım,
Müqəddəs Qurana bağışla məni.
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GƏLDİ
Ağbabadan köç elədik,
O dağlara duman gəldi.
Töküldük tozlu yollara,
O yurda qaxtağan gəldi.
Hərə üz tutdu bir yana,
Ah çəkərək yana-yana.
Geri baxdıq dönə-dönə,
Neçə betər zaman gəldi!?
Qərib olduq tapdıq qəmi,
Dindirmə məni, ay əmi!
“Can Ağbaba”deyən kimi
Əbülfətə iman gəldi!
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GÖRMÜRƏM
Öz-özümdən gileyliyəm qardaşım,
Gülən üzü, zarafatı görmürəm!
Bu dünyada sənsən mənim sirdaşım,
Şirin sözü, xoş söhbəti, görmürəm!
Durub köməyim də dar gündə ağam,
Onun sayəsində böyuk bir dağam.
Hərdən bir kövrələn dəcəl uşağam,
Uşaq kimi məhəbbəti görmürəm!
Ağrı dağın zirvələri görünür,
Ag örpəyi başımıza bürünür.
Onun buzu qəlbimizə sürünür,
Mənə olan hörməti, mən görmürəm!
Gözə dəymir mənim durnam, leyləyim,
Mən dərdimi görən kimə söyləyim.
Yalan tutub bu dünyanı neyləyim,
Gədalarda mən mürvəti görmürəm!
Zalım fələk bizə atdı kəməndi,
Uçurdu bərəni, dağıtdı bəndi.
Yandı Əbülfətin şəhəri, kəndi,
Heç yerdə bu müsibəti görmürəm!
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İNDİ
Ellərimiz pərən - pərən olubdu,
Zalım fələk, qəm tütəyin çal indi.
Biz içmirik abu kövsər suyundan,
Durna gözlü buz bulaqlar qal indi.
Ağbabanı duman basıb, dərd alıb,
Ətəyində qarğa,quzğun kök salıb.
Qartalları yaralanıb tək qalıb,
Gen dərələr, xəyallara dal indi!
Uşaq ikən o yerlərdə gəzərdim,
Qartal olub qayalarda süzərdim,
Bağban olub bağından bar üzərdim,
Əbülfətdə qalıbmı o hal indi!?
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GÖRƏSƏN
Ağbabanın ləzzətini, ay balam,
Novruz vaxtı sel daşanda görəsən.
Dərələrdə əlvan güllər açanda,
Ördək - qaza qarışanda görəsən.
Axşamüstü Qaraxaçdan əsir yel,
Şımşək çaxır, sal qayalar açır dil.
Bayram vaxtı dərələrdən axan sel,
Arpa çaya qarışanda görəsən!
Əbülfətin sözü öz qiymətini,
Alar el içində düz qiymətini.
Sevən ürəklərdə göz qiymətini,
Taleləri barışanda görəsən.
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OYNASIN
Durma qızlar meydan indi sizindi,
Bu meydanda tuti dillər oynasın!
Sığal ver saçına, ay gözəl Pəri,
Toz dəyməsin zərif tellər oynasın!
Yerişi - duruşu sanki bir sona.
Allah naxış çəkib cilvədən ona,
Al – yaşıl geyinib çıx bu meydana,
İnciməsin, incə bellər oynasın!
Əbülfətəm, gözəllərdi əzbərim,
Əlim qələmimdi, sinəm dəftərim.
Sizə zəhmət çəkdi yazıq əllərim,
Əl qaldırın,nurlu əllər oynasın!
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OLAR
Bir kişi ki,gedər oldu biyara,
Bu yolda çoxları ona yar olar!
Gecələr yuxusu çəkilər ərşə,
Yediyi-içdiyi zəhrimar olar!
Oğul-uşaq çıxar onun yadınnan,
Ləzzət ilə gəzər qıznan,qadınnan,
Bülbül kimi ötər subay adınnan,
Yad eldə yad kimi dildə car olar!
Ötər güllü yazı,qarşılar qışı,
Baxıb görərsən ki,dümağdır başı,
Yüz deyil bəlkə də əllidir yaşı,
Bu yaşda nəsibi ahu zar olar!
O daşdan – kəsəkdən çıxarır pulu,
Dolanmaqdan ötrü yox başqa yolu,
Axır saqqat olur yazığın qolu,
Tay-tuşdan seçilib eldə xar olar!
Deyən yox, dördəlli tutumusan pulu,
Cavansan fikirləş, ey dəli-dolu,
Tanrı kərəmlidir, göstərər yolu,
Yola gəlməyənin yolu dar olar!
Əbülfət üz tutar dağa-arana,
Hərdən bir düşərəm qara - borana.
Sözümü deyirəm qanan cavana,
Hər quş yuvasında bəxtiyar olar.
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QALIBDI
Ay ağalar gəlin sizə söyləyim,
Mənim sözüm Ağbabada qalıbdı.
Fələk salıb məni qəmnən kəməndə,
Gülən üzüm Ağbabada qalıbdı.
Yoxdu mənim hayım, halım, həlayım,
Səndən ayrı necə gülüm - aglayım.
Aç sinəni yaraların bağlayım,
Görən gözüm Ağbabada qalıbdı.
Düz qəddim əyilir, belim bükülür,
Gəldiyim yollara gözüm dikilir,
Mənim yurdum bünövrədən sökülür,
Səbr, dözüm Ağbabada qalıbdı.
Fələk mənə verdi qüssəni, qəmi,
Çəkirəm əzabı ağırdı dəmi.
Əbülfət, tapılmır bu işin çəmi,
Dağım, düzüm Ağbabada qalıbdı.
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GƏL
Gizli sirrim bəyan oldu, ay anam,
Çiçəkləri düzə, düzə, düzə gəl.
Kövrək könlü məyus etmə ay canım,
Asta yeri, ləçəkləri üzə, üzə, gəl.
Kövrək könlü bas sinənə bəstələ,
Güllərimi dəstə - dəstə dəstələ.
Mən yazığı gözəllərlə dost elə,
Bu yerləri gəzə - gəzə, bəzə gəl.
Nur yağışı qəlbdən yağır göllənir,
Qəlb evimin çiçəkləri tellənir.
Əbülfətin könül quşu dillənir,
İnsaf eylə, süzə - süzə, bizə gəl.
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QALMADI
Baharım tələsdi, yazım tələsdi,
Daha mən yazıqda dözüm qalmadı.
Üflədi üzümə şaxtalı, yellər,
Gəzdiyim yollarda izim qalmadı.
Başım açılmadı dumandan, çəndən,
Üzüldü əllərim doğma vətəndən.
Elə doymuşam ki, kədərdən, qəmdən,
Daha bu dünyada gözüm qalmadı.
Vuruldum gözəlin qələm qaşına,
Onun üçün girdim qəm savaşına.
Fələk məni çırpdı əhlət daşına,
Yandım külə döndüm, közüm qalmadı.
Qocalıq qəddimi kaman tək əydi,
Fələk mən yazığı dörd əllə döydü.
Halımı görənlər çox mana söydü,
Dinib - danışmağa sözüm qalmadı.
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Agbaba aşıq sənətinin incisi Aşıq Nəsibin
ruhuna ithaf edirəm.
AŞIQ NƏSİB SAYAĞI

ÖLDÜRDÜ MƏNİ
Bir gözəlin göz yaşının,
Yağışı öldürdü məni.
Bu zalımın balasının,
Baxışı öldürdü məni.
Düşdüm eşqin bəlasına,
Dustaq oldum qalasına.
Könül verdim xalasına,
Qarğışı öldürdü məni.
Qollarımı gözəl çatdı,
Əbülfət meydanda matdı.
Iqbal döndü, bəxtim yatdı,
Alqışı öldürdü məni.
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1970 – 1982 - ci illərdə Qərbi Azərbaycanın Ağbaba mahalının Düzkənd kənd orta məktəbinin direktoru olmuş, tanınmış
pedaqoq, gözəl insan və görkəmli el ağsaqqalı Abuzər
Ələsgərovun xatirəsinə İthaf edirəm.

NEYLƏYİM
Bacarmadım dayandıram karvanı,
Abuzərim son gedişdi, neyləyim.
Torpaq verib, torpaq alır insanı,
Bu fələkdən gələn işdi, neyləyim.
Tapılmadı dərdlərinin şəfaşı
Dərdin ağır, sağalmadı yarası,
Torpaq ana, biz torpağın balası,
Bu da belə bir gərdişdi, neyləyim.
Şirin xatirələr qara bağladı,
Dəniz ləpələndi, çaylar çağladı.
Şəlalə hıçqırdı, bulaq ağladı,
Əcəl sənlə çox döyüşdü, neyləyim!?
Qəzanın oxları ömrümə süzdü,
Dağ dözməz dərdlərə Əbülfət dözdü.
Bahar gəncliyimi dəryalar üzdü,
Bu ayrılıq bizə düşdü, neyləyim.
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Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan) Ağbaba mahalının
Mağaracıq kəndində dünyaya göz açan, Amasiya rayon
xəstəxanasında təcrübəli uşaq həkimi kimi fəaliyyət göstərən və
Ağbabanın işğalından sonrakı dövrlərdə Bakı şəhərində minlərlə
xəstə uşaqlara ikinci həyat verən Təhməz Həmzəyevin xatirəsinə
həsr edirəm.

KÖNLÜMÜN
Təbibim, loğmanım köçdü dünyadan,
Parlayan ulduzu söndü könlümün.
Sevinc dedim qəm ələndi payıma,
Bağçası xəzana döndü könlümün.
Gördüm ki, titrəyir əsir əlləri,
Halını soruşdum, doldu gözləri.
Qaldı qulağımda şirin sözləri,
Dağıldı bərəsi, bəndi könlümün.
Körpə uşaqların dilin biləndi,
Xoşsifət adamdı, deyib- güləndi.
O getdi ürəyim qəmə bələndi,
Can evi dumandı, çəndi könlümün.
Qaldı ürəklərdə Təhməzin adı,
Zəhrimara döndü ağzımın dadı.
Yas tutdu həkimin qohumu- yadı,
Yıxıldı şəhəri, kəndi könlümün.
Getdi, qəfil getdi Novruz qabağı,
Getdi həkimlərin ürəkdən sağı.
Söndü Əbülfətin o nur çırağı,
Qəmi tuğyan etdi indi könlümün.
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1965 – 1969 - cu illərdə Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistanın) Amasiya rayonunun icraiyyə komitəsinin sədri, 1974 –
1981- ci illər ərəfəsində Amasiya rayonunda partiya komitəsinin
birinci katibi vəzivəsində çalışmış, öz xalqına və millətinə qarşı
ləyaqətlə xidmət edən, görkəmli ziyalı, qəhrəman, cəsur, mərd və
igid Türk oğlu Cahangir Həsənalı oğlu Əliyevin xatirəsinə həsr
edirəm.

YAVAŞ, YAVAŞ
Bu gün Cahangirin dəfn günüdür,
Axışır hüzünə el, yavaş - yavaş.
Vətən övladına əlvida deyır,
Axır gözlərimdən sel yavaş - yavaş.
Heç bilmədən, gözümdən yaş süzüldü,
Damlaları karvan kimi düzüldü.
Bəd xəbərdən doğmaları üzüldü,
Təpidi ağzımda dil yavaş - yavaş.
Göydə qartal qanadını saxladı,
Pərvanə alışdı, bülbül ağladı.
Yazıq canım dərd içində çağladı,
Bir mərd kişi getdi, bil, yavaş - yavaş.
Yolların bağlansın, ay qara xəbər,
Üzmə Əbülfəti, üzmə bu qədər.
Sübh çağı üzümüzə açılan səhər,
Gedir ömrümüzdən il, yavaş - yavaş
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NƏ GÜNÜM VAR, NƏ AYIM VAR NƏ İLİM
Vətən dərdi mən yazığı tapdadı,
Nə yurdum var, nə yuvam var, nə elim.
Ağlamağa gözü hardan alım mən,
Nə sözüm var, nə gözüm var, nə dilim.
Soruşmayın mənim halım necədi,
Gündüzlərim zil-qaranlıq kecədi,
Mahudum bez, məxmərimsə keçədi,
Nə dağım var, nə dərəm var, nə yolum.
Bizim dağlar ayrılıqdan lal olub,
Bu ayrılıq ürəyimizdə xal olub.
Hicran qəmi dilimizdə bal olub,
Nə odum var, nə közüm var, nə külüm.
Zalım fələk çox amansız olubdu,
Hicran məni kəməndinə salıbdı.
Yurdum-yuvam yağılara qalıbdı,
Nə bağım var, nə bağçam var, nə gülüm.
Hicran qəmi pərdə çəkdi gözümə,
Bu əllərim yağı oldu dizimə.
Əbülfətəm, inanmazlar sözümə,
Nə günüm var, nə ayım var, nə ilim.
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DÜŞDÜYÜM BU HALA GÜLMƏYİM GƏLİR
Günlərim ömürdən ged ha get oldu,
Dəyişdi zamanə, dövran bəd oldu.
Dost – tanışlar tamam məndən yad oldu,
Düşdüyüm bu hala gülməyim gəlir.
Ömrün bahar çağı keçdi dənizdə,
O keçmiş günləri yaşatdım sözdə.
Bir də oyandım ki, qalmışam düzdə,
Düşdüyüm bu hala gülməyim gəlir.
Səmaya baxıram səma göm – göydü,
Qızmar yay günəşi başıma döydü.
Halım görənlər çox mana söydü,
Düşdüyüm bu hala gülməyim gəlir.
Naşı oldum başım keçdi kəndirə,
Fələyin zərbindən düşdüm təndirə.
Bir kimsənəm yoxdu məni dindirə,
Düşdüyüm bu hala gülməyim gəlir.
Vay o gündən, qara da səndən ağ uma,
Yaxınların yaman günə göz yuma.
Batdım dost yolunda palçığa - quma,
Düşdüyüm bu hala gülməyim gəlir.
Yalan gəlməz Əbülfətin dilinə,
Yaxam keçdi naşı həkimin əlinə.
Karvan keçməz gözlərimin selinə,
Düşdüyüm bu hala gülməyim gəlir.
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KÖVRƏLMİŞƏM, ZAMAN MƏNİ QOCALDIB
Təpədən - dırnağa qubaram, qəməm,
Kövrəlmişəm, zaman məni qocaldıb.
Sinəsi hicrana tuş gələn mənəm,
Kövrəlmışəm, zaman məni qocaldıb.
Perik düşdüm öz yurdumdan, elımdən,
Danışanda nalə qopur dılimdən.
Göl yaranır gözlərimin selındən,
Kövrəlmişəm, zaman məni qocaldıb.
Biz bilmədik Ağbabanın qədrini,
Aradıq, axtardıq, tapdıq mərdini.
Ömrü boyu çəkə - çəkə dərdini,
Kövrəlmişəm, zaman məni qocaldıb.
Fələk məni daşa basdı budadı,
Hiçran qəmi canda tutar qoymadı,
Könlümün göylərə çıxdı fəryadı.
Kövrəlmişəm, zaman məni qocaldıb.
Kimsə yetməz harayıma, hayıma,
Qar ələndi baharıma, yayıma.
Əbülfətəm, qəm düşübdü payıma,
Kövrəlmişəm, zaman məni qocaldıb.
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TAPDIM SƏNİ
Yüz qırx il yol getdim, heç yorulmadım,
Ömrümün yazında, mən tapdım səni.
Dağları, daşları yıxıb dağıtdım,
Könlümün düzündə, mən tapdım səni.
Yarımçıq işləri ustadım gördü,
Yıxılmış daşları binəmə hördü.
Allaha yalvardım mənə güc verdı,
Atamın özündə, mən tapdım səni.
Hündür qayalara - dağlara qaxdım,
Gurlayan çağlayan sellərə baxdım.
Çaylara qarışdım, göllərə axdım,
Cənnətin gözündə, mən tapdım səni.
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QORUYA BİLMƏDİK VƏTƏNİMİZİ
Bağışla ustadım, bağışla bizi,
Qoruya bilmədik vətənəmizi.
Quranın xətrinə bağışla bizi,
Qoruya bilmədik vətənəmizi.
Kar olduq, kor olduq, gözdə yaş olduq,
Harda dərd oldusa, orda baş olduq.
Sizlərə oğul yox , qara daş olduq,
Qoruya bilmədik vətənimizi.
Unutduq keçmişi, unutduq dərdi,
Unutduq namərdi, unutduq mərdi.
Vətənsizlik yetimlikdən betərdi!
Qoruya bilmədik vətənimizi.
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AĞBABADAN XƏBƏR VERİN
Ağlağandan qalxan duman,
O yandan bir xəbər verin.
Sinəsinə dağ çəkilən,
El-obadan xəbər verin.
Qapıları bağlı qalan,
Malı-mülkü talan olan,
Qəbirləri yeksan olan,
Ağbabadan xəbər verin.
Qaraxaçdan əsən yellər,
Duman – çəni bəri gətir.
Dərələrdən gül-çiçəyi,
Dağlardan qarı gətir.
Liliparlı bulaqlardan,
Gözlərimə nuru gətir.
O dağların balasıyam,
Yurd-yuvadan xəbər verin.
Dümüşəm qəm dəryasına,
Gözlərimdə yaş gəlmişəm.
Başkeçiddən Yırğançağa,
Sanki, bağrı daş gəlmişəm.
And içirəm Əbülfətəm,
Dərdi – qəmə tuş gəlmişəm.
Ayaq altda taptalanan,
Ruhlardan xəbər verin.
Qəbirləri yeksan olan,
Ağbabadan xəbər verin.
__________________
Ağlağan - Ağbabada 2650 m hündürlüyündə dağ adıdır
Qaraxaç - Ağbabada 2800m hündürlüyündə dağ adıdır
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YERİNDƏDİR
Söz mülkükün xridarı,
Əhli hal yerindədir.
Ocağın çiçək açıb,
Cah - cəlal yerindədir.
Getdiyin yol haq yoludu,
Məndə onun quluyam,
Mövlam mənə kömək durub,
Xoş məlal yerindədir.
Mən bir urfan adamıyam,
Ağırdı yüküm mənim.
Sevinc nədi bilməmişəm,
Dağılıb mülküm mənim.
Bu dərd saçları agartdı,
Qalmadı tüküm mənim.
Dəli dərvişə bənzərəm,
Əql kamal yerindədir.
Ağac kök üstündə bitər,
Qınama Əbülfəti.
Bir zaman gələr, bilinər,
Onun qədri- qiyməti.
Aylar illəri qovduqca
Qalmır onun taqəti.
Məqamım həmin məqamdı,
Hal əhval yerindədir.
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NƏTİCƏ
Azərbaycan Respublikasının elm - təhsil sahəsində
böyük zəhməti olan, öz xalqına və millətinə qarşı ləyaqətlə
xidmət edən, görkəmli ziyalı, gözəl alim, el ağsaqqalı,
mənim əziz müəllimim və bundan sonra da yaradıcılığına
ehtiyac duyduğum Qərbi Azərbaycanın Ağbaba mahalının
mərd və cəsur ovladı
X U R Ş U D

müəllimə!

Səmimi duyğularla Aşıq Heydərin nəticəsi, Əbülfət
Heydərdən (Yusif oğlu Heydərovdan).
Görkəmli ziyalı, mehriban ata, Ağbabanın mərd və cəsur
ovladı Xurşud müəllim, Aşıq Heydərin yaradıcılığına həsr
olunmuş bu kitabının işıq üzü görməsi üçün sizin xeyirduanızı istəyirəm.
Aşıq Heydər təkcə bir nəslin qürur mənbəyi deyil, eyni zamanda
Qərbi Azərbaycanın Ağbaba mahalının boya-başa çatdırdığı ustad
sənətkarlardan biridir.
Aşıq Heydərin yaşadığı dövr (1867-1949) rus-erməni daşnaq
hərbi birləşmələri tərəfindən ana vətən torpaqlarımızın işğalı
dövrünə təsadüf edir. Buna görə də onun əsərlərində toplanmış
materiallar Azərbaycan xalqının keçmişi ilə müasir həyatı arasında
körpü rolunu oynayır.
1918-1920-ci illərdə Ağbaba Milli Şurasının Sədri Hacı Abbas
oğlu Məhəmməd ağa, Aşıq Heydəri Ağbaba Süvari Alayının incisi
adlandirmışdır.
Bu baxımdan Aşıq Heydərin ədəbi - bədii irsinə etnoqrafik
mənbə kimi müraciət etməyiniz təsadüfi hadisə kimi deyil, tamamilə
aktual və normal hal kimi qəbul edilməlidir.
Bəli, folklor mədəniyyətin təzahürü olub, xalqın elmi baxışlar sistemi və çoxsaylı elmi çarpazlaşmalar mənbəyidir.
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Aşıq Heydərin yaradıcılığı zəngin bir xəzinədir.
Aşıq Heydər yaradıcılığında Sovet hökumətinə təriflər olmadığına
görə, mətbuat aşığın üzünə bağlanmışdır.
Aşıq Heydər Qafqaz və iç Anadolu torpaqlarında erməni
daşnaqlarının törətdikləri qanlı cinayətləri aydın ifşa etdiyindən,
onun yaradıcılığı uzun illər açılmamışdır.
Aşıq Heydərin özü və yaxın qohumları erməni daşnaqları
tərəfindən dəfələrlə hədə-qorxulara məruz qalmışdır. 1937-1940-cı
illər Aşıq Heydər üçün ağrılı-acılı illər olmuş, özünün deriyi kimi
erməni daşnaqları tərəfindən Amasiya rayonunda yaradılan üçlüklər
vastəsilə 70 yaşlı aşığın Sibrə sürgün olunma məsələsinin ortaya
atılması və yaxın qohumlarının isə öldürülməsi ilə (Məşədi Rəcəbin
üç nəvəsi) nəticələnmişdir.
Aşıq Heydərin xatirəsinə ithaf olunmuş bu kitabın işıq üzü
görməsi üçün, Xurşud müəllim Sizin və Tacır Səmiminin zəhməti
çox böyükdür. “Azərbaycan Milləti” və “Böyük Türk” dünyası
naminə Sızə bundan sonra da belə çətin və şərəfli işlərin davam
etdirilməsində müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Yusif Rəhim oğlu Heydərovun səmimi qəlbdən olan salamını Sizə
çatdırıram.
Ümid edirik ki, ictimayətin və geniş oxucu auditoriyasının
mühakiməsinə verdiyimiz bu əsər Aşıq Heydərin irsini sevənlər və
dəyərləndirənlər tərəfindən lazımınca qiymətləndiriləcək.
Böyük yaradanın insanlara bəxş etdiyi can sağlığı, sizin və
ailənizin üstündən əksik olmasın. Amin!
Sizi sevən, sizinlə fəxr edən və sizinlə qürur hissi keçirən

Əbülfət Heydər.
01.01.2014- cü il
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SON SÖZ
Aşıq Heydər Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistanın) Ağbaba
mahalında çox böyük sənatkar, saz – söz ustası olan şəxsiyyət olub.
Ömrünü indi əlimizdən çıxmış Ağbaba torpağında böyük faciə
içərisində keçirmiş bu görkəmli el sənətkarı, qaxtağan ermənilərin,
Azərbaycanın, Azəri türklərinin, qənimi olan şovinist rusların
zülmünə dözməmiş, 1918 – 20 – ci illərdə və ondan sonra bu
zülmə, haqsızlığa qarşı müqəddəs mübarizə aparmışdır. 25 ildən
artıqdır ki, Ağbaba elinin bütün əhalisi əvvəllər olduğu kimi, indi
də, 1988 – ci il deportasiyası və repressiyasına məruz qalmışlar.
Bizim doğma ana vətən torpaqlarımız olan Ağbaba, İrəvan, Göyçə,
Vedi, Dərəlyəz, Qafan, Sisyan, Mehri indiyə kimi gavur ermənilərin
taptağı altındadır. Bu çox ağlasığmaz bir ədalətsizlikdir. O
torpaqlarda qalan ata – babalarımızın, Aşıq Heydərlərin, Məşədi
Rəcəblərin, Hacı Abbas oğlu Məhəmmədlərin və minlərlə, on
minlərlə soydaşlarımızın qərib ruhları düşmən taptağı altında inləyir.
İndi bütöv Dağlıq Qarabağ, həmçinin ona bitişik olan Laçın,
Kəlbəcər, Qubadlı, Cəbrayıl, Fizuli, Zəngilan, Ağdam kimi
bölgələrimiz, Azərbaycan torpaqlarının ¼ - i, yəni 26,6 min kvadrat
kilometr ərazisi ermənilər tərəfdən işğal edilmişdir. Bu böyük tarixi
faciədir ki, Azərbaycan xalqı yaşamaqdadır! Biz bütün dünyada olan
və gələn gənc nəsillərimizlə bir yumruq kimi birləşib, rusların
bilavasitə iştirakı ilə torpaqlarımızı işğal edən gavur murdar
düşməni öz torpaqlarımızdan azad edib, qərib ruhlarımızı
sevindirməliyik! Mən əminəm ki, sadiq müsəlman olan Azəri
Türklərinin Qadir Allahı gavur düşmənin dərsini verib öz yurdlarını
azad etmək fürsətini bizdən əsirgəməyəcəkdir! O zaman da Aşıq
Heydər kimi müqəddəs şəxsiyyətlərimizin ruhuna dualar oxunub
onları sevindirəcəyik!
Bu kitab onların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün sənətkarın irsini
itib – batmağa qoymayan ona yaxın olan insanların zəhmətinin
məhsuludur.
Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru:
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KİTABIN XEYRİYYƏÇİLƏRİ
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ИЗАЩЛАР
1. Аьбаба бюлэясиндя ейни адлы (Беймураз) ики дастан вардыр. Бунлардан бири
Ашыг Щейдярин, икинъиси Ашыг Гянбяриндир. Биринъи дастанда тясвир едилян Беймурaз
тарихи шяхс олуб, яслян Эцней Азярбайъанындандыр. Онун гябри Эцмрц гябиристанлыьында Бешмцгяддясляр дейилян яразидя йерляширди, Беймуз зийарятэащы кими
танынмышды. Бу зийарятэаща ювлады олмайан гадынлар пянащ эятиридиляр (биз бу
мялуматы 80 йашлы Ашыг Гянбярдян (Иланлы кянди) алмышыг). Щазырда щямин
гябиристанлыг даьыдылмыш, онун йериндя биналар уъалдылмышдыр.
2. Ашыг Гянбярин сюйлядийи бир ящвалаты олдуьу кими вермяйи мягбул щесаб етдик:
«Бир дяфя бизим кяндя бир ашыг эялмишди (биз ня гядяр хащиш етсяк дя, ашыг онун адыны
демяди – Т.С.), юзцнц чох юйдц, щяля мяня лаь етмяйи дя унутмады. Бу, мяня
тохунса да, гонагды дейя онун кюнлцня тохунмадым. Амма она ямялли-башлы дярс
вермяйи гярара алдым. Одур ки, дедим:
– Сян ки, беля щцнярлисян, онда мян сящяр Эцллцбулаг кяндиня эедяъям. Мяндян
сонра сян дя о кяндя эедя билярсянми?
– Нийя эетмирям?
– Йахшы, ня дейирям.
Бяли, мян Эцллцбулаьа эетдим. Бир йахшы мяълис гурдум. Башладым «Аббас
вя Эцлэяз»дян данышмаьа. Наьылын ортасында юзцмнян бир ящвалат тохудум. Еля
усталыхнан чалыб-охудум ки, ъамаат чох разы галды. Гайыдыб эялдим евя. Бяли,
мяндян сонра щямин ашыг эедир орайа. О саат ъамаат бунун цстцнц кясдирир ки,
«Аббас вя Эцлэяз»дя филан йер вар, ону даныш. Ашыг галыр мятял. Кор-пешман
гайыдыр эери.
Эеъянин бир вахты бахдым гапы дюйцлцр. Ачдым, буду. Бу мяни эюрян кими
башлады аъыламаьа:
– Аллащ сянин евини йыхсын, Гянбяр! Яйя, «Аббас вя Эцлэяз»дя филан йер вар?
Йохду ахы.
– Бяс сян юзцнц юйцрдцн, бир шей тапыб дейяйдин. Амма мян истянилян
дастанын бир йериндя бир шей тохуйа билярям. Инди юзцня дя бах, мяня дя.
Ашыг галды удгуна-удгуна.
Мян ону дейим ки, бу усталыьы Ашыг Щейдярдян эютцрмцшям. Аллащ она рящмят
елясин, инди дя ишлядирям».
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FAKTLAR, SƏNƏDLƏR VƏ XATİRƏLƏR HAQQINDA
QEYDLƏR
Xaraba Ağbabanın abadlaşdırılması; Hazirlayanı, Türkiyənin Ankara şəhəri, Səlahəddin
Tozlu.
Ağbaba kəndləri; Hazirlayanı, Çətin Koşucu.
Tarixi faktlar, həqiqətlər və şəxsiyyətlər haqqında; Aşıq Heydərin Məşədi Rəcəblə son
görüşü; Aşıq Heydəri Kəlbəlayı Xəbər oğlu Rustam ağa haqqında xatirələri; Ağbaba və
Şörəyelin mərd oğulları (General Məhəmmədəli); 1937-1941-ci illərdə erməni daşnaqları
tərəfindən “Üçlüklər” vastəsilə qətlə yetirilmiş Ağbaba mahalının Düzkənd kəndinin siyasi
məhbusları: Yazıya alınıb. 82 yaşlı Yusif babadan (Düzkənd kəndi)
Məşədi Rəcəbin Gümrü şəhəri ilə bağlı xatirələri, Gümrünün göz yaşları; Məşədi Rəcəbin
Ağbaba uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbaba süvari alayı ilə şərqi erməni dviziyasının Axırkələk
polku arasında baş vermiş döyüşlərin xronolojiyası barəsində xatirələri 19 mart 1920-ci il;
Unutsaq Unudularıq; Ağbaba uğrunda gedən döyüşlərdə şərqi erməni dviziyasının Axırkələk
polkunun məğlubiyyətə uğraması. Ağbaba Qırğınları (avqust 1918-ci il);
Toplanılıb yazıya alınıb. Məmmədov Məhəmməd Rəcəb oğlundan (Düzkənd kəndi
1940 ci il)
Ağbaba mahalında şərqi erməni dviziyasının təşkil etdiyi “Ovçular planı”. Çevik təyinatli
Ağbaba süvari alayının komutanları, Yüzbaşı Qaşaq oğlu Hacıvəli və Yüzbaşı Həşim Murtuz
oğlu Ağbabanın öldürülməsi; Axundov Əhməd Əli oğlunun (Göllü kəndi noyabr 1941-ci
il) dedikləri əsasında yazılıb. Bunu Yusif babadan yazıya aldıq. O,Əhməd kişidən eşitdiklərini
bizə danışdı.
________________________

İstifadə olunan ədəbiyyat:
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Елисеев Ф. И. Казаки на Кавказском фронте 1914-1917: Записки полковника
Кубан. казачьего войска в тринадцати брошюрах-тетрадях. — М.: Воениздат,
2001. — 308 с. (Редкая книга). Тираж 5000 экз.
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Приложение 2. Составы троек НКВД—УНКВД 1937–1938 гг., созданных
для рассмотрения дел арестованных в ходе массовой операции по приказу
НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г.
Архив: ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 586. Л. 2-4. Подлинник
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SÖYLƏYİCİLƏR HAQQINDA MƏLUMAT
Qaçaq Usubun oğlu Hacıvəlinin Qars məhkəməsi; Aşıq Heydər və
qohumlarının İrana getməsi; Yazılmamaış tariximiz; Aşıq Heydərin son
vəsiyyəti ;
Söyləyəni: 82 yaşlı Yusif baba (Düzkənd kəndi)
Байатылар.
Сюйляйяни: 82 yaşlı Yusif baba ( Düzkənd kəndi)
Няьмяляр.
Сюйляйяни: 82 йашлы Йусиф баба (Дцзкянд кянди)
Рявайятляр: Телли гары. Сюйляйяни: – 70 йашлы Мащмуд баба (Тязя Ибиш кянди)
Хясис аьайнан Ашыг Щейдяр. Ашыг Щейдярин мящкямяси.
Сюйляйяни: 77 йашлы Щцммят баба (Тязя Ибиш кянди).
Оруъ кишинин ящвалаты.
Сюйляйяни: 70 йашлы Алы баба (Эюллц кянди)
Мярд олан йердя дярд олмаз.
Сюйляйяни : 67 йашлы Гара Ъалал (Эцллцъя кянди).
Арпа мясяляси. Иняк оьрусу. Мящяммядин зарафаты.
Сюйляйяни: 82 йашлы Йусиф баба (Дцзкянд кянди).
Дяли Мяшяди, Вахтсыз эялян гонаг, Aşıq Heydərin Müqəddəs Məkkə ziyaratı.
Сюйляйяни: 80 йашлы Исэяндяр баба (Эюллц кянди).
Эярайлылар.
Йаз щавасы, Vядясиди, Mənə qara deyən gözəl, Kimə deyim.
Сюйляйяни: 101 йашлы Ъялил баба (Гарачанта кянди).
Ана, Эедирям, Bilmirəm, Yaralama, Mərd sağ olsun, Olsa da,
Сюйляйяни: 80 йашлы Исэяндяр баба (Эюллц кянди).
Kirvə, məni qonaq eylə.
Söyləyəni: 82 yaşlı Yusif baba (Düzkənd kəndi).
Гошмалар.
Ойнаtмасын. Kəsdi. Gəl. Göstərim. Düşdü. Oy oda məni. Söylə hardasan. Bu gələn
gözəl.Gəlib gedənlər. Ağlasın. Bu sevdaya düşən günü ölmüşəm..
Сюйляйяни: 82 йашлы Йусиф баба (Дцзкянд кянди).
Getdi şan – şöhrətim daha nə deyim. Ağbaba dağı. Bax – bax. Олду. Onda dedim
La İlahə İlallah. Getdi şan şöhrətim daha nə deyim. Axı bu tutuşla hara gedirik.
Сюйляйяни: 101 йашлы Сейид Щясян баба (Гарачанта кянди).
Tək qalıb. Qaldım. Bax,İndi. Bu dünyada haqq ədalət görmədim. Üç yaşına
çatıram. Eylər. Ay hayıf hayıf. Bacım. Ağlayır. Gələndə. Meydanıma. Xoflanma.
Gəl eşit məni. Dolanır.
Söyləyəni: 80 yaşlı İsgəndər baba ( Göllü kəndi)
Dağların. Yaşıl baş sonalar göllərə gəlir. Qalmadı. Dolanır. Mənim. Mən
bilmirəm kimə deyim dərdimi. Düşdü.
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Söyləyəni: 80 yaşlı Aşıq Qənbər (İlanlı kəndi)
Sənəm gəl. Verdilər. Zamanənin ələyindən ələndim. Görən harda belə gözəl
məkan var.
Söyləyəni: 70 yaşlı Alı baba ( Göllü kəndi).
Ustadnamə.
Söyləyəni: 80 yaşlı İsgəndər baba ( Göllü kəndı)
Təcnis.
Ay ağa.
Söyləyəni: 82 yaşlı Yusif baba (Düzkənd kəndi)
Дивани.
Эюрцм. Sən. Var. Molla Qara.
Сюйляйяни: 80 йашлы Исэяндяр баба (Эюллц кянди).
Gəlmişəm. Düşmüşəm. Olubdu.
Söyləyəni: 82 yaşlı Yusif baba (Düzkənd kəndi)
Qıfılbənd.
Kimdədi.
Söyləyəni: 80 yaşlı İsgəndər baba (Göllü kəndi).
Bənzətmə.
Gərək.
Söyləyəni: 82 yaşlı Yusif baba (Düzkənd kəndi)
Дейишмяляр.
Ашыг Гянбярля дейишмя.
Сюйляйяни: 80 йашлы Ашыг Гянбяр (Иланлы кянди).
Мяряндли Мяшяди Мухтарла дейишмя. Şikəstə Pəri ilə deyişmə.
Сюйляйяни: 82 йашлы Йусиф баба (Дцзкянд кянди).
Ашыг Нясибля дейишмяляр. Çoban Əli ilə deyişmə.
Сюйляйяни: 101 yaşında Cəlil baba ( Qaraçanta kəndi).
Gümrü qızı dastanı,
Söyləyəni: 82 yaşında Yusif baba (Düzkənd kəndi)
Ашыг рявайятляри.
Ашыг Щейдярин Акалкяляк сяфяри.
Сюйляйяни:70 йашлы Мащмуд баба (Тязя Ибиш кянди).
Йетим Лявяндин Ашыг Щейдярля эюрцшмяси. Ашыг Щейдярин пящляван Щейдярля
эюрцшмяйи.
Сюйляйяни; 80 йашлы Исэяндяр баба (Эюллц кянди).
Щаъаббас оьлу Мащмуд аьанын Хасфийа сяфяри.
Сюйляйяни: 70 йашлы Алы баба (Эюллц кянди)
Aşıq Heydərlə Öksüzlü Aşıq Məhəmməd.
Söyləyəni: 82 yaşlı Yusif baba (Düzkənd kəndi)
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S Ö Z L Ü K
A
Ajal.........................................................................................................Əcəl
Akuşka.............................................................................................Pəncərə
Aloy........................................................................................................Alov
Axir.........................................................................................................Son
Andır................................................................................................Uğursuz
Ayam...........................................................................................Hava, iqlim
Azar.......................................................................................................Dərd
Anarı...................................................................................O tərəfə, o yana

B
Bab........................................................................................................Qapı
Bac.......................................................................................................Vergi
Bala.....................................................................................................Övlad
Başbord............................................................................................Pasport
Beyqafıl....................................................................................................Ani
Bihuş..................................................................................................Sərxoş
Bıldır.................................................................................................Keçən il
Bulax.................................................................................................Çeşmə

C
Cahal....................................................................................................Gənc
Cındır............................................................................Köhnəlmiş, yararsız
Cil......................................................................Həsr toxumaq üçün uzun ot
Cudam..................................................................................................Rəzil
Cimcimə....................................................................Yağışda tam islanmaq

Ç
Çuğul..................................................................................................Satqın
Çolax...............................................................................................Axsayan
Çəkil...........................................................................................O tərəfə dur

D
Damağı çağ......................................................................................Kefi kök
Dazalax ...............................................................................................Keçəl
Dad...................................................................................................Şikayət
Damcı.................................................................................................Damla
Derder....................................................................Xristiyanlarda din xadimi
Dirəy......................................................................................................Stün
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Ə
Ədət.......................................................................................................Adət
Əmə....................................................................................................Amma
Əzim....................................................................................................Böyük
Əcəli mağallax..............................................................Amansız gələn ölüm
Ər............................................................................................................Kişi
Əyin, baş....................................................................................Geyimi, vidi
Ənkür..........................................................................................Sual mələyi

F
Faraş................................................................................................Sağlam
Fırıllax...............................................................................................Yalançı
Furkan.................................................................................................Ouran

Q
Qımı...................................................................................Yabanı bitki
Qav, qacax........................................................................Qab, yemək dəst
Qarğış.............................................................................................Bəd dua
Qarğın..........................................................................................Sel,daşqın
Qansız.........................................................................................Kafir,zalım
Qaxtağan............................................................................Gəlmə ermənilər
Qırıx...................................................................................................Sınmış
Qırax...................................................................................................Kənar
Qıvla.....................................................................................................Qiblə
Qurvan..............................................................................................Qurban
Qonax................................................................................................Qonaq
Qələt..............................................................................................Xata, suç
Qürrələnmə........................................................................Özünə güvənmə

G
Gədə..........................................................................................Oğlan uşağı
Gic......................................................................................................Axılsız
Gor......................................................................................................Məzar
Gödək...........................................................................................Qısa, kiçik
Göyçək................................................................................................Gözəl
Güzar....................................................................................Gəzmə, gəzinti

H
Haylar............................................................................................Ermənilər
Havax...............................................................................................Nə vaxt
Havar..................................................................................................Xəbər
Havadar.......................................................................Müdafiəçi, qoruyucu
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Hayıf....................................................................................................Yazık
Hərzə....................................................................................Boş,boş, yalan
Həşəri..................................................................................................Azğın

L
Lağ etmə............................................................................................Gülmə
Lərz..................................................................................................Titrətyiş
Lağım....................................................................................................Çala

İ
İrast............................................................................................Rastlaşmaq
İrəng.....................................................................................................Rəng
İrəbb.....................................................................................................Rəbb
İstol........................................................................................................Stol

M
Macal..................................................................................................İmkan
Malakan......................................................................Sürgün olunan ağ rus
Məzənni..............................................................................................Azğın
Mitil........................................................................Üzü olmayan yataq dəsti
Mütrüf................................................................................................Dilənçi
Münkür.......................................................................................Sual mələyi
Mürtət................................................................................Dinindən dönmüş
Müşrik..............................................................Allaha ağ olan, Allahı danan

N
Naxır.....................................................................................Heyvan sürüsü
Nadan................................................................................Tərbiyəsiz, qaba
Nanəcif.............................................................................................Soysuz
Nasrani...........................................................................................Xristiyan

P
Paxıl....................................................................................................Xəbis
Peşə...................................................................................................Sənət
Pəjmur.........................................................................geyimi pis olan insan
Poşa....................................................................................Gəzəyən dilənçi
Put.....................................................................................Ölçü vahidi 16 kq
Pəyə.....................................................................................................Tövlə

S
Savax.................................................................................................Sabah
Salaxana..............................................................................................Azqın
Sərgəndər............................................................................Çaşqın, pərişan
Səfey.................................................................................................Axmaq
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Sufat.........................................................................................................Üz
Süysün................................................................................................Boyun

Ş
Şil........................................................................................................Şıkəst
Şişşək........................................................................................Gənc qoyun
Şuğu..................................................................................................İrəli atıl
Şələ............................................................................... Ağır yük qaldırmaq
Şoş..........................................................................................................Yol

Y
Yad..................................................................Unudulmaq, Xatırlamaq və s
Yağı.................................................................................................Düşmən
Yal .............................................................................................Köpək yemi
Yarğan............................................................................................Dərin arx
Yekə....................................................................................................Böyük
Yasar...................................................................................................Çirkin
Yığval......................................................................................Azuqə, qədər
Yolux.................................................................................................Tüksüz

Z
Zad............................................................................................Ara söz, şey
Zakon.................................................................................................Qanun
Zağar...................................................................................Kiçik cins köpək
Zimistan gülü...................................................................................Qış gülü

X
Xırxız.....................................................................................................Oğru
Xonaxa........................................................................Həyasız, abırsız və.s
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